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ISZ AMERIKOS
INGRIUVO IN

KASIKLAS
DVI YPATOS ISZSIGELBE- 
JO NUO BAISIOS MIRTIES 
KADA ŽEME INGRIUVO 

IN KASYKLAS.

Scranton, Ba. — Mrs. Georgo 
Pogloszczak, 1213 Centre uly- 
ezius, nuėjus in skiepą atsi- 
neszti bulvių, vos nulipo nuo 
trepu, kad sztai po kojom, vi
sos grindys skiepo insmuko in 
kasyklas su braszkejimu ir 
dundėjimu ir kad butu da va
landėlė užtrukus skiepe, butu 
ir jiji iškritus in kasyklas. 
Skyle buvo taip gili, kad gali
ma buvo matyti propns kasyk
lose.

Antras panaszus atsitikimas 
atsitiko Blainsp, netoli Wilkes 
Bnrriu, bet 'buvo baisesnis. 
Jurgi.4? Kosiio, 53 metu, 261 
Moffett uli., nžejas ant kiemo 
staigai žeme ingriuvo in ka
syklas nurydama ir Jurgi ant 
kurio užgriuvo daug žemes ir 
akmenų. Ant gfliuko kaimynai 
mate taji atsitikima ir greitai 
emosi prie gelbėjimo užgriuvu
sio. Po kokiam laikui pasisekė 
ji iszkast ir nuvežti in ligonbu- 
1i, kur daktarai mano kati pa
sveiks isz žaiduliu, bet Jurgis 
negreitai užmirsz tnji stebuk- 
lihga iszgclbejima nuo baisios 

mirties. *• ’
NELAIMES KASYKLOSE 
OKTOBERIO MĖNESYJ.
Harrisflmrg, Pa. — Pennsyl- 

vanijos kasyklose Oktoiierio 
menesyje buvo daugiau 
kaip praeituose 
Kietųjų augliu kasyklose buvo 

mirtys. Luzenies paviete 
18, Lackavanos 19 o

bet 'buvo
53 metu,

ingriuvo

ne
menesiuose.

52 mirtvs. Luzenies 
buvo 18, Lackavanos 
Schuylkill 12. Kompenseiszion 
iszmoketa del likusiu szeimynu 
$1,120,444 ir del sužeistųjų — 

5,899 sužeidimu irviso buvo 
mireziu.

64,000 FORDU PARDUOTA 
IN VIENA DIENA.

Detroit, Mich. — Kordo au
tomobiliu fabrikas aplaike te
legramos isz Londono, buk die 

kurioje buvo rodyta 
Fordo automobilius, 

lanke tukstaneziai žmonių ant 
parodos, o nekurie atvažiavo 
net specialiszkuose trukiuose. 
Ta ja diena žmones 
tukstanezius fordiniu automo
biliu.

Badai ta Į/aczia diena Ame- 
rike žmones užkalbino apie pu
se milijono nauju automobiliu. 
Fordo dirbtuves priėmė 
dcsZimtu tukstancziiis 
darbininku ir ketina dirbti 
apie 25 tukstanezius ir dau
giau automdbilin per diena.

TRYS DIDELES KASYKLOS 
LIKOS UŽDARYTOS.

Pittston, Pa. — Trys diilžiau- 
fcios kasyklos prigulinczios

na, 
jas

e-
nau- 
atsi-

pirko 64

apie 
nauju

LIETUVISZKA
TRAGEDIJA

ISZ PAVYDUMO NUŽUDĖ 
SAVO PACZIA KURI 

UŽSIDAVINEJO 
SU KITAIS.

Philadelphia. •— Ignotas Ko
han (taip-gi žinomas kaipo Sle- 
ževlezius), praeita Nedelia nu? 
žudė savo paežiu su kuria gy
veno ant v i eros, po tam sau pa
leido szuvi in krutinę susižeis- 

Sleževiczius, 
savo 

su
a r

mirtinai.
iszmetinejo 

buk užsiduodavo

Maczioko isz

damas
Kohan, 

draugei 
kitais vyrais ir turėjo meilin
gus susineszimus.

Sležcvicziene po levais vadi
nosi Ona Macziokiute, 20 metu, 
duktė Petro
Fountain Springs arti Ashlan- 
ilo, Pa., iszvažiuodama in Fila- 
delfije keturi metai adgal gy
venti su Kohan’u.

Nužudyta likos parvežta na- 
graboriu 

Mahanojaus ir 
ant Frackvilles kapiniu.
NORĖJO SUDRASKYT SU 

DINAMITU SAVO 
MYLEMA.

Dana, Ill. — Hiram Reed, 24 
metu, su n us turtingo farmerio 
isz Moosevillc, norėdamas atsi- 
kratvt nuo savo mvlemos lola 
Bradford, 23 metu, daraktorka 
publikineje mokslaineje ir duk
tė vietinio protestoniszko ku
nigo, insigavo in mok.41a i ne, in- 
dojiT'koli^ szinotti.®: d(na’m*ito*Jr 
kada daraktorka atėjo isz ry
to uždegti pecziu, kilo baisi 

puse 
mokslą i nes ir mirtinai sUžoido /

Daraktorka

mo per 
isz

eksplozije

mI’raska neką 
• palaidota

suard vdama

mergina. Daraktorka buvo 
neszcze ir tikėjosi neužilgio pa
silikti motina ir kaip rodos pa
sveiks. Mergina taip myli savo 
jauniki kad net jam dovanoja 
kalte, bet tasai rakalis staeziai 
pasakė kad nemano su jaja ap- 
sipaeziuot nes da per jaunas...

APIPAINIOTA PER
VELNIĄ

UŽRASZE TURTĄ ANTRAM 
I VYRUI, O SUNUI NIEKO 

NEPALIKO.

Detroit, Mieli. — Laike teis- 
per Bernarda Sze- 

savo patėvi 
reikalaudamas

mo užvesta 
lovski, prieszais 
Joną Szrikeri, 
nuo jojo dali palikto turto po
mi rėžiai savo motinos, 
skriaustas sunūs apsakė 
ližių i
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SKERDYNE' 5,000 ŽMONIŲ.
BOLSZEVIKAI ISZŽUDE 
TIEK ŽMONIŲ PASIKĖ

LIME UKRAINIJOJ.
Kiszenievas, Besarabije. — 

B o I s z e v i k a i a p m a 1 s z i n d a n i i 
kilimą Ukrainoj nužudė

NE-EMIGRANTU 
ATEIVIU ANT 

LAIVO.

kasyklos 
prie Pennsylvania Uoal Co., 
czionaitineje aplinkinėje likos 
uždą rytos ant nežinomo laiko 
isz priežasties mažai orderiu 
del anglių* Apie keturi tirks- 
tanrziai vyru ir vaiku pasiliko 
be darbo.

28 ŽMONES UŽMUSZTI 
PER AUTOMOBILIUS.

Harrisburg, Pa. — Praeita 
sanvaite Pennsyivanijoj auto
mobiliai užmusze ir automobi
linėse nelaimėse žuvo 28 žmo
nes o 219 sužeista 221 nelaimė
se. Yra tai tik puse tiek, kiek 
likos užjnuszta praeita meta 
įum'paežiam laike. (

iiu- 
s li

ne pa p rast a atsitik i m a 
kad motina sirgo ir mane kad 
buvo apipainiota per velnią, 
todėl neturėjo pilna protą pa
darymo testamento kuriame 
paliko visa savo turtą vertes 
$18,000 del antro vyro.

Suims saike tolinus, buk jai- 
gu motina butu turėjus sveika 
protą tai to nebūtu padarius, 
nes tankiai bardavosi su patė
viu ir gerdavo munszaine; Mo
tina priesz mirti tikėjo kad ją
ją vėl nes persekiodavo ir suri- 
szo josios szirdi su pundu plau
kais ir nekarta jam (paliepdavo 
sujeszkoti žemėjo plauku su 
kuriuom galėtu atsikratyt nuo. 
velnio. Motina iszdavinejo 
daug pinigu ant visokiu burtu 
ir raganyseziu.

Motina

MALSZUS GYVENTOJAI.

— Ar žinai Mikai, kaip es
mių panaktiniu jau 20 metu, 
tai ne vienas ‘žmogus dą ant 
mainės netriskunde.

— O ‘k u y tu dii'bi f .
— Antkapiniu!* ,

virszininka?,Jmmigraejjos 
koinisijonierus Harry E. liuli, 
ka tik iszleido labai svarbu nu
sprendimą. Tai yra, autorizavi- 
mas peržiūrėti ant laivu, visus 
ateivius, kurie be jokios abejo
nes yra ne-immigrantai. Iki 
sziam laikui
keliaudami pirmoj ir antroj 
kiasoj buvo egzaminuoti 
laivu.

Naujas nusprendimas inima 
szeszias kliasas immigrant u, 
kurie yra užvardinti Iminigra- 
cijos Akto isz 1924 metu tre
czioj sekcijoj. Bet maždaug 
szitas naujas nusprendimos lie- 
czia tuos ateivius, kurie atvyk
sta in szit szali laikinai biznio 
reikalais arba pasilinksmini
mui, ir ateivius, kurie turi per- 
keliavimo viza, kuri pavėlina 
pervažiavima

“continuous journey 
migracijos Biuro

sn- 
• su vi r- 

szum penkis tukstanezius žmo
nių in laika • trijų menesiu, 

mivste- 
liuosia prie Dniestro upes. 
Priežastis tos baisios skerdy
nes buvo ta; Keli menesiai at- 

in M ogi Ieva keli 
virszininkn i 

vaisku rinkti padotkus. 
labai inirszino žmonis, 
nužudė padotku virszininkus ir 
daugeli kareiviu. Po tam dan- 

o su 
vaisku, sudegindami keliolika 

• kaimu isz kerszto ir kelis kai- 
LIETUVA APSIGINKLAVU- mus apiplesze ir žudino gyven

si IR APSIDRAUDUSI. .................................   ’
Ryga. — Lapkriczio menesio 

paskutine savaite Lietuva su
mobilizavusi trijų metu atsar
gas. Vilniaus kraszto szonas- 
stipriai kariuomenes apdraus
tas.

Lietuvos premieras Volde
maras paskelbė, kad invairios 

valdžia pasi'kesintoju 
grupes, kurios pakilusios pultu 
szali, bus laikomos plesziku ir 
iszdaviku gaujomis. Ir kurie 
tu iszdaviku papultu nelaisvėn, 
tuojaus butu statomi 'karo teis
man ir suszaudvmas neisz-

laika • trijų 
Skerdyne buvo baisi 

į linos i a prie

gal pribuvo 
Sovia tildai su

Tas 
kurie

ne-immigrantai.
ne-immigrantai,

ant

Szilas fortas guli Amador, Panamoje, prie kanalo ir apsaugoja ji nuo užklupimo laike'ginu virszininkn pribnv 
kares. Dabar Dede Šamas ji ket ina sudnttyf ir nusiunsti ton daugiau vaisku.

ISZ LIETUVOS
DVI MOTERYS MIRTINAI 
SUŽEISTOS; VIENAS ISZ 

PO TRAUKINIO ISZLI- 
KO GYVAS.

Telsziai. — 45 kilometrai nuo 
einant, traukiniui 

sužeidė
Tryszkiu 
tenderis mirtinai sužeidė 60 
metu amžiaus’ nežinoma mote- 

kuri ėjo geležinkeliu. 
Nukentėjusioji tuoj mirė. Jos 
kūnas, tuo paežiu traukiniu at
gabentas in Telszius.

Ta paezia diena 9 valanda 
30 minutu Radviliszkio stotyj . • . ..I 'V’twmanevruojant garvežiui sun-

riszko,

LIETUVOJE VIESZ-
1’ATAU.IANTI 

PANIKA
Į "

GYVENIMASVISAS
PARALIZUOTAS.

FASZISTISZKI STUDEN-
♦ I I

TAI KURSTO LIETU
VIUS f PRIESZ 

ŽYDUS.

Berlinas.
mas tarp Belli no ir 
tarp Kauno ir Rygos 
Klaipėdos ir*"

•i Visoks susisieki- 
Kauno, 
ir tarp 

Borlino vra nu-garvežiui 
kini sužeista nežinoma 
riszke. Sueidimas to'ks sunkus, 
kad jos gyvybes iszlaikymas Berlina keleiviai pasakoja, kad 

Traukiniui Nr.
einant in Virbali pavažiavus 
už Kauno apie kilometrą isz- 
krito isz vagono vienas kelei
vis ir papuolė po traukiniu. Vi
sai nesuprantamu bildu jis isz- 
venge pabėgiu ir pasviro po

pra

mote- trauktas.
Ka tik a twice isz Kauno in

l"

abejotinas. 00

traukiniu. Czia būdamas 
leido laimingai traukini. Po to 
vargszas dar negreit atėjo in 
sąmone, nes ilgai negalėjo isz- 
siaiszkinti, ar jis gyvas, ar mi
ręs.
PACZTINES MARKES ANT 

ATMINTIES VILNIAUS.
Vilnius. — Lietuva iszdavo 

naujas pacztines
pavidalu Vilniaus ir tani tinka
mu paraszu kaipa obalsis ant 
iszvalnimo Vilniaus isz po Len- 
kiszko jungo. Kauno “Lietn- 

raszo, buk aplarke paczti-

visoje Lietuvoj dabar viesZpa- 
tauja didžiausia panika. Nor
malinis gyvenimas 
paralizuotas ir 
krautuvių esą. uždarytos.

Faszistiszki studentai skĮei
kit ri a is 

kursto Krikszczionis priesz Žy-

esąs
Kaune

visai
puse

dzin atsiszaukimus,

kaltindami pastaruosius,

priesz

ir suszandymas 
vengtinas. * “ <

AMŽINAS KELIAUNINKAS.
Kaunas.

Lietuvos Žinių

markes su

Kauno

paraszas:
su juodu apvadziojimu.

i 4 Mėmei -

dus, 
kad jie padeda Lenkams ju,|u 
kompanijoje priesz Lietuva. 
Žydai del to baisiai susirupinc 
bijo pogromu.

GIRTAS NUSZOVE TRIS 
ŽMONIS; VISI MIRĖ.

Tauragnai, Utenos apsk. — 
Spalio 30 dienos vakare, sute
mus, raitas gryžo isz Taurag
nu Prumputis Antanas, o Trin
kūnas Juozas ėjo kartu su juo 
posezias. Su jais ėjo ir vaiszi- 
nesis Klementevas Miaks isz 
M a rtiniszkiu 
ėjo visi viena
miestelio. Staiga Klementevas 
szuktelejo abu savo draugus ir 
tuo tarpu iszsitrau'kes revolve
ri juodu perszovo.

Sužeistas Pumputis
gryžo atgal in Tauragnus pra- 

policijai, o sužeistas 
šliejo pasislėpti. 

Klementevas kaip tyczia susi
dūrė ežia su Bikeru Juozu, ku
ris prisipirkęs miestelyj skuru 
ėjo namo. Užpuolė ir ji. Szuviu 

ežia pat ii: 
paėmė jo

Lapkriczip 1 die
na “Lietuvos Žinių“ Redakci
joje, atsilankė Lietuvis keliau
ninkas p. Vladas Kerbelis. Jis 
trumpai papasakojo apie savo 
keliones ir nusiskundę likimu. 
Kilęs jis isz Kurszenu mieste
lio, mechanikas, 
Keliauti pradėjęs nuo 
viavimo laiku. Amato padeda
mas jis jau gerokai yra kelia
vęs ir apkeliavęs visa Europa, 
Amerika. Amerika ji iszlaikiu- 
si du menesiu kalėjimo ir de
portavusi Lietuvon. P. Kerbe
lis tacziau nenusimena ir pasi- 
ryžes keliauti Afrikon, Austra
lijon.

maszinistas. 
karei-

vienkiemio. No
ki lomet ra nuo

tojus be jokios mielaszirdystes.
Ant galoevaiskas pribuvo in 

Odesa isz kur pasiėmė daugiau 
vela pas 

kur skerdvnc
vaiski) ir sugiyžo 
“bbrttoVcki'kus“ 
prasidėjo isz naujo, bet su bai
sesnėms 'pasekmėms. Kada atė
jo in Kamienec-Padolski, gy
ventojai isžžudino kareivius ir 
tik po keturiu dienu Bolszevi- 

apmalszino pasikelelius.
Paežiam mieste ant ulycziu gu
lėjo apie du tukstaneziai lavo
nu.
Pasikėlimai buvo

kai

n.

Tiraspolin- 
zo, Mogileve, Kamenec-Podals- 
kijr daugeli kąimuosia, kur 
pasikėleiiai isžžudino daug So
vietinių virszininkn.

Naktinis Pasikalbėji
mas Sziaucziaus su 

Pacziule.
Ant galo sugryžai na

tų girtuokli.
“Visur

namie geriausia.“
Pati:—Bet neprivalai taip 

darvti.
Vyras: — “ 

padekie ant danties.

Pati:
mo, 

Vvras:— geraia ? bet

per Suv. Valsti- 
r”. Im- 

statist ikos 
del 1925 motif (Liepos 1, 1924 
iki Birželio 30, 1925) paduoda 
35,326 ne-immigrant us ateivius 

atei-

jas

•>r;J
pirmos k basos ir 22,697 
vius antros kliasos.

Per kiek lanko New York’o ■
uoste visi ateiviai (iszimant 

žeminus paduotus) kurie 
atvyksta treczioj kliasoj, siun
eziami in Kilis Island peržiiire- 
įimni. Pirmos ir antros kliasos 
pasažieriai, kurie yra ateiviai, 
yra egzaminuoti ant laivo, ir 
tik tie kuriu inleidimas abejo
tinas vra 
Island.

Priesz iszlcidima 
spremlimo, 
atvykstant 
v o

tik

sulaikyti ant Ellis

szio nu- 
ateiviai

va “
ne marke isz Drezno ant 'kurios 
randasi 
land ’ ’
Badai Klaipėdoje pardavinėja
pacztines markes 
randasi paraszas 
Klaipeda ’ ’ 
prast 'kad Valdemaras parduo
da Klaipeda Vokiecziams. 
SZAUDOSI, PJAUSTOSI,

MUSZASI IR NEKEN- 
CZIA VIENI KITU.

Taurage. — (“Saules“ ko- 
rcspondencije.) 
naujienos tokios:
nais vela nemalonu atsitikimu, 
žmoneliai tarp savos szaudos'd 
pjaustosi, muszasi, smaugusi; 
tėvai vaiku pradėjo neapkęst 
Vaikai tėvu. Nors 
mus buvo szilta, 
buvo daug ugniu o lietaus per 
daug.
KARIUOMENES SUKILI

MAS VILKMERGE.
Berlinas. — Gautas isz Kau

no per Varszava praneszimas 
sako, kad Vilkmergėje invykes 
kariuomenes sukilimas. Vietos 
ingula aresztavus komendantą 
Mailica (?)•, uždarius ji kalėji
mo ir insteigus kareiviu tary
ba. .

ant kurios
“Aps unky ta 

. Isz to galima d a si-b

— (“Saules“
Pas mus

Užėjo ežio-

» o 
vasara pas 

bet rudeni jo
*

raitas’

neszt i 
Trinkūnas

sužeistas Bikeras 
m iro. Ž mog 11 ž u d y s 
pinigus ir skliras.
Sužeistieji, Bruinputis ir Trin 
kūnas, tuojau buyo nuvožt».
Utenos ligoninėn ir tenai mirė. 

Žmogžudys suimtas ir sėd:Žmogžudys suimtas ir 
Utenos kalėjimo.

KYBARTUOSE ŽVALGYBA 
PUOLĖ SOCIALDEMO

KRATU MITINGA.
Kaunas. — Lapkriczio 29 

Kybartuose politine policija 
puolė slapta Sociakleinokratu 
arti jos mitinga ir 
t r i sdeszi m t žmoni u.
suimtųjų buvo baisiai siimusz- 
,L A

GUDRI SENUTE.
Spalio menesio 7 diena pilie

te Macziulaikiene Antonina, 
gyvenanti Palieczin kaime, Pa- 
kruojaus valscziuj gavo ta pa
ežį ia diena isz Lietuvos Banko 
Sziauliu skyriaus prisiųstus 
jai isr/. Amerikos 4,000 litu. Bū
nant jai banke, prie jos priėjo 
nepažystama moteriszke, pasi
sakė esanti Ramanauskiene isz 
Linkuvos, kuriai ir padavė sa
vo tarbele palikyti, sakydama, 
kad tarbeleje yra 100 doleriu Ir 
paprasze paskolint i jai 200 litu 
iki ji savo 100 doleriu iszkols 
in.litus. Piliete Macziulaikionr 
paskolino jai praszomus 200 
litui]' paėmė jos tarbele saugo
jimui, manydama, kad joje lite 
rai yra 100 doleriu. Ramanaus
kiene paėmusi pinigus iszojo Ir 
kaž kur dingo. i\lacziulaikiene 
nesulaukdama Ramanauskie
nės pradėjo nerim|iuti ir.paga

i

Boba isz vežimo 
J !

Jaign neu-ždarysi ler

4 4 Kožna lazda turi

Netikėk burnai

Pa'ii': — Juk tu girtas kaip 
kiaule.

Vvras:-—“Kur tivs kalba 
kad esi girtas, absigulk.“

Pati:—O asz nelaiminga mo
terų, geriau kad mirezia.

Vyras: — “
arklini lengviau.

Pati:
los tai gausi su lazda.

Vvras:
du galus.

Pati:—O Dieve 
lyg au.su.

Vvras:—
liepa1 begs.

Pati:—i 
pasigerins kiaule.

Vyra's:—“ Neturėjo boba be- 
‘dos, nusipliko sau parszeli.“

Ant galo pati pagriebė vyra 
už apykakles ir mete ant lovos 
kalbėdama: —’Gulėk tu rakali 
malsziai!

V y ras (per miegus):—‘ ‘ Kas 
miega, tas negrieszina.

y o ežia darbo

Darbas ne zuikis,4 i

> y

Ne pykink manės, tu

parszeli.

! ) *

SVARBI PRIEŽASTIS.
■ 4 M T* *

aresztavo
Daugelis

liaus neisz/kentusi norėjo pasi
žiūrėti in esamus tarbeleje 100 
doleriu. Atidarius tarbele joje 
rado 71 Rusu rubli popieriniais 
ir 20 Ob Ost markiu. Tada ji 
suprato, kad ji liko apgauta. 
Ėmėsi jeszkoti moteriszkes, 
bot niekur nerado. Ramanaus
kiene, nežiūrint in savo 60 mo
tu amžiaus, vistiek sugebėjo 
apgauti jaunesne už save motė- 
riszke. 

I » » t J > »«►. •
riszke.

— Praneszu ponui dvarpo
niui, 'kad toji marga karvute, 
kuria ponas nesenei pirkai, jau 
neduoda pieno.

— Kas tai... Ar ncszeri ja ja t
— Szerti... tai szertiunem, 

tiktai ji pati nenori esti.
— Ar serga ?
— Ne, neserga, tiktai liepu

si judina.
— Tai kas jai po velniu!
— Paprastai sakant, pasti

po ana va’Rara. * ,
i

kai kurie
3-czioj kliasoj bu- 

iszegzaminuoti ant laivo, 
melu Lapkriczio men. 

Immigracijos Komisijonierius 
nutarė kad gryžtantieji apsi
gyveno ateiviai, kurie turi ne- 
iszsi baigusi us leidimus in va
ži uoli, turi būti iszegzaminuo- 
ti ant laivu. Taipgi per kiek 
laiko, ateiviai, kurie turi per
važiavimo vizas, jeigu Kana
dos piliecziai (gimimu arba na
tūralizacija), arba jeiiru vra 
Anglijos pavaldiniai 
jaut in Kanada, 
in Ellis Island.

arba jeigu
važiuo- 

nesi uneziami

Paskutines Žinutes.

prabaszczius
Airisziu bažnv-

— Keturi
38 iszgelbe-

- Susi-

li Mount Uannel, Pa. — 
Nuo sužeidimu kokius aplaike 
automobiliaus nelaimėje mirė 
Aslilando ligonbuteje, kunigas 
Raymond .Joyce, 
ezionnitines 
ežios.

U Norfolk, Va. 
laivoriai pražuvo o 
t i nuo susidaužusiu laivu lai
ke szturmu, kokie vieszpatnvo 
ana diena.

H Washington, Pa.
rūpinus kad neturės už ka pirk 
ti dovaneliu imt Kalėdų del sa
vo vaiku, Mrs. Sallie Kahn, 24 
metu pasikorė tvarte.

U Puerto Barrios, Gutanio- 
la. — Smarkus drebėjimas ž(>- 
mes davėsi jaust czionais Suim
toje. Kiek bledes padalyta, tai 
da nežino.

11 Washington, 
Amerikoniszkas
prie kasyklų likos pavogtas 
per banditus ir laikytas ant isz- 
pirkinio už $2,500.

r 11 Algiers.— Pagal naujau
sia s'kaitli, tai aplinkinėje Or- 
leansville, kur upe Shelif kilo 
ir užliejo visa aplinkine, žuvo 
nemažiau kaip 3,500 žmonių.

D. U. 
inžinierius

I
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

I U

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

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

I •

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, DI.

Kas Girdėt
▼ *..—* —------ ——

Xesenei m irusis Morkus Lew, 
prezidentas 
veikslu kompanijos 
(Joklwyn Mayer, locnbiinkas 
450 teatrp Amerike ir Europo
je, žymus “self made man,” 

vargingo Žydo,

krutnmuju pa- 
Metro

žvmus 
buvo sumini 
kuris 1875 mete apleido Lenki- 
je, at važiuodamas in Amerika 
kur Morkus gimė Xew Yorke. 
Jaunas Lew perleido labai var
gingas dienas isz jaunystes ir 
nekarta nevalgydavo per kėlės 
<liūnas. Savo jaunose dienosi? 
pardavinėjo laikraszczins ant 
ulycziu, o 
sZNnts metu užsidėjo kabaretu 
Brooklyne ir taipo gi pardavi
nėjo kailinius. Susipažino ta
me laike su iszdirbeju Cukieru 
(Zucker) ir 1908 mete sutvėrė 
pirma 
Amerike 
scope. ” 
padirbimas paveikslo (Jriffito 
ir Mary Pickford, po tam su
tverė didesne kompanije 
vardu Paramount.

Morkus Ia*w, sūnūs vargin
go Žydo, ant galo dastojo gar
bes. t /. |H‘iiikis milijonus dole
riu pirko puiku palociu kuris 
kitados prigulėjo prie milijo
nieriaus. Pembrok, kuriame ap- 

savo szeimvnele. 
Art h u ras apsi pa

su dukteria 
Lokiu budu isz 

vargingo Žydelio mirė milijo
nierium.

• *

turėdamas d v ide-

kintamųjų kompanije 
po vardu “Muto- 

Buvo tai pirmutinis

Jojo 
cziavo 
Zucker’o.

?no su 
sūnūs

vėliaus

i

*

po

z^ymus 
ri us 
szvtas barona 

art istas

Erancuziszkas malo- 
E. Delacroix buvo užpra- 

ant piet per 
Rotszilda. Laike piet 
labai insižioplino in milijonie
riaus veidą ir po piet Ibjjszil- 
das jojo iržklause ddl ko ant 
jojo taip akyvai insitemino. 
Delacroix atsake jam, kad nuo 
ilgo laiko jeszko modeli del sa

lo kuris per- 
milijonierius

rtf

piji# W
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APLAIKE AUGSZCZIAUSIA

MĖSOS PAKAVIMO 
INDUSTRIJA

TIKRAI PRAŠAUNA 
SKAUSMĄ

ti.s ir fnkti'nai ji valdys szali.
Rami ir nesigilinanti in po

litika kunigarkszticne Helena 
lik pavirszuViniai sutinka su 
savo anyta, liž savo nelaimin
ga gyvenimą, kaipo 
žmona,

Trumpas Apraszymas 
Apie Rumunijos 

Szali.
-1

’**■ H
J

PASILIKO ADMIROLU.
I lenrv

•s, 
paskirtas ad

mirolu aut Ainerikoniszkos Įlo
tos.

x’i ce-Admirolą s 
Wile v isz Los Angele 
ana diena li’kos

A.
Calif.,

vo labai susimaiszes, bet Rot- 
sziblas pasisveikino 
kviesdamas ji prie tolimesnio 
darbo ir sziadien jaunas artis
tas pastojo garsiu malorium.

su juom i

Boguslavo sala, kuri randa
si ant Bering mariu, yra 'pana- 
szi in tikra pragaru, nes visa 
sala stovi liepsnoje, nes ugnis 
veržėsi isz požeminio vulkano 
kerszindania 
sala.

sunaikint i visa

Pirmas mėsos paknolojas 
Suv. Valstijose buvo William 
Pynchon isz Springfield, Mas
sachusetts. Jisai, 1 (»40 metuose, 
pradėjo pakuoti sudvta kinu- 
liena baksuose ir baezkose del 

Valkam
l'eius dienoms mėsa buvo isz- 

sžia
l **

siunl imo I ūdijai.IS 
T 
Iikriiju pakuojama, 
dien indiistrijps vardas neper- 
slato tikra darbu, nes tik maža 
dalis mėsos pakuojama. Bacz- 
kuota druskuola kiauliena, ku
ri visiems buvo gerai žinoma 
kiek laiko adgal, 'sziadien pa
kuojama lik kelioms 
k iri imo stovykloms.

Kaip lik greit vietos a«pgy- 
ventos žmonėmis, kurie teau
gino ir neskurdo gyvulius savo 
vartojimui, taip greit plikau- 
nes insteigtos. Jos aprūpino tik 
artimas vietas. Bet kuomet 
szios vietos iszaugo pakol arti
mos ukes negalėjo produkuoti 
pakan'kamai galviju aprūpinti 
vietini reikalavima, tai jau rei
kėjo partraukti galvijas ir gy
vulius isz tolimu vietų.

Kuomet žemdiibyste tprasi- 
už Allegheny

bet

medži u

GARBE.
Pro feso ris A. II. Compton isz 

universiteto aplaike
Xobclo dovana
mokslą.

('hieago
už sveikatos

Boguslav sala yra

virszunes žemes 
adgal ir tik

nivles 
nuo Unalaskos, kuri dingo nuo 

daugeli metu 
virszunc akmenų 

pasilibo ant virszunes mariu.
(Jai kada vulkanas geriau atsi
gaivins, tai visiszkai sala dings 
po vandeniu arba iszmes sala 
vela in virszu. Prie tos salos 
laivai negali areziau prisiar
tint kaip ant szesziu myliu.

Į
i

Isz priežasties mirties pre
Brat iano, 

d’ulelis
m'iero
szia'Jien
karalaitis Karolius nori apim- 

po mirusiam tėvui ir 
savo sunn Mikololi,

s-
pats geidžia pasilikti ka-

Rumunijoje 
pavojus, lies

Kentėtojai del asztriu, tarsi peilio 
skausmu, atszipusiu, erzinaneziu, 
nuolatiniu skausmu, su kuriais su- 
riszti inkstu priepuoliai ir kepenų ne
gales, gali rasti pagalba naudojant 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Jis teikia beveik ūmia pagalba nuo 
baisiu skausmu ir tikrai padės kitoms 
gyduolėms, kurias jusu daktaras

4Karolio , 
ji kaltina dauginusia, 

karaliene Marija. Ar teisingai 
ar no, bet ji jauezia, kad sene 
no]>avos jai savo vietos. Jau 
pirma 'diena Dordinandui mi- 

, judvi nesutiko ant to, kat
ra isz ju dvieju turi vest maža 
karalių prie prisaikos. Galuti
nai premjeras Bratiano sutaikė* 
jas pavesdamas Helenai vedi
ma vaiko prie sosto, o Marijai 
sz( imynos vndovavima. Kuo
met Marija tikisi užlaikyt val
džia, tai Helena tvirtai laikosi I 
nusistatymo Vest savo sūnaus! 
karaliaus aukldjima ir mokslą.

Tarpe tokiu vaidu ir intrigų 
ings jaunas karalius Michail
as. Tuom tarp dar jis nieko ne
supranta, tacziaus laikui bė
gant supras ir tas ne prisidės 
prie pagerinimo jo budo. Aug
damas tarpe piktumui ir kytry- 
l)iu, jis ir pats taps piktu ir 
veil Ima i n i ngu.

A'part virszminetu Rumuni
jos sosto ir valdžios gaudytoju 
yra dar viena ypala, kuri tik 
rai galinga. Tai yra premjeras 
l’ratiano. ’|’uo tarpu jo rauko
si* yra Rumunijos valdžia. Jis 

palaikyt ant sosto 
lien t kuria isz virszminetu ka- 
raliszku szeinn uos nariu. Jis 
gali priverst iszrin'kt save ]>re-

savo vietos.
/

i
I

V

Ii sof'ta 
nuversti savo siinn Mikololi 
kuris dabar valdo vioszipaty 
te, o 
rabinu.

Na' bus pro 
truputi apie Rumunijos viesz- 
patyste idant Jka'itytojiis ge
riau supažint su laja žeme.

Rumunijos dabartinis kara
lius Michai'l 1, pen’kiu metu 
vaikas sėdi ant svyruojancz'io 
sosto. Dvi 
Kerdinando naszJe 
Marija ir sunns pniszalintas 
nuo sosto, 
din is 
sza’lios valdžia iii savo rankas. 
Jauno karaliaus motina, kuni
gą ikszle Helena visa jiega mė
gina užlaikyt sostą prie savo 
sūnaus. Mažiukas karalius dar 
nesupranta savo 
apie ja nesir.upina.

Karaliui Kerdinandui mirus, 
iszpradžiu viJkas buvo taip su
tvarkyta. 'kaip velionis norėjo 
ir mane, kad bus geriausia Ru
munijos naudai. Laikui 
g< . ‘

rus

szali apraszyt ■

ypatoK, ka rali aus 
karaliene <

sūnūs
buvusis sosto inpe-

Karolius bando paimt
tacziaiis 
s ir tas

kurias 
jums prirnszys.

Johnson’s Red Cross Kidney Plas
ter negali but laikomas kaip gyduo
le bile kuriuo žvilgsniu del sziu or
ganiniu netvarkų—.Jusu gydytojas 
tame tur but insitikines ir jo gyduo
les naudojamos savo keliu.

PJasteris szildo ir szvelnina ir jo 
gyduoles būtinai tur persisunki per 
oda tiesiog in apimtas vietas. Buk ti-
gyduoles būtinai tur persisunki per

kras pareikalaut Red Cross Kidney 
Plaster ku raudona flanele užpakaly. 
Visose vaistinėse.

/ r
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA. Spakelta niui stalo su galva pa

busta žemyn. Karulis povėliai 
keliauja .pavirszuline
kiaule užkabinta kas kelioms

Lokiu Imdu gyvuliai 
pristatyti nuo vieno darbinin- 

anl oma’t iszkal
laiku. Viskas taip su

tvarkyta, kad kiekvienas dar
ini! atlikti sa\o už

duota daUba, kaip tik 
prie‘jo privažiuoja. M

industrija iszrado szi-
prie 

szita
svarbiau-

pėdoms. r 11

rele, s a

padėties » tad 1

Iszbftlsamuoja ir laidoj* mlruslui 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraacziausiu iM prakil
niausiu. Par samdo automobiliui del 
laidotuvių, veseliu. krikeztyniu t| 
kitiem* pasivažinėjimams.

Hali Telefonas IM7I-M.

fc>ko kitam, 
greit u

ir
dėjo vakaruose, 
kalnu, apie pati laika kuomet 
1812 metu kare prasidėjo, daug 
galviju produkuota, bet mėsa 
pristatyta rytu dideliams cen
trams tik varant gyvulius per 
kalnus, arba iszsiuncz'ianl gy
vulius aiba sudvta mesa lai- 
vais Mississippi upe, nes nebu
vo galima toli gabenti szviežia 
mesa.

Xet ir kuomet dideles paka
vimo insteigos pradėtos Buff
alo, Cincinnati, Milwaukee ir 
Chicagoje, mėsos pakavimas 
buvo sezonine industrija. Biz
nis buvo Uikis, kad nebuvo ga
lima vasaroj ji vesti. Bet at- 
szaldymo bildu iszsivystijimas j 
praszalino ta kliūti, ir mėsos 
pakavimas tapo pilnu įlietu iii- 
t

bildukas
vra

turi ji(‘ga

rp

kavinio 
ta bilda 
darbininku ir tas padare 
iiidusirija viena isz 
siu visame pasaulyje.

operacija
vežta rele, yra valymo,

kiaule
esos pa- naudai.

privežti kiaules

Kanada su savo permainyta 
prohi'bicije renka “auksine ru- 
gepjute” isz “sausos Ameri
kos.” Vasaros laike pervažia
vo per Detroitą, Mich., in On
tario, Kanada, suvirszum mili- 

Amerikoniszku keleiviu.
Pagal valdžios aipskaitvma tai . . ....... . 1 . . centru m apgyventus rytiniuspaežiam \\ indsore,.. Kanadoje, ‘
(ant kitos puses Detroito, 'per 
upe), Amerikonai iszdave ne
mažiau kaip du milijonus dole
riu, norints tik apie szimtas

gery-

” isz 
Vasaros

jo na s
Pagal valdžios iupskailyma tai 

Windsore,. Kanadoje,

Inst rija.
Tik priesz 1880 metus pasi

rodė geležkoliu karai su atszal- 
dymo prietamsoms, ir szviežia 
mėsa gabenta nuo pakavimo

f I V

nuo

norints tik 
tnkstaneziu 
mus.

apie 
pirkinėjo

vo naujo paveiksi 
statytu ubagu o 
turi toki veidą kuris užimtu 
vieta ubago bet szkada kad po
nas Rotszildas negalėjo užimti 
modelio vieta kuris perstatytu 
ubagu.

Rotszildas netikėtinai atsa
ke, kad del dailės pasiszvens ir 
stos kaipo modelis perstatantis 
irliaga. Decroix apvilko 
ilga snplysznsi balakona, davė 
krepszi ir lazda in ranka ir lie
pė stoti ant parengtu trepeliu.

In daUbini kambarį artisto 
galėjo ineiti tiktai jaunas ar
tistas, jojo draugas, kuris mo
kinosi malorystes pas Decroix. 
Jaunas žmogus inejas in kam
barį (studija) vinezevojo De
croix'a kini surado toki tinka
ma žmogų kuris perstatytu 
ubage, bet ne nesapnavo kas 
tuom žmogum gidėtu būti ir 
inspaude in ranka “ 
ubagui ” dvideszimtine franku.

su nusiszypsojimu 
piulekavojo jaunam artistui už 
taip gausia dovana o kada ji
sai iszejo iržklause Recroix *o 
kas tai per jaunikaitis. Dažino- 
jo, buk jaunas žmogus turėjo 
nepaprasta gabumu, bet buda- 

labai vargingu, negalėjo 
užbaigti pasekmingai malorys-

Itotszildas užsirasze 
jojo pravarde ir adrese knygu
tėje ir iszejo.

Po kokiam tai laikui jaunas 
žmogus aplaike gromata, kad 
miebiszinlyste atnesza gera at-’ kati likos api'pleszti per bandi- 
lyginima, kad paaukauta auka 
“ubagui” atnesze Rotszildo 
banke dideli procentą, 10,000 
franku, kuriuos gali atsiimti 
žmogus kuris atnesz ta groma
ta pas pati Rotszilda. Jaunas 
Žmogus pažino “ubagu” ir Lu

žmogų kuris

Hotszildas

mas

tęs.

atnesze

JI 111

va rgingam

sau

Sztai Amerikoniszkikaip
banditai apvogineja bankas:

Xesenei paprasta diena, ka
lint ulvczios radosida ant ulyczios radosi daug 

žmoni u nijeste Hollywood, kur 
dirbusi krutamidji paveikslai, 
at važiavo 
liūs, su sze>ziais 
iredia in

puikias drapanas 
juodos maskos, 
Merchants banko. Du 
jautai priprato prie visokiu re
giniu tam mieste nes nekarta 
mate kaip aktoriai atloszinejo 
visokius perstatymus del kru- 
taniuju paveikslu, visai ant ju
ju netemino ir nieko sau isz to 
nudarė.

puikus
“ponais” pa- 

szi’lkines skrybėlės, 
s ir ant veidu 

sustojo prie 
palici-

automobi- 
ponais

maskos

I hm ulei pastate fotografo 
aparatu (kamera) prie 
kaipo ir 
karabinu, 
revolverius,

pastate
banko 

maszinini karabinu, 
laikydami rankose 

palengva pradėjo 
ineiti in banka. Poiuilei inpuo-
le staigai in banka rdkdami: 
“rankas in virszu!” Visi žmo
nes banke ir virszininkai likos 
uždaryti vienam kambaryje, o 
banditai pasiėmė maiszelius su 
pinigais, malszia* iszejo
banko, sudėjo kamara, indejo 
maszinini karabinu in automo
biliu, ponulei atsisėdo taipgi, 
palicijantai pasikloniojo ir vi
si nupiszkc\jo nežino kur.
in keliolika miliutu po tam vi
si iszbego isz banko rėkdami

įmest us.
Su szalies gyventoju skai- 

eziaus padidėjimu mėsos paka
vimo industrija irgi žymiai au
go. Pakavimo insteigos rande

liu ve i k kiekviename mieste. 
Per puikiai iszklirbta iszdali- 

inesa 
■pristatyta be

klek vienam miestui 
miesteliui szioje szalyji*.

Dabartės truputi apraszysi- 
ine apie paežiu industrija.

Pakuotojui ant rankos moka 
pinigus ūkininkams už gyvu
lius.

Kuomet karas gyvuliu pasie- 
j ,

>

gyventojn

si
iszkli rbta 

n imo sistema 
sziadien • taipgi 
veik

szviežia

ir

k e 
varvi i in tvartus
Tada firma, kuriai ūkininkas 
pasiuntė gyvulinis deda pastan
gas parduoti 'pakuotojui. Pa
kuotojo pirkėjai arkliais per
važiuoja per jardu, siūlydami 
savo prekes.

J u nupirkti gyvuliai pasver- 
stoc.kjarde,” ir suvaryti 

vietoje.
tl

k 4

4 4

gyvuliai su- 
ir paszerti.

ir
pakuotoji! paskirtoje
Ima kiek laiko gyvulius por- 

ruszis in 
1

žiūrėti ir i n vairias 
krūva suvaryti.

Kadangi
(verszius,

gy v h litis 
avinėlius) 

czio-

mažus 
uvis ir

skerdžia vienodu budu, 
nais tik kiaulių skerdimas bus 
perstai ylas.

Mažoms knrvomš kiaules va
pai virszitje 'pakaimes,

isz Czionai's tuoj neteka gyvasties, 
nuleistos in dideli

retos

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

bė
gant, kuomet velionis karalius 

but pamirsztas užsili- 
kusioj szeiinynoj, kyla nesuti
kimai. X’patiszkas tiisztnmas 
atskiru karaliszlkos szeirnynos 
nariu ima virszu ir szalies ge
rove atidėta iii szali. Di'dvbe ir 
galingumas taip iiatrau'k'ia 
žmones, kad iHuitsižvdlgiant iu 
jokius principus, kas tik 
mėgina 
reiszke ne sziadien, bet per am
žius taip buvo i

Xepastovaus 
si's Karolius apleido savo žmo
na ir smili, iszsižadejo sosto ir 
prasiszalino su savo meiluži' iii 
Praiieija, kur ir dabar tegyve
na, 
rus 
si mioszaliai. 
tėvas beveik visu turtą, kuris 
jam 'kaipo 
tekt, tapo pavestas jo sūnui 
Michailui kartu su tėvo sostu. 
Karolius sumani* panaikyt tė
vo paskutini nutarimą. Jis at
virai pradėjo byla Rumunijos 
aukszezia ilsiame teisme apie 
panaikinima karaliaus Eerdi- 
nando turto padalinimu, jesz- 
kant teismo budu sau pride- 
ra n ežios daiios. Jeigu jam pa
sisektu byla iszloszt, tada bu
tu atviras 'kelias panaikint ir 
kitus levo nustatymus, t.y., at
gaili Rumunijos sostą. Kai]) 
tas jam pavoks, ateitis paro
dys. Ajne sostą visuomet yra 
iržtektinai intrigų, pavydo ir 
pasi'keCmmo vienas kitam pa
veržt didybe. 'Tad Karolius ne
būnant nieku ne szaliai, ne val
džiai užsi’tarnaves, vienok turi 
pritarėju, kurie pagelbės jam 
atsiekt tikslą.

(labi, pilna energijos karalie
ne Marija prięszinasi savo sū
naus Karolio planam, 
kad jam sugryžus jos

pradedaI O 1

Pirma 
kiaule 
kuri atlikta vyru su ilgais asz- 
triais peiliais ir su vandeniu.

Po nuvalymu, galva nukirs
ta ir vidurini ir žarnos iszimta. 
TO8 
rai peržiurėtos 
inspekcija loliaus plaeziau bus 
iszdeslyta. Kuomet tankai isz- 
traukti. kiauh1 perskaldyta per 
vidurį 
nuplovimu, pasiunsta 
jni, kur alszaldyta 
tolesniam plovimui ar supjaus- 
t vmui.

Supjaustymo arba kapojimo 
operacija yra labai svarbi nes 
mėsos verto priguli nuo kaip 

kuomet supjaus- 
Vienas klaidingas pjovi

mas gali sumažinti preke kum- 
arba kilos mėsos dalies. 

Pjovimo būdas mainosi laikas 
nuo laiko, tas priguli nuo rei
kalavimo.

Atszaldymo būdas isznaiki- 
na gyvulio karszli ir smlrutina 

siipjaustyjinm peracijai. 
Atszahlvnio laikas mainosi nuo *
20 iki 40 arba (langiaus valan
da.
Supjausi i jinio operacijos dar

bas irgi nesztas darbininkams. 
Kiaules szonas padėtas 
krutanezip tūlo kur kumpis nu- 
piukluotas ir nupjautas. Gale 
stalo, kiaule nupuola ant bloko 
kur polis nupjautas mėsininko 
peiliu arba aut omai iszku ka
poklių Polis gabentojų keliau
na vienoj pusėj, viduris kitoj.

u pjausi y ta mėsos sznio-

kuomet

dalys inspektorių tuoj ge
liui ligų. Szita

nugarkaulio. Po
vesi n lo

ir lai k vta

ant ru

taip

gali, 
juos ingaut. fTas apsi-

ir turbūt bus.
budo padyku-

Karaliui Eerdinandui mi- 
jis vos trumpa laika laike- 

Patyreš, kad jo

at rodo 
t vta.

pio

mesa

verte priguli 
mesa

ant

Petis s
lėliais pardavimui.

Kita dalis kiaules pasiunsta 
grupei darbininku, 
pjausto ir 
kiaulienos
kuris dabar be jokiu tauku, yru 

pa v elint i

iszima 
grobą.

su
it’

Liekamas

k u r i e 
st re-na

inpediniui turėjo 
pavestas jo

Rumunijos sostą.

mierii 10 kartu. Driek tam, jis 
vra Rumunas, o karaliszka’ 
szeimvna vra miszinis Hohen-! 
zolerini, Anglu ir kitu tautu.

Rumunijos’szali's yra dar po 
senovei monarchistine ir savo

Tacziaus 
į'B 

už sostą ir valdžia, gali Rumu
nijos pilieezius privesi prie 
minties, ar ne lai’kas but ta 

pa-

Rumunas, o

ka raliam iszl i k ima. 
nuolatiniai barniai jr varžym

I iri ves t j 
m* lai’kas but 

praszalin't ir Rumunija 
skelbt domokratiszka respubli- 
ka. —S. P J

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma. 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautių, 
Sunkus atgavimas kvopo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, ' 
Galvos perszalimas. Užkimimas gal
vos, Isz prfazakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuekite 
pinigais ne stemponus). 
parduodame vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

, II. BALL, Prezidentas (
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

[ J. E. FERGUSON. Kas. J

motu.

Inzrasta b

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
W. Centre St., Shenandoah, Pa.331

1$

Nubudimo valandoje suteikiam

i

GYD1KIS SU ŽOLĖMS
ii'T'—T**" ,

Geriausias būdas gyditis su žolėm*, 
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 ligų. Mes užlaikome invai- 
riausins 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, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgastios, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mana 
galite gauti Didysis Šlaitinis, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud*

Palaidojima ma, pualapiu 992 nu juodai* mink-

* I#

y

i

geriausi patarnavima.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu- RZtaia apdarais po $4.75. Atsiuskit* 

į 10c. o gausite visokiu žolių ir knyga

kalaus mano patarnavima tai mel- ju mU8U žolėms po visus lietuviukui 
džiu man telefonuoti o pribusiu in kojonijaa. Adrcsavokite hziteip: 
deszimts minutu.

site pilnai užganėdinti. j ioc. o gausite visokiu žolių ir knyga
Isz Mahanojaus jeigu kas parei- katalogą. Reikalaujame pardavinėto

Telefonas 872.
Szkotinskas.

M. ŽUKAITIS, 
Spencerport. N. ▼25 G1U«t R4.nes žino, 

svarba 
nu'kris. Dabar jai pavyko pasi
likt prie szalies valdymo vairo. 
Atiduot pirmenybe Karoliui ir 
jo žmonai, ta gudri moteris ne- 

tad kova tarpe arti
miausi n szeirnynos asmenų ža
da but smarki. Idant užlaikyt 
galinezia iszsprust isz

J

n LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Teipgi siuneziame pinigus in 
gvarancija
ar per paczta.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigta nuo 1872

LIEUT V A užmokami greitai po 
AMERIKOS DOLERAIS arba LITAIS, per kėbulą 

Raszykite del informacijų: — Dept. S.ket imi,susuklas 
pjovimą. Virszutine dalis, 
ba riebus pel is, nupjautas su 
peiliu.

J’os dalvs kurios iszsinustos 
szviežios, kaip tai, petis, strė
nas ir g 
pagaminta iszsiuntimui parda- 

s, kurios 
turi būti sūdytos, kai]) tai 
kumpis, pilvas, riebus pecziai, 
ir kaikurie pecziu pjovimai, 
siuneziami in sudiuimo Jcamba- 
ri kur mėsa perži u rida ir paga
minta sudvmui.

tinkama
ar-

ranku
Marija bando sustip

rini savo stovi. Ddl to ji ketina
valdžia

K
V i

i.*J

'raiba, tuoj supakuota ir flar karta aplankyt Amerika ir Iww.iliHiii^' •• m      įmini <MI» • ■ muiMaMi lai* ui    au imi im i».Minia .. .... aan immi 11-^.1^111 1111 nwiuaiaii —1 11 i«—h—a—

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHAN0Y CITY, PA.

--------$--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas deįjusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus piuigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czediua.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

atlikt ta, kas jai nepavyko per
eitu sykiu. Ji mano gaut Ame
rikos paskola, jeigu ne nuo 
Suv. Valstijų valdžios, tai nuo 
WM1 gi
paskola pa'kdlti ir palaikyt Ru
munijos pinigus. Kitas jos pla
nas,
Ujami sų Bulgarijos karalių

Greitai nuleistos m 
karszta kubilą, kur szeriai ir vinetojams. Kitos <lal\ 
kailis paliuosuota. Kiaule da
bar paisiunsta prie tam tikros

Pik skutamos maszinos kur plieni
niai peiliai nuskilta net galva 
ir kojas. ,

Nuo szitos maszinos, kiaule 
kru'tamu stalu pristatyta dar
bininkams, kurie valo. Dabar 
mažas pagalis, arba “ 
tas” indetas tarpe užpakaliniu 
kojų po sausgyslių. Szis brank
tas užkabintas, per vidurį, prie 
virszutinio karuezio ir kiaule

m

tus, bet jau buvo per vėlu vy
tis paskui banditus.

11 Moskva. — Bolszevikai 
gavo 40 milijonu doleriu kredi
to nuo Amerikoniszku kapita
listu.

I

brank- 66 6
yra t*l receptas de!

Szalczio, Grippo, Malaria,
Flu ir Tulžinio karszczio. 

Užmuszą mikrobus. —• Aptiekose

■es finansistu ir ta

tai sutudkt savo dukterį

Borisu. Tuomet, turint parama 
nuo Bulgarijos ir nuo Jugosla
vijos, kurios karaliene taipgi 
yra jos dūkto, karalienes Ma
rijos intekme nelengvai bus
praszalintu. Su ja turės skaity-

14

J

e

Dėkite savo
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LIKUCZIAI MILŽINISZKOS GIRIOS

PIRKIMAS AITVARO
TIKRAS ATSITIKIMAS

xX^^H^x^x^x^V r~-'

Nopertoli miestelyje pripuo-1 žinau ? Ar tai parsziukus važio- 
Iszvažiavo tenais ! jete ?...
i n s i metes keletą j

le jomarkas
ir Va i t iekus
parsziuku ant pardavimo. Nu- i
11* A • • • % f 1 • • 1

(> ka-gi (langiaus?
Gana jau, gana,

keliavo taipgi ir Motiejus, ba'asz ir nežinau. Juk tai tuos..J 
bejotai ne jomarkas, tai]) apie atsimenate* apie ka anuo tarpu 
ji aplinkinei sznokedavo. Ture- mudu sznekejome!...
davo žomgus reikalu ar ne, bet — A... a, atsimenu.
Motiejus vis iszrasdavo
žaste del iszvažiavimo ant kož-

I

ar t ai

Na ka 
prie- į darysi, kad jau m* vieriji jog 

parsziukai, tegul bus ir taip 
no jomarko, o ant tokiu turga- Ipagal tavo norą — atšaki1 szyp 

tai]) smagu kad sodamas Vaitiekus.
Tai-gi už tai labai gerai

viecziu 
žmogus

tai
ir apie

i

svarbiausius
darbus užmirszta. Niekur taip kad czionai mudu ir suėjome—- 
pažinstamu, genezių, kurnu <szneka Motiejus,genezių, kuinu szneka Motiejus, turiu tuom 
tiek ne sueisi kai]) ant jomar-. tarpu su savim bisknti skatiko, 
kv. I UI UI mm.'' mil |
meiles, su t 
žmogus ])asisznekesi, kartais ir

i

ko. Tai arba anas pasimoje ant j tai mažu ir susitaikytume* aj>ie' 
tuom arba su kitu ta elalvka?

— Tai jau kai]) matau isz- 
tikro nori ingyti sau ir gana? 
Na e> ka, rodos nėra, juk tiesa, 
žodi daviau... Bet kiek tu kai
myne* man mislytumei eluotie?

kokia naujiena iszgirsi, o ar ji 
butu teisinga ar tiktai iszmis- 
lyta, tai jau niekam apie tai ne 
galvo. O kada pareina laikas 
gryžimo isz jomarko, tai jau 
kas kitas! Kožno kepure veik 
ant szalies, kožnas bagetas: 
žmogui ('zicrkueziu prisilesu- 
sem tai tik smagu o smagu! 
Kad bcreikalo praleisdavo jo- 
marke visa diena, tai Motiejui 
anv ant misles neužslinkdavo. 
— Et ka ežia sakydavo jisai — 
niekis! žmogus nors kiek misi-: 
smagini, nors tuom tarpu už- 
mirszti apie savo bedas, var- kalbėdamas 
gus. reike su savim neturi, kad tai

Ta diena ant jomarko kup- I už ta atsileis namieje, ale apie 
czysta ant kiaulių suvis neko- Į tai Motiejus ne klausyt ne no
kia buvo, —
Vaitiekus staptelėjo valandžiu- priimt atgalios nuo Vaitiekaus 

szinkoriu pinigus.
par- jodamas

<u maiszeliu paliko ant kartai

žodis

bedas,

užklaust* Vaitiekus.
Nežinau kaip brangy tu

mei s ?...
Derybos prie derybų, 

prie žodžio sztai ir sutinka ant
10 rubliu. Motiejus bijodamas 
kad Vaitiekus 
neatmainytu, tuoj iszemes pi
nigus isz aulo czebato ir in- 

j bruko Vaitiekui in rankas. Ne 
Vaitiekus priimti isz- 

kad dabar to ko
norėjo

T

4

Sztai kas pasiliko isz dideles girrios kuri szioje aplinki
nėje radosi keli szimlai melu adgal. Kirvei kapitalistu iszkir-

nwimt

to inilžiuiszkus medžius ir tiktai pasiliko szis kelmas ant pa-
miii’klo. Kelmas randasi ant V aneonvor 'kelio, kuris eina tie
siog per ji. Badai tasai medis turėjo apie 1,250 metu senumo.

vežtis aitvaru,

ka

kartais žodžio >

czebato

kad atsivežė 
drauge ir niotori savo. Insiva
dinėms \”aitiekų in priesziue, pa
sisukę 'kad at važia vos to, 
vakar pirkęs.

Gerai! taigi pasiėmęs ir 
vežkis! — tari* Vaitiekus. Tupr 
ana jisai anam skiepe.

Mostelejas Va it iekus 
ant to skiepo ir sugryžo atga
lios in stuba duris uždaręs.

ranka

Ii aid jus laukia.
—- Aha! tai da no viskas, 

tai da to neužtenka ka mano 
nori paimti! — atsili(‘pp aitva
ras. — Pakeliai asz priimsit 
pas tave szliuba tai turi man 
iszpildyt nekuriuos varunkus, 
be to mano mielas negali būti 
mano ponu.

() koki tail ie varunkai ? 
— užklauso drebaneziu balsu

Motiejui sziurpuliai per ku- i X!ot ie jus.
‘it i — Pirmiausia, t... i i. ....... 

paežiam \ ienam o da nepažins- sa\’o Dievo ir visu szventu.
— ...... ‘ <> Pi’ie ’ jn Jo.

na perbėgo. M išlijo sau, < Pi rmiansia, turi isziža-

veik nenederejo. rejt> ir jokiu geru nesusigadijo

Ant galo Vaitiekus bi- 
kad

s ne pamestu, insidejo 
įjuos giliai in kiszeniu.

— O kada gi asz gal erzi a u 
atsiimti ji nuo jusu ? — užklau

Mot iejus.
— O kad ir rytoj diena, 

j man vis tas pats! — atsake 
Vaitiekus keldamas isz užsta- 

mai>zeli I les. •< •' -.... • •
Iszsigere Motiejus da 

kvatierke kaipo magarycziu ir 
iszvažiavo kai]) koki 
abudu namo.

Vaitiekiene tai ko žarnų m 
paleido besijuokdama, klausy
dama pasakojimo vyro savo 

bet paszoko atgal tar Lipiojo kupezysta. O Motiejie-

o

M ot įė jus
— Arklvs

i

svetimu pinigu 
pamestu,

taniam in aitvaro namus < 
tam da prietamsi, tai tik neat- 
važna. Insiszaukias Vaitiekų 
vela jo jiraszo:

Mažu tik kaimynėli pa- 
maczytmnete man ji jiaiinti isz 
tenais ?

Bot Vail iok us at sako:
Kas pirkta lai pirkta;

nueik pasiimk ir vežki 
dabar suvis laiko neturiu 
szuol i.

Nėr ka daryt, Motiejus bota
gu pasiszrnigodamas prisiarti-

Ar sut inki ant to l
Motiejui sziurpuliai jau be 

purslojimo per kimu ėjo, plau- 
galvos stojo, kad už Iie- 

net kepure kuseziojo, nes in-
Iindės in skiepą taip toli 
jau veik m1 nežinojo 
daigiu gryžl, o prie

kai ant
s a

kad 
kuri uom 
tam tos

<r

s, nes asz 
gai-

puška vi ierkes da vis maiszesi 
pakauszi, užtai traukdamas 
baisa kaip isz po žemiu atsilio-

užtai

pe:

\jo, Motiejus galo muszio nesu- • nedarnas su pažinstamais pus-’ |
Iszblvszkes nu- į

Į t
i i5

8
I

laukdamas ir iszkesti ne gi 
damas nuo s'kaudejimo, suri-

de- kvatierkutes, 
vargęs, lyge kokia giltino... net. 
gailestis ima ant jo žiūrint.

— Gražia naujiena iszgir- 
gra-

I

ko balsu verkdamas:
’ Oj! ponas aitvare! oji

'jusu mylista daug galis ponas! dau apie tave Motiejuti! 
Oi szvi(‘siausias ponas lucipe- že... i

i!

I

I 
i!

/•ailHHIItHiHiliiniiHHHttltHHHIHIMIIHHIHniHllllfHH,

Oj szviesiausias ponas lucipe- 
riau! Snsimylk ant manės! ‘gus

Bet aitvaras tartum suvis ne sai valkata, 
girdėdamas jo balso kas toliau nesidyviezia... Bet tu, — Kri 
to labiau kale jam nugara/Jan czioni, Katalike, žmogau ženo- j į 

‘Motiejaus veik ir duszia prade-'tas, teve vaikeliu, gaspadoriau 11 f

kad, kol gyvas ne jaute ir

linu! Susimylk nnt numes!

t
I

!

nėr ka sakyti! — tarė kuni- 
— kad butu padaręs kok

iai tiekčigonas,

j .

f I
i - 
i : z z i

i

jo taikstytis lėkti isz kimo, nie- namu ir ka-gi szneket dauginus | i . i i i__ i ‘___ .. .. • .. i.. • „ . < • j ■ tw • • . . iine apie tave! — Kaip-gi tu nesi- 
vie rijo kad žmogus gal tupėti ( bijojai Dievo?! Ar gi tai tau 
loki baisu skaudėjimu. Ir sūri- ne geda ?! Tai tave žmonys

I a 
smarve degt iru* tau ta padare, 

numylėjai labinus už 
tai ji tavi* ant visu

ko isz visu sielų kokias da t ilk (pirsztais užbadys. O vis tai t 
surinkt, galėjo:

— .Jėzus, Marija, Juozapai kuria 
szventas ir visi Szventieji! su
simylėkit ant manes! ratavokit 
mane!

Ant to balso tuoj aitvaras 
muszl paliovė ir atszoko toliau 
nuo Motiejaus.

— Aha! — suriko vela no 
savo balsu aitvaras — peržen
gei prisiega! Jau mano ponu 
negali būti! Eik sau laukan!

Motiejus bijodamas kad da 
aitvaras kokia jiraba neiszmis- 
lytu rabandinasi kai]) drūtas 
tropais laukan isz skiepo, už- 
mirszes lenais nevat botago, 
kuri paliko aitvarui ant atmin- 
t ies.

Sėdėdama ant rogucziu Mo- 
tiejiene užtiesa girdėjo koki tai 
baladojima po skiepą ir baisa 
riksmo, bet nedasiprasdama 
kas tai gali but, szalo ir lauke 
ant vežimo iszneszant aitvaro. 
Bet ne sulaukdama lipo isz 
vežimo eiti pati 
jeszkoli kur vyras dingo, 
sztai durys prasidaro 
druts Motiejus prie vežimo pa
balęs, persigandęs kad m* 
džio prakalbėt veik m*

— užklausi 
kur tas aitvaras ?

pažiūrėti ir 
bet 

ir kaip

persigandę
K’

zo- 
alejo.

pati
Na o ka ?

O t egul jis f mi skradžra 
atsake pro 
—-— lai t u r~ 
.. reszk tik
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ko ]>as ])ažinstama 
pas kuri turėjo reikalu, 
szukus 
rogucziu.

Gryžo taipos-gi ir 
tuom paežiu keliu,
papratęs stovinėti pas kareze- 
meles, patsai ir sustojo patro- 
pinc" sustali suvis szale Vaitie
kaus rogucziu.

Mot iejus pamatęs
ant rogucziu norėjo džinoti tik
rai, ka Vaitiekus gero vežiojo 
ant turgaus jomarko. 
cziuptelejo su ranka už mai- 
szinko o ežia kas kruta ir atsi
liepė kai]) kas žin kokia gyvas
tis. Nežinia kai]) Motiejui nu
davė, 
tum persigandęs. Mislis paėmė 
ji tuom tarpu apie Vaitiekaus 
aitvarus.

Jau tik m* kai]) kitai]), kad 
jau tie aitvarai tam Vaitiekui ]<a(| tik greieziaus ingyti aitva- 
tiek gero daro, tai užtatai Ir j ra. 
juos jisai po joinarkus važinė
jasi!... O kas žin, ar tik dabar tiekus atėjo isz susiedijos pa- 
asz nuo jo nor? 
Ivsiu ?...

Keletą dienu da 
kaip Motiejus pardavė karvu
te ir meitelaiti, per tai turėjo 
da ir pinigu su savim, 
linksmas, 
krapsztes eina in karezema, 
susitikęs Vaitiekų iszeinanti, 
praszo jo, kad truputi j)alauk- 
tu, kol ji>ai pypke 
sės, 
mu, per 
ginu.

Prie puskvatierkaites ka Mo
tiejus tuo pasiszauke, prasidė
jo szneka. tai apie ta, tai apie 
ka kita. Nors Vaitiekus ne ge
re, vienok sznekuczuoti su Mo
tiejum netingėjo. Szneka pu 
sznekai, sztai palengvele Mo
tiejus ir užvedu isztolo apie tai 
ka mislijo.

— -u\r atsimenat Vai tiek liti 
apie tai ka anuo tarpu szneke- 
jome ?

Priejas

pasakojimo

_ ny prie skiepo, palepgyele dre- 
pu?-

sėbrai

banezia ranka duris atsidaręs, 
r(‘pais žemyn intikines ir klau 

so.
Sztai girdi kad tolinus

kas burzda po skiepą ten už ko
kio lyg aruodo. Motiejui 
plaukai ant galvos atsistojo

t en

Su t iirku.
Sznekek garsiau ir aisz- 

suriko nesavo balsu

siegn:

į i 
Z w į

Sza'le rubežiaus Pemi-
syl vau ijos, 

Atsibuvo merginos imeninos 
In vales broleliu pribuvo, 

Na ir vienas mozurelis buvo. 
Badai tos merginos mylemas 

Ar geras pažinstamas, 
Vyrukai baisiai sznairavo. 

Na ir sutarti padare ant galo..
“dabradzeju

Dieva! tai ji tavi* 
szlekto atvedė.

.Motiejus tylėjo ir dūsavo, ir 
nedryso pakelt akiu auksztyn. 
Nors da prabaszczius ne pasa
kė aiszkiai už ka ji tai]) pu
olioje, bet jau nabagas Įiatsai 
dasiprato, kad jau kunigėlis 
apie ta viską žino.

— Ar tai • misliji 
kad ta beda tavo tie nepasive
dimai, kuriuos vertei 
kiu ten szlektu darbu, 
kuriu idant atsikratvt atidavei 
szetonui ant amžių duszia savo 
tai ne per ta arielka paeina ? O 
kai]) tu sunkiu sugrieszij(*i! 
Kaip-gi dabar tu Dieva 
praszysi, kai]) 
Turi’ jiradet pirmiausia 
geresni gyvenimą, nes kitai]) 
Ponas Dievas tau ne dovanos. 
Pamesk gėrės ta smarve, grieb
kis isz szirdies prie darbo, o 
pa matysi kad viskas tau pra
dės sektis geriaus taip, kaip ir 
Vait'io'kiii, — juk jųdviejų vie- 

Bel tu nori kad
i ant 

stalo lekiu! Žinok ta gerai, kad 
kas szczirai procevoje tai tam 
ir Dievas padeda ir žmonys ji 
szenavoje.
Motiejus ne galėdamas ilgiau 

nuo verksmo iszsilaikyt, puolė 
po kojų prabszcziaus ir praszc 
dovanojimo prižadėdamas tik
ra paprova gyvenimo savo.

Priesz mane juk ne pra
sikaltai mano mielas — tarė 
prabasztis, — bot tiktai stora- 
vokites perpraszyt Ta, kurio 
atsivožijai iszsižadeti, kuri tai]) 
sunkiai apibrozijei!

Nėr ka man ežia 
kai]) tolinus ji prabaszczius 

kaip Motiejus 
spaviedni szventa atliko isz 
viso gyvenimo ir paezia savo 
prie to prikalbino; kokia jam 
kunigas uždavė pakula; kaip 
ja prisiekė, kad arielkos kol 
gyvi no in burna neims ir kaip 
anuos savo 10 rubliu atsiėmė. 
Pasakysiu tiktai ta, kad po ke
liu metu jau gyvenimas Motie
jaus suvis kitaip iszrode. Visos 
trobeles o prie tam ir gražus 
sodelis gražiais pinueziais ap
tvertas, kiemas czystas ir szva- 
rus, stuba gražiai iszczystyta, 
iszszluota, kožnas daigtelis jau 
buvo savo vietoje, stogai visi 
naujai uždengti, tvartuose ark
liai, gyvuliai gražus, visus ir 
visame buvo apžiuroma ir pa- 
redkas.

Nuo aplinkiniu girdėt, kad 
Motiejus suvisu persimainęs ir 
sziandien jau yra szenavotas 
nuo visu kaipo žmogus pa- 
szauktas ant visu aplinkiniu 
gaspadorius.

GALAS.

tu sau, Kad ta

1

'ffl

ant ko-
o nuo

par
ai pa kilta vosi * 

vest i

noki laukai.
tau kepti karvelei patvs w *

” laukan 
isZpraszyt,

Ir da kaili jam iszdirbl, 
Bet inozurelils suprato, kad 

apie jo kaili eina, 
Atsilenkė peili ir lauke 

kalei na.
l ieji nežinojo ka isz baimes 

daryt, 
Mozurelis su peiliu pradėjo 

. badvt,
Na ir kas isz to iszejo? 

Gavo Lietuviai 'ka norėjo, 
Isz ko visi nemažai juoku 

turėjo. 
Nemažai kraujo praliejo.

♦ * •

Ant vienu \akaruszkn stora 
bobule musztis norėjo, 

O kad jau galvoje munszaino 
gerai turėjo, 

Prie tūlos moterėles 
prįyikabino, 

Bet 'kiti prie to nedaleido.
Vienam per ausi kirto, 
O kad tuoj neparvirto, 

Buteli pagriebęs in ji mete, 
Bet turbūt nedamete.

Liepe mergaitei kad prosą 
atnesztu, 

O tada visus iszmusztu. 
Bet jaigu vyras butu narsus. 
Tai bobai nulaužiu ragus, 

Ba ant paezios darbu nežiūri, 
Norints ir lekajus kelis turi;

Oi daug dažinotu, 
Jaigu nuo naktinio szipto

/

*

*

žemes prasmenga! 
verksmus Motiejus. 
Imt k()ksai szlubis! 
greiezaus arkliu,m ir važiuok, 
žiūrėk 'kad tik ir tu nepapul
tam in to aitvaro nagus!

Arisu keliu biodnas žmogelis 
vaitojo, dejavo ir keike kaip 
tik inrtiane, ale Motiejieite nie
ko isz jo iszklaust ne galėjo. 
Ne norėjo Motiejus ne sznekel, 
ne klausyt apie tai, ka pati vis 
klausinėjo apie ta aitvaru. 

* # # .
Ant rytojaus Vaitie'kus suko 

gulta ir mislijo, kokiu tai spa- 
sabu galėtu atgražyti Motiejui 
pinigus,

pasakoti

kinu! 
aitvaras.

— Sutinku!
I)abar turi iszpildyt pri- 
tiktai kalbėk garsai ir

aiszkoi atsakyk, ko tiktai ta
vos klausiu.

Ale praszau pono aitva- 
•kokia tai bus prisiega be

pri vadžiojo;aruodo. 
ant galvos

kad jam rodosi jog tar
tum ir kepure draugi1 
tyn pakele. Bet jog 
koksai baukszlys, o kada,

I. tJlllb

I ne tai da gerai iszbare vyra sa- 
Į vo 
į ne 
neparsiveže namo.

už lai, kad ta paežiu diena
važiavo drauge ir pirkinio ,

K upe jo jai

net

auksz- 
nebuvo jis 

va-
• žinodamas pro Szmuila insime-

Ant rytojaus ankst i pas Vai-

viena neiszkau- ;žin>tarnas molinuko sunūs. Ga
idrus tai buvo vaikinas ant vi
su pusiu bet ir szmutorius isz 
jo buvo didelis. Lankydavo jis 
lankei Vaitiekus, ba da buvo 
netolimi gimines, Vraitieku va- 
dydavo dėdžių, o Vaitiekiene— 
teta. Vaitiekui ir ji gana gerai 
mylėdavo kad laikydavo veik 
kaip ir per sava ji.

\’aiti(‘kus tuo ant pirmo žo
džio ir apipasakojo apie savo 
vakarykszczia kupezysta. Kra
nks tiek juokėsi, kad net po pil
vu ir ])o szonu pradėjo diegti.

— Ar žinote ka dėdžiau!— 
siiszuko PTanis — pavalykite 
tiktai man, o asz Motiejui sztu
ka užtaisvsiu. Sziandien esu 
valnas jokio darbo neturiu, ba 
malūno akmuo sugedo, tai ga
lėsiu jo kad ir visa 'diena pa-

te* kėlės pus'kvat'ierkes ant elra- 
že*myn pa

spaudės, ir krapina tamsoj to- 
baksuoda- 
kur

t ai-gi kepure

o* i rd i

ne praėjo

Visas 
‘inagus, pypke iszsi- 

o

užsirak v- 
tai sykiu važiuos ant na- 

sina-ka bus abįcm

sos,

lin botkoeziu žeme 
mas in ta kraszta 
burzdėjimą.

O kas ežia; sucipo plonu 
balsu, tartum isz kokios ten 
szvilpinaites.

— Ugi tai asz!
— Kas do asz?
— Ugi tai 

Plunksnius.
— O ko tu ežia landžioji? 

ko nori ir ka sakvsi ?
Ugi lai mat ponas, atė

jau jus paimti ir parsivežti pas 
save namo.

— Ko? manės?... kas tau iii 
aiva inlinilo! — sucipo vela 

neiszprantamu balsu kur 
na is isz pakampes.

Na tiktai praszau pono 
neužpykit ir neužsirustykit ant 

, ba matote* —-

isz

asz Mot iejus
t

g<

ba
s

te-

o

1 vos isztare

garsiau

ro, 
prabaszcziaus ?

— Tvh»k varvalau! — sūri- 
ko aitvaras — ir atsakvk tik- 
(ai ant kožno mano klausymo.

Motiejus tyli kai]) žeme, 
po valandai aitvaras užklau

sė:
Ar atsižadi to vyriausio 

Pono? ale irklai ne pono szito 
dvaro, bet pono to kuris valdo 
visa svietą?

Atsižadu
Motiejus.

— Sakiau kad 
aiszkiau sznekek!

— Atsižadu.
— Ar atsižadi Motinos? 

alo tiktai ne motinos savo kuri 
tave pagimdė, bet Motinos to, 
kuri vadina Christusu?

— Atsižadu.
— Atsižadi

atsižadi

visu
Jo!

ir

szventu

Atsižadu.
Ar prisieki kad niekad 

, anie

prabasz-

laukti. Turiu asz jum parodyti 
kaip tai su aitvarais einasi.

— Sztu-kavok tu su 
kaip nori, 
bet pasakyki, 

Vaitiekus nuduodamas tartum juom daryti?
tai jau tik man ži- 

Ale kad tai sztuka bus

Apie ka-gi? — užklauso

j no m 
asz to nedraudžiu, 

ka misliji su

apie nieką nežinos. —
— Ugi ar tai jau pamirszot ? not!

_ _ * • v 1 •

Kt,

Juk da neva kaip ir prižadėjo- graži ir pasijuoksime in vales 
tai palys pamatysite... Asz aro szian-te man viena atleist, 

dien kaip žiuiaii ir ant jomar
ko važiuojate.

— Važiojau parniūkti ant 
turgaus — atsake Vaitiekus.

— Aha parszuku! tik jau 
nesislepk nuo mainės Vaitie-

isz laik pareitu.
* * *

Nekurios sesutes isz Plimonto 
Ant tikrųjų jau pasiuto, 

Apkalbinėjo nekalt uosius, 
Kaip kates pagedusios.

O ir savo burdingierius 
panie'kineja, 

Galvas da ūži ne ja,
Vienas provojosi 60 doleriu 

sugražino,
Puikiai už tai ji pavieszino, 

Galva sudaužo su bonka, 
Toji nelaba nevidonka.

>
kuriuos nuo jo buvo 

pacm.es. Klasta pasidaro perdi- 
dele ir reikėjo ja isztaisyti nes 
tai]) kad ne turėtu piktumo 
Motiejus. Pasirodavojas su pa- 
czia tarė nueiti pas 
ežiu. Ta ir padare.

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Christus! — Vaitiekus 
ineidamas in liokajus kunigo 
prabszcziaus tore.

— Aut amžių amžinųjų, at
sake prabaszczius, o ka-gi ge
ro man pasakysite.

— Ant *ko prabaszteli — at
siliepė hedrasei Vaitiekus — 
atėjau ežia pas Jus ant rodos 
vienam dalvke.

— Apie ka-gi ? 
drasei!

Vaitiekus jiapasakojo visa ta 
aukszcziau iszpasakota atsitik 
kimo ir iszemes padėjo ant sta
lo ta 10 rubliu, 
paemes nuo Motiejaus.

Prabaszczius isz pradžių 
tesi juokais klausydamas pasa
kojimo Vaitiekaus. Bet kada 
jAadejo jiasakoti apie (a prisie
ga skiepe, didelei susismutnijo 
ir kaip persigandęs tuojaus lie
pe atszaukti Motiejų, o atsi- 
gryžes ant Vaitiekaus tarė:

— Toksai darbas vertas di
deles koros. Gerai tiktai pada- gion Post, 
rei Vnitie’kuti

o ka-gi

sžne'keki

kuriuos buvo

Mahanojui in vienu pleisa 
užėjau,

Kur biski naujienų dažinojau 
O kad dabar tik po kolos 

dienas dii4>a,
Tai tarp žmonelių virba. . 

Po visas palnilkes slankioja,
Visokes žinutes rankioja,
O ka jau musu Lietuvaites, tai 

pavirto ant Italijonku, 
Tiek to, bile ne ant pagonku, 
Po visa's pakampes trankosi, 

Su Italijonais banibiliuase 
tamsios vietos jeszkosi, 

Sako makaroniniai geresni, 
Už Lietuvius gudresni.
Kad ir juodi snukiai, 
Tai.vis del mus gerai.

Sako kad makaronas slaptybių 
užlaiko,.

O Lietuviai to nepataiko, 
Nekuriois net ir in akis 

kabinasi, 
Ir siekia musžt per uosi, 

Bet musu vaikinai, 
Atiduoda dvigubai, 
U’uoj uždaro toriu, 

Ir bus apie tai gana.

1

nesiszau’ksi Jo Vardo 
Szventuju Jo.

—- Prisiekiu.
— Tai da ne viskas. Dabar 

da turi iszbandavoti viena pra
ba o žiūrėsiu ar isztrivosi. Tik
tai atsimink.kati toji praba bus 
jau skaudi, o jaigu to neisztri- 
vosi ir no dalaikysi,
viskas per niek ir mano ponu 
but ne galėsi. Baigdamas tuos 
žodžius, ar

rai- ATYDA DEL TARNAUTOJU 
KARIUOMENEJE.

manės didelei 
teisinosi Motiejų 
baisu — asz Vaitiekui už jus 
jau užmokėjau ir jisai man pa
velijo jus parsivežti.

— Ta-a-a-aip? tai Vaitie 
kus mane pardavė ? ’J’ai už ma
no gera, ka per tiek metu jam 
vieniai tarnavau, ka tiek viso 
gero prigabenau tai tokia jau 
padėkavone? pardavė mane! 
Na o ka daryt! Pirkai tai jau 
asz tavo, alc Vaitiekus gailėsis 
oj gailėsis!... O ka-gi su manim 
dabartės misliji daryti?

— O ka-gi darytie? atva-

drebancziu

tai bus

Visi kareiviai kurie tarnavo Svie- 
tineje karoję nuo 6 Apriliaus 1917 
iki 11 Novemberio 1918 mete turi 
tiesa prie Bonuso kuris jiems priklau
so. Todėl privalote iszpildyti aplika
cija priesz Naujus Metus ir paduoti 
in artimiausia skyrių American Le- 

t.D.30
man apie tai

ne pagriebs aitva- duodamas žinia* Jau asz žinę-
ras Motiejų už sprando, kaip siu kaip su juom apsieiti. () da

bar..netrukdau asz tavęs ilgai, 
gali eiti sau prie darbo, ba ir 
asz turiu truso.

Vos praėjo adyna czeso, atei
na ir Motiejus. Kas ji sziandien 
pamtytu, tai i tikrai nepažintu 
kad tas pats Motiejus, ‘kuris 
vos priesz dvejetą dienu suki
nosi miesteli po jomarka lesi-

' A

nepradės kokiu ten
Lia»UTk«KkM« Grahoriu*

K, RĖKLAITIS 
Laidoja numirėlius pa
gal naujauni* mada ir 
mokala. Turiu pagelbi- 
nlnke ^notarams. Priei-

nepradės kokiu ten skaudžiu 
daigiu nugara lygint! Baldas 
muszio net po visa skiepą dun
dėjo.

t, X ’

Isz pradžių konto da Motie
jus kantriai dantis sukandės ir 

skaudėjimo, 
pradėjo, Motiejus ir atvažiavo.1 norecziau draugia ir jiaimti; Bet kada jau aitvarus kas kar- 

L vienas turbūt bijojosi j ana ton ant vežimo ir mano pa- ta vis da smagiau įjabaga loto-

skiepe pasikavosiu, o 
tiejus ateis to aitvaro, tai jam 
pasakysit, kad jisai ten tupi ir 
tegul jisai pąts eis ji pasiimti.

kaip Mo-

Vakarop vos tiktai blisti žiavau jus pons parsivežti tai sulpdamas nuo lt- v* — I • n ♦ * . .k
kali! Sztai ar tlii asz jau ir ne j Patsai vienas turbūt bijojosi Į ana ton ant vežimo ir mano pa-

f
4

skaudėjimo.

i k j *^i
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: narnos prekes.
" Nurure KĮ., 
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy Oity
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ŽINIOS VIETINES ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIUIszrodo ant žiemos. Ne-

delioj nupuolė 
sniego su ledais 
slidus.

— Sekantieji

keletą
Keliai labai

■l'»l

*

Jb

SAULE

coliu

kįmigai pri
buvo iii pagelba del kun. i’zes- 
Uo per 40 Valandų ’pamaldas:

s-

Maizeville, Pa.—Ateinanczia 
'11 Decemiberio, Szv. 
parapijoje praisdes 
kurias laikys Misijo- 

Mis^ija
17 diena Decemberjo.isz

RAMYBES SODAS M. -•/ ■t^-

< J*M

■

Ll

Ui

r

1

t

Ii ■

Klfcvi liekas isz Tamakvcs, 
Mockus isz t’oal Dale, Tiszkns 
isz Moizvilles, V'alancziunas isz 
Girardville, Noi'buta isz Frack- 
vrllds ir du isz Sbenadorio.

— Ketverge pripuola N 
kaltu Prasidėjimo Szv. Panos 
Marijos.

— Tik 17 dienu lyg Kalėdų. 
Nesivilkinkit su pirkiniais nes 
po .tam neturėsite daug laiko.

— Garnys paliko patogia 
dukrele Petrams Marcziulo- 
niams ant 725 W. Market u Įv
ežtos.

e-

— Du medžiotojai Becheris 
ir Blum isz miesto, užtiko ne
žinoma pasikoreli tarp Saint 
Clair ir Locust Valiev. Pasiko
relis jau buvo gerai supuvęs o 
kūnas nuo veido ir ranku nu
graužtas per žverius ir pauksz- 
czius. Badai yra tai Antanas 
Antolskis isz Moruos, kuris 
dingo Vasari

— Musu bankai 
nėjo czekius del visu tu kurie 
czedino per visa meta Kalėdi
niam Kliube 
ant savaites 
tukstanezius doleriu, 
nas Vnion 
žmonėms

isz Moreos, 
o menesi jo.

iszsi unt i-

po kelis dolerius 
viso apie ‘210 

Tik vie- 
iszsiunte 

doleriu

Ateinanti meta dau- 
priguleti

banku 
100,S9(J.75

o First National banka 63,000 
doleriu.
ginu žmonių ketina
prie tujų klubu.

— Isz priežasties 40 valan
dų pamaldi! Szv. Juozapo baž- 
nyctioje, kurios prasidėjo Ne- 

‘s a.a. Marijo- 
Pijuszo Juodesz-

dėliojo, laidotuvt 
nos, paezios 
kana, atsibus Seredos ryta, ant 
kuriu užsipraszo visus 
nes ir pažystamus.

ALLENTOWN MOTERES 
PATARIMAS.

gimi-

Mrs. Ellen Buehric, N. Second St., 
Allentown, Pa. sako josios maža mer
gaite turėjo sunku kosulį praeita žie
ma. Keturi daktarai gydo be pasek
mes. Pirko bonkute Dr. White’s Lun
ge Hcala gyduoles ir tuojaus pasiro
dė palengvinimas nuo pat pradžiom 
Pirma bonkute sustabdo kosulį. Mrs. 
Buehric labai giria Dr. White’s gy
duoles del visu”
boratories Inc. Wholesale Distribu
tors, Lehighton, Pa.

Valgiu Gaminimas

First National La-

Namu Prižiūrėjimas
I

Kožna moteris ar mergina 
privalo t ii rėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato.
a u d e k 1 i i ia i s a pd a ra i s.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS CO

Drūtais

MAHANOY CITY. PA.

II KRIAUŠES KABALAS
Arba Atidengima.* Paslapcziu Atei
tie!. Su pagelba kazlrom 
Chaldeiazku, Peralszku, Gralklszku 
Arablazku Ir Cigonlazku burtlnlku. 
lazguldinejlmaa to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti au- 
p rastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Uždeda Imogaue ateiti. Su 
Salaroono Note.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka les Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES Og * 
TIKTAI U2......................

Frieiuaklte mumis 25c. Gausite 
vfaaa tris knygutes per paeita. 
Pinigu* galite eluati atempomie.

W. D. BOCZKOW8KI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

Pagal

Net I oi ia, 
Ludviko 
Misijos, 
niūrius Kun. Alfonsas, 
užsi'baigs

Worcester, Mass, 
raszcziai pnųiesza, 
mobilius užmiisze ant 
žmogų Leon LMatukis 
ves 41 metu amžiaus ir gyvenos
po numeriu 53 Fox SL, 
coster, Mass. Sprendžiant isz 

jis gali but Lietuvis.

Laik
iau! auto- 

gatves 
Jis bu-

Wor-

pavardes,

Swoyerville, Pa. — Policija 
ežia suėmė Lenką Kraževskt, 
kuris pasigėrės perskėlė savo 
paežiai galva ir nuėjės pas sa
vo kaiminka Jendruszkicne 

Asz jau užinusziau 
ir pažiūrėk.’*

Kraževs-

kaiminka
pranesze:
ja; nueik
druszkiene nuėjo in
kio namus ir isztikruju rado jo 
nmteri kraujuose ant 
Ji paszauke policija.

i b

<r 
r>

Jen-

rindu.

Wilkes-Barre, Pa. — Anta
nas Szarkis, 35 metu, isz T’unk- 
hannock, Pa., buvo aresztuotas 
savo krautuvėje Tioga St., už 
kluiku važiavimu automobiliu, 
ir atsimuszus in kito maszina, 
kai policmonai mėgino aresz- 
tuoti, jisai iszsitraukės revol
veri ir kėsinęsis juos szauti.

Buvo jis tyrinėtas, ar nėra 
pakvaiszes, bet rastas pilname 
prote; kad taip, tai yra trau
kiamas net už du prasikaltimu: 
už sugadinimą kito maszinos ir 
už kėsinimąsi ant policisto gy
vas! ies.

Mirt* ežia jau pagyvenu
si senuke, Joni(*ne Kudirkiene, 

, 466 Owen 
ir dukteris

70 metu isz Maltbv 
St.; paliko sūnūs 
jau su anūkais ir vyra, didelia
me nuliudinie. Palaidota 
banytinem apeigom parapijos
kapinėse Kingstonc. — V.

su

Boston, Mass. Sziomis die
nomis Cambridge’ujo buvo ap
vogtas Nekalto 
Lietuviu klioszt orius,
vra kun. Juszkaiczio

Prasidt'jinio 
kuris 

globoji*. 
Iszneszta pinigais ir visokiais 
smulkiais daiktais apie $50. 
Policija Spėja, 
but isz paežiu jiarapijonu, ku
riam gerai yru žinomas kliosz- 
torians adejimas.

apie 
kad vagis turi

PAJESZKOMAS.

Pajeszkau Walter Adamke- 
vieziu, jis apsigyvenus kur 
nors apie kietųjų augliu kasy
klas. Turiu jam keletą laiszkn 
isz Lietuvos. Tegul atsiszaukia 
ant szio adreso.

Adam Vaitkeviczius,
1232 W. Coal tS., 

Shenandoah, Pa.

(It.

PUIKUS GURBINEI 
SIENINIAI KALENDORIAI 

ANT 1028 METO!

Prie kožno

Ku* prisiuns Viena Doleri aplaikys 
4 Puiku* Gurbiniut Sieninius Kalen
dorius ant 1928 meto, 
kalendoriaus yra prisiūta szventuju
kalcndoris su pasnykais. Kalendoriai 
turi kropsziuka del szuku, špilkų ar 
szepeczio. Pulke! iszmarginti ir 
iszpjauti.

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

Puikei

JOS. P. MILAUSKAS
Lictuviazkas Skvajaris

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

32 W. PINE 8T.
MAHANOY OITY^PA.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunua numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centro St., Mahanojr City, Pa.

Pasamdo

Vicname senam rytu miestu 
ėjo tlu jaunuoliu pro dideli 
gražu soda, kuri supo ankszta 

tvora. T’aeziau per 
virbalus galima buvo 
kad ten buvo malo-

» . 1.

z J •'

,/• •
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geležine 
plieno 
matyli, 
niausią, smagiausia viela. Vi- 

gružybemis pa- 
puoszta. Ten buvo sukrauta vi
sa, ka tiktai menas ir gražioji 
gamta gali suteikti. Czia buvo 
nukszti medžiu gojeliai, o tar
pais .vėsios alėjos; ton buvo ža
lios aiksztes, veja apaugusios, 
kuriu žole atrodo, kaip akso
mas. Szen ten stovėjo krūmai, 
isz kuriu įlaugelis žydėjo ir 
skleidė orc in visas puses džiu
ginanti, malonu kvapsni.

’Parpė szitu aki 
daiktu fontanai siuntė savo si
dabrinius spindulius auksztyn 
in orą; skaidri, kaip krisztolas, 
vandens srove vingiavosi ty
liai szlaniedama per soda. Ste
buklingos vietos groži didino 
dar 'paukszcziu saldžios gies
meles, flueziu zirzimas ir aidas 
daugelio jaunųjų ir linksmųjų 
balsu.

Abudu jaunieji vyrai su di
deliu indomumu pažvelgė in 
sodo grožybes. Bet jie negalė
jo visko pamatyt per vielų tvo
ra. Jie eme jeszkoti vartų, per 
kuriuos butu galima insigauti 
in soda. Netoliese pamate var
tus ir nuėjo in ten, tikėdamiesi, 
kad juos inleis

vartai, bet užrakinti, 
ir veltui juodu bandė juos ati
daryt i.

Tuo* laiku, kai jie maustė, 
kaip ūžia in sotla insigavus, pa-

šokiausiomis

veri a n czi u

1 . •' I
f"

I '

t

juos 
ežia buvo

sodan. Taip

mate vlrszuj vartų szitoki pa- 
ra-sza:

“Niekuomet nvatideliok ryt
dienai to, ka tavo pareiga lie
pia tau sziadien atlikti; O bet
gi sziadien vėl nedaryki to, del
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* NAUJOS POVANDENINES MASKOS.
Kapitonas Virdin ir Babeekis isz Los Angeles ugnagesiu 

k a maudos iszr 
vandeniu per dvi valandas.

•ado naujas maskas, su kurioms gali rastis po

tau gailėtis.
taisyklos per 

ta-i tau ežia nie- 
> >

ko rytoj reiktu 
Iszlaikvk szitas 
vienus metus, 
kas nekliudys ineiti.

Abudu jaunuoliai labai buvo
• A •nuste’binti tu cilucziu. Atsisvei

kindami abudu susitarė paban
dyti sulig sziu taisyklių gyven
ti

Nora reikalo smulkiai na'gri- 
tieti juju pažanga 
ke. Abudu patyrė, 
t is yra daug s 
to tikei(»si. Jie labai 
kati

tame daly
ką d n'žduo- 

iinkesne, negu jie 
nustebo, 
iszlailkv-

t i k ėjos i.
szitu laisvkliu

X • , v

nuii, kurias jie sau pasiėmė irz 
gyvenimo 
beveik 
mo 
mokino to, ko jie ligi sziol ne
buvo patyri*. Beveik visas ju 
gyvenimas, labai didele, didis 
ja miiit’ziu, jausmu ir verksmu 
buvo permainyta. Nors ir pir
miau to ląi'ko 'žmones laikyda
vo juos dorais jaunikaieziais.

keliu savaiuzin jaunesny- 
jn dvicjUi patyrus, kad 

toks gyvenimas ji la'bai varžo, 
savo

taisykles, reikalavo 
visai' pakeisti gyveiii- 

l’iida. Tos taisykles juos

o 
sis isz

)

paliovė ta

i hi i imi i > ■8m ■■ n cbm

Katalogas Visokiu
Knygų 1

No. 1OO Tūkstantis Naktų 
Viena" puiki didele knyga, 
biszkos istorijos. Yra tr

No» 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta linkt- " I
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys
užkeiktos karaliaus dukterį, Jonuk As 
kuris buvo protingesnis r.ž savo poną^. 
01 puslapiu ............»..««.18ci

No. 127 Trys istorijos apie Duktė
ir 

, 27 Ars-, 
tai ketvirta 

spauda tos puikios knygd”, t«s parodo tis ir Skuputis. 60 puslapiu.........15e
kad žmonoms ji labai patinka. 704 | No. J28 Dvi istorijos apie Valdi-.

pustyniu, Peleniute, Dubrolei Vargu-

kad žmonoms ji labai patinka. 704 Į I 
dideiu puslapiu,, 160 paveiksiu, gera micros ir apie Bedali. 44 pus........ l$c
drūta popiora. Drucziai ir puikei ap-1 No. 129 Keturios istorijos apie 
daryta nudeklinajs bemargintais Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau- 
vlrszais. Didumas knygos 9’4 pot- 6% tojj jn Szventa ž^me, Beda, Tanisu-

nudeklinajs

colius.
No. 101

’<us aprnszymns, didele knyga. 404■' BZft Korcznka. 262 puslapiu
..$1.00 {

i

i

A

Pirkite o nasignilesite. 82.00 nUH prigauna. 68 pudapiu...........15c
No. 131 Puiki Utorija apie Joną-

♦ • • s 3S© j;

No. 132 Try* istorijos apie An-

minaliszkas aprašymas, 202 pus. 35c turj nftVo vietų, Ka pasuke k»-
No. 103 Vaidelota, i _ 

pirmutines pu*ea azimtineezin, isz-

veikalai*, 177 didclSb puslapiu...35c
No. 104 Trys istorijos, apie Ne

valioje pa* Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karnlnlis žmogus. 121 pus

No. 105 12 istorijų: ' Ncdarykia 
skirtumo terp vaiku Ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paežiu; Stebu-

Kapitonas Velnlii. Pui- Į

puslapiu, popierinei apdarai..
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- g)Orius isz Valenczijos, Kožnas daU

imtn isz Lietuviszku užlieku. Su pa>

aplsaka Įsi tra* paeziuojas. 76 pu*lamu. .. .2O« 
■ No. 133 Dvi istorijos apie Neul- 
mokamas žiedas Ir apie Drūta Alksni 

62 puslapiu.................:.......15c

25c
antrasis iszlaike ir metu gale 
atėjo jis prie sodo vartų.

Dideliam jo ‘džiaugsmui ji 
buvo kuo greiczinnsia in soda 
inleistas. Labai jam patiko so
das, kai jis dar per tvora žiu- bos vyrai; 
rudavo, bet dabar jam szis 4so- pa" grafa; Užkeikta skripka; Del tu

klinga kuczia; Kreolas; Nelaiminga 
Į karalių ir jo vienturte dukters; Nela-

Prakeikimas; Delegatai

das pasidarė dar meilesnis. Jis kn ketin* antra karta ®Pripacziuot;
Pikta Onuka.........................  4.. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie

vra labai gražus

♦ • r
Gregorius, I« numirusiu prisikėlė, 
Dorybe ved d in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................... 2Oc

LNo. 107 Keturios istorijos, apie
M

Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javąrovas ir jo kliu • 
tis, npie kupcziu kuris norėjo pigiau! 
darbininko. 182 puslapiu

No. 108 Szeszioa istorijos,

galėjo jo viduje grožėtis, take
liais vaikszezioti, -balzamo oru 
kvėpuoti ir isz szirdies džiaug
tis viščini jo grožybėmis. 

Sz’is sodas
laimes tėvynės atvaizdu v imas, 
kuria Dievas pažadėjo tiems, 
kurie pergali savymeile, suval
do savo geidulius ir irt lieka sa
vo pareigas. Aukszti vartai — 
v ra
ydos ir jausmai kelyje pastato. Pavojinga klaida. ’Toj paezioj kny- 
Jie atskiria žmones nuu ramy
bes, kuria jie visi galėtu turėti. 1 
Kas gali pats save susivaldyti Į 

vra tvirtai’ pasiryžęs visa 
daryti, tab suranda vartų 

rakta, gali JaisVai ineiti in ta 
laimes 
Jeigu

...35c
? ajie 

j Deives, Juokingas apraszy'.nas, Pro-
klintys kurios žmogiszkos kuratoriau* priminimai, Szeparka,

ir
gera

tvirtai’ pasiryžęs visa

szali, iii ramybes soda, 
kas to’negali padaryti

tas buna iszstmniaimas isz ra- 
bandvma. Bet nn'bcs sodo. • * •" X. "A *

i

f

II
PREZIDENTAS PAVIESZINO LEKIOTOJUS KURIE PERLEKE MARES.

goleje teipgi randasi azltie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas val- 

• i ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
! mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 

sveikata, Geros rodo!, Kaip pa
žint atmaina or,o. puslapiu i * I

» No. 109 SėptynioS istorijos, apU 
Smertis Valterio,.Sidabrinis grabelis, 
Gholera, Kytras rabinas, Mano klapa-

, . ... .Ti__  - . ' . .. --f
1

lios pasukate* npi6 čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t.; t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu...........

. No. J10 Sziuplnfi, puilciu skaity- 
i
ežios istorijos: Dievo sureda, Velnias
1

2Sc

Smertis Valterio,.Sidabrinis grabelis, 
(Iholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tAi su manu paežiu (Dzukiszkai), Kė-

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žadinėtu (r apie Urlika r az bei ninku 
43 puslapiu 15c

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio šonu didelL 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žnlnieri ir apie taf kaip giltine pasUi- * 
ko kaultioeziu,’ Raganius, 01 pus. 20c t
* No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogui sudije o Dievas valdo, Du kar / 
žudinsta, Rasti n ūkas, Kumelaite prie . 
tvoros. 121 puslapiu ..........25c

' ■ ■ « 1 —— 11 ■ —U" ' —■ ■»

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres 1st- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos smcrikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurto 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymt-

I mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo fri- 
liukninkos dienos, Žmonių sksiczlus, 
Saule geriausia vedintoji ..

No. 138 Keturios istorijos apie 
[rlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu.................... 26c

No. 139 Trys ' istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidutis, At 

I mokėjimas kunigo; 47 puslapiu 15c
No. 140 Keturios 'Istorijos apie 

Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu..................................... 15c

oooooooooootoso

. 15c

20c

it
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visi lekiotojai 
kurie perlėkė pasekmingai mares daly han't apdovanojimui aukso medaliu pulkininkui Lind- 
bergiii, kuris pirmiausia perioke mart's in Europa su savo mažu

Ana diena likos už'kvioMi in Washington!! per prezidentą Coolidgiu

Lindbergo dalvbavo •sekantieji lekiotojai, pradedant nuo kairoses: 
Goebel, IJnidbergh, Kutą Klder, Sehlut'er, Bronte 
Levine, Balehen, Brock ir Schlee.

« ■    »   ■■ !l. ■■ ■■     I ■ —■    —■■■ir-T-

llegenberger,

Apdovanojime
Chamberlin,

1

oroplanu. 
: Maitland,
Noville, By rd, Haldeman

LIETUVOJE NE
TAIP BAISU KAIP

LAIKRASZCZEI
DANESZA

telegramai skelbia, nes Lenkai 
pagal savo kurpaliu kala tele
gramas, o Lietuva saviszkai. 
Tikro padėjimo da negalima 
žinoti kas Lietuvoje dadasi.

gramus
VALGYK KADA
JAUTIESI LINKSMU

K * *

kad 
kunigai

Juenkiszki laikraszezei raszo 
buk tarp Lenkijos ir Lietuvos 
nėra joT<io kariszko nesuprati
mo, tiktai tiek, kati Lietuvos 
promieris Voldemaras imiesze 
skunda in Tautos lyga 
Len k i jo j L ie t u v i sz k i
yra persekiojami it* uždarinėja 
Lietuviszkas mokslaines. Val
demaras tolinus užmetineja 
Lenkams, 
Lietuviszka valdžia Kaune.

Isz Varszavos 
pranesza, buk Pilsudskis iszda- 
ve paliepimu, idant visus Lie- 
tuviszkus gyventojus prasklai- 
dyt po Lenkije kad negalėtu 
susirinkti Vilniuje kur galėtu 
sutverti “isztremtuju valdžia” 
prieszais Valdemaro valdžia.

Pilsudskis turi vilti kad vi
sas nesupratimas su Lietuva 
gali būti užbaigtas užganadi- 
naneziai Genevos posedije, bet 
jaigu Geneva tame dalyke nie
ko nenusprens, tada paims Lie
tuvius ant ju žodžio “kad yra 
kariszka padėtis 
eiti ant Kauno.

In viską negalima tikėti ka

tolinus 
buk nori praszalyt

telegramai

UŽSISPYRUS MERGAITE.
, IIr

Betty Simpson, 16 mętu, pri-
buvo in’ Sdn Franciskn ant lai- 

” vogtiniuPre$i<k»nt Pulk

ir pradės

V o ‘‘ 
biw|u> tai yra pa'sislopus tarp 
tavop), likos surasta ir vėl bus 
sugra'žinta i«i ten isz kur pri
buvo. Betty tokiu bud u atliko 
marine kelione 51,000 myliu.

Niekad nevalgyk jeigu pa
vargęs. T’a yru s veiku tos svar
biausia taisykle. Sziadien mes 
viską 'labai greitai ir skubiai 
atliekame ir ipo tani pasidi
džiuojame tuom faktu. Bet tas 
puls skubėjimas kenkia svei
katai.

Laikyti vaiku sveiku, jis tu
ri linksmai gyventi; neturimo 
priversti valgyti kuomet jis ne
nori valgyti; ir peturi valgyti
kuojnet pavargęs, reikia pa
laukti pakol pasilsės,. Vaikai 
labai nerimaują. Gyvendami 
priglustose vietose, nuolat tu
ri savo baugšti nuo daugelio 
dalyku, nuo gatvokariu, auto- 
niti'biliu traukiniu ir 1.1.
nuolat ko nors 1 
duoda jiems tinkamai sukram
tyti valgi. Jie krūvose bovina- 
si ir tas veda prie barniu ir vi
sokiu posztyniu, kas vėl gi su
laiko norą valgyti.

Važinėjant autpmobi'liu tuoj 
po valgiu nėr tajp gera. J) a u-

Jie
bijosi, tas ne-

kas vėl gi su-

gelis žmonių tiki,.kad jeigu ge
nai ir lengvai v-Kžiuoja nejau-
czia blogu pasekmių,'bet"gydy
tojai turi daug ąoįigancziu, ku
rie per tankiai važinėjosi.

SKAITYKITE >“SAULE"
» , #

<v

h

Z
A .J

mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnėjo, kandidatas aht apsipaczta- 
vimo, Dzūkas iszvadayo savo pafftda 
TabakierkA, Kaip žydas, moka gesžaf-' 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku* 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu................. ...15c

No. III SziUpinis
talpinusi sekanti skaitymai: 
mnišZo iszlina, Apie 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 
pasakaitymni ir t., t. 52 pus...,.

No, 112 Trys apisakos apie Pinih 
gai galva-Žudžiai, Ražanczius iszgsl- 
bsti hog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu-' 
k,ninai einiki ir kiti szposelei.

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

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

No. 118 Istorija apie 
puikus apras-

Np. H7 Septynios istorijos apie 
r ‘ ......................... j/
Karalius gėntelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu

(3 dalis)
Ha 1st

. 15c

20c

.... 25a
Sierata, 

nas. 119 pus,.... 15c

Poną* ir y RziaucziuM, Istikinfa.s sūnūs,

Meile sunaus. 
.......................  .35c

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

No. 119 Keturios istorijos apia 
Viena motina, Vaikucziu plepsjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luosžis. 
62 puslapiu 15c

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

No. 121 TYys istorijos apie Trys 
Valkijoiiai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu..................ISc

No. 122 Penkios istorijos apio 
Sūdai Dievo, Sunūs Staloridus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztls 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

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

/ .....15c 
No. 124 Dvi istorijos apie D vari

ne Puna* ir Apie Baisi istorija. .61 
puslapiu ................... .......e______

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var-

puslapiu

45 puslapiu ....

15c

... 15c

... 15c

ginga žniogaus aunu Ir rasbaininka 
62 puslapiu . ..llf

• • *

61 puslapiu.........
No. 141 Keturios istorijos a] i o 

AWziutes pasakojimai, Pasaka apie 
žibinte bainyctioje, Sugertuves trau
ki j e, Alute duktė kun. Kernhur, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu*. . . . *Oe

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, .Nuopolei Mat4u- 
tzo Jerubausko, Osiecsna. 40 pua. 15a

No. 143 Trys istorijos apie Vai- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o malunlnkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą. Dainele. 47 puslapiu... .15a

No. 144 Penkios istorijos apie
Ranka apvaizdos, Nedaejuria žudinb- 
ta. Paskutine vale motinos, PskU- 
tnInkas, Ar pasisekt tora aokoninka 
Hernadina. 61 puslapiu....... 15c

No. 145 Keturios istorijos, a pi s 
maža katiluka; Lietuvos skadsmSi. 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine stalnh

• _ "• h *apisakele ,......................................; 15c
• ' "4 ’ z *

No. 146 Dvi istorijos apie Ąuka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios- riakti. 
61 puslapiu.............L.......... 19e

No. 147 Trys istorijos apie Rage
na, Keliauninką Joną, Vaikinas irKeliSuninka Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. . 74 puslapiu.... I :.. 20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joni 
Ir Alena, 
puslapiu .................................... i. 15c

• **i»

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedels 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Je«U- 
so, Teipgri koletą jeleta "juoku ir kito
kiu * paskaitymu. 48 puslapiu.

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, N u sp rem
tasis, Ant kifk užlaiko m o teres pa
slaptį. 61 puslapiu.. .'................... 15c

♦ *
No. 151 Penkios istorijos apio 

Vaitai? Szvilpikas, Pas merga, Gražina

Pavojinga klaida. 45

slapti. 61 puslapiu.. . . . .

15c

aky?, Tamas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu.... 15«

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
Drutas Petras, Nuogalis. • 62 

puslapiu..................      ... v...:.; .15c
No. 153 Trys istorijos api< Gai

luti, Du broliai, Majoro duktė. . 62 
puslapiu ..........................................15«

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

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinns nedora žydą. 186 pus.....

No. 155 Pulki istorija apie Malū
nas girdoje. 77 puslapiu............ 15c

157 Juokingas apraszymae 
apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu.

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

ma\

25a

No.

V

46' 
15a

begele, Kaa-gi isztyre, Prigautas va- 
. 15cgis. 60 puslapiu. .

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