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ISZ AMERIKOS
Natchez, Miss. — 

žmonių

UGNYS VISUR PADARE 
DAUG BLEDES.

Deszimts 
sudege deganeziam 

Johnson hotelije Terriday, La.
Kiti artimi namai taipgi sude
ge. Daugeli žmonių apdege. 
Bledes padaryta ant 900,000 
doleriu.

Monongahela City, Pa. — 
Anglekasyklu mieste liję Manu, 
ugnis sunaikino kelis namus 
padarydama bledes ant $45,- 
000. Kelios szeimynos pasiliko 
be pastogių.

Pittsburgh. — Penki ugna- 
gesiai likos sužeisti kovodami 
su Ugne kuri kilo sztore .Juozo 
Pemnick. Bledes padaryta ant 
$5,000. Kelios szeimynos visai 
iszdege.
ISZGAMA DIEDUKAS, GY

VENO SU SAVO ANŪKE.
Manchester, Iowa. — Czio- 

naitiniai gyventojai taip inir- 
szo ant 00 metu John Dunla- 
vey, kad kersziuo ji pakorimu, 
kad palicije ji nebr/ ’ uždare 
kalėjime. Tasai sena iszgama, 
kuris turi paezia ir kelis suau
gusius vaikus, metas adgal pri
verstinai atveže savo 15 metu 
anūkėlė in Chicaga, kur su jaja 
gyveno ir susilanko kūdiki. 
Mergaite niekur neiszleidincjo, 
laikydamas jaja kaip kokia ne- 
valninke. ,
SLAPTA ŽUDINSTA -

ŽMOGAUS.
Chicago. — Franas Žebrauc- 

kas, 25 metu, likos surastas ant 
lauko užmiestije East Chicago, 
Ind., kurio kūnas buvo per- 
szautas keliose vietose. Pati 
Jurgio Žebraucko ir josios se
suo K. Kubiene abi isz Gary
pažino lavona. Abi moteres pa
sakė, buk Žebrauckas gyveno 
Chicage, 
jaises per 
jojo nemato nuo tojo laiko.

Palicija mano, kad jisai li
kos apiplesztas per banditus, 
kurie po tam ji nužudo ir lavo
na nuvilko ant lauko.
DARBO BUS UŽTEKTINAI 

PO PASIBAIGIMUI 
STRAIKO.

Hazleton, Pa. — Po pasibai
gimui straiko czionaitineje ap
linkinėje bus užtektinai darbo. 
Daugeli nauju kasyklų bus ati
daryta terp kuriu yra Black 
Creek, kurios nedirbo per 15 
metu ir prigulėjo prie Coxe 
Brothers, o kurias nupirko Fi
ladelfijos kapitalistai, 
straiko,
jaises taiso ir parengineja prie 
darbo. Hazletono Wfishery jau 
užbaigta ir plaus senus dort- 
bankius, kaipo ir 
plovinyczia kuri 
Van Wickle Co.

Silver Brook kasyklos, ku
rioj sustojo dirbti apie 30 me
tu adgal ir likos atidarytos 
1923, pagerino kasyklas ir pri
ims daugiau darbininku.

Cranberry stripinsai, atrado 
didesnes gyslas anglių prie vir- 
szunes žemes ir kas anglį per 
keliolika metu. Daug mažesniu 
kasykla taipgi pradės dirbti 
kaip tik užsibaigs straikas ir 
žmonys turės užtektinai darbo.

45 MEDŽIOTOJAI 
UŽMUSZTI IR 250 SUŽEISTI

Harrisburg, Pa. — Praeita 
meta medžiokle del nekuriu 
buvo pavojinga, nes 45 medžio
tojai likos užmuszti ar per- 
szauti per kitus o 250 likos su
žeisti. Medžiotojai tame sezo
ne nuszove 12,784 elnius, mesz- 
kas, kurapkas, kalakutus ir ki- 
4Iri« a vtaTrlravsMpi 11 a

y

bet neatvažiavo pas 
szeszis menesius ir 

t

Laike
daugeli darbininku

Coleraine 
priguli prie

m M

DU-KART SANVAITTNIS LAIKRASZTIS “SAULE” , 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA.

4Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $8.00
Europoje Ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto

Laiszkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adresai
W. D. BOCZKAUSKAS - CO
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SKERDYNE 50 
MEKSIKONU

» 
BANDI-MEKSIKONISZKI 

TAI SULAIKĖ TRUKI 
NUŽUDINDAMI 50 

YPATŲ.

NUDEGINO TRUKI.

vfexico City, Mex. — Visas 
Meksikas inirszo isz priežas
ties nemielaszirdingos skerdy
nes 50 pasažieriu ir kareiviu 
per Meksikoniszkus banditus 
•po vado vyst a Manuelo Nunez, 
kuris buvo pulkininku prie 
IInerto laike revoliucijos. Už- 
klupimas ant trūkio atsibuvo 
artimoje Negrete, prie Ocotta- 
no. Banditai prisiartino prie 
augszcziau minėtos stacijos, 
kiti pradėjo szaudyt in inžinie
rių o antra dalis szaude truki- 
je, žadindami pasažierius ir 
kareivius kurie draugavo tru
kini, be jokios mielaszirdystes.

Trukije radosi taipgi du 
Amerikonai G. Wynkopp ir ko
kis tai Russell, kaipo ir Ang- 
liszka motere Mrs. C. Skarrijjt 
su savo penkių menesiu kūdi
kiu, kuriuos banditai apipleszc 
bet neužmusze.

Kada visi pasažieriai isz an
tros ir treczios klasos buvo nu
žudyti, banditai visus apiple- 
sze po tam padege vagonus, at
kabino lokomotiva ir nuvažia
vo in kalnus artimoje Michoa
can ir pasislėpė kalnuose.

Tarp nužudytu'Yadosi dau
geli moterių ir vaiku. Buvo tai 
baius reginis pagal apsakineji- 
ma likusiu Amerikonu. Bandi
tai nedalypstejo jokiu svetim- 
žemiu o juju buvo gana didelis 
skaitlius ypatinga^ Vokiszku 
imigrantu pirmoje klasoje, bet 
atome nuo juju pinigus ir ki- 
tokes brangenybes.

I

Banditai 
taipgi apipleszc miesteli Yuro- 
cuaro kur taipgi nužudė kelis 
Moksikonus.

Manoma kad nužudyta dau
giau kaip penkesdeszimts žino

ki! riu lavonai sudege 
drauge su trukiu. Likusioji pa- 
sažieriai pernakvojo apiplesz- 
tam mieste liję Yurecuaro po 
tam ant rytojaus nuėjo pekszti 
in Guadalajara, 
valdžiai apie kruvina skerdy- 
ne.

Valdže nusiuntė vaiska su
imti banditus arba iszszaudyti 
visus.

n i u y lavonai

kur pranesze

ant uly-
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Isz Visulzaliu ISZ LIETUVOS
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MONARKISTAI
ARESZTAVOTI

GYVASTIS UŽ
MAISZA ANGLIŲ

NESUSILAUKĖ SAVO SŪ
NELIO GRYŽTANT SU 

ANGLIMIS.
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ANGLEKASIAI
NESUSITAIKO

I 
-------------------- - ■' t*—"

LEWISAS KALTINA OPE
RATORIUS, O TIEJI 

ANGLEKASIUS.

37 METAS

TRYS MOTERYS ARESZTA- 
VOTOS UŽ MUNSZAINE.
Coatsville, Pa. — Palicije ke

lis kartus užtemino,
ežios Bessie Struthers neszant 
rankoje gumine bonka, kokia 
naudoja ligoniai ant suszildy- 
rno lovos, ant galo nudavė 
jiems labai nužiuretina; sulai
kė mot ere, pauostė bonka ir 
vietoje vandens rado guminėje 
bonkoje munszaines. Pradėjo 
jaja kvosti kur gavo sztopa. 
Motere prisipažino ir nuvede 
in vieta kur pirkinėjo uždraus
ta sztopa. Palicije padare ab- 
lava pas Mare Sitarskiene ir 
Zofije Barzovskiene pas kurias 
rado tikra fabriku, szimta ga
lonu munszaines

Judosziene

Duryea, Pa. — Neregys le
vas ir serganti motina, su.nori- 
masezia lauke idant juju sūne
lis Leonas Katapoviėz, 19 me
tu, parneszt u maisza augliu, 
bet sūnelis nesugryžo, tiktai 
kiti žmonys atnesze jojo lavo
ną namo. Leonas su kitas rinko 
anglis nuo artymo dortbankio. 
Staigai dalis dortbankio nusly
do, o su juom ir Leonas, ant ku
rio sugriuvo szirntai tonu szlei- 
to. Kiti rinkikai subėgo ir pra
de at kasinei užgriautąjį, bet ne 
galėjo in laika iszgelbeti ji nuo 
smert. Po valandai laiko atka
sė nelaiminga, bet jau buvo ne
gyvas. Dabar vienatine para
ma tosios vargingos szeimynds 
yra jaunesnis broliukas kuris 
turi rūpintis neregiu tėvu, ser- 
ganezia motina 
žom sesutėm. Tėvas neteko 
akiu per eksplozije kasyklose 
penki motai adgal, o motina 
serga nuo keliu sanvaieziu lo
voje.

STRAIKAS TENSIS TOLIAU 
O TUOM : KART 

ŽMONYS RENTES.

NORĖJO SUKELTI REVO- 
LIUCIJE IR VELA 

PASODYTI CARA 
ANT SOSTO.

NETEISETUMAI KAUNO 
UŽSIENIO PASU SKYRIUJ.

Kaunas. — Kauno Apygar
dos Teismo tardytojas jau yra 
užbaigęs tardymu apie neteise- 
tumus, kurie buvo savo laiku 
susekti Kauno miesto 

virszininko
Visa b via buvo 

apygardos 
Teisman pa- 

vir-
ir

ir ap- 
užsienio

maisza 
nesugryžo,

New York.

ir dviem ma- 
Tevas

GALIMA DIRBTI 
NAMINI VYNĄ.

Washington, D. C. — Geno- 
raliszkas prokuratorius Sar
gent nusprendė buk žmogus, 
kuris dirba namini Vyną del 
savo naudos ir nėra svaiginan- 
cziu turi tame tiesa ir jam pro- 
hibicije negali uždrausti tai.

Palicije aresztavojo farmeri 
y

rado kolos baczkas 
Teismas nuėjo 

, kuris 
kad prohibicijos 

sznipai neturi tiesos*aresztavo- 
ir paliepė su

grąžyti vyną kuri palicije už
dare kalėjime.

Creed Isncr isz Elkins, W. Va. 
pas kuri 
naminio vvno. 
in augszcziausia suda 
nusprendė,

t i žmogu už tai

Posėdis angle- 
kasiu ir operatorių pairo, ne
nuveikdami nieko per tris san- 
vaites. Vieni kitiems užmeti- 
neja kietgalvysta. Operatoriai 
norėjo a rbi t racijos 
ant to nopristojo 
Operatoriai užmetineja Lowi- 
sui buk jisai ant nieko nenorė
jo sutikti, 
buk operatoriai buvo kieti ir 
nesutiko ant jokiu inneszimu.

Operatoriai užmetineja Lo- 
wisui buk jisai ne nori ant nie
ko sutikt ir laikysis tvirtai, ar 
žūt ar but.

Dabar valdže ketina insimai- 
szyt ir stengsis sutaikyt abi 
szalis paskirdama kamisija ant 
isztyrinejirno priežasties nesu
tikimo.

Tuom laik tukstaneziai szei- 
mynu keneze varga ir szalti, 
nes pinigiszkas zopostis iszsi- 
baige, sztorninkai neduoda ant 
knygucziu, nes patys yra ant 
kranto su bank rutininio. Visa 
viltis užbaigimo atraiko dingo 
ir angle k a si a i yra 
mine. » >

Wilkes Barre, Pa. 
žasties nesusitaikinimo, 
riai Grievance Comiteto prie 
Pennsylvanijos kasyklų kur 
dirba 10,000 anglekasiu, likos 
nutarta idant iszszaukti 
kompanieznus
Distriktas No. 1 panasziai nu
tarė.

Washington, D. C. — Kon- 
gresmonas Boylan isz New 
Yorko perstatė kongresui bila, 
kuris duotu prezidentui pilna . • ® ♦ 1 1 V •

v

o Lewises 
jokiu budo.

o Lewisas tvirtina y

labai misi-

Isz prie-
sana-

visus 
darbininkus.

DAUG ARESZTAVOTA.

Ukrajinoje, Balt

d e

Moskva. — 
rusijoFYr Kryme, likos susek
tas suokalbis monarkistu prio- 
szais Soviatus ir visi likos 
a reszta v o t i. Re vo 1 i uc i jo n i e ri a i 
susinesziuejo su dideliu kuni
gai kszczi u Mikniuje vieži u, de- 

suszaūdyto buvusio caro
Mikalojaus, su paginiba gene
rolu G euro t, Bukareszte ir 
LeontoViczu, 
yra tarnystoja slaptos 
niszkos palicijos.

Monarkistu planai buvo isz- 
neszimu in padanges geležin
keliu ir tiltu, nužudyti Soviati- 
nius virszininkus ir kitas ženk- 
lyvas ypatus.

Suimtos gromatos ir doku
mentai parodo, buk ant sutvė
rimo monarkijos, aplaikydavo 
daug pinigu isz visu daliu Eu
ropos ir Suvienytųjų Valstijų.

Vienas isz Rusiszku popu 
net 19 kartu perėjo per rubežiu 
su slaptais dokumentais nuo 
visokiu organizacijų kurios 
pareminejo t^ji tmokalbi idant 
Rosijoi vela pasodyt cara ant 
sosto, o tuom butu dede miru
sio caro Mikalojaus.

, Bukareszte
Kiszenieve, kurie

Bum lį

105 ANGLEKASIAI
UŽGRIAUTI KAS1KL0JE

BAOAI VISI PRAŽUVO EKS- 
PLOZIJOI CAZO. TIKTAI 

8 ISZSIGELBEJO

Vėla kilo 
minksztu 
Mine No
Degnan McConnell Co.
Wilburton, kuri

2

savo valdžiatiesa paimti po 
visas kasyklas ir jaises dirbti 
del gero visuomenes.

Liūdna, kad Lewises ne turi 
daugiau mielaszirdystos ant 
savo draugu kurie keneze var
gą. Gali jisai kovoti, nes tai jo
jo privalumas iszgauti kanuo- 
dailgiausia del darbininku, bet 
reikėjo jam suprasti kad 150,- 
000 darbininku su szeimynoms 
ne gali ilginus iszlaikyti strei
ko. Geriau butu, kad butu pri
ėmęs arbitracija ir žmonys su- 
gryžtu prie darbo.

KASZTAI MIRTIES 
PABRANGO ROSIJOI.

Moskva. — Tas, kuris szia- 
dien mirszta Kosijoi, turi mo
kėti daugiau už palaidojimu 
isz priežasties stokos tinkamo 
medžio ir laidojimo materijolo. 
Grabai pabrango ant 38 pro
cento, o vieta ant kapiniu ant 
25 procento.

Sziadien del Komunisto yra 
pigiau mirti ne kaip kitiems, 
nes komunistai paprastai yra 
ladojami prastam grabe 
muszta isz keturiu 
muszta su raudonu audeklu. 
Soviatu valdže užmoka už lai
dotuves savo “ tavorsezio.

su-
lentu, pa

su

? y

Pas-

sk rities
pasu skyriuje.
perduota Kauno
gynėjo padėjėjui.-*
traukti kalbamo skvriaus
szininkas p. Pranckeviezius

to skyriaus tarnautoju.ei u
Kaip teko patirti’, toji byla bu
sianti neurine jama Kauno

m.
negrinejama 

Apygardos Teisme 192b 
Sausio menesio pabaigoj.

GAVO PER ANTAUSI.
Svėdasai, Rokiszkio 

Spalio m. 19 diena vietos 
džiokliai iszejo medžioti, 
tarpe buvo ir kun. X. Medžiojo 
19 ir 20,d. Spalio, 
rinko pas vietos

aps. — 
mo
ju

21 d. susi- 
girininka 

vienk. Naujieji. Žinoma, Szve- 
dasiszkiai, kaipo garsus vals
tybines garbintojai, inkauszo. 
Inkauszcs kunigas X. skėlė in 
antausi pil. J. S., o tam paklau
sus už ka, kunigėli, inuszi, ga
vo dar kelis antausius, kad ap
sikruvino. Toki atsitikimai 
Svcdasiszkiams ne naujiena.
RADO PASIKORELI ISZ- 
SIPILDE PRAKEIKIMAS.

jS

Pasziuszvys, Kėdainių aps. 
(“V-besi.” kprA m Rudeniop
’ Hr - ;,W|. r

boba su vaiku grybaudami ra
do miszke kepure, kuria vaikas 
nesziojo 2 savaiti. Paskui kiti 
grybaudami, rado pasikorusi 
žmogu — tai buvo V. Praku
liauskis. (Iszgirdus boba, kad 
kepure pakaruoklio, tuoj nu
traukė vaikui nuo galvos!). — 
Ja rugius suvežus Mikailisz- 
kiuosc pas Czkika (kur jis tar
navo't ake: “ suvežem, bet kas 
juos bevalgys; asz kita mota 
mirsiu!”

Prakuliauskis buvo su pa- 
ezia palmetes. Sako, kad jam 
vedanties tėvas davės toki pa- 

Kad jus vienas 
nusi-

la imi n ima: 
pasikartume!, 
skandintume!!

4 4

o kitas
” Dabar Debei

kių kaimo žmones tiki, kad tie 
žodžiai iszsipilde ir tik laukia 
jo paezios paskęstant.
GRYŽTA ATGAL

MacAllister, Oklahoma. — 
baisi eksplozije 

anglių kasyklose 
prigulinezios prie 

, arti
užgriovė 108 

anglekasius. Badai tiktai asz
tuoni iszsigavo laimingai, kiti 
pražuvo. Szaftas užgriautas, 
todėl negalima ineiti in kabyk
las. Eksplozije suardo visa ti
peli (brokeri.)

Darbininkai isz visos aplin
kines adbego in pagelba. Mote
res ir vaikai nelaimingųjų ver- 

, re-

Paskutines Žinutes.
SUDEGE LIETUVIU 

NAMAI.

ir daug bro- 
gos. “Judosziene” ir dvi mote
rys likos pastatytos po kauci
jai lyg teismui.

BALTIEJI LINCZIAVO 
NIGERI.

Ocala, Fla. — Banda apmas- 
kuotu uitųjų atėmė nigeri 
Nick Williams isz ranku pali-t 
cijos, insodino in automobiliu 
ir nuveže 18 myliu nuo czionais 
in laukus, kur nigeri pakorė 
ant telegrafinio stulpo. Badai 

fliiwo/vniA kaUn

o

ke graudžiai prie kasyklų 
ginis balsus ir gailingas.

Eksplozija badai kilo 
karbaidines lompukes. Tosios 
kasyklos neprigulejo prie uni
jos ir pradėjo " dirbti ant 1917 
iszlygu.

Daktarai pribuvo isz visos 
aplinkines apžiūrėti sužeistus 
ir apdegintus, jaigu laikais

nuo

katruos iszgautu gyvais isz ka
syklų.

. JI New York. — In rostau-
racije ant East Side inejo ke-
turi banditai, sulaikė locninin- 
kus ir tarnus nuo kuriu 7* — 
$10,000 ir iszpiszkino isz miės-

p^eme

New Britain, Conn.— Gruo
džio 31 d. 3 vai. po pietų iszti- 
ko ugnis Lietuviais apgyven-, 
tam namo po No. 481 Park St. 
Pusėtinai apdege virszus namo 
ir d«u * nuostoliu padare sulie- 
dami rakandus sziu nuomoto
ju: Norkūno, Pitkeviczihus ir 
L. G. Kaziuno, kurie buvo pri
versti naujus metus sutikti kur
kas rado vieta pas savo kaimy- Vilinius. — Suraszy su ingy- 
nus. — V.

20 MEKSIKONISZKU 
KAIMU UŽLIETI.

Mazallan, Mexico.
kiausi daneszimai skelbia buk
dvideszimts kaimai likos užlie
ti per tvanus, kada iszsiliejo 
upes Santiago ir San Pedro, 
gubernijoi Nayarit. Badai tva
nuose pražuvo apie asztuoni 
szirntai . žmonių o konia du 
tukstaneziai randasi be pasto
ges.

LENKAI NORI ISZ- 
VARYTI VISUS 

LIETUVIUS 
KUNIGUS

Hazleton, Pa. — Angelo 
Tartar gavo zine nuo savo mo
tinos isz New Yorko kad ne tu
ri anglių. Sūnelis prikrovė di
deli troka anglimis ir nuvožė 
del motinos. Szirntai - žiopliu 
buvo apstoja troka.

vendiniam konkordato Lenkai 
kelia gyvenaneziu
kraszte Lietuviu kunigu byla, 
neva neturineziu teises in Len-

Vilniaus

ku pilietybe. Vyskupo kurija 
nutarė ta klausima iszspresti, 
tuojau atvykus arcivyskupui 
Ciepliakui. *

fl Boston, Mass. ■— Szeszi 
darbininkai likos sužeisti kada
senas hotelis Parker House su-t

fl Wilkes Barre, Pa. — Aro- 
nasTIurkovioz parandavojo sa
vo sztora ant S. Main uli, del
McCroty fersztorio ant 30 me

-•’i X **
41..

AWM «<b

”T M LIETUVA.
Ukmergės apskr. — 

atvažiuoja 
okupuotos Lietuvos žmones, 
kurio pabuvo kiek laiko vėl 
gryžta atgbl. Labai dažnai pas 
mus atvažiuoja Vilniaus mies
to agronomas Paleviczius. Drą
siai, 
kiszkai visur sznoka ir 
žomas puotauja su vietos dva
rininkais.

Želva, 
Tu Želva dažnai

nesislapstydamas Len- 
nevar-

vir
šavo

u

Pirmas yra

TAI BENT VYRAI.
Rietavas, Tolsziu apskr. — 

Ketvirtas metus vietos kode
inai, valdydami valscziu, teip 
insidrasino, kad pabaigoj Spa
lio m. atvažiavęs apskr. 
szininkas turėjo paimti

globon” du kademu “didvy
riu” — Mickų ir Jonuszauski 
už pasisavinimu isz valscziaus 
kasos apie pora deszimcziu 
tukstaneziu litu.
buvęs valscziaus kasininkas, 
o antras pirmininkas žem. ref. 
komisijos, uk; sąjungos ir kitu.

Nors tas smūgis Rietavo ko
deinams ir no mažas, bet turė
dami pakjmkamai “didvy
riu, ’ ’ jie mėgins savo 1 * szvcip 
tumu” ir tojiaus žmones mul
kinti, arba szmoižti v. 1. žmo
nes, pav., kad buvęs Seimo na
rys Kuzminskas nužudęs savo

darni pakankamai 
riu, ’ ’ jie mėgins savo

X

SU-

LIETUVOS KARIUOMENES 
INTENDANTAS 

PASMERKTAS UŽ 
VAGYSTES.

Kaunas. — 1923 metais Lie
tuvos kariuomenėn stojo Rusu 
emigrantas, karininkas Voro
nenko. Jisai buvo paskirtas 
Kauno belaisviu stovyklos vir- 
szininku. Likvidavus stovykla 
jisai buvo paskirtas Kariuo
menes Intendantūros paszaro 
skyriaus virszininku. Patarna
vęs kiek laiko Intendant ūmojo 
jiai susitarė su savo draugu, 
karininku Zabarausku, ir juo
du pavogė isz Intendantūros 
sandelio 250 tonu avižų, kurias 
juodu pardavė pigiomis kaino
mis ir gavo 168,000 litu. Be to, 
juodu teip pat pavogė ir pigiai 
pardavė kitokiu produktu. Ta- 
cziau visi ju žygiai buvo
sekti ir svarbiausias kaltinin
kas, Voronenko, tapo suimtas. 
Tardymas parode, kad tame 
dalyvavo ir karininkas Zaba- 
rauskas, kuris, apie tai sužino
jęs, nusiszove.

Dabar visa byla buvo nagri
nėjama Kariuomenes Teisme. 
Buvres karininkas Voronenko 
neige savo kalte, 
oripažino ji kaltu ir pasmerkė 
12 metu sunkiųjų darbu kalėji
mo, atomo isz jo karininko var- • 
da ir iszmete isz kariuomenes 
tarpo. Be to, jisai privalo gra
žinti jo padarytis • nuostolius 
isz 168,000 litu.

LIKE SIDABRINIAI 
PINIGAI BUS ATGABENTI.

Kaunas.'Kaip teko pat ir
ti, likusi sidabriniu pinigu par
tija busianti atgabenta isz An
glijos 1926 m. Sausio menesi. 
Toji partija sušalėsianti isz 1, 
2 ir 5 litu, isz viso pusasztunto 
iniliono sumai.
MIRĖ SENAS PATRIJOTAS.

Girdžiai, Jurbarko v., Rasei
nių apskr. — 1925 metu Balan
džio men, mire V. Paceviczius, 
59 m. amžiaus, kuris buvo tik
ras patriotas ir senovės laiku 
knygnesziu centras. Jam mirus 
Girdžiu klebonas in kapines jo 
nepriėmė, jis palaidotas

” Dabar kun. ji 
daug kartu isz sakyklos vadi
no arkliu ir tt.
BEDARBIAI LIETUVOJ.
Kaunas. — Kauno ir Sziau- 

liu darbo biržose yra inregis- 
truota apie 3,000 bedarbiu, ku
riu skaiezius kasdien vis auga.

NELAIME MALŪNE.
Gudupiai, Mariampoles aps. 

— Lapkriczio 28 d. 15 v. Gudu- 
piu kaime, dirbant P. Baltru- 
konio gariniam malūnui, spro
go

ratka pinese.

m

bot teisinas

si-

Nu-

virszutinis girnų akmuo. 
Užmusztas savininkas Petras 
Baltrukonis ir du darbininkai, 
viena sunkiai sužeistas.
kirsta du stulpai 6 coliu storio
ir vienas girnų gabalas iszle- 
ke per siena in lauka net 10 
metru nulėko, kartu iszmesda- 
mas vina isz užmusztuju. Spro
gimas buvo girdėti net kitame 
kaime.
SUDEGE TRIOBELES SU 

GYVULEIS IR VISU TURTU
Igliszkeliai, Jevaravo vals. 

— Igliszkeliu kaimo sudege 
ūkininko Mikuliono visos tro
bos su gyvuliais ir visu turtu. 
Intaria padegus žentą, nes Mi-
kuliais jam nedavė dalios. Žen
tas jau aresztuotas ir tardant, 
sako, prisipažinęs.-

Skrebiszkis. (“V-bos” kor.) 
— Rokiszkio v. — Gruodžio 
10 d. siidege Bukos visos trio- 
bos ir gyvuliai.
isztremti in Sibirą už Lietu- 
vyste ir atvžiaves in Lietuva 
gavo žemes ir buvo pradeje 
gyventi. Bet nelaime viską su- 
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j Kas Girdėt
Iszburimas senos cigmikos 

ant vienos moteres, parodo,

liu vyro savo, nuo kurio aplai
žo szvieša ir moksliu

a# !1
ii

14

-h.
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senos 
moteres,

kad toki buriniai niekados ne- 
iszsipildo ir tik vra apgavimas 
lengvatikiu kurie praloidineja 
pinigus be reikalo. Kokia tai 
Europiszka pone, lankydamasi 
Simloje, Indi jose, isz akyvunio 
nuėjo pas i n spėt o ja idant jai 
iszbnrtu ateiti. Inspetoja pa

dėliui ponios, pradėjo 
burti, buk 
didele ponia, bet josios pagei
dimai niekados neiszsipildins 
ir turi pasilikti vargingam sto
ne ]>(*r visa savo gyvenimą. Po
ni iszejo laukan juokdamasi 
szirdingai, nes toji pone ne bu
vo kuom kitu kaip tik karalie
ne Elzbieta isz Belgijos, kuri 
atlikinėjo kelione privatiszkai 
po savo tikra pravarde.

O bet. motore yra saulute sa
vo vyro. Nesiranda ant svieto 
tvireziausio, kaip ta, jaigu vy
ras, turėdamas gera, szirdinga 
paezia, bus pats ' geru vyru, 
nors pats turės bjaurius pa pro- 
ežius. Motore turi didele intek- 
me ant vyro, isz kurios pastoja 
nuo menulio ant saules.

rasztuose 
s szvenlas

Lietuviszkos Pasakos.
. Ui 4 *’ ' * 1 ’ 1 ' > ' ' 1 '

ėmus

Ii

•į
i"

Senoviszkuose 
skaitome,* buk toki 
Franciszkus, kuris per intekme 
savo geros ir iszmintingos mo
teres, isz girtuokliaus ir pa- 

jiji geidže pastoti' prastos valkatos, pasiliko geru 
ir szvenlu žmogum 
kada jisai buvo gyvas, Isz tik
ro paleistuvis Ignotas sutiko 
ant kelio savo gyvenimo gera 
ir dievobaiminga motore, kuri 
isz jojo padaro dora žmogų.

Garsus rasztįninkąs Sinkovi- 
czins, kuris parasze Quo Vadis 
ir kitas knygas, po mireziai sa
vo paezios, pasako: “Su josios 
mirezia eina in josios kapa ma
no spėkos ir darbszumas. ”

Motore permaino pikta vyra 
ant gero ir meilaus žmogaus, 
bet yra lankiai ir prieszingai.

Anarkistas I jiebeni 
nužudo Austrijos 
Elzbieta, prisipažino sūdo, kad 
motore in ji inkvepe neapykan
ta ir priverto prie 
Judoszius skundėsi ant Magda
lenos, ciesorius Noromis ant sa
vo motinos, Lenkiszkas kara
lius Mieezyslovas, II, skundė
si ant savo moteres Bonos, sa
kydami kad tai buvo tikros 

kurios ne tik 
karai i szkus vv-

Szi menesi suėjo dvideszimts 
metu kaip Henrikis Fordas su 
pagialba savo dvieju draugu 
pradėjo dirbti savo automobi
liu ir taip buvo vargingu kad 
sztorninkas pas kuri pirkinėjo 
maišia del savo szeimyneles ne 
norėjo jam duoti viszta ant 
bargo laike Kalėdų.

Dabartės Kordas gal > ra tur
tingiausiu žmogum ant svieto, 
nes in dvideszimts metu jojo 
dirbtuvėse sziadien dirba su- 
\ irszum 191 t ukstaneziai dar
bininku, aplankydami
nžmokesezius už savo darba, o 
milijonai Kordo automobiliu 
randasi po visas dali s s\ i-'to — 
ne tik Amerike, bet Europoje 
Japonijai ir Kiniu,

gerus

e kur For
das turi taipgi savo fabrikus.

Kordo turtas auga ir pasidi- 
lina kas(

g vvena
metąs szimtaropai,

jisai neiszlaidžiai ir 
nuolatos dirba ant praplatini
mo .-avo iszdirbvscziii. «

žmonių 
akyvi žinoti Kokiu bildu atsi
rado kate ant svieto ? Sztai pa- 
^al Rytu szalies .Tpsakymus, 
tai kate pasirodė laike na ta po. 
Kada žiurke ir 
Nojaus
rado kates, todėl l»ai- 
|dat i no veisle žiurki a 
jog jau ir tetos ne.- ir; 
je. Tada Nojų 
vo, paglostė j’ 
garsiai
ko pora kacziu, kurios

Gal daugelis vra

poli inejo in 
Arka, tame laike nesi- 

i i rasi- 
h pelių 

arko-
‘! ,eja> prie le

as >ucziaude 
ir i-z snukio iszszo- 

t oojau s 
pradėjo naikinti žiurkes ir pe-

Kitos pasakos 
kate kilo isz Nojaus pirszti- 
nes, — kaip apie tai pasakoja 
Vengrai: Kada Nojus inejo in 
arka, velnes geide ja ja paskan- 
dyt. Persimainė in pele ir pra
dėjo graužti skyles arkoje. No
jus mete in jaja savo pirsztine, 
kuri persimainė in kate ir su
ede pele.

Rumunai pasakoja apie tai 
szitaip: kada kate suede pele, 
turėjo savyje velne. Bet neilgai 
nesziojo savyje taji velne, ku
ris iszbego isz kates kūno; bet 
ant visados pasiliko pedsakiai 
velnio kateje, kurios akys žiba 
nakties laike, o kada bružinasi 
kate szersti, tai isz josios iszei- 
na kibirksztvs. c

I

skelbia, buk
1SZ

tai vra

% I

MANO
LAIKRASZTIS...

sedincziam užganadi-

SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1US.

dusauda-

pasibaigė tas balius, pargry- 
žo namon, norėjo jo pati lyst in 

, ale nerado, 
savo vvro keikda

ma]:, nelaimingai pa-
larei man ir sau, ba mane mo

ta vieta, kurpasiskandino in 
ta varle inszoko in Vilkupe.

ARISTINAS KURPIUS,

r ■.
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I,
Pi
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(’zionais paduodame trupi- 
. uolius apie moteres ženklyvu- 

ma ir kokiu prieteliu motoro 
vra del vvro: * «

Motore yra menuli a vyro, 
nes patol gyvena laimingai ir 
turi gera varda, ženklvvuma ir 
paguodone, jaigu suranda sau 
gera vyra ir yra per jiji guodo- 
jama. Bet piktas ir palaidus 
vyras ta ja moteri gali instumti 
in smirdanezia bala, kurioje 
pats gyvena.

Nuo vyro atsimusza szviesa 
ant moteres. Pati profesoriaus, 
baukierio arba 
vaikszcžioja spinduliuose vyro 
savo, norints pati nebotu mo
kyta ir tik truputi mokėtu ra- 
szyti ir skaityti. Pati apgavi
ko, girtuoklio, kazirninko arba 
piktadario, keneze už vyro kal
tes — norints pati butu kanuo- 
teisihgiause. — Pati yra menu-

meni i vyro,

raszt i įlinko,

l

Taip ano broliai pramane, kad 
jie yra Vandeninkas ir Vando- 
ninko, kad anuodu abudu van
deni je gyvenimą del saves tu
rėjo apsirinkti, lyg in visu lai
ku savo amžins amžiaus.

(TOLIAUS BUS]

4 k
1

į

Taip jam gerai viskas sekėsi, 
bet tiktai, kad pats eina gulti 
in lova, tada ta varle savo pri
siglaudės prie savos 
mas glostė, atmindamas ant to,
kad jo broliai turi geras pauzes 
ir bagotiis tėvus. Jis nors dar 
bagotesnis už savo brolius, ale 
vienok jo pati yra varle. Taip 
anas tankini apsiverkdavo, pa

ta varles isznara
Tada ji ant 
rna sake: 
t
tina buvo prakeikusi, kad dar 
ne buvau gimusi ant svieto ir 
gyvenime savo iszpakutavojau 
25 metus iii varle pavirtus, o

AMŽINASIS ŽYDAS. 
4

Kada Poną Jezu Pilotas a p 
sodino ant srnerties, o tas ap 
sunk i n ta n kryžium, 
miestą Jeruzalima, o kaip tik
tai iszejo isz miesto per prie
miesti, tada mieliauses Jėzus 
apsilpo nuo sunkumo kryžiaus. 
Beneszant, norėjo prie vieno 
miesezionio trobos ant kerezios 
atsiremti su kryžium pro szali 
eidamas, o tas Žydas, iszpnoles 
isz savo namo, ant Jėzaus mete 
su akmeniu, in rankas paemes, 
sakydamas: “ 
no stubos turi sustoti ? tu man 
beda dar padarysi!” O kad 
antra akmeni erne ir norėjo 
mesti ant Jėzaus, tada to ak
mens ne paleido isz savo ranku, 
kaip turėjo atstatęs ant meti
mo, taip ir pasiliko su iszkeltu 
akmeniu rankose savo. Taip ir 
isz namu savo iszbego in svie
tą ir niekas ano nežinojo, kur 
jis dingo. Ano vardas yra A ris
tinas kurpius. Tas Žydas pra
mintu tapo amžinuoju Žydu. 
Anas turi apsukti tris Išartus 
aplink svietą; tai tada bus pa
baiga svieto. Ba anas eina ir 
eina ar vanduo, ar ugnis, vis 
yra jam lygu; ar naktis, ar die 
na, vis turi eiti be atilsio. Kad 

. ant jauno menesio stovi, tai tu
ri dar paeima in žmogyste, o 
ant delczes — kaip liktai sze- 

žmogaus. 
jis kuriuose 

ežia metuose musu Raseiniuo
se. Žydai negalėjo su juom ne 
susikalbėti, ne susirokuoti.

“ ko tu

ej o per

kam tu prie ma-

varle pavirtus
ernes ant ranku ir žiūrėdamas paskutini buvo szi metai, ba
in varle, savo paezia. O ana 
jam nieko ne sako. Viena syki 
tu broliu uoszviai padare dide
li balin ir snprasze savo žentus 
su paezioms, o drauge ir ta 
jauniausioji broli, kuris varle 
už paezia turėjo. 'I’ie nuvažia
vo su paezioms, o tas paemes in 
pirsztine iiideta varle ant ran
ku, pradėjo verkti ir 
ant varles 
varle prasznoko: 
raudok, bet

sa vo

raudoti 
. Tada 

no verk, ne 
ant baliaus, 

kad tave prasze, o kada klaus, 
del ko tavo pati ne atvažiavo 
tada sužaibus žaibai, tu 
kvk: 
K 
klaus

ži u rodama s.
4 4

eik

eziau savo rubus pametusi, 
diyna po dienos buczniu tavo 
pat i buvusi, i. 2..’.____ 2...pati buvusi, o dabar antra kar
ta. tiek turiu pakutavoti už su
deginimą mano rubu. Su Diev, 
jau daugiau manės njunatysi! 
Taip sakydama in varle sau 
pavirtusi iszszokavo per slenk
sti, per duris ir kitas duris, ir 
taip daugiau nesugryžo. O kur 
ji nuszokavoY Ten in Vilkupes 
upe, ties Raseiniais, o tas jos 
vyras pasiliko be anos, pagavo 
ana didelis gailestis, baisus ap
maudas.
protas 
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Lol PAIN- 1
EXPELLERIS T

Pr«v«ja Skausmus! <
........... ,.ip, kad lis
ftebitinas u o i mental persisunktų 
per odij j pat riet*, it kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Expell«ris palengvina kraujo 
sukepim* ir atstrieta normali 
kraujo tck&Jim* gjslomls

3Sc Ir 70c vaiutlnrr.e. Tčmykite, kad butų 
Inkaro valzb&Itnklis ant pakelio.

F. AB. RTTHTER A CO. 
Berry A South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

ffi 
i*

r

r“ riavcja oKausmi
Trinkite greitai taip 
rt dirt i nji* liūin’./»nu< *

Nežinojo, ka daryti, 
siisimaisze. Nubėgo in 

puolė ant galvos ir
pasa- 

rnano pati dabar atsike
li kada 

kodėl tavo pati neat
važiuoja, taip tada pradės lie
tus lyti, sakyk: “mano pati 
burna prausėsi! O kada perkū
nai sugriaus, sakyk \jau mano 
pati atvažiuoja.” 
tas vienas turėjo ateiti ant ba
liaus, pas broliu paezios levu. 
Anie džiaugėsi su 
ežioms ir jo broliai 
niausiojo klauso: “ 

neat važiavai,

4 4

žvake uždegei”
4 4

4

Ateina pas mane du kart ant 
sanvaites per visa miela meta.

Karsztije, kada žmonys krin
ta riuo nuilsimo, lietuje, szalty- 
je, atnesza man in namus vai
kai ar gromatneszis.
Nudžiugus, sulankstytus savo 

sąnarius pakloję ant stalo, ir 
pradeda po tam apsakinet kas 
atsitiko ant szio svieto. Nesi
randa kampelio ant svieto, kur 
mano laikraszczio akyvumas 
nesiegtu.

Nenuilstancziai eina visur, 
renka naujienas, talpina viską 
kas yra akyva, idant galėtu 
mane,
naneziai sziltam kambarije, ap
sakinėti kas atsitiko ant svieto.

Mano laikrasztis...
Be jojo negaletau apsieiti, be 

jojo svietas man butu užkaltas 
lentomis. Be mano laikraszczio 
butau kaip sliekas lukszte ir 
nieko nežinotai! kas ant svieto 
atsitinka.

Todėl myliu mano laikrasz- 
ti, laukiu jojo su nekantru
mu, sveikinu su džiaugsmu, ba 
jisai yra mano tikru draugu, 
mokytoju ir rodininku.

Mano laikrasztis vadinasi 
Saule.”
Kada jojo varda isztariu, ar

ba kas prie manes apie jiji kal
ba, tai rodos girdžiu varda sa
vo szirdingiausio ir brangiau
sio draugo.

Mano laikraszti stengiuosiu 
inkalbet ir kitiems kad užsira- 
szytu, ba žinau, kaipo asz, kaip 

gyvenimo ir ir kiti, jog užmokėdamas už ji 
tiktai Tris Dolerius ant meto, 
aplaikau skarbeziu isz kurio 
galiu per visa meta semti isz- 
minti ir apszvieta.

Mano laikrasztis pranesza 
mano giminėms ir pažysta
miems Lietuvoje kas pas mus 
Amerike atsitinka, kas isz 
prieteliu apsiveda, mirszta ar
ba užgema ir kaip czionais gy
vename. Jokia gromata negalė
tu tiek apraszyti per visus me
tus.

Ne tik asz, bet ir desėtkai 
tukstaneziu mano draugu yra 
sujungti per mano laikraszti su 
kuriais sveikinuosiu du kart 
ant sanvaites.

Taip raszo musu skaitytojai 
isz visu daliu svieto apie laik
raszti “Saule” kuris yra vie
nu isz populariszkiausiu laik- 
raszcziu Amerike skaitomas 
per tukstanezius žmonių, —vy
rus, moteres ir vaikus.

k ui is 
k a nd i e no

žudinstos.

piktos dvasios 
kankino savo 
rus bet i r juju sūnūs.

Atsitinka, ant nelaimes, la
bai tankiai, jog vyras yra prie- 
žaste nupuolimo moteres. Atsi
tinka lai tada, kada motore 
pildydama savo privaluma 
kaipo suramintųjų kūno ir du- 
szios, drauges gyvenimo, per
simaino ant drauges vienpu- 
siszko bizniavo 
yra priversta prie noszimo sun
kenybes ir atsakomybes del sa
vo vyro, o ne tokia kuomi pri
valo būti. ,

Motore būdama menuliu, yra 
taipgi ir saulute del vyro.

Taip, “mes valdom svietą, o 
mumi.N valdo moteres...

tada, 
savo

♦ 1

Mylėk savo artyma kaipo 
pat >ave, bet nekibkie prie jojo 
mot eres, 

v

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON SJS., 
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil* 
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M.

Parsamdo automobilius del 
veseliu, kriksztyniu ir

I

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiste
Viso* Kroniazko* Ligo*.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motero* 
Ne Serganti bet vi*gi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odo* Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite—Seredomi*, Ket
vergei* ir Petnycsiomi*.
lando*: 9 ryte Iki 8 vakaro

t 1Ofiso* va.

BAUSUM NAME. I 
Antra* Flora*,

POTTSVILLE, PA.
4 S. CENTRE ST.

< <

szelis padalinamo 
Sako, kad buvo

, ne
Piktai kada klauso ano:

Tada atsako:
O kada bus pa-
“()j, oi,

vaikszezioji ?” 
“kad reik!
baiga svieto?”
bus!”

! J 4 4

rytoj

■ ■ r-rr— ..............
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Vandeninkas ir Vandeninko.

pergyveno

sunams apgesusiu 
Mano vaikai, po smert

sakyk:

Taip dabar

savo pa
savo jau- 

kodel su pa
ežiu neatvažiavai, kaip mes 
atvažiavom?” Taip ant to lai
ko žaibai sužaibavo, o jis grei- 

“dabar ka tik atsi
kėlė mano pati, žvake užside-

> pradėjo lietus ly- 
jan, sako,'mano pati prau

sėsi!” Taip anie broliai jo tarp 
savos juokėsi isz ano: “jau, sa
ko kur norints per vandeni 
slenka ta jo varle!” ' 
perkūnas sugriumejo: 
sako, mano
O taip ir stojosi, ir 
jo pati su szesziais 
kada iszlipo isz karietos, tada 
tie jo broliai ir nosis nuliūdo, 
sakydami, kad jau daug gra
žesne ir patogesne ir malones
ne už aini dvieju pauzes. O tos 
varles vyras isz to didelio gai- 
lesezio, kad ano pati taip graži 
jam pasirodo ant to baliaus, 
parbėgo in savo namus, nie-

tai atsake:

ge! ” O ka i 
ti: “j

norints
va rle!

jau, su

O kaip
y 

, T

“jau 
pati atvažiuoja.

at važiavo 
arkliais. O

ant 
savo 

kam ne sakes, 
isznara ant lovos,

11

ai rado ten anos 
tuojans in- 
sudegino ir

J

PAJESZKOJIMAI.
Pajeszkau savo brolio Kazio 

Stanavieziaus,
ant River St., AVoBurn, Mass, 
dabar nežinau kur. Jaigu kas 
žino apie ji ar jis gyvas ar mi
res, meldžiu praneszt.

Peter Stanavage
Box 20

seniau gyveno

lt

Connerton, Pa.

Pajeszkau - Joną Yodeszka, 
pirmiau gyveno Pittston, Pa., 
dabar nežinau kur. Mes kartu 
atvažiavome isz Lietuvos. Jai-
gu kas apie ji žino ar jis gyvas 
ar miros, meldžiu praneszt ant 
adreso.

Jonas Dereszkeviczius 
Box 391 Cuddy, Pa.

lt

Asz Jurgis Silaikis pajesz
kau Joną ir Justina Silaikius, 
girdėjau Jbnas gyvena apie 
Benton, Ill. Jaigu kas apie juos 
žino meldžiu praneszt. lt.

G. Silaikis
4 W. Warren A ve. 

Dearborn, Mieh.
R.F.D.

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 
Su geresnei* apdarais, preke $1.50 

W. D. boczkausKas - cd., 
MAHANOY CITY, PA. ’

| AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
F 1

i JaiguŽinoma, tas yra labai svarbus klausimas.
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 
ir neturite apetito. Todėl Jus jaueziates ligotais, 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- 
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

Jei

SALUTARO STOMACH RITERI
g Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 
g jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes 
5 Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai.
I SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
I 639 West 18-th St - Chicago, Ill.

>

Taip

Kada gyveno Raseinių visu- 
pirmiauses gaspadorius Didi
nus Jurgis, kada dar miesto ne 
buvo, bus apie keturi szimtai 
metu. .Jurgio brolis vadinosi 
Zigmontas, tas turėjo tris su
ims savo, O kada
ant svieto patsai Didinis Zig
montas 49 metus, tada mirda
mas pavadino pas save visus 
tris sunns, palaiminti ir aplam- 
ti laimu, kaip turi del saves pa
ežius aprinkti ir vesti sau už 
prietelkas, su kurioms reikės 
gyventi neperskirtai iki smert. 
Zigmontas kalbėjo prie smer- 
ties savo 
balsu: “
mano, po keturiu nedeliu, pasi
ėmė szitas lendres eikite in 
svietu vieszkeliu, veiijraveda
mi. Tolei eikite, kolei ne patik
site prieszais savos ateiminczes 
tris merginas. O kad arti pri
eisite tu merginu, tada savo 
lendres meskite isz ranku, kat
ro lazda ant katros merginos 
galvos nukris, tai tas ims sau 
už paežiu ta mergina.”
tas Zigmontas, pasakęs savo 
sunams numirė, o tie trys vai
kai pasiliko pildo tėvo insaky- 
mus. Ir taip daro, kaip tėvas 
sake. O kada sutiko tris mer
ginas prieszais ateinanezes, ta
da anie mete savo lazdas. Vie
na ir antra lazda nukrito ant 
merginu gaivu, o jauniausiojo 
brolio lazda ant varles, szalo 
kelio klaksanczios. Vienas ir 
antras papa vedesi sau už ran
kos, o tas tretysis brolis varle 
turėjo sau neszti. Ir taip parsi- 
nesze namon, pasiuvo pirsztine, 
indejo ta varle in pirsztine, iy 
kad ėjo gulti in lova ir ta var
le su savim guldesi. O ka turi 
daryti, kad reike tėvo hisaky- 
ma iszpildyti ? Betgi gyveni
mas tas, kuris varle už paezia 
turėjo, kaip pienas plauko. Gy
vuliu ant gyvuliu buvo iv pini
gu ant pinigu, o turto savo 
nežinojo ne kraszto ne galo.

/ ■'
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

---------$----- ---
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

Padaryti Angliakasiams
Prailgintas padas ant

Žiūrėk del raudonos boles.

mete in peeziu 
pats nuejrt ant baliaus. O kada

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mithawaka, lad.
“Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Rusk*”

ii*'
i *4 ■ .i. ■ ,ii * it J »’!V, 
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“Ball-Band” (rau
donos boles) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.

Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band” 
, gumines kurpes, kurios cionais pažymėtos 

—Lopac ir H i m i ne r.

Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.

BALLsBAND
*<aS^

“Ball-Band” guminės kutpės yra padary
tos del ilgo nešiojimo.

Užsidėk porą. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
atrodo. Yra smagiausios kurpės kurias 
bile kada nešiojai.

Gali gauti “BalkBand” debatus, Lopacs ir 
Himiners, balta, raudona ir juoda 
spalva. 

♦

' Visi krautuvninkai juos parduoda.
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Vargszu Karaliene
(Parasze Vejas-Am. Lietuvys.) abu kunigą ikzczia i

— ---.. ----- * -

— Geiscziau asz ja dar kar
ta matyti — pilna laimes...bet. 
jau mano spėkos permenkos to
li keliauti...
surask ja....

Eik tu vienas ir 
- Su tais žodžiais 

abu seneliai nutilo.
Rytos tėvas atsistojo ir pra

dėjo tolintis isz visu akiu ir 
nyko po bisiki, dulkėtu keliu 
beeidamas.
jis ėjo.

“VARGSZU KARALIENE.“

Nemokėjo senelis nei skaityt 
nei raszyt, užtai jis nežinojo 
nei kaip kokis miestas vadina
si; visur tik jis temijo in pra- 
einanezias moteris, ar nebus 

Bet priėjo jis prie 
didelio miesto, kuris jam 

?; isz ežia

biau už kitas, ir mėgo susitikt.
Jos dailus veideliai viliote 

viliojo prie saves kiekviena 
vyriszki; ja teipgi pamėgo ir

— ir vedos
ir nevedes — broliai. Ryta ta- 
cziau
ir visus lygiai mylėjo — kaip 
turtingas kunigaikszczius teip 
ir vargszus senelius, kaip 
rus taip ir moteris.

Dclei tokio visu Rytos mylė
jimo ir paguodones kilo tarpe 
kunigaikszcziu
Taira tankiau su Ryta kalbė
davo! ir juokaudavo, ,dėlto jo

puse. Nors ne in namu puse jo
jo, bet vistiek jojo su 
gryžimo atgal in pili.

Vos Aistria iszoj isz girios, 
tuoj ji pasivijo ir trys jo tar
nai, ir ragus pūsdami suszauke 

niekas 
nepasi- 

namon jojo

iau savo meile neskyrė nieko | kitus medžiotojus, ir 
’rJ *’ - -1 1 ! i iki kol buvo porvehi,

vv- t

neapikanta.

vilczia

iki kol buvo porvehi 
gedd Tai ros, nes 
ne susieję sykiu pagiryje, bet 
kuris pirma iszjojo tas 
trauke in pili.

TA1RA PAKLYSTA.
Taira laiku

pirma

neprijojdamas

Dukters jieszkoti

tai o Ryta.
vieno
labai dailus iszrodc
jau negalėjo toliau eiti, 
tai tas pats miestas kur 
gaikszcziu 
jo duktė

pa loci nose
ne-

Buvo 
kuni- 

radosi 
Ryta, bot jis to 

sapnavo ir nežinojo.
Būdamas nevalgęs ir pavar

gęs, gatvėje jis sutiko kita pa
vargėli, o tas‘papasakojo jog 
eina in vieta kur “Vargszu 
Karaliene“ atveža jiems al- 
mnžnas. Ir abu jiedu nuskubo 
linkui tos vietos kad gavus ka 
snvalgyt. Bet buvo jau pervelu 
— jie nesuspėjo, nes ka 
“Vargszu Karaliene“ ežia bu
vo ir padalinus muistą ten bu
vusiems gryžo atgal.

vargszai pasidalino su 
jais savo dalimi, kurie nepavy
dėjo, bet kiti godžiai patys su
rijo.

Czia senelis 
rias kalbas 
“Karaliene“, isz kur ji 
klis, ir kad ji paeina isz 
gaikszcziu pilies; taigi su 
timis senelis nusiskubino

Kiti

kurvieta
atveža

vedos brolis Aistria pradėjo ’jo suprast kame dalykas;
neapkenti savo brolio ir net sa
vo paezios, nes jeigu jis dabar 
butu nevedes, jis galėtu paimt 
Ryta sau už rnoteri, 
kia n t kol Taira paims, 
dar Aistrio žmona Leda 
viską pradėjo nujaust; suprato 
ji kad Aistris prie Rytos meili
nasi ir labiau ja negu paezia

nelau-
Jauna

tai

n, :

sėdėdamas nelaimingas Taira, tėvui, bet Aistris perpykęs vi-

M
B

'M

Nelgimingu bus dabar su įnirtimu trenkė kūdiki tar- 
nei in rankas, surikdamas rus-Leda/nes gali ir ji teip

— vėl atsidusęs
žūti I

kaip asz...
gailėdamas savo brolienes 
manavo Taira. — Ir tu, Ryta 
pateksi in jo nagus, nes jis del 
tavęs negaili gyvasties kitu...
Macziati aiszkiai jo užsibrieži- 
mus link tavęs....

ai-

STEBUKLAI.

neiNei girios kraszto nei ko 
nors kito panaszes'nio Taira ne
tikėjo surasti. Bet jis prijojo

savo girięp kraszto, jau prado- !prio’ vioMOS lyKlnll08 k(n: 'm0_
vie

nok vis dar nenorėjo pasiduot, 
tikėjosi susiszaukti koki sh- 
visziki, bet jo rago balsai pra- 
ding tankumyneje. F 
jog paklydo, ir ome save 
neatsarguma kaltint. Dar dau
giau pasimislijo, ir jojo ten kur 
nuomone vode.

savo
iszgirdns 
vyro žo-

t

<1

Gardus Juokeliai
Apie Kunigus.

TARADAIKA
atsako

iii

Vienas ligonbuteje tris 
menesius pergulėjo, 

Na ir rodos jau sveikas iszejo, 
Bet kur tau! Vogti pradėjo, 

Griebe k a tik nutvėrė:
Kelnes, kotus, ziegorelius, 

O mislinate ar vis taip bus!
Pavogė pilna masznele, 

O džiaugsmas, mano szirdele 
Maszneleje ne buvo pinigai,

Tik visokį popiergalai,
Ir dingo isz miesto, daugiau 

nepasirodo,
Tur but in kur kitur 

n usi t renk e.
*

mokvtas

Gerai atkirto.
“ Del ko tai kunigėlis 

priesz medi nusiima skrybėlė? 
Juk kryžiuje randasi tokia pat 
medis kaip ir kitose girnose, 
kuriems taip pat reiketu ati
duoti garbe?

— Tamista esi paeziuotu? 
— užklausė kunigas Luterono.

— Taip esmių! — 
Luteronas.

— Ar mėgsti bueziuoti?
— O, dakaip!
— O ar tamista taipgi bu- 

cziuoji savo paežiai
— Tankiai!
— O in kur, jaigu vale už

klausti ?
— Kur ?... Tik in lupas!
— Taip ? Del ko-gi tamista 

jai bneziuoji in lupas, juk ga
lėtum jaja pabueziuot kur ki
tur... gal in kita dali kūno, nes 
tai vis kūnas, panaszus kaip 
tasai medis Dievo Mukoje, 
kaip tamista tvirtini.

Snmusztas Luteronas supra
to prie ko prilygino paezios 
kuna užtilo ir nuėjo kaip szno 
suodės muilą.

džiai buvo reti, o tarpo krum- 
bliu augo didele žole.
arkliu ttasuko in kaire, nes 
tikėjosi jjrijoti bent koki kal- 

idangi ežia buvo neper
matomo didumo Įpina. Ilgai jo
jęs Taira prijojo auksztesno 
vietą, o juo tolyn tuo auksz-

• • • . • k • 4 1

Jis su , 
f

Suprato nej^ kadangi ežia buvo neper
u z

cziau jis jautėsi esąs tos lygu-
myli. Leda pradėjo Rytos ne- dairo kad Tai r nėra, ir kilo su-

Pllin sugryžus, Aistrią apsi- mog-klonio. Buvo tai auksztu
apkest, ir visai nekaltai, 
ta mergele nei apie viena 
mislijo, o labiausia szalinosi 
nuo Aistrio, nes tas buvo jau 
vedos; vonge kur nors viena ji 
susidurt, nes 
jam progos prie jos kibti, 
tuomi užsitraukt ant saves ku
li iga i kszt i enes nea pi kan ta.

Neapikanta tarp broliu kū
pa kilo 

ir kitas

nes 
ne-

nenorėjo duoti 
ir

nigaikszcziu už Ryta 
iki debesų: ir vienas 
jiedu stengėsi surasti gera in- 
mone kaip praszalint isz pilies 

kadtik ant visados savo broli ir 
niekas apie tai nežinotu.

Jaunesnysis
Taira karta buvo sumanęs nak
ties laiku sugavus surakint sa
vo broli Aistri ir paliept tar
nam iszvežti ji ton kur jo nie
kas nepažinotu, isz kur jis nie-

kunigą i kszt is

irdojo invai- kad isztrnkti negalėtu ir nesti
go raszi rd e 

at vv- 
kuni- 

vil- 
lin- 

kni pilies, geisdamas pamatyti 
ta “Karaliene”.

Prisiartino senis prie 
eiu.
Imtu
dima kur ubagams
jei ne Ryta kuri isztolo 
dus subruzjdima nuėjo pažiūrė

tai
Ii epe 

taniams vargsza i n leist i per 
vartus — na ir tėvas liko 
vestas pa> savo dukterį Ryta!

Ryta, pažvelgi! ant
sunaikinto senelio, vistiek pa
žino jog tai jos yra tėvas, kuri 
ji teip mylėjo. Džiaugsmingai 
ji suszuko:

— Brangiausis mano teve 
Ii, ar tu ežia pas mane manės 
jeszkodamas atėjai ? Laiminga 
asz dabar!

— Ryta! dukrele... — puo
lėsi po jos kojų tėvas, pažines

Atleisk man 
dovanok už

<r r*

apie

palo- 
Sargai vare szalin, ir gal 
Tu Kalini inslume už liu- 

nonridera, 
nujrir-

ftu-

Snžinojus kad koksti.
vargszas nori ja matyti,
o

at-

skurdo

teisvbe...
Lai-

savo dukterį. — 
užzmano kalte ir 
skriauda kuria asz tau pada
riau... Pamacziau 
Anos dvi iszvare mane...
mingai dabar nors numirti ga
lėsiu glėbyje geriausios savo 
dukters... ir tais žodžiais ply- 
-zo senelio szirdis ir jis krito 
ant žemes negyvas.

Per didelis bet per trumpas 
buvo senelio džiaugsmas... Ry
ta džiaugėsi galėsianti su tėvu 
pabuvoti ir pakarszinti ji jo 
senatvėje, bet tik tiek galėjo 
su tėvu matytis iki jis spėjo 
isztarti atsipraszymo žodžius...

Ji dar norėjo pasakyti tėvui 
kad szitas jos praszatinimas 
buvo tam kad paskiau ji galėtu 
tęva užlaikyti, patekus in gera 
gyvenimą, bet jau to pasakyti 
nereikejo.

Ta pamate visi pradėjo Ry- 
f tos klausinėti apie atsitikima, 

o ji nieko neslopdama viską 
nuo savo prasiszaliniino dienos 
nupasakojo. Ten pat buvo ate- 
je ir kunigaikszcziai, kurie vis
ką girdėjo.

RYTA PAINIOJE PADĖTYJE.

Ryta, ta graži mergele, savo 
patogumu ir maloniu bei pa
doriu apsiejimu, teisingumu 
užsipelno visame pa Jociuje te

teisingumu

kia sau pa^uodono ir meile vi
su, kad kožmis ja mylėjo la-

gryžtu. Bot kiek laiko apie tai 
galvojęs, tuoj prisiminė Leda, 
gera ir padoria savo brolio mo
terį, kuri tuoj turėjo susilaukti 
kūdikio — pagailo jis jos ir tik 
del to paliko savo broli 
beje.

Bet jo brolis,

rainy-

nepereina-

nemanv-

bruzdi mas, parodymui 
nems ir visam dvarui kad ku
nigaikszczio nesugryžinias ji 
labai surūpina. Nors Aistris 
gailėjosi, bet jo gailestis reisz
ke džiaugsma.

—‘ Leisk tuoj kareivius jo 
jieszkoti! Lai joja vyrai po vi
sa giria ir suranda! — susirū
pinus, gailėdama Tairo, kalbė
jo Aistrini Leda, tokia žinia 
iszgirjdus. Nerami buvo ir Ry
ta.

Nors kunigaikszczio buvo 
visa valia ir jis galėjo kaip no
rėjo daryt, siųst arba nesiųst 
vyrus jieszkoti prapuolnsio 
kunigaikszczio, bet norėdamas 
pasirodyt žmonėms ir savo 
žmonai, o teipgi ir visus rnylin- 
eziai geraszirdei Rytai, kad jis 

savo brolio, pasiuntė 
vienam isz 

, i n sake ka
iria pa kia id i- 

gryžti,

zmo-

• •

ma. Kuomet užjojo ant kalno 
net nebuvo medžiu, ir žole sau
les nudeginta; tik krūmai pa
rudę nuo saules kaitros mažiu
kai stogsojo. Po vienu krumu 
apsirinko sau vieta, nuvedės ir 
palikes arki i pakabioje kad 
tas per nakti prisimaitintu 
žole, o pats sugryžes po kru
mu užmigo.

Anksti ryte jis iszbudo — ir 
Ta visa plati 

buvo

tu balsu:
— Praszalink ji! Nenoriu 

jo matyt! Nužudyk, užsmaug 
tu ji!

Serganti motina 
tokius baisius
džius, apalpo ir ilga laika gulė
jo negyva, apmirus. Tuo tarpu 
tarnaite su didele baime kūdi
ki neszdamos prasiszaline isz 
kambario, sumanius kur nors 
ji paslėpt nuo tėvo kerszto, ir 
palaikyt gyva, bet kad kuni
gaiksztis apie ji nieko nežinotu 
ir nemanytu gyvu esant. Tar
naite greitai nubėgo i n kita 
dvaro kraszte pa'lociu, ir tenai
jai lengva buvo surasti kūdikio 
paslėpimui vieta, nes ten ku
nigaiksztis kaip gyvas nebuvo 
buvęs ir neidavo. Apie ta kūdi
ki dabar žinojo tik ta tarnaite 
ir geroji Ryta, o daugiau nie
kas negalėjo žinot.

Kada kunigą i ksztiene po di
dele priežiūra atsipeikėjo ir 
prakalbėjo, apie savo kūdiki 
tuoj pradėjo klausinėt, bet nuo 
nieko nei žodžio iszgirst nega
lėjo, nes niekas nežinojo kam 
jos vyras kūdiki atidavė, ir ne
galėjo žinot kas su kūdikiu at
sitiko, nes merginos nesako, bi
jodamos kad sužinojęs kuni
gaiksztis kūdiki nužudys, o ku
nigaiksztis apie savo sunu 
daugiau niekad niekam neužsi
minė ir kalbėt nenorėjo.

Tarnaite su Ryta užsižadėjo 
niekam nieko neprasitart apie 
kūdiki, nes tėvas nugirdės apie 
ji kalbant, galėtu dar syki pa
reikalaut ji nužudyt.

[TOLIAUS. BUS]

* * ♦

Vienas “mokytas“ nusipir
ko knygų už 10 doleriu, 

Gavo visokiu meszlagnyeziu,

medis m

Bemardinai ir Jėzuitas.
Vienas Bernardiszkas brolis 

užėjo in karezema ant nakvy
nes, kur nieko negavo ant va
karienes nes nieko nesirado; 
nes brolelis turėjo su savim vis
ko, o kad tai buvo diena pas
muko, iszeme isz krepszio pa
gauta žuvi artimam prude ir 
reikalingus prie jos prietaisus, 
prasze gaspadines idant jam 
pagamintu, o pats pailsės ilga 
kelione atsigulė užpeczkije 
idant truputi atsilset. Tuom 
kart užvažiuoja priesz kareze
ma du Jėzuitai.

— Gaspadin, ar ne turi ka 
valgyt! — užklausė abudu in- 
eja i n karezema.

— Kur turėsi, praszau je
gamaseziu; vargas, nieko ne 
turiu.

vanduo galesgailisi savo brolio 
pulką kareiviu, o 
savo tarnu, 
reivius kiek po 
nūs sukomanduot 
gaiszuojant ilgai.

Po nakties ir dienos jieszko- 
jimo, kadangi Taira vis tolyn 
ir tolyn buvo jojęs, 
jai kareiviai gryžo namon 
teko penkių savo draugu, 
kunigaikszczio surast negalėjo. 
Kunigaiksztis radosi tame gi
rios kraszte kur kareiviai 
buvo dujoje.

Jieszkotojams sugryžus, da
bar visi pilies žmones sužinojo 
jog jaunasai kunigaiksztis yra 
tikrai dingės; apie tais girias 
kuriose jis klaidžioja, nuo am
žių žmonose eina baisios pasa
kos, buk kas jose syki pereina 
tam tikra rubežiu, jau daugiau 
isz ju iszeiti negali; kalbėjo vi
si apie invairius baisūnus ko
kie tik žmonių akyse ir minty- 

galėjo susitverti.... Daug 
kalbėta apie tenai gyvenan- 
czias su raganomis dailias ka
ralaites ir karalaiczius, ir apie

vadui
K

savo

no

jieszkoto- 
, ne

ri

ne-

kunigaiksztis 
Aistris, nesįgailęjo Tąirio. Ais
trini atėjo in galva mintis pa 
vadinti savo broli in medžiok
le. Su savimi Aistris tris iszti- 
kimus sau tarnus, kuriems pri
sakė paklaidini kunigaikszti 
Taira, nuvedus in 
mas girias.

Taira nieko blogo
damas, kadangi medžiokle bu
vo ju paprastu daiktu, 
ir jie visi isznyko.

Tarnai buvo iszmokyti pa
daryti szitaip: jot in tamsia gi
ria, o tenai paskui prukt nuo 
visu tolyn in giria, lyg kad ve
jantis ka, ir trnbijant szaukti 
visus in pagalba. Kada Taira 
paskui juos lėks, supini jo pė
das, pasidalinus jiems in 
sas puses, kad jis ; besimai-1* viską kas tik keistesnio kam 
szvdamas ir 
girioje nustotu keliu 
nes.

Tarnai teip ir padare.
Kada medžiotojai i n jo jo in 

gilybes, 
patemijes taura leidosi 

paskui vytis, o kiti du tarnai 
pasileido paskui jo. Abu kuni
gaikszcziai dar jojo sykiu, su 
jais ir visoms pusėmis buvo ki
ti palydovai. Tarnai vienas 
nuo kito prasiszaline, kada jau 
buvo toli, pradėjo garsiai triu- 
byt, ir garsai po biski tolėjo ir 
tolėjo. Kunigaikszcziai, iszgir- 
de ragu balsus, abu leidosi in 
sziauki'ama vieta. Bet Aistris 
jojo palengviay, o Taira, nieko 
nemanydamas, visu smarkumu 
arklį paplakęs pasileido ir tuoj 
pranyko. Isz to besijuok.da- 
masrAistris palengva gryžo 
ant namu.Taira, vis toliau ir 
toliaus balsus girdėdamas, žin- 
geidaudamas jojo tolyn in gi
ria, bet nieko sutikt negalėjo. 
Ant galo ragu basini isznyko 
Taira susistabdė arkli ir ant 
jo sėdėdamas aplinkui sukinė
josi, klausėsi, dairėsi, bet nie
ko nesulauke. Pirm grysziant, 
dar paszerdino atkli 
iszsiemes isz tarbos maisto už
kando, ir seAo vėl ant. arklio: 
Bet dabar jam, visai nežinant, 
kelias pasirodė, visai in kita

sutiko,

vi-

besiklaipydamas
nuoino-

se

giriu 
•yg

vienas tarnas 
taura

Tarnai

ir pat8

Lietuviszkas Graborius

K. RĖKLAITIS
na k-

ka jis pamato?
no i szmatu o ta žem u m 11 
dabar dingus... Visai nesimato 
nei žolek, ne jokio krūmelio, tik 
vanduo, vanduo ir vanduo kur 
tik jis pažvelgė... Labai toli, 
vos tik galima inmatyti, buvo 
kita tokia auksztuma ir viskas. 
Baisu jam pasidaro, nes, kaip 
jis mane, kas minėta, arba po 
kitai nakeziai,
siekti virszu szito kalno!...

Ka gi tas reiszkia ?
Taira to jokiu budu negalėjo 

suprasti.
Tas vanduo kuris po

ežiai netikėtai pasirodė priesz 
jo akis buvo tai juru vanduo, 
užsiliojes vandens pakilimo 
laiku. Tas reiszke jog neperto- 
li yra ir jura. Szita gi žema lo
ma buvo tai sausa juru szaka, 
bet labai užsisukanti pro kitas 
auksztumas ir girdis, per ka 
nesimato jura, nei juros vejai 
nebuvo galima jausti; vanduo 
ta kloni užlieja laike menulio 
praėjimo ir traukimo. Tai bū
na. vandens pakilimas ir nuslū
gimas, kuris tęsiasi koletą 
landų.

Apie popiete vanduo ir
pradėjo nykti ir pulti atgal in 
juras. O kungaiksztis, toli gy 
venos nuo juru, 
dalykus visai nežinojo 
labai nusistebėjo.

Dabar Taira pasigedo savo 
arklio; mane jog tas nabagas 
liko vandenyje; pats gi labai 
bijojo lipt’ nuo kalno, many
damas kad vanduo keno tai 
spėka užsilieja 
prigirdyt.

Tik po kokio laiko, nematy-. minėtos ligos, 
damas pemauja vandenio kili 

žemvn ir ♦

Laidoja 
naujausia mada ir mokslą.

Prieiname prekes.

numirėlius pagal

516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas |4Q

$1,000 TIK UŽ 60c.

pasitaikė sumanyti...
Kunigaiksztis Taira perbu

vęs toje baisioje ' girioje tris 
dienas, 
misti, valgė laukinius

neturėdamas kuomi

Jaigu “Saule“ skaitytu,
Tai savo procios nematytu, 

O neiszmanelis, 
Kaip negelia,

Jau tai mano sakalėliai, jai
gu i n ka žmogus in pranta tai 
sunku nuo to atprasti. Ten kur 
Pennsylvanijoi, gubernijoi, 
Kaip karezemas isznaikino,
Gyventojai su aluku atsi

sveikino,
Daugelis isz to džiaugėsi

O nekurie net draskėsi,
Sako, kad be alaus ne gali būti 

Vėlu k ant svieto negyventi.
kad netolimam 

mieste gavo t roką aluezio, na 
ir keli susitarė nuvažiavo atsi
gerti ir

. Kad gere tai gere, kiek tik 
norėjo,

Jog vos ant kojų stovėjo, 
Ant galo karuka sumistavo, 
Pinigu nuo bodžiu negavo, 
Namon pekszti strapaliavo.

Jau gaidžiai giedojo,
Kaip namo parsibaladojo,
Nuo bobų gera pasveikinimą 

apturėjo,
Ba po tai kelionini ilgai 

stenėjo.
Tai mat, ka pripratimas daro 
Jog net in kita miestą varo 

Argi tai ne sarmata,
Argi del iszmintingu taip 

iszpuola?
Pažystu net keturis plikius, 
Labai žmogelius netikusius,

O ka tieji plikiai iszdaro, 
Gyvenimą kaip arkliai varo.
Verke paezios ir vaikai 

Lietuvoje,
' O tieji kumeliai czionaiš 

zbitkavoja;
Tokius neužsimoka jau barti, 
Tiktai reike kaip szunis 

pakarti.
♦ ♦ ♦

O jus Binghamptono mistakes, 
Pas farmeri geriau užlai

kytos kiauliukes,
Nuo vyru pinigus intate, 

O vigados jokios neduodate.
Kaip gali tieji- vargingi vyrai, 

Smarvėje ir vieni bradai, 
Priterszti visyr kampai,

Ar tai gerai?
Susimylėsiu ir nepatingėsiu 
Kožna surugole koeziosiu, 

Ir nugara esi u!

Pagirdo

1

— Q kas ten kepasi' ant 
skaurados?
dirstelėdamas akyvai, in skau- 
rada.

užklause antras

Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 
stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkla, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks Žmogus yra susirau- 
ces, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 

taigi K™** reikalauk musu vaistžoliu, ko-

va ■

vėl

apie tokius
>

— Praszau jegamaseziu tai 
žuvis, bet ne mano, tik tojo zo- 
koninko ka guli už pecziaus.

Jėzuitai prisiartino prie ne- 
vos mieganezio brolelio, kuris 
viską girdėjo.

“Laudatur Jėzus Chris- 
paszauke vienas in gulim,

i
“In saecula saeculorum/1 

atsake vos girdėtu balsu gulini 
tis Bernardinas, — o kas ju$ 
per vieni T

Draugai Kristuso.

tus 
ti.

ff

norėdamas ji

giriu m0, palengva ženge
vaisius ir gere upeliu vandeni, vidiirkalnyje atrado savo arkli
o jo arklys rado užtektinai žo
les.

Nesiskaito jis dabar savo 
kunigaikszcziu, bet tik pakly
dusiu nelaimingu žmogum, ku
ri kas kartas, kas žingsnis gali 
mirtis sutikt i. Pastovios vietos 
ji surast negalėjo kur butu ga
lima prisitr isyt ir užveja ir 
guoliui urveli. Dėlto jis ir joti 
nesiliovė, tik vietomis sustoda
mas pasiganyt arklį bei sau 
pasirinkt miszkiniu obuoliu bei 
uogu.

Tankiai jis apmislijo apie 
dailiaja Ryta... Skaudėjo jam 
szirdi, nes dabar mane jog Ais
tris likes vienas, nebijodamas 
ir neapkęsdamas savo žmonos 
ir užsislėpdamas nuo žmonių r 
vargins Ryta savo užsipuoli
mais ir geismais.

Ir atėjo jam mintis, 
ne per brolio Aistrio pastan
gas jis paklydo: pirmiau Ais
tris nuo jo laike medžiokliu ne^

kuris tarp kmmokszliu ede žo
le; bet jau ne toj vietoj ji rado 
kur paliko, nes arklys, paju
tęs kilimą, lipo vis auksztyn, 
kolei vanduo jo nesieke.

Nudžiugęs savo tarno-arklio 
iszlikimu nuo vandens, 
kaltis nenorėjo czia apsilikti, 
ir auksztumdmis vėl jojo tie
siai, tolyn.

ar tik

siskirdavo, sziuo tarpu rj?aira 
tapo apleistas.
—Tai turbūt del Rytos jis mari 
sziteip padarė,

• U/ ''r -• Į i*<'.rt
galvojoI **■**•*'' 

vienas ant nugriuvusio medžio
i

# '■

l 4

■ ■ i į*

rios jums sugražins sveikata.
Vaistžoles yra nuo sekanczlu Ilgu: 

viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecsfa 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pemalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų.- Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa-

patrūkimo,

Jeigu kenti nervu suirimą, gahroe
skausmus, užima ausyse, nuomare,
szirdles liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner-
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 

jauni- miestuose.
M. ZUKAITIS,

25 Gillet Rd. Spencerport. N.Y.

ne-

KUN1GAIKSZT1ENES LEDOS 
VARGAI.

Viena ko Aistria dabar 
kente tai savo žmonos — kad
ji maiszosi jam. Ir jos nužudy
mui ar praszalinimui isz palo- 
ciu jis bando sugalvot 
kias inmonos.

Neužilgo Leda susilaukė sū
naus — kokis didelis džiaugs
mą iszkilo visoje pilyje!

viso- CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,858.62

DA1NU KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

I Bet 
tik vieno Aistrio — to kūdikio 
tėvo — nebuvo džiaugsmas 
apemes; jis vis susiraukęs, pik-Į

* « a a a t. a .. m >

Mokame S.csla procentą ant J

c ■

—• Ar prie užgimimo ar 
prie smerties, — užklausė vela 
gulintis brolelis.

— Prie užgimimo, — atsi
liepė vienas isz Jėzuitu.

— Tai jautis ir asilas, — 
kalba Bernardinas.

— Prie smerties paszauke 
antras.

— Na, tai du latrai.
— E, gana tu juoku frater 

(teve), kelkis o pasikalbėsime 
truputi, bus mums linksmiau.

— Kur man lygintis su je- 
gamaseziais, — iszsikalbeda- 
mas tarė Bernardinas kelda
masis.

Jėzuitai pradėjo kalba apie 
pamokinanezius klausymus:

— Ar tu žinai ka tai reisz- 
ke litaros ka yra primusztos

1.

r,I 
į

Preke 25c | SUS
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

tas vąiksztinejo ir mažai kalbė
jo.

Kada jis buvo inleistas in 
kunigaiksztienes kambarį kiti 

sau gulėjo motina su kūdikiu, jan

4

padavė kūdiki in rankas kaipo

t i, t 1. * •

sudėtu pinigu. Procentą pride- 2 
dam prie j usu pinigu 1 Sausio y 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir > 
jus turėtumėt reikalą su musu {

* _ -a l'"

banka nepaisant, ar mažas ar >
didelis. <

------  $
H. BALL, Prezidentas >

G. W. BARLOW, Vice-Prea. <
J. E. FERGUSON, Kas. >

DIDYSIS SZALTINIS,.
Minksztais grąžais apdarais

Tiktai $4.50

KANTICZKOS
Giesmių Knyga $1.50

Gromatoms Popieros su ap
skaitymais 75c tuzinas.

M. ŽŪKAITIS,
25 Gillet Rd.

Spencerport, N. Y.

k

I'

ant kryžiaus J.N.K.Ž.! (Jezu- 
Nazaranczikas, Karalius 

Žydu) —užklausė vienas isz 
Jėzuitu Bernardino.

— Tai ženklina, 
Bernardinas su nuobodumu, — 
jog “Jėzuitai Nevalgys Kep-

A a A

— atsake

tos Žuvies.“
Ant tokio atsakymo pasibai

gė kalba, kuri davė suprasti
I Jėzuitams, jog nevalgys vaka
rienes su Bernardinu o ir nega
li susilygint su jojo iszmintin- 
gais atsakymais.

—Surinko F.B.

JI Skaitykite “Saule”
!|l
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ŽINIOS VIETINES
»

SHENANDOAH, PA.

I

įk. 
nl

r.
i

— Jonas Sakalauckas li
kos nubaustas ant 90 dienu in 
kalėjimą už valkatysta ir pavo
gimą arklio ir vežimo nuo far- 
merio Schrepple isz Locust 
Valley, kuri po tam pardavė 
farmeriui Shallow isz Barnes- 
villes už deszimts doleriu. Sa- 

neturejo namu ne

darbavosi 
Yorke, 

Leviathan 
dar-

r 
L I 
r"'

...

I

kalauckas 
szeimvnos.

Pana Ona Reklaicziuto 
mokinasi ant

Jefferson ligonbutejo 
fijoi, pradeda

i|
I

L
r

norses 
Filadel- 

pasveikt po 
trumpai ligai, po teviszka ap- 
globa namieje.

— Tamakves bravoras ku
ris buvo uždarytas per valdžia 
apie meta laiko, vela likos ati
darytas, nes aplaike phvelini- 
ma ant dirbimo nirbiro(?) 
Terp nauju locnininku bravoro 
yra sekanti: Aleksa Szemans- 
kis, E. Maraglia isz Tamakves, 
A. Krankoski, M. Juodeszka ir 
D. Lukas isz Szenadorio.

— Panedelio vakara, 8:15 
valanda, ugnis sunaikino lyg 
pamatu paneziakn dirbtuve ir 
Uit v Box Factorv užmiestije 
prie Pleasant Hill, o kad tame 

buvo
negalėjo 

liepsna ir abi dirbtuves sudegė. 
Bledes padaryta ant $150,000. 
Fabrikas prigulėjo prie Lesh
er broliu. Gaila kad dabar mer
ginos kurios turėjo jame užsi- 

be darbo, 
nes laike straiko, kožnas skati
kėlis prisidave szeimynoms.

— Darninikas Banaviczius 
pardavė namus Antanui Tasu- 
koniui už $15,G00.

— Musu senas 
Juozas Zablaekas, 
serga.

— Gailės
T’rask a lieka,

kuri

>— Izabele Norkevicziuto, 
dažiuretoja ligoniu, gyvenanti 
ant South Bowers uliezios, ku
ri per penkis metus 
sveikatos biuro New 
iszplauke ant laivo
in Albauije, Europa, kur 
buosis prie Raudono Kryžiaus 
drauguves. Pana Norkevicziu
to, tarnavo teipgi 
tolymuose 
szelpimo skyriaus.

— Nežinomas ploszikas Pa- 
nqdelio ryta, apie 4 valanda 
insilauže in Lenkiszka klebo
nija Szv. Kazimiero, kur pra- 
baszczium yra kunigas Mieku- 
nas. Vikaras Bidus pabudins 
ant baladojimo, szove du kartu 
in bėganti pleszika. Paszaukta 
policije teipgi nesugavo pie

ta n įsu moję

laike kares
Rytuose prie pa

nesugavo 
sziko kuris dingo 
nakties.

nakti

Ml
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ugnis

laike vanduo 
ngnagesiai

ėmimus turės buti

užszales, 
gesyt

gyventojas 
pavojingai

miszios
Vinca Traskaucka, graboriu, 
atsibus Subatoje ant kuriu už- 
praszo visas gimines ir pažys
tamus.

f Seredoje, laike piet mirė 
Jurgis Matuseviczius, 42 metu, 
sirgdamas nuo kokio tai laiko 
vėžiu. Velionis pergulėjo li- 
gonbuteje 6 menesius, 
isz Szilavotos parapijos, Suval
kų redybos, 
no 18 metu.
ežia, G dukteres ir tris sunūs. 
Laidotuves atsibus Subatoje su 
pamaldomis. Atsibus isz namo 
fpo G31 W. South St.

uz a.a.

paėjo

A me rike pergyve-
Paliko antra pa-

vaka raKetverge va K a ra p. p. 
'Violeta Mockaieziute ir Mari
jona Williams davė puiku kon
certą laike bankieto kuri laike 
Real Estate Men Allentown, 
Pa. Per radio buvo girdėti aisz. 
kiai koncertas. Pana Mockai
eziute (podukte 
v ra žvmi artiste •' * 
ir jau daugeli koncertu grajino 
pasekmingai, 
akomponijavo 
tei ant piano.

p. Gegužio) 
ant s k ripkos

Pana Williams 
p. Mockaiczin-

NEPRALEISKITE PROGOS 
MOTERS!

Petnyezioj irSubatoj bus se- 
kanezios prekes: Szviežes szol- 
deris po 20c. Szvieži rūkyta ka
me 27c. Pork czaps 30c. Geria il
sės stoikas 35c. Kepama gal vie
na 18 iki 23c. Viską pirkaite 
geriausia, szviežiausia, pigiau
sia negu kur kitur, todėl trau
kite visi pas P. J. Kubertavi- 
cziu, G00 W. Pine St.

I 
t ATSAKIMAI.

nes apie tai

Mrs. P. K. Detroit, Mich. — 
Tamistai iszsiunteme kalendo
rių da priesz Kalėdas. Turėjo 
kas prisisavinti, 
aplaikeme daug skundu. Ka
daryt, gera daigta vis vagia. 
— Iszsiunteme kita kalendo
rių ir tikimės, jog tamista ap
lankysi.

P. S. Nanticoke, Pa. — Taip, 
padarome visokias daviernas- 
tes arba ingaliojimus su kon
sulo užtvirtinimu ant atidavi
mo savo daliu kitiems Lietuvo
je, geriau ir greieziau ne kaip 
kiti44advokatai” padaro o ir 
pž mažesni atlyginimą.

— Ta paezia nakti vagis 
iszmuszp Įauga drapanų sztoro 
Mart Conville, 17

jiliczios, pasienio dau
nu verties ant 175 doleriu. Ma
noma kad tai pusberniu dar
bas kurie 
idant jas parduot ir turėti 
nigu.

w.
g

Centre 
drapa-

pusberniu 
pavogė drapanas 

pi

New Philadelphia, Pa.
Stcitinei užklupo
Kazimiero Zulaiczio ir 
su paezia arosztavojo, nes

munszai-
Kaltininkai likos pastaty- 

IVII . n 
pakiszo

ant salūno 
abudu 

pas
juos rado 55 galonu 
nes.
t i po 500 doleriu kaucijos 
teismui. — Kas tokis
liežuvi, praneszdanias policijai 
apie tai, kurio pribuvo ir pada
re salimo re v i z i jo.

Baltimore, Md. — Stanislo
vas Stupinski apskundė savo 
21 metu sunu, Frana, kad tas 
musze ji, kuomet ji iszbares už 
perdažau užsikviet ima svecziu 
in namus, kada tėvas i 
idant užlaikyti szoimvna * 
szesziu.

di rba, 
isz

West Hazleton, Pa. — Ugnis 
sunaikino visiszkai ponmiku 
fabriką ir garadžiu graboriaus 
G. J. Groutkaucko ant kampo 
W. Green ir Warren ulieziu 
padarydama 
000.

visiszkai

ir Warren
bledes ant $30 5

Pittsburgh, Pa. — Franas 
Salickis, Sausio 2 d., trims szu- 

savo žmona, už 
žmo-

via is suszaude 
tai, kad jiems susibarus, 
na jam drožusi su karsztu po
keriu, akyvaizdoje ju devyne
to vaiku. Mrs. Salickiene nu
vežta ligoninėn kritingoje pa
dėty. —V.

Grand Rapids, Mich, f Sc- PASTATE KRYŽIŲ KUR LIKOS 
na s skaitytojas “Saules,” Jo
nas Mickeliunas, mirė 22 Lap- 
kriezio, sirgdamas per keturis 
metus isz priežasties dusulio. 
Velionis liko parengtas ant 
amžinos keliones per kun. J. 
Lipku, prabaszcziu S.S. Petro 
ir Povylo parapijos, 
ves atsibuvo su 
pamaldomis ir palaidotas 
vietiniu kapiniu. Laidotuvesia 
dalybavo daugeli žmonių. Pali
ko dideliam nuliudimia paezia, 
dukteria ir du anūkėlius.

Saules

Laidotu- 
bažnytinem 

ant

Abro-Philadelphia, Pa. — 
mui Urbow, metu nepavyko 
44permainyti gyvenimą” ir ap
sigyventi su Bastione, 24 metu. 
Jiedu atbėgo ežia isz New Yor- 
ko, vienas, palikes žmona, o ki
ta savo vyra.. Policija Abroma 
su bobele pasodino in szaltaja, 
nes nei Abromo pati, nei Ras- 
tienes vyras nenori užstatyti 
belos.

— .17 metu vadas jaunu 
kriminalistu būrio, Fdwardas 
Wisznowski, prisipažino poli
cijai, kad apvogęs 8 krautuves 
ir gavės daiktu vertes $4,000 
kuriuos pardavės kitiems 
$400. Jam
1 lenrioski ir Thomas
20 metu. Wisznewskio 
gyvena Camden’e, N. J.

u z 
prigelbejo Juozas 

Spencer, 
tėvai 
—V.

savo
ar-

V t

Chicago. — Bernice Zalinne- 
ne, kuri buvo kaltinama, kad 
ji keletą kartu indavusi 
vyrui Domininkui Žalimui
Nzeniko iki ji galinus numarino 
Lapkr. 24, 1924, galbūt bus pa- 
liuosuota isz kalėjimo ir 
visiszkos atsakomybes.

Bernice Žalimiene tapo 
teista ilgiems
man, bet ji apielavo in

nuo

NUKANKYTA TUKST ANCZIAI KRIKSZCZIONIU.
Senam Rymiszko teatro arba kolisejumo, Ryme, kur tai 

likos nukankyta ir sudraskyti per žvėris tukstaneziai kriksz- 
czioniu, per paliepimą Mussolino, 
murmurinis kryžius ant juju garbes.
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LAISZKAS ISZ ’
LIETUVOS >

4

(Szit* l^i.zka aplaike p. Jonai Perlu, 
Benton, Ill., ir ant jojo pratzymo 

patalpiname del viau žinios).
.................. I I

Sveikinu tave ir miela tavo 
szeimynele su Kalėdų ir Nauju 
Metu Szventemis; siuneziu Ku- 
ezioje pasivaiszinti Kūdikėlio 
Jėzaus balto pyragėlio, melsda
mas To Dieviszkojo Kūdikėlio 
kad jums visiems laimintu di
džiausiu palaiminimu per visu 
jusu gyvenimą, o galutinai 
duotu jums amžina laime dan- 
gujp!

Karas Lietuva labai sunaiki
no, bet daugiausia nukentėjo 
musu Dvasiszkoji Seminarija, 
kuri nuo to laiko, kaip musu 
didžiausi prieszai Lenkai isz- 
treme ja isz Seinų, atsiduro 
sunkiausiame ir vargingiau- 
siame padėjime. Isz pradžių 
buvo prisiglaudus Zyplių dva
re, bet ežia buvo labai ankszta 
ir nepatogu; kunigai atidavė 
vienu-kitu metu algas, nupir
ko seminarijai Gižu dvara; 
ežia namams inrengti ir atre
montuoti triobas reikėjo daug 
leszu; patys davėme auku ir 
isz žmonių rinkome ir skyles 
aplopome; vienok ežia semina
rija apsistojo tik laikinai, kol 
bus surengta tinkamoje vieto-
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likos pastatytas puikus
Ceremonijoi dalybavo
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tuikstancziai žmonių kaip ant paveikslo matome.
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BURNOS HIGIENA. organizmaipuliu organizmai sueina in 
krauju kurio pasekme kartais 
yra kraujo užnuodijimas.

Neszvari burna yra geriausi 
namai mažiems organizmams, 
kurie, daug mano yra priežas
timi Riggs ligos arba taip va
dinamos pyorrhea. Szioje ligo
je smegenys pasidaro minksz- 
tos ir isztinusios. Isz smegenų 
kraujas greit bėga. Liga apima 
dantų szaknis, pasirodo pūliai, 
dantys pasiliuosuoja ir ant ga
lo iszkrinta. Tas gali užimti 
daug metu, bet daug dantų ne
tenkama tokiu budu.

Neszvari žmogaus 
padėtis padeda jam greieziau 
.pagauti slogas, 
bronchi t is 
ma, 
ga. Dauguma galvos skausmu 
paeina nuo blogu dantų. Nuo
dai isz neszvarios burnos užde
ga tonsilus, 
skaudėjimus ir skilvio nemali- 
ma.

Nežiūrint sziu faktu, 
į 1

dantis labai apleidžiame, 
tik, kad užaugo vyrai 
ris turi blogus dantis, bet vai
kai taij) pat yra ta padėtimi ap
sunkinti, kaip parodo statisti
kos daugumoje vietų kur kar
tais net 90 nuoszimcziu mokyk
los vaiku turi blogus dantis.

Dantis reikia dažnai gerai 
iszvalyti. Kad turėti gerus dan
tis užaugus, reikia juos gerai 
prižiūrėti kūdikystėje, nes ant
rųjų dantų jiadetis daug pri- 

priežiuros, kuria 
Motinos 

turi temyli krūminius vaiku 
dantis kurie pasirodo szeszta- 
me metu amžiaus, nes jie yra 
pirmutiniai isz krūminiu kurie 
pasirodo ir pasilieka ant visuo
met. Dažniausiai manoma, kad 
tai pirmas dantis ir 
džiama puti tol kol reikia isz- 
traukt i. Dantis reikia nors du 
syk ant dienos plauti vartojant 
szepetuka. Geriausis laikas yra 
tuojaus po valgio. Jei priprasi 
taip daryti, 
dantis nuo puvimo daug metu. 
Jai negalima po valgio valyti, 
tuomet reikia valyti tik viena 
syki einant miegoti. Labai 
svarbu tas daryti tuo- laiku, 
nes tuomi neleidžiama bakteri
joms veikti kuomet miegama.

Mediniai ir metaliniai 
krapsztukai neturi būti varto-’ 
jami nes gali smegenis sužeisti. 
Tokio sužeidimo pasekme gali 
būti sutynimas.

Gerai yra kaip užaugusiems 
taip ir vaikams lankytis pas 
dentista kas szeszis menesius. 
Tai yra apsisaugojimas, kuris

lankymas pas dentista sutaupo 
daug daktaru bilų ir sumažina 
dantų skaudėjimus. Kiekvie
nas žmogus turi eiti mažiausiai 
du syk in metus pas dentista, 
kuris peržiūros jo dantis, isz- 
valys, ir padarys reikalingus 
pataisymus. Taip pat reikia 
kreiptis prie dentisto kuomet 
dantis skauda ar votis randa
si. Jai gyveni toli nuo dentisto, 
galima laikinai pagelbėti dan- 

skaudejimui, 
’ ir.

vatos sumirkyta su

4

Dauguma žmonių dabartiniu 
laiku yra iszmoke viena daly
ką sveikatoje, ir tai yra, kad 
dantys turi būti gerai prižiūri
mi. Bet žmones kurie tam prin
cipui tiki, pilnai nežino pasek
mių kurios gali būti isz apleis
tu dantų. Tinkama dantų prie
žiūra vra vienas isz svarbiau
siu dalyku, in kuriuos dome tu
ri kreipti kiekvienas vyras 
motere ir vaikas.

.Jai dantims leidžiama supil
ti, v’algis nėra gerai sukramto- 
rnas, ir pasekme to, skilvio ne
ina 1 imas ir kūnas negilu na tin
kamo maisto. Viena isz papras- 
cziausi/i priežaseziu nevirszki- 
nimo tai iszpuve dantys. Iszeg- 
zaminavus tukstanezius mo-

Lvnch

na- 
da- 
(ja

mi
niotams kaleji-

au ksz- 
cziausiji valstijos teisina kuris kyklos vaiku atrandama, kad 
nusprendė, kad nėra užtektinai 
nurodimu jos nuteisimui ir in 
sake isznaujo jos byla nagrine-

Žalimiene naujas bylos 
grinejimas turėjo invykti 
bar priesz teisėja
nuteisė kalėjimai! teisėjas Bro
thers), bet prokuroras papra- 
sze bylos nagrinėjimu 
kad galėjus paieszkoti 
i n rodymu priesz Ži 
senųjų inrodymu uužtenka jos 
nuteisimui. Bylos nagrineji 
mas tapo atidėtas iki Sausio 15 
bet manoma, kad ta diena pro
kuroras panaikins byla, 
dės nauju inrodymu, ir 
miene bu paliuosuota isz kalė
jimo. — N.

atidėti, 
nauju 

ilimiene, jei

norą-
Žali-

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

•»

Prcke 15c
W. D. BOCZKAUSKAS - CO 

MAHANOY CITY. PA.

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręsLlt nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo, šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręsLlt nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo, šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų šėputčje.

“Gerbiamieji:—

gerus vaistus, kuriuos man prisiuntet. Per 10 menesių 

greitai apteikiau vaistus, kurious man prisiuntčt, tuojaus 

miegojo visą naktj. AŠ turiu penids kūdikius ir mano
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atsiti-

ir

su blogais dantimis 
nurvti valgi be

kiekviename at Imlumo 
kime buvo taip pat koks nors 
fizinis trukumas akiu, ausu, ar 
dantų. Stebėtinas dalykas bu
vo tas, kad; tarpo vaiku, kurie 
buvo užsiliko moksle blogas 
dantų padėjimas buvo randa
mas daugiau negu blogos akys 
ar blogas girdėjimas. Kuomet 
pagalvoji kokius ryszius dan
tys turi su virszkinimn
virszkinimas su sveikata tuo
met supranti kodėl taip yra. 
Žmonos 
pripranta 
kramtymo ir paskui kaltina
skilvi arba virėja už savo ne
smagumą ir dirbt negalejima.

Dantų puvimas paeina nuo 
rūgimo valgio daleliu kurios 
pasilieka dantų tarpuose. Sz.is 
rūgimas paeina nuo bakterijų, 
kurios sudaro tokias rugsztis, 
kurios tirpdo dantų kalkes. 
Kieta apsaugojantis dantų vir- 
szelis yra žinomas kaipo ama- 
lius (enamel). Bėdos su danti
mis prasideda kuomet tas ama- 
lius trūksta. Jis gali trukti mė
ginant perkasti kieta rieszuta

Į arba geriant labai szaltus ar 
labai sziltus gerymus. Krapsz- 
tant dantis su adata ar kitu ko
kiu kietu dalyku subraižo ama- 
liu ir atidaro keliu prie dides
nes bledes.

Valgyje, kuri dedame in bur
na randasi- 'invairiu bakterijų. 
Valgio dalelėse kurios prikim
ba prie .dantų, bakterijos pra
deda dirbti ir naikinti dantų 
apsaugojai^ virszeli. Valgio 
daleles dideshiuos tarpuos ar 
skystimai mažosmuos plyszo- 
liuos leidžia ^bakterijoms veik
ti. Amalius yra sunaikinamas 
tose vietose kur valgis užsili
kęs ir minksztas danties vidus

slogas

burnos

influenza 
pi a u ežiu 

re urna t izma

J 
uždegi- 

ir szirdies Ii-

pr i duoda ausies

mes
Ne

ir mote-

klausys ant 
gavo pirmieji dantys 

krūminius

jam lei-

sulaikysi savo

ir

isz va hint
indedant J0, ^em*narUa, Vyskupo Rasz-

žmonių mano, kad jie

ties 
danties duobuke 
gabalėli 
gvaizdiku (cloves) aliejum.

Daug
žino kaip voti pradaryti. Dan
ties ar smegenų votis turi būti 
pradaroma tiktai 
dentisto. Dentistas, priesz da
rysiant tokia operacija iszplau- 
na burna vaistais, 
sterilizuojamas, ir 
dirba sz variomis 
Geriausis patarimas 
kytis pas dentista kas szeszis 
menesius, tuomet nebus reikalo 
tokio nemalonumo nukenteti.

Pyorrhea arba Riggs ligos 
gydymą reikalauja, kad gelto
na materija kuri priauga ant 
dantų butu dentisto nuimta. 
Visuomet reikia dentistu pata
rimu klausyti. —F.L.I.S.

sumanaus

Peilis yra 
dentistas 

rankomis.
tai, lan

kas szeszis
J

PARSIDUODA FARMA.

Gera farma 92 akeriu, puse 
mylės nuo New Ringgold, Pa. 
8 ruimu namas, didelis tvartas 
ir kitoki budinkai. Žeme gerai 
apdirbta,"daug visokiu vaisin
gu medžiu. Visi budinkai ge
ram padėjime. Du szaltiniai ar
ti tvarto ir geras szulinis prie 
namo. Persiduos 
arba tik žeme.

II. J. Nester,
New Ringgold, Pa.

su gyvuliais
(F.1G

Box 31

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū UŽ 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntet. Per 10 menesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną nakti ir kaip 
greitai apteikiau vaistus, kurious man prisiuntčt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktj. AŠ turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.’*

Mrs. W. K., New Britain, Conn.
Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richtprio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien.

L F. AD. RICHTER & CO. Į 
\ Berry & South 5th Sts., Brooklyn, N. Y. /

kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”

pasirbdo. Skylele darosi dides
ne. Minksztas danties vidurys 
greit sunaikinamas ir telieka 
tik tusezias danties kiautas. 
Nervas esti atidengiamas. Dan
ties nervai yra labai jautrus 
ir baisus skausmas jaueziamas 
kuomet puvimas siekia giliau 
in danti. Votis pasidaro dan
ties szaknyjo, kuri priduoda 
daug skausmo, isztynimo ir 
karszczio. Votis dažniausiai 
pratrūksta per smegenų isz- 
leisdama pūlius, ir tuomi daug 
palengvina. Kartais, vienok, 
tynimas siekia iki pat kaulo, ir

• • ♦’it' i .1 v t •
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pagelbės dantis užlaikyti ir

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 00
suįaikys daug nelaimiu. ApsL 215 E. Centre St. Shenandoah.

Puikųt plaukai turėtų būti klekvienoa 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas tina
moteries pasididiiavixno
r ' * . .
ranka rankon.

pleiskanų mirtinuoju prielu.
rtiiurSkit gerai savo plaukus

turtu,

yra
Pniiurekit gerai eavo plaukus ir gal- 

voa odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų iaknis, apdengs

visai sunaikina kąula. Dažnai,
i 'V' ' . •A r v

f*arailtal pakirs plaukų iaknis, apdengs 
ūsų galvos odą nesvariomis baltomis

plaukų slinkimo.• *•

savo vaistininką Šiandien, ark
tiesiog per pastą ii laboratorijos.

lupynomis, a kas bus priežastimi* jūsų

Pirkite bonką Ruffles už 65c 
arb*

F. A D. RICHTER ft CO. 
Berry & South Sth Sts.

Brooklyn, N. Y.
Berry & South Sth Ste.

:a

tinę ir Dvasiszkasis Teismas 
turi būti prie vyskupo; tuo tar
pu tos visos imttaigos yra isz- 
blaszkvtos.
kunigai, suvažiavo nutarė 
pirkti Vilkaviszkio dvara, kad 
ten sutraukus visas tas instai- 
gas; sziais-gi metais parduota 
Gižu ir nupirkta Vilkaviszkio 
dvaras; ežia dvejus namus rei
kia pertaisyti, t. y.: vysknpūi, 
vyskupo Rasztinei ir Dvasisz- 
karn Teismui ir kunigams, se
minarijos profesoriams; o se
minarija reike statyti nauja; 
tam reike labai daug pinigu, t. 
y.: pusantro milijono litu. Da
li duos valdže, bet ne puse ne
gales duoti; tai vyskupas kvie- 
czia visus katalikus kad kiek
vienas duotu, 
metus nors maža auka, o kas 
iszsigali, tai ir ko daugiausia. 
Delei to ir asz kreipiuosi in 
jus, broliai ir sesers, Lietuviai- 
Amerikiecziai, 
jus, kad kiek kas iszsigalite, 
duotumėt musu seminarijai au
ku ko daugiausia. Tu auku 
rinkti in Amerika iszvažiavo 
kun. Dr. Steponaitis; jaigu pas 
jus atvažiuos, tai jam duokite, 
o jaigu ne, 
mano ranku. Asz žinau, kad 
jus gerai suprantat jogei szitas 
dalykas yra mums labai svar
bus, svarbesnis, negu statyti 
bažnyczes, nes jaigu seminari
jos neturėsime, tai neturėsimo 
ne kunigu, musu bažnyežios 
liks tuszczios ir bus nereikalin
gos. Jus Lietuviai-Amerikie- 
cziai visada mus gausiai szel- 
pete; tikiuosi kad ir dabar szi- 
tame taip dideliame reikalo 
mums didele pagelba duosite. 
Asz visa szii;džia troksztu, kad 
musu seminarija ‘butu ko ge
riausiai pastatyta ir nustatyta 
idant ji kogeriausiai galėtu 
darbuotis Dievo garbei, musu 
ir visos žmonijos naudai. Asz 
žinau, kad ir jus visi to labai 
troksztat, taigi ir auku semina
rijai duokit kodaugiausia! 
Kam yra sunku, tegul neduo
da, o kas iszsigali tegul nesi
gaili duoti kad ir kodaugiau- 
sia; bus isz to visiems didžiau
sia nauda, bus isz to didelis 
džiaugsmas jums ir mums, 
danguje ir ant žemes!

Pavedu jus visus Sz.Sz. Szei- 
myneles globai: Jėzaus, Mari
jos ir Szv. Juozapo!

Meteliu Klebonas, 
Kun. V. Jurgila.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVI S ZKAS . 
GRABOR1US MAHANOY CITY *

Pereitais metais 
suvažiavę

vienus ir kitus

praszy damas

tai siunskite ant

Jus

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo, 
automobilius del laidotuvių, kriksa- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t X 
•20 W. Centre St. Mahanoy City. Fe.
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