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JAUNA PATI, SENAS VY
RAS IR PRIELAIDINIS.
Milwaukee, Wis. — Agota 

Vladskiene, turinti 21 metus fr 
turinti jau tris vaikus o ketvir
tas jau ‘ketina noužilgio atsi
lankyt po pastogia, likos aresz- 
tavota <1 rauge su savo prieląi- 
diniu Juozu Perteku už laiky
mą su savim Uždrausta meile. 
Agotėlė isztekejo už Vladskio 
turėdama 14 metu bet jai nu
bodo jokios senas vyras kuris 
turi 49 metus ir susineszc su 
jaunesniu.

Veli, yra’tai vaisiai susivie- 
, nijimo netinkamos poreles ir 

tankiai taip atsitinka kada 
mergaite 14 metu paima vyra 
daug senesni už save.
TURTAS SKUDURIUOSE.
Philadelphia. — Darbininkes 

dirbanezios prie rinkimo sku- 
duriu czionaitiniam fabrike po- 
pieros, rado moteriszka pan- 
cziaka, kurioje radosi deiman
tu už 3,500 doleriu. Kokia tai 
Mrs. Llewellyn atsiszaukc tvir
tindama kad tai josios, bet 
merginos nenori sugražint ra- 

at lygini-
/

NUOGAS MELDĖSI PRIE 
BAŽNYCZIOS.

Norristown, Pa. — Laike di
delio lietaus, praeinanti žmo
nes užtiko’koki tai ‘žmogeli vi
sai nuoga Iklupojenti ant trepu 
caionaitines katalikiszkos baž- 

* nyerms. Pasirodo vėliaus, kad 
tat <Stevo*Jcas Jonas Kozmeris, 
kuris yra nepilno proto žmo
gus, Likos nuvežtas in prie
glauda paikszu.
ŪŽVYDUS VYRAS ISZDE- 

GINO PACZIAI AKIS.
Fort Worth, Tex..— Lydia 

Guesman, kensdama Ueiszpa- 
sakytas Ikanczias, ligonbuteje 
apsakė daktarams kaip josios 
vyras sirgdamas nuo kokio tai 
laiko ir būdamas labai jai už- 
vydus, pririszo jaja prie lovos, 
aplaistė akis kartioline ruksz- 
timi ir iszdegino akis szaūk
damas: “Te tau,-dabar esi ne
rege. Musu dukrele galės gie
dot ant ulycziu ir uždirbinel 
ant maisto o asz busiu tuom už- 
ganadintas, kad tu busi namie1 
prie manes ir mane prižiurine- 
si, o 'kiti negales gėrėtis tavo 
patogiu veideliu.”

DEGINO VAIKUS SU 
GELEŽIMIS.

Chicago. — Už baisu kanki
nimą savo vaiku, keturiu ir 
szesziu metu senumo, su kaęsz- 
tomis geležimis, Mikolas Jan
kovskis su paezia 'likos aresz
tavoti ir pastatyti ']x> 10 tuks- 
taneziu doleri u kaucijos lyg 
teismui. Vaikai baisiai apde
ginti likos atneszti in stula kai
po liudininkai, o kaimynai pri
slėgė kad mate’kaip tėvai kan
kino ir degino vaikus.

MIRĖ ANT KAPO SAVO 
. MOTERES.

Pittsburgh. — V. L. Latane, 
68 motu senukas, mirė ant ka
po savo moteres, nes kaip 'kai
mynai paaake ’palicijai, nega
lėjo bę josios gyvent. Motoro 

likęs naszlys negalėjo susira- 
mint ir užmirszt savo gyveni
mo drauges su kuria pergyve
no 45 metile. Negalėdamas il- 

vienas gyvent, nusipirko 
mos ir nuejas ant kapiniu 

iszgore ant kapo savo moteres.
Praeinanczios mergaites Ne

dėlios diena per ^kapines rado

elinio provindamosios 
mo.

miro du menesiai adgal, pasi-

ki 
tr

senuką 4be. gyvastie^
PlMtt JtlflriilL >■?< .1pusi Jjryčiu.
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fbidže' Dieffen-

MITIIrE UŽGERAS MULAS
SPYRĖ SAVO PONJU^EWl ILL'N0'S ZIEGORELI

GALVA; ATRADO 
UŽMIRSZTA 

TURTĄ.
VYRAS APMAINĖ SAVO 

PACZIA ANT AUKSI
NIO ZIEGORELIO.

, ‘Chicago. — 
bach 4nvo gera pamokinimu 
ana die|ia. Juozui Novakui kad
• • į Ijaigd. 
eziuojaltai.apt szokiu nepriva-

Tnirszus

n r ta žmogus a psi pa

K W. t>. BOCCKOWRKI, Fre.. *Mf.
F. H. BOCK1OWRKI, MlUr. 40 METAS

Isz Visu Szaliu

Enid, Okla. —Farmoris John 
Allen, kuris li'kos inspirtas in 
galva per savo mula, atsiminė 
ana diena apie užkasta turtą 
5,685 dolerius kuriuos buvo už
kasės 1909 mėtė. Alienas neti
kėjo in bankas ir užkaso visus 
pinigus ant farmos, bet ant ry
tojaus likos sužeistas in galva 
puldamas nuo stogo ir užmir- 
szo kur užkaso savo turtą. 
Sztai ana diena, kada ’kinko 
vienu isz savo mulu in vežimą, 
likos vela sužeistas in galva 
kada mulas jam inspyre. Li- 
gonbuteje diCktaTai padare ant 
gaivos operacija iszpjaudami 
szmoteli Ikaulo isz pakauszio ir 
tuojaus po atsigaivinimui atsi
minė kur buvo paslėpęs savo 
turtą. Kada visiszkai pasveiko 
ir sugryžo namo ir sujeszkojo 
vieta kur užkaso pinigus, ant 
tikrųjų juos surado. —- Nėra 
pikto, kuris neiszeitu ant gero.
INDEJO SZUNIO SMEGENŲ 

IN ŽMOGAUS PAKAUSZI.
Ann Arbor, Mich,.— Tomis 

dienomis daktarai czionaitinc- 
je ligonbuteje padare ne.pa- 
prasta operacije ant V. E. Mas
son isz Kalamazoo, kuris ken
tėjo per ’keliolika metu, turė
damas spaugu ant smegenų. 
Daktarai geisdami iszgelbet ji 
nuo mirties (nes buvo turtin
gas žmogus) ėmėsi prie pasku
tinio budo. Iszpjove ; gyvam 
szuniui dalele smegenų 
skaudama 
žmogaus galvos, indejo szunio 
smegenų, susiuvo pa'kauszi ir 
sziadien.Masson jauezesi daug 
geriau. — Bet kas gali būti 
ateityje jaigu Massonas pra
dės szuniszkai mislyti ir lot T

VILKAI SUEDE 
BAŽNYTĖLĖ. I

Hudson Bay, Kan. — Nese
nai czionaitiniai krrkszczio- 
niszki Eskimosai pastate sau 
maža bažnytėlė isz < didžuviu 
kaulu, 
mariniu szunu 
sutilpti in 80 žmonių. Isz prie
žasties smarkiu szalcziu, kai
mene iszalkusiu vilku užtiko 
ta ja bažnytėlė ir in 'kėlės va
landas “suede” visa bažnytė
le.

Knoxville, Tenn. — Ed war- 
das Raynolds, 26 metu ana die
na sugryžo isz Detroito, turė
damas prie savos puiku auksi
ni ziegoręli ir nuėjo atlankyt 
savo broli Vidtori, kurio 
mate kelis
patogia paezia savo brolio, mo
tore apie 21 metu, užsidegė 
karszta meile del josios. Ir mo
tore pajuto ta paezia meile del 
savo szvogerio. Ant galo vyras 

a • a -a a v* a

metus.
ne-

Paregejas

supęato juju meile ir žinoda-į 
mas kad szirdis nemoka szpo-* 
šaut, nutarė gervaliai atiduoti 
savo ipaczia broliui, o kad už 
dyka atiduot buvo jam gaila, 
pareikalavo nuo brolio nors 
auksini ziegoreli, kuris jam la
bai patiko. Brolis noringai ati
davė ziegoreli ir tuo jaus su sa
vo patogia marezia ir numylė
tinė nuvažiavo iszsiimt laisnus 
ant a) įsi pa cz i a v i mo.

Jurgis džiaugėsi namie savo 
ziegoreli u, prižiūrėdamas du 
vaikus paliktus per paezia. Pa- 
licije dagirdo apie taisės per- 

, tuoju u s aresztavojo 
ir jaunavedžius, kurie 

medaus 
pavietavam kalėjimo.

tuojau s
jaunavedžius, 

praleis “
; > >

lo lankutis bė savo pa ežios. No-
vako pįcžįtye apskundė Jnozu- 
li, bu^k] tašai trankosi. bambi- 
lium naktimis su ^‘czikinais” 
ir neduoda jai pinigu ant mais
to. ’ ■

Nova’lcfts ‘iszsikalbincjo» buk 
daugiau ant morgu ne iszduo- 
da kai|> 50 centu ir jojo pati 
ne nori lu juom 'gyvent, nes nu- 
važiavci pas savo levus, o jisai 
nori kali jiji gyventu su juom 
pas joji tėvus. .. . .

Sudžę jieatkreipo jokios a ly
dos ant Juozo iszaiszkinimu, 
paliepė, jrtm mokėti savo pa- 
cziuliai po 20 doleriu ant san- 
va i tos ir parduot automobiliu.

I *

NEPAPRASTAS 
SUTVĖRIMAS.

■M. J " • ■

Bloorasbitrg, Pa. — Ant far
mos Ai tano Mikulico, randasi 
ne paprastas gaidys, jaigu 
tuom j| galima pavady t. Gai- 

gaidžio,' bet s6 keturiom ko-

pas joj

•><

Jaigu

dalele smegenų ir
vieta iszpjove isz

apdengdami kailiais
kurioje įgalėjo

suode > J

TURĖJO GUZIKA NOSYJE 
PER 54 METUS.

Rutland, Va. — Tik ana die
na iszcziaude guzikeli Jurgis 
M. Chandler isz -nosies kuri 
turėjo per 54 motus. Chandler 
būdamas kūdikiu, insikiszo gu
zikeli in uosi ir nuo tos dienos 
sirguliavo. Dabar nejauezia jo
kio skausmo nosyje. Guzikeli 
davė apdhbt in auksini 'kom
pase! i kuri neszioja ant lenciū
gėlio prie ziegorelio. Daugelis 
daktaru negalėjo atspėti jojo 
ligos. ’

DRĄSI MERGINA.
Clyde, Geo. — Morta Wal

den sode jo su savo tėvu prie 
stalo vrfkarieniaUdami, kad 
sztai per langa kiĮo kambario 
insigaVb* piktadaris ir atkiszos ■ • • i • • *revolveri in krutinę josios tė
vo, liepe pakelt ranikas in vir
ažu. Tame baisiam padėjimo, 
szoko mergina ant piktadario, 
grielie už revolverio, isztrauko 
jam isz rankos ir liepe paežiam 
iškelt rankas in virszu ir lai
ke taip pakol palicijantas atė
jo ir latra užrakino kalėjimo.

... "’'■-r—. . ..  1 T".. ..

TINKAMA BAUSME UŽ
, NELABA GYVENIMĄ.

> *■

La Crosse, Wis. 
myne farmeriu netoli nuo czio-
nais, užklupo ana vakara ant 
namo J. >Gavin, ’kuris gyvena 
su svetima motore Ella Ran
dall, kurie gyveno be. szliubo. 
Abudu suriszo 
laukus, 1 
bais, isztepe smala ir apibars
te plunksnomis po tam iszvare 
isz apli'ii'kines. Padaria isz juju 
lokes baidyklas, inirsze ferme
riai vare nuogus per kaimeli 
del paveizdos kitu*

Kur tasai nelaimingas “Ado-( 
mas su

NAUJAS ABRAOMAS

ir iszvede in 
kur nuplakė su rim-

isz va ryti isz 
pasislėpė ir in kur

PAPIOVE SUNU DEL GAR
BES DIEVO, KAD SUGRA

ŽINO JAM SVEIKATA.

Jeva
‘ ‘Rojaus ”
nuėjo... nežino. A'budu pabėgo 
nuo savo kankytiniu in 
mus.

I * " 1 .' . ‘

kru-

Vicnas isz czio- 
milijonieriu nupirko

mainas 
vyra 
dabar 
menesi

VISZTA, KURI DEDA IR 
PINIGUS.

Philadelphia, —r Mrs. Mary 
MčLnFėYty, tūri labai naudin
ga ir brangia visztele. Sztai 
ana diena toji visztele padėjo 
kiahszini, o kada Mare ji suka
lė ir norėjo naudot ant pajų, 
rado jame penktuką, 

jisai

dys tuj’i stuobri kaip'paprasto
■' • ‘ 1 1 . H 1 . . 1

L . k.
jom ir szesziais sparnais. Priek 
tam turi 'ketures skiantures 
ant galvos o akys jojo yra rau-
donos, tyit ne eina, tik lekioja 
. . 4.1 . * __

savo

'Kokiu bud u jisai gavosi 
kiauszinyje, tai da negalima to 
datirt. Bet jaigu toji viszta ir 
toliaus dės pinigus kiausz/i- 
niuose tai valdžia ketina jaja 
aresztavoti už dirbimą pinigu 
be pavelinimo..,.
D VASE MERGINOS 

NETURI RAMYBES.
Klthyra, N. Y. — Du metai 

adgal likos nužudyta slaptingu 
budu jauna mergina Annetta 
Adams, bet josios žudintojaus 
nesurado. Dabar dvase nužu- 
dintos neturi pasilsio kape ir 
tankilii duodasi matyt del sa
vo szeimynos rodos melsdama1 
idant josios žadintojas butu 
surastas ir nubaustas. Mergk 
nos dvase .pereina per sienas ir 
uždarytas duris, o kuria dau
geli kartu regėjo josios sesuo 
ir kiti nariai szeimynos kaipo 
ir kaimynai.
UŽ SURADIMĄ PACZIOS 

DUODA 10 CENTU.
Brooklyn, N. Y. — Richard 

Miller, kuris laiko maža <szto- 
reli, parėjus girtas namo, ne
rado savo mielos pacziules, 'ku
riai nubodo tokis gyvenimas ir 
nuo jojo pabėgo. Milleris tuom 
labai užpyko ir sumanė atker- 
szint ezitokiu ’budu. Paraszę 
ant korteles apskelbimu ir pri
lipino ant lango.

Des^imts centu“Des^imt-s centu dovanu 
d uosi u tam, kuris duos man ži
nia apie mano paezia, kuri nuo 
manes pabėgo.”

RADO SENOVISZKUS 
PINIGUS. Ii

Lewistown, Pa. — Aleksan
dras Berkley, farmoris, kasda
mas skiepą del statymo naujo 
namo, iszkaso puodą kuriame 
radosi daugelis senoviszku va-

- m a

kaip orinis pauksztis. Nokime 

kulicui net tūkstanti doleriu 
už taji nepaprasta gaidį, bet ji
sai nenori parduot. Mikulicas

agentai, isz muzcjaus siūle Mi
kui icui net tūkstanti doleriuw ' I - ■

BRANGI VIRVUTE.
New York.

naitiniii
savo dukreliai ant josios var
duvių, virvute del szokinejimo 
už kuria užmokėjo 600 doleriu. 
Liepe jisai specialiszkai pada
ryti ta virvute isz brangiausio 
szilko su rankenukems ant ga
lu isz gryno aukso ir iszdetos 
b ra ūgiais a‘k mene 1 i ais.

Akyva butu žinoti, ar toji 
piniguoezio dukrele geriau szo- 
kines per virvute už 600 (Jolo- 
riu, ar kita mergaite per pras
ta virvagalį? ’ . <

’keli metai adgal tutejo ant sa
vo farmos kiaule su dviem gal
vom, kuri gyveno per du me
tus, o kada pastipo pardavė ją
ją1 in muzeju, kur jaja iszkim- 
HZO.

riniu centu.ipaoinanozhi nuo 18-
Kada nuėmė jam ekopetąfto. 17 ir 1828 metu. Prieik tam ra- 
npo .veido, pąžįno jajua nigori i‘
isz ne tolintos ;gpnczele s

do scnovisztku peiliu, ginklu ir
Indijonisaku^udykliu.

•i '

PAKART TOKI NELABA 
TĘVA.

Morristown, Ohio. — Miko
las ZimmermAft likos uždary
tas kalėjimo UŽ bjauru sužage- 

reles Jennie. Mergaites moti
na mirė apie szoszi menesiai

jima savo trylikos metu dūk-

Jacksonville, TU.

nes jai taip

UŽ BUTELI MUNSZAINES.
Kokia 

tai (Valerija Cziuvrik, Czeke, 
nužudė savo vyra, 'permuszda- 
ma jam galva su pokeriu, Už 
tai, buk novos jbsios Vyras par
davė juju vienuolikos metu sū
neli u’ž asztnonos viszias ir bu
teli inunszaines,
pasako 'kaimi-nkos.

Iii kėlės valandas po tam, 
vaikinkite sugryžo namo .svei
kas, kalbėdamas motinai buk 
siautė su kitais vaikais prie ge
ležinkelio ir pasivėlino pareiti, 
namo <ant vakarienes.

Cziuvri’kiene nemoka skaityt 
ne raszyt, o taipgi ir josios sū
nelis, nes nesilankydavo in 
mokslaine kada ji tėvas siuntė. 
— Sztai vaisiai tamsybes ir 
neiszmanymas tamsios mote- 
res, kuri ’klauso kvailiu kumu- 
eziu.

AMERIKOJE VISKĄ 
GALIMA. /

Tik ta
’ ’. f 

. i i

Wick field, Mass.
da bus gerai Amerika, kada 
bus invykdinta uždraudimas 
pardavinet 'žmones khip gyvu
lius. Apie .pardavinėjimu žmo
nių, ypatingai* moterių, gana 
tankiai duodasi įkaityti luik- 
raszcziuoso ir vela skaitomo 
buk ’kokis tai W. M. Buttler, 
36 metu senumo, pardavė savo 
22 metu1 paezia už 250 doleriu. 
Buttler yra gana mokytas žmo
gus ir su paezia gyveno sutiki-
rno. Stebėtina kad jaja paimda
vo ir tai už taip maža suma. 
Pardavėjas davė pirkėjui ant 
raszto prižado j ima, kad niekad 
nekalbojsu parduota paezia ir 
nesistengs su jaja pasimatyt. 
Motore noringą! tiko pamokti 

. . A •

adgal ir badai nuo tojo laiko 
jau kelis kartus pasielginejo 

jaia gyvuliszkai, vis kersu , 
skindamas jaja nu'žudyt, jaigu 
jam nepasiduotu. Ant galo 
mergaite pasakė apie tai savo 
kai minką i, kuri pfanesze apie 
tai palicijuj ir aresztavojo isz- 
gama, o mergaite paėmė po sa
vo apgloba.

KRYŽIUS ANT MENULIO.
Little Falls, Ark. — Czionai- 

tiniai gyventojai labai nusiste
bėjo ir persiėmė nepaprastu re
gėjimu koki mato ana vakara. 
Utiimin'ko vakaru paregėjo 
ant menulio labai aiszku dideli 
kryžių, kuri aiszkiai mate dau
gelis 'žmonių. Nekurio lengva
tikiai isz to labai persigando ir 
pranaszauja kdkia tai bausmia 
nuo Dievo.

Paskutines Žinutes
>

1[ Rymas. — Per smarku 
szturma kuris perejo per Mon
za, likos užmuszta 19 žmonių o 
arti 200 sužeisti.

If New Britain, Conn. — SzL- 
mąs Weiss, 32 metu, kuris my
lėjo savo brolio paezia o toji ji 
atmoto, užtrucino alų nuo ko 
miro jojo brolis ir da du žmo
nes. v.

If Philadelphia. — 15 žmo
nių likos sužeisti ’kada stogas 
elcktrikinio strytkario likos 
suteszkintas por puolanti me-

I

* * T

11 Rymas.

Faizabad, Armėnija. — Laik
rasztis “Mszak” apraszineja 
sekanti atsitikima kursai atsi
tiko Bnjandure kaime.

Armėnas Aslamazianas, pa
plovė savo szcsziu menesiu kū
diki prie duru Armeniszko 
maldnamio, 
Votas už žudinsta savo viena
tinio kūdikio. Pakviestas 
priesz suda, iszpažino savo kal
te, žegnodamasis konia po kož- 
nam isztartam žodžiui kalbė
damas:

“Priesz du metu sirgau; li
ga kerszino mirezia ir joki 
daktarai man nepagelbejo ir 
buvau pasirengęs mirt. Tula 
diena paregėjau szventa Joną 
Kriksztytoja, kurisai ipemesze 
mane per dideli miestą ir ne- 
sze labai gražiu kloniu, 
maeziau Dieva sodinti tarp de
besiu ant aukso sosto. Veidas 
Jo nors buvo senas, bet sma
giai iszžiurojo, akys maloniai 
žinrinezios, barzda didele ir 
'kaip sniegas balta ir plaukai. 
Dievas tada in mane tarė: “Jo
nai, asz sugrąžysiu tau sveika
ta. Susilauksi sunu, kuri turi 
už savo sveikata man paau
kauk Kada jau sueis szeszi me
nesiai, atjieszk ji man ant au
kos.” 'l

Prižadėjau iszpildyt Dievo 
valia, o apart to, savo visa 
turtą iszdalinti del vargszu. 
Pabudęs ant rytojaus tuoj ju
tau naujas spėkas kūno ir ne
trukus tikrai kaip matote po
nas sūdžiau, .pasveikau. Savo 
turtus iszdalinau o mano mo

simu, 
apie kuri man Dievas sake. Ka
da pabaigė szeszis menesius, 
padariau isz jo auka pagal Die
vo paliepima. Teisybe, gaila 
man buvo vienatinio kūdikio, 
bet Dievas antru kartu man 
primine, ka reikalauja nuo ma
nes.

Nuejas in miestą, nupirkau 
dideli peili... Nuėjau in bažny- 
ežia ir ten meldžiau karsztai 
Dievo, idant dovanotu gyvastį 
mano kūdiki, bet apteikiau 
prieszinga atsakima. Sugry- 
žau namo, prikėliau paezia, pa
ėmiau nuo josios sunu ir nune- 
sziau ji paaukaut Dievui — už- 
musziau ji pats.” ,

O gal ir paežiam Abraomui 
szioje gadynėje tiesos nepave- 
lintu savo vienatinio sunaus 
Izaoko paaukaut Dievui.

Sena Aslamaziana nubaudė 
kalėjimu ant porikiu metu nes 
sūdąs buvo tosios nuomones

Mszak

J pa-

bet likos areszta-

kūdikio.

kur

toro pagimdo kūdiki —

di, kuiįi vejas iszverte Fair-’ 
montiparke. ■

New Orleftns, La. —Ante-,
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sudegę alkoholiais u’ž milijoną*

1 A**

pirmutini savo vyra.
Kaimynai kalba, kad Butt- 

« a * • « a a*

miis su antru vyru ir u'ž tai pir- ***'*'« i a .« .a

į:; ‘ I metodistai misije

leriono turėjo meilingus suėji-
_ ♦

,mas josios vytas nuo jos Wkiu
budu atsikratė.

kad tėvas ne turi sveiko proto.
VAIKAS SU DVIEM 

GALVOM.
Viedhius. ~ “Cegodnia” 

laikrasztis raszo kad kaimiete 
Rezaniaus gubernijos pagimdė 
vaika su dviem galvom, ketu
riom rankom ir kojom. Po 
gimdymo motina mirė ligoni
nėje.
PEREITAIS METAIS IN 

BRAZILIJA ATVYKO
• 12,000 LIETUVIU.

Brazilijos

I *

I

%

8ao, Paulo.
rican -Cliomical. Co., dirbtuvėje vniBtijos Sao Paulo gubernato- 

j

doleriu ir keli židopes markiai 
apdegę. > v’ ‘ !

H Pdkin, Kinai. — Komu
nistai užgriobo kelis yaldisz-

Ameriko ir Anglijos kaipo iv
.................‘ . :.v

,(<•>

Komu-

kųs- namus prigullHc^ius prie

iifi"

nu.

rius, lazduodamas metini perei
nu dietų raportą, nurodė, kad 
in valstija 1927 metais atvyko. 
92,413 ateiviu, isz kuriu 12,000 
buvo Lietuviai, |12,000 Portu
galai, 9,000 Japonai, 8,000 Ita-. 
lai; iszviso atyyko 51 tautos 
žmones. y { „ - . \ fžmones.

«
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NE VISOS TURI PANASZU 
GILIUKIKOKI TURĖJO 

SZITA TELEFONISTE.
• Berlynas. — Didžiųjų miesto 
Koehno banko direktorius, ži
noma, turtingas žmogus, pa
skambinės in miesto centraiine 
norėjo kad jam kuogreieziau- 
siai duotu jo reikalaujamo te
lefono numeri. Skambindamas 
pasisakė telefonistei duosiąs 
dovanu, kad tik greieziau ji 
sujungtu. Telefoniste trlojaus 
sujungė su praszomuoju telefo- .

Direktorius pasikalbėjos,
paklausė telefonistes, ko ji no
rėtu gauti už skubota patarna
vimu. Ji atsake norinti gauti 
gera vyra. Tuomet direktorius 
pabaigęs darbu banke nuėjo in 
telefonu centraline susipažinti 
su geradare telefoniste. Kita 
diena Koelno laikraszcziuoso 
buvo praneszta, kad banko di
rektorius vedas telefoniste. Ge
rai, kad tai direktorius buvo ne 
vedos, ar gal naszlys, bet jaigu 
jis butu buvęs vedes! Kuo tuo
met butu atsilyginėsi

5 UŽMUSZTI PER NUKRITI
MĄ EROPLANO.

Pa r v žius. — Mauric Bok a- ' 
novski, Francuziszkas ministe- 
ris lekiojimo ir keturi kiti likos 
užmuszti kada eroplanas nu
krito ir užsidegė. Visi taipgi 
sudegė deganeziam eroplane.

EKSPLOZIJA DINAMITO 
UŽMUSZE A8ZTUONIS.

” Houfluer, Franci ja. — Asz-
luoni darbininkai likos už- 
inuseU odnugsužeieta p.ęr eks
plozija dinamito fabrike. Keli 
namai likos sudraskyti. Drūtis 
eksplozijos buvo jaustas per 
kelias miles visoje aplinkinėje, 
o langai aplinkiniu namu su
kulti. • » *

KIBIRKSZTELES.
——f—

Niekas da nieko davadno#

nepadare, jaigu ka nepaprasto 
neiszrado.

• Jaigu esi galingu, tai isz 
galingumo nesigirk.

* O kaip reikia dideles isz-
minties, idant būti visados ge
ru! ’Į

Juom labiau pats save 
myli, tuom esi didesniu nevi
donu pats sau. ,

• Nereikalaukie teisybes nuo 
moterių, pakolei ne bus augina
mos tame persitikrinime, kad 
vienatinis tikslas ju gyvenime 
yra patikti vyrams.

• Visos skriaudos buna del 
mus atlygintos, norints no por 
tuosius, kurie mus nuskriaudė.

Ne viens mislina, kad tu
ri gera sztrdi, tai ne gerumas . 
szirdies, tiktai silpnumas ner
vu. . .

* Gali -pakelti baisiausia 
papeikimą, bet tik nuo tokio 
žmogaus, kurie peike su skaus
mu szirdies.

t

VALNAMANIS.

Vahfamanis, norėdamas pa
sirodyt dideliai mokintu, tarė 
in savo‘kaimyną:

— Ar tu mistini ir in tai 
tiki jog duszia žmogaus yra ne- 
smerteQnat Po teisvbei, nenu- 

•r r

mirszta drauge su žmogum, nes 
pereina in visokius žvėris ir 
taip ilgai Valkiojesi, kol suvis 
nesusi valkioja.

Ant ko kaimynas, nusiszyp- 
soijas, tarė:

— Tai gal but, nes ir mano 
jaueziai nuo nekurio laiko sto
josi labai iszmintingi, gal but • • Ii _ ■ • ii > j ’i • S i
juos inęj*.
jog kokiu mokintu duszios in

•>F;' < . ‘ i . i
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I Fonlas sako>biįkiszįdirbą ąni 
dienos 4>o 4,300 fonluku, o uuo 
1 Sausio ateinanti meta iszdir- 
bine-s juju po doazįmlH tukstaa- 
pziu ant.dieuos. KmJa j<^įo už- 
glausta ar jisai uždirba pinigo 
tai atsake: “Asz nesirupihu 
apie piitygus. Jaigu fabrikan
tas turi .gera tavora, tai apie 
nwlii*Kimn i^initrn imr Irn rnnin.

■—.......................  ■■ i >■■■ - - ■■■■ *. Į-.K I r
bet juo uusizojąnne.

Jaigu kokis politikierius norė
tu piums ka pawakyti, tai lai 
mums nekalba veidmainingus 
pagyrimus, lai nęmokina ,mus

Jdąusta ar jisai uždirba pinigo 
4 a i 4 l_r /S • 4 4 A £19 t*n r\ * n

uždirbimą pinigu nėr ko rupin- 
tre;M

’Fordas irzdavo ant padirbi-
mo naujo f ordų ko daugiau 
kaip deszimts milijonu doleriu, 
tai yra, ant in taisymo nauju 
maszinu ir t.t. Fordas, nesirūpi
na apie pinigus, nes jojo pas
kutinis metinis rapartas pa ro
do kad jisai turi bankose ketu
ris siimtirs milijonu doleriu 
grynais pinigais.

40k

Amerikai nepražus 'kaip ne- 

džius rapartus, 1926 mete De: 
dės SamOivaiku apsivedė ku
li ia pustreexias milijonas, o 
peraiskyre tam paežiam .laike 
162*853, *bet Ja vis >23 poros ap- 
•iveda ant kdžno trijų persi
skyrimu. Penkesdeszuntsi toks* 
tanozi ai vynf atsikratė nuo sa
vo priaiegcliu o 122,000 mote
rėliu nesutiko au savo vyrais 
jr nuo ju pendskyre. Daugiau 
persrskyre poru kurios neturi 
vaiku.

. kurie sau mano, nes pagal yaL

Kam turime būti nevalnin- 
kais kitiems!

Per ilgus metus politikisz- 
kos nelaisvei kada Lietuva ra- 

’ dosi po Rosije, iszvere ant mus 
gilu iuspudi ir jausmus kokius 
su savim atsivežėm in Ameri
ka. Pripratom gėrėtis didumu 
kitu sklypu o paniekinet musu 
verte. Kada gyvenom Rosijoj, 
ženklu valdžios buvo Masko
lius, igu berną torius, naczelny- 
kas ir žandaras. Su taja min- 
czia pribuvome in Amerika 
kur padėjimas del musu buvo 
daarszeanis.
.Pradedant nuo palicijauto 

lyg .augszcziausiam virszįnin
ku i mo^u naujoj tėvynėje buvo 
svetimtaueziai ir turėdami pa- 
p ra t ima klūpoti iipriesz • “vir- 
ezininkus“ tėvynėje, vietoje 
atsikratyt nuo tojo paproezio 
tai da labiau prie to priprato
me. Naujos aplinkines kokiose 
jadomes, atėmė visai mums 
tvirtuma, dingo jauslu ukesisz- 
kos paguodones. Smarkus po
litikieriai supratę musu silp
nybe pradėjo mus ncmielaszir- 

. dingai apgaudinėt ir pasinau
doti rsz mus. Pperajkožnus rin* 
kimus, pigioms garbėms, stik
leliu arielkos, cigaru, pinigais 
arba prižadėjimu kokio mažo

tevyneje,

urėdo aplaikydavo musu bal
sui, o buvo tarpe musu ir ju- 
dosziu kurie parduodavo Lie* 
tu visikus balsus už kelis dole
rius. * !

Tankiai atsitinka kad sve-
timtaucziua raelpeme savo bal-
.sąis o savirakius paniekinom ir 
del ju nebalsuojam, o jaigu 
katras isz kandidatu da pa? 

, * glostė mus peczius tai sakyda- 
matai koki* tai geras

t
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Lietu visikus istorijos, nesįmes
apie tai žinome geriau ne kaip 
jisai. t

Neužmirszkimc kalbėti 
sur ir jdKa^ini apie musu lygy
be ir tiesa prie visokiu urėdu 
ir garbes tam mieste, paviete, 
valstijoj, kuri pasiliko musu 
nauja tevyne. 'Nepraszome kai
po Joska, — l>et kanecz reika
laujamo to, nes mums teisingai 
priguli kaipo irkesams Suyiei 
nytnju Valstijų ir su kitoms 
tautoms ucszame lygiai sunko- 
nybes ir turime lygias tiesas 
prie visokiu urėdu koki jie ne
būtu ar tai savo mieste ar pa*

vi-

viete.
<► $ me .< 1 * < <♦

Vienas Anglu lakūnas, 
riam teko eroplane 
po Afrikos viduri, pasakoja 
szitaip apie laukiniu žvęriu at: 
sineszima in .ūžianti eroplana::

“Teko map pamanyti hurys 
riuooeru (vi opa ragi u) irpu^te- 
bau, kada pamaeziau, vięjm m<>; 
tina bėgant \ nuo savo, vaiko? 
rino, kada ji užgirdo eropląno 
motoro užima. jKitoje vietojo 
užtikau kaimenes buivolu — 
tie .eme bėgti kai iszsįgamlu- 
sios avys, iszgjrdepiotora. Liū
tai vienok kitaip elgėsi. /Į^ko 
kelis syk matyti juos, besiszil- 
daut ant saulutes ir, regimai, 
jie jokios atydos nekreipė in 
mano maszina. Baltięji viena
ragiai taipgi visai manos .ne
paisė. Slon i u būriai taipgi vi
sai nežiūrėjo kas czia smarkiai 
ūžia virsz ju gaivu. Ereliai daž
nai ramiai sau plezdeno keliom 
pėdos nuo maszinos. ’ ’

ku
škiu idy t i

7 rT'.TT
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LIGOS AUKSZTA
KAINA

• ‘ k"l ' 11

» 1 ' . '' I

Ragindamas, didesniu iszlai
ę

du n n k roi pti. ligas, ;Dy.. Hpmęr 
Folks, Sekretorius New .Yorkcį 
State Charities Aid Assooia? 
tion ir narys Now Yorko vals* w Ai . T

Folks, Sekretorius New .Yorko

•r * «?

tijos Vieszos Sveikatos Tary
bos, davė sveikatos paskaita 
^International Conference of 
Social ’Work“ ,konferencijoj 
laikytoj Paryžiuje, Jfrancijoj. <

Ligos, fiulyg Dr. Folks, Suvk 
Valstijose kasztuoja apie $3,- 
730,000,000. arba $31.08 kiek
vienam žmogui in mętus, arba 
$134.68 (kiekvienai szeimynąi.

Dr. Fojks prancsza, kad pirm 
laįko mirtis iszbaigia net $12,-
000,000,000 algoms. Tokiu 'bu- 
(Įu ligos pi'lna 'kaina dasicke 
$15,730,000.

Ligos kaina Suv. Valstijose 
yra daug didesne negu žmones
tiki. Tas iszlaii'das apdengia 
pats ligonis arba jo szeimyna.

I)r. Folks sekaneziai. iszdos- 
to praleistus ligoms pinigus—

1. Gydytojams iszmokęta
$745,000,000.

2. Szuudaktarams iszmokęta
' . 120,000,000.

2,233,824.

700,000,000. 
285,000,000

f'ft «y -I » r; ? t » • ** f*

AUGUSIU
k.*' A i \ ’

TOS SERIJA
■ ’ *'l1 1 •« ’’lt1 •. ■■ ■

New Yorko
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Mažas Vincukas , augo vie

nui vienintelis paa tęva. O kaip 
ji tėvai mylėjo, juo. džiaugėsi! 
Sunku tai ir apsakyti.

Bet jau sziek tiek paaugė
jus Vincukui, ji tuž kiekviena 
bloga bausdavo, . prigrasinda
vo daugiau panasziai niekuo
met nedaryti, nes da,daugiau 
baus. Dėlto tai Vincukas buvo
i W * *: 1 * • ■ I ' 4 / t 1 F * į

geras, paklusnus yaikas, už k® 
jis .visiems , intikdavo ir visu
buvo mylimai.

Bet, kaipo mažas, vis,k^da- 
ne-kada prasi kaisdavo. Karta

3. Kilnikams
4. Ligonbutiniai priežiūrai

404,501,572.
5. Slaugėms, ligoniu- namuo

se 151,900,000.
6. Vaistams, medikaliszkams 

aprūpinimams
7. Dantistams
8. Algos neiszmoketos ligos 

priežastim 1,245,000,000.
9. Iszlaidos nekreipti ligas

76,290,000.
,.Isz viso $3,729,925,396.
Yra 149,000 praktiknojan- 

cziu gydytoju Suv. Valstijose 
ir už ju patarnavimu kas met 
kiekvienas žmogus užmoka 
apie $6.21 ‘in metus arba kiek
viena szeimyna $26.70.

Bet yra ir 20,000 praktiku©- 
jąncziu žmonių, kuriems leidi
mai neduotį, jie uždirba apie 
$120,000,000 in metus. Kiekvie
no žmogaus dalis yra $1.00, ir 
kiekvienos szeimynos dalis yra 
$4.30.

Špilis praleidžia $2,233,000 
dispensarams, ir $405,000,000 
užlaikyti 7,610 ligonbuczin, 
kiekvieno žmogaus dalis yru 
$5.83. Slaugėms kiekvierid 
žmogaus dalis yra $1.27 in me1' 
tus, ir už vaistus $5.83 in mo
tus. F.L.LSI

Slaugėms

mama ravėjo , lyses. ;Viucįukąs 
po lyses bėginėjo ir rąve žoles, 

Persergojo ji motiąą, .kad jne- 
i 8 irau tu su /žolėmis gruozku, 
runkeliu ir morkvu. Vaikas ne
klausė motinos ir vis,rove 
Motynai 

i Vincuką s
morkvu ir sudėjo jas, in t,arply- 
si, kad nieks.mpamatytu, nos 
minėjo kad mama rauti, jas už
draudė. Mat,.morkvQs jam, ge
riau patiko už žolių ravėjimą.

SENOS MOTINOS
LIKIMAS

-m 

kiek prasiszalinus, 
.(prisirovė .daug

Paskiau, nuo namiškiu, pa
sislėpęs, Vincukas triaukszda- 
vo da tik->ka užsimezgusias 
morkvas. Kelias ,ju suva)gO&, 
udbeuorejo Vincukas jau dau
giau morkvu. Negandu jam pa
sidarė, apsalo burna ir palijo 
morkvas tarplyseje. *

.Kita diena, valgant pietus,
vom: “ 
žmogus, jisai yra musu priete- 
lis ir davė man cigara ir net Į Vincuko motina paklauso pic- 
buvo ant musu susi rinkimo ir 
bankieto!“ Ne buvo tokio susi
rinkimo ant kurio poditikierius 
nepributn, o iszeja juokėsi isz 
musu kudikiszkumo. (

Jau didelis laikas idant susi- 
prastumem musu 'kvailybes ir
nustotumem 'būti beždžionkom 
del svetuntautiezku; politikie
rių. Juk pašto jame galybe szia- 
i
pažint; o kada jąja pažinsime
me sklype. Turime savo galybe

ir suprasime—pradėsim© dau
giau maustyti apie save ir ea
ve daugiau guodoti, po tam ga
lėsim© priverst ir svetimtau- 
cziue idant mus guodotu.

Negalime reikalauti paguo- 
donee, jaigu patys busime bloz- 
nais ir nusižemiirsim kitiems. 
Ant musu susirinkimu ir ap- 
vaikvzcziojimu gali ateiti wke- 

• * a . « n « ' • . • •lū kitu tautu, Jjusįme dej juju

tuneli brangus, kiek skausmo 
turėjau,

QimjdyJama ir auklėdama jus, 
Bet už tuos mano nuopuolius, 
, * vargus,
Nors tik laimingus jus matyt 

norėjau.

Bet I)ieve munp, jaįgu 
nusidėjau

Atleisk man griekus, visus 
szauksmus,

Nepyk ąnt motinos už juos 
jausmus,

Nes kaip dabar keneziu da 
niekados nekentėjau.

me uuku: . >
— 'Vaikucziai, ar tai judu 

vakar lyseso »buvote ir tiek 
morkvu prjroyetc?

Piemenukai atsake, skad jie 
darže dar nuo tpat pavasario 
nebuvo, o morkvu dar ne up- 
mate.

Vincukas tai girdedąmąs tik 

gytis aplinkui ir pats panąą/ie: 

negaliu užtylėti, nes asz melub-

r ’ ’ - * ■ *» ■ *. i
nebuvo, o morkvu dar ne ne-

paraudo, eme nežinia ko $val-

— Asz tai padariau. Niekaip 
negaliu užtylėti, nes asz meluo
ti negaliu. Įr ežia, prie visu, 
Vincukas prisipažino, kad tai 
jis taip blogai padaręs,, ir mel
de mamos dovanoti. . M ;

\Motina, matant vaiko,toki 
atvir,iima, nei>kiekio nebaudę,
dar paglostė, tardama.

Mąuo.aunus. iszpleszc baisiau- 
, siąsi karas,, 

... muue paliko 
viena....

Ant ju gaivu ugnis, lekioja.

Sekioja giltino pankui kas 
diena.

j ' t i

Juos iszvdže

; maras, —

%

Numirs ir nereges jau
'Ilįet.uvos, 

O kas juos ten priglaus ir
apraudos!

W. TRASKAUSKAS
’ ' > , I . » , » .. I

> PIRMUTINIS L1ETUVI8ZKA8 
GRAJBQRIU^MAHANOY CITY

KEĮUfllU .ŪPU ..DOBILĖLIS 
JI ISZGELBEJO NUO ;

:STERUKLWGA^\^
JI ISZGtLBEJO NUO 

MIRTIES.
!|:: DEŽELE /> ta

— Mama! Mamyte! Senele 
ipan v^'kar pasakė pasaka, pa
sakyk; j r tamsta, v

f

Vienai ūkininkei labai nesi
sekė szeimininkauti, ir još tur

Vakarines •-------
1883 mete jaunas keliautojas 

norėjo važiuoti isz Hamburgo :

J'1 

Mokyklos.
•;^.i ^i.y,^* <įh 1 i *
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Už peikiu metu New Yorlco
1/ i Ą,

miestas turės .proga > laikyti
*_ ’ * - - A U 'i » • J> •> ilr ’ ’ 8 * 1 ’

szimtmetinj apyaikszęziįojima 
vakariniu mokyklų augusiems 
insteigima. Po daug okspori- 
meptavunu Now Yorko, miesto
Apszvictos Bordas iszdirbo pil
na vakariniu ,ipokyklu siste- 
mib su ypatingai pritaikintais 

augusiems, kuriu 
pertrauktas, 

ęvoti m žemiams, kurie nekalba 
Angliszkai, ir visai nomokin-

kursais 
.piokslas ’ buvo

tams,, kurie ręi kala uja clcmen- 
tariszku prasima vi ni.mo kursu.

Stebėtina grupe, kuri pasi
naudoja 'sziais kursais, yra 
svetimžemiai vyrai ir moterys, 
kurie atvyko in szia sza'li jau 
paaugę ir bando ingyti c'lemen- 
tariszka anqksla,. nori apsi-pa- 
žįuti .su Angju kalba, nori ap- 
sipažinti su Amerikos istorija 
ir valdžia, kad galėtu imti sa-
yo tinkamas vietas naujose ap
linkybėse. Daugelis mokiniu, 
savo kalboj nemo'kinti, lanko 
mokyklas pirma karta. Bot.vi- 
si, mot ir tie, kurie užbaigė 
mokyklas savo szalyse pasi
duoda mokytojoms kad tik ga
lėtu priprasti prie nauju aplin
kybių. Pirmas žingsnis yra pa
mokinti juos Anglu kalba, bet
svarbiausias darbas yra per
statyti sziems. augusiems nau-

' ’ i, naujus priprati
mus ir visai kitokį gyvenimą.

“Yra labai sunku vesti klia- 
sas svetimžemiams“ sako Ca
roline W. Whipple, virszininko 
New Yorko valstijos Imrni- 
grautu Apszvictos.

ja valdžia priprati-

“Bet vis- 
tie'k pereitais keliais metais žy^ 

pasirodė. Be-i « M * ! ’ m a

vakarinėse elomcntariszkoso ir
I J* k • I*-. ' Ir- « M. r - i .< . . ,

mus progresas pasirodė. Be-i 
veik 2,000 mokytoju mokina

1 • i j t Į

vakarine.se augsztesnio moks-Į 
lo mokyklose New Yorke ir tie 
mokytojai visi specialiai iszsi-, 
lavine augusius .^nokinti. Psy- 
Cholo'gai. szioje . szalyje nuojat

mokytoje! visi specialiai iszsi-.
<•

studijuoja 'ka augo žmones tu-
• .1 • J •

1

Yra try
r i mokintis.

Yra trys vakariniu mokyk
lų ruszys. Vakarines elementą- 
riszkos mokyklos, kuriose ran
dami apie 50,000 mokiniu, kurie 
pageidauja mokintis Anglu

ingyti natūralizacija^

vakariniu mokyk-

kalba ir pilietysto; kurie nori
. .. . 1 * ___ - - i r , - *

ingyti natūralizacija) kurie 
nori užbaigti olementariszkus 
kursus; 'szeimininkes kurios 
nori apsipažinti su namu no- 
sza, ir 1.1. Visos vakarines de
mon tariszkos mokyklos laiko 
sesijas per 100 vakaru.

Kliasos vestos 20 vieszosc 
mokyklose Manhattan’e,

VI I' 1 »■ ...Iii'i "   ,,1

Ka asz tau, Patrukai, sa- 
visas pasakas tižmir-kyši ii, 

Bzau.
.1, .. ........ ......
’ 'I k'.

galvok! '
Pamastė mama ir pradėjo 

pasakoti.
Vienam ’berni ukni b,uvo

• •

() tamsta, mamyte, pa-
in Amerika. Jis nunokė jo pinl-
gus kapitonui, kurio laivas bu-

tas kasmet mažėjo. Eina ji sy
ki ir. didele giria pas sena ats|. 
ąkyr^li, apsako jam savo vaf:

w

s

—M' 
padovanota kate. Kate buvo 
nepaprasta: lyina, ilgais,, gra
žiais ūseliais. Nomego szr kate 
kąip ja ^nt ranku nesziojo, o 
beminkąs'būdavo sueziups ka
te už pryszakiniu kojų ir 
strikt, strikt po kambari szo-
kineti. • ’

Karta berniukas taip užpyk- 
de kate, kad toji jam rankute 
indrortke.

Nuo to laiko berniukas ne
mylėjo kates ir sztai ka sugal
vojo; sugavo kale ir iszmete 
ja per lan'ga. Kate isz augsztd 
krisdama užsigavo snukuti, o 
berniukas norėdamas per Įau
ga pažiūrėti, — užsilipo ant 
lango ir nustūmė žolyhu puo
deli kuris krisdamas sudužo! 
Kaip nemalonu buvo jo moty
nai, kuri taip žolynus mėgo.

užklauso— Ir viskas?
Petrukas.

— Viskas — atsake moti- 
asz tau ja todėl pasa-na: — i

kiau, kad tu nebūtum toks ne-
geras vaikas, 
toks?

.Juk tu nebusi

— Nebusiu, — atsake Pet
rukas: — asz mylėsiu ir katy
tes ir pauksztelius.

— Mylėk ir gaile'k; ir visus 
mylėk, mano (branguti, 
dure motyna.

— pri-

MINERS' ASTHMA IR
NOSINIS KATARAS '

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetino pasekme per 30 metu. 
Proko 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

vo jau uoste. 'Kapitonas jam 
pasakė: Vejas yra patogus; 
sziandien apie penkta valanda 
vakaro ^keliaujame.“
. Ketvirtai valandai pasibai
gus, eina musu keliautojas per

. — » - — Ik. ’ L .

uostę pylima ir galvoja: “Go
riau viena valanda ankseziau,; 
negu ketvirezia valandos vė
liau; kapitonas nesuprantri 
juokavimu.“

Kuomet jis ėjo alėja, kuri ve
dė prie juros, ir mate laiva, ku
rio bures jau buvo iszskestofc ir 
vėliava puikiai plesdcno, pa- l 
stebėjo, szalia kelio, prie viondfi 
instaigos, augant keturlapi do
bilą. “ 
pats sau,

gus ir kląusjįa patartm© 
sikloja man kaip reikja namo 
ūkis. Bene žinotum sene!:, pra
gumo, kuriuo galeczįau savo 
nki pagerinti!“

Alsi skyrelis buvo linksmas 
senelis, pąprasze ja valandėle 
palaukti, ^uejo ; in gret/gi^ja 
savo pirkeles kamarėlė ir, atne- 
szes tuojaus mažute dežele .su 

{uždėtu antspaudu tarė: “Szita

Tik žiūrėk ežia!“ tarė 
“tai reiszkia laime f 

turiu asz ji pasiimti!“ Jis pa
ėjo kiek nuo kelio, pasilonke.ir 
nusiskynė keturlapi dobilą.

Bet kai tik jis in kelia sugry- 
žo, skubiai priėjo prie jo karei
vis, kuris buvo prie sargybos 
namelio, ir tarė: “Geras žmo
gau, jus turit su manim in po
licija eiti!“ — “In policija! 
Del ko ten?“ —“Dabar, sako 
kareivis, jus galit perskaityti. 
Pažiūrėkit tik, kas ten lentoje 
pnraszyta: 
baudos, 
nors nuskina.“

1,

<4

A 4

Pcnki doleriai pa
kas prie i n štai gos ka 

“Man- noru* 
pi lenta! Asz turiu in laiva sku
bintis!“ — “ 
vas!” Atsake, kareivis

palaukti, nuėjo in gret/gi^ja

Man nerupi lai- 
, “jus 

turit in policija eiti. Per valan
da bus atliktas tardymas, pas
kui nueisim in miesto valdy
ba, ir ten jus užmokėsit penkis 
dolerius.’’ — “Mielas priete- 
liau, už pusvalandžio iszplau- 
kia laivas, in kuri jau laiva
korte nusipirkau;
manos, asz turiu eiti!

mokyklose Manhattan’e, 6
Bronkse, 16 Brooklyne, -2 Rioh- 
mondo ir 5 Queens.

Vakarines augsztesnos* mo
kyklos turi'40,000 mokiniu, ir 
siūlo pilna augsztesneę mokyk
los kursą, kuris voda prie aka- 
demiszku dipliomu, ir diplio- 
mos priimtos visose kolegijose 
ir profesionaliszkoso mokyklo
se. Tos mokyklos taipgi siūlo 
komercialiszkus kursus., Sziu 
kursu reikalavimai yra pana
šaus in dieniniu augsztesniu 
mųlęyklib reikalavimus. Yra 19 
vakariniu mokyklų kurios ran
dasi iny a iriose New Yorko da
lyse.

.Yra 15 yafkąriniu amatu , ir 
dailės mokyklų su 10,000 mo-

1 ’ ‘

kiniu.
Kas mot fiestas praleidžia 

$2,250,000 užlgilęyfi, savo1 va
karines elcmęntariszkas amatu

neužlaikyk 
“ — “Ar 

neisi?“ supyko kareivis ir tvė
rė jam už apikakles. Jaunas ke
liautojas nesigailėjo goru ir 
piktu žodžiu, grasino ir suki
nėjosi,. kėliojo ir verke.“ Ar da 
neisi!“ riktelėjo nepermaldau- 

-—----------------- —rijamu balsu kareivis. Kėliau-
A. RAMANAUSKAS

Kai jis iszklausinetas ir uzsi- 
mokejes atėjo prie uosto, laivas 
buvo jau iszplaukes, ir jis pra
dėjo savo nelaime, kareivi, do
bilą ir visa miestą keikti.

Kadangi .kitas laivas dar 
greit neplanke, tai turėjo jis 
kiek laiko miesto palaukti. Vio- 

Bzbalsamuoja ir laidoja mirusius I na diena vieszhutyje papuolė 

szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dol 
laidotuvių, vosoliu, kriksztyniu ir Į prancsze 
kitiems pasivažinėjimams.

'Ui

jamu balsu kareivis. Kėliau-

LIETUVISZKAS GRABORIU9
28 Frack St. Frackville, Pa.

Telefonas 461-M

• Kai jis iszklausinetas. ir užsi-

-^1 7 7 " -T

.MILL A. PATTERSON STS.,
ST. GLAIR, PA.

Telefonas 1430-R

Aiždetu aptspaudu tape: 
.fježele per isztisus metus ne- 
jiziok tris sykius per d i epą ir 
tris sykius per naktį in virtuvė, 
pysi ir visu namu kampus, tai 

įykis ims geriau klotis. Bet po 
metu vėl gražink man szita de
žele. ’ ’
I Moteriszke su dideliu insiti- 
kejimn nesziojo ta dežele, k(ir 
buvo liepta. Ir kai ateinanczla 
diena nuėjo ji in rusi, bernas 
kaip tik buvo benoris paslap- 
czin iszgnbenti alaus alve. Kai 
vėlai nakti nuėjo in virtuve, 
rado, morgas pyragaiezius su 
kiausziniuis sau bekepanezias. • 
Atvykusi in tvartus, rądo kar
ves begulinezias meszluosc, o 
arkliams vietoj abrako padėta 
tik szieno, ir jie seniai jau besą 
nevalyti. Ir taip jai kasdien 
ūkyje tekdavo atitaisyti koks 
nors blogumas ir tarnu apsilei
dimas.

Po metu nuėjo ji su , dežele 
Į pas atsiskyrėli ir sako pąten-. 

Viskas klojasi geriau.
, teve, szita dežele 

dar vienus metus: joje yra tik
ra ūkio palaima!“ Nusiszypso- 
jo senelis ir tarė: “Dežele tegu 
sau lieka pas mane, bet palai
ma, kuri yra ten paslėpta, gali 
sau pasiimti.“ 
ir kas gi pasirodo! Baltas po- 
pierolis, kuriame buvo szatok- 
sai paraszas: “ 
namuose butu tvarka, turi pat
sai visur viską apžiūrėti.“ 
Langdon, Alberta, KAnada.^1 

Diena 19 Augusto atsibuvo 
kriksztas sūnelio Baronu. Kū
mai buvo Jonas ir Konstancija 
Gregeriai, o kūdikis nplaike 
varda i Valentinas. Ęuvo pa
renki i ir pietus ant kuriu bu
vo užpraszyti keli svecziai ir 
linksmai’ diena praleido.

— W. B.

ki nta: 
Palik man

c <

Atidarė dežele

Jei nori, kad

i

4 M i

3’’
if
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ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo-

i ir augs^tosnes (mokyklas. ,(Ir 
dar $l,7Q0,0Q0 paskirtu del 
“contiųuatiop“ mokyklų. Net 
6{j,000 mokiniu lanko tas mo- 
kyXluK. New York© valstijoj 

, djvįąntieji yaikai nuo 14 iki 
|7 motu turi j lauky ti. Riokykla 
puse, įdienos l^as. sanyęįto.

------r-—-------- -r----------
i * .7 '*/. > ' ' \ 1 - * 1J; *. .p

Dr. T. J. Tacielauskas
1 * . T , » f . V • i

I
I
y

_ .Gerai Vaikeli 'kad hi*ia .kunus numirėliu. ^Pasąmdo 
• - • 2^ £• f P au^mpMUUi del laidotuvių,, krikej-
, ... - tintu, veieliju, pasivažinėjimo ir t. t.
daugiau, y įsiems tada intigmj. *>o C..tr.st, M.h.Boy

,1 *

sipaiinai, -bet nedaryki© 4alp
’l _ • V • j 1 • 1 Irt •

to^bUiui ,r
tintu, veieliju, pasivažinėjimo it* t. t.

✓

I*

t
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, Pirmutinį Lietuviukas

Ant Antro Floro. KJlne Batoro
4 < J Ii • ’ i| ' 1 i '

Dentigtas Mahanojuje.'

19 W. Centre 8t. M&hanpy City
. *' 1 ' i ; r‘ ;* ( ' ' - J i '

t

NAVATNI KLAUSYMAI.
l|l (4 ' Nft TT II |

Kada mergina turi 20 metu
— taikiausia: “
yra?“

Kada turi 30 metu
“kas jis per viens!

O kada turi 40 metu —kinu-
M •

kuom jisai -jam in rankas laikrasztis su ži
niomis isz Kuaxhaveno. Jos 
----------- ! ftpj0 didele vėtra. 
Daug laivu žuvo jurose, 
skaito tu laivu vardus ir iszsi-1 
gando. Czia buvo vardas ir to 
laivo, kuriuo jis norėjo važiuo-f

: “Virti f 
Tylėdamas!

.n s

666
Gydo Mukrija ir greita palengvina
Galvos Skausmą, Svaiguli i (
girna isz priežastie* tuom-laikinio už- I keleiviai. prigėrė.
kietėjimo. Prigelbsti prassalinima | jis padėjo lapa ill SZali, . SUSI-F 

emo rankas ir susigėdęs kalbė
jo dėkingumo malda. Keturla
pis dobilas ji iszgelbojo. '

iKa. tas tūkstantis doleriu žmogui Į ■ — ■
roiKkia, joitfu ji. yra apimta, ko- GERIAUSIAS PATRONAS, 
kios nors ligos bei vidupiu sugedi- .

linksmas ir invairiu nesmagumu ap- ~ t Koki valda davete kn- 
Imtas. Jeigu tokiam žmogui ir ąuk- d ik i ui? . . •
sini kalna parodytum, tai jam malo-Į — Cyrakas, jogamasteli. 
nesne butu sveikata, negu tas aukso | _ Įaz kur jum eniesi takia 
kalnas. 'Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu,* tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo

M

tke: “kur jisai yra!

klausė

Galvos Skausmą, Svaiguli ir Atiiru. ti, ir prie to paraszyta:
• • _v hrnlnhrini

Nuodingus ir labai gera* ,del suteiki
mą {gausaus r salapuipe , i*xtu*ątinima.

81,000 TIK UŽ 60 CENTU

kios nors ligos bei vidupiu sugedi- 

iinksmas ir invairiu nesmagumu ap-

aini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. 'Taigi, jeigu jautiesi esąs ap

f

I

Cyrakas, jegamasteli.

navatnas vardas duoti vaikui?
— Ba matai kunigėli, 

bilc vienos žemiau pažymėtu ligų ir llondorjja toki suradau. 1.oklS 
atgauk savo sveikata. Į

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu H- mažai žmonių po savo globa,

malimo, nenoro valgyt,.strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, l , . . . '
kitu ligų. Atslunsk 60c. tai gausi

atgauk savo sveikata.

gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne

pleiskanų, ezlapipimosi lovoj, ir 
1 

vaiat-žollu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos) 
skausmus, užima ausyse, nuomard, 
esirdies liga, tai atslunsk 85e. o gau
si musu gausius .vaistus, taip vadina- ( 
l^us ‘‘Nervu Preparatas,” Nervu 
^a yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai H-
i
ma. Ątaiusk 10c. o gausi musu žolių 

ygu gttajega. Reikalingi musįi 
Žolių pardavinėtojai visuose miestuo- 

M. ŽUKAITIS,

sveikata, panaikins minėtas ligas.

skausmus, užima ausyse, nuomare, I 
Bsirdies liga, tai atslunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus ‘‘Nervu Preparatas,” Nervu J|. 
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kalia ir. suteikia žmogui ramu-’ _ * — — A w * * J

ir knygų kataloge. Reikalingi musįi 
m a*1' Y' « e • • • e \__.a.______J

M. ŽUKAITIS,ne.
25 Glllet Street gpencerpoint, N. &

’Ai iv

1

r

CAPITAL STOCK <125,000.00

i
t

Ba matai kunigėli

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS |623,868.62

-Mokame 3-ciU. procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą. prido- 
dam prie jusu pinigu 1 Sai 
1 Liepos. Mes norim, kad

M 
ua

1F

ka-
‘ turėtumėt reikale su musu banke

pairomis geriausias, ba turi

tai geriau prižiuręs musu ma- 
žiuleli. #

nepaisant ar mažas ar didelis.
■ I- 41

G. W. BARLOW, Free.
J. FERGUSON, Vice-Pre^ ir Kas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

,S. 1
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu

•_ • • z\ 1 TX * A U 1 •

1

.1
:tpinigus yra geriaua negu 10-tas Procentas, be jokio į 

sąugW. ..
MERCHANTS BANKING TRUST OO^

t

moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytas pinigus ir tą
N
del imogaus kuris dirba raedina.
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau Į

, , ~ » • 4 ----- --
pinigui in raita Banka o persiL'krinaite ir matysit^

Hi Dekite ravo I
f.• kaip Ui pinigas augą su padauginimu Procento.

TTorarrTzrx
:*4

į' liauki hm ?i>į>

Z

vakarine.se
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PRIGIMTIES ALKA'' * f
-Jt f 4

• j
( /įtobornis su Butkum buvo 
Jkaimynai. Vieno ūkininko tro7 
ibos langai lindo in kitos trobos

»

• # gjdva, padalytalalm baLlrtnrtj stambaus kaklo ii> nqdra 
tok/kietos medžiagos. JuozasJ šiai Ikzžaksejo:^“ jiibzds’7 - 
vis rfi su at o jo.

Kai buvo netoli nuo tal£o,?ku-1 mai arti. . Ne paskutini karta
j

Z*

W

9
“SAULE* ! 7V

I *■■■—.... . . 
ar į šypsosi ar 
Juodu e jo to* 

liau. Iszejo pro atšlaimo var*
tus in užklojimi. ‘Lygi piove- 
liukszto. Toliau, negilus upeliu-

r liniapastębęti 
raukosi Elbha.

visrfi su&tojo. ’ < / I — Tai,gerai, Juozai! Na

ris insisuka in kita Uka^Ęlcnn I Rusei name. Mos gi kaimynai. O 
pamato bestovinti berno ir tar-1 kai norėsi mano paszaukti, tai

“Aliut!” ir jau asz už-langus. Kaimynai, nors pa* tum tyczia dar aukszcziau si- suszuk: fe fefe AL A fe. fe fe fe fe'fe fe fe fe»<fefe e fe «fefe fe I fe
i

Dar mtsijuoke zokristijps
1 ir dęganti

sipsk. Bet ar tikri kaimynai 
^b®nt karta esti tikri kaimynai!

Abieju kaimynu klojimai ir 
kietos stumdėsi savo pasturga- 

Jiais. tBeiszkia, trobesiu labai 
Arti stovėta.

Nuolat, žiūrėk vieno viszta, 
versliai suvirsta pro apgriuvus

.bent karta esti tikri kaimynai!

kvies stumdėsi savo pasturga-
T k « « <fc ’ ‘ • » * a

joną patraukė. Elena ėjo. Ir ojo nosim
pirma. I 7

Juozas taipogi pasijudino ir ąįgnęrjaus balsu
vėžio ristele, lyg nenorėdamas merga nudume namo. Kol tik

f •

nubaidyti judanezio ir ąki die- szvaistesi,. tol Juozas, seko.
J “Bet ka asz durnas apie to- 

..” — suniekino

r\, f'.—f 1 .'.J 1 L JI- 1 1

— abejojo 4u°- 

JCik tu mftno

- » ■» 11 . f V

plauŲsi 
k ’ 1 ? m •~ Tai__. 
dar inspitros 
zas.

r * • *•fefe -v "«

nr
obejo, kojų pareigu: (( 
rangusis l ALanii skauda .

szona. į Nuvesk mane iki pirte
les — fare tyjiai/ Ir Juozas 
eme vesti. '

. Paskui paėmė rankomis ir 
nutioszo. ?In pirtele jau vyrai,į 

geriau. Tada kaip tik moterys’ ėjo. Ir toki kontrabanda krito

i?
I

i— pabu-f 
cziuodama — kas mus inspi
res T Tu moki slėptis, o asz d|at

II

.vi
’ J

• *

'if

kas gurguoliudja. Žole apsi- 
aszaręjusi. Juozas pažiutejo in 
kojas sau ir Aliutei:

— Tai kad rasa tavo ba- 
cziukams nepakenktu kartais
— rūpinosi*

Elena garsiai suskyatojo.
— Ir kuo jis rūpinasi! Che, 

che, che! Kas man tic.bacziu- 
kai! Tie nuskurs — bus kiti. 
Asz noriu tave pamokyti! Asz 
norįu, įszmokyti...

Juozas pasipurtė, 
iszsimane! Jam reiks su ja 
szokti. Rasota žole — galvojo.
— Jam reiks būti jos mokina
mam ! ’f

iBet.vistjk jis su ja.szoks. Ir 
susiglaudo. Praslinko

gianczio ręgįnio, selino atokai 
paskui. Saule ome kiszti sav°! kias kvailystes 
žvilganti sjiuki isz. alksnynojo. savo.

-I Gryžo vėliau, kaip.kitais ry- 
liu visa pluokszta. Ji hesisku? I tais, šeimininkas pastebėjo 
bino. Gal tyczia! Jis dar le- szias susitiktuves. Rustus 2o- 
cziau. Pagaliau ji atsisuki ir bernis. užtriubijo bosiszkai in* 
apsistojo. Kur beiti jam? įėjusiam bernui:

— 'Vyras, ir taip ne vyriszd — Juozapai! Jei nori man 
kai žengia!—skruostuose duo- tarnauti, tai su visokiomis

kaip su kaupu. Butkaus degla, hutes darydama ji suszuko —Į szliondromis Jsz ano gyvates

kek! Kitaip iszpravodysiu • isz pastarajai mineziai. 
savo pastoges!

Juozui ne pyktis, ne^ bet bai
me perbėgo staibiais ir jis tuoj 
pasižadėjo niekuomet nesikal
bėti su ano kiemo 
jais.”

ąia tvora ir atsiduria svetimoj Krestelejo painžulnįu spindu-
• • lA’i ?? |iii viesn 11 riL a»>i n T1 nnoiobii
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bino. Gal tyczia? Jis dar le- ežias sueitiktuves. Rustus Zo-
teritorįjoj.
Prašiau, barniu pradžia.
Įszlakiua gyvulius, susilaižo 

liežuviais ir vėl, 
sznapszt.

Bet szi karta buvo daugiau

tarytum,

tai

C i Ir ka ji

parszinga kiaule insulino in Žo- 
bernio nelabaja puse ir eme at
kasinėti visai to atkasinejimo 
nenprinczius burokus.

rycziai jau auszta!
Jis nenoromis ir kartu pa- 

bludusiai norėdamas, akis nu- 
koTes, eme artintis. Jau visai 
arti. Pakele galva. Klykian- 
czios akys ji in gabalus surai
žė. Nors ir vyras, nors ir stip
rus, bet priesz szitoki ginklą—t 
nėra atsparos.

Jis toks drovus, niekuomet 
su moterimis nosueinas pasi- 
dralyti ’ vakaruszkose, 
niurkyti kamarose.

Ir dabar, po szitokios pui
kios mergos kulkosvaidžiais 
atsistoti! ,

Gal gi nestovėsime! — vėl 
sukusejo ji. Buvo drąsi, 
♦ok i a moteris numano

ir smulkmeniszkai užrašinėja-.kainu. O jis kaip sueziupo

pasiapirkim, gal, mažu, ir pus- gurbo nesisnukįuok ir netarsz- arti...

Pastebėjo Žobemis.'Ilgai ne 
mastydamas, iszsipesze isz tvo
ros riki ir slenka prie nelabo
sios patvoriu.

Ir taip užkinko per strėnas,
f W -r o

kad szi nesavu balsu sužvigus: 
susimėtė in baronka, o paskiau 
stypt ir iszsitiese. Pajuto But- 
kai. Nors kiaule ir pakilo, bet 

• visi parszai atsigrūdo in pa
sauli negyvi ir pati kianle nau
jam pilnaezui stojus — nugai- 
bzo. •

Kilo ilgi barniai, o paskiau 
kiaules vardas buvo tampomas 
po ępskriezio teismo kameras

pasi-

Nes 
savo

mas. Abu ūkininkai pribabijo taviem piratais savo szvarko
savo szeimynu pakauszius vi
sokiu uždraudimu ir net isz to- 

.4o uždraudė vieniems su kitais 
kalbėtis. Ir nors pro langus no
simis galėjo badyti, vieni kitu 
lovoj gulįnczius matyti, du 

\nors klojimai ir kūtes smude- 
pi, bet kalbėtis ir sėbrauti — 

, uždrausta.

Daug kaimo bernu graižė 
akis in Butkaus merga. Jau vi
sa puse metu, kaip ji atsikraus- 
cziusi isz kažkokio kito vals- 
cziaus. Liemuo, tartum dieva
dirbio tekintas,. Skruostai: 'pa
imk rožių, jurginiu, pinaviju 
žiedu, gudriai juos suglausk— 
sztai ir bys jos skruostai. Pa- 
juodake, pajuod-plauke, 
merga — ugnis!

Jei meta in kuri berną aki — 
kiaurai szirdi ir krauja nudie-

bet

gia. Gi in Žobemio ūki dar tik 
kelios dienos, kaip atsidangino 
naujas bernas. Diktas, stiprus 
bernas.

Nedaug insispitreti 
kad. žmogaus iszore, jo jeguma 
ir gražuma užimtum. Su žmo
gaus vidumi, siela — kitas da
lykas. Czia neinlysi.

Buvo skaidrus vėlybo pava
sario rytas. Kai kur pievose 

, jau puvenos kaisziojo snapus. 
Veja — kaip žalia gelumbe. Žo- 
bemio bernas, buvęs iszejes 
virbu prasikirsti in alksnyno- 
ju, gryžo szvilpaudamas, kaip 
veversys.

Galva atmetės gaude akimis

reikia.

(i gyvento?
• • •

Juozas prižadėjo ir saugojo- 
81. Bot Aliuto susitikti jam pa: 
szelusiai niežėjo.

Karta jis vede in kute ark
lius, isz vežimo Įsikinkytus, q 
už tvoros pasirodė Aliutės gal
va.

f

I

kukavini guzika, taip ir laiko
si insikabines.

“Ir buk tu man szitokiam 
mergiszkam” — mane ji. — O 
nuo paties kelmo gražus vyras. 
Paskiau jau pilna burna pa
klauso: . I

— O kur jus tarnaujate?
Atsiduso jis; “Pats nelemtu- 

mas praėjo. Dabar galėsime 
pasikalbėti.” Į

— Asz pas Žobemi.
— O asz pas Butku.
— Tai mes gi isztikruju 

kaimynai — vėl tempe jis.
— iKainiynar, tai kaimynai/] 

bet reikia ir szeimininko klau
syti, paslapeziom sviedė viena 
žvilgsni in ji. Mano szeiminin- 
kas uždraudė, bukszt’u, sueiti 
su jusu szeimyna. O dabar, 
ėmiau ir suėjau.”

Jis vėl tylėjo. Ne in ta puse 
nukulniavo su savo kalba. O 
gal pamėginti!

Koki jau czia beda! Bene 
laukuose mus kas mato! — no 
jucziomis, iszsprudo.

— Vot kaip! Bene kas ma
to! Szctau! Isz tokio drovaus: 
— lame kas mato! Matau, kad 
isz tavęs puse vyro yra!
.Jis susitempė. Patiko toki 

mergos pagira. Jis jaute kad 
del szitokios mergos Poną Die
va isz daĮigąus iszpravodytu.

— Juozai! Tu vol in boba 
virsti! Ne žodelio žiopterti ne 
nori? Klausyk, Sekmadienio 
vakara aname kaimo gale va- 
karuszka pas Bali. Ateik!”

Juozas; norėjo dar pasakyti 
“kažin”, bet Aliutės nebebu
vo. Paskiau vaikszcziojo, dirbo 
važiavo ir ta nelaboji mintis 
paskui ji: “Eiti ar ne?”

Sulaukės didžiausiu nekant
rumu Sekmadienio vakaro — 
iszejo.

Po kaklu pasiriszo motinos, 
dar prie pirmos komunijos pri
ėjus, padovanota s^alikeli pu
siau isz bovelnos nunerta. Kiek 
nusivalė szvarka. Inaulinius 
batus. Ėjo nedrąsiai, bet kai 
priėjo Baliu triobos duris — 
kažkas prie kojų szvino stai- 
naites'prikftblfiėjb?*“ '

SusikaUpe. Visas jėgas suvil
ko in kojas ir ženge in prieme
ne. Viduj dūko — szoko. Pra
vėrė duris — veik nieko nesi
mato. Galvos, liemenys, kojos.,^mato. Galvos, liemenys, kojos.l 
Moterų, vyrui pusberniu... Du
rnu kamuoliai, isztisi debesys,

lekianczįus baltasvernius, pū
kinius debesiokus.

Lietaus jau gana 
ne sau “< 
pusi ir žambis nebekliurks

— vėl szvilpauja.

4 4 ” — ma- 
dirva jau kięk apsir-

Paskiau pagalvojęs ar nebus ne 
gerai, ijar debterejo.

— Q kas, jai ir pamatytu! 
Ka mums gali padaryti! Ar 
mes maži ar ka!

Paraudo ir kumszti suspau-
de. Ji juokėsi savo akimis.

— pabartai jau visai vy
ras! Puiku! Ka.mums gali pa
daryti ! Kas, kad užgynė! Daug 
ka pasaulyj užgina, 
ram vyrui nieko užginamo no
rą!! Už tat jis vyras! Nepasi-

bet tik-

nevienftmin aki. Juozas ja in 
pat kamara nuneszę...

Kita dįęna Žobvjrnis ,, smąr- 
f , y- , - y - - T j y . »
mokėjos jam uždirbtus pinigus 

išvaro.
Žobornis buvo žmoguj, kuris 

savo sprendimo, nekeiezia ,ir 
szirdies nemajgo priekaištais 
del padaryto žingsnio. Tai, bu
vo tikras Žemaitis.

Butkaus kieme buvo,neramu. 
Iszvarytasąi Juozas nudūlino 

mo. Rausvos, žalsvos, melsvos in juos.

eis. 4’
Sutiko Juozas. Negi spirsies 

priesz jos ir, beveik, say.o... no* 
ra. ar vienas kitas žodelis. Lu
pu pukszterejimas. Ir bėga 
abudu namo. -

Sesztadienis. Darbai nudirb
ti. Ir Juozas iszejo. Slaptoms 
atsigrūdo iki pirteles..Pro sto
go kraigu pasididžiuodami lin* 
do durnai.

Nuėjo in krumokszni* ir pri
sėdo viciio kelmo pnkauszi. Te- 
1 I 7 T 9

iridar kitokios juostos staiposi 
dangaus pakraszcziuose,dangaus pakraszcziuoso, kur 
saule nutupc.Kitoj pušyj spok-

Aliute pasitraukė kiek nuo 
jo, apsisuko; keletą kartu ant j

Tik kai kur pasikėverzuodavo 
Isz- i t / t. - n

muksi. Tas. taip v įsa i nesunku. 
Eiksz.,.

Juozas stovėjo. Kojos smęgo 
in vęja. , s . kurkė varles...

— vVis man pradėti!'—prir 
szoko prie jo. • ja.

Atsistęjo tiesiai priesz ji, pa
ėmė abi rankas į r paskiau visa

sojo viena kita žvaigžduke ir• * a • « * a '« a «

« » ' * ’ " * ,

kiai išbarė savo berną ir su:

szirdies nemaįgo priekaištais

Aliute gulėjo lovoj ir gana

Mergaites ant kampu nesto
vėkite,

Ir dantų Anglikams ne
rodykite, w I V r

■ JfJ

.

drėgnos žoles.
— Eiksz!, Paszoksim.

jaunas menulio plutgalis. Tilo.

sunkiai alsavo. Sirgo. Nušvi
to jos -veidas, jiatekejo saule 
kai pamate Juozą. Norėjo pa
sakyti kaž ka. Bet vėl tik atsi-

drebėdama . pakabino jo lieme
nį ir peczius.

viena kita varna
1 T ; 1|. | *' ' T " ' ' I k #

<rei vio k ryžiaus < zizaga
nubreždama
I ’ 'll k į

- oro.
Kažkur toli surikdavo straiz- 
džiokas visa gerkle ir kurkė,

Juozas laukia ir, nekantrau- 
Nekantritmo jausmas kae. 

carta ji užklumpia, kai jis
H*

ką i 
greitAliutės laukia. Ateis... 

ne..
Laukia.’Sopai nutrįubįjo, vip

k viepė’ir nutylėjo.
• In vakara — visai nebegerai. 

Atbungino isz miestelio felczc- 
ri, bet tas pasznibždomis pasa-

i esąske szeim in inkams, kad 
plaucziu .uždegimas ir iszgyti

# ” F

plaucziu .uždegimas 
vargu begalima.

Juozas pasiliko slaugyti, sė
dėti prie jos. Keista ^ atrodo 
szeimininkams ir visam kai
mui. Bet Juozas nebejauto dro
vumo. Serganczios mylimosios

— Mes kita.karta paszoksi- dar nieko neva., Erne kojos tru- mergos jis negalėjo palikti. Nu- 
me. Gerai? Arba asz tau vienas puti šalti nuo rasos žoles., Gabnyko kelios dienos ir Elona vi- 
partypsiu. Tu tik juoksies. O- yą nuleista. | sai silpna pasidarė.
• a. • v ■ « <* ii* — j -

me. Gerai! Arba asz tau vienais

ho! Pavydi, kai asz szoku, daug 
kas.

Juoziuk.— Bet įklausyk,

vo visokias manieras, juoką ir 
koketavimu, ’
prie Juozo. Dabar ji buvo silp
na, suglebusi, kaip iszvirtas 
kopūsto lapas, t ' 
motoru tokiu atveju.

— Mudu galime sueiti daž
niau. Ten, galilftukėi prie upe
lio, kur tie didieji gluosniai 
auga yra pirtele? Musu niekas

puti.sssnlti nuo rasos žoles.,GaV|nyko kelios dienos ir Elena vi-
1 1 " I

I|’ kai. jis,ja pakele, parpate
# a fe — fe-A fe i

vcliosz viiisa szieiUicklibino. Į jis galėjo atsakyti! Jig. tylėjo.

, užbarbusr langiuką ’lindo, 
Jis pas^oko nuo I kaip vajkntos užsiniericusios

caž ka ateinant. Mažo.piajituį-
— Asz nebeilgai bebusiu...

— visai tyliai susznibždejo: Ka

Paszoksime... Ir ji numetusi sa- Jiiozas pažino Aliute., Bęt keis- Atėjo vakaras. Pro kaimietisz- 

vėl prisiglaudę misi. Priėjo.

tverti. Ji stovėjo nejudėdama | as!®;, I’° palovius.
r szypsodamosi žiurėjo in Juo

zą.
Ji buvo dabar gražesne,,negu

kaip daugelis '
I

— Mudu galime sueiti daž
niau. Ten, galilftukėi prie upe
lio, kur tie didieji gluosniai 

1 
ten nematytu, nes rętai kas te- 
užeina. Ten... ten pasimątyki
mo — pasvirusi in Juozą 
sznibždejo. Nebe !ta, Ąliule bu- 
vo/JUoZaš turėjo ja prilaikyti.

Ji buvo dabar tikroji'mote
ris. Juozas pasijuto esąs stip-

pasvirusi

m « r

Ba ant juoko pasiliekate. 
Ir kvailom pasirodote. 

Mamos ir po miestą valkiojasi 
Kožna vyra kalbinusi, 

Kad in ėveczius ateitu, 
Buteli namines atsinesztu.

Taip dedasi pamaryje, 
Piladolpijoj ir Baltimoreje, 
Kur merginu daug randasi 

Ir visoki szposai darosi.
Kad 'kitaip elgtųsi, 

Dorian laikytųsi, 
Kvailiszkai nesirodytu, 

Ir'brylių nenesziotu.
Kožnas ipamates mergina su 

bryliais, .
Tai tuoj juoku pasileis, 
Turite kitaip užsilaikyti,

;.T1
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Juoku isz saves nedaryti.# • •
Kaip kur bobos viena kita

Kaip isz szulinio vandeni
nesza,

y

tai apsirengusi. Kažkuo insisu-| ka, 

cėljiio ir norėjo jop rank® nu-1 saule spinduliai ir slankiojo po

Tikrasis pavasaris už sienos.
Buvusi raudona, dabaFElena 

i ir stebėti- 
bent kada. Tik veidas ir nuo-1 nai graži. : Saule nurietėjo. Ir 
?os kojos tesimato.

— Tu laukei manės?
nai? Buszalai. Gerutis... .
lok, nebus szalta. Asz noriu už P1’ todėl asz mirsiu...

J Bet jos akjrs dar vis žaidė 
pirmykspcziu judrump ir szyp-

I

Nieko Juozas pasakyti, nega-

pasidaro, popierine

sauleledžiai iszsidraiko. Tolo. 
’ Se-Į — Tu buvai ledinis. Tu ma- 
Nebi- 110 suszaįdoi, mano brangusis

Vandenio nepavydekite, 
Visos ji gerkite, 

Ba tai nuo Dievo dovana, 
Bus apie tai gana, 

Juk už tai ne reilke vaidytis, 
Ne bjauriai plūstis, 
O kaip nenustosite, 

Tai su kumszczia gausite. • • •
Kingstono moteriukes, jaigu

: 3
?■ i

save ir už tave paszokti. Toks 
dąin.uojas vakaras, - .... -

Ir ji palengva pradengė sa*|“cnft.
vo apsiausta..

1

sprendė ir sutiko. Sutiko pasi-

Vo?JdoZas turėjo ja prilaikyti.
T* 1______ _T V '■ 11 i # » t
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resni s ir galis valdyti. Jis nu-
'1 • > • fe 1 j ZX1 A fe <4 fe

matyti. Jo baimei ir valioj — audra vejas. .Jis nieko tuo mo-
perversmas.

" ’ d 1 ♦ ,fe

Bet jos akjrs dar vis žaidė
Luijuojas vakaras, , r - * m l k *

Ji buvo visai I Nieko Juozas pasakyti, nęga- 
auoga. Jos ka tik nesenai butą Įėjo ir... neturėjo. Tik rankomis 
nirtyj ir nuo jos kūno garavo. | pasakojo jos galvai nesupran- 
Juozas sustingo, kaip priosz tarnus kasu pasakas ir savo be 

Į žodiška mintimi ramino ja.
Apie pusiaunakti jos jau nev •

O po szirdi griaužesi pervers
mas jau tada, kai jis pirma 
karta pamate jos baltas kojas ž 
ir klykinczias akis.

Keista pirtolaite. Aplink alk- 
snynojai. Upelis. Dideli, vienas 
pro kita pralenda gluosniai ir 
mažucziai karklai'. Szi o j vietoj 
dažnai Juozas Aliuto ar Aliute 
Juozą rasdavo. Juozo 
mas ir motoriszkumas po tru
puti nyko, bet tik jam vienam 

Kai ka isz szokaneziu paži-lesant. Dar nesutikęs Alintos 
no. Bet mažai. |savo szirdyj save užtikrindavo

4 4

Ir vos spėjo szi mintis galvoj įvyrąs. Bet užteko tik Alintos

( * r , ‘ v f
o pro juos pažvelgus, kertėj 
matosi kruvinomis aszaromis 
beverkianti maža pyksule —- 
lempute. — Kažin koks bernas 
gvol tavojo armonika o ta, kaip 
gyvate, kaip czigono, tai susi-
rieczia, tai vėl iszsitięsusi mei
linasi ir romantiszkai garga-v 
liuoja ar cypia. Prakaitas tik 
triūsia po kakta, pažastis. Vei
duose sziluma imasi su raudo
numu.

l<ai jis pirma

ir klykinczias akis.

naivu-

savo szirdyj save užtikrindavo
O kur Aliut?” — pamano. |ir tarėsi pasirodysiąs tikras 

__ __ _______________o____-_________ — ._____ i
viena kulverti padaryti kaip jo sijonui suszlameti ir szoszeiiui 
peti kažkas lietserejo. Atsisu- pasirodyti; — Juozas — kosze! 
ko. Priesz ji stovėjo Elena. Pa- Aliuto buvo labai svylanezio 
sipuoszusi. Ant kaklo pusti- kraujo. Tikra moteris mėgsta,
niai, blizga karoliai raitėsi. Ka*- kad vyras ja valdytu. Ir ji vi
sose žaibavo rausvas kaspinas, somis jogomis norėjo, kad Juo-
• 1 fe. .b • i _ 1

traukiamas” — vėl szvilpauja. 
Palengvą, besidaužo visais pu
sžaliais akiu žvilgsniai, kaip 
vartų kartys ’ nusviro ir eme 
sekti laukais plasdenanczia’ ne 
tolima žmogysta. Kaip ana ra
sa ant pedidųkes žoles.

Trypia jauna mergina žalia 
veja ir skuba.

Juozas.net stabterėjo. Paszc- 
lusiai jam kažkas in szirdi in- 
sivęže.

Ėjo Butkaus samdininke.
Kad nesudrektu sijono pa- 

dalkos, visas sijonas buvo de- 
szines rankos trijų piratu 
smarkiai pažabotas ir leido ko-

1 baltumui nežmoniszkai 
klykti. Žaibavo nuogos blauz

dos. Juozas tokiu dar nebuvo

įipntęs if. nusąli f notos, kaip
___________________________________ J ffiWT’W

Jis priaimine savo laikrodžio Jus nenuvokiate, moters.

(prikabinta kažkokios motets Pasukinėjo jis savo galvn|

seks, papuls, nukentės — bot 
vvriszkai!

- r i
Jo akyse emp szokineti pra

ėjusios dienos ir po galva szvil- 
pineti jaunyste su vaikyste.

“Sėdi — jis masto — seno 
isz szpitoles ir mokina katekiz
mo. O kiek ji ten visokiu 
galima” isprykiuodavo.

Susikimszo mažas’ būdamas

44 ne-

*
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juos in galva. Jie viso jo gyve-
• • fe / • •nimo pagrindas, Ju neiszmeui 

taip strioku ir gal nėra reikalo 
mesti.

Bet ka atsakytį! :
— Jus jau gal perdaug drą

siai? — norėjo jis pradėti.
— Sztai tau devintines! 

Kas per drąsiai! Ar negalimįa J_i i • i fe
i

|

.mates. Lįieknos, sz velnią i nute-

* klebono «ta!o**kojo». O baltos Į

grandinei!, prie kuHo buvp Pagaliau kuo vau eei!
** •« * • a fe m « • a w-k. a e • a •

pasijuokti arkai

mentu nesuprato ir nežinia ko 
bijodamas eme atapesezias I bebuvo. • 
trauktis: Nuogas kūnas — gra-| 1 T —
žus 
kitiems prakeiktas. In Juozo | tame kaime nemato, 
blauzdas atsigrūdo drugys: 

ne piktoji dvasia.

eme
Po laidotuvių ir Juozas kaž 

kūpąs; vieniems szventas, I kur iszejo. Niekas jo daugiau

Tik paskiau kaimo bobutes 
Ir kas su ja pasiddre? Ar tiki dažnai pasakojo apie keista 
. .i.-noin >> Ąlksniu Juozą ir Elena, kuri buvusi

szakigaliai ome tauszkinti danĮ klajūnes ezigones meiles val
timis. “Ko ii nori nuo ma-lkas.
nes ?’ ’

Alksniu Juozą ir Elena, kuri buvusi

Ko ji nori nuo“Ko ji nori nuo ma-
— negalvojo, bet jaus

mais jaute. Po. duszia ir po A S. ■ *. —• -m fe fe
U* Vtviiiv fb X A VAU » V l,4*A a t

ir du anioliukai. Vienas po ki- TĖVAS IR JO DURTEkrutine grūmėsi du velniukai

to sziurpulys drožė per pakin- _____
klius ir per nugara, o paskiau w ' ., • \ - P • i1, i — Tėvukai mano, o kaipgalvoj stato staczius k laukus. . . ... -
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• Jos akyse užsidegu dideles, 
elektros lemputes. Nejau ir da-
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inorite užmokesti imti 
Tai turite vyrus geriau 

priži tirėti, 
Jaigu katrie nakezia isz 

darbo pareina, 
Nckurias tas Visai neapeina. 

Neranda no vandenio, 
Ne szilto viralo, 

O misiuke lovoje, 
Insivyniojus tysojo. , 

• • « **
Maineriu kaime merginos po 

karezemas valkiojosi, 
Kad kas užfundytu kabinasi 

O kaip kunigas ateina 
kalektavoti, 

Lenda po lova kad pasikavoti. 
Ir 'bobeles nekurios netikia, 

Taipgi suvis iszdykia, 
Vyrus namie pameta, 

Karczemose randa vieta.
Tai vis gerai, 

Ba tai Lietuviškai, 
O ka Lietuviai padaro, , 
.Tai vis buna ne gero. • • #

Detroite viename 
Lietuviszkąme name 

Puikiai apsiėjo, 
Kaip arkliai iszdarinejo, 
Kaip drignių apsiedia 
x. šokinėjo,

O tai vis per bobas praudžia 
Kurios vyras josios ne

draudžia, 
Girtavimai nudlatps atsi- 

provįneja, 
Visokius szposus iszdurinęja. 

Turbūt bobele .protą jau 
praperįąi.

Negražiai darai, 
Jaigu tokius szposus varai 

Pasitaisyk, 
Taip daugiau nedaryk
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taip skaisti, taip graži, kaip 
rožes 'žiedas, mano veidas bal
tas ir raudonas, kaip gražiau
sias obuolis rudenyje, mano 
akutes, kaip karveliuko, nosu- 
to kaip pupute, luputes kaip 
saulutes 'žiedas, dantukai kaip 
perlai, auksiniai plaukai gar
biniavosi ant mano galvos, bu
vau pagirta ir mylima. Dabar 
viską prapuldžiau; Atėjo bjau
ri liga, rauples surandavo vi
sa veidą, pagadino viena aki, 
plaukai nuslinko, dantys isz- 
gole, sveikatos neturiu, ir šu
ny ka u kaip» vasara gėlėto isz- 
dygusi ant stogo. O, kokia asz 
nelaiminga.

— Dukrele mano, žemes ge
rybes yra tušti niekai! Viskas
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bar jis ledinis? Ir jos kūno gra
žumas neužkariaus jo sau ne 
atskiriamai? Neįau ir dabar 
jis leda griausz ir nenorės su
prasti aistros.

Ir ji szpsojosi in atokiai sto
vinti Juozą.

— Brangusis; Asz paszok-
■ a .4 'a a . a a a. a

Akys jnatyti, buvo drueziai zas ja ,valdytu- 
iszalkusios. Atrodo tikra cigo- , /
no. 1

— Vis vėluoji.* Szelmis. Ei- vįnti vienoj vietoj. Tas Juozą . _ - __ -J. I * A . * ii W . 1
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Bot Juozas ant ,savo piratu siu, ji pati savimi netiki. Tu ir 
•La U ’’ fe .fe fe b

Jl, jo akyse buvo žarija-ir tar
tum pilna spirokliu, nenusto- • • • • • • i • •«’ k

nam truputi laukan. Per karsz- Ipritrepkdavo.
ta czia...

Iszejo. sunarstė ctapg laimingu vąlan-
Tas pats oras, kuriuo atėjo džiukiu, kurias jis su AliuteTas pats oras, kuriuo atėjo džiukiu, kurias jis su 

Juozas, toks neindomps ir (ne | drauge •sulipdydavo. 
gražus buvęs, dabar staiga pą- 
grožojo.

— Puikus osi vyras, tik neima, 
rangus — eiliavo Aliute. — Ar 
szoki! Jęi szęki, tai galėsimo 
szokti. Puiku. Kairas szols, 
Tegul pakramto nagus!

I Juozui pro akis t prasprūdo 
raukszletasai szeimininkas ir 
ausyse bupterojo uždraudimas., 
Jei jis szoks * t.
lopterti szoimininkui ir tada.;

Jcfls — (o|8WQ8i................... ,
iiju įn vakar.uszkas, todėl ir

neszoku. * Gal . ir... nemoku

giali kas nors I
......

Kad asz niekad nesuszo-
r“ r niekadoskps 

nęuiĮu įn m __ _.. _
pro dantis išminkė.
v .■

Aliute

Artojo Sekmines. Gamta — 
kaip po patalaįs. Sžilta. Links-

, Tik vakarais dar druski
nis rūkas po žemo raitėsi, nes 
paszaįas nespėjo isz žemes isz- 
si'kuprinti. *

Tąi buvo vieno vakaro vėly
bas laikas. " ‘

— , Juozuk, tu ateik Seszta- 
dieni czia. Ateik tuo laiku, kai 
naktigoniai pūczia raga nak
ties joti. Ateik ir ntsipesk, Va 
ant szito kelmo. Palauksi mai 
lies ! 7 j J.

j Juozas galva sumiknojo, —

kaip po patalaįs. gžilta. Links-

jis leda griausz ir nenorus su*

tie krumokszniai tematys. Me
nulis truputi juoksis ir links
mosios /žvaigždes kryksztaus. 
Musu jaunyste, musu vakaras 
ir kiekviena mįnute... »

Ir ji visai nusidenge szokti 
alsva, drėgna pieva. Juozas sa» 
vo krūtinei sudege bent penkis 
laužus ir keliolika lajiniu žva
kių.

Ji palengva pradėjo ir juo 
tolyn, juo smarkyn szoko. Szo
ko, kaip dvasiu kaip pieįu; ve* 
jas. Paskiau eme ilsti ir svirti. 
Ir tik tada k'ai jos keliai sūlin- 1 ' 9 1 11 # ' 1 ii '

nyksta isz musu akiu kaip va
kare dienos gražumas. Ir szvie- 
si sveika,tp, ir gam garbe, ir
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Ir visos dorybes išsižadėjai.

Ba ant niek nežiūrėsiu,
Su koczelu gerai pakocziosiu.

kare dienos gražumas. Ir
I 1 1

aukso, (sidabro , gerybes/ ir,.
J , * viskas isz

lįiu.isinyjk 
MHNfe'W..........
tokioms gėrybėmis ku-

■ kie Jyajl^eli, .dora, rūpinkis ,kp-
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K. RĖKLAITIS
. U»tu¥iaik»». Grftbpriut 4 j| 
Laidoja numirėlius pa- \ 

..gal naujausia mada ir 
mokslą. Turju PSgelbi- 
.ninke moterems. Priei-

«

brangus 'nauįai
musu a’’
jautis ąapn^s
binties tokio i
pcs ijekadps nępražuna: bu-
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dauginuesia ge^o;kitiems pada-
.a * » * — . .

viskas isz 
s, lęaįp vilio- 

dums rpįkia.da-

4”
Laidoja numirėlius pa Ijas. Paskiau eme ilsti ir svirti, 

ko 'ir Įgijai nerhmi pąšidfttc
i — Juozas pHsiai’tijuo, 

ir kad ujpavi^tu ant "zwnW, 
paėmė in globi. »

Jos akys buvo nukartos įn 
žeme ir-visas , kūnas i’ ' '
• >

krutinę Juozas ■ k ■' • ~ 11 ' V. L 4 f
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mokslą. Turju pagalbi-
t

I * ^fe treiericia, sutiko.»Bet jd minty-

Buvo apytamse ir nebuvo ga- J dieni eiįia žmępes. iji jiĮrtaito 4
Ji : ' J > ų T ■ "
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paėmė in globi. .
n ryti — 

drebėjo, gerybė®,
tame yra didžiausios
— atsake tėvas.
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ISZ LIETUVOS
<*ilfe«JVW J,Mt? I

—- Vakacijos užsibaigė.
— Parapines mokslaines 

atsitlaro utarninko ryta, o pu- 
blikines mok daines atsidaro 
seredos ryta.

— Kasiklos nedirbo pra
eita subata ir nedirbs iki se
redos ryta.

— Jonas Bakakonis, 38 me
tu, G08 E. Railroad uli., likos 
sužeistas ant Vulkano kalno 
per automobiliu.

— Elena
duktė balberio Juozo Ancere- 
cziaus, iszvažiavo in Philadel
phia kur mokysis ant norses 
arba prižiurotija ligoniu.

— Jonas Dulskis, 612 W. 
South uli., 
pavojingai.

SZIURPULINGAS INVYKIS 
LYGUMU MIESTELYJ. 
Liepos 18 diena apio 11 vai. 

in Lygumu miesteli atvyko 
Saaulys Adomaitis Karolis, 23 
metu amžiaus isz Dauksziszkiu 
kaimo, apsiginklavęs granato
mis, durtuvu ir kitais ginklais 
eme triukszmauti; in 
vos Jaunimo S-gos”
skyriaus sale inmete granata 
kuri sprogusi iszmusze grindy
se duobe, apardė sales sįenaš,

°Lictu- 
Lygumu

Anccrevicziute

serga namie labai

ISZ SHENANDOAH, PA.

t Ketvergo ryta mirė Jo
nas Gauba, gyvenantis po No. 
617 E. Centre St., kuris buvo 
czionaitiniu gyventoju per 30 
metu. Paliko paezia ir 10 vai
ku, taipgi broli 
Minersville.
Utarninko ryta.

Mika Ganbn, 
Bus palaidotas

ir Al-

Shamokin, Pa. f Praeita No- 
delia 2 valanda ryte mirė Jo
nas Misiukeviczius, 59 melu se
numo. Paėjo isz Kalvarijos pa
rapijos, Susnikn kaimo ir Amc- 
rike pergx veno 39 metus. Pali
ko paezia Ona, tris sūnūs Albi
na, Joną, Petra; ir ketures duk- 
teres Ona, Adele, Mare
bert i na. Buvo tai malszaus bu
do žmogus, mylėjo art y mus ir 
bažnyczia ir buvo senas 
les” skaitytojas. Prigulėjo 
prie Kataliku Susivienijimo ir 
prie Moose draugystes. Bus pa
laidotas Ketverge ryta 
landa su (rijoms miszioms Szv. 
Mykolo bažnyczioj. Ant laido
tuvių užpraszo gimines ir pa
žystamus.

ANT PARDAVIMO.

skaitytojas.
< < Sau-

9 va-

I -

Du namai ant puses loto, prie 
907 E. Pine St., ir 90G E. Mar
ket St., geriausiame padėjime. 
Namas ant Pino St., turi szilu- 
ma, maudykle ir kitos visos vi- 
gados. Taipgi parsiduoda na
miniai daigtai. Ateikite pama
tyti. Galima pirkti pigiai. 
Kreipkitės ant adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pine St.,

Mabanoy City, Pa.t.fi.31)

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Katras nori būti savo bosas 
ir pats sau dirbti, tai dabar tu
ri gera proga nusipirkti gera 
farma, puikioj vietoj arti prie 
miestelio, geležinkelio, bažny- 
czios, mokslaines. Geri budin- 
kai su naujais stogais, tvartas 
su skiepu ir vanduo, stuboj 7 
rūmai. Žemo gera ir viskas ge
rai auga, 105 akeriu žemes, 70 
akieriai dirbamos,
klos, didelis sodas su visokiais 
vaisingais medžiais, 2 arkliai, 
11 raguotu gyvuliu, 150 visztu 
ir kitokiu paukszcziu.
duoda su vieku kas tik ant for
mos randasi. Kuris pirks szita 
farma bus nuo pirmos dienos 
laimingas ir papiningaus. Par
duoda isz priežasties jog netu
riu szeimynos o vienam nuobo
du gyventi ir noriu važiuoti iii 
Lietuva. Preke $5,500.. Inmo 
keti reikia $2,500, likusia suma 
gali likti ant 5 ar G procento.

Frank Barteisch,
R.F.D. No. 4. Ulster, Pa.

t. 73.

35 gany-

Phrsi-

I

l$4.00

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka 
NEDELIOJ 9 Septemberio 

Dubeltavas 
Tikictas

Specialiszkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:40 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pl. Sta. 
8:48 vakare, 

a

BaW.bal.l—Yankees su Philadelphh
2 Geimai, New Yorke 9 September

* - - - _ _ . - - ...

NE ĖJO
LIETUVISZKA DRAMA VIENAM 

PERSTATIME, KURI ATSITIKO 
SHENANDOAH, PA.

— Asz su tavim 
siu ne valandėlė ilgiau, tu ra
kali, paleistuvi, valkata, bam- 
bilistai ir komunistai!

— Bet Mariuk...
szyk, juk gali man atleist 
kart mano pražengi mn, dau
giau to no bus.

i r\ 7i H

negyven-

apsimal-
szi

, - “SAULE”

JUOKAI.
GREICZIAUSIAS KELIAS 

IN PEKLA.
— Pasakyk man kokiu bu 

du galima gautis in pekla?
Per padotkus.

— Ka tu man pasakoji ?
— Ba matai mano tovelte 

kalbėjo, kad per tuos padotkus 
tai velniai mus visus paims. *

** > *».£•"».’ I
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Katalogas Visokiu 
Knygų

M
2 ė

ISe

IrNo. 100 Tūkstantis 
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonoms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera

Naktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

i
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mleras ir apio Bedali. 44 pus...
vNo. 129 Keturios istorijos apio

Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toje! in Szventa žemo, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........18c

No. 131 Puiki istorija apio Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.... 1

No. 132 Trys istorijos apie An« 
gloriua isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas Ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu

No. 135 Penkios istorijos apie 
Iria n d a, Robertas velnias, Medėjos

35e

• c *■' " 1 7lubas ir langus. Nuostoliu pa
daryta apie 300 litu.

Pasirodė, 
yra susirgęs psicliiszkai ir vei
kia kaipo beprotis. Sziauliai ji 
norėjo nuraminti ir suimti, bot 
Adomaitis su durtuvu rankose 
puolė Szauli Mickeliuna, kuris 
matydamas kitokiu budu nuo 
puolanczio pamisztisio 
maiezio neiszsigolbes, 
riszko szau t u vo 
maiti nuszove.

Isz Sziauliu in invykio vieta 
tuo iszvyko rinktinos vadas ir 
vyr. Įeit. Krupis ir krim. pol. 
v-kas.*p. Matulis.
LENKAI SZAUDO IN

LIETUVOS PUSE.
Liepos menesio 25 diena in 

2G nakti Lenku sargyba Lietu
vos pusėj nuszove pilieti Juo
zą Pžįtnlski, Piradzeliszkiu 
kaimo, Vievio valscz., ir nu- 
szautaji pervilko in savo puse, 
tvirtindami, kad jis yra nu- 
szautas anoj pusėj.

NUSIŽUDĖ, KAD PATI 
NEMIRSZTA!

Kurszenai. — Savo kalvoje 
pasikorė pil. Tamoszauskas, 50 
metu. Buvo pasiturys žmogus, 
turėjo savo narna ir kalve, nes 
buvo kalvis. Priežastis saužu- 
dystes neaiszki. Tūli sako, del 
žmonos ligos; nes žmona sergu 
G-ti metai; o jis lauke jos mir
ties, kad galėtu apsivesti su 
kita.. .

Kurszenu kapinėse jo nepri
ėmė. Norėjo palaidoti miesto, 
nes turėjo plečiu, bet gyvento
jai užprotestavo. Todėl iszvež- 
tas in laukus, 
buvo laidojama 

ir palaidotas.
VILNIJOJE AUDROS 

UŽMUSZE PENKIOLIKA.
Vilnius. — Vilniuje ir visoje 

vaivadijoje siautė audra sn 
perkūnija. Gauta žinių, kad ta 
audra pridariusi 
nuostoliu.
perkūno sudoge keletas sodžių 
iszmuszta keli tukstaneziai hm 
pasėliu ir, kas baisiausia, 
muszta 15 žmonhi ir 
apie 30. Nuostoliai apskaitomi 
apie keletą milionu auksinu.
NEPAPRASTAS VERSZIS.

Klaipeda. — Sziomis dieno
mis Mastubriuos vieno ūkinin
ko karve 
versziuka: 
buvo visai panaszios in kume
liuko kojas, galva nepaprastai 
plati, snukis labai panaszuę in 
szunies.

kad Adomaitis

Ado- 
isz ka- 

vietojo Ado-

Pžįtulski, 
kaimo, Vievio valscz

ežiai, , >

kur
i c

senove,jo 
noglasmer-

labai 
Provincijoje

daug
nuo

UŽ- 
sužeista

turėjo nepaprasta 
užpakalines kojos

GERAI ATSAKE.

— Ko norite Andruliene?
— Praszau pono skvajero, 

noriu iszimti varanta ant savo 
vyro.

— O ka jisai padare?
— Jisai yra taip kaip zic- 

gorius.
— Ba musza kas valanda.*

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
Shenandoah, Pa.

B
Nubudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavima.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mėL

331 W. Centre St.,

/.į•z• I

Palaidojima

K?

— Ne!... nej Eisiu sau kur 
mano akys neszjr daugiau pas 
toki rakali nesugrysziu.

— Mariute! susimylėk. No
eik!

Jau ma

Jaigu jau

Apsire- 
o

nc-

— Eisiu ir gana, 
nes daugiau nematysi ant szios 
aszaru pakalnes!

— Na tai gerai, 
taip užsispyriai mano vargsza
aplesit, tai asz sau duosiu rodą.

Jonas atsisėdo prie stalelio, 
pradėjo raszyti apgarsinima in 
“ Saule”:

“Diena 24 Augusto, ap
leido mano narna mano pa
ti. Turi 4G metus amžiaus, 
viena ranka trumpesne už 
kita, plaukus turi pritaisy
tus ir kvarbuotus, turi in- 
dotus dantis, ant nosies di
dele papuczka.
džius buvo sena skepeta, 
skrybėlė nuo penkių metu, 
neszioja ant szono. Czeve- 
rykai nuszleivoti ir 
czystyti, o paneziakos nu-
plyszia. Andarokas kita
dos buvo baltas, bet szia- 
dien pajuodęs ir negalima 
pažinti ar juodas ar bal
tas. ’ ’

Aszaros pradėjo jam byrėt' 
isz akiu kada grompta užbai
gė. Mariute būdama akyva mo
terėlė (kaip ir visos josios veis
les) dirstelėjo Jonui per peti, 
skaitydama gromata, kad 
sztai... pykszt!... per viena vei
dą ir kita! — net Jonui plunks
na iszpuole isz rankos.

Pagriebė gromata 
dama in szmotelius, 
ma su piktumu:

— Ne, asz ne eisiu... tu ga
li sau eiti po velniu o asz pasi
liksiu! A/nt kerszto tau ne ei
siu! .

Jonas pagriebė skrybėlė, 
su ranka užsidengė veidą 
dirstelėjo gailingai ant savo 
patogios jaunos pacziules, 
savo namo, 
linksmybių, durysia da karta, 
atsigryžes pažiurėjo ant sto- 
vinezios pacziules, uždare pa
lengva duris,

in karczema 
mint stikleliu 
alum.

gromata,

suplesz- 
szaukda-

O

nuejo

džlu mkn telefonuoti o pribusiu in-į 
deszimts minutu. Telefonas 872.

užsidenge

ant
kur praleido tiek

paskui save ir 
susira- 

munszaines Ir
— F.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveiksiu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus

gali sapnuot. Knyga
. puikiai drucziai apda

ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu-
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanou City, Pa. -.K

TURĖJO TEISYBE.
Kunigis: — Munszamc yra 

tavo neprietoliua.
Girtuoklis: — Bet Ponas Je- 

zusas liepe neprietelius mylėt.
Kunigas; -* 

mylėt, bet nenuryti. 
V' ... .

SVEdZIUOSE.
Y ■

— Kaip tai, bo paežios ? Ar 
gal pyksta, jaigu ne'buvo ma
loni draugo ateiti?

— Dovanosi tomistą, mano
y 1 '

pati serga, — labai galva skau-

Taip, liepe juos #

pati serga 
da.

- labai galva skau-

— Tai ir mali taip tankiai 
buna. Jau tos moteres tankiau
sia tom galvom serga. O ko
kias gyduoles naudoja?

— Greicziausia . del josios 
pagelbsti nauja skrybėle...

PROTINGAS.
— Ar tiesa, mamyt, žmog

ėdra isz tikro ėda žmones?
— Panaszu.
— O mano žmogėdra ar cs-

tu?
u

gal-
Acli, mano vaikeli!

Tai tegu mama perka 
žmogėdra rytoj pietums.

— Tai kam?
— Ba kaip mes ji pirma su

valgysim, tai jis nešuos mumis 
paskui ' ’• • •

NIEKO JAM NEGELBES.
Daktaras: — Na, l<aip tau 1

Vaitiekau, ar dabar gali gerai 
miegot ?

Vaitiekus:
szau
suvis nakezia miegot.

I). — Tai užraszysiu gyduo
lių ant miego.

V. —- Pra.Vzau pono daktaro, 
lai nieko negelbės, 'ba asz es
mių panaktiniu (naktiniu sar
gu.)

Kur tau! pra- 
pono daktAro, ne galiu

drūta popiera. Drucziai ir pulke! ap
daryta audeklinais iazmargintaii 
viražais. Didumas knygos 9% per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai....

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidolota, apianka Isz 
pirmutines puaes szimtmeczio, Įsi
imta iaz Lietuviszku užlioku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valiojo pas Maurus, Vieszkelio Duo
bos, Karalatis žmogus. 121 pus...

No. 105 12 istorijų: Nodarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia Visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktero; Nela- 
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka................................... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaitl, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................... 20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
noja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu.............35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje toipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apio sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu.

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinąs! sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakiorka, Kaip žydas moka geszef- 
tn padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, goru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu.........................15c

No. 111 Sziupinis 
talpinąs! sekanti skaitymai:

audeklinais

11.00

,35c

25c

.25c

j”

Valgiu Gaminimas
fe •-----IR)----- —•

20c

20c

• •••••••••••••••..I 5c
S

.. ........................................................ ' " ~ \

No. 161 Keturios istorijos apte 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kro 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu.............. 25e

No. 162 Trys istorijos apie Balsi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant 

proto, ir keletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu.......................................KM

No. 163. Penkios Istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu.......................... 28c

No. 164 Septynos istorijos apte 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvaaju, 
Iszreiksztas razbaininkas, Žydai kai
muose, Nevidonas. 90 puslapiu.. .2Į5«

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczlus <11 
deli reikalai, Senelis, Dienos kentejl 

122 
. .28c

Kaip Kuzma Skrlpkoriu. liko turtln- N‘"toJ' N.tobula. tmojua.
gu ponu. 78 puslapiu................ ..20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogUs sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu ..........28c

No. 137 Pasiskaitymai knygelei 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres iss- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amcrikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji.......... 18e

No. 138 Keturios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20«

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paseku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 141

*1

Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti > szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato,
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOOZKAUSKAS-OO’

> MAHANOY CITY, PA.

Drūtais

4

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcslu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chsldelszku, Perslszku, Oralklszku, 
Arablszku ir Clgonlszku burtlnlku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
« ’

Katra Įsideda Imogaua ateiti. Su 
Salamono Nosą.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Įsi Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir motoru.

VISOS TRIS KNYGUTES BE
TIKTAI Ut ..........................AOC.

Prlsiusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paeita.
Pinigus galite siusti stom*oasis«

W. D. BOCZKOW8KI-CO.
MAHANOY CITY PA.

‘ f ’’ telJ •' ' I11" " '•* 1 M *4 A*. . ..... .
MAHANOY CITY PA.

(8 .dalis) 
Ila isa 

maisto iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.......... 18c

No. 112 Trys apisakos apie Pin in 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposolei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei

No. 113 Penkios istorijos, apie 
1 Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 

Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užlickos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu....................25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............. 25c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu ..........................................35c

No. 118 Istorija apie Ali Bąba ir 
t 40 Razbaihinku. 45 puslapiu

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu.................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant neminto, 58 
puslapiu ......................................... 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Aj>- 
skialbtojas. 63 puslapiu..................15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gytjintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu. ........ 15c 

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu ......................................18c

No. 124 Dvi istorijos apie D vari
ne Pana ir Apie Balsi istorija. 61 
puslapiu......... ................................. 15c

No. 128 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Vai> 
ginga žmogaus aunu ir razbaininka 
62 puslapiu ......................................18c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo Žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu............. .......................

No. 127 Trys Istorijos apie Duktė

15c

181

15c

Sūdai Dievo, Sūnūs Stoloriaus, Isz-

<n e

Keturios istorijos a jio 
Mncziutes pasakojimai, Pasaka apie 
Žibinte bažnycziojc, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerninui*, Bo- 
ksztaa ant salos Dago. 64 pui. .. .20c 

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 18c 

No. 143 . Trys istorijos apie Vel- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą. Dainele. 47 puslapiu... .18c 

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apvaizdos, Nedaejusia žudins
ta, Paskutine valo motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu.............18c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža 'katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele ................. ;.................. 15c

No. 146 Dvi istorijos ap.e Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios naktį. 
61 puslapiu..................................... 18c

No. 147 Trys istorijos apie Raga- 
Keliauninka Joną, Vaikinas ir

Stebuklas. .74 puslapiu................20c
No. 148 Dvi istorijos apie Joną 

Ir Alena, 
puslapiu

No. 149
apie Dcde isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu
so, Tejpgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 15c 

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko tnoteres pa
slaptį. 61 puslapiu.......................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu........................ 15c

'No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 62 
puslapiu............................................. 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu

na.

Pavojinga klaida. 45
. ................................... 18c
Asztuonios istorijos

puslapiu. ••«••■••••••••«...
No. 166 Trys istorijos, Sūnūs 

Malkiaus, Isz klausyta malda vargszo. 
Geras Medėjus................................ 18c

No. 168 Dovynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasckta nekaltybe, Va* 
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad 
ant giaro neiszeitu, Kaip Joniszkei 
pavogė naktini sarga, Atidengta lu- 
dinsta, žmogus be szirdies, Už miražo, 
Iszgelbeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu............................26c

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę min
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
szirdyje, Lapo ir vynuoges.

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganczlo ku- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažino
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasitahias prasi
žengėlis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu......................................

ut

121 
25«

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
su paveikslais, apie Džiaugsmas ir 
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakarai 
IizAkyvumo, Su pievų, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo pacxia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu JamO 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu............................................. 18e

No. 173 Penkios istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, Girrios sargai, 
Sunu ir Dukterį. 83 puslapiu........ t8e

No. 174 Trys istorijos apie Ku

Nusimimas seno jaunikio. 
«.,..28c

nigo Paslaptis, In Merika, Pakarto
ki is. 220 puslapiu............................SBė

No. 175 Pasiskaitymo Knygele 
Kuczios-Zemaites Vaizdelis, Gudrus 
Piemenelis, Isz ko susidarė anglis, m 
paveikslais, Kaimfecziu Aiman avy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu..............15«

II

MALDAKNYGES
No. 185 Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su
dndėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.... >2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais....................................... |2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drucziai apdaryta minksztais ‘Sku
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz- 
tai, preke tiktai.......................... 21.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minias- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, Au
ksuoti lapu krasztai.................... 2Y41O

'No. 189 Vainikėlis, katallkiszka

576

62 
...................15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo-. maldu knygele, mažiausia knygai Ma
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus. Į .15c 

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus malda-kny-

46 
..15«

25c
No. 156 Puiki istorija apie Malū

nas girrioje. 77 puslapiu...........15c
No. 157 Juokingas apraszymaa 

apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu........................................

No. 188 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa* 
begele, Kas-gl isstyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu..............................15c

No. 159 Istorija apie Markus ir 
Aurelianas, puikus apraszymas. 110 
puslapiu. ...................  20«

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar- 
guma ln balta vergija, Pusiau-gyvenia 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai.

..•1.80
Katekizmas,

Arcibrostvos

Žvake, Del pirsztinip, Apie mirimą. 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai-

18a gždes ir kitus dangiszkus kunus, M«* 
,«nv« *»;n »ovvnjv»n^«Mu*vj szia vežis, Grapas, Apie Egli,aržiuo*

pustyniu, Peleniute, Du brolel Vargu- lai Ir uosis, Budyne, Pulki pasiskaity-
szia veils, Grapas, Apie Egli,aržluo-

tuviu kalboje. Skurini juodi minksiti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 802 
puslapiu, didelis aiszkus drukas 21.00 

No. 190 Visuomet,
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdara- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virszlaus, auksuoti lapu krasztai ba 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

No. 194 Trumpas
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nckureis naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele 
Szvencziausio Veido Viesz. Musu
Jėzaus Kristaus........ te................... lOe

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso.................. lOe

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vieš., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
visiką būda. .............j................... lOc

W. D. BOCZKAUSKAS-CO,
tie ir škuputis. 60 pWaptūr...'.T54 IHUiknygute. 100 put.*; - MAHANOY CITY. PA. . J

e




