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UŽGRIAUTI GYVAIS
J, BUDU PRAŽUVO, VIENAS 

UŽMUSZTAS, KITAS 
SUŽEISTAS PER 

EKSPLOZIJE.

Per smar^Pottsville, Pa.
kia eksplozije gazo Phoenix 
Park kasyklose, ketures myles 
nno czionais, likos užgriautais 

ir Ignotą 
(’hervok; Stasys Fidlek 
musztas ant vietos o jojo drau
gas Franas Zigmond pavojin
gai apdegintas ir likos nuvež
tas in ligonbuti.

Petras Soderiek
Stasvs

s
uz-

i szgel liejimo

Po eksplozijai nelaimingu 
Užgriautųjų pradėjo juos at ka
sinei ir girdėjo juju baladoji- 
ma. Su vilczia 
pradėjo smarkiau dirbti ir jau
kada turėjo vilti juos iszgauti, 
kad sz.tai virszus isz naujo su
griuvo ir nuo tada jau negirdė
jo juju baladojimn. Po kelioli
ka valandų abudu likos suras
ti bet baisiai sumankioti per 
anglis ir akmenis. Fidlekas pa
liko paežiu ir asztuonis vaikus.

12 VAIKU IN LAIKA 
ASZTUONIU METU.

Harrisburg, Pa. — Asztuoni 
metai vedusio gyvenimo atne- 
sze George Bouchard gilinki su 
vaikais nej5 iu toji 'laika, gar
nys padovanojo tai szeimynai 
dvylika vaiku. Ana diena poni 
Bouchard’iene apdovanojo sa
vo Jurguti ketvirtu kartu po 
dvvnukus.

PAVOGĖ SZV. TERESOS 
RELIKVIJES.

Philadelphia. — Auksinis 
kryžius, 14 coliu ilgio, kuria
me radosi >/.motelis kaulo isz 
rankos Szvento Teresos, likos 
pa vogtas nuo altoriaus per ne
žinomus vagius isz katalikisz- 
kos bažnvežios ant 16-tos ir 
Dickson Ave. Dėžutė in kuria 
žmonys inmesdavo aukas taip
gi likos paimta.

PAVYDUS JAUNIKIS NU
ŽUDĖ VILKIENE IR 

PATS SAVE.
Hartford, Conn.

ant 15 Goodwin St. rasta mirti-
Paulina

Namelyj

Vilkiene ir taipgi 
jaunas vyras,

Jis

nai nuszauta moteris
vos

kuris pasirodė 
esąs Italas Melantacchi.
nuvežtas ligoninėn taipgi pasi
mirė. Manoma, kad Italas ja 
insimylejo, bet isz pavydo ja 
nužudė ir pats save. Vilkiene 
buvo 30 metu naszle ir turėjo 
pora vaikucziu.

I ’erei tnBrooklyn, N. Y.
Ltarninka pasigirdo tragedija 
tarp North Side Lietuviu, ant 
145 N. Gth St., kur Italionas 
kriauezius, Charles Perone pa- 
szove Lietuvaite, Mae Matuse
vicziute (Matas) ir paskuiir 
pats save nusiszove. 
ko Perone 
paeziame trijų augsztu 
apaezioje, kur Matusevicziute 
gyveno su levais virszutiniame 
augszte.

Tragedija invyko taip urnai, 
nesuspėjo 

Vakare tik

T..
i zapnkeje,

Vai invv-- 
tame 

name

kad niekas ne nesuspėjo jos 
praszalinti. Vakare tik pasi
girdo Matusevicziutes isterisz 
kas riksmas: “ ne, asz ne 
eisiu už tavęs!” ji ji suszuko, 
kaip tuo tarpu Perone suvarė 
isz revolverio dvi kulkas in 
mergina, paskui perszove pats 

su k ri t u-
I aszauta Ala- 

apsipa- 
laidavo isz po Italo, ir sverde- 
dama užlipo virszun iu 
grinezia, kur tidk 
kvti:

save ir krito skersai 
sios mergaites.
tusevieziute kaip ten

savo 
galėjo pasa-

Jis mane paszove, kad 
asz nenorėjau už jo teketi.” 
Jos tėvas, szuvius iszgirdes, 
jau skubinai bego (repais že
myn, bet nebesuspėjo tragedi
jos sulaikyti, nes tuo tarpu Pe
rone jau paleido treczia szuvi

HZ JO 
szuvins

jau paleido treczia szuvi 
sau ju gąj^m 

* r
Gteit atskubėjo Greenpoint 

ligonines ambuliansas. 
Matusevicziute ir Perone 
vožė ligoninėn, v HZ
Mergaite dar ligsziol gyva. Ar 
ji iszliks gyva, dar nežinoma.

Mat use v i cz i u t e n o rs 
būdama, paskui policijai

ku ris 
liu

kui’ Balionas 
trijų valandų pasimirė.

pasakojo sekamai:
Jis mane norėjo

silpna 
pa-

“Jis mane norėjo vesti ir 
szi vakara pasigriebęs už ran
kos, insivilko savo szapon. Bet 
asz atsisakiau.

“Asz su juo buvau 
k a r t u va i k szczi o j 11 si, 
niekuomet jo nemylėjau ir jam 
tai sakiau, o jis būtinai užsi
spyrė, kad asz už jo tekecziau. 
Bet tik vakar dažinojau, kad 

‘kalėjime, del|o asz 
pasiryžau nieko bendro su juo 
neturėti.

jis buvo

keletą 
bet asz

ir

P-le Mae Matusevicziute yra 
graži szviesia-plauke, turi 21 
meta. Palei užsiėmimą yra kor 
setu modiste, ir darbavosi pas 
Nemo Corset Co., 14th St. 
Irving Pl.

Gi kriauezius, Balas Perone, 
turėjo 30 metu. Policija sura
do, kad jis dar tik nesenai yra 
atbuvęs terminą Sing Sing ka
lėjime už kokia ten piktadejys- 
te.
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*n 38 METAS

MOTERES
KARIAUNA iSZ LIETUVOS KAIP MUSU MESA 

PRIŽIŪRĖTA.
1,000 ŽMONIŲ

SUŽEISTA
DU UŽMUSZTA PER 

MIKADO LAIDOTUVES.

Tokio, Japonija. — Paskiau
siais policijos praneszimais 
per mikado Joszihito laidotu- 

k u riu procesijos žiūrėti 
buvo susirinkusios milžinisz-
kos, apie pus-antro miliono 
žmonių minios, du asmenys 
buvo mirtini sutraiszkyti, o ar
ti 1,000 žmonių sužeista

ves J

NEPAPRASTA PERMAINA 
KŪDIKIO.

London. — Vincukas Cozen 
gyvenantis

$ 
Paddington Green 

Vaiku prieglaudoje, serga ne
paprasta liga vadinama man
ei mism. , 
ri pilna protą, bet raszo visas 
litaras adbulai kaip Žydai. Ant 
perskaitymo jojo raszto reikė 
žiūrėti in žerk oi a idant galima 
paskaityti, nes ne tik rasztas 
adbulas bet ir kožna litara pa- 
raszvtn adbulai. Daktarai vra 
tosios nuomones, kad dalis jojo 
smegenu apsiverto galvoje.

?ip yra sveikas ir tu-

PABĖGĖLIS ISZ 
BOLSZEVIKIJOS

KALĖJIMO.
Berlinas, — Žinomas Rusu 

Socialdemokratas ,Boris Sapir 
pabėgo isz Sovietu kalėjimo, 
kur jis buvo laikomas nuo 1922 
metu, ir dabar atvyko in Beril
iui.

Sapiras dvejus metus buvo 
Solovecko salos<‘, paskui ^įvai
riuose ‘kituose kalėjimuose irriitose ‘kituose kalėjimuose 
koncentracijos punktuose ir 
pagaliau iszsiustas in Sibirą. 
Jis pasakoja baisiu faktu isz 
politiniu kankiniu gyvenimo 
Sovietijos kalėjimuose. Pasak 
jo, politiniu kankiniu gyveni
mo Sovietijos kalėjimuose. Pa
sak jo, politiniu 'kaliniu padė
tis Bolszeviku valdžios — kuri 
vis dar pretenduoja but'* 
liucine Socialistine valdžia

revo-
■III. ■■■ f 

kalėjimuose esanti daug pik
tesne, ne kad buvo pirmiau. 
Politiniai, tarp ju daugiausiai 
Socialistai, laikomi ne tik vi
sai atskirti nuo iszores pasau
lio, bet dažnai ir nuo vieni ki
tu. Jiems neleista susiraszineti 
su savo giminėmis ne su arti
miausiais draugais. Maistas 
begalo blogas ir jo paties taip 
maža teduoda, 
nuolatos alkani.

Verchneurals'ko kalėjime, sa 
ko Sapiras, Sovietu admini
stracija nesenai visus politi
nius paskelbė apsiausties pa
dėtyj, ir musza juos už 
kiausi dalv'ka — už bandvim 
dainuoti, už bandymą 

p(*r siena su savo 
ka-

kad kaliniai

C i

men-
a 

susi-
barszkinti” 
nelaimes draugais kitose 
merose, etc.
Sapiras patvirtina pirmesnes 

žinias, kad 1925 metais Solo
vecko salose buvo, susikirtime 
su sargais, nuszauti szeszi po
litiniai kaliniai. Du politiniai 
nusižudė, du kiti mirė <h‘l sto
kos medicimszkos pa’gelbos, ke 
turi gavo proto pamlszima. 
Daug kitu sirgo szkorbutu, 
džiova ir mala rija.

v v
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PUSIAU ARKLYS, PUSIAU 
ŽMOGUS.

GIMĖ KELIOLIKA METU 
ADGAL AMERIKE.

PULKAS JAUNU MOTERIŲ 
SUPLIEKĖ NIKARAGVOS 

PASIKELELIUS.

KARO

Amsterdam, Ilolundije.
Lu'kraszty,je “Berliner lllus- 
trierte Zeitnng” skaitome, buk 
negirdėtas Centauras arba pus- 
gyvuli'S žmogių su arklio užpa
kaliu, keturioms kanapoms ir 
uodega, randasi zoologiszkam 
darže czionais. Tasai nepapras
tas f irt vėrinius badai gimė 
Amerike ant įfarmos Texuose 
apie dvideszinits metu adgal, o 
kad ji užlaikyti gyvu ir kad 
jojo niekas neužmusztn, locni- 
ninkas ji atvežė in Holandije ir 
paslėpė czionaitiniam darže, 
bet liemenei slaptybe iszejo in 
virszu. 'Tasai 'plisarkl'inis žmo
gus maitinasi žmogiszku mais
tu kuri valgo jier visa diena, 
nes reikalauja daug maisto ant 
užlai'kymu 
g y v u Ii szk a
Žmoni u mažai ji mate, nes d.i- 
žiuretoja's daržo laiko ji slap
tam kambaryje ir tik 
skardis žmonių žino apie jojo 
buvimą.
ŽVERISZKAS PASIELGI

MAS SU KŪDIKIU.
Stutgart, Vokietija, 

naitiniam sūdo tesėsi 
poros kuri žveriszl<ai pasielgi- 
nejo su savo .'dukrelių. Dakta
ras su kaimvnais buvo liudvto- •> I
jum del mergaites. Maža mer- 
gaile vos dvylikos metu, tu
rėjo atlikti visa namini darbu 
ir tai sunkiausius, rėdyta pus
nuogiai, miegojo žiemos laike 
ant pastoges, tik skarmalais 
užsidengus ėjo žiema ir vasarį 
be czeveryku,

Pasai 'plisarkl'inis žmo-

savo
noru del

milziniszka
valgio.

inažas

— Czioi 
teismas

turėjo nuszalu- 
sius ir apmirusius kojų pirsz- 
tus, taip, kad ligonb u tėjo tnre- 

jiupjaut, o buvo 
nuo

Managua, Nikaragva. — Pul
kas jaunu moterių ir merginu 
po vadovyste jaunos, 20 metu, 
mergaites prigelbėjo vyrams 
atimti nuo pasikelcliu miestą 
Chinaiidega. Dvideszimts mo
terių užmuszta o vade Natalije 
Garcia likos mirtinai sužeista 
in krutinę. Daugelis lavonu 
randasi ant nlycziu kada mu- 
szis sustojo. Ugnis sunaikino 
daugeli namu o konia 200 szei- 
mynu pasiliko be pastogių. 
Badai pasikelcliu užmuszta 
apie 300 o daugelis sužeista.

Pasikeleliai-likos isZguili isz 
aplinkines ir miestas paimtas. 
Moteres kariavo narsiai, neval- 
gydamos per 46 valandas, ko
vojo drauge su vyrais, o katros 
nemokėjo szaut, prižiurinejo li
gonius ir padavinėjo amunici- 
je vyrams.

INFLUENZA PASMAUGĖ 
ŽMONIŲ.

Geneva. — ATasario menesi, 
pirma sanvaite Anglijoj mirė 
919 žmonių nuo influenzos, 
Bulgarijoj 600 o kitose viesz- 
patystošo taipgi mirė dauge
lis žmonių. Londone toji bjau
ry be platinasi baisiai. Tik vie
noje Bulgarijoj serga suvir- 
szum szimtas tukstuneziu žmoi 
m n ant influenzos. Tukstan- 
cziai ser^a Japonijoj, Czeko- 
i-lovakijoj, Portugalijoj, Ven
gruose ir kitur.
UŽHIPNOTIZAVOJO 
LIŪDINTOJO,

LIKOS NUBAUSTAS 
KALĖJIMU.

Karkovas, Bosiję. — Už tai

pasikėlė! i u

n * > 4 ■« i, ,

ant influenzos. Tukstan-

SUDŽE

jo jai visus 
taip alkana kad nuo visztu 
atimdavo lesalu idant nemirti 
isz bado.

Norints Budintojai prisiege 
ir da daugiau kaip- tai 
mergaite kankino, bet sūdąs 
nubaudė tęva tiktai ant 200 
markiu o motina ant 
in kalėjimu.
BAISI NELAIME FABRIKE.

Vilnius. — Fabrike vatos at
sibuvo baisus atsitikimas, kada 
26 metu Bronislava Jagėntie- 
ne, nuėjo ant pastoges atneszti 
koki ten. daigia. Inejus in ma- 
bzinu kambarį likos pagauta 
per skurini diržą, kuris vare 
maszinas.

Akimirksnyje, Jagentiene li
kos pritraukta prie dideles vė
linės maszinos kuri drasko va
ta ir nelaimingos kūnas likos

tėvai

menesio

kad sudže liepe užliipnotizavo- 
ti liūdintoji! kad isz jojo isz- 
gauti teisybe, sudže Kristopo- 
ras Zakharovas isz provincijo- 
naliszko sūdo likos nubaustas 
ant moto in kalėjimą. Sudže ne
galėdamas iszgauti teisybes isz 
liudinin'ko kokiam tai teisme, 
paszauke in suda hipnotista, 
kuris liūdintoji! apmarino ir 
iszgavo isz jojo ka norėjo.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
RUSU LAIVUI 
PASKENDUS.

Bucharęstas., Rnmanija. ►—• 
Pranesza, kad Juodosiose jū
rėse paskendęs Rusu garlaivis 
Batiusziov ir kad jo ingulos 
žmones ir keturios deszimtys 
pasažieriu prigėrė.

Del smarkiu audru
nukentėjo taipjau daug
iai v u.

Netoli nuo Kustendži pa
skendo Rumanijos prekių lai 

sudraskytas ant szmoteliu. Jo- vas Braila, o Graiku garlaivis 
.•■ios galva likos numesta net Kreia paskendo kelionėje in 

stuobrio. Konstantinopoli. Kiek pastaru- 
prane-

sako 
kitu

Kustendži

ketures pėdas nuo
Motore paliko keturis mažus ju laivu žmonių žuvo,

BAISI VĖTRA 
AUSTRALIJOJ.

Brisbane, Aust rali jo. — Bai
si vėtra kuri praszv.ilpo per 
Cairno distrrkta padare milži- 
niszkas bledes kurios daeis ant

Keliolika 
laukiniu polukiu, kuriu prisiveisė daugybe 'Keru pitVlefeMKhv' jįnpoMitaJiftpsužmuszta ir dau- 

‘ 1 ’ ........... ’ *x‘ * gelis sužeistu. „ ........

Szimtai žmoni u ana diena kovojo prieszais tukstauezius milj jpjyų K> doleriu.

lifornijoj, kurios sunaikink ja vu.s ir kitokęs auguoles.
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Northern Light laivas jau konia užbaigtas Oakland, Ck^l.,

I 
—-?

kuriame plauks John Borden, milijonierius In ŽtoijViM Poliu
gelis sužeista.

F

anį medžiokles,
■U.

KETURI KARO TEISMO 
PASMERKTI KAUNE;

TRYS ROKISZKYJE.
Kaunas. — Be keturiu jau 

pirmiau suszaudytu Komunis
tu Kaune, karo teismai dabar 
mirties bausmei pasmerkė dar 
septynis asmenis. Keturi ju 
pasmerkti Kaune, o trys kiti— 
Roki szk y j.

Karo teismo pasmerkti Kau
ne yra szie: Adomauskas, mo
kytojas, ir Glovae'kis, studen
tas abudu Krikszezionys, 
Chaim Vais ir Zalman Sz 
berg, Žydai abudu Kauniszkio 
laikraszczio “ 
spaust lives darbininkai.

Rokiszkyj pasmerktųjų yra 
vienas Zvdas ir du Krikszezio
nys. Visi mirties bansrnai pa
smerktieji buvo kaltinami del 
Komunizmo ir prie; zvalstybi- 
nes darbuotes

Tie

tamsiai-
beveik purpurines

ir 
rarc-

Idisze Sztiine”

teismu 
padare

kruvini karo 
nuosprendžiai Kaune 
didelio sąjūdžio.

Kaunas — Lietuvos prezi
dentas Smetona susimilo sep
tyniems politiniams kaliniams, 
kurie karo teismo buvo pa
smerkti mirties bausmei už Ko 
munistinc darbuote.

Pasmerktiems mirties baus
me tapo pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos, iszskiriant
na, kuris gavo 15 metu kaleji 
įuo bausmes.

ISZ KAJJJfO DEPORTUOS

Nesvki szebnininke mesinv- v •

ežioj patemijo maža, 
raudona, 
spalvos, ratelio formoj ženkle
li ant mėsos.

Tas ženkelelis parodo, kad 
mesa buvo valdžios darbinin
ku peržiureta ir buvo rasta 
szvari ir sveika.
reiszkia, kad mesa neturinti tu 
ženkleliu yra bloga arba pras
ta. Visai ne! Suv. Valstijų val
džia turi teise tik peržiūrėti 
mesa kuri tai’}) valstybių aibe

Neturi 
gyvulius 

vie •
< vaisi i- 
o aiški

ra peržiurejima ir paženklini
mą, bet tas skiliingas nuo val
džios peržiūrėjimo. Bet daugu
mas mėsos insteigu ve< 
valstijų bizni ir pereitai 
taisv aidžios darbininkai per
žiurėjo beveik du-trecz daliu 
visu skerstu gyvuliu.

Bet kaip tas peržiūrėjimas 
atliktas? Pirmiausia ūkininkas 
iszsiunezia gyvulius in 
džios peržiūrėjimo stoti.

900 stoeziu 250 mies- 
I *e rž i u re ji m a s p ra s i d e - 

gyvi.

ir buvo
Bet tas ne-

usienyj pardavinėta.
peržiūrėti 

skerstus ir parduotus tik 
noj valstijoj. Kaikuriie 
jos ir miestai veda sav

teises

la tarp- 
s nie

val-
Yra

vie

'50 AŠliENU.
Kaunas. — 

nios” pranesza 
jog Varniuose jau paruosztas 
lageris, arba Lietuvos “Sibi
ras, ’ ’ 
tie, kurie nusikals arba atro 
dvs neisztikimi dabartinei 
Lietuvos szmurtininku 
džiai. Vien tik Kaune karo 
komendanto prancszimu pir
mam siutimui numatoma 50 
asmenų, vėliaus bus pasiusti 
visi “neisztikimieji.”

Varniuose lageris, arba Lie 
tuvos “Sibiras” yra nuo senai. 
Tik nebuvo ganėtinai inreng- 
tas priemimiui atsiustu 
ežiu. ’ ’ 
jau baigtas ir vietos 
užteks.

NAUJOKU ĖMIMAS.
Nuo Kovo menesio 

Balandžio menesio 115 dienos 
bus imami in 'kariuomene vy
rai, gimė 1906 metu pirmam 
pusmetyje (nuo Sausio mene
sio 1 iki ’Birželio menesio

* 4 Lietuvos Ži 
Eltos žinia,žinia

in kuri bus pasiusti visi

neisztikimi
vai-

su v irs z 
tuose.
da kuomet gyvuliai dar
Jei inspektorius randa kad g}
vulis yra sveikas pasiustas iii 
skerdin\rczia. Bet jeigu ligotas 
tai ant ausies užkabina metali 
ni ženkleli.
isz dvieju žodžiu —

Pnžvmeta vienas 
“eondem 

ned” arba “suspect”.
Jeigu gyvulis nusūdytas tai 

nusiustas in skcrdinyezia, bet:
Jeigu gyvulis nusūdytas tai 

nusiustas in skcrdinyezia, bei 
užrakytas specialioj vietoj pa 
kol skerstas, nuskerstas
siustas iii kokia traszalu vie 
ta. Ir tas pats su tais gyvuliai- 
kur spėta, kad nesveiki jie ai 
skirai laikvti ir atskirai sker* 
ti.

pa

Kuomet gyvulio oda nulup
ta galva pirmiausia nuplauta, 

gal -Inspektorius peržiuro visa 
va jeszkodamas ligų ženklu 
kaip džiovos skauduliu. Ji 
peržiuro liežuvi, inpiaunant ke 
lis sykius jeigu atrodo nesvei 

o miisku-
stuezkiniu kirmelai- 

cziu. Po tam viduriai iszimti ir 
padėti an sanitariszku stalu | 
stipria szviesa.

‘ ‘ sve- 
Dabar i rengimo darbas 

visiems 
|
| kas. Inpiauna skruost
lūs del

15 iki
n' 

organai 
nes nei»or 

rzionais
30 

dienai. Kartu su szio amžiaus 
vyrais privalo stoti in savo ap
skrities (miesto) naujoku ėmi
mo komisijas ir visi tie vyrai, 
kuriems duotieji praėjusiais 
szaukimais stojimo karo tarnv 
bon atidėjimai baigiasi szino 
szaukimu, o taip pat ir visi tie, 
kurie szaukiant juju vienme- 
ezius del invairiu priežasezlu 
karines prievoles atlikti nesto
jo ir ligi sziol slapstosi.
GERASZIRDIS KUNIGAS.
Dugnai, Paežerių valsczir.us. 

— Sziame kaime yra labai ne
turtinga szeima. 
sirgus tos szoimos
k oi parvežė isz Pilviszkiu ku
nigą. r

Iszklausos iszpažinties, 
teikės szv. sakramentus, kuri 
laika pasznekojes, pamatęs ju 

kunigas 
Be to,

Tie 
atydžiai peržiūrėt i 
mali szk a s pa d e j i m a s 
pirmiausia pasirodytu. Abejo 
tinu gyvuliu organai ypatingai 
peržiūrėt i. Kuomet iszegzaini 

jokios
gos, mesa užtempuota su mažu 
tamsiai-raudonu arba purpuri 
niu rateliu.

navimas neparodo Ii

a r ga I iVyrai kuie nutaria 
ma vartoti invairias mesas ir 
ri būti specialiai lavinti 
tu pei’žiuretoju

Turi lankvti
per

Nesenai su-
szoiminin-r

su

varginga gyvenimu, 
paaukojo keletą/litu, 
jis pats parūpino vaistu.

Nors dažnai cicilikai plepa 
kad kunigas arba sziaip tikin
tis žmogus niekad vargszo ne 
suszelps, bet dar greieziau isz
jo jkaip inmanydamas atims 
paskutini centą, tacziau gyve 

Irilo oKIfa

PO'.
antį»-vveiio 

vi'b'rina 
ket urius 

s la rn\>

r*.

ukiu.
riszka kolegija 
metus ir pereit i civile 
tėte egzaminą. Taipgi turi ture 
t i gero uostymo jausmu.

Pakavimo vielos, ūkininkai 
ir kiti, vLi kooperuoja su fc- 
doftdiais inspektoriais taip ka I 
pasirodo labai mažai peržengi
mu to instatvmo. Beveik visi 
supranta kaip svarbu yra tu 
reti toki peržiurejima. ’I'as per
žiūrėjimas pagelbsta pardavi
nėjimu mėsos užsieny. Sveti
moj szalys nepirktu musu mesa 
be kokio nors užtvirtinimo. Ir 
toks peržiūrėjimas nukreipia 
laimi daug ligų nuo kitu gyvu
liu. —l4.L. l.k

I

—1' .L.
— F.L.l.S.
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Lithuanian Legation, 
2C22 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Tark Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, 111.
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TINKAMAS MAISTAS1
IR GIMNASTIKA

KONGRESO
KNYGYNAS

Mikolo 
, randasi 

katalikiszka bažnyezia, po ku
ria surasta penkesdeszimts 
žmonių kaulai, užmirsžti vie
nam kambaryje. Iu taji kam
barį darbininkai insilauže vi
sai isz nutveziu. Darbininkai 
norėdami pramuszti siena, kad 
invest) garino paipa ant apszil- 
dvmo bažnvezios ir netikėtai • • •
patemino slaptinga kambarį.

Kambaryje buvo padarytas 
$rius ant kurio buvo sukrau

ta aut krūvos 50 žmonių gai
vu. Pa Ii ei je 
sheet va. klausinėjo vietinio ku
nigo ir vyskupo kaipo ir žiūrė
ta bažnytiniuose užraszuose, 
bet niekas nežino, ka tieji kau
lai lenais reiszke.

Tik miesto užraszuose 
užraszyta, kad szalia 

seiliaus -stovėjo 
kuriame gyveno 

szimtas zokoninku. Pagal dak
taru tyrinėjimą tuju kaulu,'pa- 

. sirode kad tai kaulai moterisz- 
ko?; Ieties.

surasta

«Ri

4

a

slei (T

Pcnnsylvanijoj invyks nau
jos apsivedimo tiesos, 
užbėgs apsivedimams “ 
kiu” su senoms “bulvėms. 
Tiesos bus tokios: Jaigu mer
gaite da neturi 1G metu, tai ne
gaus laisnuT^Tieji, kurie geidže 
stoti in moterystes luomą, turi 
padaryti savo aplikacije sūdo 
mažiausia pelikes dienas priesz 
a privedima.

pradėjo darvti

senoms

kurios 
pieziu-

<1<> 
bažnyczios 
kliosztorius,

sura-
t os

Kongreso Knygynas yra di
džiausias knygynas Amerikoje 
ir (reczias didžiausias visame 
pasaulyje. Buvo Kongreso in- 
steigtas 1800m. $5,000 buvę pa
skirta nupirkti knygų ir in

ti tinkama vieta toms kny
goms. Keturiolika metu vė
liaus, kuomet* Britt u pulkai su
degino sostą pile, 
sudegė. 'Tuomet knygynas Tho
mas Jefferson ’o (vienas isz pa- 
i iraszytoju po Nepriklausomy
bei Deklaracija), buvo nupirk
tas kaipo pradžių naujo knygy
no. Knygų kolekcija vis augo, 
nes beveik kasmet 1,300 knygų 
pridėta pakol , 1851 m. antras 
gaisras sunaikino beveik pusė 
knygyno, apie 55,000 knygų. Ir 
vėl naujas knygynas pradėtas. 
Bot su

000 knygų

dang gromatn

nžraszinet ska i t vto-

“ jok is 
tinkamas del

lai k-

mus
Saule, 

niais
t t * t

kada žmones yra
‘‘Sau-

les 1 1

A p lai kome 
isz Lietuvos melsdami giminiu 
idant nepaliautu 
jiems laikraszti, nes pinigu ne
turi o be laikraszczio sunkus 
gyvenimas kaip tai raszo Juo
zas Szvekszna isz Bagdanoniu 
kaimo, Seiriju: 
rasztis nėra taip

Lietuviu Lietuvoje kaip 
ypatingai dabartį

laikai.1* 
atsitolinę nuo Dievo, tai 

laikrasztis tai‘tum užstoja
kulia szaukdamas žmogų prie 
gero su patarimais ir maloniais 
skaitymais, kurie žmogau 
i-zirdi sujudina beskaitant.
(Ir da nekinje Amerikoniszki 
kunigėliai sako kad 
ne vra g(*ru 
“balsas 
vo.”)

Visiem? tiems, kurie užrasze 
giminėms Lietuvoje laikraszti 

Saule” iszsiimteme žino kad 
prenumerata jau pasibaigė ir 
kad tuojau atnaujintu.

Gaila tuju žmonelių Lietuvo
je, kurie vos pragyvena, netu
rėdami skatiko iszleisti ant ki
tu smagumu kaip laikraszczio, 
todėl susimylėkite ant juju ir 
atnaujinkite prenumerata, nes 
tai del juju didžiauses džiaugs
mas per visus metus.

Visu tuju groma’tu negalima 
talpyti nes užimtu daug vietos 
o kožnoje talpinusi g 
szauksmai in’gimines szaukda- 

nesulaikvkite mums laik
raszczio!”

kurie
1 >

“Saule” 
lai k raszcziu! Juk 

žmonių, balsas įlie

Links/na naujiena 
jams “Saules.”

Pradėjome rengti in spauda 
viena isz puikiausiu kalendorių 
koki kada iszleidom, ant 1928 
meto. Idant visu? užganadyt ir 
kad nepritruktu ne vienam, 
meldžeme prisiiunsti savo pre
numerata isz Įnik ir prikalbint 
naujus skaitytojus idant ir jie
ji atlaikytu, nes spaudinsime 
tik tiek, kiek turime skaitytoju 
o zoposties jokios ne bus.

Szimet t ukstaneziai musu 
skaitytoju buvo nusiminė kad 
nespaudinome ka'lendoriu, bet 
st raikai suede keliolika tuks- 
taneziu doleriu o

prižadėjo atsilygint su 
nedalaike savo žodžio,

kurie 
skola

j

jokios ne bus. 
t ukstaneziai

doleriu skaitytojai

davo

t 4

m i: 4 4

raudingi

Trvs ^anariai Homestead 
Lietuviszko Kliubo likos aresz- 
tavoti ir pastatyti po $1,000 
kaucijos lyg teismui už norėji
mą papirkti (davima kyszio) 
idant “užmirsžtu” apie pada
ryta krata kliube, kur surado 
dvi bonkas munszaines.

Taigi “mažiukus”

>anariai

užmirsžt u

penekio- 
je kada randa kelis laszus 

didžiuosiuso ”
džia ant liuosvbo.
m v bes” 1 1

”ra- 
palei-

raszeLaikraszcziai nescnei 
apie sekanti atsitikima:

Kokis tai darbininkas dirb
damas ant risžtavom's prie sta
tymo namo Allentown, Pa., 
puolė žemyn i<n lovi cimento ir 
tas iszgelbejo ji nuo ?mert. Ka
da ji isztrauke isz eimento bu
vo tik mažai sužeistas ir nuvež
tus in ligonbi/te. Kada ji nur
ses nurėdė, rado jojo kiszeniu- 
je maža biblije 'kurioje buvo 
paraižyta jojo pravarde ir mo
tinos kuri jam biblije padova
nojo; kada sūnelis iszejo in 
svietą jeszkoti darbo, deszimts 
metu adgal ir inženge iu ka- 
riumenc — kožnas mane kad 
kftas jau yra negyvas. Bet mo
tina gyvendama ant West u, 
paskaitė laikrasztyje laji atsi
tikima apie josios simatis ne
laime. Tuojaus davė telegrama 
in ligonbu'ti kuriame josios su
nns gulėjo, gavo atsakymu, na 
ir iii kėlės dienas atlankė savo 
dingusi sūneli kurio ne.« i tikėjo 
džiugiau matyti. — Taip, bibli
je buvo priežaste daugeli viso
kiu atsitikimu, bet szitas buvo 
labai linksmas del sūnaus ir

---------------------------------------------

namo

motinos.

todėl buvome priverstais spau- 
dinti tiktai sienini kalendorių.

Sziinet pribuvo daug nauju 
skaitytoju, senieji gražiai užsi-

prisiunskite 
skaityt uju,

mokėjo, todėl spaudinsime ant 
ateinanezio meto viena isz di
džiausiu ir puikiausiu kalendo
rių kokis kada iszcjo.

Nevilkinkit su įprenumerata, 
nors viena nauja 

o tuom mums pa
lengvinsite iszdnot'i kalendorių 
isz ko goresites nemažai. Isto
rijos bus tokios, kokiu svietas 
neskaitė, ne akys neregėjo o 
ausys nugirdė jo.

Meldžeme Lietuviszku isz- 
leistuviu prisiunsti savo kalen
dorius ant 1927 kuriu da neap- 
lai’keme. Mes visoms redakci
joms iszsiuntern savo kalendo
rių 'bet mandagiszkuino tosios 
redakcijos da nesugražino.

akvs neregėjo

ATSAKIMAI.
— Po 

iiiforma-
P. K. Goal Centre, Pa 

apbiikimui daugiau 
eiju pranesziu tamistoms dau
giau. Turite palaukt keliolika 
dienu.

1. SiL R. Szkotije.

kurio laivakorte 
Szkoti jos

Isz

— Laivo- 
korte yra gera tiktai ant vieno 
met. Dažinokie pas auenta nuo 

pirkai.
nesunku butu iszva-

žiuot, o ypatingai jaigu turi 
Amerike sunu kuris yra pilnu 
piliecziu, jisai galėtu lengvai 
tamistn pargabenti in Amerika 
su pagelba Lietuviszku ’konsu
lo Amerike, kurio adresu rasi 
ĮI» ii Li i/»Saulėje.

Lietuviizka* Graboriua 

•K. RĖKLAITIS . 
laidoja numirėlius pa- ■ 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

Ii I 0 IV. Nnra<*0 M.. 
MAHANOY 

HOU MAIIKKT ST..
TAMAQUA, PA.

CITY, PA.

I

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazka* Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius * logaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

prisidėjimu Smithson
ian Instituto knygyno, priva- 
tiszku knygynu ir privatiszku 
žmonių knygų, vieta buvo per- 
maža. 1886m. Kongresas auto
rizavo pastatymu atskiro namo 
knygynui. Vienuolika metu ve- 
liaus tas knygynas buvo už
baigtas, kasztavo suvirsz $(>,- 
000,000. ir inima iD/G akru že
mes. Stovi ant (tapitol kalno, 
mažiaus kaip puse mylios nuo 
Baltųjų Namu. Yra didžiausias 
ir brangiausias knygynas pa
saulyje.

Kad nors originaliszkai in- 
steigtas del “ 
Butu ir ju Nariu 9 9 

atdaras visiems su vii

vartojimo abieju 
knygynas 
•sz 10 me

lu. Bet lik Senatoriai ir Atsto
vai ir kai kurie valdžios virszi- 
ninkai (instatymu pažymėli) 
gali neszti knygų namon. Kny
gius gali paskolinti knygų stu
dentams.

Didžiuli
turi 15,00u Knygų ir ezionais 
net 1,000 skaitytoju gali vienu 

skait vt i. Elektriszkus 
nesziotojai

s skaitymo kambaris 
15,000 knygų ir

lai k u 
knygų nesziotojai sujungia 
skaitymo kambarį su Baltuoju 
Namu. Jeigu skaitytojui reika
linga vartoti tas paežius kny
gas per kiek laiko kasdien, lai 
jam paskirta stalelis. Yra 60 
tokiu staleliu galerijose. Apart 
didžiulio skaitymo.1 kambario 
yra skaitymo kambariai Sena
toriams ir Atstovams. Neregiu 
skaitymo kambaris turi net 
10,000 knygų, pamfletu ir žem- 
lapiu. Knygynas 
knygas per paczta neregiams 
ant pareikalavimo.

Isz viso, knygynas turi be 
veik 3,500,000 knygų ir pam- 
flet u, 
raszcziu

paskolina

rank-
1

Knygynas? nupirko
5 knygas, 18,121 knygas

kel'ius milijonus 
suvirsz 500,000 žem- 

lapin ir suvirsz 400,000 spauz- 
diniu, ii* suvirsz milijoną muzi
ka liszku kompozicijų.

Knygynas turi atstovu Eu
ropoje kuris raportuoja apie 
progas gau'ti senu ir brangiu 
knygų, ir jam pavesta nupirkti 
tas knygas.

1926m.
24,62
aukavo asmenys ir 14,910 kny
gų buvo dovanos 
valstijų ir vietiniu valdžių.

Mr. Jacob Schiff 1912 ir 19- 
1*4)11. paaukavo didžiuma Se
mi tiszkos kolekcijos knygų.

Slaviszkas skyrius turi viena 
isz didžiausiu kolekcijų Rusi
jos literatūros. Vientik Rusija 
turi dauginus. Geiinadius Vasi- 

Si berijus, 
pradėjo szita skyrių su 80,000 
knygų 1907 metais. Sziadien 
yra suvirsz 120,000'knygų.

Knygynas tarnauja netik 
skaitytojams bet kitiems kny
gynams. Knygynai gali pasi
skolinti knygų isz szito knygy
no jeigu tos knygos tuom laiku 
nevartojamos.

Instatymas padaro Kongre
so Knygynu dali valdžios inrta- 
t y mda vy^'tu n i o depą r tame n to. 
Kongresas kasmet paskiria su
ma pinigu del Knygyno užlai
kymo ir 600 daVbininku algų.

tedera les,

lievich Yudin, isz

Arthur A. McGovern, Buvusis 
Fizikos Direktorius, Cornell 

Medieąl College.
. • . • ■ 1 ■ ’ r Į i "
Silpna krūtine kenkia alsavima 

ir bloga kraujui. ‘
Silpha krutinę ir prastas sto

vėjimas (pozitūra) lankiai pa
eina nuo suminkiztejusiu, su
silpnėjusiu viduriu muskulu. 
Asz at įtaisiau daugeli panasyiu 
blogu padėjimu suteikiant tin
kamu instrukcijų viduriu 
mauks zl inimuisi.

Pirmiausia mes turime gim
nastikuoti del muskulu iszsi- 
dirbimo ir ju sustiprinimo. 
Sveiki muskulai yra didelis 
turtas sveikatoje nes visa kimo 
darba — žlebeziojima, gera 
kraujo tekėjimą ii*'alsavima — 
atlieka muskulu Įileves. Antra, 

suteikia lankuino 
sąnariams, apsau-

>.>.
•!

■y

••M

K

I

insl rūkei jn

.|U

gimnast ika
(liaunamo) 
goja nuo užsikrėtimo, atitaiso 
iszsilenkimus, apramina nėr- 

ir atitaiso sunykusius or-
gimnastikos 

vi-

a pram i na
v U s,
ganus. Szita serija 

pritaikinta 
muskulams.

straipsniu yra 
duriu ir Ii ('mens
Iszkrypo organai, iszsitempt' ir 
susisukę žarnos, ir kili pana- 
szu.s padėjimai yra atitaisomi 
minkant, spaudžiant 
pent, t.y.
inankszl inanl es.

Exercise No. 1
Sudek staeziai, laikvk lazde- 

h* arba szluotos kotą užsidėjęs 
ant pccziu, sukykis isz tieses 
in kaire,
iii kiekviena

nianksztini niasis 
tiekpai.soinas. \'ra susi Ipnpjc.

ir tem- 
taisy klingu bildu

tiesenties kiek 
puse.

<r 
r> a Ii lit

prastas 
siekia.

Yra

nepa •
su-

nėra

muskulai liemenyje kuriu pa- 
mankszt i niniasi
Toksai sukinimasi

žadina vidurinius organus prie
svarbaus veiklumo.

Exercise No. 2
Atsigulk isztisa'i ant

Kelk kojas tiesiai augszeziau 
ran kum j s

klubus prie žemes

pccziu.

galvos, prilaikyk

eialiai

. Szis pasta
rasis manksztinimasis yra spe- 

skiriamas niauk vmui
V

žarnų ir sugrąžinimo organu ir
ju normali padėjimą. Papraš
ius asmuo jauezia viduriu or- 

nusilpncjima, kuris ap- 
žemCsnins 

augszeziau

ganu
sunkina žemesnius organus.
’Todėl aiigszcziau minėtas 
niankszt'iniinasi pilnai pataiso 
žmogaus sveikata, ir visus 
sveikatos trukumus sugražina 
normaliu padėjimam

Exercise No. 3
Pradek kaip No. 2, ir spirk 

kojomis taip pasimainant. Ir 
kad nors pasekmes yra. pana- 
szios No. 2, bot keliai leidžiant 
žemyn spaudžia abudu viduriu 
szonu ir iszmanko organus isz 
visu pusiu. 'Toksai manksztini- 
masi priveda visus viduriu or
ganus darban ir vra labai svar
bus.

Exercise No. 4
Atsigulk isztisai ant pccziu 

laikant lazdele arba szluotoS 
kola virsz galyos. Kelk rankas 

augsztyn bendrai ver
te i sk žo-

veikia

1

ir kojas 
t i kalėj pozicijoj, ir 
myu taip pakartojant.

Pastaroji gimnastika
isztenipti viduriu muskulus, 
kas yra. labai svarbu ir gerai 
veikia in žarnas ir kepenis.

Mano sveikatos rinkiniai
kurie buvo spauzdinami per 
deszimts metu Siiv. Valstijose 
ir Kanadoj atnusze man tuks- 
tanezius laiszku nuo užintere- 
suolu skaitytoju. Kuriuose jie 
aiszkinosi ąpiq sveikatos nu
puolimą, su invairiais klausy
mais sveikatos atitaisyme per 
gimnastika. Tuos iaiszkus asz 
priėmiau ir tuojaiis iszdalinau 
in 12 skyrių, )<urięms ir pa- 
ruosziau dvylika gimnastikos 
straipsniu ir atsakant visiems

M
■kiaušy mam's.

Szita Set. No. 2. J ui jus isz- 
kirpsito ir, palaikysite tuos 
straipHiuiis ; kariuos ? randate 

Prezidentas paskiria knygių, kiekviena sanvAite, tai pabai- i • • a j, • • .i • • 11 1 j • i ' •

<

kad nors jis tiėsiog raportuoja. 
Kongresui. Jo paskyrimu turi, 
ūžt v i r t iu ji, Senut h a. —F. L.I.S.

gojo dvyliktos‘sanvuites jus 
turėsite pilna serija gimnasti
kų.
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MEKSIKONISZKI KAREIVIAI SZTURMAVOJ E LEON MIESTĄ.
bet kruvinamMeksi-konai lipo ant muro miesto Lemi, kuri paėmė po trumpam 

asikelelius.sziuij iszgnidami isz jojo kata li|ciszkus pi

Valgis paprastam asmeniui.
Pusrycziai: Vaisiu, selenu ar 

“graliam”
ar kavos užvaduotojo, l’ubry- 
ežiu ir pietu 
stiklu vandens.

Šri ūbos.

Paskutines Zinutės.

mu-

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

py ragaicziu. Kakao

laikotarpyje du

I lazleton. I ‘a. (’zionai-
* jlineje ligonbuleje mire Juozas

I Dubieka*

I

Pietus: 
daržovių

Sntaisvt u* 
juodos duonos, stik

lą pieno, pamainant virins ar
ba vandenyje iszleistus kiau- 
szinius. Vaisius arba j 
Laikotarpy.j pieta ir vakarie-’ 
nes iszgerti du .'■tikiu vandens.

Vakariene: Liesos mėsos, žu
vies arba visztienos, žaliu dar
žovių, kepta bulve, būtinai su

bulves

.. .......s isz
trumpai ligai.

V Scranton, 
Grabauskiute

Wont herle v

1 ’a.
kuria

I”'

- Slrli;i 
paszove

josios tėvas ana -anvaitin mirė
geletina. 111,0 žaiduliu ligonbuteje.

. . I

oda, ( 
vaisiu, (leletinos rie- 

zutu arba pyragaieziu sn su-

PAJESZKOJIM/M.

Mninieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 

l kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
j Z._, - *’--- TTX1-. I __1

vos, Isz priszakio galvos skausmas.
i Neapmokama gyduole naudojama su 

■ stebėtina pasekme per 30 metu.
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskito 
pinigais ne stempomis).

į parduodama vien tik per
I THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Į Galvos pcrszalinias, Užkimimas gai

I --------- ---- 
Pajeszkau savo brolio Vin-Į

lesertuiicen^° Kadiszio, 4 metai atgalvalgy t i 
szvieži u 
s
riu. Silpna arbata, kakao arba
szokolado.

•Visus laiszkus 
Arthur A. MeGovern, 5 West ! 
661 h SI., New Yorl< l'ity, i.....
dant užadresiiota voką, taipgi 
stempa delei atsakymo.

A rl hur A. McGovern.

adresuokite

gyveno Montello, Mass 
nežinau kur. Paeina isz Žali 
sius 
cziaus, 
ežio.

•1

Iszrasta ir

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

dabar 
o- 

vals- 
apskri-

1 nubuvo 
Mariampoles ;

Jeigu kas apie ji žino
arba

kaimo,

jmehjžiu praiieszt
inde- l'als

tegul
(1.14atsiszaukia.

K. Kadiszius,
89 up. I ’owderly St., 

Carbondale, Pa.
------ -----------

NAUJAS MUZIKALISZKAS 
ISZDAVIMAS.

Tomis 
s paudi n t a 
dantis isz 21 Lietuviszku dai- 

maiszvtam chorui ketu- 
rietus balsams,,muzika konipo 
zituota per prof. J. A. Žemaiti 
315 S. West Str., Shenandoah 
Ibi. Kas pirks Į() gaus 20% nu- 

20 knygueziu 35 
30 knygueziu 50%

nu

savo brolio 
driaus Banduke viržiais,

I hijeszkau

dienomis likos
Bijunolis”< i

chorui

at- 
suside-

y

mažinimą,
o
knygute knsztuoja $2.00.

SCRANTON ŽMOGUS
REKOMENDUOJA.

(C

Viena

Au- 
1 iiriu 

pas ji svarbu reikalu. Maloni k 
arba jei 

pra- 
(113.

atsiszauktibroliu k
kas apie ji žinO meldžiu 
neszt ant adreso:

B. Randakevicziiis,
i:n'8 S. 36th Si., 

Phi.lad(‘lphia, Pa

Mokume 4-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentu*
G. W. BARLOW, Vice-Proa, 
j. E. FERGUSON, Kam.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 104as 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 matysiu 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

424 
ra- ' 
Dr.

Scranton, Pa. 
vartojau 
Healer gyduole 

ge-

1 I

Air.
Wright St. 
szo: ‘ ‘
White’s Lung
in pripažinu kad tai yra 
riausia gyduolė del'kosulio nes 
greitai iszgykle 
Galite szita biiszka

ai ’kitiems pageliu -. (F.22
Dr. Whites Lung Healer gyduole

75c bonkuto, drauge su
(Black Crow) Cold ir Grippe pigul- 
kas 25c praszalina bile koki persza- 
liina. Parsiduoda visur. ad.

M

g'f

mano kosulį.
nagarsint:

(K

Dr. Whites

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAH ANO Y CITY. PA.

•I

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

JF. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City,, Pa.

žmogus 
Knyga

Dėkite savo

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszm ar gintais Vyrszals
r--------- ------ ------------ - ------- į 8ZTAI KA RASZO I3Z LIETUVOS

APIE SZITA KNYGA

704 Dideliu Puslapiu.
1

ištiki
Al

4

Tūkstantis Naktų
I

J

f

Gerbemssls Tomistai:—
Sulaukiau nuo jusu slunczlamoi 

mano vardu knyga "Tūkstantis 
Naktų Ir Viena

vardu knyga 
99 ui kuria tariu 

■širdinga acxlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra Žingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina^, Ass visiems linkftcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas imogus apie viską tada 
pamlrsztl ir visokį ruposcslai nors 
ant valandėlės atsitraukia. v

Su pagarba, A. ŽOKAfl,
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys,
Czeklszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA-

"Tuketmils

Yra tai ketvirtas kodavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50. 
W. D. BOCZKAUSKAS CO. MAHANOY CITY, PA.

ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00

%
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Szvedu Užpuolimas ant 
Czenstakavos

I

Ibi

1 ūč

Tikras Atsitikimas. Paraszc del “Saules” XX.
I
.0

gul tave mano vaikeli, mano 
mylimiausias sunau, veda 
szvcntnsis Rapolas ir atgal te
gul atveda.

—- Asz tuojaus 
rengies — 1 
nas Andrius

5

sūnau,

“SAULIS >7

f

^illih.lllllllĮmi'lll.lMl iii ■ i|,!,lllllill!llllllllllililil|ll||
i

Mūras prie pietų bonios taip [degti. Barakui sprogus, armo 
jau plyszvs, kad rengtas užpul
ti nakti ir szturmu per skyles 
insivclžti vidun. Kad be pavo
jaus pėstininkai galėtu prisiar
tinti prie tvirtoves, liepe Miul- 
leris tamsoje padaryti 
szancus 
Bet ant laimes buvo 
naktis, o

mažus
beveik ilki pat muru. I

balta nuo

ponas

szviosi 
sniego 

szviesa iszdave prieszininko ju 
« dėjimus. Vienuolyno npgineju 

anuotos tnikdo jiems tai atlik
ti, bet negalėjo visai užkenkti.

Szvintant pastebėjo
Czarneckis, kad Szvedai jau 
traukia viena armota prie pat 
muru, b(*t apgultieji szuviu isz 
anuotos sudaužė ju armota; 
žmonių gi ta diena taip daug 
pnniuszta, kad apgultieji tik
rai negalėjo Skaityti ta diena 
pergalėjimo diena,
nuolat vis ardanti mūra 
džiuh* armota.

rytojaus 
keletą dienu toks buvo
tas rūkas, kad kunigai 
tai piktos dvasios esant, 
negalima buvo pamatyti

jei ne ta, 
di-

atadrego ir 
tirsz- 

skaite 
Jau 
nei 

statomųjų apgulimo maszinu, 
nei kareiviu darbavimosi.

Szvedai artinosi prie paežiu 
vienuolyno muru. Vakare po
nas Czarneckis, kuomet kuni
gas Kordec kis, kaip ir papras
tai, apžiūrinėjo nmrus pasi- 
sziiuki* ji in szali ir tylomis ta
re:

Ant

— Blogai, gerbiamasis te
ve! Musu mūras neiszlaikys 
ilginus kaip viena diena.

O gal tie rukai ir jiems 
kenks szaudvti

tai.

ta tuojaus plisz.
— Eik, vaike! 'ka ežia kal

bi! Argi mažai kasdien kemsza 
jou parako vienok neplyszta!

Ponas Andrius nusiszypso- 
jo ir pabueziavo kunigo ranko-

— Mielasis teve! didi, kar- 
žygiszka ir szventa jusu 
dis!

szir*

ramuma!— Et, duok 
pertrauke jam kunigas.

— Ir szventa — atkartojo 
ponas Andrius — vienok apie 
anuotas mažai iszmanote, kas 
kita jei parakas sprogsta už
pakalyj jos, nes tuomet kulka 
ir kvapas iszliekia prieszakin, 
bet jei kas pripils parako prie- 
szakin, nėra tokios arniotos. 
kuri nesprogtu.
pono Czarneekio. Juk ir szau- 
tuve, jei tik vamzdis nžsikom- 
sza sniegu, szaunant jis tuo
jaus plyszta.

Paklauskite

Tokia galybe’ 
Kasgi bus kai sprogs anuota? 
Paklauskite* pono Czarneekio.

Teisybe, taip! kiekvie
nas kareivis tai žino — tarėv • žino
ponas Czarneckis.

— Kad tik 
porsprogdinti 
liaus ponas 
kitos tuomet niekai!

— Man iszrodo, kad tai ne
galimas daiktas — atsiliept* 
kunigas Kordeckis — nes pir
ma, kas sutiks padaryti tai?

•— Vienas Lietuvis, 
ežia yra, ir kuri Andrium 
dinate — atsake ponas 
drius.

szita
— kalbėjo 

Andrius — ’

— atsake

armota
• to 
visos

1

kuris 
va
An

Pu? — susznko Vienbal- 
nigas Kordeckis — mes tuo tar šiai kunigas Kordeckis su po-

— atšaki* kil rr

vai nuirus k iek sutaisysi-pn gi 
me.

- f Laukas plekai, nes ana 
armota, syki nustatyta, ir pa
tamsyje gi 
mūra.

viltis.

irales daužvt i musu

Dievuje ir Szv. Panelėje

Taip! o kad taip iszlin- 
dus užpulti ant jos?... 
reikėtų kelintas žmonių paau
koti, kad tas smakas vinim už 
kiszti.

.\<>rs

Sujudėjo kaž-kas tamsoje ir 
prie kalbancziu prisiartino po
nas Andrius.

— Žiūriu kas kalba, nes 
už trijų žingsniu negalima pa- 

Labas vakaras, gerbia 
masis teve. Apie ka kalbate?

didžiuli*

kalba,

žinti.

— Kalbame apie 
anuota. Ponas Czarneckis pa
taria užpulti ant jos ir vinim 
užkiszti. Tuos rukus velnias 
užleidžia... jau liepiau eksorci 
zuoti...

— Mieliausias leve 
ponas Andrius.
kaip ji daužė musu mūra, gal
vojau. Eikiim* vidun, tenai vi
sa jums pasakysiu.

— Gerai 
Kordeckis 
kambarin.

Suėjo visi trys kunigo Kor- 
deckio kambarin ir susėdo ap
link ąžuolo staleli. Kunigas

Petras

Puoš rukus

tart
N no to lai ko

— atsake kunigas
— eikime mano

staleli, 
ir ponas 

Czarneckis atydžiai žiurėjo ‘in 
jauna pono Andriaus 
jis gi tarė:

— Czia užpuolimas niekai., 
pamatys ii- atinusz. (!zia vienas 
žmogus visa turi atlikti.

— Kaip tai t 
ponas Czarnecikis.

Turi nueiti viepas žmo
gus ir paraku ja persprogd i li
ti. Tas galima padaryti tiktai 
dabar, rūkams esant. Geriau
sia eiti persirėdžius. (jiii i a 
panaszus in Szvedu rubai. Jei 
kitaip negalima bus, tai Sz.ve- 
du tnipan insimaiszys, jeigu 
isz kitos puses nebus prie jo 
Žmonių — dar gerinus.

... Del Dievo! Kagi tas vie
nas žmogus padarys?

— Keikia tik inkiszti tamz 
din dėžutė na ra ko su kabdn- 
czia virvute ir (a virvute už-

Kordeckis

veidą,

pa klausė

nu Czarnecki u.
abejojate, ar m- 

steugsiu tai padaryti,, argi ne
žinote numes? — kalbėjo Lie
tuvis.

niv- a

man kitokį

kai! asz ir Vokisz- 
Tas daug reiszkia, 

persi rodyt i

Tai didvvris, ant didvv 
riu didvyris, kaip Dieva 
liu! — suriko Czarneckis.

Ir apkabinęs poną Andriu 
už 'kaklo kalbėjo:

— Duok lupas, už pati jau 
norą duok lupas!

— Parodvkiti*
būda, tai neisiu — kalbėjo po
nas Andrius — bet man iszro
do, kad tas nusiduos. Atminki
te tai dar, 
kai kalbu.
kad tik gaueziau 
rublis, negreit pažins, kad ne 
jn stovyklos kareivis. Vienok, 
manau, kad niekas ten 
arniotos gerkles nestovi, 
iiesv(*ika, ir kol jie apsižiui 
asz savo darbu atliksiu.

Pone Czarnecki ka tam- • • •sta apie tai manai ? — paklau
sė kunigas Kordeckis.

— Isz szimto gal lik vienas 
gryž atsake ponas Petras — 
bet drąsiems sekasi kartais.

Nesyk i dalyvavau pana-
— tarė po

liau Andrius bet vis laimingai, 
to'kia jau mano laime! Paga
lios jei ir prisieitu numirti, ko 
nesitikiu, pasakykite patys: al
gai i kas garbingosnes mirties 
trdkszti, kaip szitokiame i(‘i- 
kale ?...

Ilgai tylėjo kunigas, ant ga
lo tarė.*

— Praszymais, pertikrini- 
mais sulaikycziau tavo nuo to
kio žingsnio, jei tu tik norė
tum tuo padidinti sau garbe,, 
bet tau rupi Szv. Pančios gar
be, tos szventos vietos tėvynės 

Tu gi, mano sunau,

sziuose darbuose

prie 
nes 
•es,

likimas!
ar laimingai gryszi, ar kankin- 
tinio mirtim numirsi, apturėsi 
garbe, viiw/musia laime, iszga-
nyma. Prieszingni savo norui
sakau tau: eik, asz tavęs neuž- 

Musu maldos, Dievo 
globa eis su tavim... *

— Eisiu dramai ir linksmas 
žūsi u!

— Gryžk, Dievo (kareivi, 
gryžk laimingai, nes mos isz- 
tikriiju pamylėjome tave. Te-

turini...

pradėsi u 
tarė linksmai po-

i — persi rėdy si u 
Szvediszkai prisiruosziu para- 

sulai- 
eksorcizmiis, 

reikalingas Szve- 
ici’kalingas ir man.* 

pirm keliau
siant atlikti Iszpažinti?

— Kaipgi kitaip? Be to jo
kiu būdu neeieziau, nes vėl. 
nias galėtu prieiti prie manės. 

Todėl nuo to ir pradek.
Ponas Petras iszejo isz kam

bario, ponas gi Andrius 'atsi
klaupė szale kunigo ir atliko 
Iszpažinti. Paskiau*, linksmas 
kaip pauksztis, nuėjo rengties 
kelionėn.

Už valandos — dvieju jis nu
ėjo prisirengęs kunigo K m-d če
kio kambarin, kur jau lauke jo 
kunigas ir ponas Czarneckis.

Abudu su kunigu vos pažino 
ji, toks jau buvo puikus isz jo 
Szvedas. UsuS užsuko iki austi 
ir galus iszsznkavo 

ir

ko dėžutė, jus gi, teve 
kykite szianakt 
nes rūkas 
dams, bet

—* Ar nenori

placziai, 
iszrodo 

kaip koks raiteliu oficieris.
Kai Į) Dieva myliu, žmo

gus nenoromis imies už kardo, 
painaczius tave! — tarė ponas 
Petras.

Žvake tolyn! — suriko 
ponas Andrius — žiūrėkite, ka 
asz jums parodysiu!

Kunigas Kordeckis tuojaus 
tolyn patraukė žvake, ponas 
Audrius padėjo tuomet ant sta
lo pusantros pėdos ilgumo, su- 

rubo kaip deszra,

užsidėjo Skrybėle

kuri po to pasikalbėjimo iszejo 
isz vienuolyno.
. Dažnai naudotasi ja, kaip 

reikėjo iszplatiuti tarp 
Szvedu melagingi praneszimni. 
Buvo lai diklžiausia Szvedu 
klaida, nes apgultieji tuo laiku 

pataisyti , pagadinta 
mūra, naujo gi muro iszlaužU 
mo darymas vėl turėjo testios* 
kelinta dienu. »
Naktys nuolat buvo szviesiosi

• A ' *

.Pradėta smarkiai sZuudyli. Ap 
gultųjų dvasia žymiai nupuo
lė. Buvo atsiradę dargi tokiem 
ka .jau norėjo pasiduoti, 
nuoliai taippat nusiminė, 
nigas Kordeckis visus stiprino 
dvasioje kiek galėdamas bot 
sveikata pradėjo 'nykti. Tuo 
tarpu SzveHams atėjo isz Kro 
kavos nauja pagelba.

Ponas Andrius nuo to laiko 
kaip užsimano 
didžiule armota 
tvirtovėje 
žiurėjo iii žarna.

t ilk

galėjo

,4 i

ja.

I

vio> )
Ku-

f
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j.®
A,

* 
r

I
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t
i t

'nvkti.

pcfsprogdiiit i 
, »nerimavo

Kasdien nulindęs 
Apmislijes 

dar labiaus padidino ja, taip 
kad buvo mastas ilgio, storu
mo kaip bato aulas,

Vakaro godžiai žvairavo in 
didžiule Szvedu armota, pai
kiaus in dangų. Bet szvieczian- 
t is naktimis menuo ikonke jam 
iszpildyti užmanymą.

Staiga atadrego, 
Snigti ir taip pasidarė 
na kt is,

pradėjo 
tamsi 

kad nors aki iszdurk. 
Ponas Andrius labai isz to pra
džiugo, ir vidurnaktyje, persi- 
redes,
dure pas poną Czarnecki. .

— Einu! — tarė.
Palauk, pranosziu kuni

gui Kordeckiui.
Gerai, Nu, pone Petrai,

su žarna pažastėje alsi-

siutą isz
pri'kimszta paratko žarna. Vie- pasibueziuokim ir eik kunigui 
narni’ jos gale kabojo ingirdy- 
ta siera virvute.

-— Nu! — tari* -
dėsiu tai 'didžiajai
gerklen ta žarna ir

kaip in- 
armotai 

uždegsiu 
virvute plisz tuojaus jos pil
vas!

Kordecikini praneszti.
Czarneckis szirdingai pabu- 

Vos nuėjo 
pamate

Pats liucipicrius plysz- 
tu! — suriko ponas Czarneckis, 

’kad neiszpuola 
pikta dvasia minėti, ir tuojaus

Bet atmine, 
1 ■1..........................
sueziaupe lupas.

O kuogi ta virvute už- 
paklause kunigasdegsi ’ — 

Kordeckis. 
rr— Tame tai ir 

pavojus, nes 
t i. Turim gera titnagą 
kempine ir plieno skiltuvą, tik 
besk(*liant gali užgirsti ir

7

via B 
reik ck itgnb

visas
- skil-
sausa

su
turiu viltiVirvutes,

nes kabos pa-
prasti.
jau neuzgesys, 
barzdoje anuotos ir sunku bus 
ji pastebėti, ypacz kad 
smilga, bet mane tuojaus

Ji 
gali 

pradėti vyti, asz gi tiesiog vie
nuolynai! negaliu bėgti.

Kodelgi negali? - 
klausė kunigas.

Nes sprogimas i 
tu mane. Kaip tiktai pamaty
siu ant virvutes 
tuojaus turiu bėgti 
pusszimti žingsniu pabegejes, 
atsigulti ant žemes. TPk para
kei sprogus galeliu bėgti vic- 
nuolvnan.

Dieve, Dieve, kiek tai 
pavojaus! — tarė t>akeldamas 
augsztyn rankas kunigas Kor- 
deukis.

Dieve

pa-

. 11
.L
-i
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4 Garbes Pareiga
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Verte Mokyt. Ign. Leszczius.
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Ar isztikruju motore savo 
vyrelio gailesi,

Kada tasai po žeme silsisi ? 
Retai katra tikra gailesti turi
Noriiits labai nubudus iszžiuri.

Vienos džiaugėsi kaip pinigu 
palieka,

Kitos verke, kad nieko 
nepalieka,

Kitos del to verke, kad kiti 
matytu,

Ir žmones sakytu:
Varginga naszlele, vyro 

gailesi,
Puola ant žemes net plauku 

poszasi;
Ne visu gailestis tikras,
Tok is gailestis atliktas:

Jaigu merga be prisiriszimo
Eina už bile kokio vaikino.

Kad tik i^zteketi,
Ant nieko nežiūrėt i, 

Kokis josios gyvenimas bus, 
Kad ir kaili skus.

Jaigu ne bus gerai, 
'Tai su kitu in svietą (lavai
() jaigu ir vyras numirszta, 
Greitai apie ji užmirszta.

Žinoma, verkt reikia, 
Kad neverktu, žmones peikia, 
Mažai-žinome tokiu moterių, 
K a tikrai verkia savo vyru.

* * f

Szirdeles tai labai negerai,
Jaigu niekai tėvai, 

gal tai}) reikėjo padaryti
Kad bizni geriau varyti.

Ne tai}) da labai senei, 
Susitarė keli biznieriai, 
Vakarėli sau padaryti,

Ir kitus ant “parti
užpraszyt i.

Kelios dukreles nežine iii 
kur nupiszkejo,

Tėvai jeszkoti turėjo,
'Urys dienos suėjo, 

Padaryti krivulę turėjo 
Kad dukrelių jeszkoti

Už tat smarkiai nukoroti.
Ant galo kur ten surado 

kozoje uždarytas, 
Baisei nuliudusias ir 

suvargintas.
7

s

7

7

cziavo ji ir iszejo.
tristdeszimts žingsniu, 
kunigą Kordecki. Jis pats spė
jo, kad ponas Andrius eis szia
nakt ir ėjo atsisveikinti.

— Jau pasirengęs Lietuvis
— 1 iik laukia justi mylįstos...

— Skubinu, skubinu!
sake kunigas.

—— a t 
Dievo Motina 

gelbėk ji ir SzelpIkP* ‘
Pa valandėlės abudu stovėjo 

prie vartų, kur ponas C::;.: ::; 
kis paliko poną Andriu, bet t 
jau ir pedsakiu nebuvo. •

— Nuėjo!... — taVe nusiste
bėjos kunigas Kordeckis.

Nuėjo! — atsake ponas 
Czarneckis.

lai szelmis! —- tarė su
sigraudinęs kunigas Kord<*e-

ant

7

zarnec■
o

kunigas 
norėjau dar uždėti

jj kaklo jam szituos sžkaplierius.
Nutilo abudu; tylu buvo ap

linkui, nes delei tamsumo nak
ties neszaudytn. Staiga ponas 
Czarneckis atsiliepė in kunigą:

— Kaip Dieva myliu, 
nesistengia tyliai eiti! Ar gir-

nei

užmusz- (|i jo žingsniavimą i

kibirkszti, 
szali n ir,

girgžda!
Sniegas

S z v e n c z i a u s i o j i Panele, 
gelbėk savo isztikimaji tania! 
— kalbėjo kunigas Kordeckis. 

Ilgai dar abudu klausė, ko! 
jau nutilo žingsniavimas.

[TOLIAUS BUS]

Niekai! bukite sveiki ir 
kad Vieszpats Die

tai 
mane

melskitės, 
vas padėtu man 
Palydėkite Ja.bar 
vartų.

Mes Duodame
Patarimus Dykai

atlikti.
iki

tuojaus nori— Kaip tai?
eiti ? — paklauso ponas Czar
neckis.

manote,Argi manote, lauksiu 
kolei praszvis, arba rūkas nu
kris? Argi nėra miela man gy
vastis ?

Vienok ta nakti ponas An
drius nėjo, nes priėjus prie 
vaitu, pradėjo auszti. Ties di
džiąją armota girdėjosi nepa
prastas judėjimas.

Ant rytojaus apgultieji pa
mate, 'kad didžioji anuota per
traukta kiton vieton.

Matyt, Szvedai gavo isz kur 
nors praneszima, kad murai 
pietų pusėje labai silpni ir nu
tarė baigti griauti juos. Ir po
nas Czarnedkis, matyt, žiiiojo 
ta silpnąją vieta, nes iszvaka- 
riai matyta kaip nusiuntė Mar
tyna pas semite . Konstancija,

nas Czarneckis, matyt, žinojo

Kas t uri lotus ar namus 
nusipirkę Youngstownc, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe gr pribūti iri 
Youngstown, O. tai mos 
teisingai patarnausime, 

ii ' I*

lt J .

Mes kalbam lietuviszkai

J. P. SaGel Realty Co.
'J »*r ( ’'

303 Mahoning Bank Bldg. 
YOUNGSTOWN, OHIO

i

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU3 
MILL A PATTERSON STS., 

ST, CLAIR, PA.i ______ _
lazbalsamtioja ir laidoja mirusiai

m * * ‘ ta ta a aMta * ___

apraseziausiu iki prakil-

.»./ . ( , , /ik. ■ / * ' .. U i 11 UI lU,.#’ '

ant visokiu kapiniu, Pagrabus paruo- 
szia nuo paprasczlauiiiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del
laidotuviu, veseliu; kriksztyniu Ir 
kitiems paMvafinėjimama.

BeU Telefonai 1878-M.
kitiems pasivažinėjimam!.

♦ a*' «k •*« ■ » A

M

ti 7

7 7

7

7

Tegul jaises* vanagai
Už tat labai gerai,

Ar tiktai vyrams lakupe
sėdėti,

m e r g i c o s pamėginti.
♦ ♦ ♦

ii

rūteles, paezios be
7

f H

Gali ir

daigu 7

paliovos gėrėte 
Tai savo dukroms 

nepavelinkite, • 
Ba tai negražu, 
Labai bjauru.

Sztai viena mamuže
Kaip raguota muže, 

Pati per dienas* namine rauke 
Ir savo dukreles szauke:

Kad su vyrais gertu, 
Paskui juosius aprabytu.

K atras 11 e a p s i ž i u r i, 
Kelis dolerius turi, 

Tai aprabina, 
Ir gana.

Puikia paveižda. vaikeliai turi, 
Kaip iii tokius teveliu 

darbus insižiuri, 
Jaigu jau taip turi būti 

auginti, 
Gerinus mariose nuskandyti.

Ant szio kart bus gana, 
Ba aplaikiau liūdna naujiena 

In svietą turiu važiuoti, 
Savo pažinstama palaidoti.

liek v i ja užgiedoti, 
Pa s k u t i 11 i pa ta r na v i ma 

atiduoti.

rn

7

>

7

In svietą turiu važiuoti

W. TRA8KAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

ą kunus numeireliu. Pasamdo 
automobiliui dęl laidotuvių, krlksz-

i Si
-i < 1 ” t r *-7 / į •

Laidu ja. kunus numeireliu. Pasamdo

tlnlu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .L
i k. i '

S20 W. Centre St. Mekenoj City, Pa.

.Vi

Tyrlaukis ir kalnai. Dulkėtas 
kebas. Biirys raiteliu, nuleido 
žąslų turėklus, dumia iii kal
nus. Burini vadauja jaunas ka
rininkas. *

Gaule tik ka nusileido. Tam
sa a Įbraukė slėni savo nykiu 
apsiaustu. Pirmyn, pirmyn be 
poilsio.

Kareiviai gavo žinia, kad 
ezeczeiiai (:t</kia tauta Kauka
ze), Ga.* sachanas ir Saga — 
Achmedas
(Mahometonai kaukazenai 
džius vadina aidais). Jie skuba 
ju suimti.

Gassachanas atkerszyjo savo 
giminaiezio mirti — tai buvo jo 
garbes pareiga, — pildydamas 
senovės kruvino kerszto papro
tį, jis nuszove savo giminaiezio 
užmiif zeja. Dabar jis pats slap
stosi: lando miszkuose ir* dau
bose. Namo lankosi labai retai 
ir tai visada naktimis.

Kaukaze apsiausties
Jei Rusai ji sugautu, su juo bu
tu trumpi 
žmogžudį, 
szaudymas
mas ir jo draugui Sagai —Ach
medui. Tasai ir-gi privalo slap-

7

7 7

ir tidsos.

f

/

ichanas 
sugryžo savo anlan.

so-

dalv kai.

stovis.

Kaipo 
ji laukia vietoje su- 
, Toks pa’t sprendi-

stytis. Jie padėjo pabėgėliui 
nesziojo jam muistą.

Jo laukia toks pat likimas.
Vis toliau ir toliau joja rai

teliai in kalnus.
žemiau sruvena kalnu upe

lis. • Kelias iszmusztas kalnu 
laiptais.

Bet sztai prieėz juos pakilu
moj ir aulas, kariame matyt 
akmeniniai namaLplokszcziais 
stogais.

Priesz i n josiant anlan, susi
tinka purvina, apdriskusi cze- 
czena.

Ji sulaiko ir, pusztalidtais 
grasindami, priverezia parody
ti Gjissachano namus. Prijoję 
kareiviai nulipa nuo arkliu. 
V ienas lieka sargyboj. Kari
ninkas su kareiviais perlipa 
akmenini volą ir apsupa na
mus*. Tuo tarpu Gassachanas, 
nieko nemanydamas, czeczenu 
paproeziu sėdi ant grindžiu ir

sulaiko ir 7

f*

vakarieniauja. Žmona darbuo
jasi prie cziukuro. Kampo žai
džia vaikai.

Staiga prasiveria durys ir 
kambarin ineina kareiviai.

Gassaehanas paszoka.
Iszsigelbeti neber vilties.
“Pasiduok, 

taria jam karininkas.
Gassaehanas ramiai stovi 

priesz ji. Jis* aukszto ūgio, lie
sas, iszdidžios ipastatos; tokiu 
gali būti žmogus, nebranginas 
gyvenimu.

Didėlėmis juodomis akimis 
jis intimpai žiuri karininkui in 
akis.

Jis apsivilkės senais, nublu
kusiais, apdriskusiais rubais.

“Suriszkit ji!”
Kareiviai surisza jam rankas 

in užpakali.
Karininkas ima tardyti:
“Tai, reiszkia, Gassaehanas

— tu?”
— “Asz.”
Jis nesiginą savo elgesio. Jis 

atliko savo pareiga — taip in- 
sake jam garbes jausmas. Pa
sielgimo iszdavas jis puikiai 
supranta.

Tacziau karininkas taip ir 
negali atsižiūrėti Gassachanu. 
Jis gėrisi juo. Koks puikus*, 
koks gražus iv koks tvirtas szis 
kalnu sunik ! Jis džiaugsmin
gai pagelbėtu ir atleistu jam, 
jei tik jis pasižadėtu pradėti 
kiloki gyvenimą, ir ipasiduotu 
instalymams. “

” mano karininkas, 
neginezijamai, bet — asz ne

galiu. Sugauti, užszauti — in- 
sakyme aiszkiai pasakyta. Tat 
tea t leidžia man Vieszpat s! ’ ’

Ir paskiau garsiai:

Gassachane!”

Jis i-sz laikyt n
savo žodi, 
4 <

“ Pir
myn!” Vidury belaisviu vadi
ni, k a romai žygiuoja Per so- 

4
ni, karėm ai žygiuoja per 
dzin. Netoliese matyti kru 
mokszliai; ton ir bus Gassacha- 
uui atlyginta.

■ . ...... . ................... .... ■■■■m ■■■■ i ■

Dar nespėjus iszeiti isz aido, 
juos prisivijo kaž-koks raite
lis, dar visai jaunas (ne dau
giau 20m. amž.), gyvaplaukiais 
apaugusia virszutine lupa.

Ji sulaiko.
“ Kas tu?”
“Saga — Achmedas.
Karininkas atsisuka iii ka

reivius:
“Suriszkit ji!” — pasigirs

ta insakymas. Tacziau jo szir- 
dis liejasi krauju.

Juk ir jis pats žmogus, juk 
ir jame gludi kilnus pajautu 
liai. Jis poetas, mėgėjas grožio 

Intarpais, plunksna
apsiginklavęs, jis persi kelia in 
kita pasauli. Bet pareiga, prie
saika, — jam begaliniai sunku.

“Šlepei Gassachana? Nesz- 
davai jam maisto?”

“Neszdavau. Ir taip visada 
darveziau.”

Saga — Achmedas puiJ<yb(*s 
jausmu taria tuos žodžius. Jo 
jaunas veidas praszvinta drą
sos szypsena. Jis jauezia savo 
likimą ir nori mirti kartu su 
savo draugu, nes taip jam in- 
sa’ko garlics jausmas.

kas do valios 
sau kari-

< l

st i priimąs! 
ninkas.
“Tau nuspręsta mirti 

šlepei prasi kalt (»li,” 
Bet sziez prieina Gassachana- 
ir, pergalėjęs puikybes jaus
mu, praszo atleisti Sag — Ach
medą.

“Juk jis visai jaunas”, taria 
ji«» “

Vi(*sz|)at ie, 
mano' ’»

nes tu 
taria jis.

7

visai dar vaikas. Vieton 
jo mane nuszaukite.”

Bet Saga — 1 
sena perkerta ji: 
šachtine! Kartu su tavim mirti 
— man didžiausia dovana.”

“Dieve, nejaugi musu lai 
kais reiszkiasi tokia isztikimy- 
be?” galvoja, karininkas.

Tacziau taria garsiu, vis del
♦ o truputi dusliu, balsu: 
mvn!”

Palengvu prasideda žingine 
dviem belaisviais viduryj. Jie
du eina au’ksztai iszkele gal 
vas, jausdamiesi pasielgė gar
bes jausmo insakymais.

Saga — iVchmedas laimin
gas. Jis parciszke isztikimuma 
savo draugui ir tai greit savo 
krauju užantspauduos.

Jis pirmiau isztolo pastebėjo 
kareivius ir pabėgo. Bet paty
ręs juos apsiautus Gassaehano 
namus, sugryžo ir 
Jam norėjosi iszgelbeti Gassa
chana, bet jau buvo porvelu. 
Jis galėjo tik pareikszti iszti
kimuma, pasidalindamas liki 
mu.

Žingine pasiekė krūmus. Be
laisvius pririszo iii dvieju me
džiu liemenis.

(* Sudiev, Gassachane! ’ ’ 
“Sudiev*, Sag — Achmedai!
“Szauk!”
Trenksmas. Be vaitojimo 

krinta du žmogų, surisztu isz- 
tikimumo rvsziais; didvyriais 
ir pergalėtojais pabaigė jiedu 
savo gyvenimą: jiedu pasielgė 
garbes jausmo vedinu.

Karininkas verke visa nakti.

Achmedas szyp- 
Tylek, GasI i

'Be

“Pir

prisivijo.

i»

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gydltis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu Ilgu. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, porszalimo, rumatizmo ir Lt 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata, 
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz virst 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams šutei- 
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėtų
jų musu žolėms po visus lietuvlszkus 
kolonijas. A d re sąvoki te sziteip:

M. ŽUKAITIS.
Spencerpurt, N. Y.26 Gillet Rd.
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ŽINIOS VIETINES
— Sziadien Szv. Valentino, 

patrono insimylejusiu porelių.
— Sziandien prasidėjo rin

kimai auk u del pastatymo na
mo del West End ugnagesiu

— Kasi k los dirba tik ke- 
turės dienas ant sanvaites. Be- 

” vaszeres” ir ”stri
ukos visai uždaryti.

— Szi vakara choro didelis 
koncertas ir balius.

veik visos 
pensai”

— Vtariiiiiko vakaru para
pijos susirinkimas. Neužmirsz- 
kite jame dalyvauti nes tai del 
visu naudos ir gero.

— Mykolą Daraseviczius, 
16 metu, likos mirtinai
tas Petnyczios diena Sprin 
field Washcry, kada puolė p< 
karuku ir likos

^sužeis-
© 

) 
baisei sumal

tas, nuo ko mire in trumpa lai 
ka. Daraseviczius gyveno 
savo dėde Kazimieriu Darasv- 
viezium ant 504 W. Centre ui i 
Paliko tęva ir broli Wilkes 
Barre. Mikola buvo geras fut 
bolistas, priguhxlamas prie 
High Shlool kliubo. Laidotuves 
atsibuvo Panedeli rvta.

prigulėdamas

— Polieijo turi po savo ap- 
globa 15 metu Petra Mikelioiii, 
kuris jcszko savo mest is kuri 
badai gyvena mieste. Petrukas 
yra sierai ūkas ir trankėsi po 
svietą. Kas apie ja žino t ugnį 
pranesza burmist rui.

IS

polieije nuva
žiavo in Fort Slocum, N. Y. at
vežti Antanu Murausku, kuris 
pabėgo isz miesto 
in kariuomene.

Vietine

instodamas

Konsiilnionas Antanas 
dienaana 

qivo pa
kiniai davė 

Franciszka-Marijona.
Petronėle Mar-

SHENANDOAH, PA.
— Jonas Gruekis, 

Bovver uli., likos baisei apde
gintas Packer No. 4 kasy'klosią 
per eksplozije ir likos nuvežtas 
in vietiniu ligonbut ia.

— Antanas Staniszkis likos 
pastatytas po $2,01)0 kauci jos 
lyg teismui,
ma savo sztoro ant E. 
ulyczios, tiksle apgavima in- 
s^iurenc kompanijos.
užvedė prieszais ji Stato Fire 
Marshall isz Harrisburgo.

102 N.

nevos už padegi- 
Penu

Prismar p

> 2S 
L. C. &

Tamaqua, Pa. f Sansic 
diena sutiko nelaime 
N. Co. anglių kasvklo.se. l’žmu 
sze Antanu Karalium, .32 motu 
amžiaus.

Velionis paėjo isz Lietuvos, 
Suvalkų Guber., Veisėju Para., 
Klepocziu kaimo.

Atvyko pas seseris 12 m<‘tu 
atgal, ir visa laika prie ju gy
veno. Buvo noveles. Dideliame 
nuliūdime paliko dvi seseris, 
Tamaqua, Pa. Marijona Gobė- 
ritme su vvru ir 
Morta Paczukoniene su 
ir familija. Tris brolius Lietu
voj, ir ,3 pus-brolins, ir 
seseres Amerikoj.

familija ir 
vvru

PŪS

ISZ SKOTLANDIJOS1?“!'
(Dancsza musu skaitytojas Saules)

ar

Craigneuk, Scotlandija., — 
Kiekviena tauta galima atskir
ti nuo viena kitos, — pagal nu
žiūrėtus paproezius tos szalies, 
o gal paliktus nuo seneliu
gal isz prigimties. Už tad savo 
pnproeziais kiekviena tauta di
džiuojasi ir juos gerbia. Pas 
mm Scot'ijoj labai yra is.zsipin
tines gemis boles 
nors aiszkiai nežinau bet isz

kuti apie kitokius reikalus*', 
ant darbininkiszku sueign kur 
vedama prie vienybes visiszikai 
nėra kam lankytis, o kapitalis
tam kaip tik tas ir tinka.

Praėjusiu sanvaite Škotijoj 
invy'ko nemalonu apsireiszki- 
mu. 26, 27 ir 28 dienas Sausio 
buvo tokiu veju, koki retai ka- 

............ * ' “ ‘ ’ su 
28 

kad 
po

Katalogas Knygų !
J I

Naktų ir 
, 27 Ara-

Yrn tai ketvirta 1
. I . <

da atsitinka su lietum ir 
sniegu, bet jau paskutine 
tai visiszkai atsižymėjo 
ant rytojaus rodėsi

Tamulonis turėjo 
pas save kri'ksztynas 
togios dukreles, 
va rd a 
Kūmais buvo 
cziulioniene su Vincu Mareziu- 
lioniu.

— Seržantas 
reviezius sugryžo prie savo ka- 
riszko dinsto in Quantico, Va., 
kuris lankėsi czionais ant lai 
dotuviu savo motinos.

Juozas Bud

SVARBUS
PARAPIJOS

SUSIRINKIMAS I
Mahanojau* .1 uozapo 

stibi rili-
>ZV.

Parapijos pus-metinis 
kimas bus laikomas l’tarninke 
15 diena Vasario, 7 valanda va
kare ant Xorkevicziaus sales. 
Visi parapijonai privalo atbu- 
tinai pribūti ant szio susirinki
mo, nes bus apsvarstoma dau 
svarbiu reikalu. (t.1

Per paliepima Komiteto.

ir 
b
•» 
«>

KONCERTAS IR BtLIUgM
i

. . . Rengia . . .

SZV. JUOZAPO P. CHORAS
. . . Atsibus . . .

PANEDELYJE
VASARIO (FEB.) 14,

NORKEVICZlAUS SVETAINĖJE
1927

MAHANOY CITY, PA.
Szis Koncertas ir Balius bus 

vienas isz didžiausiu szioj apy
linkėje, nes choras vedamas 
Varguli. K. ^alnieraiozio yra 
pasirengęs
ir gražius dalykus, 
uoto, tai didžiausias 
szioje apylinkėje. Apart to bus 
merginu choras, duetu ir so

po Koncerto bus Szokiai,
kame visiems bus gulima links
mai pasiszokti ir susipažinti 
su svecziais isz kitu kolonijų.

sunkinsUžpildyti
Ir kaip ži- 

choras

1U.

Nepraleiskite to Puikaus 
Vakaro, nes kitas toks 

negreit bus ! I I 
Tikictu galima gauti pa* choro narius.

O 
<)

Taip-pat turiu pažymėti kad 
nelaime ir tankei lanke szia fa- 
milija.

ka-Suvienytu Valstijų
nu v v-

Pcn'kioliktais mot uis 
vyresni broli to.<e paeziose 
kasyklose užmusze Gi pasauli
niam Karui kilus vienas brolis 
stojo
riuomenes eilėse kuris 
kias Francijon ant karo Jauki' 
žuvo. Taippat velionis ir tar
navo apie 17 menesiu kariuo
menes ei lose.

Velionis buvo ramus vaiki
nas ir visu mylimas, tapo pa

diene 'Vasario.
Bažnyczios patarna

vimais ant Szv. Petro ir Povv- w *
lo parapijos kapiniu, kur dide
le minia žmonių dalvvavo lai- 

• dotuvese.
Lai jam buna lengva 

szalies žemele.
— Juozas P. Zelonis.

laidotas 
u visais

pirma

szios

Brooklyn, N.Y.

Baž-

— Antanas 
Drazdis, .39 metu 7)7 Grand St. 
mire Vasario 7), buvo laidotas 
Vasario 9 nuo 9 valandos isz 
ryto, isz 'kum Remeikos
nyczios, Szv. Jono kaliuose

Petras 1’upelis, 41 metu, 
ir g St. mire Vasario 7 

buvo laidotas \ a.sario 10, 
9 valandos isz ryto, isz 
Kuodžio Bažnyežios, Szv. 
jybes kapuose.

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

Puiki farma 47) akeriu arti 
Mahanojans ir kitu 
prie gero trakto. Didelis 
mas kuriame randasi salimas 
ir užeiga. Viskas geram padeji- 

blogos svei

11.3 StaSr> > 
nuo 

kum 
Tre-

miestu
na-

y

me.i I X kai os, 
būti, 
preke, 
ma su bizniu ir padaryti gera 
gyvenimą. Kreipkitės tuojaus 
ant adreso.

Wm. Kunsevago 
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.
ANT PARDAVIMO.

Biznavas namas prie 528 W. 
Centre St. Teipgi namai ant 
dvieju szeimynu ant kito galo 
loto. J’arsiduos už prieinama 
preke. Kroijikites ant adreso: 

Walter ZetusJcey 
300-302 Zetuskey Bldg.

t.f.) į’raękville, Pa.

Locnininkas
turi nusiduoti in ligon- 

todel parduos už pigia 
Gera proga pirkti far-

(Feb.

I No. 126 Penkios Istorijos apie 
I Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis v.ž savo poną. 

61 puslapiu................................. 15c
No. 127 Trys istorijos apie Duktė 

pustyniu, Pelcniutc, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. GO puslapiu........15c

Drueziai ir puikai ap- j No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-

No. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704

biszkos istorijos.

knd žmonėms ji labai patinka.
d idol u puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. ]__ __ _
daryta audeklinais iszmargintais mieraa ičapie Bedali. 44 pus 
viražais. Didumas knygos 9 per G % 
colius.

. .. .25c
15c

No. 129 Keturios istorijos apie
Pirkite o nesigailesite. $2.00 Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau-

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- tojei in Szventa žeme, Beda, Tainsu- 
kus apraszymas, didele knyga, 404 nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00
No. 102 Prakeikta, meilingus kri- Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti-

nudeklinais

• | •••25c
Trys istorijos apie Baisikaip 

Namai be 
kaminu, tvoros retai kur sta-

pardymas, revoliucijai.
, - -- - ■ VVVIVO IVHll IX < I 1 OHI-

\ įsko matyt kad ir Anglijoj I ir sveikos, langu ir durn

s No. 130 Penkios Istorijos, apie

minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c žinias, Oromata prie Motinos Dievo
taipgi. Sulaukus szesztadienio 
pamatai ko neesi mates, 
pasmils kaip pirmiau keliom 
sanvaitem 'buvo raszyta, 
gatvekariai su boskariais dar.) 
dideli lenktvnevima norėdami 
vieni kitiem pakenkti ir vieni 
kitus 'S 
minėtu <<i >u i■ vu*i» m*',
nelyginant kaip arklio iszma- 
toj juodu . vabalu (szudvaba- 
liu). Bet szesztadienio popiete 
kada jau spardymas pasibaigė, 
jokiu budu negausi ne gatve- 
'kariu ne boskariu reikalui pri
siėjus pavažiuoti, ir žmonių 
tiek pasipila, kad sunku ir api- 
pasakoL eina isz visu szaliu 
žiūrėti kurie laimes, nes Scoti- 
joj mažai galima rasti tokiu 
kuris nepasiakvatytu ant leng
vo pelno ir deda kiek galėdami 
pinigėlius save skriausdatni.

I Laukia kiekvienas dejkas ne-

per

jau

kad

ubankru'tyt, per tai ir 
boskariu tiek priviso

Hauk iszdaužyta. Netolimoj ap
linkinėj pridkaityta 14 užmusz-

Dirbtuves ilgas kaminas 
nuverstas. (Jatvekaj’is nustum
tas nuo begiu ir 
vieni isz to džiaugėsi 'kad dar
bo turės, kiti pakauszius kasė
si kad iszlaidti daug, 
girdėt rengėsi priesz 
vesti bvla. 
silsėsi vejas ir juokėsi.

tais 
ta.

4

Vaidelota, apisaka isz

save

kantriai zesztadienio su vil- 
ezia kad laimes szimteriopai, o 
randasi da ir tokiu kurie jau 
eidami žiūrėti kone 'paskuti- 
ni.us pinigėlius neezedina pra
geria, tokiu budu nueina nevisi 
ant kart o 
ant kart, i 
susiraukęs
vus pavažiuoti ar Gatvekariu 
ar boskariu, o negalėdami gau
ti pavažiavimo dūlina sau na
mo nieko nelaimeja, bet su vil- 
<*zja kad gal kita szesztadieni 
laimes tokiu budu ir slenka 
sanvaite po sanvaitei ir nėjo- 
kiu budu negalint tas laimin
gos sanvaites bZesztadienio su
laukti. Da aprjęz to yra taip-gi 
būdas gudrei įsugalvolas, isz- 
leidžia tam tikrus lapelius del 
atspėjimo pažymint kurie lai
mes ir tiek tu lapeliu iszplati- 
na rodos su menku mokescziif 
kad ir už lapelius apsimoka ir 
laikrasztis užsilaiko ir gerokai 
matyt pelno atlieka, nes agen
tam taipgi turi isz ko apmokė
ti, tai toks yra pas mus papro- 
tis kurie tik nori lengvai pasi- 
pelnyt, bet 
daug ir tukimkurio tokio len 
vo pelno netrokszta ir kaip nu
žiūrėjimas rodo toki niekad 
nieko neiszpelno, bet-gi ne ne- 
pra'pelno. Tai tiek turėjau pa
sakyti apio boles spardymą.

Da kitas
tines užsiėmimas Simu lenkty
nes, nors tas jau ne yra taip 
žymus, bet daugumui taipgi 
gerai apmokamas ir pelningas, 
daugumas 'prastu žmonelių 
nors ir pats menkai turėdami 
laiko net po kelis ■szunoliii's ti
kėdamiesi kad jo hzunelis jam 
gerokai uždirbs lenktynes lai
mėjus, bet labai retas tow malo
nes susilaukia. Per tai pas mus 
Scot i joj ir negalima tikėtis 
kad butu kada straikaw laimė
tas, atliekamo laiko labai men
kai prie bet kokios darbinin- 
•kiszkos organizacijos, reike 
penkes dienas ir szesztadienio 
pusią dirbt, o szesztadienfo ta 
pusią dienos jokiu budu nega
lima kelis reikalus atlikti, gali 
tai pagalvoti kiekvienas, szesz
tadienio sulaukus reikia pir
miausia atgaivinti nusilpusias 
pajėgas 
baltakes

• jau gryždami visi 
skubina k i ek v i e n a s 

kad greieziau gu

randasi

b

I

nors ne
O*. 
O I

yra taipgi iszsi-pla-

•prastu

iszsigerti rudžio, 
l)o tam prisiriszimas 

neatleidžia nuo lengvo pasipeL 
nimo kaip virszui minėta isz 
boles spardymo ar kiliem isz 
szunu lenktynių, o svarbumas 
tarno kad smukles szesztadie-^ 
niais per trumpai atdaros, bot

ir
y

ir kas diena tik 8is standus, ir 
tai da su pertraukom pietums, 
o sekmadieniais viskas užda
ryta ir pasiketi kad galvos su
sitvarkytu nuo va'karykszcziu 
smalkiu rojaus skystimėlio, to
kiu budu ir norą kadą no pa-

sužeistais da nesužine
ilgas kaminas

parverstas j

ir kaip 
tai už- 

Bet dabar gražu

Reading ■ 
k lines

►

$4 .oo 
1N 

PHILADELHPIA
Washington’s Birthday 

UTARNINKE 22 VASARIO

Dubeltavas 
Tikietas

i

SpccialiszkaH Ekskurcijos Treinas

Iszcis
. .. 5:10 
. . . 5:10 
. . . 5:53

5:59

Isz
Shamokin....
M t. Carmel ....
Ashland . t........
Girardville ....
Shcnandoan ...................... 5:40
Mahanoy City (Preke $3.25) 6:22
Tamaqua (Preke $3.25) .. 6:46
Pribus in Philadelphia .... 9:40 r
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena

Ant Readingo Geležinkelio
— -------p,.—------- ----------------

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS

SUBAT0J 19 VASARIO 

$5.00 In ten ir adgalios 
• <' < *

Treinas apleis Mahanoy City 8:25 
valanda vakaro ir pribus in Nia
gara Falls 5:45 valanda Nedėlios 
ryta 20 Vasario. Grįžtant apleis 
Niagara Falls 2 valanda popiet. 
Sustojant prie tu paežiu stacijų 
kaip ir in važiuojant.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond
iiii,i ai I—— Wil iron— - -am .1 riji i , i j

STRĖNŲ SKAUSMAI IR 
SILPNUMAI GREITAI 

P ASZ ALINAMI.

Didelis Red Cross Kidney 
Plaster’is su raudona flanele 

užpakalyj veikia tarsi 
magiszku budu.

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar
gumu in balta vergija, Pusiau-gyvenis 
Vieszpats Jėzus ir misžko medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 
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.......

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

No. 162
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant 

proto, ir koletą 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 apio 
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, 
Malkiaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus.............................. 15<

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, Ne yra to pikto kad 
ant giaro neiszeitu, Kaip Joniszkei 
pavogė naktini sarga, Atidengta žu- 
dinsta, žmogus be szirdies, Užmiršto, 
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 apio 
Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 

Idykio, Herodas boba, Kas nepažins- 
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, 
žengelis, Duktė malkakcrczio. 
puslapiu. .

No. 171

Juokai. 60 puslapiu..................... 15c Į
Puiki istorija apie Jona- 

sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35?
No. 132 Trys istorijos apie An- 

glorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras poeziuojas. 76 puslapiu. . . .20c

No. 133 Dvi istorijos apio Neuž
mokamas Žiedas ir apie Drūta Alksni 
02 puslapiu................................... 15c

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

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakulukas, Varginga karatai* 
to, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apio karalaite Gulbe, apie 
žalniori ir apio tai kaip giltine pasili* 
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 136 Koturios istorijos apie 
žmogus sudijo 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 moto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgyni
mo Jėzaus, M isles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
tiukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji..........15c

No. 138 Keturios istorijos ifpic 
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 
KalviJPaszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu .... ...............................15c

No. 141 Keturios istorijos ajie 
M^cziutcs pasakojimai, Pasaka uoto 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau
kime, Alute duktė kun. Kernhur, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu t. . . .20c

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

No. 143 Trys istorijos apie Vci- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu. .. .15c

rto. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas. Ar pasjaukt tęva zokoninka 
Rernadina. GI puslapiu............15c

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

No. 146

No. 131

122 
. .25c 
Sūnūs

No. 103 
pirmutines puses szimtmcczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlicku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu... 35c

No. 104 Trys istorijom, npio Ne
valioje pas Maurus, Vieszkolio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

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

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

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

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka,

'Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 

• mtnietijc, Didžiausi tiltai, Planetos, 
' Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. .. ,25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smcrtis '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.
knygele. 88 puslapiu................... 20c

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

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

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius i s/.gel
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelci, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposclei... .20c

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

No. 114 Dvi istorijos apio Gyven 
imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu..........

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

No. 116 Istorija apie 
puikus apraszymas. 119 pus

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

No. 118 Istorija apio Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslopiu. .. .15c

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

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

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodu, Ap- 

. 15c

gcleje teipgi randasi szitie apskaity-

i mtnietijc, Didžiausi tiltai, Planetos,

Labai smagi

(3
. .15c 
dalis) 
Ila isz

i

....25c

.15c
apie

Sierata, 
....15c

apie Džiaugsmas ir
Kalėdų Vakaras

jaunikio. 
....... 25c

Dvi istorijos apie Duktė

Girrios sargas, 
25c

Pasitaiii&s prasi- 
121 
25c 

Vieniolika puiku istorijų
su paveikslais, 
Nuliūdimas Tėvu, 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadol, Slapty
be gymimo mumisic Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimimas seno 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu 

No. 172
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. G8 
puslapiu...........................................15c

No. 173 Penkios istorijos apio 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus,
Sunu ir Dukteri. 83 puslapiu

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

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

na,

Pavojinga klaida. 45

Jus galite paszalinti labai asztrius, 
skaudžius skausmus, ir 
dieglius strėnose, neuralgijos ir kitu 
rheumatizmo kenkimu su Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster’iu. Nuo mo
mento, kai szi nuostabu, sena gclbs- 
tanti plasteri panaudosite prie skau
damos vietos, jis suteiks jums palai
minta pagclba — jis szildo, szvclnina 
ir malszina nuvargusius nervus ir pa- 
szalina skausmu ir silpnumu umiu lai
ku. Jus gaunate netiktai nuostabiai 
greita rczultata naudojant Johnson’s 
Red Cross Kidney Piaster*!, bet jus 
gaunate ir pastovia pagalba, del to, 
kad vaistai Red Cross Kidney Plas- 
tcr'io be paliovos sunkiasi per oda in 
skaudamas vietas taip ilgai kaip ilgai 
plastcris laikosi ant kūno. 'Szis yra 
papraseziausias ir pats tikriausias me
todas paszalint kentėjimus. Buk tik
ras pareikalaut dideli Rdd Cross Kid
ney Plastęr’i su raudona flanele už
pakaly. Visose vaistinėse. - --— . *---- ---- - — ------ ■ ♦ «

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. O^ter St. Mahąnoy City 02 puslapiu

nuszipusius

• •••ccccc

Valkijozai, 
skialbtojas. G3 puslapiu.........

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaus, Isz
gydintas, Budelis X, Kuninguiksztis 
Ir Piemuo. GO puslapiu.................. 15c

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

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 

1 • i >, t * *•* * *»•».».«15ę

• •

Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu................................... 15c

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

Stebuklas. .74 puslapiu............... 2Oc
No. 148 Dvi istorijos apie Joną 

ir Alena, 
puslapiu ........................................15c

No. 149 Asztuonios i s t o r ij o s 
apie Dedo isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dėde. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi koletą jelcta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu. ... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Dūkto akmenoriaus, Klara, Nusprcns- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.........................15c

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

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

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

576

MALDAKNYGES
No. 185 Balsas Balandėlis arba 

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

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip viszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurincis 
apdarais.....................................$2.00

%

No. 187 Mažas Naujas Aukso

Drūtas Petras, Nuogalių.

62 
.15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spckulantas, Kryžius prie upeo 
V išloš, poras vaikinelis. GO pus...

No. 155 Puiki isterija apie Sza- 
kinas nedora žydo. 136 pus.... .25c

15c

' ~' Jk. ir

kinas nedora žydą. 136 pus.
No. 156, Puiki istorija apie Malu* 

nas girHoJ«. 77 puslapiu............ 15c
No. 157 Juokingas apraszymas 

apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu......................................

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa-

46
15c

bogele, Kas-gi isztyro, Prigautas va
gis. 60 puslapiu........................... 15c

No. 159 Istorija apie Markus Ir 
Aurelianas, puikus apraszymas. 110 
puslapiu. 20c

Mažos Naujas 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai.........................$1.50

No. 188 Aniolas Sargaą; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai. ..

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

No. 190 Visuomet, 
gėlo katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdarc- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsflaur, auksuoti lapu krasstai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

........ $1.50
katalikiszka

malda-kny-

$1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY, PA.
A

kasvklo.se



