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ISZ AMERIKOS.
Sumiszimai straikieriu su 

palicija.
Pittsburgh.— Pirmutmis su- 

miszimas 13,000 straikieriu 
prie Westinghouse Electric Co. 
atsibuvo panedelio vakara. 
Ergelis prasidėjo kada gelež- 
kelio palicija su deputi szeri- 
fais pradėjo naudoti paikas 
ant straikieriu.

Straikieriai sugryždami isz 
East Pittsburgo, kur suardė 
mitinga szelmekeriu Wilmer- , 
dinge ir nuo to prasidėjo visas 
ergelis. Straikieriai ant galo 
buvo apmalszyti su karsztu 
vandeniu.

Ant East Side visi saliunai 
likos uždarytais per paliepima - 
miesto burmistro. (

Straikieriai reikalauja asz- 
tuoniu valandų darbo, priėmi
mą atstatytu darbininku, mo- 
kestis už 48 valandų darbu 
vietoje 52 ant nedėlios.

Gubernatorius iszszauke mi- . 
licije ant apmalszinimo maisz- 
tininku nes tikysi daugiau er , 
geliu.
New Yorka gins nuo užpuolu 1 

30,000 vaisko.
New York. -— Ant paliepi-

X X -j

mo rando, aplaikyta žinias 
idant turėti parengusia steiti-..... r °. . . i
nia milicija ant apginimo mies
to New Yorke jago ate j tu prie 1 
nesupratimu su Vokietija. Ap 
ginimo miesto yra sekantis:

1. Apsaugoti visus vandens
prudus kurie dastato vandeni 
miestui. '

2. Iszszaukimas ■ ukesiszkos ! 
palicijos kurie susideda dabar 
isz 5000 o bus padidinta ant 
10,000 vyru.

3. Naudojimas visokiu mo- . 
toriniu valcziu ant patruliavo- 
jimo pakraszcziu miesto.

4. Iszsiunsta paliepimus in 
visus komendantus milicijos 
idant butu pasirengia kožnam 
laike o reikale iszszaukimo, 
kad in penkes valandas galėtu 
iszszaukti visus kareivius,—isz 
viso reiketu 30 tukstaneziu 
vaisko.

Dinamitavo anglekasio 
narna.

Scranton, Pa.— Namas ang 
lekasio Szimono Motzo, Archi- 
balde, likos suardytas dinami
tu pusiaunaktije, padėta per 
nežinomas ypatas. Visas fran
tas namo ir kaiminiszkas na
mas likos baisei suardytais. 
Palicije jeszko dinamitieriu.
Cirkusinis milžinas mire.--

Turejo 8 pėdas 4 colius
New York.— Hugo, milži

nas isz Barnumo cirkuso mirė 
hotelije nuo uždegimo plaucziu 
ana nedelia. Tasai milžinas tu
rėjo asztuones pėdas ir keturis 
colius augszczio, gyme Italijoi 
ir turėjo 47 metus amžiaus. 
Buvo jisai rodomas Francuzi- 
joi ir Italijoi per 22 metus, 
svėrė 536 svarus. Hugo turėjo 
žiedą' per kuri perdedavo si
dabrini pusdoleri o su savo 
nykszcziu uždengdavo sidab
rini doleri. Badai buvo tai dy- 
džiausias žmogus ant svieto.
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Meksikonai nužudė 24 
ypatas.

Washington, D. C. — Ap- 
laikytos žinios skelte, buk gar 
singi bandytai Lopez ir Baca 
likos suszaudytais per palie
pima Karanzos už papildytas 
žudinstas. Tiejei bandytai su
laikė truki Mexican Central, 
suszaudami 24 pasažierius.

Amerikonai neprasitrauks isz 
Meksiko.

Washington, D. C. — Suv. 
Valstijų kariuomene nebus at- 
szaukta isz Mexikos, bet pasi
liks toje szalyje, —taip paskel
bė kares sekretorius Baker po 
pasikalbėjimo su prez. Wilso- 
nu vakar ryte.

Amerikiecziu kariuomene ir 
toliaus pasiliks Mexikoj gau
dyti Villa, vien ji bus kitaip 
pertvarkyta, prisilaikant gen. 
Funstono patarimu. Tai tokios 
pasekmes gen. Scott pasikalbė
jimo. su gen. Funstonu San 
Antonio, Tex. Jokiu kitu pa- 
aiszkinimu Baker nedave.

Kiek žinoma Mexika vėl at
naujins reikalavima pasitrau
kimo amerikiecziu kariuome
nes isz Mexikos. Oficialiuose 
rateliuose atvirai pranaszauja- 
ma, kad nutarimas palikti ka
riuomenė Mexikoj reiszkia su
sikirtima su gen. Carranza ar 
maisztingais jo generolais sziau 
rineje Mexikoj.

Nepaprasta vieta paslėpimo 
piningu.

Jamestown, Ohio. — Mire 
czionais senuke, kuri paslėpė 
savo piningus nepaprastu ošia 
vietosią. Josios gyminaite po 
mirtei rado puodukije szepoje 
500 doleriu aukse. Toliaus 
jeszkodama, rado senoje ble- 
szineje paslėptos terp senu dra
panų kelis szimtus bumaszkuo- 
šia o apie szimta doleriu sidab
ru paneziakoja. Isz dvieju 
puoduku nuo kvietku iszkrete 
1300 aukse kuriuos uždengė 
su žeme. Isz viso rasta paslėp
tu piningu po mirusiai Katrei 
Cambpell apie 5000 doleriu 
apie kuriuos niekas nebuvo ži
no jas iszskirent giminaites.
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Paveikslai amerikoniszkos armijos kurie randasi Meksike

° a

Prezidentas automobiliu fa
briko Packart, Henry B. Joy 
lankėsi nesenei Meksike ir nu
traukė sziuos paveikslus kurie 
parodo kaip gyvena tenais ame 
rikoniszki kareiviai. Joy kal
ba, buk tenais randasi per ma
žai vaisko kurie negali tenais 
nieko nuveikti ir randasi dide
liam pavojuje nuo meksikonisz 
ku užklupimu.

35,000 darbininku buna 
užmusztais o 1,590,000 

sužeistu kas metas
New York.-— Suv. Steituo- 

sia visokiosia fabrikuosią ir 
dirbtuvesia buna užmuszta 
kas metas 35,000 darbininku 
o sužeida 1,590,000. Yra tai 
milžiniszka armija žmonių. 
Yra tai konia visa divizije dar- 
bininkiszku kareiviu kurie 
krinta ant tojo lauko, kovoda
mi už szmoteli duonos ir užlai
kymo savo szeimynu.

Kudykis užmusztas naminėje 
kareje.

Ironwood, Mich. — Dvieju 
metu kudykis likos užmusztas 
o keturiu metu labai sužeistas 
naminėje kareje kokia atsibu
vo pas Antana Guli, kuris bū
damas girtu pradėjo mėtyt to- 
rielkoms ir kitais innageis in 
savo paczia. Gulienes nepažei- 
do tiktai vaikai paaukavo savo 
gyvastes už motyna isz ranku 
girto tėvo.

Gulis likos pastatytas po 
15000 kaucijos už žudinsta. 
Yra jisai anglekasiu, turi apie 
31 metus ir tik tuom ajszkino- 
si. j°g papilde žudinsta būda
mas girtu už ka labai gailesi.

Nuszove savo paczia.
Chicago.— Lenkas Bruno 

Kaminski, 44 m. 730 Temple 
vakar atėjo in policijos stoti ir 
pranesze, kad jis laike barniu 
nuszove savo paczia 22 m. Jis 
sako, kad tas atsitiko netikėtai 
jo paežiai bandant atimti isz 
jo revolveri. Jis nuo vestuvių 
neturejes linksmos dienos.

ISZ KARES LAUKO

TRUMPI TELEGRAMAI
Pittsburgh, Pa.— 

szakos Westinghouse dirbtu
ves likos uždarytos. Sustojo 
dirbti 30,000 darbininku. Su
miszimai terp straikieriu ir pa
licijos atsibuna tankei.
Washington, D. C.— Packe- 

riai vela pakele preke ant 
mesutes 4 centus ant szimto 
svaru. Mesute szimet kasztuoja 
70c. daugiau ne kaip praejta 
meta.

London.— Vaiskas pribuvo 
in Dubliną apmalszyti revoliu 
cijonierius. Visas miestas ran
dasi pb kariszku tiesu.

Wilkes-Barre, Pa.— Kum 
Edwardas Guczva, kuris šuke
le maiszati Dupont parapijoi, 
tikos iszleistas isz kalėjimo, 
persedejas ten du menesius. 
Turi apleist visiszkai Skrantu 
diecezije.

Visos

Anglekasiu konferencija 
pertraukta.

Straikas yra neiszsisaugoja- 
mas. Ejs ant balsu ar 

straikuot ar ne.

700,000 Francuzu gina Verduna. '
Londonas.— Vokiecziu kares ofisas apskaito, kad nuo ' 

pradžios kronprinco užpuolimo ant Verduno, 700,000 francu
zu dalyvavo apgynime tos francuzu tvirtoves.

Senieji kareiviai, kurie nuo smarkiu rnusziu visai pavar
go, liko iszvežti in kitas fronto dalis, o prie Verduno atvežti 
nauji kareiviai.

Militariszki kritikai mano, kad dar šzia savaite prasidės 
smarkus vokiecziu ofen'sivas Ant Męiise upes smarkiai veikia 
artilerija ir invyksta nuolatiniai susirėmimai. Francuzu pada
rytos atakos ant Meuse upes žymiai pagerino ju pozicijas.

Vokiecziams, kaip pranesza Paryžius, su pagelba degan- 
czio skystimo pasiekė paimti Mort Homme kaina, bei francu 
zai tuoj juos isz ten iszvijo.

Daugiau rusu pribuvo in Francuzija.
Marselle. — Vela pribuvo milžiniszkas skaitlis rusiszku 

kareiviu in pagialba franeuzams kariauti prie Verduno.1 Pir
mutinis transportas jau nusidavė prie verduidszko franto o 
antras nusidavė in Mirabeau isz kur teipgi trauks prie Verdu
no pasilsieja kėlės dienos.

Italai szaukia daugiau kareiviu.
Rymas.— Keli szimtai tukstaneziu italu atsarginiu 1829 

m. ir 1916—1894m. klesu liko paszaukti stoti iu savo kariuo
mene. Tai daroma isz priežasties Paryžiaus konferencijos su
manytojo didelio talkininku ofensivo. \

Vokiecziai teipgi iszszauke visus vaikus turinezius 19 me
tu ant kareiviszkos tarnystes. .

5000 rusu dingo musziuosia su turkais..
Konstantinopolius. — Turkai danesza: Praejta petnyczia 

ir subata, neprietelius bombardavo musų pozicij.es prie Fela- 
kio, apie pietus bombardavimas paliovė ir. užklupom ant mas
kolių užmuszdami du tukstanezius 6-subatoje užklupom vela 
ant maskolių su bagnietais užmuszdami ju 3000.

New York.— Visi stengimai 
ant padarinio anglines sutai
kęs nuėjo ant niek, norims 
subkomitetas visom pajėgom 
stengėsi ingaleti sziek tiek pa
reikalavimu, bet viskas nuėjo 
ant niek.

Nekurie dabar mano, buk 
ant suszauktos konferencijos 
in Pottsville ant dienos 2 Ge
gužio, balsuos už straika.

Kompanijos jokiu budu ne- 
pripažysta unijos ir tik duoda 
penkta procentą.

Generaliszkas komitetas su
sirinko ant priėmimo raparto 
sub-komiteto o po tam atsibus 
visiszkas susirinkimas visu va 
du ketverge ir nežine ar vela 
pradės isz naujo apsvarstinet 
savo pareikalavimus, nes kaip 
pasirodo isz visko, tai straikas 
yra neiszsisaugojamas.

Prie kasikiu sziadien randa
si 176,000 anglekasiu isz ku
riu 125,000 priguli iu unija.

Prezidentas White apie teby 
ri padėjimą sekaneziai iszsi- 
reiszke:

“Nedaliu tikėti idant darb
davei priverstinai iszszauktu 
ant mus straika. Jago darbda
vei elgsis teisingai, tai da gali
me padaryti užganadihanezia 
sutaiką ir apsisaugoti nuo dy- 
deliu sumiszimu ir straiko. 
Kttverginia muso konferencija 
tai iszrodys. Subkomitetas 
stengėsi iszpildyt savo užduoti 
kanuogeriausia nes visi juju 
stengimai nuėjo ant niek.”

Isz tokio pasikalbimo iszrodo 
ant nesutikimo ir kaip rodos 
iszrodo ant straiko. Szeip ar 
teip muso Lietuvei privalo 
laukti kantrei, nedaryti jokiu 
maiszacziu, nes amerikonai to
jo tik lauke kad vėliaus galė
tu suversti viską ant foreigne- 
riu ir juos kaltyt už visokius 
sumiszimus.

Reading, Pa.
Emilije Paulikiute, 4 metu 

senumo mergaite inpuole in 
statinia vandens ir prigėrė. 
Mergaite norėjo dažinot kiek 
statinėje radosi vandens, tame 
kūnelis persisvere ir inkrito. 
Atsitikimo niekas nemate.

ISZ VISU SZALIU
1000 kineziku nuskendo.
Shanghai, Kinai.— Suvir- 

szum tūkstantis kiniszku karei 
viu ir laivoriu, kurie radosi ant 
laivo Hasinyu nuskendo, kada 
tasai laivas susidūrė su kitu 
laivu Hai Yung arti salos TIu- 
sen.

Tasai laivas plauke su rezer 
vistais in Foo Chong. Nelaime 
atsitiko isz priežasties miglos.

Ugnis fabrike amunicijos.
Petrograd, Rosija.— Fabri

ke amunicijos Kronstade paki
lo ugnis kurioje apdege dange 
lis darbininku o 1,7 pražuvo 
liepsnuoja. Priežastis ugnies 
da neisztyrineta.

GALVA PAIMTA NUO
LABAI SENO STOVYLO.

- f,y>'
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Po bombardoj imui Ypro, 
szita galva likos numesta nuo 
stovylo kuris stovėjo ant Cloth 
Hali. Likos paimta per tu'a 
angliszka aficieriu ir adgaben- 
ta in Anglija, o norints toji gal 
va turi apie szeszis szimtus me 
tu, bet da yra geram padėji
me. Tebyriu locnininku tosios 
galvos yra S. P. Gilmore isz 
New Yorko.

Augiu laimėjimas.
Berlinas.— Kaip prisipažinsta Berlinas, anglai laimėjo 

prie Ypyes, kur atsiėmė 600 yardu transzeju, kurias vokiecziai 
buvo paėmė pereitoj seredoj.

3,000,000 czebatu del kazoku.
London. — Rusiszkas randas užkalbino czionaitiniuosia 

fabrikuosią apsiavimu 3,000,000 czebatu del kazoku. Ant pa
dirbimo tiek czebatu dirbtuves turės sunaudoti suvirszum 300 
tukstaneziu kailiu.

' 87,000 Bulgaru pražuvo.
Stėnai. — Bledes panesztos per Bulgarus szioje kareje 

isznesze 87,000 užmusztuju 50,000 sužeistųjų ir nesurandamu- 
ju. Priek tam panesze milijonus doleriu bledes.

Zeppelinai vela užklupo ant Anglijos.
London. — Septinesdeszimts bombų likos numesta per 

vokiszkus Zeppelinus ant' Norfolk© ir Suffolko aplinkiniu. 
Kelios ypatos likos užmusztos ir daugeli sužeido.

■
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“D vile k t as, tai.... tai asz”!

Vienas isz f rančų žinių 
inaisztininku, kuris laike dide
les maiszates 1793 mete bai
siausiu piktadarystiu dasileido 
ir ne karta katalikiszka ku- 
ninga ant smert nudėjo, papuo 
le in sunkia liga. Buvo prisie
kiąs, kad in jio stuba kuningo 
koja neižtngs, o jeigu kokis 
drystu Tneitie, tai gyvas neisz- 
eis.

Liga kas kartas didinosi. 
Kokis tai kuningas, dažinojo 
apie tai, o ir apie ligonio bū
da. Tiek to, geras piemuo žino 
jog savo gyvaste turi atiduotie 
už savo aveles. Nesis varstyda
mas ilgai, nusidavė pas ligoni.

Idant apsisaugoti nuo užpuolimu per vokiszkus Zeppelinus, Rusai pradėjo naudot 
apginkluotus automobilius kaip ant paveikslo parodo. Užteminia vokiszka oralaivi pradėjo 
vytis paskui szaudami isz greit szaunamos armoteles. Yra tai pavojingas darbas tųjų susekeju 
oralaiviu, nes kožna valandelia gali tikėtis bombos isz debesiu. '. .

----------------- -- ------- A ■ ■ . , 
Tas nesiduoda krest ir duo-KAS GIRDĖT?

Ajriszei pasinaudodami isz 
Europines kares, sumanė pakel 
ti revoliucija Dubline ir atsi
kratyti isz po anglišzko jungo. 
Revoliucijonieriai užėmė svar 
besnius randaviszkus namus, 
nukirto telegrafus ir telefonus. 
Iszauktas vaiskas susirėmė su 
revoliucijonieriais užmuszdami 
vienuolika o su žeisdami in ke- 
turėsdeszimts ypatų.

Sviete pradeda vierti kaip 
puode, visur pasikėlimai, ka
res, revoliucijos, darbinikiszki 
ėrgelei ir grasinanti straikai o 
cze velei Amerikas randasi ant 
kranto kares su Vokietije ir 
Dievs žino kaip tas viskas užsi 
baigs.

Ana diena bankine firma J. 
ę. Morgan iždave viena isz di
džiausiu bankiniu kvitu kokio 
senei nematyta. Buvo tai kvi
tas ižduotas kanadyszkam ran
dui ant sumos $70,703,600.

Maskolei nęrejo prisilaižyt 
francuzams ir nusiuntė in fe
nais suvirszum puse milijono 
kareiviu in pagelba. Del ko ba 
tuszka caras nesunaudojo tuju 
kareiviu ant apginimo Kauno 
ir Vilniaus?...

Brangus yra žmogaus gyvas 
tis, tada, kada daktaras nevos 
palengvina ligoje arba iž- 
gialbsti nuo mirties. Sztai nese 
nei innesze skunda in suda 
Daktaras Browning už $150, 
000 prieszais gymines mirusio 
milijonieriaus už užlaikima jo
jo gyvasties per 20 menesius, 
per kuri tai laika, kaip dakta
ras tvirtina, buk mirusis mili- 
jonieris rasdamasis prie gyvas- 
ežio per jojo daktariszka žinys 
ta, uždirbo milijoną doleriu.— 
Neszlektas uždarbis daktaro ir 
milijonieriaus.

Su . nubudimu skaitome 
‘‘Laisvėje” apie mirti Petro 
Draugelio isz Brooklyno, N- 
V. kuris atsiskyrė staigei su 
szia pasaule 23 Balandžio. Ve
lionis turėjo 50 metu, paėjo isz 
Oželiu kaimo, nuo Szunsku, 
Suvalkų gub. Per 25 metus lai 
ke saliuna ir buvo žinoęias isz 
savo teisingumo del visu. Ve
lionis paliko dydeliame nuliu, 
dime paezia ir keturis vaikus. 
Buvo tai svetingas žmogus ir 
milemas nuo visu kurie jin pa 
žinojo. Lai silsysi amžinam pa- 
kajuje. __ ______

Vienas isz musu skaitytoju 
užklausė ar galėtu nukeliaut 
ant menulio. Broliuk žinokie, 
kad, menulis yra atytolintas 
nuo musu žemes 140 milijonu 
myliu. Jago važiuotum trukiu 
40 miliu ant valandos, tai pri
būtum ant menulio už 2600 
metu bet vargei dagyventum 
tiek metu. Geriau sėdėk ant 
Vietos.

ISZ DARBO LAUKO.
— Hastings, N. Y.— Czio- 

naitinia straikieriai National 
Condint Co. pradėjo apleidinet 
miestą o važiuoti in Konetika 
ir kitur jieszkoti darbu. Kom- 
panije davineje 2 centus padi
dinimo, nes straikieriai provi- 
nasi 5 centu.

— Yonkers, N.Y.— Karpė
te audinyezios Aleksander 
Smith & Sons, pradėjo dirbti 
pilna laika. 7500 darbininkai 
pradėjo dirbti.

— Hazleton, Pa.— Czionai- 
tineje aplinkinėje stokas dar
bininku. Didesne dalis darbi
ninku apleido jieszkoti darbu 
amunicijos dirbtuvesia.

— Wilkes-Barre, Pa.— Ka
zokai aresztavojo 36 darbinin
kus prigulinezius prie I.W.W. 
už pakėlimą maiszaczio prie 
Boston kasikiu ir prikalbini- 
ma anglekasiu ant pradėjimo 
straiko.

— Warren, Pa.— Hammon 
Iron Works darbininkai spire- 
si 9 valandų darbo vietoje dirb 
ti 10 valandų. Jeigu neaplai- 
kys savo pareikalavimu lig 1 
Gegužio tai sustos dirbti.

— Washington, D.C.— Vi
sos dirbtuves geležies ir plieno 
po visa Amerika pakele mo^ 
kestes darbininkams nuo 20 
lig 60 procento daugiau. Dar
bininku fabrikuosią pasidau
gino ant 36 procento.

Paregejas ligonis kuninga, 
inpuole in padūkimą, suėmė 
visas savo pajiegas ir baisiu 
balsu paszauke:

— Ka? ar tai kuningas ma
no name? Duokite man sztilie-

da aficieriszka žodi, jog pas 
jin tabakierka nesiranda.

Žinoma, kad. pas jin nekre- 
te, o kada ne pas viena nerado, 
puolė nužiūrėjimas ant jio- 
Jaunas aficieras dege raudonu
mu gėdos, tai vela balo. Ant 
galo svecziai pradėjo skirstytis 
vieni gailavo jauno aficiero, b 
kiti plūdo ant jio ir kožnas 
mislijo, kad bus nuo jio dins- 
tas atimtas.

Ant rytojaus, jenerolas ka
bina savo in szepa mandiera. 
Czia, kasžin kas barksztelejo. 
Norėdamas dažinot kas tai but

ta!
— Mano prieteliau — tarė 

kuningas — ka veiksi su szti- 
lietu! Asz turiu geresni už ta
vo ginklą: turiu meile!

Niekas nedrįso paduot ligo
niui ginklą. Isztrauke tada 
ranka, grūmojo kuningui ir 
szauke:

— Žinokie, kad su ta ranka 
dvileka tokiu, kaip tu, užmu- 
sziau!

— Blusti, mano broli, ba 
mažiau užmuszei; — dvilektas 
nenumirė; dvilektas—tai asz! 
Žiūrekie — tarė atidengdamas

žiuri ir apeziuope tabakierka. 
Visus krėtė, o save užmirszo. 
Jis, būdamas užimtas kortomis 
pats indėj o in kiaura kiszeniu 
ir ta in skverną inpuole.

— Po szimts kvarabu!—su/ 
riko senis.—Jonai begkie grei
tai pas ta jauna aficiera N..
ir pa
ateina

j*aUX^»u --— < —-■ ._ -

kaip popiera. JeneroIU 
prie jio ir apsikabinias pradėt 
jo bueziuot, o po tam rode tą- 
bakierka kalbėdamas: .

Puikus jaunikaiti! visi del 
tavęs geda padarėme, nes pra- 
szyk už tai ka nori; o bus tau 
duota. Ir pasakyk man, del 
ko nesidavei save krest ?

— Maloningas pone jenero- 
lai! geda man tai pasakyt, o 
kad iszsiteisint, ne slėpsiu ir 
viską pasakysiu; žinau, kad 
teiksiesi mane suprast, .mano

krutinę — szitai žaidulis nuo 
tavo sztiieto ženklas, dieviszka 
mielaszirdyste užlaikė mane gy 
vu, kad tave isz gelbetau!

Tai pasakias, mėtėsi puikus 
kuningas in ligonio glebi, jaus 
lei prie .saves spaude ir dava- 
džiojo apie artinante smertė ir 
teinanti gyvenimą.
Ir tasai niekadejas likosi su 

ievų suvienyto-ir laimingai
numirė,

ŽALNIERELIS.

Sveikata

energija

AR TAMISTA KENTI*

Vardas ir pavardė

Gatvė ir No ė

Miestas Valstija

Prisėskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. L. S00, 208 N. 5th Ave., Chicago, Ill,, U. S. A.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

pajiegos 
ir DYKAI

SITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogi] sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas] draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi‘širdgėlą ? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygose ir kad. jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių i jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai'yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangi] vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Kaip darže medotkele.
Žid’ darže medotkele, 
Verk manes mergužėle.
Verkt verkus tur paliauti,*
Reiks man toliaus keliauti.

Skaitykite

BBS

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
2G2 puslapiu - Preke 35c. W. D. Boczkowski-Co. Mahauoy City, Pa.

“ęianfvhp AntoYahin” Apysaka issr gyvenimo Francuzu.
MV milglUUlv 287 puslapiu. Preke 35c. W. I). BoczkOwski Co.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Cąrson St., * S.S. Pittsburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinusi savam budinke kurio verte isznesa apie 
$150,000 ir vartoja szetne laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notariiialna kancelaaija del padirbimo doviernaseziu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 

s Karaliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.
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Meile sunaus.

Vienas jeherolas iszkele di- 
delia svodba, (ežia jio pravar
de nepasisako, ba kaip jis va
dinosi, teip, bile tiktai buvo 
turtingu). Ant tos- svodbos ra
dosi vieni vyrai, žinoma dau- 
giaus buvo aficieriu, ne kaip 
prastu. Valgė sveczei ir gere, 
po vakarieniai, susėdo prie ka- 
zyru.

Jenerolas vuosteinūo laiko 
iki laiko u taboka ne isz ragu- 
ežio, ane tosziukes, tiktai isz 
auksines tabakierkos. Czesta- 
vojo ir svetelius, kurie areziaus 
sėdėjo; ežia ant galo patiko 
kam tabakierka, erne in ranka 
ir padavė kitam.

Ėjo isz ranku in rankas; ne 
vienas ant galo netemijo, kur 
tabakierka dingo, ba visi bu
vo kaziroms užimti. Sieke ve
la jenerolas in kiszeniu; ežia 
stojo nusiminias, tabakierkos 
neranda.

— Kas turite mano taba
kierka? praszau sugražintie, 
ba tai per didelis szposas.

Bet visi tylėjo.
— Mano ponai! — kalbėjo 

jenerolas toliaus—kitaip ne isz 
puola, kaip tik turėsiu kožna 
krest.

Visi ant to pristojo.
Krėtė kožna, nes tabakier

kos nerado. Tame prisiartina 
prie vieno jauno biėdno aficie- 
ro.

geradejau.
“Turiu motina naszlę, jau 

nuo puses metu serganezia; se
suo mano jauna, uždirbt da 
nieką negali, mano alga labai 
maža, ba led va del manės ant 
mano reikalu užtenka, motina 
mano niekados szmotelio me-
sos nemato, per ka man labai 
szirdi skauda. Paslapta inside 
jau in kiszeniu šzmoteli desz- 
ros, kuri paėmiau nuo stalo.

“Nenorėdamas, kad pasilikt 
ant juoko, kaip but užtikia 
mano kiszeniu j e, nesidaviau 
krest mislydamas, kad pas ki
ta tabakierka atsiras”.

Aszaros džiaugsmo pradėjo 
jenerolui per veidus ristis ir 
prisiartinias prie jauno aficiero 
tarė:

— Matau, kad tu esi geru 
sunum ir szirdingai myli savo 
motina. O kad galėtum jia ge
naus apžiūrėt, duodu tau dins- 
ta majoro.

Nuo to laiko buvo nuo visu 
mylėtu ir deszreliū nereikalavo 
nuo stalo in kiszeniu dėtis.

Mažai mieli skaitytojai ran
dasi tokiu ant svieto vaiku.

ANT PARDAVIMO

Farma 57 akieriu. Namas ir 
tvartas. Vandens užtektinai, 
teipgi per farma bėga mažas 
upelukas. Girios 20 akieriu. 
Radasi Locust Valley arti Ma- 
hanojaus. (*g -tejy)

Nelson T. Davis
120 E. Center St.

Mahanoy City, Pa.

Asz vis viens žalnierelis, 
Vis svetimoj’ szalelei, 
Nepaprastoj’ vietelei.

Asz palikau teveli, 
Kaip darže ąžuolėli. 
Žid’ darže ąžuolėlis, 
Verk’ ir manes tėvelis.
Verkt verkias tur paliauti, 
Reik man toliaus keliaut.

Asz vis viens žalnierelis.
Vis svetimoj’ szalelei, 
Nepaprastoj’ vietelei.

Palikau motinelia,
Kaip darže obelelia.
Žid’ darže obelele,
Verk’ manes motinėlė.
Verkt verkus tur paliauti, 
Reiks man toliaus keliauti.

Asz vis viens žalnierelis, 
Vis svetimoj’ szalelei, 
Nepaprastoj’ vieteli.

Asz palikau broleli, 
Kaip darže bijūnėli.
Žid’ darže bijūnėlis, 
Verk’ manes brolužėlis.
Verkt verkias tur paliauti, 
Reiks man toliaus keliauti.

Asz vis viens žalnierelis, 
Vis svetimoj’ szalelei, 
Nepaprastoj’ vietelei.

Asz palikau seselia, 
Kaip darže lelijelia.
Žid’ darže lelijele, 
Verke manes sesele.
Verkt verkus tur paliauti, < 
Reiks man toliaus keliauti.

Asz Vis viens žalnierelis, 
Vis svetimoj’ szalelei, 
Nepaprastoj’ vietelei.

Palikau kaiminelius, 
Kaip darže erszketelius.
Žid’ darže erszketelei, 
Verk’ manias kaimineliai.
Verkt verkia tur paliauti, 
Reiks man toliaus keliauti.

Asz vis viens žalnierelis,
Vis svetimoj’ szalelei, 
Nepaprastoj’ vietelei.

Asz palikau mergelia,

stebtinu priimnu skonu nesirandantis kitam 
tabake. Pasenejes ir sumaiszytas del priemno 

rūkymo—po tam sudėtas in keturias 
popieras kad užlaikit tabaka 

szviežiam, czistam, saldam 
ir geram padėjime.

. Mes darom NAVY 
pjaustyta taba 

a ka idant galėtumėt
lengvai suvynioti ei 

Ba ■ garetys? Wai.
į!s»- ir vesiai vilkosi.

fa s Tabakas ne iszpuola-nei 
yl/neiszsiryta isz popierukes.

Yra tai visiszkai popula- 
į®Į riszkas tabakas - padaro

ytgĮ atsakanezius cigaretes yra 
vi kvepantis ii atsakantis tabakas 

del pypkes ir kramtymu j.
Knygute Popiemkiu su kožnu 5c pakeliu.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Statyt o jiai su
eina ka nutarti 
savo abaze ir ka jie nutara pastatyt, tada pa
stato atsakaneziai.

Jie padaro savo locnus cigaretus isz Gail 
Ax NAVY Ilgio Pjaustyto Tabako už tai kad 
tokiu budu jie yra tikri kad gaus tik szviežius, 
szvelnus skanus cigaretus ir gali per isztisa 
diena rūkyti—sveika linksmumą katra padaro 
priimuma dieną.

GAIL & AX 

NAVY 
Long Cut Tobacco

(geriausias Tabakas—Geriausiam Pakelije.



Jau laikas atėjo loszimo baseball isz ko vaikai turi džiaugsmo.
Czion ant paviekslo matome muszika o kur keczeris?

Suraskit.

RAIŠI ŽUDINSTA
Kur ten! isz akiu ne isznyks 

ta, josios akys blizga tamsybe- 
ja josios pamelynaves veidas 
kerszina man, nuolatos szau
ke ties mano ause: Razbainin- 
ke! ka tu padarei? kam mane 
neleidai gyvos pas mano moti 
nele? kam ne pasigailejei ma
no jaunystes, nepasigailėjai ma 
no nekaltos szirdies? Ne nusi
gandai Dievo, kuris mane my
lėjo, ir mane užmuszei, tiktai 
pats save. Mano motinėlė Die
vas suramins, mane nekalta 
aniuolai paims in dangų, o tu 
atidavei savo duszia velniui 
ir dingsi ant amžio...ach!

Ir suvaitojas sunkei, prisi- , 
dėjo kumszczes prie kaktos ir 
teip stovėjo gera valanda. Ta- , 

Ma^dele^n i«z stube
les ir paregėjus jin, prisiartino 
skubei, dairydamasi in szalis, 

*ir tarė:
— Žmogau! ka tu dirbi? 

ko tu iszejei? kam jiems lendi 
in akis? Asz inkalbejau, jog 
sergi. Eik ir atsigulk ir lauk 
rytojaus, o viskas dings.

— Ryto?!—paklausė Lusz
kauskas — ar tu mislinai apie 
rytoju, kada man kalbejei: ei
siu ir iszplesziu jei, ka turi ba 
ir mums reikalinga?— ar mis
linai apie rytoju, jeigu matei 
kaip began padukias ir pikta 
dvasia apdumtas, kad jia nu
žudyti ir nesulaikei manes?... 
Tu velniukszte! traukis nuo 
manes ir pasikark, tai geriau 
padarysi, o nekalbėk man apie 
tai, jog tas neiszsiduos, jog žu
dinsta pasislėps, jog tosios sie
nos neiszduos, jog szunias ne 
iszlos ir varnai neiszkranks, 
kad mus žmonis nubaustu ir 
Dievas prapuldytu!

— Tylėk.... jau ateina.... 
eiksz, eikie atsigulti! — szauke 
persiemus baime Magdelena 
ir patraukė su savipa in stube
le.

Vos inejo ir durys uždare 
paskui save, sztai ineina po- 
nas, iszbalias ir susimaiszias, 
paskui jin žandaras, turintis 
po ploszczium pisztalietus ir 
lekaju su puczka rankoja ir su 
virve.

— Baisus daigtas! —kalbė
jo tarp saves. —' Nužvelgiau 
tuojaus, jog czion kas pasida
rė, ir kad norėjo paslėpti. 
Biedna mergina! tokia jauna ir 
patoga, norint veidas pajuo- 
dias.

— Turėjo jaja užsmaugti— 
tarė žandaras — ba žaiduliu 
neyra. O kur tas szuns snukis 
paslėpė? po rinda mete ir mesz 
lais uždėjo! Kad ne pono ar- 
klei, butu viskas dingia, arba 
ne greitai iszsidavia.

— Tai mat, kokia jausla do 
ru žvėreliu!—tarė ponas—pa
juto negyvėli ir įjokiu spasabu 
nesidavė privest prie rindos.

— Leisk mane!—davėsi gir 
dėti balsas Luszkausko stube
leje, kurias rodos norėjo isz- 
versti.

— O! tai jis atsiliepe—tarė 
ponas —in laika nori pas mus 
iszeiti, gal mislina vėl ei girta 
nuduoti, o mes intikesime. Rei 
kia su juom pasikalbėti. Pa
bėgti ne gali.

— Prie bromo stovi pono 
važnyczia kalbėjo žandaras o 
prie duriu stubeles ka iszeina 
in inforte, stovi tasai sargas, 
kuris jųdviejų neiszleis. li
tam sargui eina apie tai idant 
viskas iszsiduotu, ba ir jis, kai 
po czionaitinis, turėtu atsaky- 
tie.

— Paszauk-gi tamista žan 
dare, ta niekadeju — tarė po
nas.—Tu nesitikejei, jog turė
si truso czionais. ,

. Tada žandaras, atidarias du : ris stubeles su imu,.....-..
re j o nes_da katras isz vidaus 
laike paszauke:

— O iszeik-gi czion, gaspa- 
doriau!

— Mano vyras serga,—kal
bėjo Magdelena — užstodama 
kele duryse.

— Tuojaus mes jin iszgydin 
sime—tarė žandaras ir nustu- 
mias jajia ir dirstelejas in stu
bele, padavė: Ko tu ten jega- 
masteli tupi kampelije susirie- 
tias. Stok ir iszeik ant apsiro- 
kavimo.

Luszkauskas stojo ir staigai 
priszokias prie žandaro stoviu- 
ežio duryse, paszauke:

— Leisk mane!
Žandaras stojo in szali, jis 

iszejo in karezema. Veidas bu
vo baisei persiraainias, nes ro
dos paskutinėje valandoja ad- 
gavo pajiegas ir pamėtė, stojo 
drasei ir žiūrėdamas ant pri- 
buiszu, paklausė:

— Ko norite?
Tada žandaras isztrauke isz 

pajuostes revolveri ir priki- 
szias prie galvos pidtadario, 
tarė:

— Atsakinėk, apie ka ta
vęs ponas klausines, o ne me
luok, ba kaip szuni ant vietos 
padesu!

— Atimk-na savo revolve- 
į ri,—tarė Luszkauskas kai ro

dos nieko sau isz to nedaryda
mas—ir negasdyk mane. Asz 
tavo kulkos ne bijau. Nedide
le man skriauda padarytumei, 
jeigu mane kaip szuni padė
tum. Kas yra ant pasakymo, 
tai pasakysiu ir teip. /

— Dingau — tare in save 
Magdelena, kuri stovėjo, duri- 
se iszbalus ir drebėdama.

— Tai sakyk-gi — kalbėjo 
žandaras nuleisdamas žemyn 
revol veri.

— Kas ten do lavones guli 
inforteje po rinda?—paklausė 
ponas.

— Tai užtikote jajia? —ta
re pamažėl! Luszkauskas tai ir 
gerai, greieziau viskas pasi
baigs.

— Kas jajia ten padėjo? — 
paklausė ponas.

— Tas ka jajia nužudyti — 
atsake Luszkauskas.

— O kas jajia nužudė? tu? 
paklausė ponas.

— Asz —atsake szinkoris — 
szitai su tomi raukomi užsmau 
giau jia. Kada szauke Motinos 
Dievo, neklausiau josios szau- 
kimo, dada prasze poteriant, 
nedaviau laiko pakalbėti po
teriaus ir nužudžiau jiaja, kad 
apipleszti jajia. Dabar jau žino 
te viską ir dabar man leng
viau.

Kada Luszkauckas save isz- 
davinėjo, kada isztare ta tei
singa žodi: asz! — Magdelena 
tiktai sudejavo, adbula pasi- 
yre in stubele ir uždare duris. 
Klausytoje! to baisaus prisipa
žinimo, teip buvo užimti, jog 
negirdejo, kaip Magdelena su 
dejavo, ne temino suvis ant 
moteries.

Kada Luszkauckas pabaigė 
savo prisipažinimą, ponas tada 
tarė:

— Suriszkite jin.
— O tai kam ? — paszauke 

žudintojas,—Ar jus mislinate, 
jog asz pabėgsiu? Man yra rei 
kalingas sūdąs labiau, negu 
jums, asz noriu iszgirsti tuo
sius žodžius: esi apsūdytas ant 
smert.

— Nelaimingas žmogau!— 
tarė ponas, stebėdamasis taje 
kalba, isz kurios buvo girdėta 
gailestis už ta baisu darba.— 
Tai gal pirmutine žudinsta?

Tai pirmutine ir bus pasku
tine—atsake Luszkauskas.

— Kas tai do viena?—ar tai 
toji pati Marijona Macziulskiu- 
te, kurios paliųdinima radome 
czion po stalu?—paklausė po
nas.
ar teip vadinasi, teipdsgrtrezv ■ 
nau—atsake Luszkauskas.—

Tik teip žinau, jog tai dora 
mergaite, kuri veže paszelpa ir 
suraminima del senos motinos 
o kad per daug atvira mergi 
na, kuri isz džiaugsmo savo su 
tuom iszsisznekejo, jog veža pi 
ningus ir tai tiek kiek man rei 
kejo, užmokėti skole, kad nesi 
likti ubagu. Norėjau tiktai 
atimti, kad save ginti ir paleis 
ti jiaja gyva; nes jija pabudus, 
pamate piningus mano rauku
sia— ir uždariau jai akis, 
idant ne matytu, ir užkiszau 
burna, idant niekam nesakytu, 
jog esmių vagis ir latras. Nes 
imkite mane greitai isz czion, 
ba man czion niekiau, negu sė
dėtai! lenciūguose kalėjime, o 
bus da lengviau kada padesu 
galva ant kalades del budelio. 
Czion jije ant manes isz visu 
szaliu žiuri ir stovi akysia ir 
szauke. Duok poteri sukalbę- 
tie ir ne imk to, ka man Dievas 
davė del motinėlės!

— Nelaimingas!—tare in sa 
ve ponas, atsikreipdamas si! ne 
apikauta irgaileste nuo to žmo 
gaus, kuris teip jaute savo pa
dėjimą. Po valandai vienok 
pergalejas savo gailesti ir žino 
damas jog turi savo privaluma 
pagal reikalą tiesu pildyti, at- 
sigryžias in žandara tarė:

— Suriszk jin tamista žan
dare. Antanai! ejk pasakyki 
Motiejui, tegul tuojaus arklius 
kinko.

Žandaras suriszo nesiprieszi- 
nanti Luszkauska, lekajus isz
ejo per priemene laukan, o 

, Bartkus, tame inejo per stube 
les duris in karezema, palinga 
vo su galva ir tare in save:

, — Oj niekai su ponu Miko
[ liene? stubeleje jos neyra.

— Kur tiejei piningai, kat
ruos nuo juos paemei?— pa
klausė ponas.

— Mano pati gal—turi prie 
saves — atsake Luszkauckas 
surisztas, kuris sėdo ant kėdu
tės ir jau apsimalszinias žiurė
jo in žeme.

SAULE

Pamėtė allijentus o pribuvo plakti meksikonus

T. PAYNE BOYLE < <• MEXICAN ’SOLDIERS ' ’’ ' ' '

G. Payne Boyle, amerikonas ymdamas dalybas kareje po Loos, Francuzijoi, dagirdes 
buk Suv. Steitai jeszko banditaus Vilios Meksike, pamėtė glytas allijentu ir pribuvo paaukaut 
savo pajėgas del savo tėvynės. Paveikslas parodo Boyle ir meksikoniszkus kareivius rengen- 
ežius in muszi. -

kiek asz buvau kaltas— atsa
ke žudintojas.

—Padekite ta lavona stube- 
leje, uždarykite ir užkalkite 
druczei duris nuo szales infor 
tęs ir nuo czion.—tarė ponas. 
Ir da pajieszkok kokia spinele 
idant užrakyti, kol sūdąs pri
bus. . ’

Žandaras ir Bartkus iszejo, 
o Luczkauškas paszoko nuo 
kėdutės, pažiurėjo su baime 
ant stubeles duriu, paskui pri
siartino prie stalo, sėdo ant 
suolo, pasirėmė ant delnu ir 
pradėjo grąudžei verkti.

Tai buvo jiojo paskutinis 
verksmas ant szio svieto, ba ne 
ilgai laukus padėjo savo galva 
ant kalados del budelio. Dieve 
atleisk jam sunkius nusidėji
mus! .

GALAS.

BALTRu VIEIvjCk.

— E-he!—tarė Bartkus— 
tai vaikine czion ėjo apie pini 
gus? O! poni Mikoliene, tai 
baisei godi ant piningu, jije’ir 
pati velne apiplesztu.

— Tai tau! užmirszome, su; 
vis apie jiaja !—paszauke žan
daras, rodos kad perpykias ant 
saves. .

— Kur jije yra?—paklausė 
ponas.

Stubeleje josios neyra —atsa 
ke Bartkus— in priemene ir 
iszejo, ba sergėjau lavona in 
forteje. Argi neyra josios stube 
leje.

— E j kite ir pasakykite del 
josios, jog jau apie viską žino: 
me tare ponas — tegul atejna ir 
piningus tosios nebages atiduo 
da.

— Tuojaus surasiu ja— ta- 
i;e Bartkus ir nuėjo' in stubele

— Ar tavo 
viską ir ar drauge taje žudins
ta papyldete?— paklausė po
nas.

— Praszau manes apie tai 
ne klausti—atsake Luszkaus
kas.— Tegul teisinasi pati, 
kaip žino, priesz žmonis ii' 
priesz Dieva. Asz turiu gana 
savo nusidėjimu. Nes tai, ka, 
paėmiau nuo tos biednos mer
ginos, praszau paimti ir per su 
da inteikti josios motinai Przed 
bore. Numirsiu spakainei, kaip 
žinosiu, jog ne viską iszple- 
sziau senai moterei, tai gaj no
rint per puse man dovanos ir 
atsiduos prie Dievo, idant susi
mylėtu ant mano duszioš.

Sztai sugryžta Bartkus ir su 
kindamas su galva in szalis, 
kalbėjo:

— Poni Mikoliene ne ateis 
ir pati piningu ne atiduos.

— Ponas žandare! nuejk 
pats atvesk sziczion— paszau
ke ponas.

— Tiktai ponas žandare 
paimk su savim asztru peili, o 
gal szoble asztri — tarė Bart
kus lig su szposu.

Irdadave: — turi nupjau 
ti virve, ba pasikorė,— pasakė 
Bartkus— Tai ne ant tuszczio 
iszvakaro tokia viesulą pasikė
lė, o tai mat boba pasitempe.

— O kas do baisus atsitiki
mas! tarė ponas— ejkite sku- 
bei, nupjauti virve, gal da atsi 
gaiveluos.

— Ejkime, ponas žandare— 
tarė Bartkus imdamas su sa
vim žvakia,—asz pažibinsiu.

— Už valandėlės sugryžo 
žandaras su piningais rankoje 
o Bartkus su žvakia.

— Na ka? paklausė ponas.
— Jau ne gyva-‘tarė žanda 

ras—ežia ve .yra piningai. Dau
giau nieko pas jajia ne buvo, 
tiktai tiejei raktai. .

— Kiek turi būti?, paklausė 
ponas.

— Du tukstanczei-szeszi- 
szimtai—auksinu. Tai'-gi, tiek 

Gere penki vyrai ir dvi bobos, 
Teip kaip paprasta — visados, 

O kad buvo po pedei, 
Tai ir ne dyvai!

Ant galo begiardami susipyko, 
Na ir musztine invyko, 

Viena supliekė per ausis,
O gal butu užniuszia suvis.

Nes to nepadare,
Tiktai nuo burdo iszvare,
Ant rytojaus atėjo payinti 

baksuka,
O tiejei da gere alų ir sznap 

suka.
Tiejei vėl szoko ant vaikyno, 

Laukan iszterebino,
Pakart norėjo,

Ir jau virve ant kaklo uždėjo. 
Prie elektriko privedė, 

Virve ant stulpo užmėtė,
Jau pradėjo traukt augsztyn. 

Sztai pribėga vyras artyn;
Pasisekė atpraszyti, 

Nuo smerties ižgialbeti.
Ižsigialbejas nubėgo pas vai 

ta varanta iszeme.
Na ir budelius ant proves 

nutempė, 
Vaitas provos nedare,

In suda padavė,
Kaip toliaus su tuom bus, 

nežinau,
Kitu kartu pasakysiu daugiau.

* * v *
Gerai motyn padarei,

Kad toki latra nuo burdo 
pavarei,

Ba toki girtuoklei, 
Tai gyvulei ir arklei. 
Buvo tai Virdžinijoi, 
Badai pedes dienoj,

gy-

Du girtuoklei nakeze strytu 
ėjo, 

Nuolatos puolinėjo ir krau
ją liejo.

Ant dvilektos namon parėjo, 
Jaunesniam esti užsinorėjo, 

Visi namiszkei jau miegojo, 
O jis po visur grabaliojo.

Kiczyne grabinėjo,
Ir ant ko tokio užėjo, 

Užtiko, bet ka? nesakysiu, 
Veluk del saves pasiliksiu.

Kada gaspadine užėjo, 
Tai jis nevos labai girtas ant 

aslos gulėjo,
Ant rytojaus, kada iszsipagy- 

riojo,
Tai tokios czesnes nesitikėjo. 

Gaspadine darbini czebata
paėmė,

Per galva ir peczius muszti 
eme, 

Laukan iszpleszkejo, 
Nedryžo, pas kitus nuėjo.

*---- }

Tai tokiu indijonu ant burdo 
nelaikytu, 

Iszvytu,
Ir da akis iszplikytu.

* * *
Tūlas vaikinelis skupei 

veno,
Net sau ir valgyti pavidejo, 

Piningus rinko, dėjo in banka, 
Net drebėjo jojo ranka.
Ba ir bankai netikėjo,

Bet kitaip padaryti negalėjo, 
Tame atsirado kitra mergyna, 

O ir patoga gana.
Tam vaikinui patiko labai, 
Mergyna pamisliuo, cze bus 

gerai',
Na ir in dydelia pažinte suėjo, 

Ir apsivestis susikalbėjo.
O ka? Meile viską padaro, 
Net ir skupiausia perdaro, 

Mergynai pradėjo nepavidet,
Ir piningus ant paredu da- 

vinet.
0 ne, mergyna sportas ne bi 

le koke, 
Vaikinui ne dėkui nepasake,
Kada nuo galvos lig kojų 

apsitaisė,
Jau apie vaikina nepaisė.
Jau su anglikuczeis pradėjo 

sebraut,
O vaikinas pradėjo sau plau 

kus raut;
Ne teip mergynos gailėjosi 

kaip piningu,
Ka iszleido ant jiosios apie 

pora szimtu.
Na ir pamesti turėjo,

Bet piningu atimt negalėjo, 
O mislinate mažai tokiu yra, 

Ka mislina, jogmergyaa szczy- 
ra.

Katra laižosi,
Ir glamopisi, 

Teketi prižada ir dievuojesi, 
O isz kvailo užsisukus juokėsi.

Vaikynai,
Ne bukite avinai,

• Su tokia jagu katras ir apsi- 
paeziuos,

Tai ne ylgai džiaugsis sunkei 
dejuos,

Ba ir proce praleidines, 
Ant galo vyra pames!
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Kaip senovės laikuose 
iszrode sklypai, ant 

kuriu lietuviai szian
dien apsigyvenę.

Ar mislijate, jog ant tos že
mes, kur sziandien lietuviai ap- 
sisedia tai vis teip iszrode, jog 
nog tukstaneziu metu stovėjo 
miestai ir kaimai, ka sziandien 
stovi? Rodos, kad ne yra ne 
vieno, ka teip mislytu, ba visi 
žinome, jog kožnas, daigtas tu
ri savo pradže. Tolimuose 
laikuose, da priesz pusantro 
tukstanezio metu, ant tu dide
liu plotu žemes, kurie traukia
si da net Vokietijoje, o isz an
tros szalies toli in rytu szali 
lig juoduju mariu ant cielo to 
ploto žemes, sėdėjo lietuviai. 
Tie žmones nepažinojo kriksz- 
czioniszkos tikybes jie garbino 
savo dievaiezius. Tenais kur 
sziandien Vilnius, Kaunas, Ka 
raliauezius ir ciela Suvalkų 
redyba, gyveno narsus lietu
viai, žemaieziai ir latviai, kurie 
pribuvo nuo Azijos ir apsisedo 
sziandienineje Lietuvoje.

Lietuviai turėjo vienokia 
kalba, norint biskuti atskyrė, 
bet galėjo tarp saves susikal
bėt. Apredalas buvo vienokis, 
kuris per keliolika szimtme- 
ežiu užsilaikė, o kuri pradėjo 
permainyt nuo keliu' desetku 
metu; tiktai nežinojo kas tai 
czebatai, o diržu ne nesziojo, 
tiktai su liepinem karnom juo
sėsi.

Turėjo prie ukes jauezius 
ir sziokias tokias žagrias. Ve
žimus teipos-gi turėjo tiktai 
daug nuo sziandieniniu skiresi, 
ba buvo isz storos liepos skap
tuoti su ratais nuo storo ap- 
skritaus medžio nupjautais, be 
szpykiu pavidale ritynes. Tur-

napias ir linus nežinojo. Grū
dus male girnoms, malunu ne 
buvo o duona kepe ant žarijų, 
teip kaip paploczius. Arielkos 
suvis ne buvo, tiktai alus isz 
miežiu ir laukiniu apvyniu da
rytas, o ka medaus, tai turėjo 
pilnas girrias.

Mėsos turėjo isz girriniu 
žvėrių, kuriuos ganubijo su 
akmeniniais kirveliais(ka va
dina Lietuvoje perkūno kul
komis), , arba su saidokais; 
upes buvo pilnos visokiu žu- 
yu ir taisės su padarytais isz 
karklu buezeis gaude, ba tink
lu neturėjo ir su žarniniais 
szniurais su kaulinia meszke- 
rįa.

Lietuviai buvo tykus," darb- 
szus bet jeigu kas juos užka
bindavo, tai kaip levai savo 
sodyba gindavo; jeigu ketinda
vo būtie vaina, tai paleisdavo 
“krivulę” (kreiva lazda nuo 
vienas kito), susirinkdavo tarp 
saves vada ir jio visame klasy- 
davo. Labai mėgo kanklių 
muzikia ir dainas, per save pa
ežius sudėtas, o buvo labai 
svetingi ir meilus. Apigardu 
girriose buvo pilna, o kožnoje- 
buvo po kelis szimtus vyru, 
moterių ir vaiku; tankiai tu
rėdavo savo ant pasikalbėjimo 
susirinkimus, arba ant atida
vimo garbes dievaieziams “ži- 
nyczioje”, kur dege amžina 
ugnis.

Ant susirinkimu ragindavo 
pūsdamas in raga, ka lietuviai 
ižgirdia, mesdavo viską bėgda
mi in krūva vyrai, moteres ir 
vaikai.

Norint tada buvo tamsune- 
liais, bet papratimai meile ar
timo ir dorybe tūkstanti kartu 
augszcziaus stovėjo negu szian 

i dien. Tame laikia mergaites 
peraugsztinejo dorybėje szian- 
dieninias klosztoriuose uždary
tas zokoninkias.
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4 SAULE

Žmogus
Ir žmonių gimine.

Daug yra daiktu, kuriuos 
žmogus norėtu žinoti, suprasti. 
Norėtu žinoti, kokie pasaulio 
augalai, žvėris. Bet isz visu sut 
vėriniu labiausia žinojimo ver
tas patsai žmogus. Ar, sakysit, 
neindomu žinoti kokie žmones 
gyvena ant žemes kaip jie gyve 
na, kokie j u paprocziai, tikėji
mas, džiaugsmai ir rupescziai?

Žmonių skaiczius.
Pinpiausia— kiek ęsama 

žmonių ant žemes? Griežtai at 
sakyti nėra galima. Bet vis gi 
sziaip-taip viso pasaulio žmo
nes suskaitoma. Kiekvienoje 
szalyje sykis nuo sykio daro 
mas yra viena diena gyvento
ju saraszas. Toks saraszas aisz 
kiai nurodo žmonių skaicziu. 
Žinia, laukiniu arba pusiaulau 
kiniu žmonių szalyse tokiu 
saraszu nesama. Bet ir tenai 
sziaip-taip suskaityti gyvento
jai galima. Isz tokiu sąskaitų 
pasirodo, kad dabar ant žemes 
esame apie tūkstantis szeszi 
szimtai milijonu žmonių $1, 
600,000,000 maž-daug gaivu).

Nelygiai žmones gyvena vi
suose žemes krasztuose. Yra 
szalis beveik visai žmonių ne 
apgyventos, kaip tai: žemes 
poliu ledai, Sibyriaus tundros 
(balos) dykumos, kalnu virszu 
nes ir vandenynai (okeanai). 
Kaip kur žmones labai tankiai 
gyvena. Žmonių tankumas to
kioje szalyje taip apskaitomas. 
Reikia suskaityti tos szalies 
žmones, paskum, kiek toji sza
lis užima kvadratiniu myliu, 
pagalios gyventoju skaicziu pa 
dalint in myliu skaicziu— ta
da pasirodys, kiek gyventoju 
mažiau-daugiau pareis ant vie 
nos kvadfAti^esjaxliftiu^gy 
ventoju, Italijos žiemiuose 15 
tukstancziu žmonių. Kynu pie 
tuose po 50 tukstancziu ir dau 
giau. Užtai Rusijos žiemiuose 
pareina tik po 200 žmonių, o 
Sibyriaus tundrose po puse 
žmogaus ir po ketvirti iszeina 
ant kvadratines mylios: tai 
reiszkia, kad ant dvieju arba 
keturiu myliu pareina po vie
na tik žmogų.

Isz to matyt, kad Sibyrius 
labai mažai turi gyventoju, o 
o Kynai grūste prisigrūsti.

Paprastai tankiausia žmones 
gyvena turtingose szalyse, svei 
koše Žmones ten spiecziasi, 
kur jiems lengviau gyventi, o 
szalinasi tu krasztu, kur sun
ku iszgyventi.

Kur žmonių privista per
daug, kad jau sunku iszmisti, 
kur žeme nestengia visu penė
ti, tenai gyventoju dalis iszsi- 
kelia kur kitur, in silpnai arba 
visai neapgyventas szalis. Er
dviose placziose szalyse, kai 
jau kuriame kampe esti per- 
tirszta žmonių, tad keliasi in 
recziau apgyventas tos paczios 
szalies dalis. Imkime, Rusijoje 
isz viduriniu gubernijų dangi- 
nasi in pietines arba in Siby- 
riu. Amerikos Suvienytose 
Valstijose — isz rytu emigran
tai traukia in vakarus, kur re
cziau esama gyventoju. Isz 
szaliu gi, turincziu mažai že
mes, žmones keliauja in toli
mas, svetimas žemes, už juriu- 
mariu. Ir vokiecziai nuo seniai 
dauginasi pas mus in Lietuva, 
in Lenkija, Rusija arba in 
Amerika, Afrika ir kur tik 
pasiseka. Italai Tina in Brazi
lija ir in Amerikos Suvienytą
sias Valstijas ir in Amerikos 
Suvienytąsias Valstijas. Žydai 
eina in Amerika. Tokie iszei- 
viai nekarta duodavo pradžia 
naujoms szalims, kurios iszau- 
go in galingas valstijas — kaip
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In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- 
smiliem daugybe szitu knygų in visas szalis 
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones.
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sztai: Suvienytosios Ameri
kos Valstijos, Meksika, Bra
zilija ir apskritai visos Euro 
pos iszeiviu apgyventos vietos 
kitose žemes dalyse. Szendie

sunku susitverti isžeiviams 
naujos valstijos, nes visa žeme 
jau esanczios vieszpatystes yra 
pasidalinusios.

(Toliaus bus.)

Prūso kare su Maskolium.
Ant rubežiaus palei Prusus, prasidėjo vaina, 
Kas tik gali, tegul skaito, tai bus graži daina, 
Kaip pamate pruspalaikei maskolius pulkeli, 
Nusigandia greitai bego per smarku upeli.

Ir suszuko Ilindenburgai, maskoliai atejna, 
Ilinderburgas atsiliepe: tai bus tikra vaina.

Ir paszoko kaipo zuikis isz savo guolines, ’VO;
— . 1 7 ---- —.A“a;,-og;szaūtie,

Bet maskolius ir nekvailas, gali ilgai įauktie,
Kaip susirinks prūseliu dar dydesnis pulkas,
Tad paleisim in prūselius savo geras kulkas. 

Prisirinko pruspalaikiu kaip velniu meglina, 
Ir suriko pulkauninkas: Prusu visur pilna, ■ 
Pulkauninkas paliepdamas: dabar galit szautie, 
Begkit greitai prie armotu, nereik ilgai lauktįe,

Ir užgriovė mus armotos perkuniszku balsu, 
Pruspalaikei iszsižiojo visi sulyg ausu.

Persigandia jau nežino kas czionais pradetie, 
Nevilkinia daugiau laiko pradej’ adgal begtie, 
Ir nuvijom pruspalaikius lig Insterburga, 
Paymdami in nelaisvia prusu visa pulką, .

Mes pamatia Insterburga, tai in Karaliau ežiu, 
Ir sutikom dydi pulką prusu kaipo jaucziu.

Prasidėjo dydis muszys ir kulku burzgimas, 
Pruspalaikiu kaipo velnei baisiausias blovimas, 
Ėjo muszys per tris dienas be paliovimo,
Kiek ten prusu kryto, niekas to nežino,

Palikdami ant lauku daug kruvinu lavonu,
Nevidonu pruspalaikiu muso dydžiu nevidonu.

Penkta diena prisirinko prūseliu daugybe, 
Mes nežinom kokia rasys pas juos styprybe, 
Kamandierius mums pasakė, neturiu kuom szautie, 
Turiu adgal pasitrauktie, amunicijos lauktie,

Mes pasakėm kamandieriui jog prusus, nuvysim, 
Szoksim visi su bagnietais, prusus ižbaidysim.

Kamandierius mus pagyre už musu drąsumą, 
O ir Dievas mums pridavė dydesni stipruma, 
Tuojaus szokom kaipo levai greitai prusai žuvo, 
Ir suskaitėm tris tukstanczius nes tiek tik ju buvo.

Ir užbaigem, savo darba prūselius iszžude, 
Kiti isz baimes tik in duobes insiverte.

Kamandierius vėl pasakė, vyrai ne bus nieko, # 
Daugiau prusu kaip sutiksim neturim tiek vieko, 
Kad sztai prusai atejna kaip miglinas,
Isz mus kraujo pasidarė kaip tikras purvinas,

Pakol prusai savo vaiska in glitas sustatė,
Mes pabėgom labai greitai ir jau mus nemate. 

Kamandierius mums pasakė, turim adgal trauktie, 
Isz priežasties kokio buvo, neturim kuom szautie, 
Tai mes ėjom labai greitai adgalios traukdami, 
O prūsokai, tie ledokai, miestus paymdami,

Ir atvarė musu vaiska prie Druskininkus,
Tuojaus buvom labai linksmi savuosius sutikus. 

Tuo priėjo pulkauninkas prie kares vediko, 
Ir paklausė pulkauninko kas jum atsitiko ?
Tas pasakė kares vadui visa ta nelaime,
Tarė vadas pulkauninkui, pamesk savo baime,

Praszyk Dievo kad tau duotu ka daugiausia sielos
O mes pristatysim tau užtektinai amunicijos.

Dabar eisim pulkauninke iri viena tanciu, 
Ba jau turiu vaisko szimtus tukstancziu,

Ir pakylom isz ponakties, buvo gražus rytas, 
• Ir suriko kares vadas kad stotum in glytas, 

Szoko kaipo szturmas ir buvom gatavi, 
Laukdami j u kamandos, suniurus srovėdami.

Ir-suriko kamandierius: vaina jau pradėsiu,
Visi smarkei szoksim, prusa ingalesim,
Greit pradėsim, smarkei muszti, anoi pusei Nemno, 
Tuojaus ritos ju lavonai nuo pat virszaus kalno.

Kokis buvo tas spiegimas tuju prūseliu, 
Tokio riksmo ne apraszyt negaliu.

Tu kryžioke, tu prūsoke, te tau Druskininkai 
Tu maniai kad tau patiks juos visai dykai, 
Ten privertėm ju lavonu dydelem ejliomis, 
Ju lavOTw5..bxixo„.p,aRaxS'721Ill^0fi§’mah'L't'eipos pasakė, 

. likai, szunls ir kates prusu krauja lake.
Kur tik ėjom ir sutikom prusus vis kapojom, 
Kaip nuėjom mes prie Dvinsko tenai apsistojom, 
Musu kamandierius, tai smarkus vyrukas, 
Visur prusa ingalejo, kur pasisukias,

O prie Dvinsko ir prie Rygos atkando jau danti 
Ba ten kryto kožna diena po koki tūkstanti.

- Hinderbergas isz piktumo jau pradėjo keikti, 
“Dunerveter dasis ruszland” negaliu inveikti, 
Ilinderburgas ir jo vaiskas kaip laukinis sziaszka, 
Jis negali ingaleti Rusu drūta meszka,

Apie Austrijoka ir Turku da nieko nesakysiu, 
Nes kitam numari “Saules” apie juos apraszysiu 

Dar su taiseis rakaleis neužsibaige vaina, 
O kas gali mane peikti už ta gražia daina ?
Jiai kas nori tegul peike negaliu užgintie,
O teipos-gi ir man bus geriau ir nustosiu raszytie, 

Parasze K. Matuleviczius.
H , Sckuylkill Haven, Pa,

IfetantisNakfa 
fi irMena ®

* Vienas isz profesorių tur
to universiteto Naujoj Angli
joj apskaitė, buk isz skaitlraus 
4043 amerikoniszku milijonie
rių tiktai 20 buvo tokiu, ka ap 
laike turtą po tėvui o likusie 
buvo vargszais isz jaunu die
nu. ;

. * Suaugės vyras inkvepine- 
ja kas valanda galona oro.

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

Ka tai

Moterių ligos.

Randasi daug Jios žino ko
kias kanczias tankei turi pane- 
szti. Todėl privalo jieszkpt 
tokios gyduoles ka atnesztu 
palengvinimą. Isz tos priežas
ties Severos Regulatorius (Se
veras Regulator) negal but in- 
vales rekomendavotas. Jos in- 
tėikme geriausia galima matyti 
per tuos kurie ta gyduole nau
dojo. Mrs. James Geffert isz 
Fairpoint, Ohio., Mumis rasze: 
Daug vietosią jieszkojau pa- 
gialbos bet niekas man teip 
nepagelbejo kaip Severos Re- 
gulatoris. Vėliniu moterems 
naudoti kurios kenczia. “Pre
ke $1 aptiekose arba tiesiog 
nog fabrikantu W. F. Severą 
Co. Cedar Rapids, Iowa. Ra- 
szykite o gausite dykai kny
gute apie “Syeikata Moterims”

Už Dyka?
Už dyka reiszke: ka pada

ryt, duoti, arba iszsiusti ka be 
jokiu pinigu. Mes iszsiusime 
kiekvienam, nepaisant kur bu
na, puiku apsiredima del per
žiūrėjimo visai dykai, idant 
parodyt skaitytojams kad mu
su fabrikas parduoda geriau
sius drabužius už puses tuos 
prekes ka parsiduoda geriau
siuose sztoruose. Kožnas ka 
panorės drabužius ant pažiūrė
jimo, tegul pirmiause prisiun- 
czia savo adresa, idant galėtu
me iszsiusti jam sampelius ma
terijos del iszsirinkimo ir isz
siusti jam dykai del pažiūrė
jimo.

EUROPEAN CLOTHING CO., 
Bdway. Cor. 18-th St., Dept. 8 

New York, N.Y.

Dydumas Knygos, 6J x 91 coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta 
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

W. D. Boczkowski-Co., 
Mahanoy City, Pa.

Gerbemei :—
Czionais prisiuncziu jumis 

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

Vardas

Ulyczia

Miestas

W. D. BOCZKOWSKI-CO■ j Mahanoy City, Pa
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KURBUNA?
Nano brolis, Juozas Kaziu

kas, paeina isz Suvalkų gub. 
Naumesczio pav., Raugalu ka, 
mo. Jeigu kas žino apie ji ma
lonėkit duot žine ant adreso.

(to 37).
K. Kazlauckas, 

Box 43, Gilberton, Pa.
Mano draugas Jurgis Gribas 

metai atgal gyveno Farming- O OJ O
ton 1’11. paskiau iszvažiavo in 
Terre Haute, Ind. Jam atėjo 
labai svarbi groraata isz kra- 
jaus ant mano adreso. Jeigu 
kas žino apie ji, meldžiu duot 
žine ant adreso.

A. Girdzus,
Box 774, Farmington I’ll.

Mano giminaitis Jonas Ju
dicką, ir draugas Juozas Ga- 
bužą, abudu ^paeina isz Auk- 
merges pav., Leliunu para., 
Judicką isz Vaitkunu kaimo, 
Gabužas, Stabalaukiu kaimo. 
Turiu svarbu reikalą, meldžiu 
atsiszaukt ant adreso.

J. Zabukas,
673—17th. Avė.,

New Brighton, Pa.

— O, idant butu czion ma
no tėvelis ir kad galėtum drau 
gia pasidžiaugt, tai tada buože 
laimingiausiu!

Vos tuos isztare žodžius, 
sztai stovi tėvas su liūdnu vei
du, kuris po prapuolimui sū
naus, savo pacze nužudė ir nuo 
to laiko po svietą klaidžiojo, 
negale damas sau rast vietos. 
Dabar apie viską dažinojo ir 
su džiaugsmu visi trys grižo in 
dvara.

Negera tarna sūnūs savo ga- 
lybia atvertė ant žmogaus ir 
arkleis sudraskė.

Tėvas po tam buvo geru po 
nu ir ilgai gyveno, o po smert 
vni j o verke, ir dabar nekurie 
žliumbia, o butu didelis laikas 
kad paliautu.

SAULE

Jago neprietelius bombarduotu New Yorka isz oro nakties laike.

-■s

g
Dydeli amerikoniszki’miestai negalėtu apsisaugot bombardavimo nuo lekiamoju maszinu kaip tai paveikslas mums perstatų Buvo tai tik baudimas 

parodyti kaip taji darba atliktu. Maszina buvo apszviesta ir parodo kaip ji leke virszui miesto New Yorko.
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88 * Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

LIETUVISZKAS PASAKORE
Labai Puiki ir Didele Knyga

Puikei ir drucziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga 
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.

609 Puslapiu 6į x 9| coliu dydumo.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
Vilka.

Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemcziugpilo.

Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetoniszkas szokis.
Prakeikta.
ualtyš.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir 

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
ganiszka ^ieda.

Petras bude.
Apie tris Brolui Karalaiczius ir 

serganti jiu Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu

szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu, 

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinezius.
Juozas ir Maiijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.

, Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi. Razbaininkai.
Vaitiekus.

stebukl-merge,
ne-

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoczius.
Kalvis.
Raganius.

'Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Radonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinczios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliczia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

jo. Ka sako apie Mariute Miszkiutė.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbeįo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo jieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Si ratas.
Apie Pagramduka.

Pasaka prie vin 
delio.

tai

ei-
Ne 
j°g

FIRST 
NATIONAL BANK

MAHANOY CIT'j pa .

Skaitykite“Saule”

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

Szita Knyga perkupeziams arba agentam 
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio

■ UŽDYKA • • •
Lietuviškas Sieninis Kalendorius 
su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis 

Kas prisius tiktai 5c stampomis persiuntimo išlaidoms, 
tas aplaikys UZDYKĄ puikų Lietuvišką Sieninį Kalendorių.

Rašykite tuojaus adresu:

S. P. TANANEVIČIUS
“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago, Illinois

Ant galo negalėdamas atsisa
kyt, apie viską papasakojo.

• Vaikiuks buvo tada jau 
apie 12 metu ir viską už duriu 
girdėjo . Džiaugusi tada, kad 
kas kitas yra jio tėvu, o ne tas 
szelmis, kuris jin su savo geis
mais kankino, pastanavijo per 
tai pagal jio nuopelną nuko- 

vo galvbia^^Aikiukas 
a vMhHHKj’ r

bes, kada pati jam pasisakė, 
jog jaucziasi, kada' Dievas 
juos apdovanos tuom, ka nuo 
seniai geidžia.

Graži poni tikrai pagimdė 
sunu, o kad ir tėvas džiaugėsi, 
nelaiminga pranaszyste vienok 
jio szirdi spaude.

Viena pranaszystes dalis isz- 
sipilde, tai tikėjo, kad ir kita 
iszsipildins. Tuom laik neg 
tarnas tykojo ant laiko, kdF 
me galėtu savo pikta pastana- 
vijima iszpildint.

Viena diena atradias tam ti
kra laika, inslinko in ponios 
pakaju o matydamas kad poni 
drucziai miega, eme kūdiki isz 
lopszio, ka szale lovos buvo ir 
pas savo pacze nunesze, kuri 
ant uliczios lauke. Po tam su
grįžtas pagavo gaidi, nupjovė 
su peiliu galva, krauju vigutia 
aptaszke, o teiposgi ir ponios 
pagalve ir peili in vigia inde- 
jo. Padarias tai, nubėgo pas sa 
vo pacze ir pagriebiąs kūdiki, 
in svietą iszbego.

Ryt meti j in ėjo in pakaju sa 
vo paczios ponas, kuri dar mie 
gojo, o pamatias kruvina be 
vaiko vigia mislijo, kad iszsi- 
pilde kas buvo pasakyta. Isz 
to didelio gailesczio nežinoda
mas ka daryt, tvėrė už kardo 
ir miegancze pacze perdure. 
Kada tai padare, pradėjo gal
iant, ba labai savo pacze my
lėjo. Kada diena ir nakti be 
paliovos savo staigos gailavo, 
jog pacze užmusze, vaikszczio- 
jo kaip ne savas o ne po ilgam 
palikias d vara in svietą iszejo 
ir niekas nežinojo kur ponas 
dingo.

Kada tarnai rado ponia lo
voje nužudinta, o poną dingu
si, eme kas kam pasidabojo ir 
kožnas savo keliu ėjo. Dvaras 
likos tuszczias.

Tuom laik nedoras tarnas 
su savo pacze ir pavogtu kūdi
kiu, nusidavė in tolimas žemes 
o kada kūdikis paaugo ir pra
dėjo po valei gaut protą pra
dėjo jio neva tėvas privertinet, 
kad pareikalautu to ir to — o 
kada tas vaikiuks ko užsima
nydavo, tuojaus stodavo.

Teip tas niekadejas gyveno 
sau kaip ponas, rinkdamas 
per taji vaikiuką lobius. Pati 
jio, kuri apie ta stebuklą neži
nojo, negalėjo atsidyvit isz kur 
tas viskas ėmėsi, o tankiai sa
vo vyro kvotė norėdama žinot.

AMOMOMOHOMOHOHOMOMOMOttOiaoa
ik'slas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoatsakan- 
oziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausam bude.

PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS
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9 istorijos, 122 puslapių, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkae ’ “Apie s 
Ragana, karalaite ir afioienu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite" Preke tiktai 25o,

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

S

juom ietį si iu :elionia atjesz- 
kottevilszkes.

Ilgai jpo svietą vaikszcziojo, 
bet negalejp tos- vietos atrast, 
kurios^geide. Neatėjo jam ant 
mislies apie savo galybia; ba 
žinoma neturėjo proto, kad 
susiprask Isžinislljo vienok to
ki spasaba, kad kur tik apsi
nakvodavo, tai del savo szu- 
nies liepdavo duot estie žarijų, 
o kad ga'p idorius dy vijosi, jog 
szuo turi žarijes estie, tai vai- 
kinuks atsakydavo teip:

— Jeigu motina galėjo kūdi
ki suvalgyt, tai szuo teip gi ga 
Ii žarijes estie!

Po ilgai kelionei, priėjo prie 
vienos dideles upes, per kuria 
ėjo puikus tiltas. Gale tiltosto 
vėjo puiki karcziama, in kuria 
mus pakeleivingas vaikinas 
užėjo. Liej e sau duot visokiu 
valgiu, o szuniui žarijų, o ka
da karcziamninkas nusidyvijas 
paklausė del ko szuo turi ėst 
žarijes, atsake kaip visada.

— Ei — tarė karcziamnin
kas — teip buvo priesz 12 me
tu ežia netoli dvaru, jog moti
na suedįe savo kūdiki, už ka 
jia vyras užmusze ir vats kas- 
žin kur dingo, jia pakavojo 
ant neszventintos vietos; nes 
ka ji j e galėjo but kalta? juk 
da priesz užgimimą kūdikio 
teip buvo pranaszauta!

Labai vaikinas isz to džiau 
gesi, ba dažinojo, kad atrado 
tevynia. Prasze tada, kad jin 
nuvestu, ant motinos kapo, ant 
kurio nuejas graudžias aszaras 
kalbėdamas liejo:

— Ach brangiause mano 
motinelia! kiek tu nekaltai nu 
kentėjai!

Ir tame sztai atsidaro kapas 
ir iszeina motere, o prie vaiki
nuko prisiartinus spaude savo 
sunum vadindama.

Sūnūs neiszpasakytai džiau
gėsi, jog savo motina atgaivi
no, kurios nuolatos rankas bu- 
cziayo.

si
A PAID ON SAVINGS 
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® 7 istorijos, 90 puslapiu, apie
■ “Ergelei pono Morkaus” “Du 
g »r keturi” “Svietas Dvasiu” 
g “Iszreiksztas razbainikas” “Zy- 
o dai kaimose” “Nevydonas” 
o “Jurgis Skaptukas” Prexe 25o 
g 4 istorijos, 105 puslapiu apie 
• “Ąnt kranto prapulties” “Mis- 
o tras ir krepesius” “Kampelis 
§ duonos” “Isz ko dideli ponai” 
B Preke szios knygos tik 25o
a 8 istorijos, 122 puslapiu apie 
o “Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
o “Kodėl neleido Baltraus in dan 

gu” “Bausme už szyksztuma” 
H “Mažo sziauoziaus dideli reika- 
§ lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
g “Netobulas žmogus” Szitos 
o knygos preke tik 25o,
E Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
g apraszimas isz pirmutines puses 
g szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
o viszku užlieku, parodo kaip 

senoviszkos laikose Lietuviai 
E gyveno, puiki apisaka su pa- 
S veikslais. 177 puslapiu tik 25o 
o------------------------------- ,---------
g 4 istorijos, 196 puslapiu apie 
K “Urvą užkeikto” “Panaszus” 
B “Lorenas” “Sermėga mužiko” 
g “Su kuom kas kariauja, nog to 
o dingsta” Preke knygos 25o
S 5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
2 “Grigorius kuris per 17 metu 
® gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
s prisikėlė” “Dorybe veda in 
§ laime” “Debesėlis” Preke 25o 
® 3 istorijos, 112 puslapiu apie
« “Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
f kelio duobes” “Karalaitis žmo- 
® gus” Preke szios knygos 25o

LEIDI SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, _ ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomų nemalonumų 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais

tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugų” nėra!

“Dermafuga” padarys tų, kad Ta
vo _ plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant, prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilų”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrų, 
užvardytų: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. 8
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa

Senei, labai senei gyveno 
turtingas ir del kožno geras 
ponas teip, jog kožnam reikale 
gelbėjo. Kas pas jin pagelbos 
jieszkojo, visada rado. Links
minosi isz to labai, jog galėjo 
biedna suszelpt. Vaikucziu ne
turėjo, per ka nežinoj kam 
turtą palikt, pei’ tai visa savo 
gera apversdavo ant artimo 
naudos.

Viena didelia del svieto pa
dare geradejystia, o toji buvo 
tokia: pastate puiku ant vie
nos spraunos upes tilta, isz ko 
pakeleivingi labai džiaugėsi. 
Tas darbas labai gera poną 
linksmino.

Kada tiltas buvo gatavas, 
iszsiunte viena isz savo tarnu 
kad paklausytu ir jam danesz- 
tu, ka pakeleivingi apie 
kalba. •

Tarnas stojo po tiltu ir 
nancziu klausė ka kalba, 
kurie jin vadino durnu,
tiek pinigu iszdave, o jokios 
jam neatnesza naudos; didesne 
puse gyre jin, jog del pakelei
vingu tiek gero padare. Ant 
galo ėjo du su žilom barzdom 
seniukai, pelegrimiszkais ru
bais apsiredia ir vienas isz jiu 
tarė:

— Tai turi but labai geras 
ponas, kati tiek del žtaoniu per 
pastatyma tilto, gero padare!

— Tikrai — pritarė antras 
— tas geradejas dideles nagra- 
dos vertas!

— Kaip mudu galėtumėm 
pagal jio nuopelną isznagra- 
dyt?— paklausė pirmasis.

Tegul jam pati pagimdo 
sunu, po kurio valdže bus visi 
karalei!

Teip pakalbėja, nuėjo savo 
keliu.'

Tarnas, kuris viską girdėjo, 
nemažai nu sidy vi j o, o turėda
mas negera szirdi, pradėjo mis 
lyt, kaip isz to, ka girdėjo, 
turėt del saves nauda. Ka
da parėjo namon, apie kalba 
pakeleivingu pasakė, o apie 
tuos senius meluodamas teip 
pasakė, kad tie du senei sake, 
jog musu poni pagimdis labai 
gražu sunu ir, kad po tam nu- 
žudis ir suvalgis.

Geras ponas didelei nusimi-

SKAITYK
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Moraliszka Kabala, katra iszdeda 
žmogaus ateiti - - - Preke 10c

Tikriauia Burykla, sudėjo Cigonka isz 
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant 
Lietuviszko D. T .B. - Preke 10c

Tikriauses Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauas 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku 
Preke ... - 10c

Prisiuskite 25c vertes stempu o gausite 
visas tris Knygutes per paczta.

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy and A St., Mahanoy City, Pa.

o .............. *' ----  ■
| Skaitykite! f 

® gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, g 
S arba $1,25 vertes knygų už $1. g 
g Raszykite kokiu norite. Mes J 
g siusime knygas per paczta ir * 
® apmokame visus kasztus. Galite g 
o pirkti kiek norite, Visos knygos ■ 
® yra geros ir kožnam jie patiks, g 
K Raszykite szendie, Adresavokit g

o W. D. Boczkowski-Co. B
| Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines.

— Panedelije turime pirmo 
Gegužio — Mojaus.

— Daugelis žmonių aplei- 
dineja miestą keliaudami in 
virszutinius fabrikus.

— Geriau in laika iszkeliaut 
ir darbeli pasirūpint isz laik 
ne kaip laukti atejnanczio 
st • iko.

— Vagys insigavo in kroma 
Kissingerio, 725 E. South S\ 
mierije apipleszimo nes likos 
iszbaidinti.

— Mikola Tamulionis, 1204 
E. Pine St., likos labai sužeis
tas Bukmauto kasyklosia. Li
kos nuvežtas in Ashlando li- 
gonbutia.

— Birutes Bažnytinis Cho
ras laikys dideli balių, Pane- 
del io vakara Boczkaucku salė
je. Ateikite visi o turėsite 
linksma laika.

— Mainieriu unijos iszrinko 
delegatus kurie važuos in 
Pottsville ateinanti Utarninka 
ir fenais nutars ar straikuot 
ar ne.

f Seredos ryta apie 8 valan
da, mirė uoszvis skvajero Vin
co Miliaucko. Velionis Pranas 
Lemantaviczius turėjo apie 53 
metus, buvo naszlys, paliko 
tris dukteres ir tris sūnūs — 
viena isztekejo už Milaucko o 
kita Piontkiene ir pacziuota 
sunu pas kuri mirė. Laidotu
ves kūno atsibus subatoj isz 
namu Vinco Milaucko, W 
Water uliczios. Laidotuvėms 
užėmė p. Traskauckas.

— Ashlando ligonbuteje 
mire Mrs. John Tomasz, sla- 
voke, isz priežasties moterysz- 
kos ligos. Turėjo 42 metus, 
paliko vyra ir suaugusius vai
kus

— Apriliaus menesije mirė 
32 ypatos—17 vyriszkos lyties 
ir 15 moteriszkos lyties. Isz 
užmiestes asztuoni.

f Seredos vakara, apie 9 va 
landa, po ilgai ligai vėžio nela 
ba mirtis paėmė isz muso būrio 
gerai pažinstama visiems Sebas 
tijona Mockaiti, 53 metu am
žiaus, locnininka Palace teat- 
relio. Velionis paliko dydeliam 
nuliudime paczia ir dvi duk
ters Plorentina ir Valeria; tvie 
na broli Antana Mount Car
mel ir broli Lietuve ja, ketu- 
res sesers Agota, Mare, Petrone 
lia ir Helena ir pusbrolius Juo 
za, Antana ir Sabastijona. Pa
ėjo isz Jankų kaimo, Naumies 
ežio pavieto, Viszarudos para
pijos, Amerike pergyveno 28 
metus. Velionis buvo mal 
szaus budo žmogus ir mylėtas 
nuo visu kurie jin pažinojo, 
buvo’ geru vyru ir tėvu savo 
dukr< lems. Laidotuves atsibus 
panedelio ryta, kuriuoms užsi- 
yms p. Traskauckas, nuvežda 
mas kuna in Shenandori, kur 
nebaszninkas bus palaidotu. 
Lai sylsisi a. a. Sebastijonas 
amžinam pasilsi o jojo atmin
tis negreitai bus užmirszta.

— Panedeli 1 d. Mojaus 
1916 bus paskutine diena mo
kėti randa už vandeni idant 
aplaikyti procentą.

Mahanoy City Water Co.
E. S. Silliman Supt.

— Draugyste Szv. Francisz- 
kaus nutarė priimti naujus są
narius už numažinta insiraszi- 
ma, tiktai už $1.00 ir tai tik 
per tris menesius lig 2 diena 
Liepos. Tie kurie yra nu
skriausti per kitas draugystes 
dar turi proga pristoti in gia- 
ra draugyste už pigu insiraszi- 
ma. Mitingai atsibuna nedelio- 
mis kožno menesio po pirmam' 
ant Co-operatine sales, virsziui 
skvajerio Miliaucko ofiso, kam 
pas Main ir Center St. (gXnpj)

— Szv. Kryžiaus draugyste 
nutarė praejta susirinkimą nu
mažinti insiraszima tiktai už 
1 doleri. Priymines sąnarius 
lig 11 Juniaus menesio. Nau- 
dokytes isz teip pigaus insira- 
szimo nes Szv. Kryžiaus drau
gyste pradeda milžiniszkai 
augti o po tam graudinsytes. 
Nevilkinkite nes ateikite ant 
susirinkimo 14 Gegužio ant 
Queeno sales arba pas M. La
pinską sekr. (‘1 -gi)

Prisiriszimas vaiku prie tėvu.

ISZ LIETUVISZKU 
KA1MELU.

SHENANDOAH, PA.
— Utarninke ir seredo atsi

buvo atpuskas Szv. Jurgio lie- 
tuviszkoje parapijoj. Daugku 
nigu dalybavo.

— Panedelije atsibuvo pui
kus balius “Sietyno” draugo
ves. Svecziu pribuvo isz visu 
szalin.

— Tamoszius Skužinskas isz 
Turkey Run, nudure peiliu 
mirtinai Gustova Runeberga, 
pataikindamas jam in plau- 
czius. Peilininką suėmė Shena- 
dori ir nugabeno in Pottsvilles 
kalėjimą. Runeberga nugabe
no in Aszlando ligonbutia.

Miunt Carmel, Pa.
— Žmonelei czionais yra ty

kus ir duosn is o ypatingai pa
rapijos vei ;aluosia, kuriu ran
dasi suvirszum 300, mokėdami 
kas menesis po 75 centus. Var
goninkas aplankydavo mėnesi
nes algos po 40 dol. bet nebū
damas isz to užganadyfas ap
leido jeszkoti geresnes liet s 
Bažnytėlė maža—medine o už- 
laikimas kasztuoje daug.

— Czionais y, :o parda- 
vinet lotus ant V^^^^stubu 
bet kompanijų y?ua 
nelabai foreigneriai rWMHBI 
lotus kaip sau isz pradžių ma
ne.

Augustas, II karalius lenku 
jojo viena karta per lauka, 
rado viena žmoguti arenti ir 
linksmai giedanti. Pradėjo Su 
juom kalbėt ir po valandėlei 
dažinojo, kad tas laukas ne jo 
buvo, tiktai darbavosi kaipo 
samdininkas ir ėmė už tai ant 
dienos penkiolika skatiku. 
Karalius papratias ant viso
kiu dideliu iszdavimu piningu 
ir linksmybių, negalėjo paimt 
kaip žmogus su tokiu mažu 
uždarbiu gali gyvent, ir priek 
tara da linksmas ir klausė; žmo
gelio, kuris teip atsake:

— Butu da gerai, kad ka 
asz uždirbu, butu tai viskas 
del manes — asz dalinu ant 
trijų daliu: viena del- saves, 
kita ant užmokėjimo skolų, o 
freeze pasidedu, idant sanatvė- 
je galeeziau isz paluku gyvent.

Dabar buvo karaliui naujas 
sukimas galvos; prasze del to 
žmogelio, kad iszdefu ta mieli. 
Linksmas žmogelis tarė:

— Asz dalinuosi pirmiause 
su tėvais, kurie jau negali 
dirbtie, tai yra:'moku skblias, 
kurias jaunas būdamas nuo jin 
ėmiau; toliaus dalinuosi su 
vaikais, kuriuose padedu vilti 
kad mane teipgi senatvėje ne
apleis, tai yra m'ano pasideji- 
mas.

Stebėjosi, karalius isz žmo
gelio iszminties, o labiause isz 
jio prie tėvu prisiriszimo. Del 
to apdovanojo jin gausiai už 
ta del tėvu meilia; paėmė, po 
tam visus jio vaikus po savo 
apglauba, o jam davė szmota 
ant locnasties žemes.

Teip tai Dievas užmokėjo 
jam už guodojima senatvės tė
vu. . -

leze

AUG. JERMALA
...UŽLAIKO PUIKU SALUNA...

Pas ji rasite visokiu geriausiu amerikonisz- 
ku ir iihporlitu gėrimu. Gardaus szalto 
aluciio. Kvepancziu cigaru. Teipgi už
laiko visokiu užkandžiu Busite sve.itingai 
priimti- Jaigu kada busite Tamaqua tai 
užeikite.
19 Centre St.

W. TRASKAUSKAS
-GRABORIUS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo, 
Krausto Daigtus ir 1.1.
520W.Centre St., Mahanoy City,Pa.

Tamaqua, Pa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumas pinige 
iszlaimęja p rovose už pažeidima Kasikius* 
Fabrikuose, Geiežinkeluose, Laivose ir t. t.

Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai 
atsako ar atmeta. Rodą dykai.

B. S. YANKAUS

PUIKUS LIETUVISZKAS HOTELIS 
f’E'M’TŠ? AI Miliszauckai, Savininkas

* I\rxlu 16 South Baltimore Street
HOTFI Wilkes-Barre, Pa.
11V 1 Skersai Central R. R. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre tai užeikit* 
pas Andriu Miliszaucka kur busite svetingi 

'priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas syki
154 Nassau St., New York, N.Y. užeina ^grižta adgalios atsilankite.

Atmeskit Diržus Szalin!

...GYDOME...

PASEKMINGAI
Be Pelio,be Operacijas ir be Trotijimo Laiko

PATRUKYMA
Vyru - Moterių - Vaiku

Niekas nemislino kad ta galima buvo padaryti bet 
mes ta padarėme! —Gumini czebatai ir czeverikai su 
puspadžiais kurie tikrai nesziojasi ilgiaus už plieną!

Goodrich
“HIPRESS”

White Rubber Boots and Shoes
“With the Red-Line ’round the top”

padaro skurinis vinimis kaltus puspadžius visiszkai ne
reikalingus. Sztai priežastis kodėl szimtai tukstaneziu 
mainieriu. Amerike, Kanadoje ir Alaskoje vis reikal
auja HIPRESS apsiavimus ir neneszioja kitokiu. Ne
reikalauja skuriuiu-vininis kaltu puspadžiu, už tai kad 
HIPRESS balto gumo apsiavimai iszneszioja visus- 
tikrai iszneszioja plieną.
“HIPRESS” yra padaryti per nauja būda vien tik per 
Goodrich Kompanija. Teip pat kaip garsingi Goodrich 
Gumini Ratai del Automobiliu—isz vieno szmoto gumo. 
Vanduo nepereina, ne pasileidžia ir netrūksta, drueziasi 
apsiavimai kokiu da uždejote ant savo kojų. HIPRESS 
turi raudona juosteli aplink yyrsziu ir padaryti per 
garsinga Goodrich Kompanija Automobiliu Ratu.
FaCAKEtON, OHIO. THE B. F. GOODRICH CO., Brane1hne8inHm "liJu!”“0'8

Apysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimo 
MUlIltilUsO su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c. 

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

Diržas Nereikalingas! Esu Visiszkai Sveikas!
Yra daugybe žmonių, kurie serga patrukymo, o nori idant tapta iszgyditais 

bet bijosi idant reketu pjaustiti hike operacijos szpitolije ir teiposgi trotiti laika 
nuo darbo ir pasilikti abelnai iszgyditais, o tuom tarp nesziojant diržas per visa 
savo gyvenimą netikint in iszgydima patrukymo be operacijos.

Laike praeitu 10 metu iszgydžiau tukstanezius žmonių nuo patrukymo isz visu 
szalin S ivienytu Valstijų, už ka turiu ofise szimtus paliudijimu ir laiszku su 
padekavonem s. Žemiaus paduodu sekantįjį paludijima:

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

— Žmonis pradeda po tru
puti rugoti ant unijos ir virszi- 
ninku o ir visos valdžios, nes- 
kaip sako, jago moka po 50 
centu ant menesio, tai pasida
ro 6 dol ant metu o jago ran. 
dasi in 125,000 unistu tai pa- 
sidaritu ant meto 750,000 tuks 
tanezei, bet nežino kur tiejei 
piningai dingsta nes atskaitos 
neparodo.

* Garsingas iszradejas Ta- 
moszius Aiva Edisonas pabai
gė ana diena 69 metusi. Dirba 
kas diena po 20. valandų.

PASIDAVIAU DVIEM OPERACIJOM.
Plains, Pa.

Garbus Tautiecziai!
Asz kentėjau ant patrūkimo 20 metu, begije to laiko., pasi

daviau daugybei operacijų ketuos- ligonbueziuose, bet nieko ne pagęlbsjo. jog 
po operacijai tas pat atsirado. Buvau priverstas visados nesziot diržą, kuris 
pri aike mano vidurius nuo spendimo žemin; o jaigu kada tik norėjau ka nors 
sunkesni pakelt, tada viskas iszeidavo isz manės.

Tada buvau pi įverstas idant nusiduot in Dra O’Malley o tuojau’ man pra
dėjo gerintis. Begije menesio po pirmam gidijimosi tapau visiškai sreikas ir 
galėjau tuojaus diržą atmesti ir nuo to laiko visai ne reikalauju.

Niekas eal teiti ne kentėjo kaip asz, tai del to kožnam žmogui kentaneziam 
ant patrukymo rodija isz sztrdies idant kreiptųsi in Dra. O’Malley, kuriam esu 
labai dėkingas už i-zgvdima.

LEVIS BODEK
PiLiegie ir pasirasze prlesz mane 9 diena Juniaus 19I5m.

Frank B Brown, Aiderman.

Asz gydau arsziau ius ir aeniaus’us atsitikymus patrukymo. Patrukymas yra 
labai nesmagi liga, bet tikrai ir pasekmingai, tai yra visai abelnai iszgydit, rei
kia duot tam tikra atida ir reikia t k specijalisto. Egzaminacija ir visoki pata- 
rymai DYKAI. **-

Iszligas kas link iszgydima y a labai žemos. Iszkirpk szita apskelbimą ir pa- 
rodik tiems kurie k-nežiant patrukymo. Pamesk misli apie operacijos baisybe, 

j* It szvt.*. idant atsiustu knygele Lietuviizkoje kalbaje apie gydimą patrukyma 
^-:siun.-z.'.-int 2c„ marke.

DR. ANDREW W. O’MALLEY
—SPECIJALISTAS—

41 S. Washington St., Wilkes-Barre, Pa.

\ AX. A tik pargabenome daugybe szviežio tavoro del rudens )j\ 
\ ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt viso-
ii kiu ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu. (1/
\ Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu
y szlebiu veseilems, kriksztinoms ir t t. Teipgi užlaikome viso- y;
f kiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu Ii iI sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t,
\ Pirkite savo sziltus apredimus pas: /ą

( THE GLOBE, 133 West Centre Street.

Merchants Banking Trust Co., Banka 
turi geriausia būda del 

suczedjnima Pinigą.

Lietuviszkas
Gilberton, Pa.

— Kazimieras Grabnikas, 
maustydamas kokiu budu yra 
dirbiama guzute, isz dideliu 
misliu atsisėdo ant strytkari- 
niu sztangu ir silsejosi užmir- 
szias apie visa svietą. Sztai ej- 
damas karukas isz Frackvilles 
staigai pabudino Kaziuką isz 
gilaus manstimo, nu mesdamas 
in kelioleka pėdu, sužeisdamas 
gana smarkei.

Tyki, jog josios vyras sugriž 
isz ano svieto.

Chicago.— Elzbieta Wilson 
tyki, buk josios mirusis vyras 
sugryž isz ano svieto vela pas 
jaja. O kad toji kelione isz 
ano svieto gali užymti daug lai 
ko ir aplinkine gali persimai- 
nyt, jog josios mirusis vyras 
po keliu metu negalėtu pažin
ti, todėl motere nutarė užlai
kyti savo narna teip, kaip jo
sios nebaszninkas vyras paliko 
mirdamas. Del tosios-gi prie
žasties paliovė mazgoti langus, 
idant vyras geriau galėtu pa
žinti narna kuriame gyveno, 
nes už jojio gyvasties motere 
niekad juju neinazgojo. Ma
tyt, jog moterei susimaisze pro 
tas.

* Paragva (Paraguay) Pieti 
niam Amerike turi suvirszum 
milijoną gyventoju.

Pasakorius
...Labai Puiki ir Didele Knyga...

609 Dideliu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu
Pasakų ir istorijų. K •• •• ••

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus iszpildykite žemiaus padėta blanka, iszkirpkite 
ir prisiuskite mums drauge su $2.00 o knyga bus jumis 
tuojaus iszsiusta.

W. D. Boczkowski-Co.,
Mahanoy City, Pa.

Gerbemei:
Czionais prisiuneziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus 

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant 

žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

Vardas.................................. .............................. —

Ulyczia....................................................................

Miestas....................................................................

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa..

1. — Iszduoda Thrift Korcziuke ant 
kurios galima dėti po 1c, 2c, 5c bile kokia 
diena.

2. —Galite daryti 50 depozitu ir aplaiky
ti visa suma su procencziu.

3. —Nereike laukti visa meta del sudėji
mą tu 50 depozitu.

4. —Galite bile kada iszimti pinigi isz 
j ūso paezedžiu.

5. —Deszimtukinis depozitai susidedant
is isz 50 deszimtuku yrą geras būdas del 
vaiku.

6. —Pabandykite pradėti czedint pinigus 
pagal musu lc, 2c, 5c Thrift Korcziukes 
būda. Galite iszsirinkti sau viena isz musu 
50 spasabu depozitu kuri jumis geriausia 
patinka o datirsite kad mes turime geriau
sius spasabus del suezedinima pinigą.

7. —Thrite tiesa paskirti sau bile kokia 
suma ir bile kada galite iszimti.

Merchants Banking Trust Company 
Mahanoy City, Pa.

UNION 
NATIONAL 

BANK
•MAHANOY /
' CITY A

Capitol,Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.

-$—

MOKAME Antra Procentą ant sudėtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie 
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant 

’ ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas - • F. NOONAN, Vice-Prezid.
W. KOHLEB, Kasierius

Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Su batonais 9 lig 12ad.

Naujausios Mados Siutai ir Kotai 
Del Moterių. :: :: ::

Per daug metu Guinano sztoras yra žinomas 
kaipo sztoras geriu tavoriu ir parduodantis siutus 
ir kotus kurie duoda geriausi nesziojima. Ceikis 
geras o darbas visados atsargei padirbtas.

Daug moterių sako kad Guinano sztoras duo
da geriausi tavora už preke.

Geri drabužei vis daugiaus kasztuoja 
pigus ceikis ir greitas darbas.

Nauji Pavasarini Kotai - - $4.98
Didelis Barginsai Kotai - - $6.75 
Puikus Kotai Mergaitėms po - $1.98 
Geresni ” ” po $2.50 lig $10

Mes galime parduot jumis geriausius 
del Mergaicziu, Merginu ir Moterems.

Musu klerkai kalba Lietuviszkai.

GUINAN’S Mhh=.ccXi'-

negu

kotus

Shenandoah 
Lansford
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