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NELAIMINGA
MOTERE

NEVOS PER JOSIOS PRIE
ŽASTĮ VYRAS TURĖJO 

DAUGELI VISOKIU 
NELAIMIU.

Pittsville, Ohio. — Morgan 
Troy, jaunas vaikinas apsive
dė su pana Alicije Carson isz 
Wadesville, bet in tris sanvai- 
tes po apsiipacziavimui nusiun
tė jaja adgal levams namo, už
mokėdamas jai 1,000 doleriu 
“atsikratymo,” nes yra tvir
tas, kad jojo paeziule yra už- 
raganauta. Sztai kokias prie
žastis jaunas vyras užmetineja 
savo paežiai:

Kada Troy paisiveže paeziu
le namo, motina paregėjus au
nu, atvažiuojanti, iszejo pasi
tikt. Simus perstatė motinai 
savo jauna paeziule ir motina 
nežinodama kad sūnelis apsi- 
paeziavo, isz didelio susijudi
nimo krito negyva ant žemes. 
Laike motinos szermenu, va
gis insitgavo in narna pasiim
dami 8(X) doleriu. In kėlės <1 ie
nas po tam, apsirgo jojo geriau- 
ses arklvs ir dvi karves neži
noma liga padveso. Pirkus ki
ta arkli, pasikinkė ji važiuot, 
bet ir ežia ji patiko nelaime, 
nes tuoj prie vartų, arklys pa
sibaidė, apverto karietaite o 
jis puldamas, iszsisukosau ran
ka* Praeita Petijyczia užsidegė 
namas ir lyg pamatu sudegė.

Tuju nelaimiu jaunam žmo
gui buvo už daug ir apėmė ji 
baime, kad tai per paezios 
priežastį tos visos nelaimes at
siliko taip trumpam laike, pra
dėjo maustyti, kad jojo pati 
yra apraganauta ir nežiūrint 
ant to, kad savo paeziule labai 
mylėjo, davė jai tūkstanti do
leriu ir liupe jai važiuoti po 

nes jam daugiau 
padare nelaimes kaip džiaugs
mo ir «su tokia moterių yra pa
vojinga gy’venti. — Kvailys!

velniu namo

nes yra

PIRKO GELEŽINE SZEPA 
UŽ $5., RADO JOJE $3,865. 
Egg Harbor, N. J. — Edmun- 

, anadas Marrion, ana diena pirko 
geležine szepa (seifu) ant lici- 
tacijos už kuria užmokėjo pen
kis dolerius. Po 
josios, rado viduryje 3,865 do
lerius. Senas kitados prigulėjo 
prie mirusio sztorninko Dovi- 
do Goldsteino, kuris buvo pa
slėpęs pinigus slaptam stal- 

upie juos ne
žinojo, pakol Marrion jaja ne- 
sudauže ir isz netycziu pini
gus surado.
PARDAVĖ PACZIA IR
* S U N U UŽ DESZIMTS

GALONU MUNSZAINES.
Gilbertville, N. J. — Guįscp- 

pi Belagana, Italas, ana diena 
pardavė savo paezia ir dvieju 
metu sūneli už deszimts galo
nu munszaines savo kaimynui. 
Pirk i kas tojo gyvojo t a voro 
taipgi Jbuvo Ht a H jonas Anti
nio Passarella. Būdami tėvy
nėje, abudu mylėjo Karolina 
Merena, su kuria apsipaeziavo 
Belagana ir atvažiavo in Ame
rika. Tomis dienomis pribuvo 
ir Passarella, nusidavė, pas sa
vo draugu, padare sugert u ves

T. »

pinigus 
ozelyje ir niekai

sudaužymui

ir pirkikas isz-ant “bargeno”
h i vėže savo Karolina su vaiku 
ant faunos. Belagana džiaugė
si kad lengvu budu atsikratė 
nuo pacziules kuri jam buvo 
nubodus. Palicije in tai insi- 
maisze ir makaroninius aresz-
tavojo« I f
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DIEVAS JUJU
KATINUI LiBRAnY 0F ^SZKLAUSE

IDANT PALIKT JAM VISA 
TURTĄ PO JOSIOS,.., 

MIRCZIAI.

tftl 'SlERĄfTUKAI MELDE 
DIEVO PAGELBOS IR JU 

f.S/ryPRĄSZYMAS LIKOS 
iSZKKŽftlSYTAS.

BAISIOS VIESULOS
________ _ ,

1,000 PRAŽUVO PER
viesulą.

PORTO RIKE KONE VISI 
NAMAI SUARDYTI; ROOK- 

FORDE 70 UŽMUSZTI.
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yDU-KABT SANVAITINIS LAIKRAfiZTIS “SAULE” | 
. ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA. T

JPreDumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto |8.00 
Europoje ir Kanadoje f 4.00 ant viao meto.
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Latakas Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso i
W. D. BOOZKAUSKAS - OO.,

MAHANOY AND A STB.,

/

MAHANOY CITY, PA.
Ii

W. D. BOC7.KOWRKI, Prm. A Mf. 
F. W. BOCZ1OWNKI, B4IUr. fe 40 METAS

30 ŽMONIŲ PASILIKO BE 
PASTOGIŲ. 

Pa.
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iui k San 

baisi vėtra 
su Dai

Scranton, Pa. — Trisde- 
sziints žmonių pasiliko be pa
stogių per sudegimą dvieju na
mu užmiestyje Throop, 
kioliika žmonių buvo 
tais apleisti artymus gyveni
mus tik apatinėse drapanose. 
Ugnis prasidėjo 2 valanda po 
pusiaunakt ir in dvi valandas 
po tam abudu namai radosi tik 
griu ves i uos i a.

< (

Isz Visu Szaliu
t 4

DVASIA ZOKONINKO

apsivedė

San Francisco, Calif. — Se
kantis alsi tikimas ne yra jokiu 
szposu ne i’szmislu, liktai tikra 
teisybe, kokis atsiliko czionais 
keles'sanvaites adgal ir lik da
bar apie (ai dažinota. Senmer
ge Pearl Appleton,
su savo mylimu kalinu del to, 
idant po josios mireziai užlik- 
rinl gyvenimą savo numylėti- 
nam miaukiui ir lodei užrasze 
jam visa savo turtą. Kalina va
dino “Jake” ir drueziai likėjo 
kail jame yra d u sze josios mi 
rūsio jaunikio Jako Maylin 
kuris mirė 40 melu adgal.

Pastorius nesutiko suvin- 
cziavot tokios nepaprastos po
reles todėl nuėjo pas skvajeri 
(o turėjo tai būti kvailas žmo
gus). Vienas isz josios draugu 

žodžius,atsakinėjo už katinu 
kurie reikalauja toji ceremoni- 
je. Tokiu budu katinas pasili
ko vienatiniu impedžiu jos di
delio turto, nes viską aid jo už- 
rasze. — Gimines taji testa
mentu ketina sulaužyt, nes sa
ko kad senmerge ne yra pikio 
proto.

KATE PAVIRTO IN 
AKMENI.

Buffalo, N. Y. -— Laike kada 
darbininkai griovė senus mu
ms episkopolines 'bažnyczios, 
rado sienoje kate pavirtusia in 
akmeni. Kaip seni žmones ap
sakinėja, tai toji kate ten ga
vosi penkesdeszimts metu ad
gal, nes apie ta laika buvo din
gus pastoriaus'kate, bet josios 
niekas negalėjo Surast.

ŽIOPLAS FARMERYS.
Rockford, Ky. — Farmerys 

Jay Joplin, atvažiavęs ant ge- 
ležkelio stoties su vežimu bul
vių, pririszo arklius prie vago
no prikabyt o prie lokomotivos, 
o pats nuėjo kur ten su reika
lu. Ant vežimo sėdėjo pati ir 
keturi vaikai.

Maszinistas nieko nežinoda
mas apie pririszima prie vago
no 
ir
pradžių 
taipgi turėjo judintis isz vie-

arkliu,
vagonas 

ne
r>

paleido lokomotiva 
eiti, isz 

o arkliai
•pradėjo 
greitai

isz pradžių žingsniut.°s’

liaus greieziau ir ant galo kiek 
inkalbino. Vežimas taip pradė
jo trankytis po balkius gele
žinkelio, kad bulves, motore ir 
vaikai iszpuole tuojaus, o ark
liai su
nia neszami oru. Po tam užėjus 
lo’komotivai ant tilto, arkliai 

tarpa 'balkiu 
sulaužydami 

o vežimas užejas ant ju

ve-

vežimu 'uupiszkejo ko-

sukiszo kojas in 
tilto, 
kojas,
susidaužė in szmotm?. Arklius 
reikėjo nuszauti, o moteriai ir 
vaikams turėjo ipaszaiikti dak
taru ir nuvežti in ligonbute. 
Farmeris pasidarė pats sau di
dele blode per savo apsižiopli- 
nimą, nežinodamas .pats ka da
ro.

parpuole

NUŽUDĖ KAIMYNĄ 
KAD JIS “APRAGA

NAVO” JAM KARVES.
Ladysmith, Wi.s..— Mykolu 

Drouse, faimeris gyvenantis 
Bruce, likos nuszautas ant 
smert per savo kaimynu Joną 
Vierzba, 44 metu. Kada ji sze- 
rifas aresztavojo 
del ko nužudė nu ▼ vf ivuriiAjiuiy 
tai Jonas atsake, kad Drouse 
“apraganavo” 
r i os nedavo pieno, 
kad Vierzba yra no sveiko pro-' 
to. .

li'kos nuszautas

ir užvklausc 
savo kaimyną

jo karves, ku-
Manoma,

j.dilhujiddif'

Pen- 
privers-

PASEKMINGAS
ISZGYDYMAS

PARODE KUR BUVO PA
SLĖPTAS SKARBAS, PO 

TAM DAUGIAU 
NEPASIRODĖ.

KAIP POLICIJANTAS ISZ- 
GYDĖ PATOGE IR JAUNA 

PACZIA SENO VYRO..

— Keli

St. Raul, Minn. — Davada 
karšzto tikėjimo ir vilti Dievu- 
jc sudėjo ana'diena maži siera- 
tukai. In bažnyczia 
inejo du maži sieratu'kai. Apsi
dairė aplinkui po bažnyczia 'ir 
matydami kad joje nieko nesi
randa, drąsini pradėjo artintis 
prie altoriaus. Po trumpai mal
delių i priėjo prie 
pradėjo viens i'n i

i groteliu ir 
kita ka toki 

sznabždeti, ant galo vienas isz 
atsargiai žiureda- 

nemato, 
prie altoriaus padeda- 

romatelc 'ir pats skubino 
broliuką

)S, 
ar kas kur juju 

priėjo 
ma’S g 
adgal, 
raukos ir 
bažnyczios.

Tuom lai.k ba'žnyczioje .rado
si poni Agnieszka Kingsbury, 
kurios vaikai nebuvo mate. 
Perimta dideliu a'kyvumu, ko
ki. reikalą turėjo 
altoriaus, 
gromatele 
koperto buvo uždėta adresas: 
“Geram Dievui Danguje.” Tas 
adresas da didesni 
iszvere ant anoteres, 
to, noriu t s neturėjo tiesos, ati
daro gromata ir rado paveiks
lėlius ir gromata paraszyta ku- 
dikiszka ranka:

^‘Gcras Dieve: 
su,

j u perlipi 
mas

u zpasiėmė 
skubiai iszejo isz

vaikai prie 
ir pa lemi nonuėjo 

ant altoriaus.’ Ant

akyvu ma •r
o tai del

Tėvelis mu
kai]) žinai, jau. seniai pas 

Tave. Mamyte taipgi jau se
niai serga, o mes da negalime 
dirbti. Neturime k a valgyt, o 
asz ir mano brolelis neturime 
czeveryku i r pinigu. Mama kal
bėjo, kad Dievas visko turi, to
dėl Tavęs praszome, alsiunskie 
mums .nors bkski duonos arba 
miltu. Tavo sierateliai, Edvar
das 10 metu ir Luoijonas 8 mo- 

— Po tam radosi adresas
kur vaikai gyvęna.

Po perskaitymui tosios 
matos, poni tKinigsbury 
davė ant padėto adreso, kur
isztikrujn rado sieratu'kus prie 
lovos serganezios motinos, di
džiausiam varge. Pakvietė pas 
ligoniu daktaru, po tam nusi
davė in labdaringa paszelpine 
draugavę isz kur aplaike ke
liolika doleriu, o vėliaus pati 
surinko $564,5G, kuriuos intei- 
ke vargingai motinai o vaikus 
pasienio pas save ant augini
mo.

Tegul dabar'kas pasako, kpd 
Dievas tikros maldos 
klausė.
tęs ir yra užganadinti viens isz 
kito.

tu.”

gro- 
■nusi-

neisz-

ROCKFORDE VIESULĄ NU
GRIOVĖ FABRIKĄ; 
BADAI 70 ŽMONYS 

UŽMUSZTI.
Rockford, 111. — Praeita Pet- 

nyczia baisi viesulą praputo 
per czionaitini miestą, sugriau
dama daugeli ;
Rockford Cabinet Co., 
fabriku, kuriame užgriauta 150 
darbininku isz kuriu badai 70 
likos užmusztais. Daugelis dar
bininku iszvežliojo isz griuvė
siu maž daugiau sužeisti. Apie 
du szimtai namu likos sugriau
tais; telefonai, telegrafai suar
dyti. Ulyczios pilnos griuvė
siu. Galima suprast kaip buvo

namu kaipo ir 
krėslu

smarki viesulą, kuri nustumo 
dvieju szeimynu plytini narna 
30 pėdu, po tam ji apverto ant 
szdno. Bledos daeis ant milijo- % 1 • 

.. inu doleriu.
- i , «l»4

Washington, D. C. 
džia aplaike žinia, 
Juan, Porto Riko, 
praputo per ta ja sala, 
kindama.80 procentą visu na
mu. Szv. Lukosziaus ligonbu- 
tis, Ponco, likos visai sugriau
tas, 
gyvus. Telegrafai 
geležinkeliai 
apie nelaime likos prisiunsta 
per radio isz Kubos. Tukstaiii- 
cziai žmonių pasiliko be pasto- 
gi u. Badas kerszi na 
Raudono j Kryžiaus Draugove 
nuplaukė jn tonais su pagelba.

San Judu, Porto Riko. — Vė
liausios žinios skelbia, buk žu
vusiu žmonių skaitlius daeis 
apt. tukstanezio, o bledes pada
rytos per viesulą daeis daugiau 
kai]> ant szimto milijonu dole
riu. Puse dvieju milijonu gy
ventoju pasiliko be pastoges. 
Po visa sala likos apszaukta 
kariszkos tiesos. Gubernatorius 

meldžia svieto kuo-

bet visus ligonius iszgavo.
, telefonai ir 

suardyti. Žinia

visiems.

Towner, 
grėicziausios pagelbos del liku
siu gvyentoju, nes maisto nesi
randa ir kerszina badas.

Taigi Porto Riko viesulą pa
dare sekanezias bledes: San 
Juane puse namu sugriauta; 
Ponco, 10 užmuszta, 
pastogiųę llumace 30 užmuszta 
ir daug bledes padaryta.

Saint Croix ant Virgin Salų 
szimtai pasiliko be pastogių, 
daug sužeista, milžinisžkos ble
des.

Turk’s Salų, Indijoj, du lai
vai nuskendo, keli žmonys pra
žuvo.

Puerta Plata, San Dominge, 
keli laivai likos iszmesti ant

PAUDERIS” JAI 
SUJESZKOJO VYRA.

Detroit, Mich. — Du metai 
a'dgal Zol’ije Roggers, nusida
vė su savo drauge in fabriką 
kur dirba baking pauderi 
(proszkas del kopimo) ir to
nais papraszo vienos merginos, 
kuri proszkus pyle iri bleszi- 

, idant indetu josios bilietą 
pravarde, ant kurios para

kini jaigu katras isz vyru 
užtiktu josios bilietą, idant su 
jaja susiraszy'tu.

Tomis dienomis 
gers nusistebėjo, kada aplaike 
gromata isz Rochester, N. Y., 
nuo 'kokio tai Edwardo Copley, 
kuris rasze jai kad rado josios 
bilietą bleszineje ir geidžia su 
jaja susipažint. Žinoma kad 
abudu pasimatė ir ana diena 
likos suriszti mazgu anoterys-

baking

sekanezias bledes: 
namu

700 be

iszmesti 
du užmuszti, keli

— Ir czio- 
nenia- 

Miestas nukirstas

pakraszczip 
sužeisti.

Miami, Florida, 
nais baisi vėtra padare 
žai blėdes.
nuo viso svieto nes komunika
cija visai suardyta.
RADO PUSGYVE MERGINA 

ANT PLENTO.
Hazleton, Pa. Keli jauni 

vyrukai važiuodami namo iu 
McAdoo, rado pusgyve mer
gaite ant plento Ona Volo- 
sziu, 19 metu, kuria nuvožė in 
Hazletono ligonbute ir tenais 
likos atgaivinta. Kada mergi
na likos surasta, artimoje sto
vėjo nežinomas automobilius ir
kada mergina likos indeta in 
automobiliu, tai nežinomas au
tomobilius greitai prasiszalino.
8 UŽMUSZTI; DAUG SU

ŽEISTA, 30 NAMU 
SUGRIAUTI.

Dakota City, Nebr. — Ma- 
asztuoni žmonos li'kos 

sužeista ir 30
žiausia 
užmuszti, daug 
namu ir gel ožkeli o stotis su
griauti kada baisi vėtra per
pūto per žiemine dali Nebras- 
kos, kuri taipgi padaro mi'lži- 
niszkas 'bledes *del farmoriu. 
Bledes padaryta daugiau kaip 
ant milijono doleriu.
SUVALGĖ KONIA 16 SVA
RU RAUGYTU KOPŪSTU.
Springfield, Minn. — Gal di

džiausiu ėdiku raugytu’kopūs
tu yra C. M. Lautermilch isz 
Tiffin, Ohio, kuris laike laižy- 
bu suvalgė 15 svaru ir puse 
uncijos raugytu kopūstu. Ėdi
kas kopūstu yra penkių ir pu
ses pddu augszczio ir svėrė 140 
svaru. Yra jisai taipgi žinomas 
kaipo didelis ėdikas makaronu 
ir pajų.

U I J’ i Lar

nes 
su 
sze,

pana Rog-

MIRUSIS VYRAS DAVE 
ŽINIA PAOZIAI APIE 

SAVO MIRTI.
Camden, N. J. — Mrs. John 

Cavener, aplaike telegrama isz 
Philadelphijos, buk josios vy-
ras staigai mirė. Diena prie^z 
tai, kada gulėjo lovoje, pajuto 
kad kas tokis laiko jaja už ran
kos su 'szalta ranka, rodos ne- 

Paszauke sunu,baszninkas.
paliepdama jam jeszkot vyro 
kuri ka tik mato savo mieg- 
kaimbaryje, bet nieko nerado. 
Ant rytojaus aplaike žinia apie 
netikėta nuirti savo vyro, kuris 
mirė ta paezia valanda kada 
pajuto jojo szalta ranka, rodos 
atsisveikindamas su ja ja.

SKERDYNE ŽYDU UŽ NU- 
ŽUDINIMA KATALIKISZ- 

KOS MERGAITES.

Zentar, Jugoslavija. — Isz 
czionais dingo 15 motu mergai
te Magduike Takacz ir kaip 
paskalai ėjo, tai Žydai ja kan
kino ir iszleido daug kraujo 
kuri naudojo ant savo szven- 
cziu. Vėliaus mergaite likos su
rasta negyva artimam kaime
lyje. Paskalai apibėginėjo apie 
tai visur ir žmonys taip inirszo 
ant Žydu kad pradėjo kaip kur 
skerdynes. Badai miestelyj Bū
nate kaipo ir Petrovosele inir-
szia gyventojai nužudo Žydisz- 
ka rabinu ir kelis Žydiszkus 
kupezius.

Valdžia kerszina žmonis nu
bausti už leidimu paskalų apie 
naudojimu 
kraujo per Žydus, 
paskalai gali žmones taip su- 
orzyt, kad isz to gali kilti dide
li pogromai Žydu po visa skly
pą.

krikszczioniszko
nes tokio

■ l ! ■

PAJESZĮKOJIMAI
Asz Ignas Jobas, Lietuvya 

vyras turintis 500 akieriu že
mes vertos $80,000 Kalifornijos 
steite, pajeszkau moteriszkos 
naszles ar merginos del apsive- 
dimo, turi but turtinga ir turėt 

. .. _ _ . . ’i 'L ■ 1 J • L. r

$3,000, Asz esmių 45 metu se
numo, 5 pėdu 5 coliu tiukszczio, 
isz Kauno gubernijos. Atsi- 
szaukite ant adreso į

Enoch Yobhs, • 
Hotel Del Monte,

Pol fitįif.

(s28

, l
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Jauna 
kad

Žagarai, Bulgarija, 
menesiai atgal turtingas auk- 
sorius Pechotroll, turintis jau 
74 motu, apsipaeziavo su jauna 
ir patogia 24 metu mergina. 
Tokia porele, žinoma, gyveno 
nesutikime ir neužganadinime. 
Jauna moterėlė liūdėjo jaunes
nio gyvenimo draugo ir nekar
ta kerszino atemima sau gy
vasties. Tula diena surado ja 
pusgyve ir daktarai atgaivino, 
bet tas pepridave jai noro gy 
venimo su senu diedu.
paeziule staeziai pasako, 
atims sau gyvasti ir su juom ne 
gyvens.

Vyras perimtas mirtina bai
me netekimo savo patogios pa- 
cziules, pasirūpino specialiszka 
policijauta, kuriuo užduoto bu
vo sergėti duris moteres mieg- 
kambario idant neatimtu sau 
gyvasties. Pasekme vaktavimo 
buvo pasekminga — jauna mo
tore paliovė kerszinti atemima 
sau gyvasties.

Ana diena kada auksorius 
nesulaukdamas atsikėlimo sa
vo pacziules norints jau buvo 
gana vėlu, 
miegkambari ir ka paregėjo... 
sztai pamate savo jauna ir pa
togia paeziule glėbyje jauno 
polici janto.

Kilo nesupratimas tarp ku
rio policijai)tas gerai apdaužo 
sena diedą ir da pranesze savo 
vadui bu!k ji paniekino laike 
“pyldymo savo privalumo”... 
Dabar, senas vyras turės pats 
sergėti savo jauna paeziule.

nuejo pažiūrėt in

BAISI ŽUDINSTA GIRRIOJ.

Brzežanai, Lenkija. — Arti 
szio miestelio, girrioje, praei
nanti'žmones užtiko lavoną jau 
nos merginos kabanti ant me
džio. Tyrinėjimai parode, buk 
jauna rnotere likos pirma nu
žudyta po tam pakarta per sa
vo mylima, kuris taipgi mirti- 
nai sudaužė josios 'kūdiki. Zu- 
dintojas suimtas ir uždary
tas kalėjime, o kūdiki nuvežė 
in ligonbuti.

KUNIGAS ŽUVO MUSZYJE.

Mexico City, Mex. — Aplin
kinėje Las Trojes, muszyj tarp 
vaisko ir pasikeleliu, likos už
muszta daugelis pasikeleliu. 
Kada surinko užmusztuosius, 
rado tarp ju Katalikiszka ku
nigą Augustina Herrera, kuris 
buvo ju vadu.

MANEVRAI PERSIMAINĖ 
ANT TIKROS KARES.

Berlynas. — Seszesdeszimts 
vyru likos sužeistais isz kuriui 
keli mirs, laiko Lenkiszku ma
nevru arti KrOkavos. Laike 
manevru, raiteliai susidūrė su 
peksztininkias. Raiteliai (ka
valerija) nesustojo ant paženk
lintos vietos, szimta pėdu nuo 
peksztininku ir su visu smar
kumu užklupo ant ju. Pekszti- 
ninkai matydami pavoju, pra
dėjo gintis su bagniotais, nos 
turėjo tai daryti idant nebūti 
sumindžiotais ant smert. Vadas 
manevru matydamas, kad ne 
galės apmalszyt muszio, palie
pė paleisti baražu (durnus) 
idant vieni kitu nematytu ir 
iilę tokiu budu kruvinas muszis 
pasibaigė,

(

senos

Zoko- 
ant vietos, 

kitados radosi altorius,

London.—Gruvesiuosia Beau- 
lien, Hamschirere, kurie stovi 
užmiestyje, o aplinkui 
kapines, atsitiko nesenei atsi
tikimas, apie kuri žmonys nuo 
senei jau žinojo. Nuo kokio tai 
laiko žmonys pasakodavo kad 
prie tuju gruvesiu mate dvasc. 
Paskutiniu kartu mate d vase 
dvi moterys. Dagirdo apie tai 
ir vietinis prrtbaszczius iszbar- 
damas žmonis už platinima to
kiu pasakų. O kad žmonys pra
dėjo apie tai da placziau kalbė
ti, kunigas nutarė pats taji da
lyką isztyrinet. Nuėjo ant tos 
vietos kur dvasia ketino pasi
rodyt, apie pusiaunakti — na ir 
pats sugryžo iszbales ir persi
gandęs. Ir kunigas mate dvase 
zokoninko. Manydamas kad tai 
kokis szposas nuėjo in policija 
praszydamas, kad keli polici- 
jantai pribūtu pas ji ir jam pri- 
golbetu atidengti ta slaptybia.

Ant rytojaus pribuvo pats 
virszinin/kas su keliais polici- 
jantais ir visi apie pusiaunakti 
nuėjo ant kapiniu.

Naktis buvo szviesi. Ant ga
lo visas būrelis nutirpo nes arti 
pamate kilanezia migla isz že
mos, kuri persimaino ant žmo- 
giszko pavidalo. Buvo tai senis 
apsirėdęs senoviszkuosia zoko
ninko rubli ošia. “Dvasia“ žen
gė (iesiog prię stovinezio pul
kelio, kuris stojo in szali idant 
dvasia praeitu, kuri palenkė 
galva rodos ant pasveikinimo 
ir ėjo prie gruvesiu.

Visi nuėjo paskui ji. 
ninkas atsiklaupė 
kur
kalbėdamas rodos miszias pa
gal būda vartojama priesz re
formacijas. Visas būrelis buvo 
nutirpęs tuo regėjimu kuris bu
vo tik kelis žingsnius nuo ju... 
ant galo zokoninkas pakele 
ranka rodos laimindamas sto- 
vinezius, taip pastovėjo minu
tėlė laiko, po tam dingo vi
siems isz akiu ant tosios vietos.

Kunigas da abejojo teisingu
mą to, kad mate. Kita naktį 
padare k i tok i bandymą su 
dvasia. Iszskiriant policijantu 
iszrinko 12 drąsuoliu isz mies
telio ir visi nuėjo ant kapiniu, 
nes norėjo paženklint vieta isz 
kur dvasia iszkildavo. Ant tik
rųjų vela pasirodė. Kunigas 
nuėjo ant tos vietos ir pamate 
sena kapa, kuri paženklino su 
kryželiu, sziaip nieko naujo 
neatsitiko kaip pirma na'kti.

Kunigas nusidavė praszyti 
pagelbos žinomo spiritualisto 
Conan Doyle, su kuriuom nusi
davė ant kapo kur atkasė su
rasdami, graba, kelis kaulus ir 
zokoninko abita ir vela užkasė 
kapa. »

Vela lauke pasirodimo dva
sios, kuri atėjo kaip praeita 
nakti ir taip pat pasielginejo. 
Kada dvasia dingo, kunigas 
paženklino ta vieta kurioje sto
vėjo ir dingo. Ant rytojaus nu
kasė nuo tosios vietos keliolika 
plytų ir pradėjo kasti. Kelioli
ka pėdu gilumo užtiko skryne- 
je daug visokiu bažnytiniu in
du iszaukso ir sidabro, szilki- 
niu parodu ir visokiu pinigu.

Pagal bažnyczios istoriku, 
tai tosios brangenybes turėjo 
būti paslėptos ]X'r zokonin'ka 
laike reforma tori szku laiku. 
Nuo tos valandos dvasia zoko
ninko daugiau nepasirodo, ma
tyt buvo užganadytas kad baž
nytinis turtas gayosi in kunigo 
rankas, ____ h
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Kas Girdėt
Tik karta Dievas duoda mo

tina ir tik karta jąja paima, ro
dos ant paveizdos, kad silpno-
je gzirdyje žmogaus randasi tik.
viena karta jauala meiles del 
motinos ir tik kaita turi pa
rt eazt i skausmu, w jaigu tai
paslantrintu du kartu tai žmo- 
giszka szirdis to nedalai'kytu.

7'jegamasczio” kurisai tiktai 
sau sapnuoja apie taja gerove

kurisai 'tiktai

musu tautiecziu. Nežinodamas 
apie tai, daro jisai dideleapie tai, daro v 
skriauda, no tii'k del iszeivystes* I f '' JL į 1 _ »

czionais, beit ir del muąiszkiu 
Lietuvoje.

Tokis sveczias sugryžes ad
gal in Lietuva, npraązineja 
laikraszcziuose apie Aiperiko- 
niszkus milijonierius, na, ir 
žmoi)es isz Lietuvos pradeda ju balsuotoju

•‘SAULE”
yr*«’r r » ■ *’Uf * ». ■' 41 ”■« ♦* ,.<*

Nukreipirnas ir Prižiū
rėjimas Kudikiszko

Paralyžiaus
” 1 * •

Ne>v YorkoIr keliuose kpuo-

dikystes liga -
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ląikyltas pakol muskulu ‘Akati- 
dejimas pranyksta.

Reikia isziltai laikyti paraly
žiuotus muskulus. Juos nereik 
ištempti. Jeigu ligonis laimi r- 1 * ’ ---- '• •’ ....
kyli vatoj aipvyniotu, su pias
tro raiszcziu nuo kojų iki kru
tinės.

Kuomet ligonis 
sveikti szeimyna nori persitik
rinti ar ligonis gali valdyti ran
ka arba koja, ir jie nori, kad Ii- • S • • a •I 
cziotu.

Tas yra labai pavojinga. Vis
kas priguli nuo kaip ligonis

• . t ■ 1 * *

dikio! • • ,v
Buvau, da iiusiminus tuom atr

4

nereikalauja tankaus užsire
gistravimo.

Miestuose laikas paskirtas 
kada galima užsiregistruoti, ir 
per laikrąszczins per ilga laika 
raginama užsiregistruoti. Ku
ris noužsiregistritoja pameta 
teise balsuoti sekaneziuose rin
kim uose.

Net ir mažuose miestuose ir 
miesteliuose reikalauja

Naturalizuoti piliecziai, kurie 
balsuoja pirmu kartu, turi su 
sąvim nesztis natūralizacijos 
certifikata, ne« turi parodyti, 
kad gali balsuoti.

Rasztumo Liudijimai.
Sekanczios valstijos autori

zavo taip vadinamus “literacy 
tests” balsuotojams Alabama, 
Arizona, California, Connecti
cut, Delaware, Georgia, Loui
siana, Maine, Massachusetts, 
New Hampshire, New York, 
North Carolina, North Dakota,

9

I 8

dėjimas pranyksta.

ąsztriai ycrga patartina ji lai-

szai
L

— Mano vienatine Mariu
ką mano vargingas kūdikis...! 
Atsitiko, jau nematysiu tavęs 
daugiau! Kailp-gi galima nu
mirt szesidtam mete, būdama

Varg
R si t i kimu kada i nėjo tėvas Rak- 

ves. Perpykęs nubėgo in^ gmi
nų urėdą idant daueszt apie 
nedorus žmones ir sugryžo su 
kitais žmonimis, kurie buvo_' *,■ L' i

St miestuose pasirodė baisi ku-
— į.

paralyžius. Ka^l nors yra
1 • ♦ 1 u • J • 1 • 1 1

truputi szirdingesni. Grabelis 
■ S 18 118

taip mylimu per savo motina? Ri0 neturėjo ir davė man su-
Wte • A 1 • *■ • "1 V • 1 i. 1 • >

kuris

vela buvo per didelis nes kito-kudikiszkas 
, no 

daugiausia atsitikimu, bet vis- 
tiįek svciikatos įordai ir svei
katos organizacijos ima žings
nius ta baisia liga nukreipti ir 
sulaikyti.

y* pradeda
Kaif* tai liūdna žiūrėt ant 
mirsztanczio kūdikio, 
žiūrėdamas su aszaromis rodos 

gonis ricogreicziausc pavaiksz- meldžin palengvinimo, įkuri ne
galima jam duot! Ar-<gi kūdi
kis nemislina jog motina tai 
yra paskutine pagcl'ba ir vil
tis?

Vakar da kalbėjo su manim 
laiko tojo nudbrodo kosulio, 
kuris jai drasko szirdele, 
sza ūkdama: L11 '— Mamyte

prast jog neturiu tiesos .reika
laut už daug. Judėjau mano 
Marinka in grabeli,ir pridėjau 
senu drapanų idant kūnelis ne- 
sibaladotu.

Po tam užkalė grabeli įr bu
vo laikas eiti.

Kokis ilgas iszrode man tas 
kelias! Norėjau eit paskui gra
beli nes ’jaigu ndbucziau ėjus, 
kas-gi eitu paskui ji? Tvaikais 
man iszrode jog tas pagrabas 
ant kurio nepanesziau jokiu 
kasztu, ncprignlejo prie ma-

A a te a * *

°nau- 
užsi registruoti.

raszyti visokius meldimus su-
I 

--

į ‘ * Amęr i k on i szk a s
rius”

jszelpimo, o tuom kart tokis 
i milijonie- 

vos turi 'k a in puodą i liTula Airisze isz New Haven,
.Conn., kurios vyras iszvažiavo dėti. Žinoma Amerikietis atša
lu tevypį 1921 įjotuose ir ne
nori dabar sugryžti pas ja ja ir 
geidžia savo kaulus paguldyti 
teviszkeje, taip ailt jojo užpy-l

,ko, kad pįvode teismą priesz toki svecziai atkeliaudami isz

>

ko prisiimtimo suszelpimo, na 
ir gimines Lidtnvoje ąųt jo už
pyksta.

-Butu daug naudingiau idant

certifikata, įjos turi parodyti

balsu o t o j am s Alabama

f

Nuo Sausio menesio net 149 
pasirodo vientikatsitikimai

New Yorke. Tėvai persergoti 
atydžiai, temytl ligos apsircisz- 
kimųs, kad pažintu liga vai- 
kapis ąpsirgus, nes tik ligos

ji aut persiskyrįmo. .Jiedu yra 
yęde suvirsznm
szimts metu. Matyt Patrikas

peplęcsde-

jszsižadejo paezios ir laisvos 
Amerikos del savo tėvynės kur 
randa geros guzutes ir stiklą 
eliaus.

Lietuvos, geriau .czionais apsi
dairytu ir isztyrinetu padėji
mą savo tautiecziu Amerike o 
no raszyti ir skelbti apie 'ne
paprasta gertbuvi bet apie juju
czionaitini valga. Viėtpje ap-. Oklahomr^. Orcgon,^Souitli Ca- 
raszinet apie pa loci u s

1

fiuezedintas doleris yra do
leris sunkiai uždirbtas, o tai

> <<p.alocjusn 
meluoti, tai geriau pasakyti

Virginia, Washington 
ir Wyoiping. Tose valstijose

|r rolina

Lietuvoje žmoniems, Jkaip ežio- balsuotojas turi mokėti skai-

del to, kad isztįkruju sziadien
yra sunku suczedint doleri.

Tautu Lyga laibai rūpinasi 
jnvesti ant viso svieto nauja 
kalendorių, kaip apie tai laik- 
raszcziai jau nekarta garsino.
Naujas kalendorius susidėtu

* J x ’ J ' __jaz menesiu kurie turėtu po 28 
dienas o per meta butu trylika 
menesiu. Pasiliktu tiktai viena 
diena ekstra arba atliekama;

na is Amerikon iszkas Lietuvis 
turi sunkiai lupti ąngli po že
me, 1 
fabrikuose, stokjarduose, au- 
dinycziose ir kitur, lai susipa- 
žysta su tikru gyvenimu czio- 
naitiniu darbininku, p kada 
teisingai pranesz savo tautie- 
cziams Lietuvoje gyvenimą 
Amerikiecziu, tada nustos uba
gavimai ir meldimai isz Lietu
vos nuo Amerikiecziu.

Musu tautiecziai persitikri
no, kad negali tikėtis nuo savo 
broliu Amerika dolerinio su
szelpimo, imsis patys prie dar
bo ir sutvers savo locna szmo- 
teli duonos ant savo teviszkos

tyti ir raszyti Angliszkai. Con
necticut, Mississippi, Virginia

prakaituoti geležiniuose *r Wyoming rc*’kalaujama tik

kuri butu paskirta Jei Naujo 
Meto. Kožnas menesis prasidė
tu su ta paezia diena ir baigtų
si ta paezia diena. Velykos pri
pultu vis ta paezia diena ir nie
kad nesimainytu. , dirvos, be loskos savo giminiu

k Kalendorius bus inyestas 
taip greitai kada visu sklypu 
gyventojai ant to sutiks.

Ar žinote kad paprastas žmo
gus svero 150 svaru arba nuo 
120 lyg 220 svaru. Žmogus tu
ri apie 250 kaulu. Dantų turi 
32, szonkauliu 12 poru, galvo
je turi 8 kaulus, veide 14, ko- 
jp^e 56 o rankose 54. Sunku
mas kraujo yra 15 kilogramu. 
Szirdis turi 15 centimetru ap
linkui, plaka 70 kartu in minu- 
(a, visas kraujas pereina per 
nziydi in trjs fminutas. Plau
kiai susideda isz 1800 mažu 
ppsleliu pripildytos oru.

Priesz Svįetine Kare, už ca- 
riszku laiku, Rosije buvo kai
po kietis javu del vidurines ir 
vakarines Ęuropos. Sziadien 
laikai persimainė, norints ta 
pati derlinga žeme Rosi joj 'pa
siliko ta pati ir nestokas ran- 
Jku prie darbo ant tikiu.

Sziadien po valdžia soviatu 
apszviesti maskoliai

czionais Amerika. Tada Ame
rikietis ne būdamas prispirtas 
prie siuntimo visokiu auk u ir 
suszelpimu, greieziau nusiims 
giminėms keliolika doleriu isz 
savo geros valios. Nauda isz to 
bus dviguba taip .vienai ir ki
tai pušiai, o ypatingai Lietu
voje, nes žmones nesitikėdami 
jokio -suszelpimo isz Ameriko, 
imsis szirdingiau prie darbo ir 
tuom suszelps daugiau savo tė
vynė, o Amerikietis paliaus ru
guti ant savo tėvynės, buk jiji 
nuolatos ubagauja ir vis turi 
atkiszus ranka melsdama al
mu žnos. Myles jisai tada savo 
tėvynė visa szirdžia ir guodos 
ja ja, kaip privalo guodot visi 
vaikai savo Motina Tėvynė!

skaityti.
Kaikuriose valstijose tie eg-, 

zaminai ląikyti vieszose mo
kyklose. Pilietis gauna moks
lino certifikata ir tas certifi- 
katas pavėlina balsuoti be to
lesniu egzaminu.

Kitos Kvalifikacijos.
Kiekvienoj valstijoj balsuo

tojas turi būti 21 metu arba 
dauginus. Pilietys/te -reSkalau
jama visose valstijose apart 
Arizona, (Missouri, ir Texas, 
-kur pirmu papieru savininkai 
gali balsuoti. Tolinus, balsuo
tojas reikalautas iszgyventi pa
skirta laika (nuo trijų iki dvie
ju menesiu) valstijoj ir rinki
mu distrikte (nuo vienos die-
nos iki s^esziu menesiu). 'Penu-

n

BALSAVIMO
REIKALAVIMAI

pradžioje gglima paspikmingai
su vandenėta medžiaga gydyti.

New Yorko Medicinos Aka
demija surinkus labai daug

- \ M J W '

I.

reikalingos vandenėtos medžią- 
a a a k ' agos gydijimni ir suorganizavo 

grupe gydytoju del chemiszku 
ir bactcriologiszku egzaminu 
ir jie ant pareikalavimo duos 
medžiaga.

Apsireiszkimai.
„ , , J s • J ■ i

Kudikiszkas paralyžius pra
sideda kaip daugelis kitu už- 
krecziamu ligų. Vaikas kuris

ir bactcriologiszku egzaminu

miolat buvo sveikas, pradeda 
nerimauti,ir tingi. Gali pavem- 
ti arba viduriavimas užpuola,
bet (paprastai viduriai sukietė
ja. Vaikas greitai inerzina?nas 
ir nenor judinitis. Galva ir mus-

prižiūrėtas kuomet sveiksta. 
Jeigu netinkamai prižiuretgs 
gali pasilikti palioganu per vi
sa gyvenimą. —F.L.I.S.

■W

sveiksta.

drasko
.......... ... ■ ■

New Yorko Konsulis 
Pajeszko

Razminas, Adolfas, apie 40 
mot ukiles isz Kražių vai., Ra
seinių apskr., Amerikon atvy
kęs priesz pat pasaulini kąra—

— gimineskur dabar jis yra 
žinių peturi.

Stasiulis, Juozas, apie 30 m., 
1923 mete gyveno Pennsylva
nia valstybėje — jau penki me
tai kaip gimines Lietuvoje jo
kiu žinių negauna.

Kereviczius, Jonas

J palengvink
man.

Palengvint Itau

“ apszviesti maskoliai” turi 
pilnas galvas komunistiszku 
mokslu ir pagerinimu, bet 
tuszti pilvai o badas grajina 
badinius marszus žarnose. Ru
sijoj stokas javu, stekas duo
nos.

Iszrodo kaipo juokas, o bet 
yra tai tikra teisybe. Szimet 
Rosije neturės geros rugepju- 
tes. Su ipasididinimu gyvento-

Rinkimai artinasi, ir kiek
vienas pilietis raginamas bal
suoti, bet ta daryti turi apsipa- 
žinti su savo valstijos invai- 
rioms teisėms. Suv. Valstijų 
Konstitucija duoda kiekvienai 
valstijai sutvarkyti ir vest sa
vo rinkimus. Kad nors pilie- 
tyste, su savo visoms privile
gijoms, yra konsti'tucijonalisz- 
ka teise, ingyta gimimu arba 
natūralizacija, bet kiekviena 
valstija turi teise sureguluoti 
savo piliecziu baisavima. Ir pa-

natūralizacija, bet kiekviena

ju (priesz 'kare buvo deszimts sėkmės to viso yra,'kad valsti-
1 \ • • ' *8 • • • M • ♦ 'i , • •mdijonu gaivu) ir susimažini- 

mn derliaus, Rosije yra pavo- 
jingam padėjime. .

Laikas nuo laiko atvažiuoja 
kokie tai sveczes isz Lietuvos 
in Amerika, nevos ant tyrinė
jimo czionaritrhio gyvenimo
iszeiviu. Apsistoja sau geriau
siam kotelyje mieste ir prade
da tyrinėti. Na ir “jaztyrinė
jai”

pairi joto,
nuo vieno ir kito kokip 

kad Lietuviai

ju rinkimu instatymai ne vie
nodus, daugelis valstijų 
specialius reikalavimus.

U Žsiregistravimas.

turi

Tik dvejos valstijos, Arkan
sas ir Texas, nereikalauja pi- 
lieczio užsiregistruoti 
balsuojant. Visose kitose val
stijose balsuojantis pilietis tu
ri užsiregistruoti. Tikslas to 
yra — valstija persitikrina ar 
balsuotojas turi teise balsuoti

pirm

pairi joto,”
Amerike turi savo namus, biz- ir neleidžia piliecziams balsuo
niuti, turtus, automobilius ir 
Lt. Žinoma 9*usu ° s ve ežias” 
iszvažiuoja adgal in Lietuva, 
pasiimdamas su savim persi- 

.tikrinima, 'kad Amerika-s yra 
tai sklypas plaukeutis medum 
ir aukau, o mueu iszeiviai tai 
ydai milijonieriai... Labai pui
kiai- Bet ant nelaimes, yra tai 

• tiktai svajone musu “gQrbin-

ti Žinoma pmsu
ti kelis kartus, (keliose vietose 
kaip kadaise darydavo.

Balsuotojas užsiregistruoja 
paduodant varda, senumą, gy-* 
venimo vieta, kaip ilgai valsti
joj gyvena ir kaip ilgai rinki
mu djstrikte gyverta. Kaįkurie 
miestai reikalauja kas pietini

gg svgcžio.” Svajone kolfio tai

užsiregistravimą, bet mažes
niuose miesteliuose ikur žmones 
yiens kito taftai gerai pažysta

Sylvania, New York, Illinois, 
Ohio, Wisconsin ir kelios kitos 
valstijos reikalauja vieno me
to rezidencija.

Pennsylvanlja reikalauja už
mokėjimą taksu pirm negu 
balsuotojas 22 metu amžiaus 
ai<ba dauginus, gali balsuoti. 
Nuo jo reikalaujama parodyti 
dvieju metu taksu recytes (ne
judinamo turto, užsiėmimo ar
ba “poli” taksus). Tie “poli
taksai turi būti užmokėti 
priesz (Rugsėjo 5d. Reikia su 
sziuom reikalavimu gerai ap- 
sipažinti. Arkansas, Massachu
setts, Missouri, Tennessee, 
Texas ir Virginija reikalauja 
prirodyti užmokėjimą taksu.

Buv. Valstijų kareiviai ir 
jūreiviai negiali balsuoti Min
nesota, North Dakota, Arkan
sas, Iowa, Delaware, Missouri, 
Nebraska, Oregon, Texas, Vir
ginija ir West Virginija.

Silpnaprocziai ir beproeziai 
negali balsuoti.

Ypatos, kurios turi globėjus 
negali balsuoti Massachusetts, 
Idaho, (Minnesota, North Da
kota, South Dakota, Wisconsin, 
Arizona, Colorado, Kansas, 
Maine, Florida ir Rhode Is
land.

Piliecziai, kurie laužo rinki
mu instatymus negali balsuoti 
Pennsylvanijoj, Massachusetts, 
Idaho, Indiana, South Caroli
na, Utah ir Maryland.

Missouri,

/
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Niagara Falls 
ar Buffalo

Ift

Nedelioj 23 Septemberio 
,$5»00 tn <«n ir adgalios

Speclaliszkas treinas iszeis isz 
Mahanoy City 8:16 valanda Su- 
batos naktL Grįžtant apleis Nia
gara Falls 3 popiet. Buffalo 4 po 
piet, Standard Time. ’
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piet, Standard Time,

T —’

Ak

Į

f

L
U

i
WteBMatOte BtaMtaDIteaMtel ,, 

' 'f ' 1 rt"-...... . ..

kulus skauda. Kartais drebėji
mas užpuola. Vaikas karsz- 
cziuoja.

Tai tik pradžia. In dvide- 
szimts-ketures atfba septynes- 
deszimts-dvi valandas vaikas 
negali valdyti rankutes ir ko
jas.

Nelauk pakol paralyžius už
puola. Jeigu trik karsztis už
puola v,aika, jeigu ji verezia 
vemti, pasirodo viduriavimas, 
ir aiszkiai nerimauja, tuoj pa
guldyk lovoj dr paszauk gydy
toja. Laukiant gydytojo duok 
vaikui doza ricinos aliejaus 
(castor oil).

Kudikiszkas paralyžius yra 
vaiku liga, ypatingai užpuola 
vaikus neturinezius penkis me
tus.
.Gydytojai pataria sokanezius 

nukreipimo budus:
Szvariai užlaikyk vaikus. 

Tegul 'tankiai maudosi. Nu
prausk rankutes ir 
pviosz. valgant.

Tegul kiekvienas vaikas turi 
Savo nosine. Pamokyik nosine

burna

apdengti uosi ir burna kuomet 
cziausti ir kosti. Neleisk vai
kui dėti pirsztus in burna ir 
uosi.

Gerai pamokink vaiku isz- 
plauiti burna kas ryta ir naktį 
su karsztu vandeniu ir trupu- 
cziu druskos. Tegul vaikas ge-

J

yia daug vandens.
Vartok virinta arba pastu- 

rizuQta įpiena.
Kudikiszkas paralyžius yra 

labai greitai ųžki’ecziamas. Ne
leisk vaikams lankyti namus

I /

Epidemijai ^pasirodžius ne
leisk vaikus lankyti prigrūstas 
vietas. Nelęisik jups lankyti 
‘ ‘ moviesf ’ (krunamuosius pa
veikslus), teatrus, szokius, pik
nikus ir kitas pasilinksminimo

kur ta liga randasi.

vietas. Nelęisik jups lankyti 
(krunamuosius pa- 

te A A

vietas.
Kadangi muses ir kiti insek- 

tai isžpletoja liga, laikyk savo 
namus ypatingai szvariai. Ne
mesk maistą in srutynos. Isz- 
matus drueziai uždengk. Ne
duok maistui ant stalo stovėti 
kuomet visi jau pavalgo. Jeigą
turi naminiu gyvuliu kate ar

• M • • • V V • fszuniu'ka, juos szvariai užlai- 
kyk.

Kudikiszkąs parglyžiiis yra
kyk. .f

gemalu Jiga, irgemalas randa
si nosyje f r gėloje, jki dabar, 
^noikslininkai dąr nępažy^ta gę- 
mąja. Yya baisiai nąąžas. Kai- 
kurie modįkjai -tiki, kad muses

.Ęąip.tįk gydyto jas nu-

kųdikjszku papalyžiu, jis po 

lįkg.Jąvoj, ir ypafiflgąi

si nosyje įr gėloje, j Iki dabar

mala. Yyu baisiai lĄąžas. Kai

ir kiti jnselpįai pernesza ligą.
,Kaip. tik itįįįdi gydytojas ĮHI- 

apreiMbia ,kad vaikas soyga 
kudikisakų jjaimlyžįu, jįs m- 
turi vaikszczioti bet pąsi-

, yra gy
venęs Waterbury, Conn., bet 
dabar nei duktė nei kiti Lietu
voje esantieji gimines apie ji 
nieko nežino.

Baranauskas, Jonas, apie 30 
metu, 1921 meto gyvenęs1921 meto gyvenęs 
Brooklyn, N.Y., buk tarnavęs 
Suvienytu Valstybių Kariuo
menėj ar laivyno — jo dabarti
no gyvenimo vieta giminėms 
nežinoma.

Perminąs, Antanas, isz Rubl- 
ku kaimo, Sedos valscz., Mažei
kiu apskr., Amerikon atvykęs 
priesz kara. •

Perminiene, Marijona, priesz 
kara iszvykus Anglijon, o vė
liau isz Anglijos atvykus.Ame
rikon.

Brozaicziai, Kazimieras, Jo
nas ir Motiejus, isz Zigmantunas ir Motiejus, 
kaimo, Jankų valscz., Szakiu 
aps, Amerikon atvyko priesz 
kava ir gyveno kur tai apie 
Bostoną.

Varaszkevicziai, Motiejus ir
Igpas sūnūs su tėvu, gyvena ar
gyvene apie New Yorka.

Gudaitis, Juozas, gyvenęs 
Elizabeth, l^ew Jersey, tėvas 
susirupines, nes jau virsz metu
kai pnieko isz jo negirdėjos.

Baziliauskas, Juozas, Amerl-

tarna-

kon atvykęs priesz kara, apie 
ji žinių motina neturi nuo karo 
pradžios.

Geceviczius, Tomas, 
ves Su v. Valst. Kariuomene jo,
po karo jokiu žinių gimines nė
ra gavo — susirupine jo liki
mu.

Žilionis, Petras, apie 56 me
tu isz Rusoniu kaimo, Seiriju 
valscz., Seinų apskr., Ameri
kon atvykęs 1898 mete, 1920

f

valscz., Seinų apskr., I

mete buk gyvenos Now Yorko 
ar kur tai apie Now Yorka.

Skavinskas, K., ilga laika 
gyvenos, o gal ir tebegyvena, 
Binghampton, N. Y. — gimines 
jokiu žinių neturi — yra labai 
susirupine.

Vitkevicziai, Juozas, JMnrty-v 1 wvevxcziai, Juozas, Marty
nas ir Kazys, jau apie 20 metu, 
Amerikoje — gimines jokiu ži
nių apie juos neturi.

Kondratas, Aleksandras, gy- 

gimiines jo adreso
venes, o gal ir tebgyvena Buf
falo, N.Y. —
neturi ir nieko isz jo negirdi.

Vitkauskai, Petras, Juozas
ir Anele (Rokonieno), gyveno

Vitkauskai, Petras, Juozas 
ir Anele (Rokonieno), gyveno 
o, gal ir gyvena kur nors Penn- 
sylvanijos ar Now Yorko vals-

J. J ’ ’ ■ J 1 į
j

Jokinaviczius, Juozas, žinių
. nuo

tybeso.

Lietuvoje nebejaunama _ y • x • • ipradžios pasaulinio karo.

ka nors žinantieji praszoma at-
1 ♦ V J • •'

Jeszkpmieji arba apie juos 

kiliopti sziuo adresu:
Lithuanian Consulate General, 

Jjew .York, N. ,Y.
15 Park Ęow,

, mano 
kūdiki. Reikėjo tau, kaip kal
bėjo daktaras, geroves, ant 
szviežio ir czysto oro aut kai
mo: žinai gerai jog tavo moti
na, kuri atiduotu už tave savo 
gyvastį — negalėjau tau to 
visko duot, nes esi u vargsze.

Toji diena iszsiduoda man 
baisiu sapnu. Kokiu spasalni 
sugryžau nuo kapiniu? Nieko 
sau neatsimenu. Atsimenu sau 
tiktai ta viena dalyka, jog es
mių pati viena ant szio pasau
lio, ir jog neturiu nieką kuris 
veiktu su manim.

Tykumai kas tokis ateina. 
Tai jiji, mano Mariuką. Nes 
ne, juk asz josios daugiau jau 
neregėsiu, juk girdėjau nese
nai puolanezia žeme ant josios 
grabelio.

Kada metas adgal, numirė

nes. Paryžius, juodas ir pilnas 
dulkiu, kada radomes užmies
tyje ant szviežio oro keikiau 
t a ji milžiniszka miestą kuris 
užmuszineje nekaltus kūdikė
lius.

Pasirėmus ant peties tėvo 
Rakves, tarp troszkinancziu 
dulkiu ir ’karszczio, atbuvau 
taja kelione be jokio murmėji
mo su ramia galva. Nemislinau 
apie nieką, kaip tik apie ta, 
jog mano szirdis plyszta su 
kožnu drebėjimu vežimo ir ro
dėsi man jog mano kūdikis 
verke ir szairke manės gulėda
ma nesmagiam grabelyje.

i

mano vyras, galėjau tada ji pa
laidot be jokio ergelio; priete- 
liai jojo ėjo paskui jo graba, 
nes visi mylėjo ji už jo teisin- 
gysta. Ant jojo grabo,tankiai 
cjome su Mariuku pasimelst. 
Bet dabar! Štokas darbo, pro
teliai pamaželi visi atsitolino 
nuo manės, atėjo po tam liga
o ant galo, kas-gi su manim 
dabar stosis kada netekau sa
vo vienatines dukreles? J

Numirė tykiai, bueziuodama 
mane, o asz stovėjau prie jo
sios loveles, be ipajegu, be asz- 
aru akyse — isz didelio gajlcs- 
czio negalėjau verkt — kad 
sztai inejo in <grinczia mano 
kaimynas tėvas Rakves, kuris 
taip mylėjo mano Marinka, ir 
tare in mane: ,

— Negalėsi poni padaryt 
laidotuvių, ar ne teisybe! No- 

Mil1 A « terecziau tau prigelbet nes ant to 
neturiu pinigu. Gminas užsi
ims pagrabu, paduosiu inue- 
szima.

Geras žmogelis'mislino ir rū
pinosi apie visiką. Neturėjau 
pajėgu jam atsakyt, nes kada 
atsitolino pamislinau sau, jog 
tai laibai liūdna, kada'raiko 
szauktis pagalbos nuo žmonių. 
Nes ka galėjau pradėt!

In hales dienas atnesze du 
vyrai gra'beli paskirta del 
vargszu: keturios plonos lentos 
isz balto medžio kurios vos lai
kėsi.

Tieji žmones nepatiko man 
isz pradžių: vienas buvo augsz- 
tas, k ūdas ir iszrode ant žmo
gaus 'be szirdies: atras storas 
su raudonu veidu buvo už daug
linksimas. Pastate grabeli ant 
grindų, o augsztnsis su neužga- 
nadinanezin veidu dirstelėjo 
ant Mariukos.

• 1 t ! i *;• 1

— Per mažas bus, tarė. — 
Pasakė mums gmine jog tai
szesziu metu mergaite, o ji ji 
iszrodo taip didele kaip asz- 
tuoniu metu mergaite.

— Ba! — atsako kitas 
tai nupjausim jai kojas ir p\u- 
de^im szale josios grabelyje, 
bus jai szileziau. r

— Niėkadejai, nedalypste-
bus jai szileziau.

šit mano kūdikio!
O jisai atsake uusiszypsojas:
— Na, na, motin, juk tai 

juodai, no imkite tai už pikta.
na, motin, juk tai

Juk tai szposai, rytoj ijtneszi- 
mo ulidosni grabeli.
. L .

Juokai tokioj valandoj ir 
tokiam laike! Air-gi negalima
turėt trupinėlio gailcsczįo del

i • 'i w emo tinos skausmo už savo k u-

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 stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)

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

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

suteikiam 
Palaidojima

Telefonas 872.

K. RĖKLAITIS
Lietuvisxkas Graboriui 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagclbi- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.

614 w. Hpr«e< st., 
BAHANOT C1TY, PA.

"08 XAHIKTKT., 
TAMAQUA, PA.

I

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu Ilgu ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekanesiu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma*), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlaplnimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Ątsiunsk 60c. tai gausi 
Vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai ątsiunsk S5e. e gaub
si nįusu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” N$rw li
ga yra labai blogas dalykas, bet įpu- 
su Narvu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 40c. o gausi musu Žolių 
ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillęt Street. Spencerport, N.

t



Laisvei Szvintant
Apysakaite isz 1917-1919 Metu.

Labai man malonu^t- 
pm. Oar bus del mane8*runni|L 
sevičta?

— Asz manau vis susitarsi
te.

i —

se vičta?

“SAULE”

j- dej^iį naujiena? szoniuos tabako ir užsirako.

Parvažiavo szifo dvaro vo piemens. ^Kažkur szlaito.no-

■ « a f M į t f *

Na, kokia, Friedrich?

• ■■ : i « * ■ «*«.■*.

dvgru gautu pelpo.

I. •
Vasaros pavakarys.
Vejas nutilo. Danguje isztir- 

po balti, balti debesėliai. Buvo 
tylu.

Motko lauko garlaivio. Sėdė
damas ant valties barties, trau
ke durna ir žiurėjo kažkur in 
toluma. Maža jis sziandien Ne
muno uždirbo. Pirmiau ne taip 
buvo. Oho! Priesz kava jis tu- 

' re jo gražu szineli ir drutus nc- 
perszlampamns czebatus. Da
bar — suplyszes žioponelis ir 
senos nudėvėtos szliures.

— Na, labas vakaras, Mot
ko! Kpdel taip užsimąstęs.

Motke pakele galva. Netoli 
stovėjo jo pažystamas dvaro 
tarnas.

— Niu, nieko, Stopai. Lau
kiu parachodo. Laikas jam pa
reit. O kur tuos karklus ga
beni?

— Kaip dvąras laikosi! — 
indomavos Zanipne.

anapus Nemurto/raka-Į Holcozas užsirūkę cigaru ir 
i . .. ’ tylėjo. Luisa priėjo prie sienos

savininkas. Kas daryti ? Gali’gynė girdėjosi kalbos ir laisvas ir insižįurojo in viena paveiks- .2______________ la.
Jiiodu valandėlė tylėjo. Pas-'' Lauko jau temo.

v l inu kristi snieiras.

Holcozas užsirūko cigaru ir

— Ot, už&imane musu Ly
teris auginti triusziu. Man už
davė iszpinti gardelius.

— Aa... Lyteris!... Jis, tur 
but, labaį pasiutęs ponas, 
ne?

ft r

— Tiesa, Motke, jis smau
gia visus.

— Asz jam puikiai pažys
tu. Pernai per badmeti nuejan 
pas jam rugiu duonai. Pasisa
kiau, kad Sore serga ir kad ma
no namuos tik keli runkeliai. 
Tada jis, kad jam velniai kur, 
suriko: “Ferflucht, du dumm 
Jude! Asz irgi dabar tik runk< - 
liūs valgau. Eik namo ir pir
miau suesk anuos!”

— Jis, tuomet, rodos, puo
tavo su Vokietaitėms.

— Niu, gal but.
Motke pakrapszte kiszenin 

ir iszsitrauke rudo, kambliuoto 
tabako. Isz naujo užsirakė.

Saule jau leidos.
Pro Nemuno salos kampa pa

sirodė garlaivis ir tris kartus 
garsiai suszvilpe. Motke paki
lo. Pasitaisęs valties 
nusiyrė gihimon.

Garlaivis sustojo. In va lt i in- 
lipo Panemunes dvaro savinin
kas Zanas su savo žmona ir 
dukterimi. Žydas nustebo. Su
drėbėjo jo didele juoda barzda.

Kol garlaivis nuplaukė, Za
nas atsisėdės ant suolelio pra
tarė:

suoleli,

Motke,— Na, Motke, kas jusu 
kraszte girdėt? Ar tave Vokie
cziai czia, Lietuvoje, nepa- 
smauge tar barzdos nenukirpo?

— O, ne ponuli. Tik žmones 
tai ėda. Jusu dvara valdo pik
tas Vokietys. Uf, tegul jam vel
niai, ponuli, koks jis pasiutęs!

I ('Skrantone pažystu dvi 
’ * merginas, <

Abidvi Amerįkonkos, 
Viena baisiai moka pliovot, 

Bet kaip priežodis sako: 
“Leta kiaule giliai szalpii 

knisa,” 
Taip ir ta lėtoji szelme viską.

Mergužes neiszkirsite, 
Vyreliu negausite, 

Tai suvis pražilsite, 
Jaigu nęsusivaklysite. 

Bręoklyne vaikinus nuo saves 
nu baidėte, 

In czionais atsibaladojote,

jps varsty si m. Aiszkesniu žinių 
gausit isz Varszuvos.

Zanas kiek galvojo.
— Na, gerai Albertai 

pasilieku. Bet {i-tmi'iik — jei 
asz pasirengęs

’i

asz9

jis atimt.... ; atviras jųpkąa.
Parvažavo... Na, tai kas. <

— Ar no Nielfpn nebijok. Dviira tau pa- kui Motiejus prataro:

IGirdi, Friedrich — valdžia. O.visi džiaugtųsi, kad Vokiecziai’paveikslą czia palikai? —- pa- « a M I . - «■ !. •• -« •* 4 lt*, , , b
iszsivežtu. Na, tiesa pasakius, kad vietoj Lenkiszku yeįk ka-

— Tai niekis, Luisa, — pa
pūto jis durnais. — Szita pa* 
veikslą palikau del jo senumo. 
Tik insižiurok, kaip jis gražiai 
atvaizduoja bajoru medžiokle.

Ir vėl tylėjo. Paskui jis nu
metė činara ir tarė:

— Žinai, Luisa, ka asz su
maniau?

— Na ka? -— atsisuko szi.
— Ot sztai: kol hjikas, mu

du turime kuo dauginus susi- 
jeszkoti pinigu. Be ju — bus 
bloga. Ka gi veiksime gryžia in 
Boater lapda.

— Aa... pinigu. Na, žinoma. 
Asz taip put norėjau tai pri
minti.
Bet., kur ju daug gauti?

Asz rasiu. Dvaras — ne- 
tuszl’zias. y I .p . j -i,.’-
gyvulius, javus. Kumeczinms 
mažiau duosiu. Tegul pasnin
kauja. Tas tik negera, kad kar
ves ir jaueziai valdžios suskai
tyti.

sunku jums po szito Vokieczjo skyrė valdžia, valdžia ir atims,) — 
ranka.

— Dvaras — nei szio nei I

Ijau kristi sniegas.
Visko gali būti. Žinoma t —

Pradėjo

Friedrich, kam tu szita

to.
— O Holcozas ar vienas gy

vena ?
— Oi, ne. Nuo poniai vicszi 

viena Vokietaite. Sako gimine.

kiek tu turi pažystamu kreizc!|tuos pasiutusius savo žandarus klauso ji. — Juk pats sakiai 
Oho!

— 0 gal, Luisa, jo visąi no 
insileisti? a?

— Oi, ne. Tegul būva. Pas
kui žmones gali padūkti. Ypacz 

noBet greieziausia bus jo myli- kaimiecziai. Žinai, koki jie 
moji. Dažnai juodu pakelia ba- Į naudi. Ot, goriausia — jokios
liu. Tada privažiuoja visokiu 
Vokiecziu ir Vokietaicziu, taip 
pat saguotu storpilviu...

— Ka jie veikia?
— O, ponas, ūžia, szokn, 

kaip pasiute. Per visa nakti. O 
kai ima dainuoti... oje! Tegul 
juos szimtas pypkių! Burbu
liuoja ir kaukia— nieko negali 
suprasti.

Pasiėmė ryszulius, jie žings
niavo in dvaro puse. Buvo szil- 
tas, malonus vakaras. Lankose 
leidosi szilkinis rūkas.

— Czzz... — czirszke žolėse 
žiogai.

Pakrūmėje garsiai roke 
naneziam ponui griežle:

szokn

ei-

armotu

— Gryžk, gryžk! Gryžk, 
gryžk!

Kažkur girdėjos varliu kon
certas. Isz anapus Nemuno 
graudžiai praskambėjo vakari
nis varpas.

Zanas dairėsi po savo žeme 
ir visa apžiūrinėjo. Dideliu 
permainų nemato. Tik vienur 
kitur rioksojo gilios, 
iszkastos duobes.

Ant kalno jie užlipo vakari
niam sodo kampe. Czia stovėjo 
dar vienas apvalus kalniukas. 
Nuo jo buvo matyti toli, toli 
Nemuno vingiai, daugybė pa
nemunei susispietusiu kaimu ir 
du miesteliu.

Rūmai buvo dar toli. Reikė
jo pereiti didelis ilgaę sodas.

Stepas pirmiau priėjo prie 
vartų ir paduzgino.

— Ko nori? — atsiliepė so
do saugotojas.

— Inleisk;’' kvaily;'' ' gri
ežiau! Ar nematai kas czia sto
vi?!

— O kas?
— Pažiūrėk.
Sargas greit pažino 

poną ir susigėdo. Skubiai at
rakino vartus.

Jie ėjo paežiu kalno pakrasz- 
cziu, ilga senu liepų alėja. Vie
nur kitur stovėjo gražus suole
lis, o szonuose žydėjo gėlės. 
Žeme buvo szvari ir nugrėb
styta. Valerija sukinėjosi ir 
viską apžiūrinėjo. Zanas ėjo 
liūdnas ir nekalbus.

Dvare nesimatė dideliu at-

senąjį

o szonuose žydėjo gėlės.

Tai asz sziek tiek girde- ma’nu- Sodas atrodė net goriau
jau. O kaip jis vadinasi ?

— Holcozas, ponuli, 
žmones indejo jam kita pavar
de — Lyteris.

— Cha-cha-cha... — nusi
juokė pono duktė Valerija. — 
Lyteris! Cha-cha-cha., bene tai 
negražu.

Zanas, plaukdamas in krau
ta, insižiurejo in savo dvara ir 
užsimąstė. Liūdna jam pasida
rė. Ten, ant kalno, inedžinosia 
stovi balti jo rumai< kuriuos© 
dabar szeimininkauja kažkoks 
Vokietys. Niekas ten jo nelau
kia; gal tik keli taniai ir senas 
kerdžius. Pakrantėje nestovi 
vežėjas su arkliais. Ot, bėga vi
si in Rusija, iszbego ir jis. 
Mane tuoj gryžti. Bet atsitiko 
kitaip.

— Ar senai 
czia Holcozas? 
Baniene Žydo.

— Kai Vokiecziai paėmė 
Kauna.

— Ar senas? — pasiindo- 
mavo Valerija.

— Ee, jau nejaunas, pane
le. Turi apie 40 metu.

Motke trauke ir trauke irk
lais, kol valtis atsirėmė in 
krauta. Iszlipdamas Zanas in- ^barszkines inejo in gretima

rias markes. Tuo tarpu prie ju sėdėjo aukszta, tamsiu plauku — Na .žinoma. Ir kume-

Bet

parsikraustė
— paklausė

prižiūrimas. Kumetynas buvo w 'I t • 1 * r-v-v • ■*Tikuždengtos nauju stogu, 
kliombas buvo apleistas ir už- 
mirsztas.

Jie pasuko in rumus ir vie
name kambaryje apsistojo.

n.
Tuo laiku Holcozas gere ka

va ir varto laikraszti, kai tar
nas inejes pranesze apie Žano 
gryžima jis isz karto nieko ne
suprato. Padėjo puoduką ir 
žiurėjo nustebusiomis akimis.

— Ka tu sakai?
— Szito dvaro savininkas 

sugryžo.
—- Kas? koks savininkas?
— Szito dvaro.
— Ferflucht! kada?
— Dabar atėjo nuo garlai-

vio.
— Nuo garlaivio!... hm, na 

gali eit sau.
Valandėlė Holcozas sėdėjo Ir 

galvojo. Jam nesuprantama 
į buvo, kad gali atsirasti dar ko
kiu “savininku.” Atsistojęs 
užsirūko stipru cigara ir priėjo 
prie lango. “Dvaras, savinin
kas... hm”.

Ženges keletą žingsniu, nosį-

>

paszalpos neduok. Tada jis 
pats kaip norės, taip darys. x

— Ja, ja, Luisa. Sehr gut, 
— pagyre Holcozas. — Asz pa
sakysiu: man reik su valdžia 
ligi mažiausio dalyko atsiskai
tyti. Ko ji neskiria, asz duoti 
negaliu.

musu Vttlscziaus Žaliukas ir binti Vokiszki. 
prakeiktas. Lando visur: po 
kaimus, jomarkus, turgus. Bai
sia turi uosle.

— O kad taip nudėti kur 
girioje... ka? — pasiūlo Stepas.

Į — Oi, Dievo, apsaugok! At
simeni, kas peniai Vilkijoje 
buvo intartiems už vieno Vo- 
kicczio nudobimą?
kaip szunis ir tiek. Geriausia 
dabar tylėti. Kurynos Bernar
das irgi taip sako, nors Vokie
cziu jis szimta kartu labiau ne 
apkenezia.

— Aa... asz apie ji girdė
jau. Jis, rodos, labai mėgsta 
kalbėti apie Lietuva.

— Taigi, tas pats. Na, ale, 
jis žino visko. Baigės 6 klases 
ir tiek važinėjas! Kada kad

Tik insižiurok, kaip jis gražini 
atvaizduoja bajoru medžiokle.

Suszaude

manes reikės, 
atvažiuoti.

Albertas tylėjo- Jr maste. 
Paskui pasergėjo:

— Tik reikes saugotis. Asz 
apsimesiu esąs Lįctuyys. Nie
kas nesupras. Tik dabar man 
rupi, kaip grei’cziau dvara at
gauti.

Juodu dar ilgai kalbėjos Ir 
tarės.
dvara ir gerai apžiurėjo bra- 

isz , kurio Žanas priesz 
karu gaudavo labai gražaus 
pelno.
Kita diena juodu iszvyko pas 

viena dvarininką plaęzįau pa
sitarti. Isz ten pasiryžo važiuo
ti dar in Kauna.

įToliaus bus:——

va ra

Bręoklync vaikinus nuo saves

Paskui apvaikszcziojo|Tai turite nuo visko susivaldyt, 
Gyvenimą savo /pataisyt, 
Ir liežuvi už dantų laikyt. 

* ♦ ♦ tV"/
Kelios moteres sau sėdėjo,

— Fein, Friedrich. Taip ir 
pasakyk..

Holcozas iszejo patenkintas.
Pasiszankes tarna tarė:

— Klausyk: naujam musu 
svecziui • paskinti tris kamba
rius anuose namuose. Jokios 
paszelpos be mano žinios nega-|ims kalbėti apie vienybe, lais

ve, tai. broleli, gražu ir pasi
klausyti. Iszkalba — nuostabi.

Įima duoti. Taip valdžia liepia.
— Gerai, ponas.
Tarnas iszejo.

nutarė Žanui visai nesirodyti.
|subarszkojo.

Dvaro savininkas, kitados 
iszdidus ir smarkus Lenkas, 
dabar pasijuto nieko neturis ir

savo dvaro turtus: miszkelius, 
laukus ir bosigananezias dide
les gyvuliu bandas.

Netoli kelio, paezioj didžio-

O Holcozas I Jaunimą 'tiesiog sužavi.
Tuo tarpu ant kelio kažkas 

Juodu atsisuko. 
Pro szali gražiais bėriais va
žiavo Holcozas. Szalia jo sėdė
jo storpilvis Vokietys. Holco- 
zas skeseziojo rankom ir rodė

III.
savininkas, 
ir smarkus Lenkas

Su Holcozu novisu apleistas.
nebando derėtis. Važiuoti in 
žmonos dvara bijojo; ten ji vi
sai iszvarytu. Skustis Vokie
cziu valdžiai nebuvo iszrokavi-.. . v , . .. . . , .ll.l -iii Xi ioi žolei, lis pamate vieno ūkimo: reiksztu ta pat, ka praszv- r •’ 1__ įmuko tris karves.

— Na, ferflucht, kieno szi- 
tie gyvuliai! Ei, Stepai, ar tn 
nieko nematai?... Varyk tuoj 
juos in dvara. Be mano žinios 
neiszduok. Tegul pasimdkys..-.

Stepas paszoko ir karves nu-

ti szyksztuolio iszmaldos. Nu
tarė kentėti ir laukti.

Žano gyvenimas labai 
gingas nebuvo. Turtingesnieji 
ūkininkai, pas kuriuos jis atsi
lankydavo, maloniai ji sutik
davo ir gausiai suszelpdavo., Tr . , .4^ 4’u • vare. Holcozas isz lėto važiavoŽinoma, isz to tikėjos sau nau- * 
dos. Jie sumanė, kad ateis lai
kas kada Zanas vej grysz in sa
vo vieta. Oho! tuomet gera bus 
turėti sau palanku poną. Dva
ras —1 vis ne ūkininko sodvba.

Kai kada, Rugpiuczio mene
syje. 
Pakildavo anksti jr skubėdavo 
eglynelin. Kaimo bobos juokda
vos: “Ot, mergeles, parėjo lai
kai: ponas kanas mus apkelia 
ir visus grybus nurenka!”

Liūdna jam būdavo. Pirmiau 
tuose paežiuose laukuose jis 
smagiai medžiojo ir uže. Priva
žiuodavo turtingu dvarininku, 
mikliu ponaieziu ir jaunu lepiu 
paneliu. Kurtams skalijant, jie 
bėgiodavo po laukus, landyda
vo po krūmus ir szaudydavo. 
Kai ateidavo pietų laikas, visi 
rinkdavosi pamiszkeje po gra
žiu ąžuolu. Prasidėdavo puota. 
Kiek ten būdavo kalbu, ginezu, 
kiek jaunu Lenkaicziu juoko! 
Dabar tame paeziame miszke- 
lyje jis vienas vaikszczioja ir 
renka grybus.

IV.
Buvo Sekmadienis. Stepas 

gryžo isz miestelio. Saule ka
bojo dar auksztai. Pakrūmėse 
edinejo gyvuliai. Ten, kažkur 
puszynelyje dainavo, o Nemu
ne irstėsi graži kompanija vy
ru ir mergaieziu.

Stepas susitiko pažystama 
ūkininką Motiejų. Insikalbejo.

— Klausyk, Stepai, asz ta
vęs norėjau ko tai paklausti.

— Na, ko?
— ’ Manau sziemet pasisėti 

bu’kiu rugiu. . 
iszsimainyti sekios?

— Nežinau, Motiejau. Su 
Lyteriu dabar bus sunku susi
kalbėti.

— O kodėl? .
— Ot, matyt, bijo, kad ne

tektu važiuoti in 
Ten tokio pelningo dvaro no
ras. O czia Vokiecziai nestip
rus.

var-

davo ir gausiai suszelpdavo

Zanas eidavo grybaut:.

paskui.

I I

tacziau

tvarka

Žanas gavo ne tik pa-, 
persi-

. y-
•Buvo jau žįtima.
Kaimuose apie Vokieczius 

ėjo visokiu gandu. Nors niekas 
nieko tikra nežinojo,
visi aiszkiai mate, kad Vokie
cziu nusistatymas in žmonos 
keieziasi. Žandarai pasidaro 
sukalbamesni ir ne toki pikti. 
Dabar jie tik gražumu reikala
vo isz žmonių kiausziniu, svies
to ir lasziniu.

Panemunes dvaro
nieko nepatiko. Bet Holcozo 
santykiai su dvariszkiais, o 
ypacz su Žanu, pasidarė szvel- 
nosni. 
szalpos, bet ir galėjo
kraustyti in rumus.

Karta Holcozas buvo labai ne 
ramus. Vaikszcziojo lyg nesa
vame kailyje. Kambaryje var
tė laikraszozius, skaitė isz Vo- 

‘ kietijos gautus laiszkus ir gal
vojo. Kažkas jam suko galva. 
Tuo tarpu pasisvečiavus isz 
gretimo dvaro gryžo jo myli
moji. Holcozas nuėjo pas ja in 
saliona ir pradėjo kalbėtis.

— Liebe Luisa, ar tu girdi 
kas darosi: mudu pavasario ga
limo nosulaukt.

— Del ko?
— Toks iszvažiuoti. Juk ge

rai žinai. Keizeris pralosze ką
rą, todėl ir musu gyvenimas 
■w ‘ l 1 • V i • 1 .

v •

Czia iszeitis nebloga.

Imsiu pardavinėti

Holcozas užsirūko nauja ci
garu ir dar turėsi. Paskui tar
nas paprasze vakarienes. Abu-, 
du iszejo in valgomąjį.

VI.
Praslinko kelios dienos. Ža

no sūnūs Albertas gryžo isz 
Varszuvos pas tęva. Buvo tai 
23 metu vyrukas, labai karsz- 
tas ir savimi pasitikys Lenkas.

— Kas gi rdet užsienyje ? — 
paklausė ji Zanas po pirmu su
sitikimo inspudžiu.

— O, tote, jau visos mažo
sios tautos kyla. Lenkija taip 
pat pradėjo organizuotis. Tve
riama kariuomene, 
projektai.

BALTRUVIENE

ruosziaml

— Taip!! Tai labai malonu 
girdėti. O del ko apie tai nieko 
hoparasziai, Asz laukiau isz ta
vos žinių.

— Negalėjau, tote. Suprask 
Vokiecziai kontroliuoja laisz- 
kus.

— O kaip vyksta kariuo
menes organizavimas? — klau
sė su indoinumu Zanas.

Galima sakyt, gerai. Tik pi
nigu trūksta. Pirmiausia in- 
steigsimo tvirtesne valdžia, o
paskum eikime kariauti.

Kariauti?., su kuo?
O, tete, priesz yra. Nagi 

Lietuva, Rusijos pakraszczįal, 
Dancigas...

Zanas krapszte galva ir ste
bėjosi savo sunaus žinojimu ir 
sumanumu. Jam gaila pasida
ro, kad ir jis ten negali daly
vauti. “Prabuvau czia — ir 
nieko nepadariau nei sau nei 
Lenkijai”4, maste.

— Tai asz taip pat važiuo
ju Varszuvon. Reikes jums pa
dėti.

AAaffiniiiHatiiiHiimuitiiHmifiiifUiunufuiiMiiMiiMtMMat 
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Vienoje vietoje užtikau tris 
seseles,

Ir dvi mergeles, 
Buvo tai linksmos dienos 
Ba tai dėjosi ant veseilios 

O-gi fu n i u pridarė, 
Jog nuo juoku susilaikyt 

negali.
Tos trys sesutes, v 1

Nusimetė dresutes,
Kad butu lengviau szokti, 
Net žmones turėjo iszbegti. 

Na ir kaip vantos nusigėrė 
Net viena tropais žemyn 

- • nunėrė,
Baisiai nabage susikalė,

Kad net ir sziadien paeiti 
t negali,

Kita vėl dantis pamote, 
Auksinius, kaip apsiverto.

Jaigu kas nori nelaime turėti 
Turi pirma pasigerti,’

O tada nuo nelaimes 
neiszsisuks,

Ir gal da sprandą nusisuks.
♦ * *

*

Didžiause buna velneva, 
Kaip užeina /dovana, 

Vienoje Veselkoje taip dainavo,

9

9

9

9

Ar negaueziau
— — /

• • ,1 t

Vokietija.

— Asz manau, Zanas labai 
džiaugtųsi.spraudė Žydui in delną ketu- kambari. Prie lempos szviesoo

• i. - m 2 ____ • • I • iii • • ’tr ’ . ’ ’ .
pribėgo Stepas ir, nusiėmė ke- ir balto veido panele. Kažka ežiams butu geriau. Sėskime 
pure, pabueziavo Žanui ranka, užsigulus skaitė. *

— Taip laukėm pono... —I — Liebe Luisai —
pure, pabuCziavo Žanui ranka, užsigulus aitai te.

— Taip laukėm pono... — | — Liebe Luisai — pra- 
yos prątare jis. pzneko Holcozas. — Ar tu gir-

czia aut žoles.

Lietuvoje neužtikrintas. Sztai 
kad ir Liotuviszkame ceitunge 
“Dabartis” visokiu noaiszkiu 
spėliojimu. Musu ceitunguosq 
vol nieko negali suvaikyti.

— Na, Friedrich, tik tu 0o|- 
tungams per daug netikėk. Jie 
raszo, kad valdžia diktuoja. O 
valdžia ne taip pasako, kaip 
yra. Nenusimipk I

Holcozas pakraipė galva.
— Na, tu moki visuomet

*

raszo, kad valdžia diktuoja. O

suraminti. Tik man gaila, Lui- 
knd roikfts nutikti toki tru>sa, kad reikes palikti toki tur 

tinga dvara.. 
» a a t *

— Ne, tete, 'nevažiuok.Dva
ras liks vienas. Juk jo valdyto
jo dienos czia neilgos. Tau dar
bo bus ir Lietuvoje.

— O koks jis?
— Atsimink, kad ir Litvi

nai nesnaudžia. Juos reikes 
silpninti isz vidaus. Asz tam 
pasiustas ir parvažiavau."

— Aa... szitaip. Sumany
mas, Albertai, neblogas. Tik 
asz vienas, žinoma, nieko negu
liu pradėti.

— Nesirūpink. Kaline su 
d vtyrin i nka is placziau

įįį^l^

Nesirūpink.

Uodos kąs svaiguli gavo. 
O ir dainuot nemokėjo, 

Tik vis ta pati kvarksėjo: 
“Oi, broleli kur dingai, 
Ar in sziaudus inliniįai, 

Isžlysk, iszlysk isz sziaudeliu, 
Atneszk jaunavedžiams 

pinigėliu!
Žinoma jaunikiui pinigu 

reikėjo.
Ba pirszliui 25 dolerukus 

prižadėjo.
Anglikai ant tu dyvu žiurėjo, 

Juoku in vales turėjo, 
Katrie liedavo doleri, 

Tuojaus <po mozlevai iszvare 
Ne ant jardo nelaiko, 
Su lazdomis nuvaikė 

0 katrie neklauso, 
Aplaikc per ausi.

Badai ir palicmonus paszauke, 
'Tai tieji su paikom nuvaikė;

Tai vyreli veseile Lietuviszka, 
’ Ne Amerikoniszka, 

Ne Indijoniszka.♦ * *

99

9

9

Na ir vienas svficzes inejo 
O ve, geras buvo, 
Tai ir užfundino.

Sakosi jisai, kad penkes 
dienas isz namu 

Ir neturi daug pinigu. 
Teisybe, parode daug pinigu, 

Kelis desetkus.
Iii viena insižiurejo, 

Kuriai kelis dolerius prižadėjo, 
Bet už ka, tai nežinau, 

Tiktai nuo kitu dagirdau, 
Kad moterėlės pirti jam 

užkure, 
Ir ant stryto iszvare.

Kad jus Dievulis už tai 
laimintu, 

Viso gero priduotu, 
Kad ta latra proto iszmokinot 
Apie paezia ir vaikelius Lietu

voje priminėt, 
Už tat asz jus bobeles 

tpaguodosiu, 
Ir del visu pagiedosiu, 

Kad visos moterėlės tokios 
butu, 

Tai latrai parduno neturėtu, 
Tai dėjosi Mahanojuj, 
Burdingieriu rojuj!

9

9

________

Motinos Apgailestavi
mas Brangios Mirusios 

Dukrelles
-------  ”,J 

Dukrele mano, lelijėle balta, 
Skaisti, graži ir czysta nekalta, 
Del ko vieszeti czia nenorėjai, 
Argi -pas mane būti ilgėjai? 
Gaila man tavęs, mylima 

‘dukrele
Skausmas spaudžia mano 

liūdna szirdele, 
Didžiausia nelaime del manes 

žadėta 
Kad mano dukrele apleido 

szi svietą.
Ak, Dievo brangus mane 

pakovojai,
Nuo manes brangia dukrele 

iszviliojai,
Gal asz nemokėjau josios

užaugyti
Nuo Dievo del saves laimes 

iszpraszyti.
Dukrele brangi, kada tu 

sugryžszi ?
Mane verkenezia kada 

suramysi?
Gerai 'pas tave buvo mano

< mamyte,
Bet geriau man danguje būti!
Asz czia jau daugiau 

neraudoji!,
Padangių žvaigždeles stov’ po 

mano kojų, 
Nora czia vargo, skausmo ne 

sunkenybes, 
Per visus amžius vienokios 

linksmybes.
Czionais mes nekeneziam 

szalczio ne gėlas, 
Czia pavasarėlis visados yra

ll

*

>

I

mielas, 
Gerai pas tave man buvo

i mamyte,
Bet dabar man geriau danguje 

būtie.”
Szita dainele surasze skaus

mu apimta motina poni U. Dir- 
gineziene isz Brooklyn, N. Y., 
kuri netdko savo mylimos duk
reles, 12 ir puses metu, kuri li
kos palaidota IGta diena Au
gusto.

9r. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lie tu visikas 
Dentistas Mali ano juje.

Ant Antro Floro Kllne Sstoro 
19 W. Centre St. Mahanoy City

viską
«’• v. M »■ V '

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.į » I . ,

"r 11 i" $ 1 11 | | 1 ' '

3-czia Procentas UŽ jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

■■
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytos pinigus ir ta 

, Yra tai saugiau ir geriau 
rba ir czedina. ,

v 1
--------- r-.. —. -įį” ’Wi'l'It-

„-------U-

t.vr"V g — — *

pinigus yra geriaus negu lO-tas Procentas, be jokio
• ' *

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
ir pataisėJi pusiszypsojo 

plaukus.
— Vyriausybe goriau viską 

žilio, Frie(|ric)i. kol ji tyli gali
mo būti ramus. ;

— Q, asz maųau, vyriausy
bei dvaru valdytojai no pof

plaukus. X
s*

suma kas-kart augau didyn, 
del žmogaus kuris dirba ii

Susėdo.
Motiejus pagrabaliojo ki- jdaug rupi. Ji žjįuri tik, kad isz

•4r ’ • * '

% S1'

i;

Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

►
i 'h

kaip tai .pinigas su padauginimu Procento,
1 ■ v , 4
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Į ŽINIOSVffiTINES ISZ LIETUVOS
f Praeita Ketverga mirė 

Antanas Raczkauskas, 59 me
tu, po No. 30 S. Tenth uli., sirg
damas nuo 1918 meto, nuo su
žeidimu kokius mplaike Prim
rose kasyklose. Velionis pribu
vo in Amerika būdamas da 
jaunu vyruku. Paliko paezia, 
du sūnūs ir viena duktero ir 
kelis povaikius. Laidotuves at
sibuvo Panedelio ryta su pa
maldomis Szv. Juozapo bažny
czioje.

— Ant skundo tėvu, kad 
juju dukreles pasigeria, likos 
padaryta ablavas ant “Castle 
Garden” rodhauzes kuri stovi

50 METU MOTERISZKE NU- 
SZOKO NUO ALEKSOTO 

TILTO NEMUNAN.
Kauno nuo Aleksoto tilto nu- 

szoko Nemunan Chaja Munic- 
kiene, 50 metu amžiaus, gyve
nanti Slabadoj, Airiogalos gat
vėj.

Tilta statantieji darbininkai 
ja, jau nustojusia sąmones, isz- 
gelbejo ir padėjo miesto ligoni- 

Skandinimos
dar neiszaiszkinta.

SUSIRĖMIMAS SU PLESZ1- 
KAIS LIETUVOS LAT

VIJOS PASIENYJ.
Kaunas. — Andai nakti ke

turi asmenys, ginkluoti revol
veriais ir granatomis, mėgino 
pereiti Lietuvos Latvijos siena. 
Latvijos pasienio policija tuos 
asmenis apszaude ir du ju su
žeidė. Sužeistieji pasidavė, o 
kiti du pabėgo, sulaikyti — 
Petras Liudas,
isz kalėjimo ir gyveno Rygoj 
su Latvijos vidaus pasu, ir 
Prastaitis, gyvenantis Szilavos 
valscz.

Pabėgo Grisza Kovalenko ir 
Gavėnas, abu isz Tauragės ap- 
skriezio.

Spėjama, kad jie yra pasižy
mėję vagys recidivistai, kurio 
norėdami iszvengti bausmes 
mėgino pasislėpti užsieny j.

buvo pabėgės

non. priežastis

ISZVIRE KŪDIKI.
Lenkijoj, ties Czenstochovu 

prie geležinkelio užsukant in kaimiecziai pastebėjo, kad din- 
pagimdtas kūdikis, 

praneszta policijai, 
kuri naujagimi rado Ikatile jau 
iszvirta.

Tardoma motina

Leiksaid. Probibicijos agentai 
rado mažai gerymo, liet aresz- 
tavojo locirininko Gildą Vada- 
la ir bartenderi kurie vėliaus 
likos paleisti.

— Sukatoje po piet netikė
tinai probibicijos sznipai už
klupo ant garadžiaus aut West 
Maple ulyczids, kuriamo rado
si daug gero aluezio, kuri pra
dėjo iszristi laukan. Myne žmo- 

susirinko pažiūrėti
ir vos agentai iszrito alų

i 4 fu-iriu 
niu” 
kiti rito toliau ir toliau, pakol 
nedarito prie savo stabu arba 
ant artymo kalno. Agentai žiu
rėjo ant to szypsodami, nes ži
nojo kad žmonių nesulaikys 
nuo pasiėmimo sau baožkutes 
ant zoposties. Atvažiavęs t ro
kas paėmė kokia 30 baczku 
alaus ir nupisžkejo in Potts
ville. Ta pati vakaru padare 
revizijc ant garadžiaus prie 
800 E. Railroad ulyczios, o nors 
rado jame apie 13 baczku alaus 
bet jojo neiszveže tiktai pasi
ėmė praba.

— Readingo kasyklos per
mainė nekurtuos savo bosus ir 
taip daro gana tankiai. Bosas 
Bevellieimer in Tunnel Ridge 
o Hoffmanns in jojo vieta in 
North Mahanoy.

— Phillips-tJones marszki- 
niu fabrikas, kuris dirbo tiktai 
puse laiko, pradėjo dirbti kož- 

diena, priimdamas 
merginas prie darbo.

— Viktorijos teatre už ke
liu sanvaieziu bus investa taip 
vadinamas 
kalbantieji krutamieji pa
veikslai ir muzike. Beveik visi 
teatrai invoda taja nauja ma- 
szina, kuri užims vieta orkes
tru ir vargonininku.

Iszpanas Fernandez, k iv 
nužudo savo Lietuviszka 

paezia Shenadoryje, likos pri
pažintas Pottsvilles sude kal
tu antram laipsnyje žudinstos, 
už ka gali gauti nuo 10 lyg 
metu kalėjimo.

na

ris

v •

visas

4 4 Movietone” arba 
kintamieji

ANT PARDAVIMO..
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Du namai ant puses loto, prie 
907 E. Pine St., ir 906 E. Mar
ket St., geriausiame padėjime. 
Namas ant Pine St., turi gailu
ma, maudykle ir kitos visos vi- 
gados. Taipgi parsiduoda na
miniai daigtai. Ateikite pama
tyti.
Kreipkitės ant adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pine St.,

Galima pirkti pigiai.

t.s.31) Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO^

1

na-

“SAULE
i

go tik ka 
Apie tai

pasisako, 
kad kūdikis osas girnos be tei
sėto vyro žinios, todėl ji kūdiki 

O kad visai pa- 
pedsakus,

pasmaugusi.
slėptu nusižengimo 
ji kūdiki iszvirusi ir ruoJszusis 
ji suvalgyti.

Žmogėdra padėta kalėjimam

PRAŽUVO SŪNŪS.
Laužadiszkis, Biržų apsk. —

SUDUSViolos gyventojo J.T.
Kostas pradėjo priesz1<iek lai
ko dažnai lankytis netolimame; 
Griaužia kaime pas L. Tėvai 
del to ant sunaus supyko ir už
draudė jam daugiau lankytis. 
Tada sūnūs iszplesze spinta, 
susirinko savo drabužius ir ne
žinia kur dingo. Tėvas tuojau 
pasigedo savo sunaus ir, tikė
damas 
tėvus,

da tėvas
jam jo

ji rosiąs pas mergeles 
nuvyko in Griaužiiis. 

Bet sunaus rasti nepavyko. Ta- 
gr i e žcz i a u pa re i k al a - 

vo namiszkiu iszduoti
sunu, manydamas ji kur nors 
czia paslėpta esant. Mergeles 
tėvai už triukszmavima gero
kai J.T. apkūlė. Sziuo reikalu 
bus iszkelta bvla.
sziol dar vis nesiranda. Mano
ma, kad bus pabėgės in Latvi
ja — leidimą jau ankseziau tu
rėjo iszsiemes.

Sūnūs lig;

KRIMINALINIAI 
NUSIKALTIMAI.

Kriminaliniu nusikaltimu nuo 
Birželio 1 dienos ligi Liepos 1 
padaryta tokiu: žmogžudseziu 
10, kūdikiu nužudyta 16, mote
rų isznickinta 8, apipleszta 11, 
padart a invairiu vagyseziu 923 
ir kitoko. Isz ju daugiau kaip 
puse iszaiszkinta.

SUDEGE KLOJIMAS.
Surgcnu dvare, koki G kilo

metrai atstu nuo Kauno, kilo 
gaisras. Sudegu p. Szobes klo
jimas su padargais. Gaisro ge
sinti buvo iszszaukti Kauno 
gaisrininkai. Apie 12 vai. gais
ras buvo užgesintas. Gaisro pa
daryta nuostoliai siekia
20,000 litu. Gaisro gesinti buvo 
iszszaukti Kauno gi. 
Apie 12 valanda gaisras 
užgesintas. Gaisro 
nuostoliai siekia apie 20,000 li
tu. Gaisro priežastis aiszk i na
rna.

apie

aisrininkai. 
buvo 

padaryti

NUSZOVE SZIENO VAGI.
Kaunas; (“V.”

Naujas 8 ruimu Stucco 
mas, su groserne ir buezerno, 
gerai iszdirbtas biznis. Namas 
turi visas vigadas.Taipgi ga ru
džius ir lotas 150 pėdu ilgio. 
Preke tiktai $7,500 su tavomis 
ir fiksezeriais. Kreipkitės ant 
adreso. (t76

327 Penn St., 
Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Biznavas namas su šaltinu 
parsiduos labai pigiai. Randa
si ant didžiausios uĮyczios St. 
Clair, Pa. %. Motere parduos isz 
priežasties mirties vyro. Name 
randasi 9 ruimai su maudykle 
ir visom vigadoms. Kreipkitės 
ant adreso: (t.76

-

P. J. Dougherty, 
364 S. Centre St.

Eottsvijlo, ĮPa.

kor.) — Ma- 
riampoles priemiosezio, Tarpu- 
cziu gyventojas St. Aleksan- 
draviezius jau šonai buvo pra
tes “szienauti” svetimose pie
vose ir lankose, kai jau jos bu7 
na nuszienautos ir szienas 
krautas in kupetas. Jįs 
liaudavo, ne kaip visi ukinin- 

bef nak-

szienauti

Sll- 
szie-

kai — dienos metu, 
czia. Liepos isz 28 in 29 diena 
nuėjo 44szienauti” Szumsku 
vals., 
vosna.
savininkas Jonas Czesna. Jis 
norejes»vagiliu pagąsdinti, pa
leido szuvi isz kariszko szautu- 
vo ir nuszovo St. Aleksandra- 
vieziu. Už toki pagasdinima 
kriminale policija priesz Czes
na užvedė byla ir gali jam ke
letą metu kliūti. Rei'kia paste
bėti, kad Aleksandravicziu nu- 
szovusis
Czesna dar tik 18 metu am
žiaus.

Uszienauti”
Meszikucziu kaimo pie-

Tai pastebėjo pievos

pievos savininkas

4

isz vengt i

KAREIVIAI PLESZIKAI.
Kaunas. (“V.V *kor) —1920 

mote Lapkriczio 30 d., 
nu, Salantu link, vakare sutiko 
du kareiviai. Vienas atrėmė 
krūtinėn szautuva, 
ome viską isz kiszeniu. 
kauskas viena Laukis, 
mažas būdamas isz j u pažino, 
tai buvo Jonas tarnavo Darbė
nų valscziuj piemeniu, 
pažino ir antroji 'kareivi, Pra
na Dapkanta. Jie buvo pabėgo 
isz 11 pestijiinlku pulko. Juodu 
apiplosze ir daugiau pilioeziu 
ir manydami, kad juos niekas 
nepažins, atėjo Darbėnų mies
telin kaž-ko pirkti, 
kliuov policijai. Padarius kra
ta pas juos rasta kai-kurie isz 
žmonių atimti daiktai.

Kariuomenes teismas 1922 
mete Daukantu nubaudė kalėti 
iki gyvos galvos, o Laukis bu
vo pabėgės isz kalėjimo, bet vė
liau buvo sugautas ir sziomis 
dienomis kariuomenes teismas 
ji nubaudė 6 metams ir 8 men. 
paprasto kalėjimo.

Darbe-

Vienas 
kitas isz- 

Skrip.
kuris

vėliau

Czia pa-

TAI BENT MOTINA.
Dz. Wil.” pranesza, kad 

sziomis dienomis
pranesza, 

atsilankiusi
Vilniuas kurijoj 60 metu mote
ris K. Judyckiene ir papra- 
szius iszduoti jos vaikams met
rikus. Pasirodė, kad turinti 29 
vai'kus ir pati gyvenanti Vil
niuje.

C 4

netrukus

NAUJI BANKNOTAI PO 
50 LITU.

Lietuvos Baulk as 
žada iszleisti apyvarton naujus
banknotus po 50 litu. Naujieji 
banknotai busią kiek mažesni 
už dabartinius 50 litu bankno
tus mėlynos spalvos ir tokios 
pat spalvos szilko siūleliais.
GIRTUOKLIAVIMAS 

LIETUVOJ DIDĖJA.
Kaunas. — 1928 etc per pir

mąjį- pusmeti buvo pagaminta 
apie 3 milijonai litru 40 laips
niu stiprumo degtines ir 120,- 
000 litru spirito 95 nuosz. Per
nai per ta pati laika 40 nuosz. 
degtines buvo pagaminta 
mil. litru ir spirito 95 nuosz. 
107,000 litru, 
nuosz. degtines 2,400,000 litru 
ir 95 nuosz. 
litru.

MOTORCIKLIO
KATASTROFA.

Kaunas. — Argentinos kon
sulato sekretorius 
sportininkas p. Gerbaczauskas, 
vykdamas su žmona atostogų 
motorciklu in Skapiszki, viesz - 
keliu Vyžuona — Svėdasai, pa
sibaidžius arkliams susidūrė 
su vežimu i? tapo iszmcstas isz 
motorciklo. Gerbaezauskui isz- 
laužta ranka ir smarkiai jis su
trenktas.
GIRTUOKLIAI IMA ISZ KE
LEIVIU KONTRIBUCIJA.
Seda. — Nesenai vioszkelyj 

tarp Sedos ir Ylakių, Donaus- 
kiu kaimo piliecziai taiso tilte
li. Visi jio girti, stovi ant tilte
lio r laukia atvažiuojant kokie 
keleivio. Sulaukė tuoj pastoja 
jam kelia ir bo literio degtines 
nepraleidžia, o jei literio netu
ri, tai pinigais, kiek litelis kai
nuoja. Tokiu budu jie apiple- 
sze daug keleiviu, keliavusiu 
arkliais ij* automobiliais,

2^2

1926 mete — 40

spirito — 92,000

žinomas

-L
AUTOMOBILIO IR VEŽIMO 

KATASTROFA.
Kaunas. — Rugpiuczio 18 d. 

7 valanda vakaro plentu nuo 
Palangos netoli Nemeoates va
žiavo mikliais viena moteriszko 
kairiaja plento puse. Tuo tar
pu taip pat nuo Palangos smar
kiai važiavo automobilis. Jis 
norėjo pro deszino vežimo puse 
prsukti. Tuo pat laiku arkliai 
pasuko deszinon. Automobilis 
užkliudo vežimą, suardo, 
smarkumu isztrauko isz veži
mo moteriszko, 
ant plento veidu. Jai labai su
žalotas veidas ir galva. Gulėjo 
bosaones. Buvo manoma, kad 
visai užmuszta, nės jokio gyvy
bes ženklo nerodo.

Tuo pat automobiliu buvo 
nugabenta Palangon pas gydy
toja, o iszten Kretingos ligoni-

j
*

il

non.

visu

kuri pataiko

H Sault Ste. Marie. Out. 
Slūgine užpylus karasino 
pecziaus buvo priežastimi 
degimo 6 vaiku ant smert, bet 
tėvai iszsigelbejo. r

ant
an-
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Lehigh Valley
EKSKURCIJA

in New Yorka
NEDELIOJ 23 Soptemberio

Dubeltavaa
Tikietaa

Specialiszkas Treinas apleis Maha
noy City 4:40 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pl. Sta. 
8:43 vakare.

$4.00

Baseball—Giants su Cincinnati 
New Yorke 23 Septcmbcrio

666
■ /t

Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausmą, Svaiguli ir Atsirū
gima isz priežasties tuom-laikinio už- 

Prigclhsti praszalinima
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus szlapumo isztusztinima.

kietėjimo.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

—... »
MILL & PATTERSON STS

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R

---------------.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapihiu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprafacziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius do! 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

•>

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czki procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Fres.
J. FERGUSON, Vico-Pres. ir Kas.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

TS 
jjpz

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St. Mahanoy City. Pa.

Pasamdo

Valgiu Gaminimas
—ir:—

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. B00ZKAUSKAS-00. 
MAHANOY CITY, PA.

Drūtais

,MAHANOY OJTY, PA

Katalogas Visokiu 
Knygų

No. 100 Tūkstantis Naktų 
Viena’* pulki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonoms ji labai patinka. 704 
didolu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drueziai Ir puikei ap
daryta nudoklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9% peę 6% 
colius. Pirklio o nosigailesite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnins. Pul
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai., ..$1.00

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmoezio, isz- 
fmta isz Liotuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu..

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valiojo pas Maurus, Vieszkclio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Ncdarykia 
skirtumo torp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkns kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; 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, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu...................20c

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

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szcparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitio apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetijo, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. .. .25c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakicrka, Kaip žydas moka goszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu..

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypatų galybe meiles, Ra
gan iszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymal ir t., t. 52 pus..........15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgsl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu.............. .

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

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius geniclmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoblo, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ....................................35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu....

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

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

No. 121 
Valkijozai, 
skialbtojas. 63 puslapiu. ..

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staioriaus, Isz
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 00 puslapiu................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zorkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu..........................  .15c

c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ...................................15c

No. 125 Trys Istorijos apie’ Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu..................................... 16c

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 ..................................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute; Du brolei Vargu- 

_ _ h ’ . I l ■ ji . J._.h Hl— .Cik1 -į 
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Yra tai ketvirta

nudoklinais

priminimai,

.35c

16c

. 35c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieraa ir apie Bedali. 44 pus.

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
tojui in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

No. 131 Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu...

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valcnczijos, Kožnaa dai
gios turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu... .20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu .. ................................15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apio Urlika razbaininka 
43 puslapiu.................................. 15c

No. 135 Penkios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiui................ 2Oc

No. 136 Keturios istorijos apie 
Žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnos už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgyml- 
mo Jėzaus, Misles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiczlus, 
Saule geriausia vedintoji..........15«

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

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

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

No. 141 
f

.......15c
(8 .dalis)

Ila isz

Meile sunaus.

,25c 
apie

15c

15c

Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą, Ap- 

. 15c

tis ir Skuputis. 60 puslapiu

.25c

122 
25c

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre 
pcKzius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu.............. 25c

No. 162 Trys istorijos apio Baisi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant 

proto, ir koletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu...........................  1O«

No. 163. Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu......................... 25c

No. 164 Septynos istorijos apio 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
Iszreiksztas razbaininkas, Žydai kai
muose, Nevidonas. 90 puslapiu..

No. 165 Asztuonios istorijos apio 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczius dl 
deli reikalai, Senelis, Dienos kentejl 
Nantoj, Netobulas žmogus, 
puslapiu...................................

No. 166 Trys istorijos, Sūnūs 
Malkiaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus.............................. 15<

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasckta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad 
ant giaro neiszeitu, Kaip Joniszkel 
pavogė naktini sarga, Atidengta žu
dinsta, žmogus be szirdies, Užmirszo, 
Iszgelbcta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu..........................25c

No. 169 Septinis istorijos apio 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misz- 
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
szirdyje, Lape ir vynuoges..........25*

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
su paveikslais, apie Džiaugsmas ir 
Nuliūdimas Tėvu, Kalenu Vakaraa 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimintas seno jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu....... 25c

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

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

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu..........................35c

No. 175 Pasiskaitymo Knygele 
Kuczios-žemaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenelis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimlecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokcis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu.............15c

121 
25c

Keturios istorijos a jie 
M^cziutes pasakojimai, Pasaka aoU 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztąs ant salos Dago. 64 pui. .. .30c 

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikias gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
•zo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c 

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą. Dainele. 47 puslapiu. .. ,16c 

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia Judinė
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............15c

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

No. 146 Dvi istorijos ap.e Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczioj nakti/ 
61 puslapiu................................... 15c

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

Stebuklas. ,74 puslapiu....
No. 148 Dvi istorijos apie Joną 

ir Alena, 
puslapiu <

No. 149
apie Dedo isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzcs (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dedo, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztclis Jozu- 
so, Teipgi keletą jcleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė ukmenoriaus, Klara, Nusprens- 

Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu................ 15c

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. 
puslapiu........................................

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

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c 

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

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu............15c

No. j 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu............................ ..

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfiold danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu.........................  15«

25c

MALDAKNYGES

na,
.20c

Pavojinga klaida. 45 
................................... 16c
Asztuonios i s t o r ij o s

II

576

15c

tusia,

No. 151

No. 188

62
15c

62
15c

25c

46 
15c

No. 159 Istorija apie Markus Ir 
Aurolianas, puikus apraszymas. 110 
puslapiu............................................. 2Oa

No. 160 Keturiolika istorijų api* 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar
gumo in balta vergija, Pusiau-gyvenis 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai, 
Žvake, Del pirsztlniu, Apie mirimą. 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me
gzta veŽis, Grapas, Apie Egli,aržiuo» 
las Ir uosis, Budyne, Pulki pasiskaityt 

i. »■•*»«••• .25e. ,15c Imul knygute. 100 pus

No. 185 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvcncziausios.
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 Kataliką 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rincis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai......................... $1.50

Aniolas Sargas; yra tai
naujausia malda-knygele, su baŽny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai...................$1.50

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
Uais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virszir.us, auksuoti lapu krasztai bs 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

No. 194 Trumpas
pagal iszguldima Kun. Pilautkio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele 
Szvencziausio Veido Viesz. Musu
Jezaus Kristaus........................... 10«

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso................10«

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda............... j..................10«

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.

c <

$1.50
Katekizmas,

Arcibrostvos




