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LOVOJ. 
VYRAS IR BURDINGIE

RIUS ARESZTAVOTI.

35 
jojo

Wilkes Barre, Pa. — Visas 
kanas pamelynaves ir sukru
vintas nuo plakimu kokius ap- 
laike nuo savo vyro (kaip ma
noma) Marcele Miluszauckie- 
no, 35 metu, likos surasta ne
gyva gulinti lovoje.

1 ’o vy las Milu sza uck as, 
metu, moteres vyras ir
burilingierius Antanas Mažei
kis likos aresztavoti kaipo nu
žiūrėti prisidėjime tosios žu- 
ilinstos.

Palicije padarius slieetva po 
kaimynus, isztyrinejo, buk Mi- 
luszauckiene su vyru burdavo
si per kėlės dienas už tai, kad 
jam kas isz kelnių kiszeniaus 
iszeme keturosdeszimts dole
riu, ir tame Miluszauckas kal
tino savo paezia kad tai jiji 
iszeme pinigus. Motore buvo 
negyva per deszimts valandų 
kada jaja surado ir apie tai 
praneszta palicijai.

— Miluszauckas, jojo bro
lis ir burdingierius likosi visi 
uždaryti kalėjimo Ibe kaucijos, 
kaip vėliausi danoszimai mum 
skelbia..
NEPATIKO VYRUI TOKIS 

BUDAS PABUDINIMO.
Kansas Cit v, Mo. — Paežiu- 

lo Valtero Trimble negalėjo 
duoti sau rodą su prikėlimu sa
vo vvro isz nto idant eitu in • »'r
darba. Ka daro motore? Sztai 
panaudojo nauja būda ana die
na. Negalėdama ji pabudyt pa
griebė už didelio kojos pirszto 
ir atlenkė atgal. Suriko Valte
ris, bet ir jo prisiegele sukliko, 
kadajai uždavė kelis žandinius 
per veidą. Abudu nusidavė in 
suda, kur audžia iszklauses už- 
metinejimu, nusprendė idant 
Valteris užmokėtu $25 bausmes 
daugiau nemusztu savo paeziu- 
Jcs ir at eiti jo pats keitusi isz
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VAGE MERGINAS SAPNAS SULAIKĖ
TIESIOG NUO KELIO 

PAVOGĖ MERGINA 
EINANCZIA IN 

DARBA.

Shamokin, Pa. — Kada Ona 
Purcell, 18 metu, ėjo in darba 
in szilku fabriką, kokis tai au
tomobilistas sustojo ir pakol 
mergina suprato jojo tikslą, ta
sai i n me t e mergina in vidų ir 
pradėjo varyti kara smarkiai. 
Mergina gynėsi smarkiai, dras
kydama jam veidą ir reke. 
Merg-vagiui taip sudraskė vei
dą kad net kraujai pasirodė 
ant skepetaites su kuria buvo 
užriszes sau veidą kad jojo ne
pažintu.
Luke Fidler brokerio 
tint galo suszuko: 
neturėsiu naudos,

Prisiartinant prie 
vagis 

isz tokios 
ir su tais

i 4 

J »

žodžiais atidaro duris ir iszme- 
te mergina laukan.

Sužeista ir apalpusia Ona su
rado vėliau dvi mažos merga i- 

in mokslą i ne 
apie tai žmo- 

niems kurie nuvožė Ona in li- 
gonbute, kur gulėjo be žado 
per ket u ros valandas.

Merg-vagio palicije jeszko 
bet lyg

tęs kurios ėjo 
prancszdamos

po visa 
sziam laikui
Manoma, kad tai buvo kup
ečius baltojo tavoro'kuris mer
gina ketino parduoti in paleis
tuviu n am irs.

aplinkiniu, 
jojo nesurado.*

.. ... savo Hums
ryto he jokios pngelbos palwit- (žukauckns)

SZLIUBA
NASZLELES MIRUSIS VY- 

RAS APSAUGOJO JAJA 
IN LAIKA NUO 

ISZTEKEJIMO.

Birmingham, Mo. — Gyvo 
malsziai ir turinti 

puiku nameli ir keliolika
nanti sau 
savo 
tukstaneziu doleriu banke, He
lena Sutherland užsimano ki
to vyro, nes josios vyras mirė 
praeita meta. Matyt jai buvo 
nuobodu. Nesenai nuėjus ant 
vakaruszku pas pažinstamus, 
susipažino tonais su kokiu tai 
vyruku; pasikalbėjo saldžiai ir 
ant galo sutiko už jojo teketi.

Diena veselkoos jau buvo pa
skirta, bet dvi sanvaites adgal, 
naszlelei sapnavosi szitokis 
sapnas: rodos stovėjo prie al
toriaus su savo sužiedotiniu ir 
kada kunigas juos ketino su- 
riszti mazgu moterystes, stai- 
gai kunigas persimainė ant jo
sios vyro, kuris rustai aut jo
sios žiurėjo, kratydamas su 
galva idant netekėtu.

rPoki sapna sapnavo tris kar
tus paeilia ir taip tuom buvo 
persiemus kad nutarė szliubn 
pertraukti ant tolimesnio lai
ko, na ir tas naszlele iszgelbė
jo nuo prapulties.

In kėlės dienas po tam, atė
jo kokia tai nepažinstama mo- 
tere pas jaja, apreikszdama, 
buk jiji yra pati tojo Vyro sų

sapnavosi
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BAISI NELAIME GELEŽIES 
FABRIKE.

Vaeklingen, Vokieti jo. — Ge- 
fabrike Vaelklingen 

Smelting Works kilo baisi eks
plozija furnesif (pecziaus ku
riame 'tarpina geleži). Geježis 
lyijll vanduo iszsiliejo po visas 

pagaudamas

1ežios

ISZ LIETUVOS
doi*V-

LENKIJA PROTESTUO
JA PRIESZ LIETUVOS 

TAIKOS SĄLYGAS.
Varszava. — Lenkijos val

džia gavo isz Lietuvos atsaky
mu in savo nota taikos 
boms pradėti.

Atsakyme, Lietuvos valdžia 
stato tokias taikos sąlygas, ku
rias Lenkijos valdžia laiko vi
sai nepriimtinomis, ir del to 
pasiuntė Kaunui asztru protes
tą.

August i nas Voldema ras, 1 ae- 
Juvos diktatorius, taikos kon
ferencija nori atidėti iki invyks 
Lietuvoje pakeitimo klausymu, 
kadangi konstitucijos pakeiti
me yra punktas, deklaruojąs, 
jogei Vilnius yra Lietuvos sos
tine. Jei visuotinu balsavimu 
konstitucijos pakeitimas bus 
priimtas kas veikiausia invyks 
tada Voldemaras pasakys Ix*n- 
kijai, kad jis nieko daugiau ne 
galis daryti, kaip pildyti tan- 

, toliau kova

Lie
ti/.-

LENKU BANDITAI UŽKLU
PO ANT LIETUVOS 

GYVENTOJU.
Kaunas. — Gruodžio 1 1 <1. 

insiveržnsiu isz okupuotos 
tuvos trijų banditu buvo
pultas musu pihej. VilkavLz- 
kio apsk., l’aszirvinczio kaimo 
gyventojas Skorapskis Promn. 
Kaip paaiszkejo isz vietoj pa
darytos kvotos, ta diena apm 
11 valanda vakari* Skorupski 
isz miego prikėlė smarku- bil
desys in langa. Priėjės pijo 
lango, Sokrupskis pamate iri- 
szautuvais apginkluotus vyrus 
isz kuriu pažino Ragažinska 
Joną, gyvenanti Lenku puse; 
Stankumi kaimo. Ragažinskas 
pareikalavo atidaryti duris ir 
insileisti in butą, prieszingu at
veju grasindamas 
Szcimininkui duris 
atsisakius, visi try? 
veriu irszautuvu pradėjo szau 
dyti ir, paszaude nubėgo atgal 
už demarkacijo linijos. Perhc- 
ge demarkacijos linija, jie lm- 

nuo Lenku 
dar keletą 

in du nelolie-e

dalis, pagaudamas septynis 
darbininkus o daugeli apdegi
no isz kuriu k ei i mirs.

Nelaimingu lavonai 
akimirksnije,

Dr. Erie Colban, Norvegisz- 
kas sanarvs t Kvietines Lygos 
kuris daro planus kaip užbaig
ti svietines kares ir nusigin
kluotu visos vieszpatystes. Jis 
yra direktorium Lygoje. Ar 
jam pasiseks prikalbyt visas 
vieszpatystes idant sunaikintu 

, ginklus, flotas ir ki-fortecns, ginklus, flotas ir ki
tokius kariszkus ynagius? Ver
gei.

o

I hicj

tos valia — tęsti
del Vilniaus atgavimo.

atsisako
arba

miszaut i. 
at ida ryti 
isz rovoi-

metru
‘s,

sudegu 
o kada geležis 

suszalo, visa szmota nuvožė ant 
kapiniu ir vienoje duoboje už
kasė.
VALDEMARAS PAEINA ISZ 

V0KIECZIU.
Varszava, Lenkija. — Apie 

Lietuvos diktatori Valdoma ra 
laikraszeziai raszo sokaneziai:
‘‘Valdemaras yra gimęs Len

kijoj, paviete Vroclave gimęs 
isz Vokiszku tėvu. MoksJaineje 
persimaino ant Ruso, po tam 
gavosi ant profesoriaus Kaza
ne) universitete. Laiko kares at
siminė sau kad yra Lenku,
kada, laike darymo sutarties. 
Brenciuje, pasidavė kaipo Uk- 
ranietis. Tik 1918 mete pasili
ko Lietuviu.
ANGLEKASIAI PRIGELBS- 

TI KOMPANIJAI.
London. — Kasyklos Seaton 

Delavel, Northumberland pa
viete, ketino būti uždarytos isz 
priežasties neapsimokejimo ir 
ioenininkai apgarsino angleka- 
siams, jaigu nepriims numnszi- 
mo mokeseziu. Anglekasiai 
geisdami dirbti tolinus, sutiko 
ant numuszimo penkto procen
to, bet ti'k kaipo paskola kom
panijai, pakol neužeis geresni 
laikai po tam kompanija turės 
jiems sugrąžyti ta penkta pro
centą. Ant to kompanija sutiko 
ir kasyklos dirba toliaus. Uni
ja taipgi ant to sutiko ir davė 
pavelinima.
SZALINA LENKU KUNIGUS 

ISZ POLITIKOS.
Varszava. — Lenku kardino

las Hlondas Romoje atsiuntė 
telegrafu generaliniam Gniez- 
no-Poznanes arkidiocezijos vi
karui instrukcijas, kuriomis 
savo arkidiocezijos kunigams 
užgina kandidatuoti in Lenki
jos seimą ateinaneziais rinki
mais.

S ANDINO, PASIKELELIU

“Kur- 
aplaike žinia isz 
dideli 

tenaitinius

DUELIUS TARĘ M0TERES 
IR JOSIOS VYRO.

Winslow, Ariz. — Tarp kal
nu, 35 mylės nuo miesto, ant 
fanuos .Jono Tillmano atsibu
vo szeimyniszka tragedije.Till- 
monas buvę persiskyres nuo 
savo moteres ‘kuri ana diena 
atvažiavo pas ji padaryti su
taiką ir gyventi vela draugo. 
Niekas nežino kaip tas atsiti
ko, bot ant balso szuviu iszbo- 
go bernai, surasdami vyra gu
linti ant lavono savo moteres. 
Abudu turėjo po revolveri ran
kose*, szaudami viens iii kita ir 
tokiu budu užbaigė savo nesu- 
pra'timus ant visados.

pogromą 
2ydus 
Badai

darni 300 
sargybos bustini 
szuviu paleido 
buvusius musu sargybinius.

Be Ragažinsko, kituos dvie
juos užpuolikuos pažini i Ma- 
cziulis Petras ir Redzevicziu< 
Antanas, taip pat isz Stankūno 
kaimo. Kagažinskas gyvena 
pas ūkininką Maliszka, tam pa
ežiam bute, kur ir Lenku ] 
sienio sargyba, 
ankseziau gyveno
ežiu kaime, bet priesz tris me
nesius, pavogęs arkli, pabrtro 
Lenku pusėn, Macziulis Petras 
yni slaptas Lenku agentas.

Prie Skorupskio namo rasta 
rodo,

szaudoma 
t i n<> A

Be to Voldemaras 
leisti prekybos tranzitu 
pereiti demarkacijos linija m. 
toli nuo Vilniaus.
SUKILIMAI PRIESZAIS 

ŽYDUS LIETUVOJE.
Varszava, Lenkija. — 

jer Paramy” 
Kauno apie 
prieszais
miestelyje Panevežije. 
daug užmuszta ir sužeista — 
nekurie apskaito kad apie 
szimtas žmonių likos užmuszta 
o apie 500 szimtai sužeisti. *

Didesne dąlis Panevežiaus' 
gyventoju pabėgo isz miesto in 
dali Kauno.

•n -
Kagažinska^

Paszirvin-
200 STUDENTU PASIGĖRĖ.

Chicago. — Chicagos publi- 
kiniu mokslainiu kamisije pra
dėjo tyrinėti isz kokios prie
žasties du szimtai studentu isz 
augsztesnos mok šiai nes pasi
gėrė. Visi likos aresztavoti 
kliube, kada palicije padare 
ant jojo ablava suimdami du 
szimtus jaunu vyruku ir mer
ginu — visus girtus. Nekurios 
mergaites da neturėjo penkio
lika metu ir taip buvo girtos 
kad reikėjo jaises nuvežti na
mo.— Tai tau palaimintos pro- 
hibicijos vaisiai!

KAS YRA SU SHARKEY, 
LIETUVIAI KLAUSINĖJA?

New York. — Paskutinėse 
----- kumsztjTiose Sharkey 

) pasirodė labai 
“pilkas”. Visi korespondentai 
sako, kad jis jokio inspudžio 
nepadaro. Tai nebuvo tas Shar
key, kuris nukirto juoduką 
Wills, kuris supliekė Maloney, 
kuris kumszczlnvo Dempsey ir 
McTigue. Ir nors dauguma ko- 

sykiu pabrėžia, 
tik taip gali

nimo.

ŽUDINTOJAS MERGAITES 
SUIMTAS.

Flint, Mich. — Adolfas Hol- 
toling, 47 metu isz Orvosso, 
dievobaimingas žmogus ir za
kristijonas 
bažnycziojo, kuris nužudė pen
kių metu mergaite ir jaja pa- 
kiszo po ledu upelnkije, likos 
suimtas ir aresztavotas.

Gyventojai jeszkojo žadint 
jaus su pagelba visos vaistine 
policijos o net ir vaiskas pri- 
gelbejo jeszkoti iszgamos, ku
ris baisiai subadė mergaites 
kuna. Visi taip yra ant jo in- 
irszia kad kerszina iszgavimo 
jo isz kalėjimo ir pakabinimo 
ant pirmutinio telefono stuplo 
arba ant medžio.

Hotelling likos slaptai 
teistas ant viso gyvenimo in 
kalėjimu už nužudinima mer
gaites, nes Michigano valstija 
nebaudžia žudintojus. mirezia.

ANGLEKASIU BARAKAI 
SUDEGE.

Morgantown, W. Va. — Ke
turi ilgi barakai, kuriuose gy
veno dvideszimts szeimynu 
Htraikuojuncziu anglekasiu su
degė lyg žemes Scotts Run. 
Szeimynos neteko paskutines 
pastoges. Barakai likos pasta-

W.W. -..........  V-' 1 V **«W*VJ

du metai adgal, nes visi likos sveikino ir abudu iszvažiavo 
iszmcsti lankau isz kompaniez- 

*

Protostoniszkoje

dvideszimts

f'.

mi

tyt-i del straikieriu per unije

respondentu 
kad jei Sharkey 
kumszcziuotis, tai jis ne czam- 
pionu medžiaga.

• Lietuviai irgi stebisi isz 
Shaikey. Bet tūli iszvedžioja, 
kad jis taip buvo priverstas elg 
tis savo biznio “bosu”. Kaip 
isztikro ten yra, arodys ateitis 
kada Shaikey vėl kumszcziuo- 
sis su geresniais. Dabar teisėjai 
po 12 raundu pripažino kumsz- 
tynes iszojusias “ 
Vienas laikrasztis (Times) pra 

kad teisėju nuomones 
buvęs zitokios: vienas sake, 
kad Sharkey laimėjo, kitas, 
kad Heeney, treczias, kad isz- 
eita lygiomis. Oficialiai, vie
nok, paskelbta kumsztynes ly
giomis. Laikraszcziu korespon
dentai dauguma raundu ati
duoda Sharkiui.

Kad Sharkey gremezdiszkai 
kumszcziavosi, rodo faktas, 
kad syki jis su kumszczia užsi
mojo, bet nepataiko, ir isz 
smarkumo nuslydo ant grindų!

Sharkey gavo savo dalies 
$49,904 o Heeney $25,193 past-

stebisi

lygiomis”.

nesza,

pu namu.
namo, o žiopliai sudeja pinigus
nuėjo namo be nieko.

kuriuom sustzicdojo. Naszlelcs 
mylemas ta paežiu diena din
go isz miesto, gal jeszkoti kitos 
kvailios naszlelcs su pinigais.

ISZ6ELBEJ0 9 UŽGRIAU
TUS ANGLEKASIUS

Hazleton, Pa. — Devyni an- 
glekasiai kurie likos užgriauti 
per angį i No. 1 szlopoje, Onei- 
doje, per deszimts valandų li
kos iszgelbeti gyvais. Neiszpa- 
sakytas buvo džiaugsmas szei- 
mynu užgrihutuju, kada dagir- 
do kad visi yra gyvi ir sveiki.

Correll i, 
Lo- 

, Calovini, Donati ir 
Sobon isz Shepptono; Leonard 
Flaim ir Zurcnda isz Oneidos.

Nauji Priežodžiai Pagal 
Dabartini Laika

I

Užgriautais 
Brislon 
czevskis

buvo:
isz Humjioldo; 
Calovini,

DAVE KAIMYNUI NAMI
NES, TASAI NUMIRĖ.

Pa. — Sz 
anglekasis

>

Viskas ant svieto mainosi o 
net ir senoviszki priežodžiai Ir 
reike juos raszyti pagal dabar
tini padėjimu ir pritaikyt pęic 
gyvenimo žmonių. Czionais pa- 
talpysiu jums keliolika tokiu 
naujausiu priežodžiu kaip:

ALGOS IR DARBO 
VALANDOS MED
VILNIŲ TAVORU 

ISZDIRBYSTEJ

iszszauto szovinio luta 
kad banditu buvo 
isz Prancūzu kariszko 

kokiais yra apgin-
demarkari jos

Pittston, l'a. — ^Zimanas 
Grabovski, anglekasis, gvve- 
mintis Inkermone, likos aresz- 
tavotas už tai, kad davė truci- 
uanezios munszaines savo kai
mynui Martinui Dougher, nuo 
kurios mirė ant rytojaus.

Po tam steitine palicije pa
dare a'blava ant Grahaucku na
mo, surasdami ten samogonka, 
daug brogos, 28 galonus nami
nes ir kitokiu maiszvmu. 

Ik

ARGI NE NIEKSZAS 
VYRAS?

Omaha, Ncbr. — Ana diena 
atėjo in suda Marijona Mmnm

— Ant vagies — tankiai 
matome garbes kryžius ir mo
dalus.

— Kas po kuom duobeles 
kasa — gerai už tai turi už
mokėt.
—Ranka ranka glosto, •— 

o koja pakele.
— Sveczias iii 

ponstva iszejo.
— Tas geriausia juokėsi — 

kuris visai neužgimo.
— Kas anksti kele — dau

giau iszduoda.
— Senam pecziujo —

V •

ti am u s

ne
klausdama sudžiaus, ar da yra xc^l*as neužkiirs.
tiesos Amcrike, kad kožua isz- 
tekejus motore turi eiti dirbti, 
o jaigu nedirba, tai yra siun- 
cziama in kalėjimą, nes du me
tai adgal, josios vyras Adol
fas jai pasakė, kad tokios tie
sos perejo ir kad pasirūpintu 
tuojaiw darba, nes kitaip eis 
in kalėjimą.

Motore paklausė vyro ir per 
du metus dirbo sunkiai skalbi- 
nycziojo, o vyrulkas sode'jo sau 
dykas namie ir nieko nedirbo, 
tik prižiūrėdavo keturis mažus 
vaikus. Sudže net nutirpo kad 
vyras taip nemielaszirdingai 
apgavo savo motore ir paliepė 
jam/ pasirūpint tuo^aus dai4>a
nes ji uždarys kalėjimo.

— Karve 'kuri daug baube 
—mažai turi pelno teatre.

— Melskis — o Tautu Lyga 
tau pagelbės.

— Jaigu ožkos noszokinotu 
.— kabaretai subankrutytu.

— Jaigu esi tarp varnu —- 
nerugok ąnt telefonu.
. — Baladok, busi numestas 
nuo trepu.

— Szoko kaip Pilipas — 
isz Lietuviszkos ministerijos.

— Da tokia neužgimo kuris 
visiems — ncnubostu. ¥

— Geriau žvirblis rankoje 
— no kaip būti bo forduko.

— Visur gerai, o namie —
i — F, B.

— $zoko kaip Pi lipas <*> • j ’ • 1 • • A .

ūmiausia.
« ►,.

VADAS UŽMUSZTAS.
Managua, Nikaragva. — A- 

meriikoniszki kareiviai bom
bardavo isz oro pasikeleliu 
abazu EI Chipoto užmuszdami 
daugiau kaip 60 pasikeleliu ir 
juju vada Sandino. Gal dabar

Ni'ka ragvoje pa

susineszti su Vatikanu

nui) savo lobyros

kad
nes

revoliucija 
liaus netekia savo vado.
KARALIUS ALFONSAS

NORI PERSISKYRIMO; 
PATI JAM NEGERA.

Paryžius. — Paskalai eina, 
buk Ispanijos karalius Alfon
sas, atvažavo im czionais slap
tai,
idant Popiežius duotu jam per
siskyrimą 
mo teres.

Priežastis tame yra, buk jis 
užmetineja savo paežiai 
gimdo nesveikus vaikus,
treczias sūnelis yra nesveikas 
}r tankei isz jo teka kraujas, 
todėl mano apsipaeziuot su ki
ta motoro karalaite Bourbon 
idant galėtu su jaja sulaukt 
sveiko inpedžio kuris po jo 
inireziai apimtu sostą.

Karaliaus Alfonso kone visi 
vaikai yra nesveiki, vienas be 
valdžios, kitas neregys ir 1.1. 
Bet Alfonsas neatsimena kad 
tai jo kalto, nes yra isztvirko- 
lis, pąleistuvis ir girtuoklis.

1925m. Su v. Valstijose buvo 
1,366 insteigos, kurios produ
kavo med Vilnius tavoms. Isz 
dvvlika didžiausiu medvilnių 
tavom iszdirbystes valstijų, 
North Carolina turi daugiau
sia insteigu, kuomet Massachu
setts turi daugiausia darbinin
ku szioje industrijoj, iszmoka 
daugiausia algų ir jos produk
tai geriausi. Georgia, Connec
ticut, Alabama, 
Rhode Island vra kitos svar
bios medvilnių tavom valsti-

Szioj industrijoj 1925m. sam
dyta 445,000 įhirhininku, kurie 
uždirbo suvirsz $354,000,000.

industrijos 
verte vokuojama daugiaus už 
$1,714,000,000.

Biuras Darbo Statistikų ve
dė tyrinėjimą algų ir darbo va
landų szioj industrijoj nuo 19- 
10 iki 192Gm. Tyrinėjimas pa
rode, kad paprastas pilno lai
ko uždarbis bnvo-nuo $11.25 
iki $31.75 in ®anvaite, moterų 
nuo $12.94 iki $20.47 in sanvau 
te. Vidutine metine alga padi
dėjo nuo $286—1899 m., iki 
$798—1919m., $816— 1923m. ir 
$795—1925m. Vidutines meti
nes algos 192311), 'buvo mažiau
sios pietinėse valstijose ($588 
Georgia ir $598 Alabamoj ir 
$652 Carolinoj), ir augszcziau-

Ponnsylvauia ir Rhode 
Island (pirmoj $1,335 ir antroj 
$1,080.)

Massachusetts ir New Yorko 
valstijose darbininkai Szioj in
dustrijoj dirba 49.1 valandas, A '1 1 • ar A

Loilkll

tarnvbos tarp

sios

New York ir

produktu

Alabamoj 54.8 vai., Georgia
Virginijoj 55.2 vai., 

North Caflinoj 55.8 vai., Penn- 
svlvanijoj 52.1 vai., Rhode Is- 
land 50.2 vai. F.L.I.8.

OI vai.

ilius- 
elgesis 
vyriausios

szautuvii, 
kluota 
sargyba.
LIETUVA ISZARDE GELE

ŽINKELI IN VILNIŲ.
Ryga, Latvija. — Lenku vy

riausybe pasiuntė Lietuvai na
ta, proponuodama szio Sausio 
menesio pabaigoje konferonci 
ja Rygos mieste, visu pirma del 
atsteigimo paszto, telegramų ir 
geležinkeliu
abieju valstybių.

Lietuvos nusistatymą 
truoa jos pastarasi 
iszardvmas dalies 
geležinkelio linijos tarp Kauno
ir Vilniaus, tuo pretekstu, kad 
bėgiai (reles) esą re i kalini*i 
tiesiamai naujai geležinkelio li
nijai in Klaipeda. Tai reiszkia. 
kad Lepojos uostas nukerta
mas nuo Latvijos paszaliu.

Latviu laikraszeziai žiuri in 
ta žingsni kaip in paskelbimą 
ekonominio karo.

Lietuvos valdžia nenori kon
ferencijos Rygoje del to, kad 
ten yra Livkasieviczas, Lenki
jos ministeris Latvijai, kurio ji 
nekenezia. Lukasieviczas mat 
davinėjo Lietuvos politiniams 
pabėgėliams pasus in Vilnių.

BRAZILIJOS “LAIME.”
Rokiszkis (“V.”

Rokiszkio apskriėzio iszeiviai 
Brazilijon daugiaus kaip puse 
iszmire. Vyru pasimirė 58, mo
terų 96, vaiku 186. Reiszkia, 
pasimirė 57 nuoszimtis. J ii* visi 
pasimirė Brazilijoj neiszgyve- 
ne metu. Vaikai daugiausiai 
iszmire kelionėje. Žinios sn-

k or.)

Va ik a i 
kelionėje, 

rinktos isz laiszku.

— Muilo gamyba vercziasi 
apie 300 darbininku, 
gamyklų visoje Lietuvoje yra 
22. Kasmet muilo pagaminama 
už 4-5,000.000 litu.

Paežiu
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F* ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:
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SAULE

Lithuanian Legation, 
2822 16-th Street, N. W.< 

.Washington, D. C.

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

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

Kas Girdėt
Daug yra kalbama apie pa

voju kokis grasina merginoms 
dideliam mieste, bet žmones 
nžmirszta, kad del jaunu vyru
ku pavojingiausia tam mieste 
yra tosios jaunos merginos.

Garsus Italiszkas daktaras 
Antanas (’ardarelli, kuris ne
senoj mirė Neapoiiuje, pergy- 
vendamas 9G metus, buvo ge
rinusiu daktaru visoje Italijoj. 
Lyg paskutiniu savo dienu gy
vasties gydo žmones ir iszdes- 
tinejo mokslą universitete. Se
nukas turėjo suvirsznm puse 
milijono pacijentu — ir tai vi
sokio sztamo žmonių ,kurie ji 
laike už koki tai stebukladari 
ir raganių, nes 
dos nepadarydavo maustyda
mas liga.

N (‘sene i
Turiu 91

11 aliszkas

niekados klai

kalbėjo:daktaras
metus, turiu gera 

pomieti ir naudoju tik dvi gy
duoles: paimu pilule kas diena 
ant iszvalymo viduriu ir puse 
gramo veronalo, nes negaliu 
miegoti. Nuo 40 lyg 70 metu, 

deszimts cigaru 
kelionėje da dau

giau. Valgiau daug. Niekados 
nemėgau mėsos ir kiausziniu 
ir valgiau juju kuomažiausia. 
Maitinausi daugiausia daržo
vėms ir vaisiais. Negeriau nie
kados vyno su valgiais ir ge
riau mažai kavos. Turiu pri
pažinti, kad nemylėjau sėdėti 
prie knygos nes mano mokslas 
buvo tada, kada sėdėjau prie 
ligonio.”

* 4

surūkiau 
kas dien,
n

po 
o

Piet-Afrrkonisz'ka,Valdze 
konfiskavo ana diena visa zo- 
posti prosytu mielių, kurios li
kos atsiunstos in Afrika. Tik 
paežiam Jobannesburge par
duodavo kas menesi deszimts 
tu'kstancziu svaru prosytu mie
lių (cake yeast). Mieles nau
dodavo juodieji gyventojai 
Zulusai,

juodieji
Hotentotai, Buszma- 

jiai ir kiti, kurie supratę nau
dingumą t uju mielių, pradėjo 
jas naudoti su juju tautiszku 

“skokiaan” 
per baltuosius vadinamas 

pekliszkas cocktail.
gerymo juodieji 

praleidineja visa savo uždarbi 
ir baisiai trucinasi. Du stikle
liai užtenka žmogui idant pa
guldyti ji ant žemes, o jaigu 
iszgere tris ar keturis, tai jau 
yeike szankt daktaru.

gerymu vadinamu
<> per baltuosius
6 4

Ant tojo

Kitados 
nuo 
mums

1 I

la barzdų kia, ilgus

Velnią
buvome bauginti 

mažens |>ekla.
jierstatinejo žmogisz- 

kam pavidale, bet su taja per
maina, kad turėjo ragus, smai- 

nagus ir
smaila uodega, ant galo ketino 
tai būti gana mandagus žmo
gelis ir labai paklusnus tiems, 
kurie ji reikalavo. Tik tada bu
vo baisus, kada ji maliavoje 
ant audeklo prie katilo smalos, 
kuriame virė tuos, kurie už sa
vo nusidėjimus buvo nusiunsti 
in pekla.

Bet argi randasi tokia pekla 
5r tokis velnes, kaip mums ji 
perfitatinejo ^ir kalbėdavo isz 
jaunu dienu? Kas tam tiki t Su 
paaugimu toki paveikslai pek
los ir velnio iszauszdavo mums 
jsz smegenų.

Paaugia, persitikrinam, kad 
pekla ne yra tokia kaip mums 
jaja perstatinėjo, ne dangus 
pegali būti vieta, kurioje nuo
gi žmones sėdi ant miglu gra- 
jimjami ant auksiniu arpu.

Musu pekla ir musu dangti 
pesziojame su savim — musu 
Bzirdyse ir smegenyse. Tvere- 
pie juos musu mįslėmis ir mu-

tai priguli

savo gy- 
saii

su pasielgimais, 
kaip mos gyvenamo.

Jaigu žiiuome ant 
veninio kaipo užtikrinimo 
geresnio būvio, pildymo geru
darbu ir dasiokimo garbinges
nio tikslo savo gyvenimo, tai 
jTvdine savyje dideli užganadi- 
nima.

Argi mislis apie pekla pada
ro mus geresniais. Visai no! 
Ba, argi negeriau mansi y t apie 
nagradn, ne 
m i a!

Žmogui

kaip apie baus-

prisiart inant 
grabo, jojo kūnas silpnėja ir 

galo pasilieka netinkamu, 
'l’odel visi musu stongimai pri
valo būti didesniu dvasiszku 
pasistengimu susilyginant 
silpnėjimu musu kūno. Dauge
lis žmonių lame apsileidžia, 
nuolatos verkdami ant savo gy
venimo, rodos kad verksmas 
jiems prigelbes.

Atsimykime ant to, kad bai
me apie pekla, kaip mums isz 
jaunu dienu perstatinėjo neve
da prie geros pasekmes. Tekis 
manstymas apie pekla yra 
kvailybe. Mes patys pekla tve- 

nežinedarni del ko ir

prie

ant

su

riame, 
kaip.

daigu turime kožna žudin- 
toju laikyti už beproti ar silp
naproti ir tiktai del to ji ne- 
baudžiam mirezia, tai voreziau 
statykime pamiszeliu prieglau
das ne kaip sudus.

Tieji kareiviai kurie dalyba- 
vo Svietineje Karoję, kasztuo- 

Dedoi Šamui 'kas metas 560 
milijonus doleriu. Antru di
džiausiu užlaikymu yra De- 
parlamentas Iždo (skarbo) nes 
jojo užlaikymas kasztuoja 316 
milijonus doleriu. Kitaip sa
kant, (surinkimas kožno dole- 

padotku kasztuoja Dėdei
Šamui vos pusasztunto cento, 

nebrangiai.

ja

rio

Visai

IDNU PASAKA APIE
KUPRĮ IR SZAKALA !» ■ 17 %. ■ k

Gyveno du draugai! kup-' 
rys ir szakalas. Sako szakalas 
kupriui:

— Anoj pusėj upes yra cuk
riniu lendrių laukas. Plaukiva 

tu saldžiųjų lendrių 
asz žuvies pasigaudy-

per upe: 
pnesi, o 
siu, ir abiem 'bus geri pietus.

K uprys 
nugaros, nes 
nemo'kcjo, ir persi kraustė juo
du per upe*. Kuprys nuėjo in 
cukriniu lendriit lauka,'o sza
kalas, pasuleidos pakrante, pin
ko žuvį ir kaulus.

Szakalas nedidelis žvėris, 
greit priede, o kuprys dar tik
tai pradėjo. Pa'baiges pietaut, 
szakalas ome bėgiot apie cuk
riniu lendrin lau'ka ir staugtu, 
kiek lik jo gerkle leido.

Kainu* žmones iszgirdo sza
kala staugiant ir atbėgo su laz
domis. Žiuri — 
ja aplink lauka ir staugia, 
lendrių lauko kuprys ganosi. 
Supyko žmones 
skaudžiai ji sumusze ir isz Jau
ko isz va re. Szakalas pats isz- 
bego.

Kuprys, 
lik’

paėmė szakala ant 
szakalas plaukti

nedidelis

szakalas begio- 
o

ant kuprio,

1

I

I

PASAŽIERINJS EROPLANAS IN KUBA
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SZALTAS ORAS IR 
SVEIKATA

- / >.
■L
B

lengvos kad neapsunkintu ku
na ir nekenktu tinkama pail- 

užklode.s 
pigios, bet sulyginus su 

vaistu kaina ir gydytoju byla 
yra pigios. Sziadien parduoda
ma blanketai padaryti isz po 
pieros, ji<> lengvus ir gana szil- 
ti. Bot tuos blanketus 
padėti po szieniku arba 
szieniko ir po paklode, jie 
laiko sza h a orą. Maudomasis 
kambaris ir apsiredymo kam- 
bnris gali būti laikyti szilli per 
nakli, kad kanas noapszaltn 

šarma t v t is 
marszki-

sėjimą. 'I 
ne

Tos lengvos 
bet

Negalimo per daug kalbėti 
apie svarba tinkamai save už
silaikyti sza II a me ore, kad ap
sisaugojus nuo szalczio, iuflu- 
enzos ir kitu iižkrecziainu ligų.

Vienas isz svarbiausiu svei
katos patarimu sziam laikui 
yra pakėlimas miegamojo kam
bario langu
szalta sezoną, 
puolimu mes 
žiaiis szviežio oro 
savo namus, kad nors gydyto
jai nuolat patarė uor ko bijotis 
jeigu tik kinius sziltai aprėdy
tas. Suprantama, 'kad žiemoj 
reikia tureli įlaiigiaus užklo- 
džiu arba kaldru negu vasaroj, 
bei ir 
nesziol i

1
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I,

r<>ikia 
ant 
su-

Ana diena likos užbaigtas oro planus 
Kuba-Aniericnn kompani- 

Kroplajius luri tris 
su bagažu

Now Yorko in Havana, Kuka in dvilcka valandii. ’

IBI IIJIIS 
‘‘K. (1. Sewell” kuris priguli prii> 
jos gabenimo pasažierin. 
gali paimti szesziolika pasažierin 
isz

DANTYS IR TINKA- 
MAS MAISTAS

>■ 1 iii’ ' -4r • ' >■ -

tm-

pasazioriuis

virszijiiukus ir 
ir gali nuloki i

SILPNUTIS
(Paša ka.)

uakezia per visa

mažiaus ir jna- 
leidžiame iii

termometro
kad kūnas 

atsikeliant. Nereik 
Danelius naktinius 
nius jeigu tik klimatas maino- 
SI.

Džiova sergantieji per vi,«
A « A ta A . -

iiziova sergamieji per visa 
pasauli miega ant lanko žiema 
ir vasara, ii

uzklodes turi Imli pram*szta kur ligoniai taip da- 
‘ iri raut pasveiko.

Nelabai Sveikas Sziandien

los I 
lovoj pancziakas

užimtai atsitikimu

F.L.LS.

Kaip tankiai ta skunda 
girdite i>z žmoni u kurie rods 

Szitokia bukli* gali
e-

ta < Jerkite dau vandens ir pa
bandykite Gold Medal Haar
lem oil capsules 
tikrosios). Pripažintas diure- 

liszkas akslin- 
tojas nuo 1696. 
J'rojopo didu
mo, po antspau
du. Pilnai g,T. 
rantuotas kai) 
garsinama.

<r

Silpnutis jeszkojo savo pra- 
motinos. Jis 

dvara. Prie variu stovėjo 
gas. Si Ipn nežili i 
sargas paklausė:

žuvusios | iriojo 

sur
prising imis,

sveiki"!
Imti jiavojaiis ženklas.

Haarlem oil

(vienatiniai

nžsi leiskite.
Daugely 

veju 
ka<l inkstai
veikia kaip 
kia. 
kia

at- 
pasinnlo 

nr 
rei
ve i-

page I bos.

r><
Dvejopo

'Levui mokina vaikus szepe- 
luku valvti savo dantukus du 
arba tris sykius in diena, liet 
apie svarbesni reikalu -
kaina maišia ir pamokinti vai
kus valgyli toki maišia, kuris 
turi visus elementus, kurio yra 
reikalingi vaiku dantims ir 
kaulams, visai nžmirszta papa
sakoti. Jeigu vaikas valgo tin
kama muistą, jo dantys vistiok 
gaus reika’lingus elementus ir 
paežiu lai'ku kūnas tai)) sutvir
tės, kad nepasiduos iuvairioms 
vaiku ligoms, kurios fąip tan
kiai sulaiko normaliszka dantu 
iszsivyslijima.

Dantys atsiranda t/
to mineraliniu 
kanezios

sudaužytas, 
vėžlioja prie

visas
gyvas

upes. Pasivijo ji szakalas ir sa-
ku

ko:

nio.
Grvžkiva, drauguži, na-

Gerai, —
paenies

ros, hibrido in vandeni.
Kai insibrido juodu toli in 

upe, kuprys

ir
sako kuprys 

szakala ant nuga-

sako sza kalu i:
Drauge szakalo, nege

rai tu pasielgei. Kode! tu pa
pietavęs pradėjai staugti? Ar 
tu nežinojai, kad, tavo baisa 
iszgirde, at bėgs isz kaimo žmo
nes ? 
džiai

Ko ežia tau reikia ! 
jeszkau 

mot i uos,
savo pra-
— atsake

— Asz 
puol usios 
Silpnutis.

Ji ežia yra, — atsake sar- 
tik sunku pri<‘ jos pri- 

Bet asz tau duosiu kepn-

Tiems
JęKzkokite vardo GOLD 
MEDAL ant dežuteH ir 
neimkite kitokiu. Visuose 
aptiekose. 35, 75. $1.50.

gas, 
eiti.
role, tu ja užsidek ir eik tie
siai in romus. Su kepurole ta
ve* niekas nematys. 'Tu inoisi in 
vidu ir rasi savo motina. Sza- 
lia jos sėdi baisi ragana., Tu 
palauk, koH'agana iszeis, o kai 
ji iszeis, tu nusiiimk 'kepurole, 
ir tavo motina tavo pamatys.

Silpnutis taip ir padare. Jis 
pamate savo motina, kuri buvo 
prapuolus ir su ja mielai, szir- 
dingai pasikalbėjo ir parsive
dė namo.

1 ♦
I

I

Mokinkimes Nauja Kalba Esperanto i i ♦ 
4 

---------- ------- yra žinoma, o pasaulyje | 
Į jau placziai vartojama kalba ESPERANTO. Esperanto kalbos gra- ♦ 
j matiszka yra neiszpasakytai lengva ir vidutiniszkai prasilavinęs žino- 
| gus ja gali iszmokti in viena diena laiko. 
I puslapiu, miera 5x7 ir puse coliu. P
J Kas pirks szia knyga, tam priedu dykai duosiu paaiszkinima kaip 
| lima in trumpa laika iszmokti Esperanto kalba. Užsakinius ir pinigus 
l siuskite sziuoini adresu: ♦

VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS
Szita knyga nauja ir dar lietuviams mažai 

ESPERANTO.

. Knyga susideda isz 170
Preke su prisiuntimu tiktai $1.00. | 

.• K»- !nuo mais- 
elementu. Se-

i r
maistas žymiai prisideda prie* 

lapuotos dar
kai)) tai salotos, kojnis- 

tai, szpiiuikai, buro'kii virszus, 
ropių virszus, ir visokiu rusziu 
szviežios daržoves, visoki 
šiai, vĮiatingai obuoliai, pienas 
(pante arba kvorta in diena), 
grūdiniai produktai, kaip tai 
kvietine duona, avižinis valgis, 

duoną, “zweiback,”

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

I
I 
*

Juk per tave taip skau- 
mane sumusze ir nedavė 

ne pavalgyt..Ko tu staugei?
Nežinau, — atsake sza- 
— Toks jau mano pa- 
asz pietus paedes megs-

stipriu dantų 
žoves, Q -

f

Vien v bes”Aplaikeme “Vienybes” met- 
raszti (arba kalendorių) .1928 
metams, kuriame talpinusi 
daug svarbiu informacijų rei
kalingos del visu žmonių, ku
ri kožnas privalo turėti nam’ie- 

Vienybei ” 
i <

je. A ežiu

4 *

kuriame

i i

siuntimą. Siuntėme
kalendorių mainoms.

už pri- 
Saules”

Nekarta duodasi matyt kaip 
motore ar mergina eina in baž- 

pasirėdžius puikiai ir 
grofiene, 

apiplyszu-

uyczia, 
iszrodo kaip kokia 
bet rankoje nesza 
šia ir apdriskusia maldaknyge 
kas persistato laibai bjauriai. 
Ar negeriau tokia maldakny- 
gia prisiunsti in redyste ant 
apdarymo isz kurios padary
sim kaip nauja. Neužmirszki- 
te.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

kalas, 
p rot y s 
tu pastaugti.

Brido juodu vis toliau in 
Upe. Pirmiau kuprys brido van
deniu ligi keliu, paskui auksz- 

o dar toliau kup
rys pradėjo plaukti. Plaukia ir 
sako sza kalu i:

— Ar žinai ka, 
pasivoliot vandeny.

Meldžiamasis nesi voliok, 
— praszesi szakalas. — Ko tu 
voliosies ?

Nežinau, — atsake kup
rys: — toks jau mano papro
tys
tu vandenyj pasivolioti.

Ir pradėjo kuprys vandenyj 
voliotis. Nukrito szakalas nuo 
kuprio ir prigėrė, o kuprys isz- 
plauke in kraszta ir nuėjo savo 
keliu. Verte N. B.

cziau keliu,

VIS

asz noriu

pietus pavalgos asz mogs-

vai-

kieta duoną, “zweiback 
kiausziniai, sviestas ir suris.

Dentkstai tiki, ir turi daro- 
dymn, kad tinkamas maistas ir 
geras 
gerina 
maiši as,

maisto sukramtymas pū
dant u nmaliu. 

kuris duos
stiprus dantis (pagerins ir 
pisiu dantis. Kiek 

valgyti kieto 
reikia

<r

k i a

r lodei 
vaikams 

au
rai ima i'ei- 

nes
<r n --- 
maisto,

gerai sukramtyti <ir 
kramtymas pritraukė prie bur
nos krauju, kuris 
t ims' reikalingus elementus.

— F. L. L B.

nesza dan-

PAJESZKOJIMAI

GERIAUSIA DEL
SILPNU STRĖNŲ

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuviu, krikss- 
tiniu, veaeliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Pasamdo Pajeszkan savo broliu Anta-
Jurgio Pužu,

Naumiesczio
Žiugu kaimo.

no ir 
apskr.,

ml’aurages 
parap., 

metu

666
* yr* ts» receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Uzmusza mikrobui. — Aptiekoso

Dr. T. .1. Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviszkas
Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

I

<

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $---------
ibezia Procentas už jilsti pinigus ir saugumas del jusu 
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. Dekite savodel žmogaus kuris dirba ir czediiia.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
1 • A • ♦ • w a mkaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

į

GYD1K1S SU ŽOLĖMS 
Geriausia* būda* gyditi* *u Žolėm*, 
ne* žole* yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistei 
yra geriausi del žmogau* kraujo 
atgavimo nes žolea yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogau* kraujo 
kurio* atitaiso žmogau* krauja nuo 
visokiu Ilgu. Mes užlaikome invai- 
riausla* žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj azlapini- 
mosi, perszallmo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma* 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdie* drebėjimo, 
vandenines ligos, uŽslsenejusio kata
ro, balt-ligea ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaua kreipkite* 
pas mane. Ass tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. , Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilže* 
spaudos, pagal tikra 10 Ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztai* apdarai* po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietu visiku* 
kolonijai.’ Adresą vokite kiitolp: 

m. Bukaitis,
2* Gillat Rd. Spancerport, N. Y

deszimts 
atgal gyveno Pittsburghe, Pa. 
Jie patys, ar kas apie juos žino 
praszau praneszti adresu.

Petrone Miszeikiene, 
186 New York Avė.

Newark, N. J.

lt.

y

Dovanu $10 tam kuris pir
mas pranesz apie Antana Ja
kuli, ar gyvas kur ar miros, pa
eina isz Lietuvos Radzunu Kai
melio, Alytaus Valscziaus ir 
Apskriczio. Pribuvo in Ameri
ka J 893 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 Adomaviezia. Sztai adre
sas: Jurgis Adomaviczius,

Ar jus keneziato dėt raiszumo mi
zerijos, skaudamu strėnų? Jus galite 
gauti beveik ūmia pagalba naudojant 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Jis szildo, szvelnina ir sustiprina silp
na nugara, maloniai masažuoja kū
no audini su kiekvienu kūno judesiu, 
tuo padedant atstatyti tinkama cir
kuliacija ir normale jėgą. Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster teikia nuo
stabiai greitus rezultatus, del to, 
kąd gyduoles persisunkia tiesiog per 
oda in apimtas vietas — skausmas 
iszeina, diegliai apleidžia, jėgos su- 
gryžta beveik urnai. Ir jus gaunate 
patvaria pagalba, irgi, del to, kad gy
duoles veikia nuolatos, kol plasteris 
laikomas prie kūno. Mėgink Red 
Cross Kidney Plaster szianakt ir in- 
sitikrink, kaip greit jis paszalina silp
nu strėnų mizerija.

Del
Reumatišku gėlimu, neu

ralgijos, paprasto persi- 
skaudžių 

išsinariiii-
skaudžių t/ • 4 •šaldymo,

raumenų, 
mų ar issisukumų

> Naudokite
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

J. 23
75 Lee Park Ave. 

Wilkes-Barre, Pa.
K> PAIN-IXPElltRi

kolonija*. Adressvokite ssitelp: 

2* .GUtet Rd.

KVITU knygele Draugystėms del isz* 
mokėjimo pinigu ligoniams.Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka-
■ieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25a.

W. P. BOCZKAUSKAS . CO., 
MAHANOY CITY, PA

<

>

VttlHbalenklix fpffistruotus 
S. V. Pat. Biure.
Nėra tikrasis, be 

mųsu Inkaro yaisba- 
ženklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AD.RICHTER&CO.

Derry & 8o. Bth Sti. // 
Brooklyn, N. Y.
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Pakenčia geraus nešiojimo 

šlapiose, kasyklose
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nešiojimo kasyklose ir 
Lopacs ir Himiner rūšyse. < 
prailginimu ant visų pusių

gilino pakęsti ilgaus 
toks gumas vartojamas į “Ball-Band’’

Padai storus ir drūti, su mažu 
apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų.

“Ball-Band” čebatai ir kurpes smagus nešiot! per visa dientp 
raudoni ir juodi.

Del visokio sunkaus darbo
“MISHKO” — “Ball Band” Odinio D^rbo Kurpes, 
yra vandens nepernierkiami ir galima ilgiaus nešioti negu odinius 

Žiūrėk del raudonos boles ant kiekvienos karkos.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 .Water Street, Mishawaka, Ind.

Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies”

Reikia drutaus

Balti )

padus.

U Ball-Band’

apie šlapias kasyklas prašykic 
(‘Mishko” padai

4 4 6
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Karalienes
Šunenas

0 '■SAULE' ' *

nigaiksztis ir atsigręžęs in Si- 
vaua tarė: “

Sulietuvino A. BLAŽYS 
Del Darbininko.

V.
Prigimtis Ir Malone.

Jau prabėgo dvi savaites, 
kaip kalbėjosi Sikatoras su ka
raliene ir vis dar jo szirdis 
sviravo nežinodama ar pasi
rinkti žemiszkos didybes pa
veikslu, kuris kaip szviesus me
teoras spindėjo priesz jo akis, 
ar malones baisa sekti kuris 
laikas nuo laiko atsiliepdavo jo 
szirdyje.

Ant rytojaus iszejes pasi
ju r u pnkrasztin 

Tobiu.
jo paprasze

i 'i**?* if

Pi i — —■ ■   i q Ui IS—  i ■■!■■■ ■■ ■

NUO DARBININKO
IKI PREZIDENTO

S -®.AWM

Bet kas gali užgin- 
czyti, kad musu žyniai mokin
dami žjuones pasuku ir melu 
juos apgaudinėja!

4 4

atsiliepi* Sivanas.

NUŽUDĖ TURTINGA
N ASZI. E

iszejes
vaikszeziot i 
sutiko akla Tobiu. Atsisėdės 
szalia jo paprasze papnskoti 
apie stebuklinga invyki Kva- 
non<> giraitėje, apie ka jis jau 
buvo girdeji 
bijus nuoszirdžiai papasakojo 
jam apie galinga szventojo 
kryžiaus veiksmą. Paskiau jie 
kalbėjosi apie Krikszczionin t i

Kai jam Tobijus isz- 
aiszkino, kad Dievas pasigailė
jęs nupuolusios žmonijos at
siuntęs savo vieninteli sunu, 
kuris per skausmus ir mirti ant 
kryžius vėl atgaivinęs ja; ku- 
nigaikszcziui pasirodo juokin
ga, kad Dievas žmonių dele? 
mirtų ant kryžiaus. Bet paskui 
vis labiau ir labiau jam aiszkc- 
jo tosios prakilnios meiles ver
tybe, nors dar ir nemano būti 
naujo tikėjimo pašokėju. Malo
nes balsas jo szirdyje taip kal
bėjo: “Ar tai tiesa! Ar galėjo 
už mane mirti Dievas ant kry
žiaus? Jei tiesa, tai ka asz tu
riu daryti ?
Pabaigus seneliu apie tai kal

bėti, Sikatoras paprasze jo pa- 
aiszkinti dar kitus Krikszczio- 
niu tikėjimo klausymus. Ypa
tinga intaku jame padare skir
tumas tarp Krikszczioniu skel
biamo mokslo apie pasaulio 
tVoriina ir pramanytu, juokin
gu Japonu tikėjimo pasakų ku
riose taip paduoda*ma apie pa
saulio atsiradimu: vienas isz 
septynių dievu iszmetes in ora 
kardu, ant o aszmenu užkritęs 
vandens laszas, kuris’subirėjos 
dar in smulkesnius laszelius ir 
pavirtęs Japonu salomis. To
bijus gi rimtai jam iszdeste 
Krikszczioniu mokslą apie pa
saulio sutvėrimą. Bet paskiau 
sužinojusi apie ta ju susiejimą 
karalium' ir bijodama, kad Si
katoras nepradėtų mastyti apie 
nauja tikėjimą, pasistengė visa 
tai sutrukdyti. Ji nesigaih'jo 
jaunikaieziui gražiu ir maloniu 
žodžiu, kad tik ji patraukus sa
vo pusėn. Žere jam garbes 
Iroszkimo ugni ir piesze 
bingu karžygiu žygius. Sikato
ras gi kartais insivaiszduoda- 
vo, kad ji yra vyriausiu karą 
vadu banguojaneziame muszy- 
je, kad jis triumfuoja in perga
lėtąjį M i kada, kad jis yra savo 
brangiosios tėvynės gelbėtojas, 
kurios laimei ir gerovei dege jo 
szirdis. Tie viltvilingi karalie
nes žodžiai taip veike jaunl- 
kaiezio vaizduotoje, kaip tri
mito balsai drąsiam kovos žir
gui matant muszi. Jis rnoszesi 
prie to daug 
mas jodinėjimui bei grumty
nėms ir trumpu laiku pragar
sėjo savo szalyje geriausiu rai
teliu. Strela ir lanka geriausiai 
mokėjo vartoti būdamas dar 

pasižymėjo szaudymo 
isz szautuvo, kuri jam Sivanas 
buvo dovanojęs. Arba kartais 
atsisėdės sklaidydavo didvyriu 
knygos lapus, ant kuriu buvo 
Hiiraszyta szimtamecziai Szo- 
gunu ir Tairu, Genziju ir Foji- 
ku karai ir karžygiszki didvy
rio Joritamos žygiai, ilgėda
masis pats panasziu žygiu at
likti. Bet ir malones balsas ne 
paliovė dundėjas jo szirdyje ir 
spyrės galvoti apie jo trkraji

kejima.

vaiku;

¥s isz Stepono. To-

gar-

laiko praleisda-

Kada II. A. Scandrott, buvo pritariu.
jaunu vyruku dirbo ant gele
žinkelio visokius darbus ir (le
stojo sziadien laipsnio prezi
dento Union Pacific ir Milwau
kee and Saint Paul geležinke- 
1 i ik

buvo turtingiausias 
ginusias Japonijos kunigaiksz- 
tis, kuriam priklauso Bujigos 
srvtis. Pakviestas atvvko Uzu- 
kos pilių ir užtrukus ežia ilges
ni laika karaliene jam papasa
kojo apie Sikatoro palinkima 
prie Krikszezionijos. Didžiau
sia geda buvo Japonu didžiu- 

atsisakymas savųjų pn- 
svetim-

Pasiszaukes Sika-
J*

mis
proeziu ir priėmimas 
tautiszku.
tondonas Sikatora grasino
mirtimi ir amžinu kalėjimu, jei 
tik jis iszdrystu tai padalyti. 
Perpykęs grieže danti ir neda
vė 
ti.

Sikatorui ne žodžio iszsitar- 
Tiktai prisipažinus kuni

gai kszcziui kad jis dar nerim
tai masto apie Krikszczionija 
truputi aprimo.

Žinoma, Sikatoras kuri laika 
delei tėvo pykezio turėjo už
daryti ausis Dievo malones 
balsui. Bet kur kas jam pavo
jingesnis buvo Sivano pasmer- 

viska szaltai per-

kės apie

i”
Žinoma; o kas jiems tik, 

Bet man 
rodosi, kad ir Krikszczionys 
paikystes mokina žmones. Ta- 
cziau itsz tol nepasirinksiu ne 
vieno tikėjimo, kol vienas ju 
kita nepergales. Tokia taktika 
tinka kiekvienam protingam 
valdovui, o taip gi ir tau. 
dosno dalis kunigaikszcziu 

; mano-tautos garbina Buda ar- 
, ba Senaji Kami, 

Ka i kurie 
gaikszcziai ir apie 
žmonių priėmė Krikszta; asz ir 
ju nepersekioju. Pats Szogli
nas vieszai darbuojasi ju nau
dai. Gerai, jei asz pamatysiu, 
kad Japonija pasirinko Krisiu, 
apsikriksztysiu. Vienas mano 
sūnus yra Krikszczionis, kitas 
garbina stabus; nes asz taip su
galvojau, kad mano gimines ne 
nustotu sosto, bot patogumo 
delei tepergali kitus arba Kris
tus arba senoviniai musu die
vai.”

Szaltas beszirdis 
galvojimas nepatiko 
gani jaunikaieziui. I 
biau jame veike karszti kara
lienes planai, bet ir Sivano žo
džiai nepasiliko be reikszmes. 
Tuo tarpu jis taip
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Sztai daktaras Charlos Me
nužudė turtingaMillon, kuris 

naszlia Mrs. Amelia Appleby 
arti San Francisko, Calif., ku
rios supjaustyta lavonu rado 
užsint;' maiszo. Daktaras ran
dasi kaejinu'.

moterų, 
buvo didele 
r i a.

szliaužiiju prie atdaro 
pro kuri krito vidun 
spinduliai, mane pridengė me
džiu lapai. Tolei u bud u geriau- 4 
šiai galėjau iszgirsti kiekviena 
j u žodi. Be Bi k a to ros ir abieju 
vaiku kambaryje buvo dar ak
lasis. Kai asz priėjau prie lan
go, iszgirdau didžiausius musu 
dievu kersztus. Aklasis sako, 
kad jie nieks daugiau nesą, 
kaip tik bjaurus velniai. Ponia 
duosi man aukso aukai už tai, 
kad asz pakartoju tokiuos ne 
gražius žodžius. Bet Sikatoras, 
nesutikdamas su aklojo pasaki
niu, jam prieszinosi. Asz jau ne
prisimenu visu jo gudriu žo
džiu. Bet ant galo jis taip at
sako seniui:

“Japonijai padėjo pamalus, 
isz Saules dievo kilęs Mikadas, 
tu gi nori juos užkasti.

“Bravo! 
liene, — “
skalūnas. O ka gi jam atsaki
tas nusidėjėlis ?”

Jis kalbėjo
kuris atvykęs szi 

visus

lango, 
menulio

— suszuko kara
Si kai oras dar neat-

4 4

Dievo sunu, 
pasauli, kad padarius 
žmones tikrojo Dievo sunu, ku
ris atvykęs in szi pasauli, kad 
padarius visus žmones tikrojo 
Dievo vaikais,

apie koki tai

TRYS DRAUGAI
turėjo UisVienas žmogus 

draugus. Viena ju jis labai my
lėjo; antroji ir gi mylėjo, bet 

Ine tiek kiek pirmoji. Tretiji gi,
kuris buvo labai teisingas, my
lėjo užvis mažiausiai.

Karta tasai žmogus buvo vi
sai neteisingai apskustas ka
raliui. Tada tas žmogus jiraszo 
du jiirmuosius draugus, kad jie 
užtartu ji priesz karalių ir isz- 
rodytu jo nekaltuma.

Pirmasis jo dranga 
atsisakė užtarti, nes turis daug 
reikalu namuose. Antrasis pa 
lydėjo ji iki teismo ramu ir pa- 
bnges valdono rūstumo sugry- 
žo adgal. Tretysis, mažiausiai 
jo mylimas draugas, 
teisimi neprašytas. < 
de valdonui savo draugo nekal
tumą ir jis

Kiekvienas

s t įlo jau
Vienojo peczeje buvo pede, 

Kožus puikiai pasirodė, 
Iii miestą nusiyrė, 

Ir karėžomojo atsiduri?. 
Gere ir szumijo, 

Ba maitele centeliu l arėjo, 
Ant galo, 

T'as pasidaro,
V ienas kitam rėži* per terla 

su stiklu, 
.... "rindu sukniubo.

Kitas apsisvaiguliav(‘s tarė: 
Da jam vaikine mažai davė, 

Asz ji aptaisysiu, 
Su peiliu paimjgysiu.

Na ir smeige gulinti su 
peili n ir jiabego. 

sužeistasis nuo žemos 
pasikėlė, 

Nusidavė pas daktarėli, 
Tasai apžiurėjo, 

susiuvinejo;

Pas ant t r

atėjo m 
Jis iszro-

apie koJkia tai 
užburta maudykle 
kuri jiems suteikianti 
gyvenimą. Sikatoras gi jam at
sake: ‘T 
Vienas Krikszczionis turėtu bū
ti tikrojo Dievo vaikas ir nepri
pažinti jokios vyriausybes.” 

atsake Sikatorai, kad vis 
Krikszczionys pasiduoda vy
riausybei, nes tai esanti ju Die
vo 
£)• n' 
isztikimi

ir
fame'p nasi ir kuri ji

duona, 
amžina

tapo iszteisintas. 
žmogus sziame 

pasauly turi tris draugus. My
limiausias jo drangas yra Im
tai. Antras drangas, kuri žmo 
gus labai myli, yra jo gimines, 
pažinstami ir draugai. Trcczias 
drangas, kuri žmogus mažiau 
šiai myli, mažiausiai juo rupi 

s dažnai pamirsz
la, yra gori darbai.

'Mirties valandoje, kada ne- 
žinoraasai paszaukia žmogų in 
teismą, pirmasis ir mylimiau 
sias jo draugas — turtai tuo
jau ji apleidžia. Antrasis žmo
gaus draugas, jo gimines, pa- 
žinstaml ir draugai, palydi ji 
iki paskutiniam žingsniui in 
kapus ir ve] gryžta namo. Tik 
tretysis, mažiausiai mylimas 
žmogaus draugas, lydi ji iki 
Augszcziausio Teisėjo Sosto ir 
paraszo jam teisinga liudyma.

Sulig?!no mokslu kiek-
T 

/aidulius
Dabar nežinau kaip bus, 

Ar la’bai peštukus miškus.
lyti isz 
s

galvojo: 
“Jei Sivanas girdejusis pati 
Szv. Franciszku KsVarieti ir 
kitus jo brolius skelbianti per 
25 metus Kristaus mokslą, tvir
tai neinsitikino, tai ir asz dau
giau neprivalau apie tai galvo
ti. Jis nesuprato, kad tarp pa
žinimo ir tikėjimo yra didellj- 
skirtumas, kad tikėjimo inga- 
vimui reikalinga jegu isz 
auksztybes; ko Sivanas kol ko- 
turojo. Tokiu bildu jis vėl pra
dėjo linkti prie senojo Kamio 
ir isz szaules dievo kilusio Mi
kados.

To tiktai ir reikalavo isz jo 
karaliene kuri jaunikaieziui ne 
sigailejo saldžiu žodžiu, kad tik 
jam inkvepus savo dvasia. Pir
miausia Sikatoras ingaliuojant 
.jai ir jos broliu Sikatondonui, 
turėjo aplankyti visus prieszin- 
gus Szogunui Japonijos kuni- 
gaikszezius, kad su jais užmez
gus draugiszkus ryszius; ka 
geriausiai atlikti sugebėjo tik
tai Sikatoras, kuris savo rite- 
riszkumu atkreipė in save visu 
akis. Jis turėjo surinkti kuodi- 
džiausia kariuomene ir pakelti 
savo skvda už szventaji Mika
ila.

Tokias kovas turėjo pergy
venti Sikatoras. Bet ir malones 
balsas nesi liovė jo szauikes prie 
tikrojo idealo. Du vaikeliai be 
paliovos meldėsi misionierių 
koplytėlėje, ties Szv. Paneles 
paveikslu, kad kunigaiksztis 
pažintu tiesa ir intiketu; ko jie 
vilesi tuojau susilaukti.

Jis
Jei Sivanas

rei kalinga

k i mas. Jis 
svbarstes politikos svarstyklė
mis taip karta buvo iszsireisz- 

kunigaikszcziui
K rikszczionybes nauda:

“Tiesa, tai yra garsus moks
las, kuris reikalinga mums stu
dijuoti, kaip kad Konfucijaus 
arba kitu svetimtaueziu filozo- 
fu mokslus. Kristaus instaty- 
mai yra geri ir dori, bet labai 
griežti ir abejotina ar jie bus 
pritaikomi gyvenimo praktiko
je. Tiesa, kaip asz per 25 metus 
prisižiūrėjau, ju mokytojai ir 
priėmusieji krikszta Japonai 
su didžiausiu griežtumu juos 
iszpildo. Bet asz netikiu, kad 
jie pritikiu visai Japonijai. 
Musu tikėjimo instatymai savo 
reikalavimais yra labai invai- 
rus, kuriuos kiek viename atsi
tikime pritaiko žyniai; jie pa
velija mums visokias nuodė
mė#,’jei tik mes jiems suteikia
me gausiu dovanu.”

“Ar gi Krikszczioniu tikėji
mo dorumas ir griežtumas nėra 
jo teisingumo ypatybes?” 
klausė Sikatoras.

“Gal ir taip
kydamas peczius Sivanas. 
t ados ir asz taip manydamas 
buvau nutaręs priimti Kriksz
ta, bet bueziau nustojęs sosto. 
Pats girdėjau, kaip didysis 
Krikszczioniu tikėjimo pasiun
tinys ginezydamasis su moky- 
cziausiais musu žyniais nuvei
kė juos; dar ir sziandien ste
biu isz jo kalbos karsztumo. Ne 
galėdamas kitaip pasielgti, pri
pažinau Krikszczionijos insta- 
tvmus dorais ir 
kinu tas svetimtautis insibrove' 
in mano namus ir prasze, kad į kla kurioje tilpo 
asz atsisakycziau nuo 
stabu ir priimeziau Krikszta. paties kalno virszaus, deszine- 

kad jo buvo stovyklos karaliaus 
nes 

nustosiu [savo Jvieszpatavimo, 
lik pažadėjau suteikti pagel- 
ba jo broliams ir naujai apsi- 
kriksztijusiems. Bot jis atsake: 
melsias už mane Dieva, kad del 
žemiszko vieszpatavimo nonn- 
stoeziau amžinojo iszgunimo ir 
ne užilgo apleido Japonija. Po 
kiek laiko tasai stebuklingas 
žmogus mirė visu apleistas. Jei 
jo Dievas butu tikras, nejaugi

visai

pa-

y atsake trau-
“Ki-

Pas-

savųjų

Asz gi jam atsakiau, 
Krikszto priimti negaliu,

idealu. Karaliene visa tai gerai Ijis taip apleintu savo isztikima - . . ■ a * i * • .nujauto ir nutarė prancszti isz tanią?” 
anksto savo broliui Sikaton-ankstę savo broliui Sikaton- “Bet Krikszczionys tikisi, 
dorini, kuris jai patariant Sika- kad už tai jiems bus gausus už-
Jura paėmė miu už vaika. Tai mokesnis danguje”, atsako ku-

»

VI.
Pažas Steponas.

Uzukos pilis nebuvo pa n a szi 
in musu, kitados stovėjusias 
ant Nemuno Ikranto tvirtoves. 
Tai buvo tikras Japoniszkas 
pa Jocius, apsuptas daugelio pa
vieniu namu, sujungtu tarp sa
ves atvira stulpu siena, apvai- 
nikuojanezia kalno virszune ir 
nusileidžianezia szlaitu iki ju
ru kranto. In kalno virszu nuo 
vienos terasos prie kitos ėjo 
platus laiptai. Žemutinėje kal
no dalyje buvo raiteliu stovy-

daro labai malonu vaizdu, buvo 
karaliaus ir kunigą i kszcziu 
kambariai kairiajame karalie
nes ir kitu auksztesnes ’kilmes 

t' ž p a k a 1 y j e paločiau s 
graži sale, in kn-

susirinkdavo kokiam nors 
pasitarimui auksztosnieji vasa
lai. Visi tie namai buvo pasla- 

brangiu medžiu. Ant 
t įlipu at vaizduotos Japonu

dievu ir divyriu scenos. Kam
barin sienos iszmusztos bran
giais szilkais, 
klotos gražiais divonais.

Bet ypatingu gražumu pasi
žymėjo karalienes kambariai; 
akys niekada nepasisotino mar 
gaiš sienų dabiniais ir bran
giais baldais. Karaliene, kaip 
ir kitos auksztesniuju vasalu 
moterys, apsupta tarnaiezin 
daug laiko praleisdavo 
veidrodžio, jaunindama inval
idomis spalvomis savo pasenu
si veidą. Sziandiena jos upas 
buvo blogas: tarnaites, dabin- 
damos jos plaukus 
brangiais akmenimis, 
sziurkszcziu žodžiu iszgirdo isz 
jos lupu. Dabar nudažusi lupas 
sviede teptuką vienai tarnai!(’i 
po kojų ir visas iszgine isz 
kambario, iszskyrus tik ta vie
na, kuri isz baimes drebėdama 
stovėjo viduryje kambario.

“Simą, ar asz t nu nesakiau, 
kad tu saugotymei Sikatora?” 
— suszuko karaliene. “Jis vėl 
buvo pas svetimtaueziu kuni
gus!”

“Ponia, netiesa; 
via i, kuriems asz tavo 
sumokėjau ji visuomet saugo-, 
jis nebuvo nei pas kunigus, nei 
ju namuose, nei bažnyczioje; o 
taipgi ir pas ji nebuvo atsilan
kė kunigai. Bet netoli nuo ežia 
gyveno burtininkas, kuris pas
kutiniais metais savo velniszku 
mokslu nugalėjo musu kva no
na. Vakar Sikatoras su juo il
gai kalbėjosi”.

4 4 r

kyk Ik a girdėjai!”
4 4

o grindys isz-

apsuptu
prie

Irauksu 
daug

du karet
ail ksu

Feprakoikia ji dievai! Ša

Oi ponia, vėlai vakare, kai 
menulis jau auksztai buvo už- 

atejo vienas 
isz sargybiniu ir pranesze man
sirites ant juru J

Seni

valia ir papasakojo jam ii- 
ii istorija, kaip senovėje buvę 

karaliams
ezionys, nežiūrint, kad jie juos 
baisiai persekiodavo.

4 4

y 1

Mes iszmeginsime

Kriksz-

JO pa
klusnumą. Ka jie daugiau kal
bėjosi ?”

“Senis padavė kunigaiksz- 
•ziui kažin kokia knyga ir pra-

Ten
(

sze ja uoliai perskaityti, 
esąs suraszytas visas Kriksz
czioniu tikėjimo mokslas. Jei 
ko nesu prašias, turis melsti 
Dieva, kad Jis
protą, arba kaip kitaip pana- 
sziai, kad tas jam paaiszkintu. 
Sziandien jis kėliausias in To- 
za: esąs užkviestas karaliaus 
Pauliaus. Ir priesz iszsiskirs* 
tant, senis taip tarė: 
kiuos 
gaikszti jau Dievo vaiku!

4 4

* # •

Tai bent buvo veseilo, 
Mieste Mountville, 

Szoko priesz viens kita. 
Tai ruska kazoku ir mikita.

Prisiszokia mikyta, 
Pradėjo lapt viens kita, 

Viena taip aptaise, 
Kad du ir dabar nepasitaiso. 

O Juieluvei! Lietuvei! 
Sunku jums apsieiti dorai, 
Kur dingo senovės dorybe, 
Sziadien apėmus visus 

bjaurybe: 
vagys, beproeziai

f I ’

apie 2,000 
žmonių ir tiek pat mikliu. Ant

kad in pili atėjės koks tai vai
kas; — butą, to, kurs a’klaji ve
džioja ir kalbėtasi su viena po
nios tarnu. Tada tarnas —”

“Bet koks lai b^tii? Tsz Fu- 
najo ?’ ’

Oi, karaliene, tamstos akys 
Isz viso tarnu 

y y

tu ris 
apszviestu jo

“ Asz ti
nt ejes iszvysti kuni- 

y y

Aklas senis daug gales pa
gelbėti Tozos kvailiu, 
szypsojo kara 1 iene. 
kas bus gerai, 
man Sikatora.”

“Karaliene, jo nėra namie: 
anksti ryta su karaliumi ir apie 
30 kitu medžiotoju iszjojo in 
kalelis medžioti ir girdėjau,

nusl-y y

“Bet vis- 
Sima, paszauk

girdėjau 
kad pagrysz tik ryt vakare.”

“Tiesa, asz buvau pamir- 
szus: tai dar geriau. Greitai pa
szauk man ta prakeiktąjį isz 
Funojos tarnu ir pasakyk Ra
ti kui, kad jis laikytu savo ber
nus pa s i r u oszu s ia i s.

k<r' - -
(4

y y

Ponia, tu nori ji užmuszti?”
4O 'kas tau! Žiūrėk, kad ir 

tu neužsitarnautumei 
py keži o! ’ ’

['POLIAUS BUS]

mano

lankininku ir ragotininku, kai
rėje invairiu valdininku ir pa
žu. Per antruosius vartus, prie 
kuriu visuomet stovėdavo szar. 
vuota sargyba, ėjo takelis prie 
auksztutiniu laiptu, vedanezin 
in tikra ji palociu. Tai buvo na
mas ant dvieju auksztu mažai 
kuo tesiskirianeziu nuo pa
prastųjų namu auksztu. Jis su
daro pailga keturkampi,.Prie*

< c

— erelio akys.
būrio tu ta atspėjai.

Asz ji senai laikau slaptu 
Krikszczionim. Palauk, asz 
jam parodysiu savo ir savo die
vu nasrus! Kas toliau!”

“Tadu tarnas su tuo vaiku 
nuėjo pas Sikatora ir po kiek 
laiko pamėtomo visus tris besi- 
leidžianczius vingiuotu taku 
nuo kalno žemyn. Musu sargy-

Palauk

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

Telefonas 872.

HĘakinej to.palociaus pusėj gy
veno karaliszkosios sargybos 
oficioriai ir auksztosnieji val- 
diniiikai. Dosziniajamo palo- 
ciaus sparno, kurio langai atsi- 
muszdami Uzukos inlankojo'

biniai juos sęke iki pat aklojo 
namu. Kai vienas isz j u sugry- 
žo ir paszftuko inane, maniau, 
kad jie ten bėga su mano po
nios žinia ir asz nuėjau pasi
klausyti, ka jie darys, bet isz- 
girdau visai nežinomu daly
ku”.

“O >ka gi tie bedieviai kal
bėjosi?”

’ “Oi ponia pikta! Asz pri-

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimo. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus Jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimą tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS.,

ST. CLAIR, PA.

Iizbatamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prajdi- 
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, vąšeliu, kriksatyniu 1$ 
kitiems pasivažinėjimams, /

Bell Telefonas 1I7B-M
įeitiems pasivažinėjimams.,

I

f

Giri uojdiai, 
Musztukai ir piktadariai.

Kaip iszsiblaivote,
Snmiszimus darote, 

Visa paredka darkote, 
D vasiszk us po rsek i o ja t e.

Vyrucziai, nieko neiszlai- 
mesime, 

Jaigu davadnesniais ne
pastosime,

N u 8 toki t e. sma r k a u t, 
Jaigu nenorime in kaili gaut.

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialise 
Visos Kronisxkos Ligos.

Silpni, Sorfanti Vyrai Lr Motoras 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiago 

dirbtL Apsisaugokite pavojau.

Netoli nuo Szamoku in 
salima i ne ja H, 

Stikleli alaus užsimaniau, 
Sztai ineina da du, 

O jau girti buvo abudu.
Kaip mulai, trepsėti pradėjo,
Jog už baro stiklai szokinejo 

Asz kaipo senas žmogelis* 
pabūgau, 

Užmokėjas už alų laukan 
iszdumiau.

Prie lango atsistojau, 
Ir ant to asilo žiurėjau 
Prunkszte kaip arklys, 
Ar taip koks gyvulys.

Mato, kad nidkas jo nebijo, 
O da ir saluninkas szidino, 
Trenkė savo kepure in žeme 
J^askui už nektaizes sau 

pagriebė, 
Mat, norėjo pasismaugt, 
Kad bile tik gala gaut.

Pradėjo marszkinius draskyt 
Kad tik kaip nors 

prasigaiszyt.
Bruslota meto ant padlagos, 
Net subyrėjo ziegorelio 

vent ra bos, 
Sziadien no užsukt negali, 

Padėjo nekalta klabu!i in szali.
Isz tikro yra tai szmotas 

kvailio,
Jisai nesigaili savo kailio, 

Visur musza, kur tik nulemia 
Ba kožriam in akis inlenda.

r

v i

?

Liatuviaak** Graborlu® 
K RĖKLAITIS 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turin pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
618 W. M>rac« Nt., 

JUHANOY
80S MAHKKT ST., , 

TAMAQVA, |’A.

CITT, r A.

Imi

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

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiazkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykam

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverge ir Petnycaia.

Ofiaoa valandos 9 ryte iki 8 vakaro 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Antras Floras,

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

G. W. BARLOW, Pres, 
[j. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas?

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainleriu asthma, Gerkline asthma. 
Brookites, Gerklinis kosulls, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katarisskaa 
kurtumas ausyse, UŽymas ffaivoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmą*. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 26c. (užmokesti prisiusite 
pinigais ne stempomls). Iszrssta k 
parduodame vien tik per
THE HAMPTON LABORATORT 

724 MULBERRY ST. READING, PĄ. 
Pasinaudokite Isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preks.
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— Kasiklos vėl pradėjo 
blogiau dirbti, nekurtos dirba 
tik kožna antra diena.

— Readingo kasyklos pa
dare daug permainų, o tarp tų
jų ir musu mieste. Distrikto 
Rupredentas Van Buren, likos 
paženklintas supredentu Ma- 
hanoy City kasyklų; George 
Oliver vidurinis supredentas 
likosi supredentu North Maha- 
nov kasyklų. John Pearson Ii- 
kosi supredentu Tunnel Ridge 
kasvklu.

■— Mietse randasi daugybe 
stubu ant pardavimo o ir tusz-

prie S.L.A. ir turėjo pora ap- 
drandu. Bet, kaip girdėtis, bu
vo keli menesiai pavėlinta užsi
mokėti mokesezius; tai dabar 
kurie palaidojo, negali iszgau- 
ti posmertiniu.

Velionis Dirgielas, gyvenda-

KAIP VIRTI SZPINA- 
KUS BE VANDENS 

T1 ---- ----------- ---- -------

Jeigu szpinakai netinkamai 
virti pameta beveik puse savo

A *' 
Ų#

SAULĖJ '
................. .... ............................................ ....

ATSAKIMAI.

«■/
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mas nelabai norėjo su savo tan-j^e^ez‘c;s jr vitaminu. Szpina-
tiecziais draugautis. Vis sebrn- 
vosi su Rusais ir Lenkais. Bet 
isztikus nelaimingai mireziai, 
jo “draugai” atsisakė rūpintis 
jo laidotuvėmis. Tik praneszc 
Lietuviams, sakydami:
jusu Litvinas — atsiimkit e ji.

4»rpPas

ežiu stribu jau randasi ant pa- vo^ns pa
___ 1 .___ ... I Liliu 7.1randavojimo. Readingo kompa
nija teipgi parduoda visas sa
vo tuszczias lotas ir gtrdei kad 
iszparduos visas kompaniez- 
nas stabas.

— Užmiestyje upelukyje li
kos surasta naujai gimusis kū
dikis, kuris da buvo gyvas ko
kia dvi valandas. Palicije sten
gėsi surasti nelaba motina ku
ri atsikratė nuo mažulėlio ir 
badai jau užėjo ant pedsakio.

— Pottsvilles sūdąs iszda- 
ve laisnus ant dirbimo “alaus” 
del szesziu Ibravoru tarp kuriu 
randasi ir Kaiero bravoras. Tik 
keturi bottleriai iszeme lais- 
nus: Kaezmarczv’kas, Dziado- 
szas ir Chmieliauckas isz mies
to ir kitas isz Pi negro vo.

— Readingo koinpanije pra
dėjo szluoti laukan visus tin
ginius ir dykaduonius isz dar
bo. Lyg sziai dienai apie du 
szimtai tokiu gavo atstanka ir 
dn daugiau ketina praszalinti 
nuo darbo.

— Ponas Juozas Stepszys, 
vienas isz progresiviszku biz
nierių isz Shenadorio, su duk- 
terc ir annum Seredoje lankėsi 
pas redaktorių F. Boczkaus- 
kus ant W. Mahanov avė.

— Isztikruju žiemos da pas 
mus nebuvo, sniego taipgi nėra 
o oras kaip pavasaris norint s 
tankiai persimaino. Todėl ir 
nemažai žmonių serga ypatin
gai senesni gyventojai.

— Szioj ftpiclinkeje ana 
diena lankėsi Petras Bubnvs ir 
jo Minus Petras ir duktė .Ieva 
i?iz Brooklyno. Taipgi Jurgis 
Kirtiklis isz Kearney, N. J. ir 
Jeva ir Mare Zilinskiute isz 
Nijtley, N. J.

■ I ■ I—P—" Į ' —I

SHENANDOAH. PA.

Laidotuvėse 
giminiu ir

t Praeita Pancdeli atsibu
vo laidotuves sz. at. I?rancisz- 
hos Pajaujienės, 
dalvbavo daugybe 
pažinstamu. Bažnyczioje buvo
trys miazios ir likos palaidota 
ant Si 
baszninke paliko 6 dukteres 
Jeva, Veronika ir Mikalina na
mie ir tris vcdiises dukteres 
Ona Banonione, Marijona Sa- 
kavieziene, Shenandoah ir Ele
na Katinakione Frackvillej, 7 
anukus, 4 pusbrolius Petra ir 
Joną Petuszkus, Joną ir Petra 

dvi pusseseres

r. Jurgio kapiniu. Ne-

Szkarnulius,
Marijona ir Agnieszka Szkar- 
nuliutes Lietuvoje, dvi seseru- 
nes E. Rendzelauskiene ir G. 
Bredickione.

Tamaqua, Pa. —- Ant “Dutch 
Hill” atsibuvo konia žudinsta 
dvieju žmonių tūlam salime isz 
priežasties barnio ir susiginczl- 
nimo už koki ten dalyka. Jonas 
Klanecek perszove mirtinai Jo
ną Baloka ir Alberta Bodarsikl, 
kurte randasi Coal Dale ligon- 
buteje. Szovikas pabėgo, bet 
vęliaus policija surado gulinti 
lovoje ir uždare kalėjimo. Ba- 
lokas perszautas in galva o 
Bodarskis in ranka.

J.A.N. Amsterdam, N. Y. 
Tieji, kurie turi ar perka

.... ..

szc-
rus laikrasZcziu, o ypatingai
Lietuviszku, lai nesitiki dide- .. .,...•

1    -n- - t r  ——^..į.— Jr  -----

kios klihlies ir žmonis gauna 
nes jaigu negautu, tai mums 
apie tai pranešėt n.

J.1M .M. Waterbury, Conn. — 
Ant tamistos klausymo

Si

— Jurgis Kovaliunas, 
metu, Sausio 12 diena 
Greenpoint ligoninėje, paszai’- 

is szvogeri, Povyla Ku
bilių, 7343 Grand Av., 
pethe.

Velionis Kovaliunas 
pas Tomaszauska szapoje 
sargo. Buvo nevedes. 
ezionai dvi seseris — I’rszulo 
Kubiliene, Maspethe, ir Morta 
Ciengla, New Kensington, Pa. 
Taipgi broli Juozą, Garrick, 
Pa. ’ — V.
Kaipgi broli .Juozą,

52 
mirė

Mas-

dirbo 
už 

Paliko

kus reikia szeimynai duoti su 
kokia nors kita daržove nors 
keturis svkius in sanvaite.

Daugelis žmonių nemėgsta 
valgyti szpinaktis' tode’l, kad 
szeimininkes nemoka gerai nu
plauti, arba kad jos per ilgai 
verda ir per daug susileidžia.

Reikia szpinakus ypatingai 
gerai nuplauti, lapas po lape
liu, 
vandenyje.

Po nuplovimu reikia indeli 
szpinakus in puodą, dauginus 
vandenio nepridėti bot tik te
gul pasilieka vanduo nuo nu
plovimo, kitais žodžiais szpi
nakai indeti in puodą drėgni 
po nuplovimu. Reikia virti tik 
deszimts arba penkiolika rhinu- 
tu arba pakol suvysta ir taps
ią minksztus. Reikia maiszyti 
szpinakus su szakutoms. Nc- 
reik vartoti labai karszta ugni.

Kaip szpinakai jau minkszti, 
reikia nuimti nuo pecziaus, tru
puti sukapoti ir iftdeti drus
kos, pipiru ir sviesto. Arordaht 
vanduo iszgaruoja bet jaigu 
kiek nors pasiliktu puode, ta 
vandeni galima vartoti sriubai, 
taip kad szpinaku mineralai ir 
vitaminai v ištiek bus suvarto
jami. Jeigu puodas neuždeng
tas szpinakai laiko savo gra
žiai žalia spalva. F.L.T.S.

Daugelis žmonių nemėgsta

patartina plauti sziltame

puti sukapoti ir iAdeti drup-

Žinios isz Lietuvos.
Ežerenai. (“AL”

sziandioninia m
vos

lio pelno, nes
laiko musu laikraszcziai
stovi ant kojų (iszskiriant tik
tai kelis) nes turi daug kasztu 
užlaikyti spaustuves, blogi lai
kai, žmonys nedali užmokėti 
prieini merą tos o kiti visai pa
liauna skaityti, grinOriu nepri- 
buna, o cziona paaugia imasi 

Angliszk u Įnik raszczi u.prie
Todėl patariame nepirkinet ‘

pajųjokiu “pajų” ne szoru ir laikyt 
savo sunkiai sutaupytus pini
gus. Geriau skaitvli laikraszti 
ne kaij) būti jo “

Hastings on Hudson, 
Ar kiti la i k raszcziai 

buna, inleisti in Lietuva ar ne, 
tai nežinome, bet

loenininku ’
E. K.

N. Y. —

1 “Saule” eina 
kas sanvaite in Liet uva be jo-1

Ant tamjstos klausymo apie 
administracija “Saules,” ir kas 
in ja priguli atsakome sekan- 
cziai:in kompanija priguli Vla
dislovas D., yra užveizdetoju ir 
administratorium viso biznio, 
Viktoras L. turi po savo prie
žiūra mokaniszka ir paszaliniu 
darbu departamentu, 
ciszkiis AV. Boczkau.4kas 
redaktorium ir tik tuom rūpi
nasi idant laikraszti suredyt ii 
ant laiko iszleisti. Franciszkus 
yra vy riaušes, Vladislovas
yra antras o Viktoras yra jau
niausias isz Boczkausku. Dau
giau niekas nepriguli in kom
panija. “ 
szerininku ir nepriguli po pa
du jokiu bažnytiniu ne svielisz- 
ku organizacijų.

vy riaušes,
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25 
daug darbininku alsi-

Amsterdam, N. Y. — Oras 
labai gražus pas mus ir noszal- 
tas, sniego visai nėra. Žmones 
labai džiaugėsi szimet kad au
gliu mažai reikės pirkt del ap- 
szildymo st u bu. Anglei pas 
mus yra brangus, reikė mokėt 
už tona $14.50 centu ir 50 cen
tu už suncszima, jaigu reike 
nesziof tai bus $15.00. Darbai 
pas mus menkai eina, daug sto
vi dirbtuvių kurios visai ne
dirba jau nuo keliu midų, o ki
ti iszsikrauste in kitas szalis su 
savo maszinomis, o dar kurie 
liko.M ant vietos Amsterdame 
tai ir menkai dirba. Dabar po 
Nauju Metu kapitalistai nuka
pojo darbininkams užmokestis 
nuo dolerio po 10 centu iki 
centu,
randa jau ka tik uždirba po $8. 
ant sanvaites, kiti dar uždirba 
kiek daugiau bet ne perdau- 
giausia. Dar kaip kas uždirba 
iki 30 doleriu ant sanvaites bet 
mažai tokiu atsiranda ka po 
tiek uždirba. Darbininku gy
venimas yra vargingas ba pra
gyvenimas labai mažai nupigo 
ant valgiu ir ant drapanų ir 
raudos bet kiti dalvkai visai 
neat pigu tik dar pabrango.

Karpendcriai ima $1.25 ant 
adynos, plumeris $1.25 ant a- 
dynos, 
stulia ima $2.00, nueik pas ad
vokatu su kokiu nors reikalu, 
tas ir gerai moka paimt, ir da 
vis bedavoja kad del ju per 
mažai, negali pragyvent neba- 
gai, bet kaip darbininkas už- 
ilirba nuo 10 doleriu iki 30 ant 
sanvaites dirbdami po 10 va
landų ir daugiau ant dienos 
lai sako kad per daug del ju, 
tuojaus ima numuszinet po 10 
centu iki 25 centu ant dolerio 
ba del darbininko per daug o 
del kapitalisto per mažai, ju 
visados gerkle nepilna buna.

Nuo pirmos dienos Sausio 
1928 meto pradėjo dirbti mo
tives ir nepilnu metu vaikai po 
48 valandas ant sanvaites o vy
rai tai taip dirba kaip ir pirma 
dirbdavo kiek katras lik nori, 
bet isz priežasties kad daug 
dirbtuvių stovi nedirba tai ir 
žmonių yra daugybe be darbo, 
kiti net nusižudo isz rupesties 
ilgai nesurasdami sau darbo.

Taigi asz praneszu dol visu 
kad in Amsterdamą darbu ne
važiuokite joszkoti ba ju nera
site, jeszkokite Ikur kitur po 
kitus miestus arba sėdėkite ant 

nevažiuokite

plumerts $1 
gydytoja paszauk in

kor.) — 17 
19 Gruodžio ežia buvo labai di
deli szalcziai, kurie sieke iki 
30 gradusu C. Apie 10 žinomu 
atvažiavusiu Sekmadieni in 
miestą, nuszalo kojas, kiti ran
ku pirsztus ir ausis.

— Tabako fabriku Lietuvi* 
.Juose dirba 1,00- 

darbiniku. Tabako gaminiu vi
soje Lietuvoje per metus su
vartojama maždaug ųž 30,000,- 
000 litu. Valstybe isz tabąko 
pramones gauna per motus 
apie 12,000,000 litu.

— Mariampole, kaip rodo 
paskutiniai statistikos 
niai, turi 10,261 gyventojus. 
Joje yra 3 gimnazijos, 2 vidur, 
mokyklos, mokytoju seminari
ja ir vienamecziai mokytoju 
pedagoginiai kursai, isz viso 
su kokiais 2,000 mokiniu ir 18 
komplektu pradžios mokyklų 
su 1,000 mokiniu.

M a riampol es gy von to jai 
isz viso sumoka 744,321 litu, 
tame skaieziuje vyriausybei — 
450,000 litu, miesto savivaldy
bei — 204,000 litu ir apskriezio 
savivaldvbei — 90,321 litu.
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Wilkes Barre, Pa. —- Naujas 
statomas namas Old Forge li
kos isznesztas dinamitu per 
Joną ir Mikola Jarmalaviczius 
už tai kad turėjo koki tai ne
supratimu su kontraktorium.

— Glen Alden Co., pradėjo 
atidarinėti užmurinta No. 1 
Hzafta arti Kirby Parko, kur 
du anglekasiai likos užmuszti, 
penki užgriauti ir daug sužeis
ta 26 Gegužio, 1927 mete. Ma
noma iszimti visu lavonus ir 

(Vevirženu parapijos. Prigulėjo pradėti darba vela tam szafte.

ą. Brooklyn, N. Y. — Nesenai 
gazu • nutroszko New Yorke 
Lietuvis, Petras Dirgielas. Bu
vo nevedes, 34 metu. Isz Lie
tuvos paėjo — Aisenu kaimo,

— T 
jo yra 14.

davl-
turi

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turčtu rastis kiek
vienam name. 102 puslapiu 

Drūtaisdidelio formato.
audeklinais apdarais.

• Preke tiktai $1.50

W. D. B0CZKAU3KAS-C0- 
MAHANOY CITY, PA.

L1ETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduodu Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parveža gimines ir darbi
ninkus (ant farinu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davornastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

z. JANKAUSKAS 
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.

Moterys 
ū Bukit Jaunos

Katalogas Visokiu 
Knygų

Naktų

.<„1

o Fran- 
vra

Saule” neturi jokiu

SKAITYKITE SAULE<«o

Kuna palaikydamas tvarkoje, 
turėsite žydrias akeles, aiszkia 
oda, iszvaizda pilna jaunumo 
ir sveikatos. Gerkite • daug 
vandens ir bandykite

Gerkite * daug

ir
27 Ara-

No. 100 Tukstantia 
Viena” puiki didele knyga, 
bis^kos istorijos. Yra tai ketvirta 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 160 paveikslu, gera
drūta popiera. Drucziai ir puikai ap
daryto audeklinals iazmargintais 
viražais. Didumas knygos 9 % per 6% 
colius. Pirkite o neslgailesite. >2.00 

No. 101 Kapitonas Velnias. Pul- 
'<uh aprašymas, didele knyga, 404 

Per 200 m. tai garsus diuretiszkas puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.Op 
akstintojas. Kepenų, inkstu, pūsles 
ir szlapumo bėdos yra prioszai gra
žumo. Trejopo didumo, visuose 
aptiokosc gulima pirkti.
Jeszkokite vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės ir neimkite kitokiu.

audeklinals

visuose

KANTICZKOS arba gleamlu knyga, 
pnprn»tais kietais apdarais. Preke |1, 

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

ANA SARGYBOS PRIE LAVONU ISZIMTU 
ISZ SUBRARINO
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buvo Jones, ^IcGinlev ir 
Hodges, kurie likos nuvežti in Uhclsea o isz tenai# nusiusti namon pas gimines ant pa
laidojimo. Vienas laivorms buvo palaidotas praeita Nedelia Tamaqua, Pa. ant kuriu daly
vavo suvirsz 10 tirkstaneziu
!-■ n I II. ■ lllW I H J ..-..-II ,1 l. . —~

PALOCIUS KUBOJE KURIAME APSISTOJO PREZIDENTAS
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No. 102 Prakeikta, meilingoji kri- 
minaliszkas aprašymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apiaaka iš 
pirmutines puses szimtmeczio, iš
imta isz Lietuviszku užlieku. Sn pi- 
veikelais, 177 dideliu puslapiu... 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valiojo pas Maurus, Vieškelio Dno- 
bes, Karalatis žmogus. 121 pus., .25c

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

» b r
No. 106 Penkios istorijos, apie 

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

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

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingai apraszyinaa, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi šitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas val
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szl- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos. Kaip pa- 
žint atmaina oro. 59 puslapiu... .2Sc

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrini* grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzūkiškai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., L Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu....................20c

No.-110 Sziupinia, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos^ Dievo suretįa, Velniu 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo aavo pacxle 
Tabakierka, Kaip'žydu moka geszef- 
ta padaryt), Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą Juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. .

No. Ill Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai:

Paveikslėliu ir t Labai smagi

mu (Antras dalis) talpinasi aekan-

.. 15c 
dalis) 
Ha Lsa 

maistu isziins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra
ganiška lazdele, Boba kaip ir viso* 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.

No. 112 Trys aplsakos apie Pin in 
gai galva-žudžiai, Ražanczius issgsL- 
bsti nog smert, Apie Šzv. įtristupa, 

Į Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20e 

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis lt velnias 
Kas man nakęi a ciniko (dzūko paąaka 
UŽliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant Žemgalio arba kaip jishi atrado 
Žemgali. 64 puslapiu. ...........#5c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Metga
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Paveikslas nutrauktas isz oro ir perstatų miestą Havana, sostaipyle Kubos. Ariduiyje
matome prezidento palociu, kuriame apsistojo prezidentas Coolidge su sveeziais kada pri
buvo atidaryti Pan-American kongresą. Prezidentas Coolidge apleido Kuba praeita Petny- 
czia sugryždamas Panedolyje in Washiugtona.

PASIDAVĖ PO 60 DIENU APGULIMO MIESTO

f!L ■0

i

į

j1

M
•< i®

/1 ■<>'. š'į

''t

> ...

i

■ **:'XL.'

B
•a'!

H

s

fe

>x-

Ui

>-įįį:

į®

ii

x<

•Ą-

■■

^i’^į

. • • • >
N.

i
B ..-x«J

ž.::^ Si J

£ s

f

s

$

•iy A-

V

I 
;Jt

%$$$

■

i 
į

> •U.'!/.

K... - A?

*

4

O Mt
&

>,

■>.

:»|'f

M1- ■

į

...

X.

:-L/-
>• ::

r< ■ M

1d
fe

K-tet

K
><• ■■

•<

M

*.

■k/Ė'ž-is-
iįį$:W

m

?-:k
$!;

ūk

žemgali. 64 puslapiu............ ..
No. 115 Puikios istorijom 

I 
ir vaitas pasaka, Pasiszventlmas ku
nigo istorija isz kares, V ar guzo pa
skutinis s kai tiko, Juokiu.............2b«
. No. 116 Istorija apie Slarita, 
puikus aprašymas. 110 pus.....lScpuikus aprašymas. 1U> pus.,.

* No. 117 Septynios istorijas tpU 
Ponas Ir aziauezius. Ištikimas aunus, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidui is, Galinga szobte, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus.

r
. 181

puslapiu ...ė.................................36c
No. ItS Istorija apie Ali Baba ir 

k

40 Ražbaininkn. 45 puslapiu... .15c
No. 119 Keturios Istorijos apie 

Viena motina, Vaikučiu plepejima% 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszia» 
62 puslapiu .........................♦.,... 15«

No. 120 Dvi istorijos apįe Vąlu- 
kas ist girrios.it Ant nemu.io. 58 
puslapiu .............................  15c

No. 121 Trys istorijos Trys 
Valkljoxai, Issmintinga rodo, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu........ 15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staluriaus, Iss- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.-.......... t

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas sėrkolaa, Sidabrinis gra
belis, Drąsus šiuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie cigonUa 
45 puslapiu , •••.«•••. 5c

No. 114 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .. . * •.. -% . . * 15c

.15*

SHSf*ite
X'U,‘-»,■ X. -JI*- 7

I

Per 60 dienu Aukuochun annije buvo apgulus miestą Ch och o w, Kinuose, kuriamo ra-
dosi Shansi vaiskus. Ant galo turėjo pasiduoti. Paveikslas parodo kaip Kinozikai nesfce sa
vo sužeistus draugus 'in ligonbutes isz kariszku lauku, nes Kiniszka armijc 
Ittnsu. . ’ .

ne turi anibu-
M jfr•(T
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W. D. BOCZKAUSKAS . CO., 
MAHANOY CITY, PA. * *

girrios.it



