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ISZ AMERIKOS
■ ............ —W I—II II

SVETIMSZALIUS
KURIE TARNAVO AME

RIKOS KARIUMENEJ.
Washington, 1). C. — Kon

gresmenai isz Pennsylvanijos 
ir South Carolines 
Bilas idant valdže 
sus svetimžemius

perstatys 
inleistu vi- 

in Amerika 
kurie kariavo Svietirioje Karo
ję o kuriu randasi
ežiai kurie pasiliko Europoje. 
Pagal kvotos, tai 
laukti savo kaleinos

tukstan-

Ameriko- 
po pasi-

jieji turi 
, bet jaigu 

tasai bilas pereitu, tai visi bus 
inleisti. Laikas paskirtas butu 
tik per viena meta del visu tu, 
kurie turi paliuosavima (dis
charge papers) nuo 
niszkos kari ninenes
baigimui kares. Taipgi valdže 
atszauke savo nusprendimą vi
siems tiems, kurie kariavo 
A m e r i k o n i sz k o j e k a r i u m e n e j e 
ir pasiliko tokiu budu Ameri- 
koniszkais ukesais, bet augsz- 
ežia uses sūdąs buvo nuspren
dęs kad juju popieros yra nele
gali szk o s.

NAUJAS “PEKLISZKAS 
AEROPLANAS.”

AVa'shington, 1). (’. — L ester 
P. Barlow, 
nes Kares 
specialistas daryme visokiu 
bombų, atkreipė atyda kongre
se, buk jisai iszrado kariszka 
aeroplana, taip baisu, kad ne 
apraszyt negalima i^»iaji ka ji
sai padarytu laike karos.

“pekliszka 
kuri yra panaszi iii

kuris laike Svieti- 
atsiženklino kaipo 

darvme

Yra tai tikra 
maszina, ’ ’ 
lekiojanezia torpeda, kuri tal
pina savyje du tonus sprogs- 
taneziu matorijolu ir loke tūks
tanti myliu be'perstojimo. Bar- 
low tvirtina kad jojo lenken- 
czioji torpeda gali sunaikinti 
visus miestus ir milijonus gy
ve n t o j u * ‘ a p m i g< 1 y t i 
einaneziais gazais

sznaikinti. Valdymas ina- 
szinos atsibuna nuo žemes, bet 
kokiu budu, tai iszradejas pa
siliko sau. Valdže mausto apie 
nupirkimą tojo patento.

* I su tru- 
arba visisz-

kai i

triobas

DUKOBORCAI APLEIDŽIA 
KANADA; VAŽIUOJA 

ADGAL IN 
ROSIJA.

Winnipeg, Kanada. — Duko- 
borcai skaitlije 2500 pardavė 
savo visa žemiszka turtą kaij> 

ukiszkus padarus, ra
kandus ir 1.1. — viso 50,000 
akeriu žemes Saskatchowane 
už 1,250,000 doleriu, ir i-szva
ži uos adgal in Rosi ja tuojaus.

Visa ta juju locnasti pirko 
Uk ra j i ui szk i a t e i v i a i 
monton užmokėdami
pinigais 625,000 doleriu o liku
sius ant iszmokesties.

Bolszevikai prižadėjo Duko- 
boreams daug žemes Rosijoi už 
dyka'kad tik sUgryžtu adgal.

isz Ed- 
ga t a va is

NUBODO MERGAITEI 
SUNKUS GYVENIMAS;

NUSIŽUDĖ.
Philadelphia. — Dažiureji- 

mas ir rūpestis apie keturis 
mažus broliukus ir sesutes, nu
stūmė dvilekos metu mergaite 
Molly Bologna ant atėmimo 
sau gyvasties. Mergaitei taip 
nubodo gyvenimas, jog iszge- 
rus bonka kokios tai truciznos 
atsigulė in lova ir lauke pabai
gos. Kaimynai užtiko mergai
te, kada pribuvo in st u ha ant 
verksmo jaunesniu vaiku, ku
rie stovėjo prie lovos norėdami 
pabudint savo maža “
le.” Tėvas buvo naszlys, o vi
sa sunkenybe naminio darbo
puolė imt mergaites,

motine-
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ČIGONAI JI
TSZGYDE”
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PAĖMĖ NUO ŽMOGAUS 
84,800 SU KURTAIS KETI- 
NO JAM ISZGYDINT PIL

VO SKAUDEJIMA.

Jonas 
30 metu, no- 

isz priežas- 
ir lengva t i-

k v st e?

su savo skundais, 
jam miola- 

(-igonka

Wilkes Barre, Pa. — 
Havsa, Slavokas, 
teko 4,800 doleriu 
ties savo aklumo

in burtus. In miestą at
važiavo kuopa čigonu, apsisto
dami tuszcziam sztore kur in- 
burinejo kvailiams ateiti. Nu
ėjo i r Jonas 
apsakydamas kad
tos skauda viduriai.
pasakė idant atnesztu jai pini
gus isz banko o jiji padarys 
diržą isz tu pinigu su kuriuom 
apsijuos ir skausmas'dings.

Nubėgo kvailas Jonas in 
banka kur turėjo sutaupines 
per visa savo gyvastį 4,400 do
leriu, ir iszeine nors kasijerius 
banko ji
idant pinigu neiszimtu, nes su
prato kad ant gero juju neisz- 

Bet kur tau, 
klausyti nenorėjo gerosi rodos 
A t ėja s namo d a
pundo 400 doleriu idant 
duoles daugiau maezytu

gana a Įkalbi uejo

ima. Jonas ne

n

DU-KAET SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

— -. . ------ 4

Prenumerata Kasztuoja: Amcrike ant viso meto fS.OO
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto

Lalszkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreMJ
W. D. BOCZKAU8KAS -CO„ 

MAHANOY AND A STS.,
e*' 'O' o m .o o —

MAHANOY CITY, PA.

1 , -..... :

W. D. BOCKKOWAKI, Fres. A Mffr 
F. W. BOCKKOWtKI, B4iMr 37 METAS

*

*

SAVO KŪDIKI.
NENORĖJO VAIKU, PAR

DAVĖ KITIEMS UŽ 20 
DOLERIU.

DABAR RANDASI 
KALĖJIME.

KeliBergenfield, N. J.
menesiai adgal Mrs. Helena 
Blauvelt
pustrecziu metu mergaite nuo 
Gertrūdos Murphey kuri neno
rėjo mergaites 
pardavė. Kas
palicijai apie tai, kuri paszau
ke tėvus in suda. Po iszklausy- 

szaliu,' sudže im
ant penkių metu

pirko už 20 doleriu

ir todėl
tok i s pranesze

e-
auginti mergaite, 

neapkenezia. 
nusprens taji 

isz

METU ANŪKĖLĖ UŽ 10 
DOLERIU, BET PAKLIU

VO IN BEDA,

New York.

už de-

norėdama ,i«jJ| 
savim.

ANGtEKASIU VIRSZININKAI IR OPERATORIAI 
SUSIRINKO ANT TREGZIO POSĖDŽIO KORIS 

PRASIDĖJO PANEDELIJE, PHILADELPHJOI,
ISZ LIETUVOS
ŽYDAI NUŽUDĖ

MERGAITE.
Philadelphia. — 

diena 3 valanda po piet 
toriai ir 
Bellevue

Panedelio 
, opera- 

a n g 1 e k a s i a i s u s i r i n k < > 
hotelijeSt rat ford 

idant isz naujo apsvarstyti su
sitaikymą ir užbaigti straika.

Operatorius
Hazletono suszau’ke taji susi
rinkimą Filadelfijoi, nes kaip 
palys sako, gal Filadelfijoi bus 
gi luk n i ngia u 'padaryti sutarti.

Sutaiką ketina padaryti ant
>

isz
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dadave prie 
”gy- 
“ ir 

padavė cigonkai. Toji nevos in- 
dejo pinigus in diržą, paliepė 
Jonui juom apsijuos! ir neszio- 
ti per 15 dienu. Po tam laikui 
Jonas nusijuosė diržą bet jame 
rado tiktai 40 doleriu. Nubėgo 
vargszas ant pa ii oi jos "šit' Aavo 
“skausmu“ kuri in kėlės die
nas aresztavojo banda čigonu 
Filadelfijoi, bet nežino ar savo 
pinigus atgaus ar ne.

Ne gaila tokiu kvailiu kurie 
neužsitiki žmonių kurie duoda 
jiem geras rodąs ir persergsti 
nuo apgaviku.
NE TIK GASPADINE MYLĖ

JO MUNSZAINE, BET 
VISZTOS, ŽĄSYS IR 

KIAULES.
Pittston, Pa. — Ana diena 

likos aresztavota Elzbieta Ar
ia uckiene už kokia ten maža 
vagysta, kuria apskundė josios 

Frane Rabu.szauckie- 
perklausymo

PAVOGTI

kaiminka 
ne. Laike 
s k va jo r i Elzbieta paszauke kad* 
Frane yra girta ant ko Frane 
atsake kad tai melas ir ])risie- 
ge ant Dievo 'kad jiji negirta. 
Ant užtvirtinimo savo žodžiu 
prisiartino prie skvajerio pūs
telėdama jam in uosi. Skvajeris 
nuo smarves net nusirito nuo 
krėslo. Elzbieta szauke: 
meilioje,
ir turi samogonka, 
pati girta, bet josios žąsys, 
visztos ir 'kiaules kožna diena 
yra girtos.“

Ant galo skvajeris Smith 
“jaigu asz 

padėta

pas

“Jiji 
ji pati varo munszaine 

o ne tik ji

užklauso Elzbietos: 
su valgy tau kiauszini 
per tavo viszta-s, ar asz nuo jo
jo pasigerezia!“ Ant to nega
lėjo atsakyti Elzbieta ir turėjo 
pasirūpint 500 doleriu kauci
jos lyg teismui.
DIRBO MUNSZAINE

IDANT ISZMAITYTI 
SAVE IR VAIKUS.

Uniontown, Pa. — Pasilikus 
naszle, 

su
po užmuszimui josios 

kitais vyrais laike 
straikinio sumiszimo keli me
tai adgal Ona Koskiene, buvo 
priversta dirbti 
idant iszmaityt save ir kelioli
ka vaiku. Ona prisipažino prie 
kaltes ir kad už tai jau kelis 
kartus buvo aresztavota. Sudže 
nubaudė jaja pinigiszkai duo
damas gana laiko ant užmokė
jimo bausmes, o jaigu vela stos

— ' M A .>

vyro

munszaine

mni abieju 
baudė tėvus 
kalėjimo ir pavėlino Mrs. Blau
velt’ienei pasilaikyti mergaite 
pakol siida-s nusprens kur mer
gaite padėti. Pinigus liepe su
gražint. Blauvelt’ai labai myli 
mergaite nes savo vaiku netu
ri ir meldo slidžios idant pav 
lint u jiems
kurios tėvai tarp 
Sudas vėliaus 
dalvka kada levai iszeis 
kalėjimo.
PRIGIALBEJO

SAVO KIAULE.
Mount Carmel, Pa. — Daini

ui kas Dempkanekas, farmeris 
isz Mahantongo Valley, likos 
apgautas juokingu budu per 
nežinoma vagi Nedėlios nakti 
ir dabar jeszkp sarąJJOO -svaru 
kiaules. Nedėlios naktį Deinp- 
kauekas likos pabudintas isz 
miego apie antra valanda isz 
ryto,'per koki tai žmogų, kuris 
melde jojo idant jam prigelbe- 
tu sugauti kiaule kuri iszpuo- 
le isz skrynios nuo t roko.

Po kokiam laikui pasiseko 
surasti kiaule ir inmete jaja in 
troka. Nepažinstamas padeka- 
vojo Dempkauckui už pagelba, 
apdovanodamas ji penkine-bu- 
maszka, isztare “gud morn
ing“ ir nupiszkejo tolinus.

Kada farmeris isz ryto nuėjo 
paszerti kiaule, nemažai nusi- 
sto-bejo kada josios neužtiko 
kiaulinyezioje. Suprato žmoge
lis per volai, kad 
gelbėjo 'pavogti 
kiaule.
MOTINA PAAUKAVO 

GYVASTĮ UŽ
SAVO VAIKUS.

Canton, Ohio. — Pati Miko- 
■lo Careviczio ir josios trys ma
ži vaikai sudegė ant smert de
ga neziam name. Ugnis prasidė
jo nuo eksplozijos bonkos su 
karasinu, kuri Carevicziene už
pylė ant pecziaus idant grei- 
cziau degtu. Ne buvo laiko ge
sinti liepsna, tėvas su motina 
nu'bego ant virszaus kur gulė
jo septyni vaikai. Tėvas iszne- 
sze keturis paekmingai, bet 
motina likos apimta durnais, 
kuriuos liepsna apėmė ir visi

o

isztare

vagiui pri- 
locnasavo

keturis paekmingai

pražuvo. Suangli'jusius 'lavo
nus surado ant vienos kruvu- 
tes.
NORI PERSISKYRIMO NUO 

PACZIOS TEVYNEJE.
Detroit, Mich. — Povylas 

Politoyskįs, 2370 Lyman Place, 
užvedė sude teisimi ant persis
kyrimo nuo savo paczios Ju
zės, su kuria apsivedė tėvynė
je 1913 mete. Politovskis už- 
metineja savo paežiai, 
toji nenori atvažiuoti pas ji in 
Amerika. Tolinus surinko jisai 
davadus 'buk jojo pati gyvena 
su kitais vyrais ir paleistuvau
ja. Vyras nusiuntė paežiai tuos

kad

sude, tai bus priverstas jaja
ima,nubausti kalėjimu,

užmetinejimus, o jaigu jam ne
atsakys in laika trijų menesiu,

M i kola Miodo- 
szyseki isz Newcastle, L. L, li
kos uždarytas kalėjimo už no
rėjimą 'parduot savo asztuonin 
metu anūkėlė Onute
szimts doleriu kokiai tai mote
riai, bet Steponas Datkin, da
gi rd e s apie tai pranesze palici
jai. Jisai mate kaip kokia tai 
motore atvažiavo pas Mikola 
automobiliuje,
pirkti ir nusivežti ,.«u 
Datkinas užbėgo tai kupezys- 
tai praneszdamiis palicijai ku
ri nelaba (lede aresztavojo, o 
mergaite paome po savo globa 
Vaiku D ra u g u ve.

RADO $100,000, GAVO 
1,000 DOLERIU.

Warrentown, Va. — Szniu- 
ras puikiu perlu, kuriuos nese
niai pamėtė Mrs. Mitchell Har
rison isz Filadelphios, kuriu 
verte apskaito ant szi-into tilks
ta neziu doleriu, likos ana diena 
sugrąžyti in Farquier National 
Banka per George Freeman, 
juodas, nesziotojas laikrasz- 
cziu. Už savo teisingysta juo
dasis aplaike tūkstanti dole
riu dovanu. Freemanas rado 
perlus ant sniego, 
mas kad tai 
nunesze namo 
dukreliai idant su jais bovin- 
tis. Už keliu dienu perskaitęs 
laikraszcziuo.se apie pametimą 
brangiu iperlu, nunesze in ban
ką kur jam iszmokejo dovana. 
Po aplaikyniiii pinigu, nuėjo in 
fersztori ir nupirko dukreliai 
už deszimtuka raudonus karo
lius.

plano paduoto per Mr. Lynett 
iszdaveja
Skrantono, ant kurio angleka-
siai sutinka ir svarstvs szia-

B

dien.
B

Tasai planas yra:
.1 —A nglek a šia i t u re t u

jaus pradėti dirbt.
2—Kontraktas ant

per George Freeman 
nesziotojas

Freemanas
o manyda- 

pigusikaroleliai, 
ir padavė savo

Paskutines Žinutes.
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Kardinolas11 Bruksela.
Mercier mire turėdamas, 86 
metu. Laike kares buvo atlan
kęs Amerika. Daug pasidarba
vo del savo tėvynės Belgijos.

11 Allentown, Pa. — Lafa
yette hotelije ugnyje sudege 15 
svoeziu ir apie tiek sužeista. 
Ugnis kilo 3 valanda naktijo. 
Tarp žuvusiuju yra Ona No
vak, 22 metu, tarnaite.

11 Hazleton, Pa. — Vagys 
apipleszo Szv. Ražancziaus Ka- 

Palicijota Ii k iszka bažny ezia. 
vagiu jeszko.

If Wilkes Barre, Pa. — Mies
teli Forty Fort ketina suvieny
ti su Kingstonu, kuriuose gy
vena 30,000 žmonių. Jaigu su- 
sivienis in viena, tai padarys

r
H.

pirmos klasos miestą.
1[ Greensburg, Pa. —• 

Ostrovski, 21 metu perszove
mirtinai savo paezia Viola, 18

tai sudže jam duos persiskyri-
... ........ ■ ■ - B

metu. Abudu randasi ligonbu- 
tale irbadabmirsy Vvras narsi*tęje ir badai mirs; Vy ras persi 

___ Į ; ' (8ZOVQ in krutino i

t ra k t a, su permaina 
but u reikalinga.

4—Abi szalvs
ant raszto 60 dienu,

nuo pasiraszymo 
kontrakto jaigu

turi

jaigu (as

paduoti 
po dvieju

SUBADĖ KUNA PEILIAIS 
IR OZIULBE ISZ JOSIOS 
KRAUJA. — DUKRELE 

ISZDAVE TĘVA.
I

metu laiko 
nau jo

Markelis isz f reikalas mokesezio, bet angle- 
kasiai turi dirbti be 
m o per penkis metus 
kęsti padidintu ar 
arbit ratoriai.

—M (d a priesz pas i ha i gi m a 
kontrakto abi szalys turi suva
žinėt ir apsvarstyt apie nauja 
kontrakta idant darbininkai 
galėtu dirbti be jokio persto
jimo ir užbėgti naujam st rai
kai.

Operatoriai gal ant to užma
nymo nesutiks o gal nekuriuos 
punktus penna in is, bet turėki
me vilti kad susitaikins ir ve
la neužilgio kasyklos 
dirbti.

lai'kraszezio

tuo-

penkių 
metu nuo dienos pasiraszymo.

3—Mokestis pagal sena kon-

Isz Visu Szaliu
220 MASTU

PUIKIU PERLU.

I

I

;>

UZ01S

perstoji- 
ar mo- 

numuszt u

pradės

ims fabrikinis

ŽYDAI DIDELĖJ BAIMĖJE.

Kaunas. — Žvdu laikrasz- 
czei pranesza sekaneziai:

Visi Žydai Lietuvoje 
dien g 
isz priežasties 
(tikejimiszkos) žudinstos kū
dikio isz Linkavo, kur duktė 
iszdave locna tęva priesz val
džia už nužudima Krikszczio- 
n i szk o kudikio ir ežiui p ima isz 
jo krauja.

Valdžia patraukė visus kal
tininkus priesz suda, bet Žy- 
diszki daktarai sako, kad mer
gaite, kuri iszdave savo tęva, 
yra nepilno proto ir nežino ka 
kalba, bet sūdąs kitokia turi 
nuomonia apie tai,

Isz Panevėžio

szia- 
yvena didėlėje baimėje 

rytualiszkos

ir stūmė

I

!. N
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TIEK APLAIKE ITALIJOS 
KARALIUS PO MIRCZIAI 

SAVO MOTINOS.
PERLAI VERTI 45,000,000 

DOLERIU.

SŪNŪS NUDURE TĘVA. 
DUKTĖ NUDURE 

TĘVA.
Hansdarf, Vokietija. — Jau- 

darbininkas
B relow, parojęs isz darbo, 
tiko tęva smaugenti 
stengdamasis nudurti ja 
Ii u. Sūnūs iszverže peili isz tė
vo rankos, insmigtlamas ta pa-

už
moti na

pei-

ti peili i n tėvo knitinia,

teismą tolinus.
suvažiavo in Kauna specialisz- 
ka kamisiie tyrinėti visa taji 
baisu atsitikima. Likos aresz- 
tavotas Linkayos rabinai ir 
keturi žvrnus Žvdai, nes mer- 
gaite pažino visus, nes radosi 
kambarije su josios tėvu ir vi
si cziulpe isz subadyto Kriksz- 
czioniszko kūdikio krauju.

Po perklausymui kaltininku, 
valdže juos paleido, bet mer
gaites tęva uždaro kalėjimo.

Baisus buvo reginis laike to
sios sliestvos, kada tėvas paė
mė dukrelia ant keliu kalbė
damas in ja: “ 
teip iszmislyt ant savo tėvo, 

nelaimingu be 
Jie mano

Mergaite su-

d

4

i

i

1 
.'Iikad 

tasai krito negyvas ant vietos. 
Žudintoju uždare kalėjimo.

ITssort,
Mars, tarnavo 16 metu

Kaime
i

prie 
mer- 
Ana 

josios tėvas
nusivedė

Rymas. — Mirusi karaliene
gaite pas tūla ūkininką, 
diena atvažiavo 
atlankyti ja ir

naszle Margarieta paliko savo 
sunui, Italijos karaliui Vikto-
riui Emanueliu surinkimą pui- 

kambarį. Staigai užklupo ant 
jos tiksle sužagejimo, bet mer
gaite gynėsiu peiliu kuri tėvui 
insmeige in krutinia, užmusz- 
dama ji ant vietos. Sudas ja 
paleido ant liuosybe 
savo nekaltvbia.
BELGRADE ARESZTAVO

JO 200 RAUDONŲJŲ.
Belgradas, 

Daugiau kaip du szimtai 
donuju likos arsztavota 
nais, kurie mane sukelti tikra 
komunistu revoliucije ir nu
versti valdžia. Polieije padare 
ablava ant komunistu penkes- 
deszimts' namuosia Zagrzebe 
ir Sorajeve. Tarp aresztavotu 
randasi profesoriai Navkovicz 
Simonas ir Timotijevicz, tas 
paskutinis yra sumini 
gystes ministerio.
raszczius uždare o redaktorius 
aresztavojo.

58 MOTERES SUŽEISTOS 
UGNIJE.

Varszava, Lenkije. — Pen- 
kesdeszimts asztuonios mote- 

da?bininkes

kiu perlu, antra didžiausia rin
kimą ant svieto, kuriui verte 
dvideszimts metu atgal žinu
nai apskaito ant 45 
doleriu, o kurios sziadien yra 
vertos daug daugiau.

Kinkinis tuju perlu 
da isz 32 szniuriu, kuriu 
daejtu ant 220Li mastu. Kara
lius Ilumbertas (josios miru- 
sis vyras) kožna meta pa,dova
nodavo pacziuloi szniura pui
kiausiu perlu, o priek tam ji 
pati mylėjo perlus ir 
juos nirkinejo.

Valdytojas Indiju Mahara
jah isz Kapurthala turi dides
ni rinkini perlu už mirusios 
karalienes, bet mažiau. Perlai 
Angliszkos karalienes Viktori
jos buvo padalyti ant trijų da
liu, o Rusiszkos karimos perlai 
iszsisklaido po via vieta nuo 
kada Bolszevikai užėmė Bosi
jo. Todėl rinkinis perlu miru
sios karalienes 
yra didžiauses už visas 
ant svieto.
ju verte apskaito ant du kart 
tiek.
BOLSZEVIKAI APIPLESZI- 
NEJA GRABUS MIRUSIU 

CARU.
Leningradas, Rosija. — Ko- 

nia visi grabai mirusiu Rusisz- 
ku caru ir carieniu, kurie silsi
si katedroje S.S. Petro ir Povy- 
lo, li'kos atidaryti per Soviatu 
valdže ir apiploszti nuo visokiu 
brangenybių kuriuos patalpino 
muzejui. Mat Bolszevikai sako 
kad tosios brangenybes nebasz- 
ninkams ueatnosza jokios nau
dos ir geriau kad žmonys juos 
regėtu no kriip nobaszninkai. 
Tosios brangenybes kurios -su
sideda isz pjiikiu 'karunu, per
lu, žiedu ir t.t. yra vertos ant 
dviejti Milijonu doleriu.

Apipleszti grąbai yra: Petro 
Didžiojo; jojo paczios, Katrės 
I, Katrės II, Nikalojausi ir 
AlekRnndrn TT.

milijonu į

suside-
ilgis

tankei

J v

III
Kaip tu galėjai i <

>s

Margarietos 
kitas 

Sziandien žinunai

Didžiojo, jojo paczios, Katrės

padarei mane 
jokios priežasties, 
už tai užmusz.“ 
simaiszus ant tuju žodžiu pa-

O kodėl tau buvo va- 
Krikf zczioniszka

> J

Susimaisze tuoni užinetineji- 
mu visi klausytojai. Mergaite 

— teipgi pasakė, kur randasi ir 
kur užkasė nužudyta kūdiki. 
Iszdave teipgi ir Krikszczio- 
niszka tarnaite, kuri tarnavo 
pas juos ir teipgi mate visa

< i
1c nužudvt A
szauke:

nes gynė
kūdiki ir gert jojo kraujai

Jugoslavija.
rau-

czio-

teisi n-
Kelis laik-

res, uaroininKes amunicijos 
fa'brike, likos maž-daugiau ap
degintos ugnije, kuri kilo fab
rike nuo elektrikiniu dratu. 
Trisdesziints moterių ir mergi
nu iszbego 
ežioms 
iszszoko per langus iszsilauž- 
damos kojas ir rankas.

"parsiduoda farma.

laltkan su degan- 
drapanoms. Daugelis

atsisikiina, kaip Žydai bade 
poileis kūdiki. Paszauke tar
naite, kuri pro verksmus sako 
kad nieko nemato ir nieko ne
atsitiko.

Studentai praplatina visur 
apie taja žudinsta del žmonių, 
kurie baisei inirszo prieszais 
visus Žydus Lietuvoje. Žydai 
dabar gyvena didelėje baimė
je, tikėdamiesi kruvinos sker
dynes panaszios kokia buvo 
Kiszeneve. Nekurie apleidine- 
ja miestus iszvažiuodami in 
Vokietija ir kitur.
NUSISZOVE DEL

MERGINOS MEILES.
Laužai, Vabalninko valscz. 

— Pavasarininkas' nusižudė. 
Lapkriczio pabaigoj nusiszove 
25 metu vyras J: Szukis. Pa-

prieszais

i

■i

!

Ii
n

I 

'j

Į 
s 
I

. I

. Ha■ 1

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 saulinis prie
namo. Persiduos su gyvuliais

a išakėjo, kad del meiles prie 
vienos merginos kuria vesti 
jam buvo ginama.

NEMATYTAS ŽVĖRIS.
Birbilai Kauno apskr. — 

Sziarne kaime nesenai pasiro
dė niekieno nematytas žvėris 
szernas. Atbėgo itz sziaures ir 
nubėgo Nemuno link. Isz kur 
jis ežia atsirado, nežinia.

jisai
4

• •Priesz susižiedojima: 
kalba, jiji klauso. In pirma 
meta po szliubui; jiji kalba, o 

Ant senatvės:
arba tik žeme.

H. J. Nester,
Box 31 New Ringgold, Pa. abudu roke, o kaimynai klauso.

(F.16 
jisai klauso.
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A Kas Girdėt
Praszialintas Per 

Prohibicijos Tiesu. Lietuviszkos Pasakos.

ji
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Lenkiszkas konzulis isz 01h 
engo pnjvszko sekaneziu Lie
tuviu: A. Kerdonis, (J. Kama
na uek as, 
(laidelis. 
Ii a lis,
\'ait kūnas
Reikalu* yra svarbus, todėl at- 
siszankite tuojaus in Polish 
General Council, 844 Kush St., 
( hicago, 111.
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'1\ Ignotą vieži lis, 
l\ Songaila, Kaz. Pi-

Ta t kanas, And.
ir Joną St rūmai ii.

Wm.

J.

2vdai Amerike ant galo pri
pažino Kristusa už didžiausia 
mokytoju m o ra 1 i sz k u m a. 
tai sena istorije kaip 
krik.Hzezioniszkas svietas. Žv-
dai visados pripažydavo (tik 
ne vi-i) Kristusa už dideli mo
kytoja ir iszmintinga žmogų,

Jojo

Yra 
senas

ir
niekados nenorėjo

mums apeina

bet 
pripažyli kaipo Dieva.

Ant galo ka
Žydai, jaigu musu broliai pa
mot ineja tikėjimą in Dieva jai- 
trii negali gauti pavelinima ant 
-utvėrinio parapijos, ne Lietu- 
\ i-zl<<> kunigo. Tas dedasi die
cezijoje daugeliose vietose kur 
šetimtaut iszki kunigai yra 
apėmė Liet u viszkas parapijos 
ir nori perkriksztyti Lietuvius 
ant Airišiii.

ne ant popieros tik ant

Karali-zkam knygyne (bib
liotekoje) Sztokliolme, randasi 
n»*paprastu ir didžiause knyga 
.uit >viet<». Josios didumas vra 
fi<i per 5(1 reniimi‘tru ir taip yra 
-imki, kad ant josios pakėlimo 
i-z vietos reikė t riju žmonių. 
Knyga siiraszyta ant 300 pus
lapiu —
plonos skuros vadinamom par- 
gamino, paimta nuo keliu szim 
i u a-ilu. Knyga 
medinius \ irszus, keturių een- 

storio 
spynoms.

knyga vadinasi 
j<‘” 
ežiai: Kokis tai Czekiszkas zo- 
koninkas kuris buvo nusprens- 
tas ant smert. pa ra sze t a ja 
knyga su pagiatba velnio in 
viena nakti. Dalis tosios knv- • 

deszimt o 
dalis ve

apdaryta in

su 
Toji 

“Velnio Bibli- 
o josios vardas kilo sekan-

1 i metru 
plieniuioms

uždąrvla

paeina 
"zimlmeczio, 
linu. Knygoje paraszyta Senas 
ir Naujas Testamentas, rasztai 
Kz Sevillos, Czekiszki atsitiki
mai Kosmaso, receptai prie- 
-zais visokes ligas ir ant galo 
budai kaip suimti vagius. Ta ja 
knvga galima atidaryti tik su • « • 
pavelinimu karaliaus kuris 
auk.-ini rakta nuo josios visa
dos nesziojesi su savim.

<_>■( KS ( la isz 
o kita

Sir Hubert Murray, Anglisz- 
s salos Papua, 

valdo Angliję, kur lyg 
gyventojai

ka- gubernatorių 
kuria
-zioliai tenaitiniai
yra žmogedžiai, iszdave nese-

kurioje apraszo 
apie gyvenimą ir paproezius 
tujii gyventoju. Kada Murray 
tyrinėjo gyvenimą t uju lauki
niu ir kaip jieji pagamina val
giu-, vienas isz Papiiaicziku 
ginezinosi su kitu apie paga
mini rna žmogienos,

Ja si J a si v ra netikusiu 
kiikorium.”

Jaigu kepi žmogų ant leng-' 
vos ugnies, tai pagal mano nuo
mone bus jisai labai kietas — 
kalbėjo Papuaiczikas — bet 
jaigu jiji kepsi ant inkaitusiu 
akmenu ir pridengsi lapais, tai 
k i erzi a uses senas v v ras bus

ma.s;

* t

ir

kai beda-
i i

senas 
mink szezi a uses.

Gera rodą del nekuriu musu 
moterėliu, kurios turi kietus 
vyrus — iszkepti ji ant akme
nu.

»>

Xorints prohibicijos tiesos 
užraszytos knygose 

bet tas neženklina kad josios 
yra szventos ir turi būti užlai
komos, kalbėjo Charles J. Mc
Intyre, Jėzuitas, laike pamoks
lo katalikiszkoje bažnyczioje 
Panos Marijos, Bostone.

“Vienatine gyduole ant at- 
szaiikimo /prohibicijos
idant žmonys susivienytu ir 

Prohibicije 
yra nemoraliszkos tiesos ir su-

n

randasi

yra

paniekintu jaja.

A'

«•

■

Under*eod i 
Underwood

Jobu W. Langley, kongn
isz Kentucky Iikos pra- 

szalintas nuo dinsto už lanžv- 
proli i bieijos tiesas, arba 

aiszkiaii pasakius, tankiai pa-
sirodvdavo girias ant ulvezios.

nionas

lllil

*H-

ypa t iszkas

dą tyres, 
sze

v ra

varžineja žmogaus 
laisves. K>min persitikrinęs ir 

kad proliibicije atne- 
mnms daugiau, blogo ne 

kaip gero. Prohibicijos tiesos
sutvėrė nauja sztama girtuok
liu; jauni žmonys girtuokliau
ja daugiau už senesnius, o ypa
tingai jaunos mergaites - 
tai bailybe. Katalikiška baž
nyczia niekados nomokino pro- 
liibici jos, 
žmoni- kaip užlaikyti blaivu
mą, katras nežinojo kada pa- 
liaut i gert i, bet del mili jonu 
žmoniii, kurie gerdavo su isz- 
minezia ir prolu, del tokiu ne
privalo būti priversta prohibi- 

Jau lajkas idant valdž/- 
ir praszalint u pr »-

bet 
k a i p

ei,|e. 
susipra-t n 
Iii biri jc.

visados mok i no

Menesi uis žurnalas
kuris buvo leidžiamas .su

virs/. penki< met ils Clevelande, 
szimet jau neiszeidines.

• ♦ tjas,
4 * Arto-

Pagal apskaitymu, tai musu 
žemo gali iszmaitinti ne dau
giau kaip 6,01 Mi.t 100,000 (szesz'-s 
bilijonus) žmonių ir tasai 
skaitlis daeis 2100 mete, jaigu 
žmogiszka veide pra-iplatines 
kaip lyg sziam laikui pasidau
gino. Žemiau

dalijo svieto
toji dalis turi

žmoni u

k o žiloje 
žnnmiu ir kiek
ket iirkampiniu myliu:

paduodam kiek 
raminsi

Europa 
Azija 
Afrika 
Ž. Amerika 8,000,000
P. Amerika 6,800.000 
Oceanika
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MERGAITES GAILESTIS 
MIRUSIO MYLEM0J0 

BERNELIO.
(Induose vie

nas iikiniuKas nusisamdę už 
merga sau aut metfi jauna (Įni
kę, kuri tarnavo pas ta gaspit- 
doriu. Ir vėl ten buvo dvejus 
metus bernas, per tat isz tikeji- 

kad tar- 
b<‘l ir laime

.1 miduosiuo.se 
ūkininkas nusisamdę

mo buvo krejvalikis, 
navo tas bernas, 
turėjo, ha užsitarnavo sau ark
lį gražu ir drabuži del apsire 
dymo iszeiti in jaunimus, kur 
labai a k vai a turėjo. Taip be- 
tarnaudamas pas la gaspado 
riu ir pamyhjo ta (Įniko, kuria 
žadėjo sau už paezia vešli, ir 
pagal ano susidorojimo priža
dėjo vienas ant rh ne apleisti 
minioje savo. Ir dideliai insi- 
myleje vienas iii kita, 
prie pabaigos metu tas 
kas apsirgo, tada ta ano dide
liai gailėjosi, kaipo kad karve 

laižė, bu

sakydamas: ‘ ‘ menuo./szviecze, 
smertis nesza, ar no bijai su 
numirusiu joti!“ O ana, norint 
bijodama, atsidrąsino atsaky
ti:' “ne bijau!“ y-- “O gal tu 
turi ka su suviręrl*“Turiu, tu
riu!“ “ ~~ 
ga!“rl 
numesti nuo savos ant žemos. 
Taip ta ir padare. O tolesjiei 
pajojo ir vėl klausė savo mer
gaites: “ menuojizvieeze, smer 
lis nesza, ar he’mijai tu su lin
ui i rusi u jot b! * C “ X e bijau! ’ ’ 

? ’ ’ 
Mesk nuo 

'Pa i p ta ir

•" 710 '* 1) i,i n i

K a tu tnii"! ” “Knv-
Pada tas uH^ernasi^ liepe

m e n u o Jiz v i o e ze, s m e r 
. m Kl* m .

ne

o kada 
berniu-

savo verszi glostė, 
cziavo, ir gana verkė, žiokezia- 
vo, alpo, ale nieko nebuvo isz 
to. Atėjo ta valanda smerties, 
turėjo vargszas jaunas mirti. O 
ta Ona, po savo bernelio smer-’ 
ties, ome galus daryti, beverk
dama kaip nakti, taip ir diena 
be sustojimo. Ir vis eidavo vie- 

ulli ant nakties in gaspa
ir per naktį Imi

u a g
dorinus kiele
pabudusi verkdavo, maž-tmnie 
godama ir ne daug 
Buvo sunykusi isz 
ežio ir sudžiūvo, 
Bjauru buvo
toms žmogysezioms

valgydama, 
to gailos 

kaip giltine*, 
pasižiūrėti ki- 

ant anos.
O kada ana taip darė* per puse 
metu, taip Onai 
Iropijosi, Irada buvo 
graži ir žvaigždėtas dangus 
menuo pats 'pilnatis
ant dangaus ir vejas nekur me-
(

Ivku ir linksmas
Taip tame
miros stojosi 
kur buvo 
klotes ir

viena nakti 
na k t i <

szviete

i i

Katalogas Knygų
IrNaktu

27 Ara- 
Yra tai ketvirta

704

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatear- 
guma in balta vergija, Pusiau-gyvenis 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai,

Ar ne turi du ka su savim?
Turiu krvžiiika.’’ “ 

sav«es ant žemes!“ 
pndare. () kuda po t a m-pajuj o 
gera gabi, prijojo prie giros 
maža trobele, ir pamate žiburį 
per langa miklios laike, dabar 
ana p ra sze savo mylimojo, kad 
leistu nulipti nuo arklio, nes 
jis laike ja apsižergęs, ir da 
leist u anai ineit i 
vandens atsigerti, 
iszdžiii\-o, 
r p

4 i

iii ta trobele 
burna 

past iro. 
'Taip tas jaunikaitis leido ja 
atsigerti. O kad inejo in trobe
le atrado viena bobele, o ta bo
ba buvo deive, ir prižadėjo ta 
merga iszg(*l lieti n no to nelabo 
jaiinikaiezio, kuris isz peklos 
atjojės, norėjo ja drauge* su sa
vim niineszli, už tatai, kad gai
lėjosi ano numirusio. Okada 
ta deive iszejo naktije pas jau
nikaiti laukan, (*m(* anam pasa
koti apie linu visa varga, pra- 
dže linu ir pabaiga, kaip reike 
sėli, nuvalyti, iszmuszti ir pa- 
dergti (pakloti linus,) džiovin
ti, minti, braukti, 
verpt i, aust i, drobes 
džiovinti ir 1.1. 'Taip tai deivei 
bepasakojant, o tam besiklau
sant, gaidys užgiedojo, o tas 
i szt a re: “ak, 
me, kad asz

lies
liežuvis

szukuot i, 
balt int i,

tai mano neini 
tavęs klausiau!

Toje valandoje su veju nu
skambėjo.

11

No. 100 Tūkstantis 
Vienaf’ puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonoms ji labai patinka,
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Druczini ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9’4 per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus nprnszymaa, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczlo, isz-

Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu ... 35c

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie

audeklinais

imta isz Liotuviszku užlieku.

Prakeikimas;

No. 126 Penkios istorijos apie 
Dora# gyvenimą#. Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas
kuris buvo protingesnis v.ž savo poną. Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 
61 puslapiu.......................  v. ... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus........15c

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

No. 130 Penkios istorijos, apie 
Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo 
Juokai. 60 puslapiu..................... 15c

No.* 131
sza Korczaka.

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, Kofnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras pneziuojas. 76 puslapiu. . . .20c 

No. 133

No. 161

Trys istorijos apie Baisi 
Dzūko pasaka, Protas ant

4

00 puslapiu
Puiki istorija apie Jona-

262 puslapiu.... 35c

No. 134
. . 15c

No. 135
...15c

Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me- 
szia vežis, Grapas, Apie Egli,aržiuo- 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus.................... 25c

Keturios istorijos t apie
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu............. 25c

No. 162 
naktis,

proto, ir keletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu.................................... 10c

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

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
Iszreiksztas razbaininkas, Žydai kai
muose, Nevidonas. 90 puslapiu. . .25c

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

No. 166 Trys istorijos, 
Mulkinus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus.............................. 15c

No. 167 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne 
kalbėk, Senas žmogus pavojuje, Na
mu sūdąs, Kvailas tikėjimas, Karalius 
čigonu, Istorija isz 1795 meto, Nedo
ras ponas, Girtavimas. 122 pus., ,25c

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Veiniszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 
dykio, 11 erodas boba, Kas nepažins- 
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasitaisias prasi
žengėlis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu.

No. 171 
su paveikslais, 
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras * • .... .
IszAkyvurno, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimimas seno jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu..

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos, 
puslapiu. *

No. 173

Netobulas 122 
. . 25c 
Sūnūs

Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu . . .

Dvi istorijos apie Baisi
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu . ..

Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio su n u dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c 

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

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

No. 138
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu...................20c

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

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

No. 141
Moc’ziutes pasakojimai, Pasaka apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele .................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o
puodą, Dainele.

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

No. 145
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerni au:, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu< . . .20c

No. 146
Nihilistu, 
61 puslapiu

No. 147 Trys istorijos apie Raga- 
ir [ha, Keliauninką Joną, Vaikinas ir 

Stebuklas; .74 puslapiu
No. 148

Alena,*

1
• • f ............  ♦

Penkios istorijos,
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, 
Debesėlis. 77 puslapiu. .

No. 107
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau^ 
darbininko. 182 puslapiu............35c

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

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu....

No. 110
mu (Antras dalis) talpinąs! sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
nameje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu............

No. 111 Sziupinis (3 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 

jT“’-- savo
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir viso# 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus..........15c

No. 112 Trys apisakos apie Pin in 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgol* 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu
ku inai einiki ir kiti szposelei. . . .20c 

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu.....................25c

1

Dvi istorijos apie Gyven 
imas vargdeines, Meile kudykio, i. 

Dvi dainos. 47 puslapiu............... 15c
No. 115 Puikios istorijos apie 

tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas palaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............ 25c

No. 116 Istorija apie 
puikus apraszymas. 119 pus

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

Szaltiszaiti, 
............... 20c

Keturios istorijos, apie

priminimai, 
Toj paczioj kny-

. . 15c
Keturios istorijos apie

Ne yra to pikto kad 
Kaip Joniszkei

su 
nupleszk(‘jo

nieko nelaukdamas. O ta mer
gaite dekavoje l 
prielclkai deivei.
pamokino ta mergaite, kaip tu
ri (*iti namon ir ant kelio, kaip 
turi daryti jaigu pasivys ana 
mvlemasisi isz antro' svkio ir • »
pasakė: “tu ilgai nepateksi 
nabage, kad tiktai namon par
eisi, o tai dėlto, kam I u ano 
taip verkei mirusio ir jam sun- 

Ta deive pavai- 
ir iszleido ia 
daejo lyg tos 

kryžiuką numėto, 
pasiėmė,

keliu

tai savo gerai
Ir ta deive

t.
... 20c

Sziupinis, puikiu skaity- 121 
25c 

Vieniolika puiku istorija 
apie Džiaugsmas ir 

Kalėdų Vakaras
• •' •* - .^.1, Ii H

Ižiu lapus ne nejudino. \’isur 
oras buvo, 

laike a ūsai bernas 
su

I u rėjos, 
szauke ;

‘Ona, Ona!” 
no baisa savo 
tai szoko isz lovos ir 
duris kietos. Vadino ana iii klo
ti ale ansai ne ėjo. 
anai:
greieziausiai, ha asz tavos ne
paliksiu. Dabar ezionai josime* 
abudu ant \ ieno arklio!“ () ta 
mergaite buvo katalike, neszio- 
jo ant savo krutinės ant siūlo 
pasaite ir mokėjo ant knygos 
biski skaityti. 'Taip ana, kaip 
reike, apsirodžius ir ta knyga 
sau pasiėmė, už anties užkiszo. 
Ir tas jaunikaitis paėmė la 
v o my lema ja ir 
arklio. () kad 
arkli isz vietos, tuojaus pasi
rodo ugnis su liepsnomis ir po 
kojų jo. Didi szturmai kauki
mai stojosi, toks bėgimas to 
arklio, kad net rodosi tai mer
gai, kad ir žeme dreba 
nai griūva isz to didelio smar
kumo, arklio bėgimo. Tada tos 
mergaitess [liaukai pasistato 
nuo baimes didžios, o dar, kad 
pasižiurėjo ant ano mylemojo, 
ir pamate visa juoda nuo kojų 
lyg galvos, ir ana arkli: toks 
kaip ir jis, juodas arklis! Tada- 
ana nežinojo, ka daryti ir isz 
kur kokia page!ba del saves 
nuo ko gauti. Ale tik pas Dieva 
vilti turėjo. Tikėjo ana in Ap- 
veizda Dievo, kad ne žusenti 
katalike Imdama. O kad tas jos 
jaunikaitis dar paklausė anos

Keturios istorijos ajie
•w

savy arkliu, 
, pas duris 
ana vardu: 

C) ta merga paži 
my lemo jo. Grei i 

at idare

ne ėjo. Prisakė 
taisykis ir red v k is ko

‘tu» y

Sziupinis

T

. . 15c 

dalis) 
Ha iszkumą darei! 

szino mm-gaile 
kelione. (J kad 
vietos, kur 
tada radusi pasiėmė, o kada 
knyga priėjusi rado vėl paėmė. 
Tada iszgirdo isz užpakalio at 
bildant, atgriaunant, kaip didi 
pi'ikuna su trenksmu didžiu. 
O kada pamate toji niergn, me
le knyga in už/pakali ant jauni- 
kaiezio, ir stojosi dideli kalnai, 
o tas jaunikaitis kasėsi 
vesi, iki kol iszlindo. Tada vėl 
vijosi. O kada jau ne toli buvo, 
ta ji tada kryžiuką mete in už
pakali ir pasidaro murai gelo- 
žinioms sztangoms apkalineti 
ir pats ten pasiliko už muro, 
turėjo sau gryžti 
merga parėjo pas ta gaspado
ri u vos gyva,

.25c
liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur-

maluninkas pabėgo, Stebuklinga
47 puslapiu.... 15c 

Penkios istorijos

68 
.15c 
apiePenkios istorijos

Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus,

Žmonių 
4 75,000,000

25cMyliu
750,000

1 7,000,000 1,0 I 3,000,000
I 43,000,000
1 16,000,000 
64,000,000 
8,500,000

n «> su
I 1,5 (>0,000

Penkios istorijos,

3,4 50,000

Pa!<al veisles, tai randasi se-
kant is skait'lis:
Mongolu
Baltųjų (Kaukasiszko)
Negru
Semi! u
Maluj u
Raudonu Indijonu

680,000,000 
725,000,000 
210,000,000 
100,000,000 
104,000,000 
30,000,000

sa-
pasodino ant 

suspaudė savo

t strrio-

• UŽ 
atgal. O ta

No. 114

Puikios istorijos

Viso 1,849,500,000

4 ir kai-

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 aut lengvu iszmo- 
kescziu. Teipgi lotai miuetam 

Apie dauginus dasiži-mieste.
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanov City. Pa

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 
Su geresneis apdarais, prpke $1.50 

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

, .. ---------------------------------_ ■ . . ; ................................................... .......... ......

DIDYSIS S7.ALTINIS, 
Minksztais grąžais apdarais 

Tiktai $4.50

KANTICZKOS
Giesmių Knyga $1.50

Grom atoms Popieros su ap
skaitymais 75c tuzinas.

------------------------------------------------------- ’ '

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. 

Spencerport; N. Y.

61 puslapiu 
Keturios istorijos, apie

Dvi istorijos apie Auka
Stebuklas kuczios nakti.

15c

20c
Dvi istorijos apie Joną 
Pavojinga klaida.

No. 174

Girrios sargas, 
Sunu ir Dukterį. 83 puslapiu

Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu.......................... 35c

No. 175 Pasiskaitymo Knyge!»: 
Kuczios-Zemaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenelis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimfecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu.............15c

<*

apsakė savu ta 
beda ir varga, kuri datyre per 
penkes dienas ir pelikes naktis. 
Ir visiems pasako, kad numiru
sio kavalieriaus ne reike dide
liai verkti, ale tik reike už du- 
sze ano pasimelsti, tai szimta 
sykiu anam geriau padarysi. O 
ta merga, pas ta (Juda puse me
tu patarnavusi, dailiai sau nu
mirė. Ir [io to inbaidymo anos, 
tai daugumas morgu ne mylėjo 
ir nesigailėjo jaunikaieziu po 
smert, ba atmindavo ant baisu
mo alio,‘juodumo paties ir ano 
arklio. Tolinus bus.

Sierata, 
....15c

ir Alena,* Pavojinga klaida. 45 
puslapiu ....................................... 15c

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

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

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

No. 151

tasis,

......................................... 15c
Dvi istorijos apie'Valu-

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY 0ITY, PA. 

--------4—
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo. . .

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
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 osedina, Dėkite savo
pinigus in szita Banka a' persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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181 
....35c

No. 11S Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. .15c

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

Nb. ISO
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu /........................ ’..........   15c

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

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

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

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

.#•••#••••••••••# • ' l
No. 128, Trys istorijos tiple Pa

skutinis noras, Septynis brolius,, Var
gingu žmogaus sunu, ir razbaininka 
62 puslapiu ,«i v »»••••«♦«••»»» 1S®

• ••••••••«« ••«••••!Sc

puslapiu r • 15c

skutinis noras, Septynisbrolius,, V ar-

....15c
Penkios istorijos apie 

Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium.* 61 puslapiu.......................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, N uogai is. 
puslapiu........................................

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

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

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

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

1S7 Juokingas aprasiymas 
46 

• .15c

KITOKIOS KNYGOS.
No. 176 A-Be-Cela arba pradžia 

skaitymo ir raszymo, del Lietuviszku 
vaiku............................................... 15c

No. 177 Moraliszka Kabala katra *
iszdeda žmogaus ateiti......... .  .10c

No. 178 Tikriausias Kabalas ar
ba atidengimas paslapcziu a te i tęs su 
pagiaiba kazironi...........................10c

No. 179 Tikriausia Burykla, su
dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bu
rykla del vyru ir moterų................10«

No. 180 Kvitu knygele draugy
stėms del iszmokejimo pinigu ligonia
ms....................................................25#

M

62
15c

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY CITY, PA. ne

62
15c

Valgiu Gaminimas

: ,25c

..15c
No.

apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu.

No. IM Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu............... .......... 15e

No. 159 Istorija apie Markus ir 
Aurelianas, puikus apraszymaa. 110 
puslapiu. »»•»..«t,«. ZOc

Namu Prižiūrėjimas
5

Koina moteris ar mergina: 
privalo turėti aria knyga 
ir ji turėta rastis ktete» 
vienam namo. 162 paslėpta 
didelio formato. Dnitato 
audekiteeis apdarais. Pro- 

i . sustetiktai w

W. D. BOOZKOW8KI OO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Vargszu Karaliene
(Parasze Vejas-isz ‘ ‘Dirvos’’)

likoVni iszejo isz palociu, 
tik viena naujo pavydo apimta 
Leda, ir grieže dantimis kam 
ji nenuniuxlijo, o paleido Ryta 
gyva, kuri dabar vėl maiszysis 
tarp jos ir jos vyro....

Abu knnigaikszi’ziai 
tu sutiko ir inlvdejo i

’ Tai 
ežius. Leda dar labiau perpyk0 

Ji visa 
Irebejo isz baimes, manydama 

toki 
atker-

cius gerąją h’vta.

ir nei matyt nenorėjo. 
<
jog Aistris t ikrai jai

i už var
iu palo- 

pama-

už 
negera darba bandys 
szvt.

mas.

— Sztai yra Ryta! Terp 
jųdviejų, moters, nuo szios die 
nos lai buna meile ir sutiki- 

Sueikite judvi in krūva,
susitaikykite, ir mano blogus 
darbus užmir>ze‘jauskitės lai
mingos! — prabilo linksmai 
A i st ris.

— Niekados asz sziai 
negaliu atleisti ir

ne
im

at kirto
sa

— prabilo

n i <>-

ATGABENA DAUG BANENIU
IN SUV. VALSTIJES
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GUODOK TĘVA 
IR MOTINA SAVO
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Buvo graži žiemos diena. 
Raibiai szypsojo saulute, nors 
ir ne tokia linksma, kaip vasa
ra. Sniego negilu
žiemos kėlės. Tolumoj matosi

Beklausant tos nelaimingos 
senutes vaitojimu, skundu pa
sidarė liūdna; po galva daužėsi 
vien -tik invairięs mintys, nes 
ir jos paskutiniu žodžiu negir- 
,dėjau... Kad galeeziau, ma
niau, 
šaulio vargszus, duoeziau jiem 
prieglauda, paszalpa. Bet esu 
taip silpnas ir menkas, kad ne

v •

Kad galeeziau 
su'tvarkycziau viso pa-

PAJESZKOJIMAL
A sz V i i ice i it a J a'k’szeezk i k e 

po vyru Vincenta Akman, pa- 
.jeszkan savo drauges .Monika 
Sadauskaite ir Ona Verpetins- 
kike, abidvi ženoios, po vyru 
pavardžių nežinau.- 
ežios isz

Paeinan-
Vidukles miestelio

Springfielde motlTiiild
Sorke.s su du k Nelems iszdaro, 

Žmonis apjuodina,

teriszkiai 
tarpi* musu sutikimo būti 
gali, nes per ja tu prisakei 
žudyti musu kūdiki.
Aistriu žmona, paimdama \ i 
drąsą.

— Nuo sziandien, 
Leda, tarp judviejų turi prasi
dėti sutikimas ir meile, nes kas 
iki szolei iszt i k o, 
jau m*bux
užmirszti tik reikia, - 
be jo A isl ri>.

Iszgirdus 
Lijla nustebo
nes senai ji isz 
girdėjo.

to 
viską kas

brangi

daugiau 
praėjo 

pra ka I-

žodi
i r b zt miipe 

sa\o

k * brangi ’ 
akis, 

vvro ta

— Kunigaiksztiene, 
gali daugiau ant
1 anti ir kankinti savo szirdi 

jau to,

manos
argi 
rus

užtenka jau t<», nes prie jii 
akiu kalbu asz tau jog tavo vy

tavo jis ir lieka,ras buvo tavo,
— t ikrino jai Ryta.

— Atleisk jai, 
kalbėjo 'Taira, —- 
to kas toliau denis.

— Szi diena turi būti dide 
sutiki- 

tas 
tavo

neiszpasakyto 
kalbi* įo vėl R\ t a 

Le- 
geruina

Leda, 
akivaizdoje*

le siisitaikvmo diena, ♦
mui paloviuose

o 
užstojus.

tau, kunigaiksztiene, ir 
vvrui suteiks 
džiaugsmo, —
norėdama tikrai parodyti 
dai >avo tvruma ir> a vo 
szirdies.

Kunigaiksztiene vis stovėjo 
pikta ir nusbukus 
in kita puse jokio 
nedhve. 
ant jos pažvelgus, palengva 
pradėjo trauktis link durų; 
niekas nežinojo kas Rytai da
rėsi ir visi sužiuro kodėl ji da
bar iszeina. Ji apleido visus su
sirinkusius, 
bar ka 
kvs: ar 
priesz Ryta ir 
Ryta paliktu paloviuose, ar 
turės apleisti.
ne Rytos kalte buvo, ir ant .jos 
nebuvo ko pykti.

DIDŽIAUSIA NUOSTABA 
VISIEMS.

Rytai labiausia 
surast ta tarnaite 
boję buvo palikta auginti ku- 
nigaikszcziu kūdikis; tuoj ja 
surado, ir abi paemusios vaike 
Ii vedėsi in palovius.

Kada duryse pasirodė Ryta, 
vaikelis ir tarnaite, nei vienas 

n esu j) ra t o

žiūrėdama 
at sak vmo 

Ryla lengvom akim 
jos pažvelgus.

traukt is

Visi tik lauke da- 
kunigaiksztiene 

savo 
sutiks

atsileis 
ar

■atsa- 
kcrszte 

ka<i
JĮ

Mat, czia visai

I

reikėjo tik 
kurios glo-

Darbininkai krauna 50,000 “buneziu”
le! 'Toro, Panamoje. () kad sziadien banenes 

gio>. todėl lasai 1avoras ainesz gera fielna del loc.nininku ku
rie iszsiunte taji tavora del musu sunaudojimo.

] b »(*< » (
baneniu in laiva

v ra bran-

A

kuris jautėsi labai
prasižengęs priesz savo sunu ir jiems reikalinga

szelpe juos, prisimindama, kad 
kaip ji isz jaunystes buvo biedno/ 
mir- žvejo duktė ir skurdžiai gyve- 

iszpasako-; no. Iki sziolei visi vargszai mi- 
' nėjo Ryta, “

jautėsi

žmona.
Taira klausinėjo Ryt 

tas vaikelis iszliko 
ties, o ji jam viską 
j<>.

rp

< )S 
nuo

dojo atlankyt vargszus 
paszelpa ir

su

isz viduje buvusiu 
kas tai butu.

— Tai judviejų 
tare Rvta in Leda

sūnūs, — 
ir Aistri,

privesdama prie ju vaikeli. — 
Patikrinimui mano kalbu yra 
szi tarnaite, kuri vaikeli 
me auginti.

Abu, tėvas ir motina, apal
po tuos žodžius iszgirde.

Taira pakele vaikeli ant sa- 
ir neiszpasakytai

pae-

vo ranku 
įlžiaugesi, pirmu kartu ji pa
matęs.

Kada aniedu atsipeikėjo,, 
Taira privedė jiems sunu, 
abu tėvai apkabinę ji savo glė
bin bueziavo, aszaromis apsi
pylę ir džiaugėsi. Ilgai 
kio džiaugsmo nei vienas 
žodžio isztarti negalėjo, ypacz

' i

ir

isz to
ner

J| 

I 

I

"i

h; Al r®' I
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Visus Isz j nokina.
Liežuviai ilgi kaip dyselis, 
Pažinsta jaises daugelis, 
Badai isz Pennsylvanijos 

atsibaladojo.
Ir czionais apsistojo, 

daigu greitai neapsimalszys 
Tai palieije jaises iszvarys 
O ir asz su koezioiu 

prigelbėsiu,
Per kupras gerai užduosiu.

i i!l

■■•iii 
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$ 
tik to ’negaliu atlikti, bet ir tos* Kauno Ked. Ona pirmiaus gy-i ii 

i 
į 
I 
J’ 
!l būrys važiuotu žmonių — mat 

trauke in miszka malku parsi-
i vežt. La ūkuose tyku...

Aplink i 
traukli szarma snaude nulindo 
miszkai.

Tirkia diena traukte trauke 
pargryžūsi isz miesto žmogų 
iszeiti in lauka’ pasigėrėti žie
mines gamtos grožybėmis ir 
intraukti gryno oro in sumen
kėjusius 
ežius, 'Tat pasiėmęs 
lazdele iszdullinaii

jaucziaii ramu- 
liuosas, kaip 

’ pauksztelis isz kletkos iszskri- 
des;
kaip mieste, 
szauksmu, judėjimu, nei vežeju 
žvangucziu skambėjimu. Visur 
maloni, szventa tyla. Kaip vai
kas pasileidau vieszkeliu bėgti 
tekiiias staeziai in miesteli. 
Galu gale kiek’pavargęs prisė
dau dusteleti ir iszsitraukes isz 
užanezio vareziau knyga.

— Dieve mano, Dieve!.... 
pasigirdo skaudus sudejavi
mas... Pakeles akis pamaeziau 
iszlengvo kiūtinant susitrau
kusia senule — (\jo pasiramsz- 
eziodama lazdele.

— Garbe Jėzui Kristui.,, 
liūdnai tarė prisiartinus prie 
manės senute.

— Per amžių amžius — al
są kiau.

Ar nebijai tamsta szal- 
ezio, plonai apsivilkės? mat vis 
jaunas žmogus... sėdi... nei szal- 
ta jam

— Neszalta, 
pripratę, mus 

kaip

rm i k us A
senutes neturiu kur įpriglausti, 
nei suszelpti. Daugiau neturė
damas pats,

i

, daviau iszsitrau
kos auksina. Jinai padėkojo ir 

apjuosė ’laukus ap- i melsdamos nuėjo savo keliu iii
ramu...,

nuo sėdėjimo plau- 
in rankas 

in lauka...
Neiszsakvta 
ma. Radaus

czia visiszkai ne taip, 
negirdėsi jokiu

miesteli,
IIgai neatsigryždarnas 

nes isz szirdies skausmo nebė
ga loja u ir veize'ti 
minga ja Simuke.

Vidudienis. Nors szilta, gra
žu, bet vis ne vasara: nei žmo- 
niu liek vaikszcziojant parna 
lysi, nei iszgirsi gražiu pauksz 
tycziu bailseliii, nei girdėsi dai 
neles suskambant, 
nei i o su raliuojant; visur tyku... 
tik areziau in namus iszgirsi i 

czirszkejima, 
varnu kranksėjimu.
žvirbliu

o asz in namus...
(‘jau,

iii la indai

nei pieme-

a rba

veno Waukegan, I’ll, dabar ne
žinau kur. Meldžiu atsiszaukt 
ant adreso

Mrs. V. Akman
'Triadelphia, W. Va.Box 442
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Paj(*szkau mano broli Kazy 
Zet kevirziu, apie 30 metu kaip 

Paeina isz Kauno 
Seniau gyveno

field, III. dabar nežinau

Amerike. 
apygardos. 
Spring 
kur. Jaigu kas žino ar jis gy
vas ar mires, meldžiu praneszt.

Mrs. Amelia (’berevicli 
fl Madison St., 

Bridgeton, X. J.11

je 
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I 

. A:
#i 
rai

i 

i

i 1

« 
d

Jaigu kas turite du arba tris 
vaikus, nuo 10 metu ir dides
nius, kokia naszle ar naszlis, 
kuriam sunku užlaikyti vaikus, 
tai asz imsiu ant auginimo. 
Praszau atsiliepti ant adreso.

S. R. Naujalis
R.F.I). No. 2 

Woodstock, Vt.

■it

Praslinko keletas metu ir asz 
vėl pargryžau in gimtine. S- 
nut.es jau neberadau, jos vargo 
kelione buvo užbaigta; 
turėjo iki pat karsto, pakol 
priglaudę szaltoji žemele... Su
nūs irgi jau pasenejo. Vaikai 

dar 
buvo 

smlejo

imsiu
i

dau tik’toje Baltimoreje beda 
daigu burdingieriai toki 

gyvenimą veda, 
Patys turi valgi iszvirti, 
Iii dinerkes prikrauti.

Mat bobele sustraikavo, 
Užpyko kad in Lietuva 

nevažia vo,
Su vyru per diemvs ėdasi, 

Kaip gyvuliai kandasi. 
Mėsininkas,

Ir sztorninkas, 
Prie duriu baladojusi, 
Per valanda atsistojęs.

But nu daugiau aipie jaja 
pagiedojus,

Kės atvažiavo mano bambilius 
Ir turėjau važiuoti tolinus.

vargt i
ne ■ t.H) b

II

$1,000 TIK UŽ 60c.
suaugo, 
mokslus 
tinginys,
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V ienas sūnus 
ėjo, bet toks 
pasileidęs, 

kiekvienoj klasėj po dvejus

Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 
stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim*Karaliene”.

nežino-
' neio Ryla, savo 

bet nesulaukdami jos, metus. Kiti du sunu buvo prie ta" kokios nors ligos bei viduriu eu- 
I gedimo? Toks žmogus yra susfarau- 
. kės, 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 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekanczlu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos

Rvtos kalbosTaira po t
prisiartino prie Aistrio ir tari*: jo kas su ja buvo atsitiko.

— 'Tu buvai liepos kūdiki ■ 
nužudyti, bet tavo tas 

nebuvo
sztai kam turi (lekuoti
gerajai Rytai, ir sziai tarnaitei 
nes tik per ju globa tavo kūdi
kis likosi isziaikytas slaptybė
je nuo tavo rūstybes ir iszau- 
kletas iki sziai dienai, tavo di
džiausiam džiaugsmui.

Dabar tik asz 
szirdi, I

niekados

lis

noras 
iszpildyt as; 

--  I JI I

; suprantu 
brangiau.- i 

Ryta..., — Per verksmus, kal
bėjo kunigaiksztiene. — Anuo
met asz norėjau tave nužudyti, 
b(*t tu hzmeldei nuo manės sa 
vo gyvastį; nors pa to asz gai

va. bet
asz

tavo gera

palikus tave 
dabar, tau
lejans

gy vai esant, 
matau priesz save savo kūdiki 

mano

r>.

sz/irdib
I )ova- 

gyveni- 
nesmn- 

tu

ir motiniszka 
alpsta isz džiaugsmo.... 
nok man už visa tavo 
me per mane padaryta
guma, tuomi palengvinsi 
mane.

Tarnaite iszpasakojo kad be 
Rytos žinios ji niekad n<‘butii 
kūdikio atidavus, ir butu isz- 
leiihis ji in svietą kaip su 
ta susitarė, kada jis užaugs.

Tarnaitei už gera kadikio 
u žži 11 re j i ma k un iga i kzt i s 
dovanojo dideli plota

pa
žemes, 

kur ji su savo tėvais iszejo gy
vent i.

Ryta priėjo prie kunigaiksz- 
tienes ir glostydama 
kaIbejo:

—' Jokios kaltes asz tavy
je nerandu, 
pridera tau jausmai 
tave man

ja i peti

pavydeti

negalėjai 
pra-

Asz maniau kad jis 
prie

nes tavo teisingi ir 
priverto

— kozna 
moteris gina ta kas yra jos ir 
ji gatava del to kita sunaikin
ti. Tu del savo vvro
man kitaip daryti — tik 
szalinus mane norėjai atgauti 
savo vyro meile, kuri pati la
bai mylėjai. Tave asz mylėjau 
teip kaip ir pati save, ir tavo 
vyro elgimąsi visada mane py
kindavo.
pamatęs mano szaltuma 
jo pabaigs savo užgaidas, o 
asz galėsiu ramiai paloviuose 
gyventi kaip gyvena visos ki
tos mano drauges.

Kunigą i ksztięne 
Ryta in savo gltebi ir su dide
liu szirdies suspaudimu ja bu- 
cziavo manydama apie savo 
blogas mintis, kuriomis kita
dos Rytos gyvastį atimti 
rejo.

Ir su sziuo užsibaigė viskas 
kas buvo negero tarp Aistrio, 

ir Ta i ros,. ir 
gyvenimas instojo in kitas vė
žė.

Nuo szid sykio Ryta vėl pra-
t

savo

apkabino

no-

Rytos, Liedos,

Leda visai aprimo kad suži
nojo jog kunigą i kszt is 
pasiskyrė sau Ryta už moterį, 
ir nuo dabar pradėjo skaityti 
ja savo gimine.

Už kokio laiko atsibuvo ves
tuves antro tos szalies kuni- 

likszczio — Ta i ros su da ii in
vest n ves pri- 

szaliu daugybe 
karalių ir 

džiaugėsi

Taira

ūkio, bet kadangi bemokinant 
tingini vaika liko praskolinti 
namai, nęberimo ir jie gimti 
nej. XT uola tos prika išžiodavo 
tėvui už skolas, neklausydavo 
ir iszspruko in miestus uždai-

) 
Po

gedimo? Toks žmogus yra susbrau-

K!
ja Ryta. In tas 
buvo isz visu 
kunigaikszcziu ir
visi linksminosi ir 
isz tokios dailios poros.

szias vestuves teipgi 
ir padalinimas visos 

žemes

Pe r 
atsibuvo 
sziu kunigaikzczin žemes m 
dvi dali — kaip senoji teip ir 
naujai užkariauto. Taira suti
ko paimti daugiau naujai 
kariautu žemiu; gi Aistris 
■omnm ir žmona liko valdvto- 6 
jais savo senoje pilyje.

Naujai apsivedęs 
gaiksztis Taira pasirinko 
žemeje

IIZ-
sn

kuni- 
sa vo 

didžiau*i uju 
miestu ir tas buvo jo sostamie- 
cziu, kur su savo žmona jis 
valde.

Ir abu jiedu gyveno laimin
ga i.

Bet Ryta, likus kunigaiksz
tiene, teipgi neužmirszo varg
szu, ir szelpe visus savo mies
te esanezius ir 
ežius pagalbos.

Kunigaiksztiene ja 
visi, žmones • to žemes, 
‘‘Vargszu Karalienes” 
buvo jai duota paežiu vargszu 
ir jis tuoj prasiplatino 
jos žemej.

Kada po metu
tiene Leda su savo vvru ir su- 
num aplanke Tairos pili, jie 
rado džinginanezia naujenybe 
— Ryta turėjo 
gaiksztystei

1

viena

savo žmona

?->

reikalauja ii-

, žmones •
Vargszu Karalienes

vadino 
o 

vardas

visoj

k įmigai k sz-

kuris, l:a
ke, buv.>
kunigaikszti Taira.

: Galas :

savo k u ni
šos t o

visos moterys
I įbai panaszus in

inpedini,
su

PARSIDUODA
GERA FARMA.

140 akeriu žemes, prie pat 
mokyklos, 2 mylės in miestuką. 
Parsiduoda labai pigiai. Kita 
farma 240 akeriu geros žemes 
su gyvuliais ir su maszinoms, 
viskas geram padėjimo, Szita 
farma tarp trijų miestu, netoli 
geležinkeliu- ir geru marketu. 
Kita farnia 100 akeriu ir labai 
gera žeme ir geroje vietoje. 
Platesniu žinių klauskite per 
laiszka ant adreso.

•S. R. Naujalis
R.F.D. No. 2 Woods took, Vt.

(t.8

Pittsburge padūko trys bobos, 
X(*t žmonim didelis pavojus

Geda visiems daro, 
Xet sarmata ka jos ten iszdaro. 

Per dienas ant žmonių loja, 
Visos trys smarkiai baliavoja, 

Badai in paikszu narna 
uždą ris,

< > tada žmonim nieko 
nepadaris. 

Mano meisteriui turiu 
pranwzl i,

Apie* pasiutimu vyru ir 
daneszti, 

lenais keli svaiguli gavo 
Visiems sarmata daro.

* *.< *
Szenadorije \ iena dora 

mergina,
Bjaurei padare gana, 
'Tėvelius savo pamėtė, 

Ir in kita miestą nusibastė. 
Su Liuteronu apsiporavo

Na ir vyra gavo.
Ka ant to galima sakyti, 
Ir kaip apie tai manyti?

Del ko taip padare, nežinau, 
Bet tokiu triksu negirdėjau, 
Kad ir iszrode ant dievotos, 

O bot buvo nuomones kitokios. 
Sziadien merginos ant niekszo 

žiuri,

A (‘S

Ne ant vie ros, kokia kas 'turi 
yMat, Anglikas geresnis 

Ir poningesnis, 
Aut Lietuvio ne žiuri

♦

J

Ba už grinorius turi.“• • •
Ne toli Pottsvilles kelios 

misiukes akis užsiliejo 
Jog vos isz vietos paeit galėjo, 

Viena.kaip negyva gulėjo, 
Juokėsi isz gulinezios kas 

tik norėjo.
Kas daugiau buvo, nesakysiu 

Maitele tik del vaiku 
nutylėsiu,

Kol moterėliu pasiutimas 
nei szga ruoš,

>

Tai musu vardas nepasikels 
niekados.

Tuom kart neturiu daugiau, 
Apie naktigoninkus pagie

dos Taradaika, 
O tada žinos kad su juom ne 

baika.

KVITU knygele Draugystėms del Isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c. 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
fluMrinklmu. Preke - -

W. D. BOCZKAUSKAS - 00., 
MAHANOY CITY, PA. 
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t esu i s,

kalbėjo senute.
motut,

ir kraujas szil-
žmogaus.seno

mes

biautu. Liko vienas tėvas, kaij 
stuobrys, visu užmirsztas.
namus szvaistos skolininkai ir
dirba jo žeme. Ir tas mokytas 
sunūs visai užmirszo apie te 
va. Liko dabar tėvui lazda su 

eiti iii žmones duo-
Pasie-

paziurejos
in jas ir gailiai apsiverkęs ta- 
re • ' . . v skausmus, užima ausyse, nuomarą,

terbike ir
Kurgi taip peszczia droži sena .h°.? kąsnio maldauti....

mes lazda ir terba

patrūkimo,

nieko neatsake

ska il

būdama ?
Uzia senute 

in mano klausymą, tik galva 
linguodama sunkiai ir 
džiai sudejavo:

Neduok Dieve tokio gy
venimo...

Tnojaus galima buvo supras
ti, jog nelaiminga ji yra. Josios 
sudejavimas užgavo mano 
jausmus, nebeturejau jokios su 
ja kalbos, vientik gailesezio vi
sas paimtas tariau szirdyje: 
kiek tu vargdieniu klaidžioja 
szia vargo kelione be jokios 
prieglaudos ir paszialpos, lauk
dami tik poilsio sza'ltuose ka
puose. Kiek yra tokiu, kurie 
galėtu turėti ramia vietele, 
duonos kąsni iki pat amžino
sios gyvasties slenksezio... Vie
nok taip nėra. Bet kur tat jesz- 
ko'ti visu t n nelaimiu priežas
ties?...

Ir taip kankinamas invairiu 
sunkiu rnineziu stovėjau prie- 
szais senute, žiūrėdamas, kaip 
per jos skruostus riedėjo gai
liai blizganezios aszaros...

— Turbūt su tamsta atsiti
ko nelaime? — paklausiau se
nutes.

nagavo

■Ii

K iek
vietele

— Ne, mano vaike; Dievas 
dar lygsziol gelbėjo nuo nelai
miu, gyvenom isz Dievo Ap- 
veizdos tvirtai ir duonos butu 
pakakę, jai tik butu buvusi 
vienybe ir meile namuose....

— Taigi mat, mano vaike, 
sūnus apsivedė ir nebenori to
liau motinos užlaikyti, musza, 
varo isz namu, va ir da)bar isz- 
varyta einu ir raudu... ir tos 
lazdos ned,ave...
tose toliau raudodama, dvide- 
szimt au-ksinu, pavogė ir tuos 
paskutinius...

— Nu-gi tamsta sunu gaŲ 
teisman patraukti — pata
riau.

raudu...
Dar turėjau,

l

Gana, sunuti, ir su teis
mu! Ka-gi asz viena padary-
isiu? Vyras numirė, dabar vie- 

' nenoriu, 
lo antra vertus, ar dar teisme 
j ,

Įna, ir žmonių juokinti
J* i25c. {teisybe rasi

>
•I

Tegu bus Dievui’ 
;garbe, vis kaip 'nors iki mirties 
f • .*■-a • *

| prasistumdysitu.

I

— Visu likau apleistas, už- 
mirsztas, ju tik man likot ant 
se n at ves d i d ž i a u s i a i s 
liais, — ir primine senelis 
vo nu idėjinius, ir suprato, kad 
jisai to vertas yra, jog ji Die 
vas nubaudė už motina. Ji

szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 

priete- “Nervu Preparatas.” Nervu liga yra
sa- labai blogas dalykas, bet musu Ner- 

vu Preparatas užbėga tai ligai kuliu 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogu. Reikalfa-

i 

■f 
■r

už motina.
nors džiugino lazda, terba, jog gi musu žolių pardavinėtojai viraoea 
motinai ir to nedavė, 
darnas isz namu dar ir pasku
tinius pinigus atome. Puolė se
niukas po kryžium ant keliu ir 
meldės: — Dieve, neapleisk 
manės, dovanok jaunu dienu 
nusidėjimus. O, Dieve del ko 
teip vaikai mane užmirszo? 
Juk Tu prisakei “Guodok tę
va ir motina savo!!!” Apsisto
jo senelis ant žodžio 
savo’ ’ 
meldes tiktai, kad

iszvary-*-r

‘ ‘ motina 
ir gailiai apiverke;

jam Die
vas dovanotu, už motinos isz- 
varyma. Pabaigė melstis, pa- 
bueziavo žeme, kryžių ir, gai
lėdamasis už savo nusidėji
mus, su lazda rankoj ir apsi
kabinės terbomis tyliai iszcyįo 
pro vartelius...

— Vikoniu Juozelis.

W. Szneideris ir Sumiš
QRABEOBIAI.

1 * ii.

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai iiį pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksz.tynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

A-BE-CF.LA arbit pradžia skaitymo ir 
raszyino, del vaikams.

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

Preke 15c

į

I»
i

I

miestuose.
M. ZUKAITIS,

25 Gillet Rd. Spencerport. N.Y*

■

Il l» t Jh !

Lietuviukas Greborlus

K. RĖKLAITIS
y': V... . ..

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.Prieiname prekes.

516 W. SPRUCE STR^ 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149
m

'ii

f'

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame S.czia procentu ant 
sudėtu pinigu. Procentu pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalu su musu 
banku nepaisunt ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Proa.
J. E. FERGUSON, Kas.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA1 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikai- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .L 
520 W. Centre St. Makanay City. Fa.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

MILL & PATTERSON STSu, 
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja tnirualūa 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo» 
szia nuo paprascziąusiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztynltt h 
kitiems pusi valinė j imame. ' ,

Bell Telefonas 1373-M.

niausiu,
(f1

*

Ifflll 
! r '

I

1 
ii 

Į1 

■ Ih

I

1

11

■

■IMI

ii

■I
■

i’l

4

! J
"nl
I i

Iii

1
I

'II

"■^1

. - H

<!

' T

i 

"''S .'•-■S

11 ■ ji

■I 

y 
įll



*
I*

i1 ■'I
L

I %

I’

ŽINIOS VIETINES
I

I BAISI ŽUDINSTA.
BAULK

jy

I

ir

i

—• Isz priežasties straiko 
didesni sztorai atstatė keletą 
savo darbininku nes neturi 
jiems užtektinai darbo.

t Da ra tele, keturi u sanvai
eziu senumo dukrele barberio 
Szukio, 1103 E. Centre uly- 
czios, mirė praeita Petnyežios 
rvta. Laidotuves atsibuvo Ne
dėliojo, 2 valanda po piet ant 
Vokiszku kapiniu.

— Henrikis Kubilius, gerai 
žinomas jaunikaitis mieste, su- 
sižiedojo su pana Margarieta 
Andrusziute (duktė Jonu Au- 
gustaieziu) isz Mahanojaus. 
Veseile atsibus neužilgio.

— Ana diena pralėkė pro 
miestą didelis Fordo aeropla
nas. Daugelis žmonių mate ji 
aiszkiai.

■f Jonas Gudaitis, 57 metu 
gyvenant is 
ulyezios, 
būtoje nuo uždegimo plaucziu. 
Velionis pribuvo in Amerika 
būdamas mažu vaiku su tėvais 
ir pergyveno 

Palik

nes

uit 822 E. Market 
mire Ashlando ligon-

i n

Mahanojui apie 
viena broli40 metu. i'aiiKo 

Motieju (’hieage.
— Per zeeeriszka klaida, p. 

Rutkaucku padekavoneje, li
kos apleista padėka del vieti
nio bažnytinio Szv. Juozapo 
Choro, kuriam szirdingai sude
da nuliūdus szeimvna 
gražu pagiedosima 
moni ju.

Poni Marijona Grinevi- 
iszvažiavo Sukatoje in 

Rochester, N. V. dalvbauti lai- 
dotuvese savo brolio Juozo Ab- 
raczin>ko (Brown), kuris mirė 
praeita Ketvcrga.

cziene

t

laike
už j u 
cere-

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

West Frankfort, Ill.

MERGINOS LAVONAS SURASTAS BE 
GALVOS IR KOJŲ.

Szlebes Eina Trumpyn 
O Czeverykai 

Auksztyn.

Ka- 
svklos czionais dirba gerai ir 
užmokesezei geri, nes ant dvie
ju sanvaieziu uždirba po pus
antro .*zimto ir daugiau. (Iras 
puikus, visai neszalta ir sniego 
neiranda.

Baltimore, Md. — Praeitais 
metais Baltimoreje žuvo be ži
nios 188 vyrai, moterys ir vai
kai ir policija apie juos 
kad nėra vavusi jokiu

policijai kaipo 
rap< u't uotą

I

nie
prane i

szimu. L z viso 
žuvusi laivo 
asmenys, bet kiti t no j 

žuvusiu
susini 

do. Puse tu žuvusiu sudaro I 
jauni, ženoti vvrai tarp 18 ir 
24 metu, kurie susipykdavo .* u 
žmonomis ir iszeidavo “pabai- 
dvmui.” — V.

Philadelphia. — Merginos 
lavonas be galvos ir kojų likos 
surastas girraiteje artimoje 
Bose Tree, per advokatu Sam
uel J. Henderson, kuris art i - 
mojo gyvena. Paszaukta palici- 
je pradėjo jeszkoti artimoje ir 
surado abi kojas. Žudinsta hu- 

lii'iia priesz lai, 
buvo uždengtas

gi r raitoje

vo 
nes

papildyta 
lavonas

(

laikraszcziais kurie iszejo die- 
žudin-sta. Ant lavono 

rankos siundo tiktai maža mo- 
ziegoreli. 

duži not a.
dyla mergina yra Ona Dietrich 
35 melu senumo, paeinanti isz 

Norwood mil's!olio.
•i°
bet manoma kad tai buvo dar- 

kokio lai gydytojaus.

na pnesz

t eriszka
Dabar M kad nužu

Zudinto-
iki sziam laikoj da nerasta

bas

Didelis Aliejaus GaisrasO> o
«*■

***<*0M

,.ni-

.<5

1

- -7 r

v 'ž.

Bled 
per

pa daryta ant keletą 
k mis

t S

gaisra 
mieste Everett, Mass. \’it 
eksplozija buvo

I ukstaneziu 
aliejaus 

k ūbi las 
giid“ta per ki lota milu tolumo.

ana diena
*’ia s

y

> z i m t u 
.Minaikin 
didelis

I)

doleriu 
dirbt uve 

1 ruko kurio

H 

k '

Pagal fabrikantu czeveryku 
i szimet(ai szimet ezeverykus dirbs 

augszlenius kaip ant paveiks
lo matoma o kaip prancsza ži
li i i >s
sa ra

isz Parvžiaus tai szia va
rno! eriszkos szlebukes 

(dreses) bus du coliai trum
pesnes. — Argi no butu geriau 
kad moterėlės visai nieko ne- 
nesziotu tiktai
juju sesule .Ieva Rojuje. Juk 
sziadien ir taip mažai deveja 
o 
in kiszeniu
neszioja.

rėdytųsi kaip

szlebuke-s galėtum insikiszt 
, kitos da mažiau

Rochester, N. Y. f
Abraczinskas, 
metu, mirė 21 Januariaus 
ilgai ligai, vieno meto, nuo žai-

J uozus 
ne vedins, 34

P<>

dūliu kokius aplaike per susi- 
įlaužyma treku. \relionis gimė 
Mahanoy City, i>z kur 
žiavo su tėvais 16 metu

Rochester!,111 buvo

iszva- 
atgal 

sunum

Cleveland, Ohio. — Aibių;
Jaras, 15 metu vaikas 
pils i važiuot * reguloms ir 
leidosi nuo kalu 
stulpą, baisai
kad in vienuolika valandų 
tam nelaimingam atsilikimui 
mirė. Paliko didliani 
mia motinėlių ir t ris br

II
!l .

HZ< JO j

KAIP BŪTI SVEIKU
ŽIEMOS LAIKE.

— .... \ . ■ —

Kas met, kaip tik s žalt as 
oras priverezia žmones uždari
nėti langus, i nv*ai rios ligos, 
kaip slogos, bronchitis, tonsili
tis ir phiucziu 'uždegimas pra
deda pasirodyti. Priežastis 
(am aiszki. Kuomet langai es
ti atdari (ynas oras cirkuliuoja, 
turėdamas kiek'reikia drėgnu
mo. Bet su uždarytais langais, 
jei nėra tinkamos ventiliacijos, 
vidaus oras pasidaro sunkus ir 
netinkamas kvėpavimui. /\part 
to, su dabartiniais szildymo bu
dais, oras pasidaro sausins, ir 
szis sausas oras atima d regu įi
ma isz nosies, gerkles 
pavimo triubeliu.

pasirodyt i.

szalta

i r k ve- 
Szios dalys 

susierzina t'aip kad negali atsi
laikyti nuo ligos jiem, kurie 
gali burnon patekti.

Apart gyvenimo troszkinose 
kambariuose, kuomet
mes labiau liuke eiti in neven
tiliuojamas sales 
gatvekarius. Taip pagauname 
ligas nuo kilu žmonių, ypacz 
kuomet jie kosti 
t iesiog in mus.

Kad iszvengus 
ligų, 
vasaros paproeziu. Pirmiau
siai kambariai turi būti regu
liariai ir sistematiniai venti
liuojami. Vienas langas atda
ras pora coliu isz apaezios, kad 
inleidus tvra orą ir kitas atda- 
ras pora coliu isz virszaus, kad 

negera orą prisidės 
prie palaikymo oro kam- 

Jai kambariai

) teatrus ir

ar cziaudi

sziu žiemos 
reikia stengtis laikytis 

paproeziu.

<r H

iszleidus 
dau
bariuose tvru.
taip sutvarkyti, kad taip pa
darius susidaro oro traukimas, 
reikia atdaryti keletą langu 
porai miniieziu du syk ant die- 
nos. Taip-pat 
miegoti su atdarais langais

19 Užmuszti Szitoj Kasikioįe (I
“-r

f •'?
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Deviniolika anglakasiai likos
Jamison Coal ir Coke Kompanijos kasikioje minksztuju an
glių, mieste Farmington, West X’irginijos steite. Apie ta 
nelaime buvo plaeziau , ,,
numeri je.

užmuszti eksplozijoje gazo

ėst X’irginijos steite. 
aprasz y ta

niai pecziai virtuvėse, būdavo I

užpraeitam Saules

save prie szaltupripratinti
galima laikyti verdanti puodą i maudynių, po kuriu reikia ge- 
vandens ant pecziaus. Drėgnu- rai nusitrinti 
mas ore reikalingas jei nenori
me tureli iszdžiuvusiu inszer-

i I
..... , s
negu
72o,

zintn gerklių, 
kad drėgnas 
G8o yra daug 
sausas oras

nei kia atmint 
oras turėdama 
sziltesnis 

t arėdamas
taigi palaikant orą drėgnu, ne
tik palaikomi' sveikata bet

i

tinti.

A par;

ir iszsimanksz-

buvimo geroje fizinėj
I padėty ir palaikymo tinkamu
I gyvenimo paproeziu, mes taip- 
pat turime vengti žmonių, ku
rie t uri kosulius 
tas tam
prastos Jogos yra užkrecziama 
liga ir dažnai pradžia tokiu li
gų, kaip plaucziu uždegimas.

pagaunamo, kuo
met prisilaikoma netikusio pa- 
proezio liežuviu szlapint pirsz
tus.

, slogas, ir ki- 
panaszias ligas. Pa-su

mažiname augliu bilas. Galima 
pirkti invairiu dalyku, kuriuos 
deda ant pccziaus tam tikslui,] 
bet geriausia būdas tai bile 
puodas pripiltas vandeniu ir 
uždėtas ant sziltu peeziu kam
bariuose.

Svarbu kasdiena 
czioti szaltame ore. 
krutinę ir gerkle szaltu vande
niu kas rytmetį ir vakara pa
gelbės daugumai priprasti prie 
staigiu oro atmainų. Geriausia

pecziaus 
germ usis Daug slogu

t
reikia stengtis

. ’ ir 
gerai iszvedinti kambarį ryt
inei i.

Dabartiniu namu didžiausia 
kaito, tai, kad nėra parupini- 
mo palaikyti oro 
kuomet namai szildomi. 
met būdavo

pavaiksz-
Trinant

Trumpai kalbant busi svei
ku žiemos laiko ir miegant tin
kamai manksatinantis ir ven
giant inkvepavimo kitu žmo
nių kosuliu ir cziauduliu.

—F.L.I.S.

• > J

drėgnuma 
Kuo- 

vartojami angli

Saint Louis, Mo. — 
viu czionais pusėtinas 

gyvena.
pribuvusiu

liam nuliudimia tėvus, 
brolius, Antana, 
ciszku; tris seseres, p.

Liet u- 
bi iridis

Zmo-

Motiejaus ir Rozalijos Abra- 
czinsku, kurie gyvena ant 
Peed Park Ave. Paliko dide- 

tris
Petra ir Fran- 

Grine- 
vieziene, Mahanoy City; Mag- 

, Kanadoje; Fiorentina 
atsibuvo 

su bažnyti 
pamaldoms 1 actu viszko

I ) • M • r .‘b 1 jo bažnyczioje.dvi dienas. Mirė 1(> diena szio 
menesio o laidotuves atsibuvo 

uote-, 
mylemo kūdikėlio.

ge su anio- 
Karalysteje.

daigiu oro atmainų. Geriausiakada ' ir visi sut ikinie 
palaiko iii j nys dirba, bet del

> unku aplaiky t i darbus.
t Ed vari ūkas, trijų

o, 
su? ižeisdama.*

po

2,247 • žus, iszrodo kaip 
Darbai eina p<

n u i i u d i - 
olų k us. Į 

(Iras pas mus labai gra-
I ’a vasaris.I

> valei, 
randasi daugybe be dar! 
sunku koki 
k v t.

už.* lemi run

i
žinomu į 
!»o ir į 
aplai-'

met u 
mylenias sūnelis poijstvos Jo
no ir Adeles Ražaicziu, sirgias

•, i 18 diena. Nulindo tėvai
kia savo

' Lai džiaugėsi draug
lėliais Dangaus

Kanadoje;
Laidotuves

PaneHelio
nems

dalena 
namie.

ryta

(Brown) szei- 
myna yra gerai žinoma Maha- 
nojui nes buvo vieni isz se
niausiu gyventoju.

Abraczinsku

vieni isz

MERGAITES AUGYS ILGUS PLAUKUS;
I 

v

T
I
H

Cleveland, Ohio.
13 d. mire savo namuose 

diena

PRIŽADĖJO DAUGIAU “NEBABYT

£

P 
* M3

5 *

.Jį?;

Devyniolika studentku isz skaitliuos 450 merginu isz High School, Lock Haven, Pa.,

ATSAKIMAI.Sausio 
pla

• ži no
SK. Kutkauska* 

av.
I.

Tamaqua, Pa. — Vladas 
, Szestakauskas aplaike liūdna 
] laiszka isz Lietuvos, apie mir
ti jo senos motinos Onos Szes- 

pas

I’n. —A. P. Philadelphia, 
Nuejkie tamista ant paczto isz 
kurio siuntei regiMravota gro- 
mata ir parodyk kvitą, 

su pinigais 
gromatoje. Ge

riausia suinsti pinigus in Lie
tuva per International Money 
Order kurio niekas nepermai
nys kaip tik tas kuriam pini
gai siuneziami, o kad ir ding- 

valdže isz-

ežiai (Jevelandiecziams 
mas siuvėjas
gyvenos 215.3 St ('lair 

l(i <

’ i

i takauckieiies, kuri mirėiu tarpe jauna Lietuvi .i laidotas gausio 
SLA 14-tos kuopos narys, kuo- ; kaime
pa nupirko laidotuvėms gražu ; Nabaszninke buv

go.32 metu, gy- I

Chicago. — In viena 
automobiliai užmusze keturiin 
žmones, 
Antanu Virbicki,
venusi prie 8842 Houston Ave., 
South Chicago, 
ugniagesiu automobilius 
Houston ir 89 gatvių.

Sziemet autombiliai užmusze 
jau 45 žmones. — N.

Ji suvažinėjo
prie geliu vainiką.

Jo žmona mirė

Buvo į i<utiue diena Gruodžio, Bunisz- apsa

Wilkes-Barre, Pa. — 
nikas Visniauckas isz Exeter, 
likos paliuosuotas per 
už žudinsta, nes ji džiure 
pažino nekaltu už nužndinima
buvusio burdingieriaus Jono 
Gasezinskio, kuri užtiko prie 
savo paezios.

Darni’

suda 
pri-

Pittston, Pa. — Pensvlvani- 
jos kasyklų konipanije nutarė 
parduoti visus savo namus ku- 
riosia gyvena supredentai, bo
sai, fonnonai, ir kiti kompa- 
niezni darbininkai Sebastapo- 
liujo ir prie upes arti Port 
Blanchard. Tiejei, kurie gyvo 
na tosia namuosia dabar, turės 
pinny be nupirk imia.

Frackville, Pa. — Szeimvno-

apie metai 
laiko atgal, dabar liko keletas 
vaiku visai naszlaicziais

Veliczka, 
‘S narvs, gvvenes 

7 st. Mire pereita Ne

— Alire Joknna 
Kudirkieni 

’ o

s
narvs,

Suvalkų Kedvbos. i
o 80 m. senu

mo. Paliko vvra Vincą 85 m. 
amžiaus', tris Minus Amerike, 
4 sūnūs ir .3 (lukterės Liotuvo- 

1 irol i kunigą 
Juoza Butanaviczia.
je, taipgi viena

14.32 I
deldieni. Paliko naszle, moterį | kis tai 

padavęssu vaikais.
Pereita Nedeldieni gar

ai nesze P. J. Ziurion y
riai (likta sunu.
nūs jaueziasi gerai.

— Daugvbe

' kvk kas atsitiko
regist ravėtojo

mote-
Motina ir su-

Grand Rapids, Mich. — Ko- 
korespondentas buvo 

” Gruodžio 
buk kun. V. 

rekulekci- 
dabar gandas

tių tai Suv. Vals. 
duos kita. prižadėjo daugiau nekirpti plauku ir augyt po senoviszkai. Paveikslas parodo taisės mergi

nas kurios sutvėrė tam tiksle k buba ir laikęsis duoto žodžio.

I
jo'Juozo Marovskio užėjo ko
kis ten nesutikimas. Ant pada
rymo sutaikos ir abitracijos 
pribuvo uoszveOna Visockienc 
isz William Penn ir laike to
sios arbitracijos kilo revoliu- 
cije kurioje kas tokis isz szoi- 
mynos norėjo Juozui nukasti 
pirsztus. Uoszvo apskundė sa- 
yo ženteli pas skvajeri Purnell.

T. P. Collinsville, III. — Mo
ney received. Thank you Tony 
for your kind wishes, 
give up your study of the 
Lithuania/! language, it will 
come in handy some day. You 
write pretty fair for a young 
man that has not attended a 
Lihuanian school.

Don’t
Ne Namu - Ne Lauku. APDAUŽĖ NEKALTAI 

ŽMOGŲ.
Einu lygiais laukais 
Kur siūbuoja rugiai, 
Nuo vejalio szvelnaus 
Len kdamies ma 1 o n i a i.Ne namu, ne lauku 

Savo neturiu, 
Bet in viską linksmai 
Asz arit svieto žiūriu.

‘ ‘ Saule.* 
menesi, 1925 m., 
pasekmingai laike 
jos, bet kaip
eina, tai tos rekolekcijos nieko 
noprigialbejo. Užtatai kini. L. 
sumano padaryti Misijos ir pa
kvietė kun. S. novos garsu mi-

jaunos, sij’onieriu kad 
sakosi

Klausau paukszcziu dainų 
Kurias dvasioj myliu 
Be kuriu apsieit 
Asz ne pats negaliu.
Ko daugiau man reik
Jai tik sveikas esiu, 
Tai didžiausiu vargu 
Pasitikt nebijau.
Ar tau verkt, ar neverkt 
Arba juokis saldžiai, / > 

•Ai<ba alkanas buk 
Ar pavalgos gardžiai.
Duszioj vis atsimink .
Kad prie grabo eini, 
Kad sviete sziame 
Tik sziadien gyveni. .
Tad nėr ko nusimint
Jai prisieina kentėt, 
Nes numirus tikrai 
Bus daug laiko silset!

, ‘ J. Naruszeviczius.

merginu iszei- 
in-

sa vo
na už vyru peržengdamas
statymus, 
metus, nes nors visai

auga lotosuos,bile tik

1

k*

nuduodamos

inkventu geresniu
pa rapi,jonams 

dvasia ir
esą 21 metu. Žemiau 21 m, turi jie klausvtu savo klebono, ku 

kitaipgaut i tėvu sutikima, 
leidimas noiszduodama.

— Teipgi yra -daug atsili- 
f niaukia 
pradžioj 

357

kimu kur mergaites 
kūdikiu. Sziu metu 
Humane draugija turėjo 
atsitikimus, arba .38 daugiau 
negu per 1925 metus.

ris persiemias Airisziu dvasia, 
nori visus parapijomis kuo- 
greieziausia suarzinti. Bažny
tinis komitetas atsisakė to- 
liaus'tarnauti isz
kokiu ten nesusipratimu.
džiu žmones suerzyti teip, jog 
mano raszvti skunda pas po
piežiaus delegatą in Washing- 
tona. — Pavapi jonas.

priežasties
Žo-

Mrs. A. B. Cleveland, Ohio. 
— Kalendorių tomistai isz- 
siuntem, gal kas pavogė, 
siusim kita todėl privaktuo- 
kito gromatneszi kada atnesz 
gromatas ar laikraszczius.

At

Kaip numirsiu vi'stiek 
Juoda žeme priglaus, 
Mane lygiai su tais 
Ka gyveno goriaus.

%Loitonas, ir

— D.

Kasyklos 
uže.

Greggs, Pa. — 
dirba pas mus net viskas 
Lietuviu randasi keturios £>zei- 
mynos ir keli pasieniai, 
sutikimo gyvpna,
czion yra kelios moterėlės, bot 
prisduotu Baltruviene truputi 
jeis pamokyt proto.

Nors asz pliks kaip tilviks 
Bet jaueziuosiu linksmai 
Man nerupi ne kiek 
Ne laukai, ne namai.

PARSIDUODA FARMA.

Gerioj

Visi 
bot nors

Elizabeth, N. J. — Klemen
sas Laskovski, likos pripažy- 
tas kaltu už sužagejima dovi
niu motu mergaites nuo 3 lyg 
30 metu in vaistini kalėjimu 
Trent one.

Arti Sunbury, Pa.
vietoj. 102 akeriai, 4 karves, 2 
arkliąi, 50 visztu, kiaulių, vi
sos reikalingos maszinos. Par- 
siduos pigoi isz priežasties 
ligos. 1 >

Turtingiems pinigai 
Nuolat rupi joszkot, 
Ir su tais negali 
Ramiai nakti miegot.

Ji, 1
Mrs. J. Karb, 

Sunįury, Pa.

A'sz visados ramus. 
Linksmai traukiu dainas, 
Kurios mano ramina 
Blaszko mintis liūdnas.

kėš:

Jūžintai Rokiszkio apsk. (V. 
kor.) — Grondžio 15 d. pas pil. 
.Tona Gaczioni miestely buvo 
sueje keli miestuko vaikinai 
pasisznekucziuot. Tuo sykiu 
ineje dar Bu, gerai inkausze; 
V. Szipas ir P.
pradėjo kabinties prie J. Bar
kausko, kuris sėdėjo už talo 
nieko nekliūdamas; tik pasa- 

“atsitraukif, parszai, nuo 
manos!” Tuo sykiu szoke Szi
pas su Leitonu ir apdaužė mi
nėta Barkauska net kruvinai; 
belo dar ^žemininkui aptrupi- 
no langus. Minėtas Barkaus
kas iszvy-ko pas gydytoja ir 
ketinąs duot teisman muszei- 
kas. Szipui nenaujiena teip pa
daryt; bot geda jaunimui teip 
daryt. Vercziau laikraszcziu 
bei knygų skaitymu užsiimtu- 
met tad susprastumet kad no 
gyvuliai esat, ir kaip žmonisz- 
kai reikia girtis.

0

u. i




