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ISZ AMERIKOS
NELAIME

KASYKLOSE
100 ANGLEKASIU

UŽGRIAUTI PER 
EKSPLOZIJE.

22 UŽMUSZTI

AVest Frankford, Ill. — Apie 
szimtas, o gal ir daugiau an- 
glekasiu likos užgriauti po 
eksplozijai dulkiu No. 18 ka
syklose, prigulinezios prie Pea
body Coal Co. Eksplozije suar
do kasyklas toje dalyje. Du an- 
glekašiai, kurie iszejo laimin
gai in virszu, sako kad daug 
lavonu gulėjo gengveje. Pagel
ba pribuvo isz Bentono ir ki
tu miestu gelbėti nelaimingus.

Pea'body kasyklos pradėjo 
dirbti tik nesenei, nes stovėjo 
ilga laika nesutikdami ant 
Jacksonville sutarties.

AVliaus pranesza buk 00 ap
degusieji lavonai lik(xs iszimti 
isz kasyklų tarp kuriu randa
si ir fajerbosis Carl Jones. Isz- 
sigelbejo isz kasyklų 78. Tame 
laike dirbo 600 anglekasiu.

PAAUKAVO $1,000,000 ANT 
KOVOJIMO LIGŲ.

Chicago. — Albertas 1). Las
ker ir jojo fiati, abudu po 47 
metu, padovanojo milijoną do- ( 
Joriu del University of Chica
go, idant sutvertu fondą ant 
kovojimo prieszais ligas, ku
rios /apima žmogų daejas 50 
metu amžiaus, kaip vėžio liga, 
vandenine liga ir sukietėjimas 
gyslų, nes tosios ligos paima 
kas metas Amcrike po 1,285,- 
927 žmonių.

KASYKLOS NUMUSZE 
MOKESTI. 

Pa.Pittsburgh, Pa. — Pitts
burgh Coal Co. numusze mo
kesti visiems savo darbinin
kams ant 59c. ir 37’/-.’C- ant va
landos už asztuones valandas 
darbo del t uju k a dirba po že
me o 51 ir 68 centus del virszu- 
tiniu darbininku, 
ricm darbininkams 
po 40 ir 60 centu ant dienos.

Kaip kat- 
numusze

NUSIKIRPO PLAUKUS 
TURĖDAMA 104 METUS.

St. Petersburg, Fla. — Mrs. 
Katre Fenton isz Jamestown, 
N. Y., kuri lankosi czionais pas 
savo vaikus, sulaukus ana die
na 104 metus, davė sau nukirp
ti (nubabyt) įplaukus pagal 
naujausia flaperku mada. Se
nuke sako, kad jai tokia mada 
labai patiko.

KALE ISZAUGINO DU 
LEVUKUS.

Oakland, Calif. — Kada le
vukai Simba ir Prineesą likos 
apleisti per savo motina po už
gimimui, nebuvo kitokios ro
dos kaip pajeszkot didele kale 
kuri užimtu vieta motinos. Ko
kia tai motore daginius apie 
“sieratukus” atidavė žverin- 
cziui savo didele kale Cometa 
idant butu motina del levuku.

Levukai augo puikiai, bot 
kada daojo 150 staru kale ne
galėjo duot rodos ir likos ati
duota adgal del locn i niūkęs. 
Bet levukai neteko savo priim
tos motinos baube nesvietisz- 
kai, kad reikėjo vela kale at
vesti pas juosius. Lovukai pa
mate motina suriko tinksmai ir 
pradėjo su jaja glamonėtis ir 
rodyti srivo džiaugsmu ir užga- 
nadinima ir lyg sziai dienai su 
jais draugauja nes be josios 
nerimauja ir stojosi piktais.
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NUKANKINO
KŪDIKI

MOTERENEDORA MOTERE NU
KANKINO ANT SMERT 

KŪDIKI BAISIU 
BUDU.

Greenup,1 Ky.
Pitts, 35 motu ir jojo slūgine 
Mare Frazier, 
nežinomam

Kobortas

likos uždaryti
idantkalėjimo

žmones ju negalėtu pakart už 
baisu nukankinimą ant smert 
Pitts’o t riju metu dukrelestrijų 

Mariutės.
Pi t (s’as sako buk Maro nu

žudė kūdiki kada jisai buvo 
darbe. Mare laike mergaite ant 
pecziaus pakol pecziai apde
gė, po tam nulupo nuo josios 
skūra, du kartus norėjo jaja 
pakart tvarte, bet bijojo ‘kad 
bile diena pati Pitts’o sugrysz 
namo, nes ji buvo vyra aplei
dus o dabar patu pastojo moti
na isz Pitts’o priežasties ir ti
ki pagimdyti kūdiki bi'le die
na.

M ergą i t (‘S galvute buvo su
daužyta su pokeriu, visas kū
nelis pamelynaves nuo plaki
mo ir sužeistas kaipo ir pilve
lis baisiai apdegintas. Tūks
tantis žmonių regėjo nukankin
ta kūdiki ir kersaina pakorimu 
abieju, jaigu dažinos kokiam 
kalėjimo žadintojai uždaryti.

randasi di- 
ant Florai

SUNKI MOTERELE MIRĖ.
Indianapolis, Ind. — Di

džiausiam kape, 
džiauses grabas
Park kapiniu czionais. Drau
gai ir drauges apgailestauja 
Ro monos Roberts, 32 metu mo- 

kuri svėrė daugiau 
kaip 600 svaru, o kuri turėjo 
didžiause ir geriause” 
Romėną rodėsi cirke su 
sesute dvynute Stella, 
taipgi tiek svėrė 
visa svietą, kaipo sunkiausios 
dvynes.
NORĖJO PALINKSMYT 

SZEIMYNA; RADO JUOS 
UŽTROSZKUSIUS.

Milwaukee, AVis. — Kaimy
nai ir pažystami jaunos poreles 
Antanu Dvoraczyk, 
padalyti jiems “ 
parti” ir kada visi su linksmu
mu inejo in kuknia idant juos 
apdovanot ir parengt va kario
nei ia, nemažai nusistebėjo ir 
nulindo regėdami Antana, jo 
paezia ir vienu metu kūdiki už- 
troszkusius nuo anglinio gazo.

Dvoraczyk turėjo 23 metus, 
tarnavo Švietineje Karoję ir 
tik buvo pacziuotas suvirszum 
metus laiko.
MIRĖ ANT MOTINOS KAPO.

Springfield, Mass. — Ant 
Oak Grove kapiniu, dažiureto- 
jas rado lavonu nusižudžiusio 
Frano P. Wood, 40 motu, pas 

rado gromaitelo su žo- 
: “nubodo man gyveni

mas ir mano pati, geriau mirti 
no kaip kent e t žemiszkus ne
smagumus.” 
jojo motinos kapo.

AMERIKONAS UŽMUSZE 
KETURIS BANDITUS 

SU ARMĖNAIS.
Mexico City, Mex. — Lyman 

Barber, Amerikoniszkas ka
syklų inžinierius, kuri paėmė 
in nelaisvo Meksikoniszki ban
ditai tris sa n va i tos adgal tiks
lo iszpirkimo už 7,500 doleriu 
turėjo gilinki pabėgti isz ne
laisvos ir sugryžo gilukningai 
namo pas aavo szeimyna.

Tula vakara kada keturi 
banditai miegojo, Barber su 
akmonais nužudo visus bandi
tus, snteszkindamas jiems pa- 
kauszius ir pabėgo.

toreles,

kuri 
džiais

jiems

savo 
kuri 

ir rodėsi po

susirinko
surpraiz

Lavona rado ant
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Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOSDIDŽIAUSI
TINGINIAI

PRISIEGE TINGINIAUTI 
LYG SMERT; MOTERE 

JI PRALENKĖ.

Mo. — KctU-Montgomery, 
resdoszimts metu adgal, kada 
užpyko smarkiai ant savo vy- 
i’o,

-....

TRŪKIS SUMALĖ DAUG 
PASAŽIERIU.

Budnposzt, Vengrui. — Inži- 
niorius tavorinio trūkio nema

nydamas kelio laike miglos, no 
patemino signplo ir pervažiavo 
per stoti Kakoszaki, kur stovė
jo szimtai pasažieriu laukdami

prisiege jam, kad atsiguls ateinanezio trūkio. Kada t ru
in lova ir nieko nedirbs lyg pa'-jkis sustojo, stoties virszininkas
baigai savo gyvenimo, 
Bobbst, dalaikc ir iszpilde 
vo prisiega. Ana diena 
susilaukus 92 metu. Josios vy
ras mirė keliolika metu adgal.

Belfast, Irlandije. — George 
Thompson, kuris turėjo varda 
didžiausio tinginio ant svieto, 
įniro Lurgano, paviete Armach. 
Jurgis atsigulė in lova būda
mas jaunu žmogum ir neaplei
do josios per 30 metu, pakol 
jojo motina negalėdama ji to
linus iszmaityt, buvo privers
ta nusiduoti in prieglauda del 
vargszu. Bet Jurgis ir iii to
nais nuėjo paskui motina. l)a- 
žiuretojai jam pasako kad tin
giniu nepriima, vienok pasili
ko su jais lyg smert.

ft

Mare 
sa

mi re

ir dvvleka keleiviu radosi su
malti po lokomtyva o daug su
žeista.

Soviatu valdžia

52 BOLSZEVIKISZKI PA
TRIOTAI IR TROCKIS 
ISZGUITI ISZ ROSIJOS.
Berlynas.

iszgujo 52 Bolszovikiszkus pat- 
rijotu draugo su L.cibu Troc« 
kiu, kad pasiprieszino priesz- 

kaso duobeles 
ant permainymo valdžios. Visi
likos iszguitais in tolyma Ai
troka na.

LIETUVIO IR LENKO 
DUELIS VILNIUJE.

\ ilnius. — Tarp dvieju jau
nu X’ilnieeziu, Lenku leitenan
to Pociechin ir Lietuviu stu
dento Bronislavo Kszižanausko 
invyko dilelis, pasibaigęs abie
ju mirtimi.

Leitenantas Pociechin buvo 
uolus Pilsudskio rėmėjas, ir 
tarp jo ir studento Kszižanaus
ko, nors sziaip juodu buvo 
draugai, kilo kivirezu del poli
tikos, kuriuos juodu nutarė 
iszspresti dueliu. Užsidaro tam 
šiame kambaryje ir akis dar 
rankszhiocziais užsirisze, juo
du ome szaudytis. Szaudesi pei. 
penkas minutes, kol vienas an
tra mirtinai sužeidė krito be

jok i u

nors

ais valdžia ir
sąmones. Abudu mirė, 
sekundantu jie neturėjo.
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NAUJI METAI IR 
AMERIKOS LIETU

VIU VISUOMENE
Senu

Nauju pradžia nenoroms 
nona na gamtos vaizdeli, ku- 
■iam pannszus žmogaus gyve- 
limas: malonu anksti vasaros 
•y t a. paupin iszejus pasivaiksz- 
•ziot i,

metu užbaigimas ir 
pri-

DINGO 3,600 DOLERIU ISZ 
CZEVERYKINIO BANKO.
Philadelphia. — Franas ir 

Juze Vaiciekauckai, 160 South 
3rd ulyczios, netikėjo in ban
kas, todėl paslėpė savo sunkiai 
sutaupytus pinigus — 3,600 do
leriu iii sena pora czeveryku.

Ana diena Juze sumano nu- 
neszt pas Žydiszka sziaucziu 
pataisyti senus czeverykus, 
bet nunesze ne ta pora kuria 
mane nuneszti, bot pora kurio
je radosi pinigai. Kada vyras 
parojo isz darbo, motore pasa
kė kad nunesze jojo czevery
kus pas sziaucziu. Prijausda
mas koki tai neramumą, nuėjo 
pažiūrėt ar pinigai savo vieto
je, net suriko isz baimes ir pa
griebęs paeziule už rankos, 
abudu nubėgo pas sziaucziu 
Finhelsteina,
kad jokiu pinigu czeverykuose 
nerado.

Vaiciekauckai apskundė Žy
dą, kuris likos pastatytas po 
1,000 kaucijos lyg teismui. — 
Geriausia ir saugiausia vieta 
padėti savo sunkiai sutaupy
tus pinigus banke.

PRISIPAŽINO KAD NUŽU
DĖ ITALU KONSULE

Odessa. — Policija arezlavo- 
jo koki tai Vladymira Dobro
volskį, 23 metu, kuris prisipa
žino, buk tai jisai nužudo Tta- 
liszka konsuli Signora Cazzio, 
28 Decomberip menesi.

Dobrovolskis užniusze kon
suli su akmeniu tiksle apiple
szimo,

ŽEMES REFORMA 
LIETUVOJE.

Kaunas.
Lietuvoje spareziai eina
myn. Sziinet i
daugybe dvaru, bendrai 45,500 
hakeriu. 'Foje nusavintoje 
meje apsigyveno 3",880 nauja
kuriu, kuriems insitaisyti

— Žemes reforma 
pir-

eziou, pakvėpuoti skaniu ryto 
oru, paklausyt gražaus pauksz- 
cziu cziulbejimo, pasigėrėt i 
spindineziais saulutes spindu- 
iais, 
blizgant in upelio 
Bet... ar npsusznabždes 
gelmese paslaptinga mintis: 
taip nesugryžtamai teka upo- 
yje vanduo, taip nejueziomis 

nyksta raeities ruknose musu 
gyvenimo motai. Taip. Ir kiek 
ju praėjo ir kelintus pradeda
mo....

Kaip pavieniu žmonių gyve
nimo, taip yra 4r su tautomis: 
amžiais gimusios tautos vienom 
nyksta, o ant ju griuvėsiu isz- 
kyla naujos.

Metu 50 suvirsz kaip ir mu-

cziulbejimo,

pasižiūrėt cziurlenantin, 
va ndenolin.

sielos

dnkte ka- 
Dwight F.

DUKRELE KARISZKO 
MINISTERIO.

Alicija B. Davis, 
riszko ministerio
Davis, kuri yra viena isz žy
miausiu mergaieziu 
tiszkam būrelije.

• liphnna-

kuris užsigynė

DU SUDEGE, G SUŽEISTI 
O KITU NESURANDA.

Philadeliphia. — Dvi mergai
tes sudegė ant s-mert, dvieju 
vaiku nesurado o szeszi pavo
jingai apdege deganeziam na
me ant Morton ui vežios Scre- 
doje. Toji vieta buvo del pasi
linksminimo vaiku po mokslui 
isz tosios aplinkines. Daug ug- 
nagesiu likos sužeista ir apde
ginti. Tame laike name radosi 
suvirszum szimtas vaiku. Ug
nis padare bledes ant 25,000 
doleriu.

ISZEME 15 LAVONU ISZ 
SUBMARINO.

Princetowfi, Mass. — 
kai iszemo penkiolika lavonu 
isz paskandyto submarine S-4 
— isz viso lyg sziai dienai isz- 
imta 32. Asztuoniu visai nesi
stengs iszimti, nes tieji randa
si taip maszinerijos, prie ku
riu norikai negali prieiti. Tie
ji pasiliks pakol su'bmarina 
iszkels in viražu.

H Pittsburgh. — Olga Pav- 
Jicdka, 17 motu, nužudo Niek 
Anderson 35 metu, kuris ja pa 
niekino, būdamas ant bardo 
pas josios motina. Trys 'kitos 
žudinstos buvo papildytos ta 
paezia sanvaito.paezia sanvaito.

iszparceliuota su pjrmatakunai numynė lakus
minu

le u riems

že
daugeliui 
vaiku in 
džiule szali. Savo 
kentėjimais, pjasiankojiinu nn-

Tevvnes Lietuvos 
szia t oi a'm a ir dl- 

szali. Savo vargais,

ūkius, valdžia duoJa paszelpos. sjfyne kelia iii szviesesnp ateiti.
Be to pradėta parceliuoti dai

166 dvarai, isz kuriu busią nu-
Ir sziandie treczdali musu tau
tos priglaudę antroji Matute —

po tam ji nurodo, paėmė 
brangenybes kokias rado ant 
jo, pasirodo in jo drapanas ir 
kada bandė parduoti brange
nybes, likos aresztavotns.nybes

LINDY ATLĖKĖ IN 
PANAMA.

Panama. — Pulkininkas Lin
dy, Panedelyjo atlėkė in Pana
ma, 310 myliu tolumo isz Costa 
Rika. T ‘ ‘
pasvoi kino i szk i 1 m i nga i. 
zidentas Chiari apdovanojo ji 
auksiniu medaliu.

Isz czionais Undy nulėks in 
Kuba, po tam namo.

Uukstancziai žmonių ji 
Pre-

4 KUNIGAI IR 6 MINISZ- 
KOS PAIMTI PER 

BANDITUS.
London. — Belgiszka misija 

Tientsine, aplaike slapta gro- 
mata, kurioje pranosza, buk 
Kiniszki banditai Santaoeho 
laiko nelaisvojo keturis Katali- 
kiszkus kunigus ir szoszias mi- 
niszkas, kaipo daugeli Katali- 
kiszku mergaieziu tiksle iszpir- 
kimo. Gromatoje pranosza, kad 
jaigu pagelba greitai nepriims, 
tai visi liks nužudytais.

BAISI ŽUDINSTA GASPA- 
DORIAUS IR JOJO 

PAOZIOS.
Varsžava. — Sodžiuje Pora- 

idzove likos nužudyti 45 metu 
gaspadorius Raidas Važyniak 
ir jo pati 42 metu senumo, per 
nežinomus piktadarius nakties 
laike. Gaspadorius buvo tur
tingu ūkininko ir tas nustume 
žadintojus prie baisaus darbo

Žmonys 
isz ryto pamate kraujo .pedsa
kius pranesze apie tai valdžiai.

tiksle apipleszimo. Žadintojai 
sukapojo abu balsei. I

GIMĖ SU ŪSAIS IR 
BARZDA.

Rio de Janiero, Arg. — Kū
dikis kuris pirmiausia pg?ei-
kalavo ant szio svieto nu kirpi
mą, barzdos ir nuskutima usn, 
gimė Propsia City, provincijoj 
Sergipe, pagal daktaru pripa
žinimą. Kūdikis yra sveikas ir 
svoro dvylika svai'u, gimdamas 
su gana didelia barzdukia ir 
ūsais. Jo tėvas yra farmeris, o 
no barborys.

.•

savinta apie 24,680 ha. žemes. (p(i£jui0 Amerikos Šzalis. Nan-

Pinigai popieri- 
in kojine

SUEDE PINIGUS.
Karoliai, Panemunėlio vals. 

— Czia f)na Tijusziene, patiko 
nelaime: peles suede du tuks- 
taneziu litu,
niai buvo sukiszti 
klėtyj. Koks dar pas mus tam
sumėlis, kad pinigus nededa in 
bankus, o laiko pas save pasi
dėjo. Be to, pas ta paezia Ona 
Tijusziene sudego linu mina
moji maszina. Šliejama, kad lai 
biauraus kerszto padaras.

' *

MIRĖ KUN. M. GUSTAITIS.
Lazdijų Gimnazijos Direkto

rius, daugelio veikalu autorius, 
poetas, žymus darbuotojas 
Gruodžio 22 diena 1927 meto. 
Isz vakaro jautėsi sveikas. 
Naktyje staiga apsirgo. 3 va
landa nakties pasiskundė smar 
kini kenezias ir mirė.

M. Gustaitis ir

jo pasaulio gyvenimo aplinky
bes, žmonių santikiai, pati 
gamta pareina in būda, sunkia
si 'kauluosna, stelbia visa kas 
ingiinta, atsivežta isz Pirmo
sios Tėvynės, ir.... Bet nejaugi 
net treczdalis tautos gali palik
ti vien kaip tas

A.a. kun.
mums, Amerikiecziams 
buvo pažystamas. 1914 ir 191,5 
metais velionis lanke musu ko
lonijas, rinkdamas aukas “Ži
burio” draugijai.

gerai

NAUJAS BAŽNYTKAIMIS.
Žvirgždaicziai. Szakiu aps. 

— Priesz kava Žvirgždaicziai 
buvo paprastas sodžius. Bet 
dabar, ežia jau bažnytkaimis. 
Sudaryta parapija, pasistatyta 
bažnyczia. Yra kunigas. Veikia 
koperatyvas

szapas, kurs 
dingo vandens bangu nunesztas 
tolumoje !

Nejaugi tie, kurie dar pats 
nesuspėto pilnai laisves oru at
sikvėpti, isz skurdo ir vargo 
isztruko geroves pilnai dar ne 
atsiekė isztiese savo ranka Ru

sa- 
visZkiams, kad juos gaivintu 
tautiniai, stiprintu moraliai ir 
materialiai; kurie nesigailėjo 
kruvinai uždirbtu centu Tėvy
nė gelbėti, o 
gausiomis aukomis szviesesne 
ateiti pagreitint; nejaugi taip 
kilnus ju darbai ir pastangos 
gali likti suvis 
užmirszti ?.... 
tiksliausias ir 
paminklas,
žius liudytu: butą garbingu su- 
nainiu mylėjusiu savo Tėvynė?

Amerikos Lietviu llustruota 
Istorine knyga 
Lietuviai 
mintis, 
primins apie gyvneima Lietu
viu Amerikoje;
tauozias nuszvies kas gi buvo 
ir koki buvo tie, kuriu taip 
roikszmingas buvo balsas ju 
Tėvynės laisves atgavime; ta 
istorine knyga bus veidrodis

so ir Vokieczio pavergtiems

jai atgimusia:

nepastebctl, 
Koks gali būti 

patvariausias 
kuris isztisus am-

“Amerikos
— ji turi būti ta at

kari kartu kartomis

kuri svetim-

ir sziaip kelios istorine knyga bus veidrodis 
krautuves, nesenai pastatyta jaunosioms kartoms, kurioje 
graži erdvi pienine.

Kylantis ,miestelis atrodo
gražiai, tik akis gadina nudras
kytas szvon torius, kur gyvu
liai bažhyczios kampus spar
do. Czia jau turbut, musu kle
bono apsileidimas.

ATSAKIMAI.
Mrs. A. Z., Halethorpe, Md. 
Raszykio tamista ant szito-

kio adreso: County Insane Asy
lum, Middletown, Pa., ir apra- 
szy’k apie ta žmogų apie kuri 
nori dažinot.

A.J.B., Now York. — Johns
town Flood atsibuvo 31 Mo
jams, Ketverge, 1889 mote. Ki
to klausymo nežinomo.’

u*

kurencija tobulina; tobulumas 
garbe apvainikuoja. Ir tad ne
abejoti na, kad panaszi knyga 
gali daug prisidėti prie 
t aut iszkumo palaikymo.

Apie panaszu istorini veika
lu jau senai buvo alvota. Juo- 
mi buvo susirupine visuome
nes vadai; gvildenta seimuose. 
Bet... veltui. Numatomo darbo 
sunkumas ir leszu stoka užkirs
davo kelia. Sziandie nors gal 
dar su didesniais sunkumais 
tek susidurti to darbo vykini- 
me, bet jau pasiszalinta finan
sinis trukumas knygos leidimo 
reikalams it žymiausi visuoinc- 
mones vadai ir raszytojai su
darė viena bendra buri ir drą
siai stojo in darba. Prie ju dar 

kilniu idealu 
žmonių, kurie nors ir vėlina 
prisi jungs bend ra n darban bet 
Savo /darbsztvnnu ne mažiau 
gali pasitarnaut visuomenei 
sziame kilniame darbe.

Tad pradedant Naujus Me
tus visi kas gyvas stokim in 
Nauja ir sunku, bet brangu ir 
reikalinga darba: 
“Amerikos Lietuviai 
man. Tik visi uoliai bendradar
biaudami atsieksime tikslo ir 
uoliau stengsimės ir dirbsime 
— to darbas bus tobulesnis. 
Pirmas musu ir sunkiausias už- 
davinis 
rinkimas.

Kun. S. Draugelis, 
Knygos “Amerikos Lietin iai 
Liedeju Komiteto Pirmininkas.

randasi ir rasis 
kurie

pasita rnaut

* y
knvgos

lp’

h‘idi-

Statistiniu Žinių.

; ’ >

Paskutines Žinutes.
1J Renovo, Pa. — Kas tok i s 

pakiszo dinamitą po bažnyczia 
Gospel Tabernacle. "Eksplozija 
padare daug bledes ir sužeidė 
devynis žmonis.

11 Memphis, Tonu.

pamatys savo tėvu ir prateviu 
gražu pavyzdi, ju palikimu. Ne 
ne vien ateityje kaipo pamin
klas, bet ir sziandie ji mums 
yra reikalinga: ji parodys 
mump kn mes turime; tuos 
szimtus ir net tukstanezius in- 
vairiu jnvairiausiu draugijų, 
kuriose susispietė kuone visi 
Amerikos Lietuviai; joje bus 
aprazyta varbiausios instaigos 
ir bankai, kurie nuo centu pra
dėti ir vien per isztvcrmiilgu
ma ir sumanumu savo in k u rojų 
iszaugo, iszbujojo ii’ sziandie 
ne svetimtauezius aptarnauja; 
czia bus proga susipažinti su 
musu žvaigždėmis — pasižy
mėjusiais asmenimis net sve- 
tiiptaucziu taipe. Pažinimas 
veda prie konkurencijos; kon-

Igo
ris Clarence Reese, nužudo bal
ta žmongu pas kuri rado tik 75 
centus. Nigeris aresztavotns ir 
uždaryta kalėjimo.

U New York. — Pavastirijo 
Vokiecziai mano atlėkti in 
czionais su nauju orlaiviu, ku
ris gali pakelti szimta pasažio- 
riu.

reikalinga: i
Pennsylvani jos

su-
22 milijonus kepalu,.o 

kasztuoja po devynis 
szeimynn pa-

Gyventojai 
kas sanvaito iszduoda konia 
dvideszimts milijonus doleriu 
ant duonos. Kas sanvaito 
valgo po 
kožna
centus. Kožna 
prastai suvalgo po dvyleka ke
palu per sanvaito. Asztuones- 
deszimtas procentas žmonių 
valgo duona su kožnu valgiu, o 
tik 23 procentas moterių kopa 
savo duona, 78 procentas su
naudotu miltu Ponnsylvanijoj 
yra pargabenti isz AVestu o tik 
22 vra isz musu valsczio.
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AMBASADORIAUS IR KONZULU:
ADRESAI LIETUVISZKO
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Lithuanian Lagation, 
1622 16-1h Straat, N. W., 

.Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
11 Park Row, Naw York, N. T.

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

ve ne yra isz priežasties prohi- 
bicijos. Žmones daugiau pra- 
leidinejn dabar ailt gėrynių ne 
kaip kitados, bet kitokiu budn 
ne kaip prie’sz pn>bibieije. 
Sziadien turtingas žmogus <lan
giau moka už gervinus, o varg- 
szas daugiau iszduoda verda
mas savo namine.

Bet žmones balsuos prioszais
baigiant 
Knygoje

STATISNIU ŽINIŲ RINKI
MO REIKALU.

(Bendri Paaiszkinimai.)

Kas Girdėt
" jf

T* > ■—-* ’ —

prohibicije, kada bus rinkimai 
Novom-

Statistines žinios 
surinktos isz visu Amerikos 
Lietuviu gyveninio šviežiu: t i-, 
kybines, tautine#, ekonomines, 
pilietines ir politines, prade
dant nuo

turi būti

prezidento ateinanti 
bėrio menesi.

PAJESZKOJIMAI
Geri laikai tiktai tada gali 

užeiti, kada darbininkai dirba 
ir gerai uždirba — kalba For
das. Ir kiti tmnasziah kalba ir 
aut to gerove pasibaigė.

Nenpoliuje. nuo kokio tai 
laiko atkreipė ant saves dide
le atyda medium teplorystes 
(malorystcs) Luigi Belotti, 28 
metu, žmogus, kuris keli me
nesiai adgal nežinojo, kad ji
sai turi savyje gabumu mala
vėjimo paveikslu. Viena karta 
apemo ji miegas kuris' ji pri
verto prie pagriebimo in ran
ka szepeezio. Tuojau# pradėjo 
malavot greitai ir puikiai pa
veikslu ir in 20 miliutu pabai
gė darbu, kuris užimtu kitiems 
malnriams kelo# diena#.

»n

uno

Pajėszkau savo drUUga .Jur
gi A’ilima, paeina isz Lietuvos 
Vebriszkin kaimo, Panemunė
lio valscz., 
Kauno red.

Rokiszkio apskr., 
Jis iszvažiavo in 

Amerika dar priesz kara. gir
dėjau gyveno 10 metu atgal St. 

Turiu svarbu reikalu,ruonis. Puriu
kas apie ji žino ar gyvas ar mi
ręs meldžiu szirdingai pranesz-
ti. lt.

Jonas Žemiu t i#, 
105 High St

Burlington. N. J
• t

Pajoszkau savo giminiu Juo
zapa Malažinska, Adoma But-

sesers Kristinos,

Tasai daugiausia juokėsi — 
katras juokeli paskutinis. I>et > 
tegul sau atsimena, kad ir po 
jnom gali kas da daugiau isz 
jo juoktis.

Lietuviszkai

X'vngriszkam mieste Braty- 
slavo, bego greitai automobi
lius. In kelo pastojo jam kokia 
tai motore, kuri likos parmes
ta per sparna (taip vadinasi 

“fenderis’D-For-
sigundes szoferis sulaikė tuo- 
jaus automobiliu, bet nemažai 
nusistebėjo, kada motere atsi
kėlė, priszoko prie szoferio, ap
kabino už kaklo, pradėjo sina- 
gei juoktis ir bueziuoti szoferi.

Dalykas tnojaus iszaiszkejo. 
Motere buvo nerege per vie
nuolika melu. Parpuolus po 
automobilio ratais, likos su
krėsta nerviszkai, kuris jai su
gražino regėjimą. Tuom nepa
prastu atsitikimu užsiėmė Brn- 
tvslovskas universitetas.

Pomiankovski.

Neužilgio Varszave bus isz- 
bandymas naujo iszrasto me
talo, kini i-zrado inžinierius 
Franciszkus
Naujas metalas iszrodo kaip 
auksas, isz kurio ne tik galima 
dirbti visokius dalvkns bet ir 
pinigus.

s, 20 
verstu nuo Varszavos, apsirgo 
jauna dukrele -kaimieczio, ko
kio tai Maksymiako, kuris no- 

jaja nuvežti pas daktaru, 
bet nuo to atkalbino ji kūmu
tes, sakydamos tėvui idant pa- 
s za u k t u 11 žža dėt o ja. 1 *asza uk - 
tas užžadidojas-raganius per
žiurėjas mergaite, pasakė kad 
prkta dvase apipainiojo mer
gaite ir paliepe ji isz mergai
tes iszvarvti sziok»i)i badu: lie
pe mergaitė isztepti avies tau
kais ir indeli in p<‘cziu ant 
“trijų Sveika Marija
]>er tiek laiko laikyta mergaite 
pecziuje, pakol neat kalbės tri
jų poteriu), lx*t pirma reikėjo 
pririszti mergaite ant lentos ir 
tipneszti tris kartus aplink ply
ti nyczia. Tamsu# lengvatikiai, 
kada jau ketino dėti mergaite 
in pecziu, adbėgo kaimo darak
torius ir iszgolbejo mergaite 
isz juju ranku. Jaigu mergaite 
butu indeja in pecziu tai tik
rai ji ji butu mirus.

A pi i n k i n oje Do m b ru v k o

> t (tai yra

Prolribicijos in k u rojai ir už- 
laikytojai skelbia 
c žinosią, 
proli?bicij(>s tokia gerove ran
dasi Amerika ir žmones dau
giau siiczedino pinigu no kaip 
priesz tai.

Bet tosios prohibioijos nie
kas neužlaiko, ir nesirūpina ar 
kada bus atszaukta ar ne, tik
tai biitlegeriai ir veidmainiai 
Jcorie surinko milijonu#, Gero-

laikraaz-
buk isz priežasties

k u ir sesi'rs Kristinos, pir
miau# gyveno Mahanoy City, 

.Meldžiu atsiszaukt. arba 
jei kas apie juos žino meldžiu 
praneszt. • lt

Pa.

Wm. Yarkus,
72 Bnnnard SI.. 

Freehold, X. J.

— Ko tu šmaksai, argi tu 
ne bernas....

Maža jis pažysta isz ju, nes 
akys, 
apvilktos, bet girdi, kad net
bernai atitarnavę kariuoriie- 
nej ji sznekina. Jau Vikiui pa
kylu upas. Galvoje karszla, 

i ūžia,

AKLAS ARKLYS
\' "l r—r

A ■ . *> .
Gyveno viename mieste pirk

lys. Reikėjo karta jam važiuot 
in kita miestą pinigu. Pirklys 
turėjo gera arkli, ir savo rei
kalais visada jodavo raitas.

— Nujojo irszi karia pirk
lys, gavo pinigus ir gryžta na
mo. Kelias ojo per miszka. 
Miszke užpuolė ji žmogžudžiai. 
Blogai' butu buvę pirkliui, jni- 
gu arklys ji nebūta iszge.lbe-

< Iszsigeres
f

Kai Viktas, beturtes naszles

T

tarytum kokia plėve

Minus, buvo dar 10 motu, jis gn|yoje
Galvoje 

ir insismagiiies

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas

I

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

jau svajojo t uos laikus, kada \’j|jns net dainuoti pradėjo.pirmųjų ateiviu ir 
dabartiniais laikais. 
Amt'rkos 1 /iet avini ’' 

bus aĮH’aszoma visu kas tik 
buvo ir vra lautiszka ir remon
te# vien grynais faktais ir do
kumentais. Ne# veikalas to vra 
rimtesnis ir naudingesnis, ko 
jis yra objektingi'snis.

Statistiniu žinių surinkimui 
palengvinti paruoszta 
szia linkėtos: kolonijų, parapi
jų, drangiju-kluvu, 
milu, banku ir taiipomu-skoli- 
namvju bendrovių, biznierių. 
Kiekvienai kolonijai, kiekvie
nai parapijai, kiekvienam pro
fesionalui, bankui, draugijai ar 
bendrovei 
invairiais užklausymais (taip 
vadinama anketa), kuri reik 
užpildyti. Biznieriams gi ant ' 
vieno lapo keliems pavyzdžiui 
sulig gatvių ar kvartalu ir 
taip toliau. Per anketas.surink
tomis žiniomis 
raszoma 
niai.

Pavirszutinai žiūrint gal an
ketose per daug klausymu. In 
nekuriuos isz ju daugelis uega- 
at sakyt i (yptiez parapijų an
ketose), bet žinių rinkėjai pri
valo rūpintis kuo nuodugniau- 
sa isztirti. Jeigu gi ko negali
ma — nieks nekaltas. In anke
tas neineina klausvmai lieczan

t I

VISU

6 ru-

pro lesi o«

paruosztas lapas su

kuri reik 
Biznieriams gi ant

ar

rementes bus 
atal i nkami

Dovanu $10 tam kuris pir
mas pranesz apie Antanu Ja
kuli, ar gyvas kur ar miręs, pa
eina isz Lietuvos Radzunu Kai-’ 
mėlio, Alytaus Valscziaus ir 
Apskriczio. Pribuvo in Ameri
ka 1893 mete gyveno Connecti
cut State 1901, paskiaus girdė
jau gyveno Brockton, Mass. 18 
metu kaip negirdėjau apie ji. 
Turiu didžiai svarbu reikalą 
apie ji žinot, jo giminaitis Jur
gis Adomaviczia. 
sas:

J u r gi s Ado m a v i cz i u s, 
75 Leo Park Av<

Sztai ad re- 
t .J.23

t 
Wilkes-Barre, Pa.

Pajeszkau savo broliu Karo
liu ir Petra ir sesele Alena Ma- 
culionin, jie paeina isz Stara- 
polps pav., Jevaravo Gmino, 
Igliaukos Para., Slamansu kai
mo. Jei kas apie juos žino ar 
gvvi ar mirė, meldžiu praneszt

(t.F.20ant szio adreso:
Sam Masidon,

Box 383,
Greenville, N. C.

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimo pinigu ligoniams.Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
aieriaua nog sudėta pinigu ant 
susirinkimu. Preke ... 26c.

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

’jos. Iszspruko jis isz žmogžu
džiu ir laimingai parųesze pirk
lį namo.

Apsidžiaugi
dėjo niekuomet įiepamirszt 
arklio nuopelnu: ligi gyvos gal
vos, sako, arklys bus aprūpin
tas maistu ir jokio darbo ne
dirbs.

Arklys szeimininka iszgelbe- 
jo, bet, greitai bėgdamas, pn- 
konke savo sveikatai, pradėjo 
szlubnol, o 
ko.

Nebuvo

•s pirklys pasiža- 
niekuomet

paskui staiga apjo

straips-

u k i ui isz jo jokios 
naudos. Kairi asz

s — nenaudnigti gyvuli mai
tinu.’ Lieiie jis ark'll 
szert, o 
n i nk ui ir 
gatve, vartus uždaryt.

Buvo tuomet žiema. Darbi
ninkas iszpildo szeimininko in- 

Ilgai stovėjo arklys, 
palenkės galva: vis lauke dar, 
kada ji inleis. Atėjo naktis, su- 
szalo arklys, iszalko, liet nuo 
vartų vis neina.

Galop suprato, kad nėra ko 
jam ežia laukt, nuėjo in gatve. 
Slankiojo vargszas 
kakla isztempes,

mano pirk-

mažiau 
darbi-

Liepe jis 
paskui insake

visai iszvaryt ji in

sakvma.

bus didelis ir turės savu pini
gu; pirmu syk, pakliuvus porai 
litu in nagus, Vikius, kaip visi 
bernai, iszsigers.

Sziandicn — jau po
— \riktas eina isz mies

telio girtas, iszsigeres. Kokis-gi 
smagumas! Galvoje, 
vanduo verdu, 
nesi bijo 
pastotu jam kelia, - 
signstu. Miestelyj, 
Vikiui už 
litrą degtine 
atsigėrė,

mid u
5

tarytum- 
Nieko Vi k t as 

kad ir 100-as vilku 
- jis nenu- 

t rak t v re
szeszis litus davė 
?s. Atsigėrė Vi k t as, 

kiek gana, ir kiti du 
vyresni už ji berniokai.

Sveiks... in sveikata.

() kai asz augau pas sltvo 
teveli;

Tai asz turėjau kaime 
mergele..

— Bravo, Viktas, bravo!...
— juokiasi, kaip padūkę# jau- 

J’bliau, Viktai to

rr

11 i mas.
linu...
Tai asz ja lankiau kas

va ka re Ii s...
I'riam t ra lybių oi lia Ivliai

lia...

I <

Skrenda Vikiui, kaip varnai |į 
karszta vasaros diena, mintys 
viena po kitos.

— Isz kelio!
važiuoja

4

W. D. BOCZKAUSKAS CO 
MAHANOY CITY, PA.

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastai” kietais apdarais. Preke |1, 

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

l’žkimes roke \riktas tol, kol 
pradėjo isz galvos garuoti lit
rai. Ne be triukszmo tas litre- 
lis garavo. Ant rytojaus per 
visa diena galva buvo, kaip di
džiausiais kūjais sudaužyta. (>| 

ir szitiek.

IiL

Ii pirmu ateiviu pasakojimus. 
.Jie bus renkami per specialius 
asmenis sulig tam tikru nuro
dymu. Pąrapiju ir kolonijų kū
rimosi istorijos taip pat turi 
but suvis skyrium ir kuo pla- 
eziausia apraszytos. Panasziai 
ir su invairiu kolonijų tautinė
mis manifestacijimis bei ju da
lyvavimu invairiose parodose, 
konkursuose ir taip toliau. Rei
kia suvis skyrium visa tai ap- 
raszyti ir surinkti fotografijas 
su dokumentais. Ypaez labai 
brangus yra kolonijų pasižy
mėjimai svetimtaueziu tarpe ir 
iszkarpos isz svetiiUtaucziu 
laikraszcziu kuriuose tai apta
škoma. .Jeigu leszos pavelys tai 
parapijų ir Amerikos Lietuviu 
dalyvavimas Tėvynės atgimi
mo turėtu būti apart apraszy- 
mu Istorini'je 1 
suvis skyrium kitose dviejose 
k nygose apraszy t a.

Kun. S. Draugelis,

Ypaez labai

neregys, 
uostydamas 

žeme ir namu sienas, jeszkoda- 
mas lupomis sau maisto: žoles 

szieno saujeles. Ir 
nieko nerado, visur tekszojo 
tiktai vienas sniegas.

Taip beklydinedamas, 
<‘jo miesto aikszte. Viduryj 
aiksztes stovėjo stulpas su var
pu. Tame mieste nuo senu lai
ku buvo iszlikes toks papro
tys: kiekvienas, kam reikalin
ga buvo pagelba arba kam at
sitikdavo kokia nelaime, g 
jo eit ir skambint, varpu. Var- 

skambant, [susirinkdavo 
aikszteje visi miesto gyvento-

arba bent 
nerado,

aikszte.
pri-

ale-

pu!

knygoje dar ir toje

iUlvr'Aivjv \ \ uniu-

jai ir tardavosi.
Priėjo arklys prie stulpo, pa

gavo dantimis varpo virve ir 
alkanas pradėjot ja kramtyt. 
Patraukė 
suskambėjo...

žmones,
Nusiuntė seniūnai pa- 
pirkli.

virves? gala, varpas 
susirinko aiksz- 
pažino pirklio

nrkli.
kviest pirkli. Atėjo pirklys; 
žmones papasakojo, kaip skam-

Knygos “Amerikos Lietuviai’’ J° arkly#.
Leidėju Komiteto Pirmininkas. pirklys, 

•jam arklio, prisipažino kaltas 
esąs,

Susigėdo pagailo

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkoa
Dantistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

Tuksiantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

Dručkiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Issmargintais Vyrssalg 
•ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIR SZITA KNYGA

150 Paveikslu.

Keliu važiuoja žmones ir 
mato linksma Vikta. Nenulei
do# jis, kaip paprastai, galvos 

bet, placziai žengda- 
žiuri kiekvienam akysna, 

lyg kareivis.
Kodėl tie žmones 

geria tokia bjaurybe, 
karezia, lyg czemeris.’

Viktas, kaip tik 
lupomis — kaip drugio kre- 
eziamas, pasikratė.

Tuszezia jos! 
gersiu.

Palauk, nepeik pradžios 
be galo, kai insiragausi, bus— 
szalin medus.

Viktas gere raginamas dran
ga ir lauke, kada bus girias.

Kai pareisiu namo — 
si burgs isz kelio!

Akys apdumtos, 
matyti takelis. Kad ir kaip jis 
tvirtai mina kojomis, bet jos 
įlekia ūso.

Ž i n re k i t, V i k t as gi rt a s!
Bėga szalin sodžiaus vaikai. 

“Ko jiems reiks,’’ -r-- didžiuo
damasis-mano sau Viktas dar 
labiau nuduodamas girta.

— Szalin, rup..., iszrnusziu!
Tiek to, kad ir karti degti-

m žeme, 
mas,

ponai
net

pri lytojo

kart i, no-

vi-

neaiszkiai

Ko jiems reiks,

r

nele, ’by tik žmogų drąsesni pa
daro. Vikius net jaunimai! isz- 
dryso nueiti, ir niekas jo isz 
ten nevaro, kaip kitus jo vie- 
nameezius.

V i k i a i szokt...

vėmimo liek ir szitiek.
Vaik.szcziojo jis visas iszbales.

Reikėjo dar tokiam par-
-— ba*

— Lito prainusz-
negali sugaudyti, o

szni gerti szitoji derva, 
resi motina.
ta galva
jisai — gert.

jau daugiau asz jos ne
gersiu, kai pažinau skoni... tfu, 
net krato...

I 
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V?' PAVOJUS! N 
. A 1 .

Ž1US Į 
ženklams persišaldymo

n/ P&sirodži
7’ r..-
V
II

ik j. v

.6

pirmte'rhs 
krutinėję, patrinkite vikriai Al

IDR. RICHTERIO
Inkaro Rūšies

PA1N-EXPELLERIU
Vai»bažrnk!i. re,ri»trimtai 

\ S. V. Pat. Biure. y

kadPersitikrinkite, 
I n k a r o vaisbaženklia

J butu ant pakelio. 
IV teh » . »f rašykite tiestai j laboratorij-i.

3 F. AD. RICHTER* CO.,
Berry (t So. Sth Sts., 

Brooklyn, N. Y.
V

e • • • U
35c ir 70c vai^tinGse, arba [

»I 
n
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Mokinkimes Nauja Kalba Esperanto
VADOVELIS ESPERANTO KALBOS

Szita knypra nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pasaulyje

i
♦

| jau placziai vartojama kalba ESPERANTO. Esperanto kalbos gra- J
▲ M 6 v • t A I t • * 1 A • * 1 * _. ? t . _ • >
1 MIUVK'/.UO J • I1S. J VW. .WllfS T '« ’-v.

♦ gus ja gali iszmokti in viena diena laiko.
f*roke su prisiuntimu tiktai $1.00.

i matiKzka yrn neiazpasakytai lengva ir vidutiniszkai prasilavinęs žino- i

» Knyga susideda isz 170 |
puslapiu, miera 5x7 ir puse coliu.
Ku$ pirks szia knyga, tam priedu dykai duosiu pauiszkinima kaip ga-

I siuskite sziuomi adresu:
♦ 
»
♦

lima in trumpa laika iszmokti Esperanto kalba. Užsakinius ir pinigus | 
1 I « ♦ ♦ i

A. S TRECZIOKAS
197 Adams Street, Newark, N. J.

..  1 —»I ■<'I — —^<1 I <■>'«!■ ♦«>»>    > «. —«► «IM «M< ••-■ ■■!■ * I»||«—'*111 «

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

------ -s----------
3 ežia Procentas už jnsu pinigus ir saugumas del justi 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

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

...—------- -- ...... i........................ ...... .. .......... .

Dekite savo

JilHH ■ I ■H.I..

----------------,---------------------

BALLBANDs /
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Angliąkasiu Kurpes
Su Drūtais Pailgintais Padais

žmones atsi-
«y-

gaileslingieins,

nedavęs jam paszaro ir 
ilszvares lauk badu mitt. Ir 
paėmė jis vol sau senaji dran
ga.

Kad dažniau
mintu, jog Dievas liepe ir 
valiams 
miesto gyventojai iszpjove ak
menyje paveikslu, kaip aklas 
arklys skambino varpu. I r 'pa
state tu akmeni aikszteje prie 
stulpo, kad žmones pasimoky
tu.

but
I

f

Labai ilgai nešiojasi.'

Tik tegul kiekviena nupirkta kurpių pora turi Raudona Bolę ant 
ir jos bus drūtos, taipgi reiškia pinigų taupymų

ha •

kurkus 
galima nešioti.

t

> nes jas ilgai

“MISHKOn
Mishko” padai vandens neper merkiami ir 

skujiniai padai. Raudonus Boles ženklas yra

Kuomet reikalauji skurines darbui kurpes prašykit I

Tikras Budas Baigt 
Muskulu Skausmus

Ball-Band” darbui kurpes.
nešiojanti negu 

ant kurkus.

u 
ilgiaus

u

Tūkstantis Naktį
OerbemzzU TomlatU:—

Sulaukiau nuo jutu alunczlainM 
mano vardu knyga "Tukatantto 
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu 
•širdinga acilu ir labai džiaugiuoai 
kad tokia knyga kaip “Tukatantli 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra tlngeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nat nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Ass visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas imogus apie vieką tada 
pamirsztl ir visokį rūpesniai nore 
ant valandėlės atsitraukia.

8u pagarba, 4 
18 d. GeguMo llllm. 

Dv. Palazduonys, 
Czeklszkes vai.
Kauno apak. 
LITHUANIA lį į I
Yra tai ketvirtas iazdavimae tos pnUdos knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Taipgi galima

o $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2«50.
W. D. BOCZKAUSKAS-00. MAHANOY CITY, PA.

vardu knyga

ŽOKA8.

/

parodo kad žmonėms labai patinka, 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos

.ų. w
I t f *

.t A ‘-l f P •• > f
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Nebūk mizerija su strendiegliu ir 
skausmu del sustyrusiu muskulu ir 
sąnariu dei sunkaus darbo, užsiėmi
mo ar del kitos priežasties. Vartok' 
Johnson’s Red Cross Kidney Plūste
ri prie skaudamu vietų, subrinkimai 
ir sustyrimai jus apleis — beveik 
urnai.

Johnson’s Red Cross Kidney Plm- 
teris užbaigia skausmus tarsi mugisz- 
kai, del to, kad gyduoles ant plaste- 
rio persisunkia per oda ir eina tie
siog in apimtas vietas ir būtinai pra
deda savo nuostabu veikimą ir tei- 

z kia pagalba taip ilgai, kol plasteris 
laikomas prie kūno.

Tukstancziai sunkiai djrbancziu vy
ru h’ moterų surado papraseziausia, 
lengviausia, greieziausia ir tikriau
sia būda gydymui skausmu ir susty- 
rusiu muskulu. Nekesk nei vienos 
minutes. Gauk Red Cross Kidney 
Plaster bile vaistinėje. Nuo momento, 
kuomet jus pradėsit vartot, jus nusi
stebėsite to nuostabiu veikimu. Istebėsite jo nuostabiu veikimu.

4 ‘ i " • ' i'
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Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street, Mishawaka, Ind. 

“Namui, Kurie xMoku Milijonus del Rubles"

I iR
I 1

*n»
■z

i

’i.

Ui

■ >

II• . .. :

v’/-

<:•

< J

v *■ ■ „ ‘ l>n!’v#

■t

I
i

I' re. ♦ -I

P
O V'f 

N-

'■ii



'SAULE’ 1 *

Karalienes
l

Šunenas
Sulietuvino A. BLAŽYS 

Del Darbininko.

fszaiszkinimas.
Keturios Japonijos salos, in- 

sikiszusios in pietus, sziandien 
yra vadinamos Kijuziju salo
mis. Kitados tas tolimas salas, 
“isz kur saule teka,“ aplanke 
Szv. Praneiszkus Ksaveriotis ir 
kiti jo broliai ir pavadino jas 
Szimu. Didumu toji šalin kara
lija — lygi Alpiu Szveiearijai. 
Gyventoju skaiezius siekia ar
ti penkių milionu. Kiek gyveno 
žmonių toje gražioje Szimo sza- 
lyje ant i*ojoje 16 szimtnieezip 
puseje, kada invyko nuotikial, 
apie kuriuos mes tuojau papa
sakosime, tikrai nežinia. Tiek 
yra isz senu misionierių pasa
kojimu žinoma, kad tuo laiku 
tankini buvo apgyventa laukai 
ir net juru pakrnszcziai, taip 
kad beveik nepertraukiama 
eile tęsdavosi vienkiemini, so
džiai ir didesni, 
miestai.

Isz septynių kunigaiksztiju, 
in kuria dalijosi Szimas, di
džiausia, turtingiausia ir žy
miausia buvo Bungo srytis. 
Seszioliktame szimtmotyje jos 
valdovas prijungė ginklu daug 
svetimu žemiu; jo valstybe ap
ėmė puse Szimo rytu.

Tuo galingu valdovu buyo 
jaunas karalius Sivanas, kuris 
buvo užkviotos in savo sostine, 
Funaja, Szv. Pranciszku Ksa- 
Vorioti. Tam Japonijos apasz- 
talui 1551 metais tenai teko 
vesti gana asztrius ir pavojin
gus
me jis gynė Japonu žyniu už
puldinėjimą Kristaus mokslą. 
Jaunas karalaitis pergale vio- 
szai pripažino szventajam ir jo 
mokslui; dėlto supyko žyniai 
pavedė ji savųjų dievu kersz- 
tui. Bet karalius visgi, nepai
sant szventojo szirdingn pra- 
szymu, nepriėmė krikszto, nes 
bijoj nustoti valdžios; jo baili 
ir silpna valia neturėjo užten
kamai pajėgu paaukoti kil
niam Kristaus mokslui reika
laujamos aukos. Tacziau Siva
nas pažadėjo Szv. Pranciszku? 
kuris 1551 metais Spalio 20 
lliena apleido Japonija, suteik
ti pagelha jo tikėjimo pasiunti
niams ir naujai apsikriksztiju- 
siems.

Jau prabėgo 35 metai nuo 
karalius
Kriksz-

bei mažesni

ginczus apie religijas, ka-

<

apasztalo iszejimo, o 
vis dar laike duotaji 
czionims žodi, kuriu skaiezius 
kasmet augo, bet jis pats dar 
buvo stabmeldys. Tiktai vėliau, 
iszkihis Bungo pilyje smarkiai 
religija kovai, galutinai perga
lėjo užsispyrusią pasenusio 
karaliaus szirdi Dievo malone. 
Prisilaikydami senu padavi
mu, mos ta istorija atpasakosi
mo plaeziau.

• I.
Aklas ir .Jo Vedėjas.

Pietuose, netoli Funajo sos
tines viename gražiame kalno 
szlait<‘ Uzukos pilyje, links
miausioje ir gražiausioje visu 
pilių apsirinko sau buveine 
karulis Svirnas. Vargiai buvo 
galima surasti jo turtingoje ir 
gražiojo szalyje kita tokia vie
ta. Rūmu langai ir 'apjuosiate 
ežios namus sodo terasos daro 
malonu, džiuginanti vaizda. 
Pietuose sziaureje ir vakaruose 

- tęsiasi vingiuotos kalnu virti
nes kurios apsupa Szimo (Ky- 
uzijii) salas. Piet-vakariuose 
niukso 1,500 metru a u kszczi o, 
aki verianti Azojamos virszu- 
ne. Kartais ja apsupa juodi de
besys, kartais mėlyna erdve, 
kurioje linksmai žaidžia tuks- 
taneziai saules spinduliu. Duo
bėti ir vingiuoti kalnu szonai 
iki pat juru pakraszcziu yra

iii

namai maži, pastatyti isz vais
medžiu, sziaudiniais stogais, 
randasi pavieniai arba kruvo*

• i « • • • f’mis sudarydami vainiko pavy- 
dala. Nedaugelio metu bėgyje 
prie pat pilies susidarė placzio- 
mis gatvėmis ir didėlėmis tur
gavietėmis miestas. Malonu 
žiūrėti nuo pilies kalno ir lau
ko pusėn, isz kur rytuose mato
si žavintis atviru juru vaizdas. 
Isz ežia iszsipleczia žiūrėtojai 
po kojų, kaip tamsiai melsvas 

Uzukos inlanka. 
Sziaureje ir pietuose toli in ju
ra iidimde iszkiszuliai i

szventajam duota žodi iszlai- 
kys, nes per tuos 25 metus vi
suomet suteikdavo 
Krikszczionims.“

“Jis visada draugiszkas 
ir su misionieriais,“

Pastate jiems nameli

page] ba

taro Pran-

veidrodvs

eiszkus. “
ir dovanojo gražu soda. O mum 
leido' pasistatyti
Asz manau jis senai bntu tapes 
Krikszczionim, 
karaliene.“

— “ Prane isz k a u,“ 
do senelis.

Ar-gi ji nepikta? Ar- 
neapkenezia

> ! *

bažnyczia.

jai ne piktoji

stui ra u-

4 4

lotas, mandagus Japonas. Ma
ži žili ūsai ir balti isz po kepu
res iszsikisze plaukai, rode kad 
jau jo pi|samžis yra atgyventas 
bot isz jo ugininiu akiu, stam
biu veitlo bruožu ir gražios kū
no iszvaizdos į, 
spręsti apie nepaprastas jo ję- 
g-as. r

I truputi buvo 
vaikas tylėdamas

Jei nebueziau žinojęs, kad jus‘savo palydovą 
Japonai, kaip jaunesnis, 
pasėkėjai, kuri ėjo pirma. Kiek paėjus mėtėsi 

jmums skelbia isz vakaru bal- jie kitan takeliu, einaneziame 
nebueziau davės po tamsiais kiparisais, prie 

jums vadovauti mano drąsiems griovio, kame tarj> samanotu 
galima buvo kareiviams. Bet protingesniais Į uolu

i 4 

esate tikresni 
naujojo Dievo

tieji žmones, tamsiais kiparisais,

osze

r

•skaidrus 
jus bneziau palaikes, jei pra-(Džiaugėsi Sikatoras

Inojes [iažvelge ip savo' dedant žygi nebūtumėte isz- 
szvogeri ir pamatęs jo .nopasi- reiszko nepafJitenkimima sziems f . . • . <■ » > • • I 1 1 • • 1 • t •
juczioinis nusiszypsojo. Pa.skut 
balsiai tarė: Mano brolau. To

pais matai, 
atėjai pas mus 

Tavo .žmo
nos, .mano sesers ir tavo noro

tenkinimą, stabu altorium, nė
f

upelis, 
gražiais 

vaizdais; nes kiekvienas Japo
nas visa szirdimi atjauezia. lau- 

pamaldiems ir drąsiems karei- ko gražybe ir ne be skonies 
jeszko savo soduose kalnu ir 

ji vasalai kovokite už ju teises slėnin, uolu ir grotu, miszku ir
viarns. Taczian jus iszt iki mie

zos kunigaikszti, 
kad neveltui 
pagelbos jeszko!i.skiria j gi 

pakilusias bangas.Ant vandens niu.’
Jei galėtu, netik mums arba deloi asz duodu tuos laivus ivpavirsziaus riogso daugybe, ža 

liais miszkais bei krūmais pa- 
sipuoszusiu, salų. Toliau guli 
mėlyni Si kokos salos kalnai, 
kuriuos nuo Kijuziju salų ski
ria 60 varstu platumo Bungo 
sąsiauris. ‘

Viena gražia diena, 1576 me
tais, Kovo menesyje, nuo ku
rios pradedame savo pasakoji
mus, Uzukos inlankoje siūba
vo, bangu mėtomi, keli szimtai 
laivu. Ant juru kranto stovėjo 
didele žmonių minia ir žiurėjo 
in laivus sednnczia kariuome
ne. Kareiviu ietys ir dailus, 
fantastiszki vyresniųjų szal
mai spindėjo saules spinduliuo
se. Sužvangėjo in szarvus susi
dauždami kardai 
kams szaukiant:

ir laivinin- 
“ Midzu-no- 

kami !'Midzu-no-Kami!“ (Van
denų dievo!) pradėjo leistis 
nuo kranto in laivus sunkiai 
szarvuota kariuomene. Kiek 
nuoszaliau nuo oszianezios mi
nios, prie karaliaus sodo, 

szakotu kiparisu sėdėjo 
ežia, 

kaip ir nuo pirmųjų pilies var
tų, jis puikiai galėjo matyti 
visa regini, bet mažai tuom pa
sinaudojo senelis, nes buvo ak
las; vaikas gi, kurs ji vedžiojo, 
isztempes akis žiurėjo in ta 
gyva, spalvuota scena. Prade-|

Krikszczio-
— piktai atrėžė vaikas.

kai kitados 
pasveikindavo.

Kiziu-Zozin (Pinnyk-

4 4 

gera j i tęva Kabrali prakeikiu, 
bet ir musu bažnyczia sudegin
tu. Nepyk teveli, vakar mum.1' 
pasakojo P. Mantinas pikto
sios Izabelės stori ja ir vaikai 
nevadinu jos kitaip, kaip pik
toji Izabele. Asz bijau, kad ji 
nebūtu suvedžiojusi ir kalnus 
Skatoro, kuris vakar iszdidžial 
pro szali praėjo 
draugiszkai
Klausyk teveli, isz didžiojo lai
vo girdis fleitų pūtimas! Sza- 
lia stiebo iszkele didele, szvie- 
siai.mėlyna vėliava, ant kurios 
kažinkas paraszyta didelėmis 
raidomis — palauk' asz paskai
tysiu: “
sztys vandenų dievas) —Kvai
liai! Dabar iszkele kita, balta 
vėl iava; paraszyta: 
ka“
jie traukia karau?“

—- “Tuomi jie maldauja 
vandenų dievą ramybes kelio
nėje,“ tarė senelis. “Dabar jie 
pastatys admirolo laive altorių 
ir puikiai padabins ji žaliomis 
nendrėmis
na, žuvis, risus ir zaka (rišu 
vyną). Žinoma, jie vers ir pat: 
karalių atnaszauti dievams 
auka, bot jis privalo atsimint: 
vakar duotus priimant Kriksz- 
ta savo žodžius.“

“Jie ateina, 
szuko vaikas. Jau pro 
eina. Kaip puikiai blizga szar- 
vai saules spinduliuose! Szalia 
musu karaliaus Sivano eina ka
ralius Paulius; isz užpakalio 
juos lydi kunigaiksztis Sabasti 
jonas su karalienes sūnėnu, Si- 

tap<» katoru. Dabar jie pasisukę mu- 
___ su pusėn. Kryžius! — Teveli, 

kad jis savo Pauliaus varda pa- ^n(i lu dabar galėtumei

“Taira-
(Taika). Del ko taip, juk

kariuomene.

senu 
apdriskęs senelis.

po tarė senelis

Ant jo aukos duo- 
zaka (rišu

jus laivininkams szaukti juru 
globoja, vaikas tarė:

4 4 r

szaukiasi
Teveli, ar tu girdi jie 

in Midzu-no-Kami. 
Bet kokiu bildu 
juk vakar 
Krikszta ? “

— “Taip,“ 
“Tozos karalius 
Krikszczioniu ir

jie tai daro, 
karalius priomv

atsake senelis 
vakar I 

manau,asz

J

darys garbingu. Bot ne visi jo 
s, gin- 

juos atsisakyti 
savųjų stabu /ous sunku. Pas
kui no visi kareiviai jo pavaldi
niai, dauguma ju yra musu ka
raliaus Sivano, kuris teikia 
pagelba savo szvogeriui atgau
ti Jozaganu užgrobtai jo sza- 
liai. Pranciszkau, tu privalai 
melstis už ta kunigaikszti, ku-

pa va 1d i niai K ri kszczi ony 
klu priversti

kuris

ateina’, šu
va r t u s

su pusėn. Kryžius! — Teveli,

matyti, ant Pauliaus szalmu 
spindi auksinis kryžius! Klaup
kis, netoli. Kur tiktai, jie pra
eina, klaupiasi kalavijininkai 
ir žmones.“

* •

ii melsiuos. vaikas,

ra ji tikėjimą, kad atgautu sos- 
tll;
pergales. “

Žinoma teveli, 
“ atsake

“bot dar daugiau 
kad musu karalius, gerai paži
nes tikrojo tikėjimo tiesa ir 
Japonu žyniu molą, apsikriksz- 
tytu. Savo sūnui, kunigaiksz- 
cziu Sabastijonui jis vioszai 
leido priimti Krikszta. Teikia 
pagelba jau apsi'krikszbijusiam 

draugiszkas 
ir kitais dva-

ir.
Kunigaiksztis Krikszczionis 

Ir Kunigaiksztis Pagonis.
Iszkihningai žygiavo kara

liai. Prieszakyje nesze du vy
ris pirmas vieszai iszpažino tik resnieji valdininkai pauksuota 

lazda, kaipo karaliszkos garbes 
tai Kristaus mokslas ženklą. Minioje pasidarė pla- 

czios gatves; atiduodami sza- 
asz už lies paproeziu pagarba žemes

nieji luomai suklaupė vyrosnie-
melsiuos, ji-gi truputi pasilenkė. Paskui 

valdininkus nesze du tarnai 
ant dvieju auksztu kareziu po 
dvi paauksuoti deži; paskui 
juos ėjo karaliszka muzika; to
liau žygiavo ietininkai ir lan
kininkai; atstu nuo pastarųjų 
per du kardu, kuriuos 
ant jostu žemesnieji
ėjo bajorai kalavijininkai; visi

nesze 
vasalai,savo szvogeriui;

su P. Kubraliu
siszkais, tai parodo, kad ir jis jie buvo pasirėdė szilkiniais 
kuomet nors taps 
ku.“

Dievo vai-

“Xepamirszk mano sū
nau, kad tikėjimas yra Dievo 
malone. Asz gi bijau, kad kara
lius Sivanas visai nebūta pa- 
mirszes tos Dievo malones,” 
tarė senelis ir gili rimtis ap
traukė jo veidą. “Ir asz buvau 
drauge, kai didysis Dievo pa
siuntinys pergalėjęs Japonu 
žynius, rimtai prasze jauno ka- 
ralaiczio sekti Dievo malones 
baisa/ kurs boa bojo jo sieloje 
tašyk balsiai kalbėjo. Tu vai
keli nežinai, kad Iszganytojus 
Jeruzalei szita'ip szauke: “Kad
gi tuį'ir tai szitojo dienoje pa
žintinei kas tau ncsza ramy- 
bes?,.>|i$Bet Jeruzale neatkrel- 

pridengti amžinai žaliuojan- pe domes in Iszganytojaus žo- 
^1*9 1 Ck t AJ 1 tl 9t lz O t LJ G 1 I 1 1 St 1 t 11 ! ri 1 11 cJ i H l ¥ 1 I M <9
lino ja upes ir upokszniai, ku- ta; hnišn, kad nemitiktu toks li-
ežiais miszkais. Slėniuose liu-Įdžius, už tai tapopati iszgriau- 
liuoja upes ir upokszniai, ku- ta; baisu, kad nenutiktu toks li
ne susiliedami su prūdais, ap- kimas ir njumt karaliaus Siva- Cl__ •_ ' ___ I_ 1_____ ft.__ 1' Li. _ FlVt A- l __ 1 T

narsia ja savo kariuomene, kad 
jos pagelba at gautumei netei
singųjų Jozagamu užgrobta sa
vo tėvu szali. Klausykite visi 
mano kareiviai! Nuo szios va
landos jus vadas yra Tozos ku
nigai ksztis ir asz insakau jums 
atkariaut i užgrobta 
Dzin-Mu didysis 
garbingas proseni,
galingas kovos dieve ir visos 
gerosios dvasios tebūnie 
musd vėliavomis!”
Balsiai szaukdami ir ginklais 

žvangindami pritarė karaliaus 
norui kareiviai.

Nutilus szauksmams Sivanas 
tarė:

mamo žodžio ir noro delei. Bet 
jums nevalia kalbėti alpie nau
jos religijos reikalingumu nei 
savo pavaldiniams. Darykite, 
kaip asz darau savo valstybė
je: kiekvienas tedaro sulyg sa
vo insiiikinimo, ar Kami szau- 
kia, ar Buda garsina
pa krikszczioniu! Ir jei asz su
žinosiu, kad jus jėga sugriovė
te bažnyczia, ar žyniu vienuo
lyną, taip pavaldinius pamo
kinsiu ir Tozos szali, kuria 
kariaus mano kareiviai,
duosiu savo žmonos sūnėnui 
kilniajam Sikatorai. Mano 
nau, nors tu atnaszauk die-

ar tam-

jo sostą, 
karžygį ir 

llat-zii-man

po

Pirm negu— “Pirm negu iszkelsite 
inkarus tėvu paproeziu 
szausime vandenų dievui au
kas.“

Priėjo prie karalių du žyniai 
su leksztemis ir atsiklaupė pra- 
szo atiku. Sivanas uždejos au
ka. ant leksztes pastate ja prie- 
szais stabus. Tozos gi kunigaik 
sztis numodamas ranka tarė: 
“Gerasai senoli, patsai gerk f r 
valgyk, nes tavo stabai nei val
go nei geria.“ 
žos in Si va na kalbėjo: 
lau, galėjai ta man sutaupyti; 
tu žinai, kad asz esu Kriksz
czionis ir vieszaa atsisakau ti
kėti bei tarnauti stabams.

Laive pakilo murmėjimas. 
Piktai pažvelgė in karalių žy
niai tarė: “Tavo valstybe ne 
atsikels! Kaip tu musu dievus 
apleidai taip tave apleis tavo 
tauta. “

Painiai

atna-

Pa skui a t si g re- 
“Bro-

sudraudė Siv‘‘ Painiai “ — šnarančio rsiva- 
nas. Pagalvok brolau. Manyk 
kaip nori apie MidZu-no Kam: 
arba kitus Japonu dievus, bet 
buk gudrus ir neniekink vie- 
szai senu paproeziu. Jei neno
ri savo, tai nors kareiviu var
du ntnaszauk' dievams 
kuriu galybei jie tiki.

' 4

auka,
y y >

Jei ir kojos platumu 
atgaueziau'tėvu szalies, vistiek

ne
1 I

asz to neprivalau daryti,“ tvir
tai ir ramiai atsake karalius.

— “Pauliau, garbingesnis 
tau bus dangiszkas vainikas 
amžinystejo“ — atsiliepe kuni- 
Ąaiksztis Sabastijonas, kuris 
dalyku atydžiai šoke ir paemes 
už rankos Tozos kunigaikszt: 
tarė: “Dėkoju už suteikta man 
gražu, tvirto Krilrszcziouios bu
do pavyzdi. Asz taip gi noriu 
žemiszko vainiko atsisakyt i, 
kad užsipelnius dangiszkaji.

vainiko 
užsipelnius

Paskiau atsikreipęs in Sivana 
tarė: “Tove, tebūnie taip. At- 
naszavai auka ir tavo karei- 

y y

Bet mos nepasitonkin-
via i jau pasitenkino.

4 4

— atsiliepe žyniai.

Ramesnes vieteles, kaip

su rasti;

— užklau-
uz

ai i-
> 

šli

4 C
” — atsa- 

Ar tamsta matai 
milžiniszkos

rubais. Sunkiai szarvuotu vv- 
resniuju szalmai buvo prideng
ti žaliomis kaukėmis. Paskuti
nieji ėjo sargybos lydimi kara
liai. Pasiekus procesijai juros 
krantu, abu karaliai su kuni- 
ga i kszczi u Sn bastį jonu ir Sika- 
tora inlipe in gražiai papuosz- 
ta valti ir priplaukė prie admi
rolo laivo.

Admirolo laivas buvo vienas 
didžiausiu, nerangus, auksztai 
iszkiles ant juru pavirsziaus. 
Ant denio stovėjo graži szetra. 
Laivo kampuose plevesavo rai
teliu ir pėstininku vėliavos. 
Prie pat stiebo, kaip buvo sa
kos vaikui senelis, padare die-
vui altorių’ir papuosze ji gra
žiais žaliumynais; aplinkui ji 
austoj didžiūnai ir vyresnieji 
kariszkiai. In ta rata atėjo ir 
karalius Sivanas su savo paly
dovais.

simo“— atsiliepe žyniai. “Mil
su dievai neapkenezia svetimo 
dievo, kuris Japonijos szali no- 
yi pavesti svetimtauez’iams. Te- 
prakeikia tikras Japonas, my
lintis tėvynės laisves, ji ir jo 
pasėkėjus ir tepalieka isztikl- 
mas seniesiems dievams, kurie 
Japonu gelbsti kiekvienam pa
vojuj. Jei Tozos kunigaiksztis 
niekins musu dievus, nesulauks 
tautos pasitikėjimo! Dar kar
tu tail primename, gryžk prie 
senųjų tėvu paproeziu!“

— “Už -te v v nes laisve ir 
laime kiekvienam prioszui isz- 
tiesiu kardu, kuris tik pasikė
sintu jas iszpleszti ir paauko
si ir savo gyvastį, “
nigaiksztis. Bot isztikruju lais
vas ir laimingas bus Japonas, 
kai pažins melu voraįihkli, ku
riame įsupainiotas tu ir visi Ja-

atsake ku-

fIragina rišu laukus. Žemdirbiu no. Tik. tiek yra vilties, kad I Karalius Sivanas buvo auga-

ponijos gyventojai, kai jam 
szvies teisybes saule, tada jis 
supras tikrąją laisvo ir laime.

tai“

> y 

“Užtenka, užtenka apie 
— pertrauko Simonas.

f

į

nors tu 
vams auka.1 

ts i k a. t o i a s . / <. >>.
mandagus, mylintis tiesa jau
nikaitis. Kiekvienas pažvelgęs 
linksman jo veideliu ir spindin- 
cziose akyse lieka sužavėtas 
nepaprastu vaikino gražumu. 
Sivano užkalbintas mandagiai 
iszejo prieszakin; visu akys in 
ji nukrypo. Nusilenkęs tarė:

“Karaliau, visuomet buvai 
man gėras, nuo Sivatondono 
paėmei savo vaiko vieton, kaip 
* ra dares tavo senelis. Bet tu 
maloniu, kurias man dabar pa
statei priesz akis —- negausiu. 
Tozos sostas priklauso jos ai- 
iiiui, Pauliui, nors jis ir kriksz- 
eziornis. Kas link aukos, kuria 
asz privalau atna'szauti vande
nų dievui, prisipažinstuj kad 
invykiai, kuriuos tavo romuo
se mneziau, iszjudino mano die
vu tikėjimą. Bet tikrai dar ne- 

Jei insitikinsiu 
nauja tikėjimą esant teisingu, 
pasielgsiu taip, kaip yra pasi
elgė tuodu knnigaikszeziu. O 
kol kas tavo pavyzdi seksiu ir 
ntnaszausiu minėtu paproeziu 
Mindzii-no-Komiui auka.“

Sikatora$ kalbėjo taip rim
tai ir tvirtai, kad visi ten'buvu
sieji nustebę in ji žiurėjo. Si
vanas pažino dvasios dovanas, 
kurios aiszkiai pasirodo jauni- 
kaiezio pasielgime ir kad atsie
kus tikslą nutarė szirdyje tar
nauti toli jo numatytiems poli
tikos planams. Ir padėjus Si- 
katorai auka ant altoriaus szal- 
i a i a t si s veik i n o su Tozos kara- 
liumi ir apleido laiva su sūnu
mi ir Si ka t or u. Tada, pakėlus 
inkarus ir isztiesus bures, pa
mažu i rosi k rikszczioniszko ka- dai ? ’ ’

“Dievo malone ir gailestin
gumas yra neiszmatuojaml. 
Gal jo atgailos griežtumas tar
navo teisybes pažinimui ir 
szauke prio tikrojo tikėjimo. 
Nes kas jeszko tiesos, tas ja 
randa. Kada jis jau žuvo gal 
Dievas pasiuntė angelu, kaip 
sako musu kunigai, kad ji isz- 
gelbetu. Jo atsivertimo istorija 
gana indomi. Czia gyvena ak- 
lay senelis Tobijaus vardu, pir
miau buvęs garsus Funajos žy
niu vienuolyno mokytojas“ —
“Rodos asz ji pažystu. Ta se

neli vedžioja gražus vaikas, 
kuris vadinasi svetimiautiszkn 
Prancis^kaus vardu. “

CTOLIAUS BUS]

IJ

nusistacziau.

upiu. Szito parko dalis jam dar 
nebuvo matyta; Sikatoras pa
sižadėjo ja dažniau aplankyti.

czia, 
ant uoluotu upelio krantu, tarp
vojo blaszkonni papareziu ku- 
nigaiksztis negalėjo 
dar labiau ji džiugino, kad toji 
vieta buvo netoli triukszmingai 
jo gyvenamos jiilies.

“Tie grioviai, lyg kad butu 
žmogaus padaryti“
se savo palydovo Sikatoras.

“Jie jau senai yra 
ko pažas, 
ten, labai senos 
egles szakosc maža nameli ? Ki
tados ten gyveno senas Jevas. 
Kiekviena diena vienas žyniu 
mokinys, jam nuleidus virvai
te, pririszdavo puodą su risais. 
Tai buvo keistos atgailos kvai
lybe. Jis prisiekė Kvanonui, 
kuri Budistai vadijui .erdves 
vioszpacziu, daug metu neap
leisti to medelio. Isz ten jis ga
lėjo matyti tiktai savųjų sta
bu žinyną, kuri mes tuojau už
eisime.“

Isztikruju matėsi pusiau pa
skendusi juodai žaliuose ėg
liuose, maža, isz nendrių pasta
tyta lindyne, kuri kibiau tiko 
vergui, o ne žmogaus gyveni
mui. Sikatoras galva linguoda
mas žiurėjo in ta keista vargo 
bakūžėlė ir užklausė palydovo, 
ar jis ten dar gyvenas.

“Ne,“ — atsako pažas. — 
Senis Jevas buvo paskutinis 

Budistu atsiskyrėlis, kuris 
szeimininkavo szio medžio sza- 
kose. Jam mirus tie medžiai bu
vo žyniu prakeikti, 
miau ir sako, kad tuos ėglius 
pasodines koks -tai ju dievas. 
Senelis gi mirė jau Krikszczio
nis.“ *

4 4
Ne y y 

y

atsiskyrėlis

nors pir-

Krikszczionis!— “K rikszczi on i s! ” — n il
si ebes suszuko kunigaiksztis. 
— “Tu taipgi esi Krikszezio- 

— paklausė pažo.
Kunigaiksztis, ir mano 

tėvai jau buvo Krikszczionys. 
Alane dar maža pakrikisztijo 
ir labai gražiu vardu 
nu, tai reiszkia vainiką.

___  4 4

platinasi naujas tikėjimas. Isz 
tavos nėra ko stebėtis, bet isz 
senelio; kaip tas galėjo atsitikt* 
juk pirmiau visa savo gyveni
mu praleido tarnaudamas Bu-

uis } >
>

•— Stepo-

Stebėtinų greitumu ežia

ra liaus ir pagoni'szkos kariuo
menes laivynas isz Uzukos in- 
larikos in Tozos krantu.

III.
K11 n i ga i k sz t i s i r Pa žas (t arnas)

Dar ilgai žiurėjo Sikatoras 
nuo kalno isz karaliaus parko 
in plevesuojanezias karo lai
vyno bures. Pagaliau pamažu 
jau nyko isz jo akiu ir saulęle 
užsileido už Azojamos kalnu. 
Tada, dar karta pažvelgęs in 
ramia jura ir puikia szali, gry- 
žo namo. Rimtai užsimanstes 
apie dienos invjrkius atmirolo 
laive, ėjo kuniigaiksztis graT 
žia'is sodo takeliais, kurie isz 
abieju sza'liu buvo apaugo kve- 
pianeziomiis gėlėmis. Susitiko 
ji pažas ir tarė:

“Kunigaikszti, tavos jcszko 
karaliene. Ji su kunigaikszty- 
tomii's yra prie ozijodoriju prū
do naujajame vasarnamy.“

“ Nuvesk mane pas ja,
z.”
” at

sake kunigaiksztis. “Asz ge
rai dar nežinau to didelio sodo 
supainiotu taku. Rodosi, kad 
ozijodoniju prūdas randasi ana
pus kalnu, slėnyje, netoli žy
niu giraites. Kad ji pasiekus 
reikia pusvalandžio laiko.“

“Vienuolikta valanda kuni- 
gaik'szti asz nuvesiu vieton“— 
atsako pažas, 4‘nes asz gerai 
žinau ta soda. Jis yra labai di-
delbs ir gražus, kas pritinkai< 
turėti galingam karaliui.” <

Pamojus Sikatorui, kuris už | 
i *

f
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigti. Procentą pride
dant prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu bunka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas,

«

\\vriieziai užeis neužilgio 
blogi laikai, 

Tai gerai ir negerai, 
Kožnas valgyti uores, 

Bei ne kožnas valgyt ka turės.
.Jaigu katras apsukrus, 

'fai ir mesntes bus, 
Nugi ne reiki* naktimi miegot, 

'Pikiai po szantos landžiot,
V i sz t e 1 i 11 pa s i jesz k o i, 

Galima be pinigu nusipirkt, 
Na ir nuo smerties iszsipirkt.

Taip pat dedasi ir su 
skaitymam,

O tai vis su tais iszgamais, 
Aut paežio velkasi, 
Po kampus dairosi, 

Ar kur laikraszti nepamatys, 
Ir kaip savo paims, 

Mat, kad pinigu Iurėtu, 
Tai ir laikraszti užsiraszvtu, 

O kad ir pinigu turėtu, 
Tada visus pragertu, 

Ir vis laikraszczio neturėtu, 
Jau vyrueziai visztiniu ne

pataisysime, 
Ba kuom aisižvmeturnom? *• • •

Ten kur Ko netiko, 
Merginos ka dirba faktero, 

Kaip namo paleidžia, 
Tai net vidurnaktyje 

parsibeldžia.
Oi puikios tos szilkinukes, 

Vaterburio mergiukes, 
O katros karezemoje tarnauja, 

Tai pasiutimo nepaliauja.
Kaip savo žioti atidaro, 

Tai bjauriausius žodžius varo 
Ant sarmatos nežiūri, 

Rodos visai smegenų neturi. 
O jus nelaimingos mergeles, 

Liūdnos jus dieneles, 
Be laiko suvysite, 

Ir už niek pasiliksite. 
* e *

Jau po nogiu ar nors karta ne 
galite apsimalszyti, 

Už savo žiotis pakula daryti, 
Net jau man sarmata po pa

kampes vožliot, 
Po Lietuviszkus kaimelius 

vis žinos rankiot,
Jau laikas pakilta už nusidė

jimą daryt, 
Ir namie vakarais sėdėt, 

Nekuria visokiais budais 
iszsikalbineja, 

Ir be reikalo rugoja.

%

>

t

v

FrV
KAMISORIVS f 

PRAMONYSTBS.
Garland S. Ferguson isz 

North Carolina likos paženk- 
lytas nauju Pramonystes Ka- 
misorium Waehingtone, D. C., 
per prezidentą Coolidgiu.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKASi 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kultus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikaa- 
tlniuf veseliju, pasivažinėjimo Ir L t. 
820 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

P •Minda



IM

į

*

I I

■

1 , < * /*:,

* r * »į
i

I

■mmi ii m ■ !■-■■■■■■ ——■*—į

ŽINIOS VIETINES
Panedelio vakarn užsi

degė kaminas name Petro Sta- 
konio 28 S. Tenth ulyczios, ku
ri greitai užgesino.

— Tamoszio Grigahino, 527 
E. South uli., motore apleido 
jo lova, burda ir pastogių.
— Vadas policijos McLaugh

lin daug daugiau pasveiko ir 
dabar važinėja ant krėslo Lo
cust Mountain ligonbuteje.

— Pas mus tikras pavasa
ris, dienos gražios, be szalczio 
tik kaip kada truputi palija. 

«

— Kas turi radio, tegul no 
užmirsztn klausyti Petnyezips 
vakaru, 10 valanda, muszio 
tarp Jack Sharkey (Žukaucko) 
su Tom Heeney, 
Australijos. Bus tai svarbu.-* 
galėjimas del musu Lietuvisz- 
ko žandapyszkio kuris tikisi 
žalabloki sumuszti.

LAISZKAS ISZ
LIETUVOS

Szia Laiszka nplalke
J. G. Malinskas, isz Wehrum, Pa.

Siuncziu

Mel-

10 valanda,

Airisziu isz
Bus tai

t Jonukas Salavoi, 6 motu 
sūnūs M. Salavoi, 29 
? uli., mirė Shenado- 

rio ligonbuty Panedolio ryta po 
<^oracijai apondolaitis 
palaidotas Kol vergo 
Szv. Mišriomis Szv.
parapijos bažnycrioje. Kūnelis 
palaidotas ant Szv. 
parapijos kapiniu.

amžiaus.

»
su

Tap< 
rvta 
Juozapo

J uozapo

— Musu gerai žinomas biz
nierius p.
irkos iszrinktas direktorium 
Merchant Banking Trust Co., 
ant vėliausio susirinkimo vir- 
szininku.

Juozas Macejunas 
iszrinktas

SHENANDOAH, PA.
39— Mikola

metu isz Lower William Penn, 
mire Nedėlios vafleara Ashlan
do ligonbuteje po ligai keliu 
sni)vaicziu nuo uždegimo plan
eliu. Paliko dideliam nuliudi- 
mia paezia ir tris vaikus, kai
po tęva ir keturis brolius Lie
tuvoje. Laidotuves atsibuvo su 
bažnytinėms
Jurgio bažnyczioje 
n-1 a.

apeigoms r>zv.
Ketverge

miro

m|
1

pi
I
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_______________ SAUI^E

LINDBERGHO ILGA ORINE KELIONE
▼

t Seredos ryta mirė a.a. 
Franciszka, mylema pati An
tano Pajaujo, 53 metu amžiaus, 
gyvenanti ant 243 K. Lloyd uli. 
Velione paėjo isz Luozarkos 
kitimo, Lazdijų parapijos. Pa
liko dideliam nuliūdime savo 
vyra szeszes dukteres ir dvi se- 
sereš Lietuvoje. Laidotuves at
sibus Panedelio ryta su apeigo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje 
aht kuriu užsipraszo visus pa
žystamus ir gimines. Graborius 
SaTcalauckas laidos.

1

Frackville, Pa. — Mikolelis, 
asztudniu motu smėlis 
Anusi^kevieziaus ant 
uiycjioR, likos mirtinai sužeis
tas per Gomer Miller automobi
li n ir nuvežtas in Ash lando li- 
gonbuti kur tuo jaus ir mirė. 
Badai vaikiukas užbėgo ant 
automobiliaus. Miller likos pa
statyta^ po $1,000 kaucijos.

— Juozas Raiša (senesnis) 
likofi nuvežtas in Ashlando li- 
gonbutia ant gydymo gripo.

*

Gilberton, Pa. — .Jurgis Kal- 
vinskas, 45 metu mirė Subatos 
ryta Ashlando ligonbuteje nuo 
paralyžiaus. Paliko keturis 
valkus. Laidotuves atsibuvo 

su apeigomis Szv.

Jono
Middle

Paliko

Se redoje
Ludviko bažnyczioje.

Mehville, Pa. — Mikutis 
Kralikas, 14 metu, pasiszove in 
koja, kada apžiūrinėjo revolve
ri. Ligonbuteje iszeine kulka ir 
vaikas greitai sveiksta.

Minersville, Pa. — Nedelioj
15 diena, Stancziko svotai nėjo 
S.L.A. 13 Kuopa rengia pra
kalbas del sutvėrimo Jaunuo
liu kuopos. Prakalbos bus Lie- 
tuviszkai ir Angelskai.
jauni vaikinai ir merginos pra
šauni atsilankyti ant tu pra
kalbu, 7 valnnda Nedėlios 
kara.

Visi

va-

L SKAITYKITE "SAULE"

Mylimas Juozuti!
Sveikinu jus ir jusu miela 

szeimvnelv su Kalėdų ir Nauju 
Metu Szventemis.
jums maža gurinėli Jėzaus Kū
dikėlio balto pyragėlio.
džiu Jėzaus ir kol gyvas busiu 
melsiu kad jums Jėzus visame 

malo
nėmis, kad butumete geri ir 
laimingi ariame ir ntoinanezia- 
mo gyvenimo, Amen.

Lietuvoje szie motai norą 
sunkus, bot nelabai nei gori. 
Skundžiasi žmonos kad bėdos 
spaudžia, norą litu, daugelis 
skolose... bet kada žmoniems 
gerai ypacz tiems, kurie neno
ri gyventi sulyg Dievo.

Da man rodos, niekad jums 
ne ra szia u apie savo vargelius, 
tai noriu dabar apie juos para- 
szvt i.

Karas mus labai nuskriaudė: 
paimta man trys arkliai ir 
daug visoko. Lyg sziol da ne
galėjau atsigriebti, bet su ma
nim tai maža beda, norint ir 
nėra kaip pirma buvo bet vis 
da nebloga, tik beda su bažny- 
ezios reikalais. Reikėjo bažny- 
ezias ir triobas taisyti, daviau 
penkis naujus stogus isz skar
dos ir daug visokiu reikalu ap
rūpinti, iszleidau 
sze.szis t ukst anezius 
litu, parapija nei deszimtos da
lies nedavė... turėjau daug sko- 

užtraukti... Rusai iszveže 
varpus (zvanus), dabar reikia 
naujus taisytis nors už 3 ar 4 
tukstanezius litu. Žmones nori 

praszo taisyti Szirdies Jė
zaus stovvla ir žada auku duo
ti bet visiems reikalams begu 
sudės nors puse. Isz Amerikos 
Broliu Lietuviu nėra drąsos ne 
praszyti, nes jie ir taip jau Lie
tuvai nuolatos daug auku duo
da. Dieve jums už tai užmokėk 
amžinomis ir laikinomis gėry
bėmis; vienok jai kam ne sun
ku butu bažnvezios reikalams 
atsinnsti viena, kita atliekama 
doleri, lai savo auka daug pa
darytu Dievo garbei, o man pa- 
darvtu dideli 
damas bažnyezia, kuria asz la
bai myliu, kurios reikalai man 
labiausiai rupi.

Ini mi m u

los

ir

didžiausiomis 
kad būtumėte

metai 
nei

t risdeszimts 
(36,000)

garbei, 
džiaugsmu szelp-

Bet jeigu jusn 
padėtis butu sunki, tai praszau 
saves nesu rikiu t i ir neskriaus
ti; labai man butu nemalonu, 
jeigu jums isz to butu nors tru
putis sunkumo arba nemalonu
mo.

Daug Lietuvoje priviso blo
gu žmonių, bolszeviku, kurio 
daro visas pastangas kad vi
siems inkireti, Lietuva 'pražu
dyti! Melskime Dievo kad duo
tu mums malones susitvarkyti, 
visus prieszus pergalėti, ramiai 
ir laimingai gyventi ezionai, o 
numirus džiaugtis 
danguje per amžins!

Pavedu jus visus

su Dievu

globai 
Szeimyncles, 

Szvento

jų s
Kzvoncziausios
Jėzaus, Marijos ir
Juozapo, jusu Globėjo! Ju už
tarime) ir pagelbės asz jums 
kasdiena praszau.

Jusu Dvasiszkasis Tėvas, 
Kun. V. J., Meteliai.

asz

6 6 6
yra t«l receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmušta mikrobus. —— Aptiekoso

A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Nubudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavima. Palaldojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in

Telefonas 872.deszlmts miliutu.

£3

M

Lindbergh’o, kurisSztai zemlapis (mapa) kuri parodo ilga orine kelione pulki’ii'i'iiko 
iszleke isz Washingtono sustodamas Meksike, CentraUszkam Amerika ir Kuboje in knr to
mis dienomis atlėkė.
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■wwiwdwwM 'n

i

'<■

f

dairi1 T >r J~rt iCPSfiilfr'lf

f

V-

Prisdeszimta devinta divizije Amerikoniszk

Katalogas Visokiu 
Knygų

No. 100 Tūkstantis Naktų 
r 
blszkos istorijos. . Yra tai ketvirta

; (4 f1

No. 100 Tūkstantis Na|<tu ir 
Viena*' puiki didele knyga. 27 Arą* 
blaškos istorijos. . Yra tai ketvirta 
spauda tos puikios knygos, tas parodo
kad Žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 160 paveikslu, gera 
drūta poplera.Drucziai ir puikei ap
daryta audėkiinals Iszmargintnis 
viražais. Didumas knygos 9 per 6%

Pirkite o nesigailėsite. $2.00 
Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinę! apdarai......$1.00

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

No. 103 Vaidėlota, apisaka isz 
pirmutines pusėn szimtmccziu, Už
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu.. .35c

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

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszka? kazivayimas; J e ša
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas;* Nelaiminga 
karalių ir jė vienturte duktere; Nela- 

Prakeikimus; Delegatai 
pas grafa; Užkeiktą skripka; Del tu z 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.......... ........................25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda* in laime, Szaltiszaitl, 
Debesėlis. 77 puslapiu...

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu - 
lis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu.

No. 108 Szeszios Istorijos, ajie 
Deives, Juokingai apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparks, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje tolpgl randasi szitia apskaity
mai: Dievobaiminga* auginimas vai-

audėkiinals

colius.
No. 101

baa vyras;

.. .2Oc

. .35c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas. Priversta links
mybe, Vargingo imogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis r.i savo poną. 
61 puslapiu .............................15c

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

No. 128 Dvi istorijos apie Vaidi
ntiems ir apie Bedali. 44 pus........ 15c

No. 129 Keturios Isterijos apie
Ket virtas prisakymas Dievo, Kėliau- 
tojti. in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nun prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 131 Puiki Istorija apie Jono- 
sza Korczaka. 262 puslapiu. .. . 35a

.No. 132 Trys istorijos apie An- 
gloriu* įsz Valenczijos, KoŽnas dai
gias tliri savo vieta, Ka posake ka
tras paeziuojos.' 76 puslapiu. .. .2Oc

No.. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokama* žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu..................................... 15a

No. 134 . Dvi Istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaloinka 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakaluka*. Varginga karalai
te, Karalius sultono*.jio aunu dideli*, 
gal In ežiu Ir apie karalaite Gulbe, apie 
Žalnicri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 2Oc

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus tudije o DĮeva* valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite pri* 
tvoros. 121 puslapiu ....

No. 137 Pasiskaitymai knygefei 
Nauji metai, Dajnele, Kvailys, Nu
mirėlis Ir velnias arba motęres isz- 
mintingeenes už Vytus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis moto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo if Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia szvento Užgynii- 

1 mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite paai- 
’ elgtl namie, ant ulycsios, susirinki

mu ošia ir t. t~, Žolių vardai. Tavo gi

. .. .25*

I

liukninkos dienos, žmonių skaieziua, 
Saule geriausia yedintoji ....

No. 138 Keturios istorijos apie 
trlanda, Robertas velnias, Medtjus 
Kaip Kuzma Skrfpkoriua liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu.'...
' No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, .Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c
- No. 140 Keturios istorijos apia 
Kalvi Paszkd, Atsitikimas sanSm dva-

ku, Akyvos Žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. 

t

No. 109 Septynios istorijos, aph 
Sineftis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytrąs rabinas, Mano ki*P*~ 
tai su manu paežiu (Dzukiszka!), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokio* 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, re, Geležinis vyras, Smakas hr Nikita* 
Paveikslėliu ir t., t. ! Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu..

No. 110 SzhrplnJa, Jpufklū ’skaity
mu (Antras dalis), talpinami sekan-

* A 5 5 t1 1 'M ■. * e

23c .... 20c

aziatiszkos flotos,
I .ai variai 

munano

T
kiu karis’Zrkn laivu atplaukė ana diena
isz liuoso laiko, atlaukineja žy minuses vietas mieste. Lai skaitytojai 
veikslo mato didelius parasoni kus — tai yra reti medžiai kurie taip auga

KP.EIPKITES PAS DR. HODGEN3 
Phtladelphin Specialiste 

Vlco* Kronitzko* Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moteroi 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajieg* 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Serganti Vyrai ir

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnyczia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antra* Floras,
. POTTSVILLE. PA.

4 S. CENTRE ST.

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortea in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parveža gimines ir darbi
ninkus (ant farniu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
PaiMavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS
(Notary Public)

769 S. Second Street 
Philadelphia, Pa.

>

Issbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šei* nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsapido automobilius de) 
laidotuvių, voleliu, kriksatyniu Iv 
kitiems pasivažinėjimams.

Bali Telefonas 1I7I-M.

I )S
hi Bangkok pirma karta.

susidedanti isz pen- 
pasinaudodami 

kad ant pa
ti«4•• 20c

SUIMTAS UZ SUKAPOJIMA MERGAITES
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61 puslapiu.........’...............*...... 15c
No. 141 Keturios istorijos ajie 

Meilutes pasakojimai. Pasaka ąpic
Žibinte bažnyczipje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerni^ue, Bo- 

‘ ...30c
No. 142 Trys istorijos apie Pa

veikslas gyvenimo, Nuopolei Maten- 
*zo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

'No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
hi«zkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. .

ežios istorijos: Dievo sureda, Velnias
narnoje, Kandidatas ant apsipaczla- kaita* ant salos Dago. 64 pu*. .
_, f T \ • ■ 1» n — 1 M n «v a A. ■» a. M a m. a Z aavimo, Dzūkas iszvudavo savo paezia 
Tubakierka, Kaip žydas moku gesžef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą Juoku, geru rod u 
ir t., t. 48,puslapiu..

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maisto iszlins, apie boba ka begalėjo 

liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jttb»

(3
....15c 

dalis) 
Ila isl 47 puslapiu.. .r!5c 

'No. 144 Penkios * istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudlns- 
ta, Paskiitine valo motinos, Paku- 
tnlnkaSj Ar pasjaukt tęva zokonlpka

šuva
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdelę, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai Ir t., t. 52 pus.......... 15c

1 f j , 7

No. 112 Trys apisakos apie Pinio 
gai galva-Žudžiai, RažancziUs iszgvl- 
bsti nog srnert, Apie Šzv. Kristia, 
Juokingi szposelęi, Kaip traukt gil|u- 
kninai einiki ir kiti szposelei t... 20c

I
■ A

y 
e

y:'

.^3

Ita

■
■*

Ik '■
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61 puMapiu.

fe

<♦ ft J

sukapojo maža mergaiteSatai William Hickman, kuris
Mariana Parker, nuo kurios tėvo gavo 1,500 doleriu idant su- 

raži'iitu jaja gyva, bot savo žodžio nedalaike tik jam iltida- 
lavona. Korinis buvo pabėgės bot palieije jojo josz'kojo po

g 
ve 
visa Amerika ir ant galo ji suėmė.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainioriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užyrnaa galvojo, 
Galvos perszalimas. Užkimimas gal
vos, Isz prišaukiu galvos skausmas 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme por 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisluskite 
pinigais no stempomis). Iszrasta h 
parduodame vien tik per

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

Lie»uvi»*k*« Graboriui
K. RĖKLAITIS 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokais. Turtu pagelbi- 
ninke motoroms. Priei
namos prekes.

SI6 W. Spruce Rt.,
MAHANUY CITY, VA. 

80S MAUKKT 8T-, 
TAMAQUA, PA.

GYD1KI3 SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditia 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 ligų, Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nematinio, streno 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj azlaplni- 
mosi, perszalimo, rumatlzmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgastiee, nupma^ 
rio, gaivos skausmo, galvoj Ir auysc 
užima, bemieges, szlrdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, bait-liges ir t,t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumą isz virsi 
minėtu ligų, tai greicziuue kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziam* sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėm* 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pa* mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžee
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su Juodais mink- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardatingto- 
j u musu žolėms po visus lietuviukus 
kolonijas. Adresavokite bilteip:

M. ŽUKAITIS, 
Spencerport, N. T.

r* »

2( GUlet Bd.

Bemadlita. 61 puHapiu...........\Sc
• ' « f ’ »

No. 145 Keturios istorijos, apie t... j ... * d * ,
Pirmutine szalna
• C c‘er III • • •

kninai einiki ir kiti szposeleL
No. 113 Penkios istorijos, apie 

Burikajt Burikas, Kareivis ir. velnias 
Kas man nakci žcittko (dzūko pasuka 
Užllekos isz senovės padavimu, 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
skutini* skaitikas, Juokiu.............25c

M

No, 116 Istorija apie Sierata, 
puikus ąpraszymas.. 119 pus........ 15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir szlauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmohas, Karczema nuo 
szdlija, Vaidutis, Galinga szpble, Mo-

puikus ąpraszymas.. 119 pus...

tina sopulinga, Meile sunaus. *181 
puHlapiu. .................  .35c

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

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

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

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Vnlkijožai, Iszmintiriga foda, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu........... .*. 15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaus, iSz- 
gy d Intas,. Budelis X, Kuning*|ksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu..,.

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

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

No. 125 Trys istorijos aph Pa
skutinis noras, Septynis brolius. Var
ginga žmogaus sunu ir ragbaininks 
62 puslapiu 15sM

.H .

15c

t

• *4 < 15C

i f. ”
15c

? ♦* • 15c

f « * ę ", 8 * * ’ f ' *

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža kutiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, 
apisakele .......-•*« 15c

No. *146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, SUbuklas kuczibi nakti. 
61 puslapiu .••>..........  r ... 15c

* » '•» * »■ • * *

' No. 147 Try* Istorijos apie Raga
ną,. Keliauninką Joną; Vaikinas ir

. .io#

Pavojinga klaida. 45 
................  15c

Stebuklas. . 74 puslapiu....
No. 145 Dvi istorijos apie Joną 

Ir Alena, 
puslapiu

No. 149 Asztuopios i s t o r ij 0 s 
apie Dede isz Amerikos, pasaga manu 
Dzcdzes (Dzukiszka), Viena' nedalo 
teOsybes, Itzgydintas, Nedoras de^e. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jesu- 
so, Taipgi keletu jeleta juoku Ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapių.,.

No. 150. Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klaru, Nusprona- 
tasis. .
slppti. 61 puslapiu

.15c

Ant kiek užlaiko inoterea pa-
L*........... ...................15c

No. 151 Penkios is to rijo i apU
Vaitas Sz vii pikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tamas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu... A ... .15c

■ No. 152 Trys istorijos apie Kali
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. ......................

4 l|R ♦ . | \ /• I

'No. 153 Trys istorijos apie Qąl-

i

62
15c

luti, Du broliai, Majoro duktė. 62 
puslapiu .... 1. i.... 15c

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

No. 185 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus...

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girdoje, 77 puslapiu..

157 Juokingas apratzymae
46

15c

15c

. 25c

No. ~ -
apie Savizrola, didis klasioris. 
puslapiu..................... .

No. 158’ Keturios istorijos apia 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, prigautas va
gis. 60 puslapiu. .*................ 1

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

h < I A4

15c
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