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NUŽUDĖ ANGLEKA- 
SIU VIRSZININKA

PRIESZININKAI NUŽUDĖ 
VIRSZININKA KADA ĖJO 

NUO SUSIRINKIMO.

ŽUDINTOJAS
DIDELES MUSZTYNES.
Abeliai, Rokiszkio

5

“NABASZNINKAS” 
UŽMUSZE POPA /

ATSIKĖLĖ I S Z GRABO IR 
UŽSMAUGĖ KLŪPOJANTI 

POPA PRIE GRABO.

Moskva, 
Beszetovo

Rosije. — Kaime 
atsitiko 

tas atsitikimas, kuris 
baime aplinkinius gyventojus.

Prie mirusio turtingo gaspa- 
doriaus Stupino grabo, skaitė 
maldas vietinis popas su mažu

nepa p ras
per vore

Pittston, Pa. — Jojo kūnas 
perszautas daugeliose vietose, 
Tamoszius I/dlis, žymus veikė
jas anglckasiu unijoj likos su
rastas nužudvtas ant kelio ka
da pjo namon in Browntown. 
Lillis Tmvo kasierium Lokalo
No. 1703 ir gerai pažinstamas klapcziuku. Kada jau buvo pu- 
po visa aplinkinia. Pailiko mo- siaunaktis, vaikas pamate kaip 

nebaszninkns atsikėlė grabe, 
szoko prie klupojanczio popo, 
parmetė ji ant grindų ir pa
smaugė.

Taip apsakė vaikas, kada ji 
apalpusi k a m p u t yje 
Visa parapija tnom 

atsitikimu persiėmė ir ne vie
nas neperženge cerkves slenk- 
szczio per kėlės dienas. Po pa
laidojimui popo, pasklydo ži- 

buk mirusia buvo pikta 
dvase kuri naktimis iszcziulb- 
davo kraujo isz žmonių.

Valdže ėmėsi prie slieetvos 
idant pertikrint kad tai viskas 
yra melagysta. Neužilgio poli
cijai pasisekė isztyrinet kad ta 
"•iti vakara kaime lankosi ko- 
Ms įai piktadaris o po tai nak
vojai dingo isz kaimo. Po ilgu 
tyrinėjimu ir joszkojiinu likos 
suimtas ir prisipažino, buk tai 
jisai pasmaugė popa. Prisipa
žino buk popas jam buvo kal
tas deszimts rubliu ir ant tan
kiu meldimu nonorejo jam ati
duot. Nutarė popui už tai atsi- 
moket. Dažinojas kad/ta nakti 
popas sodos prie nebaszninko, 
iszeme jisai nebaszninka isz 
grabo in kuri pats atsigulė o 
lavona paslėpė už altoriaus.

Popas nepažinojo gulinezio 
nes szviesa nuo dvieju žvakių 
nedavė datig szviesos. Po už- 
smaugimui popo, atvilko vela 
lavona ir paguldo savo vietoje, 
bet klapcziukas to nemato, ba 
isz dideles baimes pasislėpė to
limiausiam kamputyje ir apal
po. Po tam iszbego isz cerkves, 
in kita kaima.

Vienok tamsus klopai szali- 
nasi nuo cerkves ir vis eina 
paskalai kad joje randasi pik
ta dvasia kuri lauke naktimis 
idant iižsmaugt koki žmogų ir 
iszcziulbt isz jojo k ra uja.

tina, tris soseres ir du brolius.
Vėliaus palicije suėmė du 

Italus Angelo Bello ir Mikola 
Pugliese, kurie važiavo ant 
freito in Buffalo.

Lillis likos perszautas in gal
va, du szuviai radosi petyje, 
vienas rankoje o penktas szu- 
vis radosi pecziuose. Velionis 
turėjo apie 45 metus, 
deriu st raiko 1920 meto. Taji 
vakara laike susirinkimą ant 
kurio likos praszailinti visi pa
sėkėjai prezidento Cappolini o 
in ju vieta iszrinkti nauji var

gai tas buvo prie- 
žaste neužganadinimo ir nužii- 
dinimo Lillio.

PROHIBIOIJE PAEMa 
86,000 AUKU.

Washington, D. U.

szininkai ir

važia v o

surado 
cerkves.

atsikėlė

buvo Iv-

'U.

- Prie
šu rink o 

akyva skaitli isz visu daliu 
Amerikos, kad nuo invedimo 
prohibicijos įnirę 86 tukstan- 
cziai žmonių, kurie negalėdami 
gauti geros guzu tęs turėjo įnir
ti nuo munszaines. Yra tai dau
giau ne kaip kareiviu žuvo 
paskutinėjo Švieti nėjo Karojo 
arba 15 tnkstaneziu daugiau.

BAISI VIESULĄ; KELI 
UŽMUSZTI IR DAUG 

SUŽEISTA.
Cincinnati, Ohio. — Praeita 

Ketvergą prapute per Pietine 
viesulą

L Ži h i ffk h t p if ihtbi A jbs 
skaitli isz

dali Ohajans smarki 
kuri padaro daug blcdcs, už- 
rnuszo kelis žmonis o daug su- 
žeido kaipo ir padare bledes 
ant milijono doleriu. Priemies
tyje Cumminsyrlle, 
daug
ležkelio stoties stogas likos nu
pūstas.

.Louisville 
szimts

sugriovė
namu ir mokslai ne ir ge-<?

Dvide-

ne

NUŽUDĖ PACZIA IR JOS 
TĖVUS PO TAM NUĖJO 

IN SPAVIEDNI.

Poznan i us. — Boru szi no gy
veno ūkininkas Karolius Ko- 
zieki, pas kuri radosi jojo uosz- 
viai, pati ir szesziu metu sū
nelis. Nedėlios ryta nuėjo Ko- 
zickis in (varta padaryti pa- 
redka. Paskui ji nuėjo jojo pa
ti, reikalaudama nuo jojo pi
nigu, isz ko kilo smarkus bar
nis, laike kurio motore dure 
vyrui in ranka su szaj<ia. 1 ilsin
tos nuo piktumo Kozickis pa
griebė kuji užduodamas mote
riai ypa per galva ir toji sukri
to ant žemes. Uoszve kuri isz- 
girdo riksmą, adbego pažiūrė
ti kas atsitiko, o kada pamate 
ka žentas padare, pradėjo bėg
ti adgal in grinezia. Insi u tos 
Kozickis nulbego paskui 66 me
tu noszvia užduodamas ir jai 
ypa per galva užmuszdainas 
ant vietos, po tani sugryžo ad
gal in t vanta ir damusze mirsz- 
tanezia savo motore.

Neužteko jam to, nes inbe- 
ges in grinezia sudaužė kuju 
galva savo 72 mętu uoszviui, 
po tam, aprodė savo 6 metu sū
neli, kuri nunesze pas kaimy
nus, o pats nuėjai in bažny- 
czia iszsispaviedojo, iszklause 
misziu ir kada ėjo namo, likos 
suimtas ir uždarytas kalėjimo.

__ I '

LIETUVA AtMETE LENKU 
PLANA APIE DERYBAS.
Varszava.

“Times“ 
insitempe 
santykiai,
tai atmetė Lenku pasiulyma 
pradėti tartis Rygoje Sausio 
pabaigoj apie susisiekimą pei 
rubežiu. Specialis karjeras isz 
Lietuvos atvožė pilna atsisaky- 

p vadeli 
klausi-

Kabelis in
Sziandien vėlsako: “

Lietuvos-Lenkijos 
kada Lietuva griež-

ma Lietuvos valdžios 
derybas vien j’ubežiu 
mais.

Voldemaras'ir jo kabinetas 
sako,kad joki6 l’ubežiaus tarp 
Lietuvos ir Lenkijos nėra. Da
bartino siena yra tik laikinabarti no siena yra tik 
demarkacijos linija, ir pirmuti
nes derybos turėsią būti ta lini
ja isztaisyti.

Lietuviai pfidare 
rezervacijų, 
telegrafu, upiu ir gelžkeliu su
sisiekimo klausimais, bet prie 
esamu sąlygų abejotina ar in-

• ! ^4' . *

daugybe
sutinka kalbėtis

I '»

vyks bent kuri konferencija.

metu uoszviui

TRYS CENTAI PRIEŽASTIS 
ŽUDINSTOS TRIJŲ 

ŽMONIŲ.
‘Pasarovicz, Jugoslavija. — 

Ti’j's centai buvo priežastim 
mirties trijų žmonių czionais.

Trys panaktiniai, kurie sau
gojo vietine banka,^nakties lai
ke užtiko tris vagius, kurie ne- 
szo maža kasa isz bankos ir ant 
juju užklupo. Vagys nepasida
vė ir kirvukais nužudė visus 
tris sargus.

Kada palicije vėliaus rado 
kasa ant ulyczios ir jaja atida-

y

VESTUVIŲ PASĖKOS.
Gruodžio menesi ])il. Bula- 

nenkovas Vinilas, gyv. Nova- 
trebu kaime. Turžėnų vai. uusj 
skunde policijai, kad jis būda
mas vestuvėse pas savo gimi
naiti Reinikova E vi ana,, gyv. 
Marvos kaime su savo dukteri
mi susipažino su pil. Kuzneco- 
vu Jonu. Vestuvėse viskas bu- 

. . b •’ .. ‘ .
daug gero in visits iiispudis ves
tuvių butu palikes kuopuikiau- 
sias, bet vienas nemalonus at
sitikimas visa szi vestuvių 
vaizdu iszarde. Kuznecovas su
sipažinęs su B. linksmai leido

y o labai gražiai

re, rado joje tiktai du dinarus 
kuriu verte yra nedaugiau kaip 
trys Amerikoniszki centai.

REVOLIUCIJE
KAUNE

nainu Ii-

vary-
1927

, Ky. 
žmonių likos sužeista 

czionais ir daugelis 
kos parversti.

LYG SZIAI DIENAI 407,485 
ISZEME LAISNUS.

Harrisburg, Pa. — Lyg sziai 
dienai Pennsylvanijoj likos isz- 
imta 407,485 laisnu ant 
mo automobiliu. Mete
Pennsylvanijoj radosi 1,791,284 
laisnu del automobiliu.

ISZŽUDE SZEIMYNA 
NETEKES TURTO.

Uleveland, Ohio. — Susirū
pinės kad praszvilpe visa savo 
turtą susidedanti isz milijono 
doleriu ir negalėjo vela pasto
ti ant kojų, James Potter nu- 
.tručine savo paezia, du sunūs 
ir pats save.

VEJAS UŽPUTĘ ŽMOGŲ 
ANT TRŪKIO.

Scranton, Pa. — Luis Budno, 
35 metu, eidamas szale geležin
kelio, likos užpustas per smar
ku veja ant trūkio ir nžinusz- 
tas ant vietos.

Budno buvo trecziu vyru sa
vo moteres Mares kurios pir
mas vyras likos užmusztas ka
byklose, o antras taipgi likos 
vžmusztan per automobiliu ka
lia važiavo ant baisikelio.

KINU PIRATAI PUOLĖ 
GARLAIVI; DAUG UŽ- 
MUSZTU IR SUŽEISTU.
Londonas. — Westminster 

Gazette gauta isz Honkongo 
telegrama sako, kad pi ratai 
(juriu pleszikai) puolė Kinu 
garlaivi Sam Ham Hoi, plau
kusi isz Honkongo in Ilong- 
muna. Piratu buvę užmuszti 
kapitono padėjėjas, Anglijos 
pilietis U. Conway, ir dvi In- 
duses. Kitos dvi Induses skau
džiai sužeistos. Visi kiti pasa- 
žieria Europiecziai buvo 
žeisti ir apipleszti, bet galu ga
le pleszikai buvę laivo ingulos 
nugalėti. Daug ju buvo užmusz- 
ta. Kova tesės par puse valan
dos.

i

su-

PAGIMDĖ KVADRUTES — 
VISOS DUKRELES. v

Berlinas. — By t omo, pati 
gcležkclio virszininko pagimdo 
kvndrutes — visos dukreles ir 
kožna svėre po puspenkto sva
ro. Du metai, adgal toji pati 
szeimyna susilaukė trynukus 
kurie buvo sūnūs. Visi auga ir 
yra sveiki.

BADAI LENKAI PRADĖJO 
REVOLIUCIJE PRIESZAIS 

VOLDEMAR A; VOKIETI
JA SZELPE LIETUVA.

Moskva. — Revoliucije usz- 
kilo Kaune, pagal tikrus dane- 
sžimus aplaikytus czionais. 
Su'kylimas padarytas prioszais 
premieri Voldemaru, kuris yra 
inkurtas ir finansuotas su Len- 
kiszkais pinigais. Jaign tai bu
tu tiesa, tai tasai sukylimas 
inkivinkluotu daug kitu Euro
piniu v i e s z p a t y s c z i 11.

Rosijo ir Vokietijų apreisz- 
ke ant susirinkimo Tautu Ly
gos, kad laikys szali Lietuvos 
ir užlaikys josios nctprigulinys- 
(a.

Rosijo stengusi padaryti t at

IKI GYVOS GALVOS.
Bonifacas Vaitkeviczius tar

navo 7 
eiliniu, buvo instojes savano- da vakare užvažiavo in arbati- 
riu. Sugalvojo isz kariuomenes 
pabėgti. J’atai jam pavyko pa
daryti. Tecziau liko pagautas į vieziai isz Sniegiu kaimo. Ko- 

—......j vals. ir Turkeviczius
isz Mažeikiu knimo, Abelių vis.

y 

ir visus. Jems begeriant arba- 
viezius nutarė, kad ir isz teis- ta pasirodė arbatinėj pil. Jan- 
ino sales galima isztrukti. Czia 
pasinaudojęs savo vikrumu ir 
sargybo žioplumu, insimaisze 
in žmones ir pabėgo. Kadangi 
Lietuvoj jam iszrode per ank- 
szta, jis nubėgo Lenkijon ir in- 
stojo Lenku kariuomenėn. Czia 
jau Vaitkeviczius antra karta 
isz kariuomenes teisino neisz- 
truko, nes gavo ant ranku 

Kariuomenes teis-

Lietuvos kariuomenėje Gruodžio 5 diena, apie 6 valan-

ne pas pilieti Stipina. S. gerai 
pažystami du broliu Skverna-

ir atsidūrė 1921 meto Liepos tjkiszkio 
diena kariuomenes teisme.

pasitarti del Pil. Stipinas juos priėmė kali 
paskyrimo, Vaiteke-

kariuomenes
Teismui iszejus 
bausmes

I

y

“žiedus.“ 
mas, imdamas domėn iszdavi- 
kiszka Vaitekvicziaus darba, 
paskyrė mirties bausme. Gruo
džio 10 diena Tribunolas per- 
žiurojes jo apeliacijos skunda 
kariuomenes teismo sprendi
mą pakeitė iki 
kalėjimu.

MIRTIS DEL 26 LITU.
Kaip jau buvo paskutiniu 

laiku spaudoj minėta, kad 
Gruodžio menesio 3 diena Lie
pom kaimo, Kruku vis., Sziau* 
liu apskr. savo namuose rasta 
nužudyta pil. Valeria Rimgai
liene, 24 metu amžiaus. Riin
gai Tione nužudyta kirviu in 
gerkle ir buvo spėjama, kad ta: 
padaryta isz kerszto. Tyrino- 

žudyste nustato, kad tai pada
re Pranas Sipaviczius J8 metu 
amžiaus, [ 
Sziauliu apskr. Visas szis daly
kas invyko prie tokiu aplinky
bių: Sipaviczius Pranas perei-

gyvos n ’OS

11’

Tuo

spaudoj minėta

kauskas isz Abeviu vai. 
momentu kalbami Skvernavi- 
cziai puolė p. Jankausku ir kir
to ji stiklino, bet ’ patu i ko ne. 
Jankauskui, o pil. Stipinienei, 
kuri veik apsvaigo. .Jankaus
kas paspruko, Skvernavicziat 
tada puolė Stipinus; tuojaus 
drožė Juozui Stipinui kibiru su 
vandeniu in galva. Kilo lermas, 
subėgo visa szeimyna. Nuo mu- 
szeiku teko puodu in galva ir 
Stipino sunui, kuris norėjo at
silaikyti priesz užpuolikus.

Kilus dar didesniam lermui, 
užpuolikai paspruko. J>o to pa
sirodė, kad Juozui Stipinui pa
daryta stiprus kūno sužaloji
mas su 5 žaizdomis galvoje, ir 
sunui Vladui 3 žaizdomis.

Užpuolikai visi sulaikyti ir 
perduoti Abelių policijai.

daug szoko, dąpia policija szia baisia žmog-

DIDELI KOMUNISTU 
SUĖMIMAI KAUNE.

'Kaunas. — Vyriausybes pra- 
neszimu, Kaune tapus susekta 
Komunistu organizftcija. Daug 
organizacijos nariu jau suimta 
r aresztai vis dar tęsiasi.

T

gyv. Žeimeliu mieste

ai <a’ ?(^ani ° neuz^eko ir Įa vasara, tarnavo pas Aleksa
jis užsispyie B. palydėti namo. Rimgaila, (nužudytosios vyra)

sziaJai sutikus Kuznecovas 
proga pasinaudodamas paly
dint panele B. iszžagino. Sulai
kytas Kuznecovas prisipažino 
tai padaręs, už ka padėtas ka
lėj i man ir traukiamas atsako
mybėn. 

*

BROLIS PRIESZ BROLI.
Aluntos apylinkes gyventojai 

broliai Maksimas ir Simanas

už piemenį. Rimgaila atsiskai
tydamas su Sipaviczium liko 
jam skolingas 26 litus, kuria 
suma buvo pažadėjęs jam gra
žinti nevėliau Kalėdų szven- 
cziu. Sipaviczius paemes alga 
sutiko su szeimininko pasiūly
mu ir pasižadėjo laukti iki Ka
lėdų. Tacziau savo pasižadėji
mą neisztesejo ir pristigęs pi
nigu Gruodžio menesio 3 diena

Borunovai, pykosi del žeiner*. pyta iszejo isz namu, pasisaky-
Niekap jie negalėjo pasidalinti 
5 a. sklypą, de kurio jie kelis 
metus peszesi.

Karta Maksimas Radiono
vas sužinojo, kad jo brolis Si-1 
mants iszvyko Alunton in tur
gų, pasikvietė keletą vyru ir su 
peiliais

ir peiliais

pasislėpė krūmuose 
lauko brolio.

Sutemus sulaukė begryžtanti 
Simona Borunova,
subado krutino. Brolis Maksi
mas turėjo kirvi ir perkirto Si
monui ranka.

Panevėžio apygardos teis
mas Maksima Borunova nutei
sė dvejais metais sunkiųjų dar
bu kalėjimo.

Sziomis dienomis Vyriausia
sis Tribunolas patvirtino Ba
ranovui Maksimu! bausme. 

t

ZAKRISTIJONAS 
NUSKENDO.

R n gel i a i, R o k i szk i o. v. ((‘ V. 
kor.) — Gruodžio 25 d. nakties 
laike vietinis, bažnyčios za- 
krastijonas Garuolis netikėtai 
ink rito in szulini, kuris turėjo 

o

> >

PIENAS SZEIMYNAI

gerinusia.'

B

b

MARTYNO NORUSZO 
LAISZKASISZ 

LIETUVOS
*

Kvorta pieno kasdien kiek
vienam vaikui nėra perdaug, ir 
kiekvienas vaikas turėtu ginti 
nemažinus puskvorti ant die
nos. Pienas duoda vaikams pro 
ga ingyti sveikata, kuria 1 urė
tu turėti. Pienas padeda jiems 
užaugti, būti sveikais ir turėti 
stipru gyva kuna. Užaugę žmo 
nes irgi ras, kad pienas ir 
jiems reikalingas, ir senatvėje 
kada reikalinga gero maisto, 
yra vienas isz geriausiu valgiu. 
Pienas yra gardus, lengvai isz 
sivirszkina ir turi svarbe mais

Ypatingai ligo
niams pienas yra 
maistas.

Motinos turinezios 
mybo ir penėjimą kūdikiu, tu
rėtu iszgerti nors viena kvorta 
pieno kasdien.
Gerkite Pieną Pastiprinti Kau

lus, Dantis ir Muskulins.
Pienas turi savyje medžia

ga, Ikuri vadinta “predein”. 
Ta medžiaga pastiprina mus
kulins ir kitus kimo dalis. Pie
nas irgi priduoda vopnos kuri 
yra reikalinga musu kaulams, 
dantims ir kito kūno dalims.

“Protein” ir “vopna“ yra 
svarbus atitaisyti kaulus, mus 
kulius, ir kitas kimo dalis, k u 
rios susilpnintos ir sunaudotos 
kasdieniniame gyvenime. Geri 
muskuliai, ir stiprus, gerai su
formuoti kaulai ir dantvs v ra 
reikalingi stiprinti kuna, taip 
pat kaip geru medžiaga yra 
reikalinga geram inžinui. Stip
rus, sveikus dantys netik žen
klas sveikatos bet pricsztaran- 
ja supuvimą.

Vaisiai, augmenai, grudai ir 
produktai,

<11 sa l< • •

damas namiszkiams, kad einas 
pas buvusi savo szeimininka 
Rimgaila atsiimti nedamoketus 
jam 26 litus. Atėjės pas Rim
gaila paties szeimininko 
muose nerado,
iszejes miszkan kirsti žabu. Na
muose rado tik Rimgailiene su 
10 menesiu vaikeliu. Besikal
bėdamas 
pinigu 
ežius

na-
nes szis buvo

su 'Rimgailiene del 
susiginezijo, Sipavi- 

insikarszcziaves griebu 
kirvi ir keliais smūgiais perkir
to gulincziai lovoj Rimgailie- 
nei gerkle. Kiek smūgiu jis pa
dare — nepamenąs, nes buvo 
kaip jis pats sakėsi, smarkiai 
insikarszcziaves. Tai padaręs 
mote ten pat kirvi ir leidosi 
bėgti namo. Vaikelis, kuris gu
lėjo sykiu su motina iszliko

į,......J rLt,.?,™ r >2 sieksniu iki vnndenio
sudrutyt Voldemaro valdžia, 
nes Soviatai suprato kad Lie
tuva laike iszkilusios kares ne
turėtu jokios pasekmes vedi
mo kares. t

Jaigu iszkiltu kare tarp Lie
tuvos ir Lenkijos, tai nemažiau 
kaip deszimts Europiniu skly
pu butu inmaiszyti iii ta kruvi
na szoki.

ka tarp Lietuvos ir Lenkijos ir \ ? , . . . ’ ....j ..........................  .ix:„ vandenio buvo vienas sieksnis
Užgirdės silpna Szau'ksma baž-

sveikas ir rastas prie motinos 
“mama.“

Ta scena rado Kruku polici-* 
įlinkas su keliais medžiotojais, 
kurie bemedžiodami užsuko in 
Rimgailos namus pasiszildyti 
ir palikti kalinius, kurie pasi
rodė esą per sunkus medžio
klėj. Užėjo trobon, pamate 
žmogžudyste ir tuojau ėmėsi 
priemonių jeszkoti nusikalte-

verkias ir szaukias

nyczios sargas, su kitu žmonių liu. Padėtomis pastangomis jis
____  ___ » * . - - * U a • 1 kZ • 4 •

pagelba G. isztrauke isz szuli- 
nio. G. pasakojo: “Krentu, 
krentu, o galo niekados liepa-
siekiu!” Dar pora minnezip pa
laukes be pagelbos, G. bntn 
nuskendęs: ne tiek jis buvo su- 
szales kad neturėjo jogu ant 
vandenio laikytis,
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sulaikytas prisipažino tai pa
daręs už 'ka padėtas kalėjimai!, 
o kvota perduota Joniszkio nuo 
vados taikos tardytojui. Dar

del nelaimingu 26 litu’ savo gc-
jaunas būdamas Sipaviczius

riausias gyvenimo dienas turės
• i» .Į praleisti kalėjimo.

Mikicziu kaimo, Szventažerio 
valscziaus ir Seinų apskr.

Asz žinau kad jums mano ži
nios bus nesmagios kas atsitin
ka mano szvogeriui Vladui Su
jotai, o jusu brolio sunui. Per
eitas Kalėdas mes visi labai 
smagus buvome pas Vlada ant 
kriksztvnu bot szitais Kalėdas 
tai mes visi buvome su aszaro
tom akimi ba Vlado sūnelis Jo
nukas mirė Gruodžio 24., 1927, 
o palaidojome pirma diena Ka
lėdų.

Szita meta Kovo menesyje 
Vlado uoszvi Sasnauska ark
lys užmusze o Rugpiuczio 28ta 
brolis Motiejus mirė 23 metu 
amžiaus. Mos gavome jusu do
vanas — Visi 4 po 100 litu, mis- 
liuome kad pasilinksminsime 
sueja visi per Kalėdas, bet vir
to kitaip, reikėjo verkti kaip 
gavome girdėti kad Jonukas 
mirė. Kaip jau motinos pienas 
pasiba'ige tai sunku pas mus 
vaikai augytie su keptoms bul
vėmis ir musu kitais maistais. 
Tai mažulėliam vieta kapinėse.

Kaip jau asz pamenu tai tu
rėjome žiema ir vasara, bet 
dabartės tai žiema nėra rogių 
kelio, viena diena buna szilta, 
kita lietus, sniegas ir viešnios. 
Vąsara vis vešu kad kailiniai 
visada reikalingi. Mažai gali
me laukti tik su‘marszkiniais 
dirbti kaip kitados darydavom. 
Pereita vhsara buvo vesi ir 
trumpa, javus gorus užaugino 
bet mažai galima grūdu iszkul- 
ti, kirstinu pėdu kapa dau
giau neduoda kaip viena pura 
rugiu ir kviecziu. Vaisiu tai 
taip kaip nebuvo ba pavasaris 
buvo szaltas tai žiedus sugadi
no, obuoliu buvo nedaug ir sly- 
vu o grusziu tai visai nebuvo.

Gal jus galėtumėt szi laisz- 
ka intalpytie in “Saule.”

Antanas Sujeta,
Soldiers Home, Calif.

ju produktai, kiausziniai, 
sviestas ir maža dalis sveiku 
riebumu, turėtu būti vartojami 
vaiku maitinime. Nereikia at
imti nuo valgio kuomet augu
sio j i vaikai reikalauja mėsos ir 
duonos.

Pienas duoda dvitrecz-dalis 
aukszcziau

Tik 
duoti vopnos kunui, be to> 
ki kaulai ir dantys negali butt 
formuoti.

Nevartok perdaug saldainiu 
ir saldumynu, nes jie sumažina 
norą kitiems valgiams.
Pienas Padės Užgauti ir Bu t i 

Sveiku.
Nesenei buvo surasta, 

dar prie tu maisto medžiagų su 
kurioms mes apsipažine, 
kurie maistai, 
turi kitas medžiagas, 
rios reikalingos normalini au
gimui. Tos medžiagos vadintos 
“vitaminai“. Jeigu musu mais 
tas kunui neduoda j u, tai kū
nas netinkamai maitintas ir 
žmogus turi sirgti, kartais liga 
pavojinga jeigu maistas neper
taisytas. Pienas turi vitaminą 
A (riebumu isztirpinima) ypa
tingai geras pienas, smetona ir 
sviestas; pienas priduoda 
ta m i na B“ 
ma), ir szviežias pienas ypatin- 

vandens sutirpima 
Tie vitaminai būtinai

vopnos 
valgiams.

minetams 
maistas gali 

s ve i

kad

ka;
inimant pieną, 

su ku-

vi-
(vandens sutirpi-

gai turi
“C”, t:
reikalingi, pienas juos turi ir 
todėl yra 'būtinai reikalingas 
maistas kūdikiams ir 
tiems vaikams.

Tik reikia atsiminti, jog 
svarbu vartoti szviožia, szvaru 
pieną, ir visuomet reikia pieną 
szvariai ir szaltai laikyti.

— F. L. I. B.

augau

nt si mint i,

SZIANDIENINIAI VAIKAI.
— Ir ka tavo motina pa

sakytu kad užtiktu tave rū
kant ?

— Butu labai pikta kad 
dažinotu jog asz rūkau josios 
paperosus. *
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Kas Girdėt
r

szianii*
sulig savo 
gyvenimo, 
arba rate,

Visokios tikybos apie praga
ro (pekla) turi visokius supra
timus. Garsus raižytojas Dan
te isz Italijos yra labai vaizdin
gai pragaro reginius apraszes; 
žinoma, jis ju norogejo, tik jo 
plati vaizduoto galėjo juos su
kurti. Kiniecziu pragaras turi 
labai daug panaszumo in Dan
tes pragaro: jis yra padalintas 
in keturius laipsnius, kuriuose 
sėdi prasikaltėliai 
nuopelnu
Pinnanio laipsnyj, 
yra kankinami neteisingi skoli
ninkai biznieriai, loszikai kop
tomis, sznipai. (’zia yra intai- 
sytas didelis grūstuvas, kuria
me visos prasikaltusio? dnszios 
yra sumetamos ir grūdamos, 
panasziai. kaip kaimuose gavė
nios laike grudžia valgiui ka- 
napius, arba sėmenis. Antrame 
laipsnyj, arba rate randasi be- 

szvent vagiai, nekal
bantieji poteriu ir blogųjų kny
gų autoriai, (’zia 
daug varjm ir 
duszios yra pavirtusios tu var
pu szerdimis. Be galo didele 
audra judina varpus ir tos 
szerdvs isz dusziu turi musztis 
in varpus, kad jie skambėtu. 
Bet jei varpu visiems prasikal
tėliams neužtenka, tai likusieji 
<*sti suguldomi in krūveles ir 
tam tikrais pjūklais piaunaml. 
In treczia laipsni patenka kan
kinimui visokie invairus szar- 
latanai, szunda'ktariai, kapu 
niekintojai, blogi mokytojai, ne 
teisingi teisėjai: juos virina su
dėjo in didelius katilus, kuriuo
se yra pripilta tauku. Ketvir
tasis laipsnis, arba ratas, pri
klauso tik moterims, kurios sa
vo gyvenime tik puoszesi ir ne 
žiurėjo namu tvarkos, (’zia pa
tenka ir tos motervs, 
iszplovusios baltinius 
džiovinti ant stogu 
kenki* duszioms ir neleido joms 
lankytis pas savuosius. Mat, 

mirusiu 
žmonių duszios po mirties lan
kosi in savo namus, o kada na
mu stogai apkabinėti 
niais, tada jos negali atskirti 
kovo namu ir in juos negali pa
tekti.

Bet akyva yra, kas mate tais 
kankes KinisZkos peklos! Pa- 
nasziai ir su Lietuviszka pekla 
kurioje velniai kankina duszo- 
les prasikaltusiuju 
ku” 
mate ir teisingai josios neap- 
rasze. Tikra pekla randasi czio- 
jiais ant žemes tarpe musu.

grūdamo?

dievini.

yra begalo 
nusikaltusio?

kurios 
'kabino 
ir loom

PAGELBA PIRSZTU KALBOS

***M***IimW ee

James W. Schultz, kuris daugiau

a > + :<

parasze istorijų 
Indijonu gyvenimą no kaip kokis kitas raszOininkas, 
dabar materijola del naujos knygos apie Indijonu gyveni
mą. Jisai susikalba su Indijonais su pagalba pirszfn kalbos 
(ant pirsztu). Paveikslas parodo ji kalbant su Indijonais isz 
sztamo Blood ir Waterton Laki*, kurie gyvena National Par
ke.

not, gal ateis laikai kad ateito
je ne t ik t rauksimo szilnma isz 
debesiu bet ir isz gilumos že
mes. Italijoj jau randasi toki 
szuliniai kurio isz žemos isz- 
gauna gara, kuris varo fabri
kus ir apszildo miestus.

.Tuk ne taip labai seniai elek
trikas buvo tokiu pat negali
mu daigiu, kokiu mums szia- 
dion nurodo iszgavimas szilu- 
mos isz žemes.

(lai mažai kas gali apsvars
tyti naudingumo citrinos (le
mon). Kas žino, kad -szmotelis 
citrino uždėto ant skaudanezio 
danties ji iszgydo? Kad szmo- 
telis citrino inkiszta in uosi su
laiko bėgimą kraujo? Tieji ku
rie. kenezia ant rumatizmo pri
valo naudoti daug citrinų, nes 
siultis citrine praszalina szla- 
piino rnksztis, kas yra priežas
tim rumatizmo. Kam skauda 
galva, tegul iszgere juodos ka
vos su citrinų o skausmas per
eis.

Ir daug daugiau yra naudin
ga citrina ant praszalinimo vi
sokiu nesmagumu.

pas 
Kiniecziai tiki, jog.

balti

“griesznin-
kuriuos taipgi niekas ne

Japonai mano invest i vieto
je* savo raszlavos, kurios reike 
mokytis mažiausia szeszis me
tus, užves dabar Lotyniszka 
nbecela idant vaikams butu 
lengviau ir greieziau iszmokti 
tJaponiszka kalba.

Suvienytųjų Valstijų gyven
tojai kas metas suvalgo dau
giau kaip dvylika bilijonu 
bandukių duonos.

Zinunai apskaitė buk gilu
moje musu žemes randasi ne- 
iszbaigti szuliniai szilumos. 
Pagal joju tyrinėjimus, tai rei
kėtų tiktai 30 milijonus dole
riu, idant iszkast szulini isz ku
rio galima butu iszgauti szilu- 
ma, o tada musu vargai su szil- 

; (lininiu dingtų ant
Angliniai baronai tada suban- 
krntintu.

T i

’isados.

mokai ineziusAngliszkas
Turner sako, buk 50 myliu že
miau virszunes žemes randasi 
baisus karszcziai, bet 6 ar 8 
mylės augszcziaii virszunes že
mos žmogus suzaltu.Kas gali ži

Neturimi* paproti girtis pa- 
didžiausias užganadi-

žodis kalba: 
mas smirda.
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na-

“Sau-
Ksmin daug važinėjas po

t y s, nes 
nimas, tai yra pagyrimas nuo 
kitu, nes kaip Angliszkas prie-

‘‘paties pasigyri- 
” Sztai k a mums

raszo musu skaitytojas isz De
troito, Mich., ponas W. Kama- 
nanckas:

Esmių labai dėkingas ta- 
mistoms kad nesnlnikete man
laikraszczio ir turiu tvirtai pri
pažinti kad sziuose laikifbse 
užtemimui, kad tik tuose 
muose yra laime ir užganadi- 
nimas, kuriuose ateina 
le.”
Amerika ir patyręs isz daibi- 
ninkiszko gyvenimo ir isz viso
kiu pakraipų laikraszcziu, ga- 
lecziau daug ka paraszyti ko
ki laikraszcziai padaro intek- 
mia ant žmonių gyvenimo. Bet 
nenorėdamas užgauti ne vieno 
laikraszczio, ta palieku sau, 
tik turiu primyt kad katrie 
laikraszti “Saule” peikia, tai 
tik save terszia ir nustoja žmo
nių intekme. Vėlinu

ta palieku

Saule

Saulei ” 
ir josios redaktoriui ilgiausio 
amžiaus.”

Argi nemalonu girdėti toki 
iszsireiszkima nuomones musu 
skaitytojaust Ju bet!

4 i

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. OLAIR, PA.

Itcbalumuoja ir laidoja miruiiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
uia nuo paprasčiausia Iki prakil- 
niausiu. Panamdo automobilius do) 
laidotuvių, ysssliu. kriksstynlu to 
kitiems pasivažinėjimams,

Bali Telefonas 117S-M.

apie 
re n k a.

Varginga Padėtis
Straikuojancziu

Anglekasiu

♦

broliai,Musu broliai, anglekasiai 
minksztnjn augliu Pennsylva- 
nijoj, West Virginia ir Ohio, 
juju moteres ir vaikai randasi 
didžiausiam varge, apie koki 
n<* visi turi supratimu.

Gal ne vienam darbininkui 
tiek mirtis nežiūri in akis kas 

anglekasini, jojo 
kerszina sieratvsta o

pagal

diena kiek 
vaikams 
mot erinis naszla i t vst a.

•Už taji darbu aplaiko angle- 
kasis po $7.50 tai yra,
sutarti padaryta .Jacksonville 
o darbu turi per 150 dienas per 
meta. Bet yra angleka*siai ku
riu mokestis daeina tiktai lyg 
$4.75 ant dienos, Isz tuju pini
gu anglekusįs turi pirkti savo 
paraka, sznpelius, drilius ir žo
džiu, visokes tulszis reikalin-visokes tulszis 
gas prie jo jo xlarbo.

galima
‘‘samdininkui

silieka ant iszmaitinimo 
szeimynos.
augliu

I .engvai 
kas tokiam

Iszkasimas
(

apska i Vyt i 
’ ’ pa
savo 
tono

langiauoperatoriams 
nekasztuoja kai]) 75 centai, bet 
žinome gerai, kiek už juos tu
rimi* mokėti.

Keinielaszirdingi i r 
lint i operatoriai stengėsi da 
daugiau numuszti mokestis. 
Todėl, kožnas savžiningas žmo
gus

operatoriai 
numuszt i

savmy- 
st ongesi

re
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Gudri Mergaite
Buvo ki4unmet karulius, ku

riam niekus iiosisO'ke. Viena 
karta iszsiuntc* jisai savo tar
nus pas visokius galvocziu? 
paklausti, delko jam niekas 

Vienas galvoczi ns
Delio, kad jis nežino 

” Aut- 
Dėlto, kad jis rfoži-

NAUJAS SIUNTINIS 
IN MEKSIKA

9

VYRAI, SZIOZIA JUSU/
LAIME. •

I

r. rrr-

nesiseka, 
ture: “ 
laiko, kada ir ka veikti, 
ras t aro r “ 
no žmogau
kali ogiausias. 
4 4
daiktas 
sins. ” 
tarnus

S , kuris jam yra roi-
> t

Dėlto, kad jis 
jam 

Tada 
paklaust i 

koks laikas jam 
koks žmogus jam yra 

reikalingiausias ir koks daig
ias yra branginusias. B.el nie- 

Bc per
il pie tai

kam ns,

r p

Troczias tarė: 
nežino kuris i 

brangiau- 
karalius siuntė 

galvocziu 
!(*riaiisia lin-

vra

»r

kas nevaliojo inspęti.
t rn k i o karalius apie lai vis 
mansio ir visu klausinėjo. Ant 
galo inspejo tai visa viena 
mergaite*. Ji tpasakc «ka<l tinka
miausias laikas - 
nes kito tokio-paL daugiau ne
bus, brangiausias tas žmogus 
su kuriuom dabar turimo koki 
nors svarbu reikalo nes tiktai 
loki žmogų I ikrai pažinsinme; 
brangiausias daigias, lai pada
ryti tani žmogui gera.

I a i visa

turi pripažint i angleka- 
siams teisinga kova už būvi ir 
neprivalo užvydet. jam strai- 
knot už szmoleli duonos.

'Tiesos pavėlina darbdaviams 
numažinti mokesti, o darbinin
kas jaigu sutinka dirbti už ma
žinu tai jojo vale. Kad ir lai
mėtu st raiko, kuri priverto pa
tys milijonieriai, tai blodes pa- 
nesztos per straika 
nesngryž, ba:

1) 'uždarbiai konia per meta 
laiko dingo ant visados.

2) už kentėjimus ir 
Bzeimvnu kokius

niekados

va rga 
panesze per 

straika, niekas negali joms at
lyginti.

3) mirusiu ypatų isz vargo, 
nedatekliaus, iszmotimo isz 
šlubu ant drėgnumo, vėjo ir 
szalczio — niekas ju szirdžiu 
nesu ramins ir neadgaivins ju
ju myleniuju, ir

4) sugaiszyto laiko vaiku ne- 
einaneziu in mok-slnines isz 
priežasties nuogumo ir bado, 
niekas nesugrąžins.

Isz to pasirodo, kad jaigu 
tiesos neaprubožiuos godumą 
darbdaviu, tai angliniai baro
nai nepaliaus prispaudijiet dar
bininku, kurie nebus užtvirtin-' 
ti savo gyvavimu, o vienatinis 
būdas darbininko kovojimu 
prieszais juos yra gin'klaft — 
straikas ir visuomeniszkas su- 
szelpiinas.

iszmotimo

Skaitykite “SauleH
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Arthur Bliss Lam*, likos

PARSIDUODA GERA FARMA UŽ 
PUSE KAINOS .105 akrai žemes, 7(Į 
{ikru dirbamo*, 35 akrni ganyklos, 
žeme labai gera, viskas puikiai augaf, 
Pycziu sodas 5 akeriai, taipgi yra. 
kitokiu vaisinau medžiu. Budinkhf 

barne su skiepu, 7 kambariu 
vanduo stuboj, barnej, apt 

porczĮu ir palei barne. Ferma randa
mi tik 1 muile nuo miestelio, arti mo
kyklos, žemesnes ir aukszteanes, baž- 

goležkelio stotis, pantas, 
vlcszkelis, pirmos klcsos ninrk<*tai — 
viftkas arti prie formos, tik viena 

1 mflile. Ant farmon yra 2 arkliai, 15 
'galviju, 150 viržiu ir kitokiu pnuksz- 
cziu. Parniduodn viskas sykiu su ma- 
szinomis ir inrankiais. Taipgi sykiu 
parsiduoda ir stubos rakandai. Par
davėjas paliks viską, kas tik ant for
mos randasi. Priežastis pardavimo — 
savininkas neturi gyvenimo drauges, 
o vienam ant farmos gyventi labai

TIKRAI PRAŠALINA
SKAUSMĄ

dabartinis,

Užmuszta Pauksztyte
Buvo szvente. Mos rongomes 

in bnžnvezia. Asz jau buvau 
rubais 

matydamas, kad dar kiti 
negreit prisivengs ir kad yra 
da laiko, sumaniau juo pasi
naudoti.

Iszbegau in sodha. Sodno bu
vo viskas labai gražu.

pasilenkiau

Asz jau 
apsivilkės iszeiginiais 
ir,

Sztai asz pasilenkiau nusi
skinti geliu bet staiga kas tai 
pralėkė pro mano galva ir nu
sileido netoliese. Pasižiūriu — 
netoli manės szokineja mažule, 
gražute pauksztyte.

Asz nesuskubau apsižvalgy
ti, kaip sztai isz mano rankos 
jau leke akmuo, kuris ir pa
puolė jai tiesini in galva.

Asz pribėgau areziau 
žada užgavo... Pauksztyte guli 

nekrutėdama... Asz 
nusiminiau. Mane pradėjo san- 

graužti, kad asz iižmu- 
sziau tokia gražia pauksztyte 
kuri nieko pikto nedaro, o dar 
labiau buvo man jos gaila ka
da atsiminiau kad paliko jos 
maži vaikeliai, kurie jos lauks 
sugryžtanezios ir kad gran
džiai verks nesulaukdami.

Dabar jau, kiek i metu praėjo 
nuo to laiko, o man vis dar sto
vi akyse nogvva kruvina 
pauksztyte.

kruvina

žino

no# v va

Motiejus

ne t

Motiejus buvo nejaunas žmo
gus. Jis gyveno netoli geležin
kelio. Viena syki Motiejus isz- 
ejo pasivaikszczioti. Nuėjo nuo 
namu tolokai. Jam reikėjo per
eiti per geležinkeli. Sztai eida
mas jis per geležinkeli paste
bėjo, kad geležinkelio senis 
dreba, ir jam tuojaus atėjo in 
galva mintis 
tas kur nors

4 4 
geležinkelis.

Ar ne iszardv- 
” Ir 

isztikruju, kiek paėjės pama
te, kad geležiu keli s iszardytas. 
Ir jis kaipo žmogus gyvenan
tis netoli geležinkelio, žinojo, 
kokia veluvelo reikia parodyti, 
kad sustabdžius traukini. Bet 
kur-gi gauti dabar raudona’ ve- 
luvele, o traukinys jau visai 
arti. Sztai atėjo jam in galva 
gera mintis. Isz^rne jis isz ki- 
szoniaus nosine (skepetaite), 
paėmė peili, prapjovė rankoje 
gysla, skepetaite sukruvino, 
pririszo prie lazdeles ir taip jis 
pasidirbo raudona ve J u volo.

Kraujas isz gyslos bego be 
galo, ir todėl jis labai susilpnė
jo, vargiai galėjo pastovėti ant 
kojų, bet ir traukinys buvo jau 
czia-pat. Pamatęs raudona ve- 
luvcle, traukinys sustojo.

; Traukinys iszsigelbejo. Mo- 
tieju-gi keliauninkai rado jau 
visai be nuovokos, tacziaus po 
kiek laiko jis atsigavo ir pa-

i * isveiko.

geri, 
M ubą,

nyczioR,

-

au
re i-siustas in Meksika, apimti 

kalus Amerikoniszkos ambasa
dos.

Bijojo Perkūno
Kunigas ant pamokslo drau

dė idant ne gertu alaus ir ariel
kos, ba jaigu kas gers lai in ta 
narna kuridme bus arielka, o ir 
in ta žmogų kuris turės prie 
saves arielka, perkūnas musz.

K a rla

žmogų kuris turės 
arielka, perkūnas i

kunigas t uredamas 
svecziu, neteko arielkos ir nu
siuntė berną in karczeina idant 
tasai parnesztu kogreieziausia 
gorezin arielkos. Bernas sodo 
ant arklio be balno turėdamas 
bert a in i uk a žiu pi u ve 
gryžo isz karezemos, 
žiuptuva su bertainiu arkliui 
po kaklu, o parjojąs 
bonijos, inbego in pakaju ir pa
sakė kunigui, jog

o kaip liepe jam

ir kada
pariszo

ant kle-

jau pargabe-
no arielka,
atneszt jisai atsake:

— Atneszkite jegamasti pa
tys ba asz bijau.

U-gi ko tu bijai.
Kad 

musztn.
Iszejo kunigas

, o kada paregėjo 
pririszta arkliui po 

pilvą

perkūnas nviiz-

laukan at-

arkliui 
pradėjo juoktis 
ir pa klausė kodėl jis

perkūnas nz-
sa-

neszt arielka 
bert ai n i 
kaklu, 
suomes
pariszo arkliui po kaklu žiup
tuva su arielka?

A-ha, jogamasti, tai no
rite kad inane
musztn. .Juk per pamokslą 
koto: jog tegul in ta perkūnas 
musza, katras gere ir taji, kat-
ras nesza isz karezemos ariel
ka. Asz nenorėdamas idant ma
ne perkūnas užmusztu, pari- 
szau arkliui po kaklu, tegul in 
arkli musza o ne in mane.

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo tikra broli

Reimona Delniuką, 
metus g 
Paeinantis

A pskr.,

priesz 4
Į-yveno West field, Mass, 

isz Vilniaus Red., 
NemunaiczioA Ii taus

Vals., Dusznoniu Kaimo. Mel
džiu atsiszaukt ant szio adre
so: lt

Wm. Del niekas
908 E. Poplar St., 

'Taylorville/lll.

Ignotas Žilonis 
kaimo, sunns Petro, kuris jau 
gyvena. Amorike nuo kokio tai 
laiko. Lai atsiszaukia nes pas ji 
yra svarbus reikalas.

Vaclovas U ta ravi ežius, 
Rusoniu kaimo, Seiriju
Alytaus apsikriezio, Lithuania.

isz Rusoniu

vals.,

.Dovanu $10 tam kuris pir
mas pranesz apie Antanu Ja
kuli, ar gyvas kur ar mires, pa
eina isz Lietuvos Badzunu Kai
melio, Alytaus Valsc.ziaus ir 
Apskriczio. Pribuvo in Ameri
ka 1893 mete gyveno Connecti
cut State 1901, paskiaus girdė
jau gyveno Brockton, Mass. 18 
metu kaip negirdojau apie ji. 
Turiu didžiai svarbu reikalą 
apie ji žinot, jo giminaitis Jur
gis Adomaviczia. Sztai ądro-

P’urgis' Adoma vieži us, 
75 Loo Park Ave.

Wil'kos-BarrOj Pa.
»

sas:

J. 23

«

nesmagu. Antra priežastis — norus 
važiuoti in Lietuva. Viskas parsiduo
da už 5,000 dolleriu. Inneszti reikia 
2,500 dol.
ant 5 procento.

FRANK BARTEICH
R. F. D. 4 ULSTER, PA.

f n likusioji pasiliks bank

- y-r - ~ iir—

Graboriut (j
K. RĖKLAITIS , 

Laidoja numirėlius pa- 
?al naujausia mada ir . 
mokslą. Turiu paselbi- 
ninke moterims. Priei
namos prekes.

Xl« W. Snrnce M., 
tu II ANOT CIT f, I* A.

:«>« MAHKHT ST.,
TAHAUI'A, I* A.

(t.K

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

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

Plasteris szijdo ir szvelnina ir jo 
gyrluoles būtinai tur peraisunkt per 
oda tiesiog in apimtas vietas. Buk ti
krus pareikalaut Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele užpakaly. 
Visose vaistinėse.

atszipuKiu,
£U-

ne-

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunuH numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.

Pasamdo

520 W. Centre St.. Mahtnoy City, P«.

2 $1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Klino Srtoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Ka ta* tūkstantis doleriu žmogui 
reiMzkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu lokiam Žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
’’reit reikalauk musu vaist-fcoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų u 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo p<> 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk fiOc. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražinskurios

4
■■■

f.

sveikata, panaikins minėtas ligas.
I . .I #

F

>U?u kenti nervu suirimą, galvos 
gausinus, užima ausyse, nuomars. 

iszirdies liga, lai atsiunsk 86c. o gau- 
' ^i. musu gausius kvailus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.”
•a yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo-

M. ŽUKAITTS,

** /

Nervu li
valandoje suteikiam

Palaidojima
Nuliūdimo 

geriausi patarnavime, 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus Jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu iii se.

Telefonas 872. 25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.doszimts minutu.

LUN-GE HEA-LA GYDUOLE PRIVALO
RASTIS KIEKVIENOJ STUBOJ

MOTERE ISZ BREINIGS
VILLE REKOMENDUOJA. 
Mrs. Jennie Snyder isz R. No. 1, 

Breinigsville, Pa., raszo: “Nejokin 
gyduole negali susilyginti su Dr. 
Whites. Turėjau influenzija du kar
tu ir Dr. Whites Oil of Youth sutei
kė man daug gero. Yra tai stebėtina 
gyduole.”

WALNUTPORT MOTERE 
GIRRIA DR. WHITE’S 

GYDUOLE.
Mrs. Wm. IT. Rehrig isz Walnut

port, Pa., raszo:

i

jog Dr. Whites Lun-ge Hea-la yra 
geriausia gyduole del perszalimo ir 
kosulio.- Mes regulariszkai vartoja
me ta gyduole del sustabdymo ko
sulio musu vaikams ir patariu vi
siems vartoti laike reikalo ir galite 
apgarsinti szi laiszka jaigu norite. »,

PAGELBĖJO LEHIGH 
PAVIETO ŽMOGUI.

Herbert Oswald, R.D. No. 
Allentown, Pa., sako:
kute Dr. Whites Lun-ge Hea-la gy
duolių praszftlino mano kosulį ir per-

Duodu jums žinoti | szalima.

Dr. Whites Cold ir Grippe Pigulkos greitai 
bandikito jias. 25c visur.
Lehighton, Pa.

M

O )(•

B

2 isz
Viena bon-

veikia. Pa-
l?irst National Laboratories,

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Teipgi siuneziame pinigus in LIKUTY A užmokami greitai po 
AMERIKOS DOLERAIS arba LITAIS, per kebala

ar per paczta. Raszykite del informacijų: — Dept. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigta nuo 1872

gvarancija

JT

If

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
. MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czia Procentas už jusu 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
sumą 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.

Dekite savo

t

r



f

SAULE

t1 wįfl

r ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

F*

!

f

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

Washington, D. C.

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

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

Kas Girdėt
T

sziame gyvenimo, 
arba rate,

Visokios tikybos apie praga
ru (pekla) turi visokius supra
timus. Garsus raszytojas Dan
te isz Italijos yra labai vaizdin
gai pragaro reginius apraszes; 
žinoma, jis ju neregėjo, tik jo 
plati vaizduoto galėjo juos su
kurti. Kiniecziu pragaras turi 
labai daug panaszumo in Dan
tes pragaru: jis yra padalintas 
in kotiirius laipsnius, kuriuose 
sėdi prasikaltėliai sulig savo 
nuopelnu
Pinna me laipsny j, 
yra kankinami neteisingi skoli
ninkai biznieriai, loszikni kel
iomis, sznipai. Czia yra intai- 
sytas didelis grūstuvas, kuria
me visos prasikaliusios duszios 
yra sumetamos ir grūdamos, 
panasziai, kaip kaimuose gavė
nios laike gmdžia valgiui ka- 
napius, arba sėmenis. Antrame 
laipsnyj, arba rate randasi be
dieviai, szventvagiai, nekal
bantieji poteriu ir blogųjų kny
gų autoriai. Czia yra begalo

grūdamos

Czia 
daug variui ir nusikaltusios 
duszios yra pavirtusios tu var
pu sziTilimis. 
audra judina

Be galo didele 
varpus ir tos 

szerdvs isz dnsziu turi musztis 
in varpus, kad jie skambėtu. 
Bet jei varpu visiems prasikal
tėliams neužtenka, tai likusieji 
esti suguldomi in kniveles ir 
tam tikrais piuklais piaunaml. 
In treczia laipsni patenka kan
kinimui visokie invairus szar- 
latanai, szumlirktariai, kapu 
niekintojai, blogi mokytojai, ne 
teisingi teisėjai: juos virina su
liejo in didelius katilus, kuriuo
se yra pripilta tauku. Ketvir
tasis laipsnis, arba ratas, pri
klauso tik moterims, kurios sa
vo gyvenime tik puoszesi ir ne 
žiurėjo namu tvarko; 
lenką ir los moterv
jszplovusios baltinius 'kabino 
džiovinti ant stogu ir tuom 
kenkė duszioms ir nelvido joms 
lankytis pas savuosius. 
Kiniecziai tiki, jog, mirusiu
žmonių duszios po mirties lan
kosi in savo namus, o kada na- 

apkabineti balti- 
tada jos negali atskirti 

savo namu ir in juos negali pa
tekti.

Bet akyva yra, kas mate tais 
kaukes Kinisžkos peklos? Pa
nagiai ir su Lietuviszka pekla 
kurioje velniai kankina dusze- 
les prasi kalt usiuju 
ku”
mate ir teisingai josios neap- 
rasze. Tikra pekla randasi czio- 
nais ant žemes tarpe musu.

Czia pa
kurtos

Mat,

m u stogai 
niais,

4 4 grieszni n- 
kuriuos taipgi niekas ne

Japonai mano invest i vieto
je savo raszlavos, kurios reiko 
mok vi is mažiausia szeszis mo
tus, užves dabar Lotyniszka 
aliecela idant vaikams butu 
lengviau ir greieziau iszmokti 
Japoniszka kalba.

Suvienyt uju Valstijų gyven
tojai kas metas suvalgo dau- 

kaip dvylika bilijonugiau 
bandukių duonos.

/antinai apskaitė buk gilu
moje musu žemes randasi ne- 
iszbaigti szuliniai szilumos. 
Pagal juju tyrinėjimus, tai rei
kėtų liktai 30 milijonus dole
riu, idant iszkast sznlini isz ku
rio galima butu iszgauti szilu- 
ma, o tada musu vargai su szil- 

' dinimii dingtų ant visados. 
Angliniai baronai tada suban- 
k imtiniu.

Angliszkas
Turner sako, buk 50 myliu že
miau virszunes žemes randasi 
baisus karszcziai, bet 6 ar 8 
mylės augszcziau virszunes že- 
mos žmogus suzaltu.Kas gali ži

mok si inczius

' ■ Illi ■■«

SURASZINEJA INDIJONU ISTORIJA SU 
PAGELBA PIRSZTU KALBOS
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DEL MUSU VAIKU VYRAI, SZIOZIA JUSU/
LAIME. •NAUJAS SIUNTINIS 

IN MEKSIKA
I

‘ TIKRAI PRAŠALINA 
SKAUSMĄGudri Mergaite

Riivo kit unmet karalius, ku
riam niekas nesisekė. Viena 
karln iszsiiinti* jisai savo tar
nus pas visokius gnlvoezins 

doiko jam niekas 
Vienas gnlvoezins 

nežino 
” Ant- 

Delto, kad jis rfeži- 
8,

♦

►H

i

’▼i’CiUVN'i L/. ' Ut.', ‘ •.
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pakili ust i, 
nesiseka.
ture:
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PARSIDUODA GERA FARMA UŽ 
PUSE KAINOS .105 akrai žemes, 7^ 
akru dirhamof), 35 akrai ganyklos,' 
žeme labai gera, viskan puikiai 
Pycziu sodan 5 akeriai, taipgi yra 
kitokiu vaisinai medžiu. Budinktef 

su i ’ '
vanduo stuboj, harnej, apt?

“Dėlto, kad jis 
laiko, kada ir kn veikti, 
ras tare r “ 
iin žmogau
kalingiausias. 
“Delio, kad 
daiktas 
sins. ” 
tarnus

kuris Jani yra rei-

'Š' ■

<
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Kcntetojui del anztriu, tarsi peili.) 
skausmu, atszipusiu, 
nuolatiniu skausmu, 
riszti inkstu priepuoliai ir kepenų ne- 

sklopu, 7 kambariu gales, gali rasti pagalba naudojant 
■f • • ■■ ■ - ■

poreziu ir palei barne. Forma randa
si tik 1 muilo nuo miestelio, arti mo
kyklos, žemesnes ir auksztesnes, baž- 
nyczioB, gcležkelio stotis, pasztas, 
vlcszkcliti, pirmos klcsos mnrkdtai — 
viskas arti prie farmos, tik viena 
muile. Ant farmos yra 2 arkliai, 15 

'galviju, 150 viflztu ir kitokiu pauksz- 
cziu. Parsiduoda viskas sykiu su ma- 
szinomis ir inrankiais. Taipgi sykiu 
parsiduoda ir stubos rakandai. Par
davėjas paliks viską, kas tik ant for
mos randasi. Priežastis pardavimo — 
savininkas neturi gyvenimo drauges, 
o vienam ant farmos gyventi labai

gori, barne 
šluba,

i||'HCr

Budinktef

erzinaneziu, 
su kuriais su-

Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Jis teikia beveik ūmia pagalba nuo 
baisiu skausmu ir tikrai padės kitoms 
gyduolėms, kurias jusu daktaras 
jums priraszys.

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

Plnsteris szijdo ir szvelnina ii' jo 
gyduoles būtinai tur persisunkt per 
oda tiesiog in apimtas vietas. Buk ti
kras pareikalaut Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele užpakaly. 
Visose vaistinėse.

geležkelio stotis,■
iSi’ ■> 
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” 'l’reczias tarė: 
jis nežino kuris 

brangian- 
k a ra Ii u s siuntė 

gal voczi u 
oriausia t ru
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jam 
Tada

pa klaust i 
koks laikas jam

koks žmogus jam yra 
reikalingiausias ir koks daig- 

Innugiausias. B.et nie
kas nevaliojo inspęti. Be per- 

apie tai vis 
maustė ir visu klausinėjo. Ant 
galo inspejo tai visa viena 
mergaite. Ji pas-ake kad tinka
miausias laikas — dabartinis, 
nes kilo tokio-pat (langiau ne
bus, brangiausias tas žmogus 
su knriuom dabar turime koki 
nors svarbu reikalu nes tiktai 
toki žmogų tikrai pažinsi ame; 
brangiausias daigias, lai pada
ryti tam žmogui gera.

kainas,

tas vra

rn
vrn «

K

nesmagu. Antra priežastis — norus 
važiuoti in Lietuva. Viskas parsiduo
da už 5,000 dolleriu. Inncszti reikia 
2,500 dol., o likusieji pasiliks bank? 
ant 5 procento.

FRANK BARTEICH

Arthur Bliss Lane, likos nu
siustas in Meksika apimti rei
kalus A įnori kouiszkos ambasa
dos.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

trūkio karalius lai (t.Kparasze 
raszOininkas,

.lamos W. Schultz, kuris daugiau 
Indijonu gyvenimą no kaip kokis 
dabar materijola dol naujos knygos apie Indijonu

kitas
istorija apie 

re n k a.
gyveni

mą. Jisai susikalba su Indijonais su pagelba pirszlu kalbos 
(ant pirszlu). Paveikslas parodo ji kalbant su Indijonais isz 
sztamo Blood ir Waterion Lake, kurie gyvena National Par
ke.

not, gal ateis laikai kad ateito
je ne tik trauksimi* szilnma isz
<
mes.
lebesiu bet ir isz gilumos žc- 

Itnlijoj jau randasi toki 
szuliniai kurie isz žemos isz- 
gauna gura, kuris varo fabri
kus ir apszildo miestus.

Juk no taip labai seniai elek
trikas buvo tokiu pat negali
mu daigiu, kokiu mums szia- 
dien nurodo iszgavimas szilu- 
mos isz žemos.

Varginga Padėtis
Straikuojaneziu

Anglekasiu

»

broliai,

inspejo tai visa R. F. D. 4 ULSTER, PA. 
f
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Bijojo Peikimo
Kunigas ant pamokslo drau

dė idant no gertu alaus ir ariel
kos, ba jaigu kas gers lai in ta 
narna 
in ta 
savos

",

(lai mažai kas gali apsvars
tyti naudingumo citrinos (le
mon). Kas žino, kad szmoteli.s 
citrino uždėto ant skaudanezio 
danties ji iszgydo? Kad sznio- 
tclis citrino inkiszta in uosi su
laiko bėgimą kraujo? Tieji ku
rie kenezia ant rumatizmo pri
valo naudoti daug
siultis citrino praszalina szla- 
pimo ruksztis, kas yra priežas
tim rumatizmo. Kam skauda 
galva, tegul iszgero juodos ka
vos su citrinų o skausmas per
eis.

citrinų, nes

Ir daug daugiau yra naudin
ga citrina ant praszalinimo vi
sokiu nesmagumu.

t y s,
pa-

paties pasigyri- 
Sztai k a mums

4 4

Neturime paproti girtis
nes didžiausias užganadi- 

niinas, tai yra pagyrimas nuo 
kitu, nes kaip Angliszkas prie
žodis kalba: “ 
mas smirda.”
raszo musu skaitytojas isz De
troito, Mich., ponas W. Itama- 
nanckas:

Esmių labai dėkingas ta- 
mistoms kad nesulaikote man
laikraszozio ir turiu tvirtai pri
pažinti kad sziuose laikuose 
ūžt eini na u, kad tik tuose na
muose yra laime ir užganadi- 
nimas, kūrinos© ateina

Esmių daug važinėjas po
4 l

le.”
Amerika ir patyręs isz darbi
ni n k i szko gyvenimo ir isz viso
kiu pakraipų laikraszcziu, ga- 
lecziau daug ka paraszyti ko
ki laikraszcziai padaro intek- 
mia ant žmonių gyvenimo. Bet 
nenoreilamas užgauti ne vieno 
laikraszozio, ta palieku sau
tik turiu primyt kad katrie 
laikraszti ”
tik save terszia ir nustoja žmo
nių intekme. Vėlinu “Saulei” 
ir josios redaktoriui ilgiausio 
amžiaus.”

Argi nemalonu girdėti toki 
iszsireiszkima nuomones musu 
skaitytojausf Jn bet!

Saule” peikia, tai

Saulei

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKA3 GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. ULAIR, PA.

lasbalsamaoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo
sta nuo paprasesiansiu iki prakil* 
niauriu. Parsamdo automobilius dol 
laldotuviu, vesoliu. kriksstynlu tj 
kitiems pasivažinėjimams,

Bali Telefonas 1172-M

Musu broliai, anglekasiai 
minksztuju augliu Pennsylva- 
nijoj, West Virginią ir Ohio, 
juju moteres ir vaikai randasi 
didžiausiam varge, apie koki 
ne visi turi supralima.

Gal no vienam darbininkui 
tiek mirtis nežiūri in akis kas 
diena kiek anglckasini, jojo 
vaikams kerszina sieratvsta o 
n i o t e rims n a sz 1 a i t v s t a.

• Už taji darba aplaiko angle- 
kasis po $7.50 tai yra, paggl 
sutarti padaryta Jacksonville 
o darba turi per 150 dienas per 
meta. Bet yra angleka'siai ku
riu mokestis daeina tiktai lyg 
$4.75 ant dienos. Isz tuju pini
gu anglekasįs turi pirkti savo 
paraka, szupelius, drilius ir žo- 
dži u, rei kalin-v i so kės t u Isz i s 
gas prie jojoxlarbo.

galima apskaityti 
“samdininkui” pa- 
iszmaitinimo savo

tonoIszkasimas

Lengvai 
kas lokiam 
silieka ant 
szoimvnos. ft
augliu operatoriam^ daugiau 
nckasztuoja kaip 75 centai, bet 
žinome gerai, kiek už juos tu
rime mokėti.

N e m i e 1 a sz i r 11 i n g i ir 
liuli operatoriai stengėsi 
daugiau 
Todėl, kožnas savžiningas žmo
gus turi pripažinti angleka- 
siams teisinga kova už būvi ir 
neprivalo užvydet. jam strai- 
kuot už szmoteli duonos.
l’iesos pavėlina darbdaviams 

numažinti mokesti, o darbinin
kas jaigu sutinka dirbti už ma
žiau tai jojo vale. Kad ir lai
mėtu straika, kuri privertė pa
tys milijonieriai, tai bledes pa
nes'/, los per straika 
nesngryž, ba:

1) 'Uždarbiai konia per meta 
laiko dingo ant visados.

2) už kentėjimus ir 
szeimynu kokius panesze per 
straika, niekas negali joms at
lyginti.

3) mirusiu ypatų isz vargo, 
neda tek liaus, iszmetimo isz 
šlubu ant drėgnumo, vėjo ir 
szalczio — niekas ju szirdžin 
nesuramins ir neadgaivins ju
ju mylemuju, ir

4) sugaiszyto laiko vaiku ne- 
einaneziu in mokslai nes isz 
priežasties nuogumo ir bado, 
n i e k a s 11 esugra ži n-s.

Isz lo pasirodo, kad jaigu 
tiesos heaprubežinos godumą 
darbdaviu, tai angliniai baro
nai nepaliaus prispaudinet drtr- 
l)ininku, kurie nebus užtvirtin-' 
ti savo gyvavimu, o viena t i uis 
būdas darbininko kovojimu 
prieszais juos yra ginklas — 
straikas ir visuomeniszkas su- 
szelpimas.

savmy- 
da 

numuszti mokestis.

turi pripažinti

niekados

va riya

iszniet imo

Skaitykite “SauleH

1

Užmuszta Pauksztyte
Buvo szvente. Mos rengėmės 

in bnžnyczia. Asz jau buvau 
apsivil-kes iszciginiais rūbais 
ir, matydamas, kad dar kili 
negreit prisirengs ir kad yra 
da laiko, 
naudoti.

Iszbegau in sodną. Slodno bu
vo viskas labai gražu.

Sztai asz pasilenkiau

sumaniau juo pasi-

misi- 
skinti geliu bet staiga kas tai 
pralėkė pro mano'galva ir nu
sileido netoliese. Pasižiūriu — 
netoli manes szokineja mažule, 
gražute pauksztyte.

Asz nesuskubau apsižvalgy
ti, kaip sztai isz mano rankos 
jau loke akmuo, 'kuris ir pa
puolė jai tiesini in galva.

Asz pribėgau areziau
žada užgavo... Pauksztyte guli 
kruvina nekrutėdama... Asz 
nusiminiau. Mane pradėjo san- 
žine graužti, kad 
sziau tokia gražia pauksztyte,
kuri nieko pikto nedaro, o dar 
labiau buvo man jos gaila ka
da atsiminiau kad paliko jos 
maži vaikeliai, kurie jos lauks 
sugryžtanezios ir kad grau
džiai verks nesulaukdami.

I )a bar ja u k i ek metu p ra e j < > 
nuo to laiko, o man vis dar sto
vi akyse negyva kruvina 
pauksztyte.

net

asz nznni-

negyva

Motiejus
Motiejus buvo nejaunas žmo

gus. Jis gyveno netoli geležin
kelio. Viena syki Motiejus isz
ejo pasivaikszczioti. Nuėjo nuo 
namu tolokai. Jam reikėjo per
eiti per geležinkeli. Sztai eida
mas jis per geležinkeli paste
bėjo, kad geležinkelio senis 
dreba, ir jam tuojaus atėjo in 

Ar no iszardv- 
” Ir

galva mintis: “ 
tas kur nors geležinkelis, 
isztikruju, kiek paėjės pama
te, kad geležinkelis iszardytas. 
Ir jis kaipo žmogus gyvenan
tis netoli geležinkelio, žinojo, 
kokia vol u vole reikia parodyti, 
kad susta'bdžius traukini. Bet 
kur-gi gauti dabar raudona* ve- 
luvole, o traukinys jau visai 
arti. Sztai atėjo jam in galva 
gera mintis. Iszčme jis isz ki- 
szeniaus nosine (skepetaite)
paėmė peili, prapjovė rankoje 
gysla, skepetaite sukruvino, 
pririszo prie lazdeles ir taip jis 
pasidirbo raudona veluvele.

Krau'Jas isz gyslos begu be 
galo, ir todėl jis labai susilpnė
jo, vargiai galėjo pastovėti ant 
kolju, bot ir traukinys buvo jau 
czia-pat. Pamatęs raudona ve
luvele, traukinys sustojo.

i Traukinys iszsigolbojo. Mo-
tieju-gi keliaunin'kai rado jau 
visai be nuovokos, tacziaus po 
kiek laiko jis atsigavo ir pa
sveiko. «

arielka,
Karta kunigas

svecziu, neteko arielkos ir

kuriJme bus arielka, o ir 
žmogų kuris turės prie 

perkūnas inusz. 
turėdamas 

nu
siuntė berną in karezema idant 
tasai parnosztu kogroieziausia 
goreziu arielkos. Bernas sodo 
ant arklio be balno turėdamas 
bortaininka žiuptuvo 
gryžo isz karezemos,

parjojąs ant kle-

o kaip liepe jam

perkūnas nviiž-

ir kada 
pariszo 

žiiiptuva su bortainiu arkliui 
po kaklu, <>
bonijos, inbego in pakaju ir pa
sako kunigui, jog jau pargabe
no arielka,
atneszt jisai atsake:

Atneszkite jegamasti pa
tys ba asz bijau.

— L-gi ko tu bijai.
— Kad 

musztu.
Iszejo kunigas laukan at

neszt arielka, o kada paregėjo 
bert aini p ri r isz t a arkliui 
kaklu, 
suomes

pririszta arKiiui po 
pradėjo juoktis pilvą 
ir paklauso kodėl jis 

pariszo arkliui po kaklu žiup- 
tiiva su arielka?

A-Ha, jegamasti, tai 
rito kad mane perkūnas 
musztu. Juk per pamokslą sa
kote: jog tognil in ta perk anas 
musza, katras gere ir taji, kat
ras nesza isz karezemos ariel
ka. Asz nenorėdamas idant ma- 

pnri- 
szau arkliui po kaklu, tegul in 
arkli musza

no perkūnas užmnsztu,

o ne m mano.

uo
li ž-

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo

Reimona Delnieka, 
metus g.
Paeinant is
A Ii taus Apskr.,

dzin atsiszaukt ant szio adro
it

Va Is.

so:

tikra broli 
prięsz 4 

gyveno Westfield, Mass, 
isz Vilniaus Red., 

Nemunaiczio 
Dusznoniu Kaimo. Mol-

Win. Delnickas
90S H. Poplar St 

Tavlorville/ni.

Ignotas Žilonis isz Rusoniu 
kaimo, sunns Petro, kuris jau 
gyvenu Amerike nuo kokio tai 
laiko.. Lai alsiszaukia nes pas ji 
yra svarbus reikalas.

Vaclovas (Ita ra vieži us,
Rusoniu kaimo, Seiriju vals., 
Alytaus apskriczio, Lithuania.

Dovanu $10 tam kuris pir
mas pranesz apie Antana Ja
kuli, ar gyvas kur ar mires, pa
eina isz Lietuvos Kadzunu Kai
melio, Alytaus Valsčiaus 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- 

Sztai adro*
/ urgis Adoma vieži us,

75 Lee Park Ave. ' 
Wilkes-Barre, Pa. 

t

gis Adoma vieži a.
sas:

J. 23

į<l
į Jti, : 'Ml

Lie^nviixltAt Graboriua
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke moterems. Priei
namos prekes.

SIC IV. Snrnm Kt., 
MAlUNOr ('ITV, l'A.

30« M AUK E T ST.,
i ama(H a. r a.

Laidoja kunu* numirėliu.
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 VV. Ccutre St.. Mahfcnoy City, P«.

-  . --  -...-. . ... _ ... . t 

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Pasamdo

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

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

. i K u

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

■4;.
J

Ka tau tūkstantis doleriu žmogui 
reinzkin, jeipu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kainas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu,' tai 
ąreit reikalauk musu vaist-fcoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Ii- 
viduriu užkietėjimo, skilvio ne

matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.
0eigu kenti nervu suirimą, galvos 

gausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdies liga, lai atsiunsk 86c. o gau- 
sp, musu gausius waisitus, taip vadina
mus “NerVu Preparatas.” Nervu li- 
•a yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo-

M. ŽUKAITTS,

I * f
k 'A

WuriiMiii ft

valandoje suteikiam
Palaidojima

Nuliudimo 
geriausi patarnavimo, 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus Jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in se.

Telefonas 872. 25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.

NerVu Preparatas.

doszimts minutu.

iŪhŪGEHEA-LA GYDUOLE PRIVALO
RASTIS KIEK VIENO J STUBOJ

jog Dr. Whites Lun-go Ilea-lu yra 
geriausia gyduole del perszalimo ir 
kosulio. Mes regulariszkai vartoja
me ta gyduole del sustabdymo ko
sulio musu vaikams ir patariu vi
siems vartoti laike reikalo ir galite 
apgarsinti szi laiszka jaigu norite.

MOTERE ISZ BREINIGS
VILLE REKOMENDUOJA.
Mrs. Jennie Snyder isz R. No. 1, 

Breinigsville, Pa., raszo: “Nejokia 
gyduole negali susilyginti su Dr. 
Whites. Turėjau influenzija du kar
tu ir Dr. Whites Oil of Youth sutei
kė man daug gero. Yra tai stebėtina 
gyd uole.”

WALNUTPORT MOTERE 
GIRRIA DR. WHITE’S 

GYDUOLE.
Mrs. Wm. H. Rehrig isz Walnut

port, Pa., raszo:

Dr. Whites Cold ir Grippe Pigulkos greitai veikia. Pa- 
bandikito jias. 25c visur. First National Laboratories, 
Lehighton, Pa.

> T
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PAGELBĖJO LEHIGH 
PAVIETO ŽMOGUI.

Herbert Oswald, R.D. No. 2 isz 
Allentown, Pa., sako: “Viena bon- 
kute Dr. Whites Lun-ge Hoa-Ia gy
duolių praszalino mano kosuli ir per-

Duodu jums žinoti i szalima.”

ii

)c visur.

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Toipgi siuneziame pinigus in LIEUTVA užmokami greitai po 
gvarancija
ar per paczta.

AMERIKOS DOLERAIS arba LITAIS, per kėbulą 
Raszykite del informacijų: — Dept. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigta nuo 1872

z

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
. MAHANOY CITY, PA.

---------$---------
3-czia Procentas už j tisu pinigus ir saugumas dol 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 
sumu kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szila Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

del žmogaus kuris dirba ir czedina.

4
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Ka ralienes 
Šunenas

Sulietuvino A. BLAŽYS 
Del Darbininko.

vaikas.
blvszko e

Mergaite greitai iszsmuko 
isz kambario ir už valandėlės 
prioszais savo valdove stovėjo 

Jis buvo truputi isz- 
, nes paszaukua Simai,

jis nujauto savo likimą, in kn- 
ri jau senai pusiau isz baimes 
pusiau isz džiaugsmo žiurėjo. 
Jis ruoszosi prie to malda ir 
net dabar, kuomet jo nekaltas 
akeles užgavo paniuręs kara
lienes veidas, isz jo lupu buvo 
girdėtis. Avė’... Inejes, szalies 
paproeziu, parpuolė ant žemes 
ir palytojo kakta divona; pas
kiau pamojus karalienei, atsi
tolino nuo jos ir atsiklaupė.

“Vaike, tavo tėvai yra mirė, 
ar netiesa?” Draugiszkai pa
klauso jo karaliene.

“Taip, ponia, abu mirė, kai 
asz dar visai buvau mažas. Te
veli? žuvo kovoje priosz Zatsu
ma, o motina neilgai pergyve
no jo mirti.”

“Tai asz busiu tavo motina 
ir manau, kad tavo kilnumas 
pilnai užsitarnavo tokia mano 
malone. Bot už tai tu turi vi
suomet manės klausvti. Dabar 
nueik pas žynius ir atnosz’k ma- 

auksine kitsne (lapaite),
kurioje mes atnaszausime au
ka rišu lauku globejuui, 1 na
rį ju i.”

“Karaliene, asz negaliu, ne
darysiu.’’

“Ka, tu manos neklausysi? 
Eik greieziau ir atnoszk man 
szventaja lapaite.”

Asz negaliu. Asz esu kriksz-
ezionis ir dievams anku noat- 
naszaujii. ”

“ Tu manes nebijai? Nenori 
pildyti mano insakymo. Ar tu 
žinai ka asz galiu padaryti ne
paklusniam tarnui!”

tu gali mano
atsake Stadionas ir jo 

‘ ‘ Bet 
del manes

za,

t •

Karaliene, 
plakt i 
akvs

• •

DVYNAI GIMĖ ATSKIRUOSE METUOSE

ii

Mrs. 
nais kurie 
me 1927 mote, 
landai I92M meti*.

Maurice Friedbergiene isz Brooklyno, N. \ 
gimė atskiruose meluose. Vaikas 

<» jojo broliukas kolos miliutas p<>
h

su dvv- 
anf kai roses, gi- 

dvvliktai va-

padilginau Inarijaus garbei vy
no iszgersi ?”

“Joscimonni, Joscimonai, jis 
tavo motinai atkeršijo! Jis at
sisako manos klausyti, iszjuoke 
musu dievus ir net mane paozia 
grasino pasmerkimu!”
ko isz pykezio drobaneziu bal
su karaliene.

Vargszas Steponas 
viduryje prieszu, kaip avinėlis 

Voltui 
surisztas

a n t

szau-

stovėjo

VIL
Medžiokle.

Kai Steponas be sąmones gu
lėjo tamsiame kalėjime
sziaudu kulio, Sikatoras pilnas 
gyveninio linksmybių medžio
dama skrajojo po kalnus Ir 
miszkus. Diena jis pradėjo 
linksmia sakalai 
Dar ir

_»SAULIS- t 

llaip nugąsdinti jie dar labiau 
pakriko. Tada medžiotojai isz-

1 leido in kova sakalus. Kai Ši
ka toros sakalas pamate oro be
sikali janezins su kitais pauksz- 
cziais savo draugus, suplasnojo 
sparnais ir daužosi norėdamas 
pasiliuosuoti nuo retežio ir 
neszti saviesiems pagelba.
‘‘Buk ramiai,

l 4

nuo
4

”ssudraudė kn- 
Dar nepasirodonigaiksztis.

lavos veria, anka. Tokiu pauksz 
kuriais tavo broliai 
tu gali visuomet sau 
Bet kas ton,

VZiU su 
kaujasi, 
surast i. 
ežiai iszpletos sparnus keliasi 
isz nendryno?

ton pla

Ibis. Žiūrėk, 
kaip spindi jo plunksnos sau
les spinduliuose. ”

Sikatoras tuojau paleido sa
kale nuo retežėlio ir nuėmė?- 

1 » • i « • • >

PASIKELELIU
VADAS LIKOS

UŽMUSZTAS

♦ •

pasruvo aszaromis. 
ir mano Vieszpats 
buvo nuplaktas ir ant kryžiaus 
prikaltas.”

“Spjaunu ant tokio Dievo, 
k n r i 
pykusi suszuko karaliene, 
“Asz tave ne tik plaksiu, bet 
ir prie kryžiaus prikalsiu, kaip 
tavo Vipszpati.”

“Plak mane, kryžiuok mane 
bet vistiek nerustinsiu 
mielia usiojo Iszganytojo, 
ris !r už tave kentėjo ant kry
žiaus,” isztares tuos 
Steponas 
ankszlvn ranka tarė: 
nan, kad tu neapkenti tikrojo 
Dievo ir jo pasekėju. Bet at-

Jis ateis su krvžiumi

ant kryžiaus kybo, 
suszuko

T » per-

savo 
ku-

isztares tuos žodžius 
atsistojo ir pakeles 

“Asz ži-

miu k! .1 
dangaus

ateis su 
debesyse, visoje ša vo 

galybėje ir didybėje ir pa
savo prieszus!”smerks

rokite!”

Karaliene pabalo ir jos vei
das apsitraukė dideliu pykeziu. 
Susiėmusi rankas ji szauke: 
“Gelbėkite! Simą, Ozą!... Žiu- 

tarp in kambari
besibraunanezioms tarnaitėms, 

kas dedasi isz tuskrikszczio- 
nki; szitas vaikas ne tik ne
klauso Bungo karalienes, bet 
dar-gi grasina jai. Jus paezios 
matote, kaip jis drysta stovėti 
priosz savo valdove. Asz ma
nau, kad jis mane nori užmusz- 
fi. Simą, greitai paszank man 

ir pasakyk, kad 
Batikas su savo ker

4 •

Joseimona 
ateitu 
nais!” 

Pakilus

savo

triukszmui subėgo 
daug dvariszkiu. Insakius ka
ralienei vaikas tapo suimtas ir 
jo rankos surisztos retežiais. 
Staiga, girtas ir vos kva pa at- 
gaudąinas inbega kambarin ir 
jos sūnus Joscimonas. Tas ku- 
nigaiksztis turėjo labai menkas 
dvasios dovanas ir silpna va
lia; už tai blogi geiduliai ji dar 
labiau iszlepino. Inbeges in 

Kas atsiti-

tarp vilku. Voltui jis bando 
maldoje surisztas rankas pa
kelti anksztyn, veltui asznroto- 
mis akimis užuojautos prasze. 

norėjo prakalbėti, 
Joscimonas drožė 

veidan kumszcziu ir visas apsi
pylė kraujais. “Ka,” 
damasis suszuko jis. — 
mano mama dar vadinsi mela
ge? Kur Batikas su rvksz- 
temis? Eiksz ežia! Prasiskirki- 
te! Inpilaime 
syk ties karalienes kojomis.
Staiga pribėgo bnįelis ir par- 

bloszkes vaika a 
gini ji primygo. Jis ir jo pagol- 
bi n inkai iszsitrauke isz ryszu- 
lio po nendrine rykszte ir isz- 
iroszko savo žiaurumo nekan- 
Iriai lauke Joscimono paduo
dant ženklą pradėti darbui.

Dar palaukite”,suszuko ka- 
“Vaike, kad tu pažin

tumei mano geruma, asz tau at
leidžiu bausme, jei tik tu atna- 
szausi auka musu dievams.
“Mano poni, goriau mirsiu!” 

— atsake Steponas.
“ Ka, tai tu mano insakymo 

nenori pildyti ?’’
“Asz negaliu!” 
* * t ’žmuszkito ji, 

raliene.

Kai tik jis 
nelemtasis

—tyezio-
“Tu

mes jnm pirma 
7 ♦

AL

nt Žemes sma-

4 4

ra bene.

B * 

-- ! ’ '

i ’» 

I I

Staiga apsupi' bude- 
lai vaika ir pasigirdo galingi 
rvkszcziu kireziai. Vaikas ran
gėsi ir kente dantis sukandės; 
bet vis dar jis nenustojo mel
dęsis; szaukesi prie savo glo
bojo, Szv. Stepono; meldėsi už 

kankintojus sakydamas; 
Vieszpatie, atleisk jiems, nes 

Nustojo ūpo

suriko kū

J UOKAI.
ANT ULYCZIOS.

oinanezio

Žiiirek, kaip gražiai saule lei
džiasi! Kalnai, uolos ir juros 
paraudonavo. Kokia puiki Ir 
graži toi szalis; juk tai vis buc 
tavo valstybe! Mano sunan, 
buk gudrus! Bet dabar tu man 
ne žodžio neatsakyk. Sudiev.

Rimtai susimastęs kunigaik- 
sztis sugryžo savo szotron. Visa 
naktį jam nedavė ramybes vie 

kuria jis rado jam 
Szi

Arz visa tau 
atisiduosiii, jei parpuolęs pa 

’garbinsi mane. Beitai buvo vi- 
mano

Žmogus užklauso 
vaiko kuris vede už rankos ne
regi :

J1

Generolas Augustas Sendino,

ną mintis, 
duotoje aklojo knygoje, 
taip skambėjo: 4 fc

gundymas,Įjojantis gundymas,” 
sau vienas. ‘‘Sivanas gi reika- 

* to iiodarv- 
Pagaliau priesz pat rytu

— Nuo kada tavo lovas ne
mato!

Paprastai nuo septintos 
valandos isz ryto lyg devintos 
vakaro. *

ti aha r
dirba J| P<VI4 HI V <41

lauja tiktai dabar
ti.“
jjs saldžiai užmigo. Tada jam 
sapnavosi, kad jis medžioja, 

į hot žvėrys, kuriuos zovada vai- 
’ ’ i ir i ’

GERAS SZVILPIKAS.
Ka tavo huuiis 
M i kolai t iene ?
Ana ve, jisai dabar yra

maszinistu ant geležinkelio, o 
tai iszmintinga galva turi ta
sai mano šunelis, kad tu maty

li moka varyti 
slėnis buvo j laja didele maszina!

— Jau ka moka tai moka, 
tai ne sztuka, tiktai mano gal- 

negali suprasti, kad taip 
silpnas žmogus galėtu taip gar
siai szvilpji.

kala nuo retežėlio ir 
nuo galvos kepuraite smagiai ji 
sviedė in ora. Sakalas kuri lai
ka ramiai skraido; paskiau jis 
puolė ant ibio, kurios vikriai 
sparnais plasnodamas pasikėlė 
anksztyn, ir bando pasprukti. 
Bet sakalas 
anksztyn ir 
auĮca su dideliu riksmu puolė 
ant jos. Ibis ilgu ir asztriu sna
pu pradėjo gini is nuo prioszo. 
Vienu momentu' abu pauksz
cziu susikybo oro. Po aki
mirksnio pakautas ir sukruvin
tas sakalo ibis krito ženivn. Pa- 
matos lai 
ant vietos ir ranka nutveręs 
krentanti paukszti, kas sakalu 
medžioklėje buvo laikoma ne 
paprastu sumanumu ir vikru
mu.

“Bravo, 
Sivanas. “ 
šia garbe savo auklėtojui Sika- 
tondonai. Labai laiku paleido* 
sakala, jis gi pagavo geriausia 
auka.
ožiu; pasirodyk, nejaugi tu 
taip vikriai moki apsieiti ir su 
strela ?

4 4 F“ ‘ 
katoras.

taipgi pasikėlė 
greitai privijęs

' ke po kalnus
lainei kaip jis <

V J J J * F J4 1UI1 no II r* |1 1 II O I f t < 5 4 J I ’ ’ ’ J 

keisti: pusiau lapos, pusiau oro-1 
v • • •••>•<■ • a a a . •

Nikaragviszku 
das, 1 
suimti 
paskutiniam muszije su tenai- 
tinois pasikeleliais.

pasikeleliu va
kari Amerikonai norėjo 
i gyva, bi't kuri užmuszo

kuris gerai

lini. Kai jis tik prie jn prisiar
tino tie keisti sutvėrimai isz- 
nyko, o vietoje jn stovėjo Ste
ponas ir laike vienoje rankoje 
ankszta szilkine Szoguno skry
bėlė, bet isz neatsargumo pri
silietus prie vainiko, taip skau- 
džei indiege jam in ranka dyg 
liai, kad ir atbudęs jauto sopu
li.

va

666
yra receptas dal

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuaza mikrobus. —— Aptiakosa
kahcleri Jazikaji, 
žinojo Japonijos instatymus ir 
istorija, ar jam nesąs žinomas 
atsitikimas, kad koks nors Ja
ponijos karalius prigulėjusia 
valstybe jo'sūnui butu palikes 
svetimam; visi dvariszkiai nu
stebo klausėsi jo tokio paklau
simo. Jazihajas gi jam atsako, 
kad tokiu invvkiu buvo labai 
daug ir iszskaile tu visa eile. 
Ant galo dar jis taip pridūrė, 
kad toks paveldėjimas tuomet 
esąs teisėtas, jei sūnūs dora ar
ba kinui esąs sugedės ir netin
kamas butivaldovu; tuomet net 
szventa esanti karaliaus parei
ga pasirūpinti savo szalies atei- 
Gziai tinkamesnio 
jaus.

Pavalgius karalius visus at
leido iszskvrus tiktai Sikaton- 
dona ir Sikatora. Su jais jis at-

[TOLIAUS BUS]
po

J,S 

medžiokle. 
Japonijoje

Diena

sziandien 
toks medžiojimo būdas varto
jamas ir gerbiamas, 
niau, apie 16 szimtmeti 
vosi tokiu vielų, kame sakalais 
medžiokle sudarydavo dali ku- 
nigaikszcziu auklėjimo ir bajo
ru didybes. Japonu kalboje yra 
paraszytas veikalas 72 lomose 
apie sakalu ruszis ir sakalais 
medžiokle.

Pirmiausiai visas medžiotoju 
būrys prijojo prie mažo ežerė
lio, kurio įkrautai buvo apaugę 
auksztomis nendrėmis; ežia bu
vo daug paukszcziu. Szalia eže
ro, miszko pakrasztyje sustojo 
karalius Sivanas, jo svetys Si- 

, Sikatoras ir dau
gis kitu auksztesniujn bajo- 

Tarp miszko ir ežero buvo 
lygi pievele, ant kurios aprinko 
vieta medžioklei. Isz kitos ežb- 
ro puses atplaukė,

» •

Kiek se- 
r aplaJ

Sikatoras pribūvu 
ranka

suszuko karalius
Tu padarei didžiau-
I >

Sztai skrenda pora an
il e ja ugi
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katondonas
<g< 
ru.

7 7

Tai yra gulbes, 
“Jas t ('gali szaudyt! 

tiktai szvontasis Mikadas.
4 4 

ją, ’ ’

1 >
I 
atsake Ši

I 7

Bet ir Szogunas jas medžio- 
a įsake Sivanas.

galima daryti
4 4 O kas

pa veldėto-
I 
I
3 3
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Randa kur stubon. 
Na ir tempe namon. 

O-gi vargu vyrai turi, 
Kaip girtuokle boba ir nieko

fnežiūri
Kitu kartu daugiau 

padainuosiu,
Gal ir daugiau laiko tada

turėsiu.

Dubojuj

s BALTRUVIENE i i
S !S

3

zogunui ant Ri- sjs0(]es prioszais savo szetra,
pono salos, tas norą uždrausta niilžiniszko kipariso szoszelyje,
savo 
lini, 

i i

karalijoje

baidvdani; 
paukszczius, daugelis tarnu.

Bukite pasiruoszo, 
medžiotojams Sivanas.

\’isi ponai pasiėmė isz savo 
tarnu sakalus ir laike juos de- 
sziniose rankose.
nerymaudami kapojo savo po-

i 4 1 1 t a re

7 7

Jusu vardu” 
ras ir iszsitrauko 
dvi streli. Viena insidejo tarp 
lupu, kita gi in lanka inspaude. 
Stipriai isztempes saidoku

Bungo kara'
■ i... taip kalbėjo:

kurio szakos
i | • i . r' .» < *

, tarė Sikato-
isz riszulio

szaltini,

szia li

isztempes 
taikė paukszcziui. Suskambėjo 
lankas ir suszvilpus per orą ei

Paukszcziai dama strela insibode pauksz-
czio krūtinėn. Nenukritus dar 

nu pirsztini's ir kraipė galvas, tai žemen, Sikatoras greitai in- 
kurios buvo dengtos dailiomis spraudo laukan kita strela ir 

paszove antraji paukszti.
Visi medžiotojai plojo ranko- 

gyro Sikatora,

kepuraitėmis. Ypatingu gražu
mu ir didumu atsižymėjo Sika
toros sakalas; jis nedrąsiai 
sziausze savo rudas plunksnas, gaiksztis gi riuszoko nuo ark

liu bnc” tarė glostydamas jo 
“Ar girdi ba

loje paukszcziu kvarkimą? Bet 
Tu turi 

k arai isz k a

4 4 
kaklu Sikatoras.

i

jis mis ir kuni-

jie tavęs nėra verti! 
pasirinkti gražu,

gaubė
“Mano brolau 

tavo sūnūs, Sikatoras, 
dien padaro man dideli džiaugs
ma; už tai dabar asz tau noriu 
iszdostyli jau senai savo suma
nytu planu. Bet tu Sikatora! 
dabar nieko nekalbėk, tik 
klausykis. Asz manau, kad ma
no sostas neturi patekt nei Jos- 
■eimonui, kuris norą jo vertas,

Sabastijonui
7

he i
Krikszczionim

paveldėt i 
sostu. Tokiu budu taps galin- 

salii vieszpacziu ir

.lis lures

I apusiam 
tik S ik a t orui, 

ir Tozos

J

geri laikai, 
Važinėja banibiliais mergos 

ir vyrai, 
Po karezemas trankomi, 

Po tam in sudus lankosi. 
Ana diena irys bobos bam- 

biliu pasisamdė, 
Ir tris sportus paėmė, 

Iszvažiavo in kita miestą,
Artima vieta.

Kaip namon parsibaladojo, 
Ir da in karezema užėjo, 

Daug juoku vyrai isz ju turėjo, 
Kaip bobos po salima 

s t ra i pi n ėjo.
♦ ♦ ♦

Pranaszai stkelbia buk su 
Bruklinu szlektai atsieis, 

Kad szi meta skradžiai žeme 
nueis, 

Tat ne dyvas butu, 
Ba jau senos ir jaunos bobos 

nuo namines pasiuto, 
Vyrai per diena sunkiai dirba 

O namie likus boba burba, 
Nuo ryto lyg vakaro 

girtuokliauja, 
Vakare stena ir riaugezioja.

O del Dievo kas bus, 
Ar da ilgai taip sius!

Jau rusta ranka Dievo 
isztiesta, 

Bruklinui bus labai riesta.

y

gu szi tu
nuo jo priklausys Japonijos li
kimas. Bet kad tai pasiekus 
reikalinga jam iszlaikyti viena 

kad Į sąlygą: l<ol kas netapti Kriksz
czionim.”

Mano sunau

Rūteles, jau negerai Sk ui kine, 
Jau mergužes per daug už 

munszaines imasi, vaikine, 
O goresne guzule brangi 12 

• • doleriu lion'kute,
Tokia Jai mėgsta musu sesute, 

Maitele, ugi prislėgusios 
blaivai užsilaikyt, 

Jokiu gerymu in burna ne imt 
Not lyg 21 metu, 

Žinoma, jaigu kas nemato. 
Na, jau isz tokiu vyras 

nauda turės,
Kaip su tokia munszaininke 

apsives, 
O nekurios da bjauresnius 

gerymus trauke 
Ne nesusirauke.

Szenadorio ir Mahanojaus 
bambilines valkatos, 

Yra taip netikusiu, 
Nuo dorybes visai atlikusiu, 

Tosios ant nieko nepaiso, 
Gere viską ka del ju sumaiszo.

O szlapnoses — begedos, 
Jau jus kipszas visai apemes, 

Mažai dorybes turite, 
Ant paleistuviu iszžiurite, 
Ar manote kad greiezian 

vyra gausite, 
Ne, greieziau susivalkiosite, 
Ligonbuteje ar rodauzoje 

pasibaigsite, 
Prislėgs laužote, 

2\jit Dievo nepaisote.
Da už gyvasties iszstenesite, 
Kaip bausme nuo Dievo « • v • «

lio, paėmė tuodu paukszcziu ir 
prineszes prie Sivano tarė; 
“Karaliau, atleisk man, 
tavo dėkingasis (amas tegali 
tau padovanoti tiktai savo me- 

Bet tikiuos 
kurioje asz savo

klaupkis ir 
padėkok karaliui už tokia di- 

” — tarė Sika- 
Krikszczionim jis

4 4

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.02

paukszti. Sztai skrenda antys, džiokles laime, 
bet ir jos no del tavęs! Temyk, 
ai* tai ne ibis? Prisimink 
papkszti raudonu kaklu, bal
tomis plunksnomis ir ilgu, ries- 

7 )

savo 
i 4

nežino, ka daro.”
budeliai pažvelgė in karaliene.

“O ka, ar dabar jau atnesz 
Inarijatis szventa lapaite?” 
paklauso ji vaiiko.

Bot vaikas nieko neatsako ir 
pakrutinės galva meldėsi 
liau. \'el snnže rykszcziu kir
eziai ir nesustabdo savo žiau
rumo budeliai, kol vaikas visai 
nenustojo meldęsis ir dejavęs.

.Jus užmuszete ji,” suszuko 
susijaudinės vienas dvariszkiu. 
“O-o-o taip tik jis nuduoda, 
atšaki* žiaurusis Joscimonas. 
“Bet sziandien užteks, jei 
rytoj jis bus toks neklaužada, 
mos ji nukryžiuosime. Dabar 
atduokite ji kareiviams in be
laisve ir gerai tesaugo, kad no 
paspruktu. Kad tuos Kriksz- 
ezionis pabaidžius, jau senai 
turėjo būti pora j u nukryžiuo
tu arba palengva iszkeptu; — 
jie yra valstybes iszdavikai ir

Mano tėvas del tu 
niekszn perdaug geras, bet mes 
motin, apsivalysime nuo ju. 
Greieziau gniskito ji in kalėji
mą!”

Budeliai

lapai t e ?

to-

i »

7 9

ir

saszlavos.

ateis diena, 
strela nuo beginklio pauksz- 
ezio nukreipsiu in tavo priesza 
ir tuomet gerai galėsiu jam pa
taikyti!”

Svana labiau nudžiugino ku- 
nigai'kszczio žodžiai negu Jo 
dovanos. Nes jis negalėjo suly
ginti savo pirmgiinio sūnaus 
blogu palinkimu ir menku dva
sios dovanu su tikromis kara- 
liszkomis Sikatoros ypatybė
mis ir nutarė vieszai iszreiksz- 
ti, ka senai buvo sumanęs. Kol 
kas jis tik taip atsake Sikato- 
rui: “Labai asz tau esu dėkin
gas! Tu szitose dienose apturė
si mm mane ypatinga malone ir 
toje medžiokle ilgui pasiliks vi- 
su atmintyje.”

Paskiau jie tose savo darba 
toliau ir Sikatoras dar nekarta 
gavo proga iszmeginti savo 
gabumus. Dabar jis pamate 
gražia lape ir leidosi zovada ja 
vyti; paskiau paleido strela ir 
nuszove lape, ko padaryti ne- 
sugebejo nei vienas ten buvn- daug protingesnis už musu žy

de viražu jo pievos, Sivanas da- siuju.
ve antra ženklą ir iszspruko Priesz saulei leisiantis visi mintis, kurios klauso visi gud-

sau

tu, mėlynu snapu.
Dabar iszkilo isz ežero 

krautos pora laukiniu aneziu ir 
nuskrido miszko linkui. Tuoj 
pasigirdo baidytoji!

“Tarna jau vietoje! Da
bar tu Skatorai, parodyk savo 
mokslą, ’ ’
ir papiltus jam sidabrine dude- 
le, ant ežero pakilo didelis 
triukszmas. Ant krantu brovė
si tarnai su szunimis. Isz nen
dryno pasikėlė didelis pauksz
cziu būrys; ilgai abejodamas 
skrajojo szen ir ten viražu jo 
gaivu. Jau buvo pradedąs visas 
buiys leistis atgal in ežerą, bet 
ežia tnszkj’dami irklais vande
ni laivininkai pakele dideli 
triuliszma; tokiu bildu ne tik 
užkirto kelia atgal besileidžen- 
tiems paukszcziams, bot ir li
kusius iszbaide. Kai visas pa
krikęs paukszcziu būrys skrai-

jei pamatyczian

mas.

pa

szvilpi-

tarė kralius Sivanas

dele jo malone! 
tondonas. “ 
niekadametaps. Mielasai asz ji 
užmuszcziau, 
klūpanti ties kryžiumi!’’

Sikatoras atsiklaupė ir pa- 
bueziavo karaliaus ranka; bet 
no žodelis neiszsprudo isz jo 
lupu. Vėlai vakare pasiszaukes 
ji karalius antra karta tarė: 
Suprask gerai mane! Asz no 
sakau, kad tu visai netapk 
Kri'kszczionimi, bet tik no da
bar. Gal vėliau, kai tavo ran
kose bus visa valdžia ir ingysi 
pavaldiniu meile; tada, bet tik 
no dabar. Nes tau iszeityj, kaip 
mano szvogerio sunui, kurlš 
mano kariuomenes pagelba bu
vo atgavės tėvo sostą, bot 

greitai 
vėl tapo žyniu atimtas. Asz ži
nau, -kad tu manai apleisti Ja
ponijos dievus, bet asz ir nerei
kalauju jiems tikuti. Macziau 
ta maža knygele, kuria t u skai
tai ir pripažystu, kad turinys

atgavės tėvo 
Krikszczi on i jos delei

niu knygas. Bot politikos isz-

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

aplaikysite, 
Da bus ir daugiau,

Kitu kartu pasakysiu ka žinau, 
Bot da nutylėsiu, 

Kitu kartu padainuosiu. 
• • •

Jau kaip toji Kanada, 
Tai szirdelos gana, 

Bobeles viena pas kita 
kalėdoja, 

Apie namus suvis nedboja. 
Labiausia mieste Toronto, 
Ant vieno žinomo st ryto, 

Subėgo in kuopa, 
Iszgere pirmiausia gūžes 

stuopa, 
Paskui pinigu susideda, 

% Aluczio parsigabena, 
Gere per diena, 

No eina namon ne viena,
Ba taip nusilaka, 

Ir susmuka.
Vyrai namon pareina 
Bobų jeszkot iszeina,

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

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

MH

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Brookites, Gerklinis kosuMs, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariaskas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje. 
Galvos perszalimas, Uikimimas gal
vos, Isz priešakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 meto. 
PREKE 25c. (aimokesti prislaskite 
pinigais ne stampomis). Issrasta U| 
parduodame vien tik per

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

ia,1 rus valdovai, griežtai roika-
• _ * M * k-

irz miszko sujojo in miszka pailsėti;’ ežia
• • s* « . . » . • «

raiti medžiotojai
ant pievos. Pankszcziai pamate netoli tryksztanozio szaltjnio, Jauja to žingsnio dabar neda- 

y“-*-----•-vSuso-'ryti. Tu turi nutraukti ryszius
Ar szls paplūdusi vaika oran. Žmones atgal in ežerą, bet antra karth dus vakarieniauti karalius isz su tarnu Steponu ir su svetlm- 

gi sugedusiu upu gryžo kiek- nžklrto jiems kelia szunu loji- visu tarpo ypatingai iszėkyre taueziais mokytojais.
• ' • • t ♦ -1 J _ • 1 1 1 • z>... . i •! ________ ..— ^1.___ !

iszlepino.
kambari suszuko-.
ko! Sukilimas? Mama.
nori užmuRzti,! Kas !
vaikezas, kuris ir isz manes va- j
kar tycziojosi, kai asz truputi viens in savo namus.

4 4 isznesze apalpusi
tave žiauriai sumnszta ir kraujuose nauja priesza vėl norėjo leistis padare karaliui szetra. Suse- ryti. Tu turi nutraukti ryszius i. . ^JĮ t . 1 «

mas ir baidytoji! klyksmas ir Sikatora. Jis kreipėsi in savo!eik in
Dabar 

savo szetra ir ilsėkis.
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— Kada atsidarys Pottsvil- 
les sūdąs 5 diepa Kovo, bus 
perkratinėtos kelios bylos 
žudinstas. Tarp tuju atsibus ir 
Frano Chmielaucko isz mies
to, kuris nuszove savo paezia 
Frackville be jokios priežas
ties.

UŽ

— Praeita Ket vergą Su v. 
Valst. balonas
Lakehurst, N. J. in Kanada bu
vo priversti nusileist Home
town (arti Mahanojans) isz 
priežasties didelio vėjo. Baliu- 
nininkai sudėjo baliuna ir nu
siuntė namo o patys iszvažiavo 
trukiu.

Antras didelis 
>> 5nvvbu Sausio

lėkdamas isz

t

( •1

t

ft**'
s •TO

PASTATYTAS MIESTE BOSTONE, MASS.
4 r

“Card
Party” invvks Sausio 24 d. « •
Utamyke, parapijos saloje. Vi
si kurie manote prisidėti prie 
tos zobovos būtinai ateikite in 
salo apie 8 vai. Yra gražiu do
vanu laimėjimui, todėl atsi
lankykite skaitlingai, 
pelnas parapijos naudai.

— Ona Ancerevicziute 'li
kos paraginta ant (Įžiuręs Ko
vo menesi.

— American 
kampo Main ir Mahanoy uly- 
cziu kilo ugnis skiepe tarp 
szaszlavu Subatos ryta, bet iri 
laika likos užtikta ir nžgesyta.

sztore

skiepe

Visas

ant

SHENANDOAH, PA.

232 V .
Abudu nuvežti in

1 i gonbu t i.

— Ana diena nežinomi va
gys apiplesze Airisziu kleboni
ja pasiimdami 120 doleriu nc- 
delincs kolektos. Policija da ne 
suseko plesziku, lx1! manoma 
kad tai darbelis jaunu sportu, 
kuriems neužteko pinigu.

— Per iszszovima szuvio ne 
tikėtinai No. 3 Turkey Run ka 
sykloKia, likos sužeisti Juozas 
Pietri kas, 302 W. Poplar St., 
ir Antanas Szusztok, 
Poplar uli.
Ijocust Mountain
Abudu randasi pavojuje.

t Praeita Ketvergą, staiga! 
mirė Juozas Juodeszka senas 
gyventojas, kuris gyvena ant 
10 W. I>aurel uli. Juodeszka 
buvo pasi vaikszcziot i t a ja die
na, o kada sugn žo namo skun
dėsi ant galvos skausmo, atsi
gulė pasilsėt ir tuoj mirė. Ve
lionis pribuvo in Amerika jau
nu vaiku, pergyveno Szenado- 
rije 44 metus, o tik keli metpi 
atgal atsitraukė nuo biznio. 
Paliko septynis sūnūs tris (luk
terės isz kuriu viena yra minisz 
ka, kaipo broli Martina Juo
deszka, tris seseris Gegužienc 
ir Bolinskiene Mahanojuj ir se
seria Vaitkevicziene Lenkijoj.

Pittston, Pa. — .Jonas Kožek 
likos užgriautas ant smert o 
James Olarina likos iszgelbetas 
po trumpam laikui labai -su
žeistas o Patrikui Posterni nu
laužta abi kojos nelaimėje No. 
7 szafte. Anglekasiai dirbo 
sunkiai per dvi valandas pakol 
atkasė Kozeko lavonu.

Saint Clair, Pa. — Keturios 
merginos: Margarieta Gailiu 
Anastazije Chaplik, 
Dodds ir Mrs. Geiger, 
straikierkos dirbanezios Pro
minent Shirt Factory, 
pastatytos po kaiicije
klupimą ant kitu merginu ku
rios dirbo laike st raiko o ypa
tingai už sumuszima Pearl So- 
sikiutes.

f

Elenora
visos

likos 
už už

Detroit, Mich. —Darbai pra
dėjo truputi geriau eiti Eord 
Motor Co., bet da ne visi seni 
darbininkai dirba pilna laika, 
kiti dirba tik po 2 ir 3 dienas 
ant sanvaites. Tuhnekerei ir ki 
ti mekanikai gali aplaikyti 
darbus kožnam laike. General 
Motors ir kiti dideli automobi- 
liaus fabrikai dirba gerai ir 
priima daug darbininku bet 
žmonių taipgi randasi daug be 
darbo o ypatingai pribuvusiu 
isz kitu miestu taipgi ir mergi
nu, kurios atvažiuoja tiktai ant 
geru laiku. Yra czionais ir Lie- 
tuviszkas darbininkiszkas bju- 
ras kuris duoda visokius pata
rimui del pribuvusiu jeszkoti 
darbus, __

> 4 { 

vi ♦ <

'II
iii

d
41

i i

uit’

f 1'1 
mm 

■’iii 
nil 
si 
r

’t" 

< .1 u 11 H

5s M

» 4

(111
l'i!

. ............. ■■ ■■ U.l

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus aunu*, Trys

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytei laime, Per neatsar
gumu in balta vergija, Pusiau-gyvenia 
Vieszpats Jėzus ir tniszko medžiai. 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą. 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Ma- 
szia vežis, Grapas, Apie Egli,arŽiup- 
los ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus....................25c

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kro 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu.............25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant 

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

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

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

No. 165 Asztuoniol istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal-

Katalogas Visokiu
Knygų

No. 100 Tūkstanti* 
Viena" puiki didele knyga.

'• t

Ir

r

užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu..................

No. 127 Trys istorijos apie Duktė
15cNaktn

. 27 Arą- 
Yra tai ketvirta'ĄM
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koki statys szinld mieste Boston, Mass., o
kuris bus vienas isz didžiausiu ant svieto. Bus tai locnastis New England Department Store

Jamedist rikte.
, taipgi paraudavus ruimus del visokiu bizniu 

ir profesijų. Iszrodo ant tikro Babelono Bokszto bet yra didesnis už taji senoviszka boksz- 
ta.

Ine. ir kaszt-uos suvirszum 20 milijonu doleriu ir stoves ant Park Square 
galima bus nupirkti ko tik žmogus sau panorės,

Cleveland, Ohio. — Iszsirges 
11 savaieziu, persiskyrė su 

pasauliu Vincas Visz-
savaieziu, 

sziuo
niauskas, 41 metu amžiaus. Afi
re Sausio f) d., 
d., su bažnytinėmis apeigomis 
Lietuviu bažnyczioje. Nuliūdi
me ir varge liko moteris su 5 
vaikucziais, du broliai ir se
suo. Vienas brolis dar gyvena 
Lietuvoj.

Velionis paėjo isz Suvalkijos 
Punsko parapijos, Cyraiku k., 
Amerikoje iszgyveno 22 metus 
Buvo lėtas žmogus ir 
vede szeimyniszka gyvenimą.

— Ant Rockefeller Blv. 
automobilis užmusze Ignotą 
Janiszauska-Jaru, 58 metu

Paskutines Žinutes. Trumpi Telegramai.

palaidotas 13

įimtai

Rockefeller 
užmusze 

58 
amžiaus, nuo 8813 Empire avė. 
Ji nelaime patiko ryte einant 
in darba. Lavonas nuvežta in 
lavonu butą, nes neturėjo prie 
saves jokiu žymiu. Tik vakare 
kada szeimyna pasigedo 
ir kreiptasi policijon 
patirta kad toks žmogus 
vežta in negyvėliu narna.

.Taruszauskas paėjo isz Že
maitijos, ežia gyveno su savo 
žmona ir dviem sunais vienuo
se namuose.

tėvo 
d a žinot i

mi

Worcester, Mass. — Juozas 
Jarmalas, 52 metu, mirė perei
ta Utaminka. Palaidotas Ket* 
verge.

— Seredoje Memorial ligo
ninėj mirė Jadvyga Bumbule- 
vieziute, 19 metu amžiaus. Lai
dotuves buvo Subatoje.

— Pranas Buczinas, 88 
Ward St. susitaupė $1,000 ku
riuos laike prie saves.
t ant isz svecziu, jis parslydo ir 
puolė. Atsikėlęs apsižiūrėjo, 
kad neturi pinigu. Jis tuoj pra- 
nesze policijai. Detektivai at
vykę tyrinėt, paklausė Prano, 
kur jis paprastai laike pini
gus; jis atsake — kūdikio vy- 
gelej. Detektivai pažiurėjo ten 
atrado pinigus, ir, 
krint ju saugumą, 
na in banka, kur, po ju priežiū
ra jis paliko pinigus.

Buczinas,

Grvž*

laike

ūžti-kąri 
nuvedė’Pra-

— A. b.

NAMAS JAI NE
REIKALINGAS.

.Jaunavedžiai parvažiavo na
mo po sz.liubui ir tarp kitko 
pradėjo vyras kalbėti apie pir
kimą namo, bet jaunavede nau
jos mados mergina, 
in savo vyra:

— Szirdžiuk, kam pirkti 
narna? juk asz gimiau ligonbu- 
teje, užaugau seminarijoj, isz- 
mokyta kolegijoj, susipažinau 
su tavim ir meilinausi automo
biliu jo, paėmiau szliiiba baž
nyczioje, perleidau laika ant 
golfo, vakarais ėjau ant pa
veiks^!, o kad apsirgsi u nuva
žiuosiu in ligonbuti, o kaip 
mirsiu busiu palaidota per gra- 
boriu. Ar žinai ka 1 Geriau pa
statyk garadžiu su miegkam- 
bariu tai bus daug parankiau, 
kam ežia mums namas, — vi
sai nereikalingas. Vyras suti
ko ant to. •

at si lie po

kam

da

KETURI ŽUS ANT KĖDĖS.
Koekview, Bellefonte, Pa. — 

Szi menesi likos elek Iri kino! i 
du žudintojai kalėjime ir
keturi bus elektrikiuoti. rUarp 
t uju yra ir Leonas Skovron, 17 
melu isz Shamokin, 
nužudo Baranaucka, 
jojo broli ir Mare su kuria mer
ginusi bet Mare jojo meile at
metė. daigu gubernatorius ne
per t rauks
Skovron Ims ar buvo oloktri
kiuotas Panedelyje.

Pa. kuris 
sužeido

11 Haverhill, Mass. — Apie 
2,000 isz 9,000 straikiiojaneziu 
czeverykū darbininku sugryžo 
prie darbo npluikydami pakė
limą nu/keseziu. 13 Indepen
dent fabriku sutiko ant sutar
ties su Shoe Workers Protec
tive Union.

r>

11 New York.

egzekucijos, t ai

Maxeys, 
F>am Durham, 
po visa Amerika, 
gus su ilgiausiais ūsais

— Majoras 
George Gootlcals, kuris padir
bo Panamos kanala, mirė czio- 

turedamas 69 
metus. Pali ko*paezia ir du su* 
mis. i

*| (’cnt revjlle, Md. — Jo^ 
nas Komanda, 65 metu, kriau- 
czius, nužudė
tam pats sau paleido kulka in 

Palikb ' kelis vedusius

nais. Su baloje 
u..,, i i: i. .?>

Md.

savo ipaczia po

gerai

TURĖJO USUS SZESZIU 
PĖDU ILGIO.

G r. — Daktaras 
žinomas

kaipo žmo- 
, mirė 

ana diena. Daktaro ūsai buvo 
pėdu ilgio, gailėjo ap

supti usus aplinkui savo kojas 
Mirdamas, tu-

szcsziu

ir vaikszczioti. 
re jo 68 metus.

k

Valgiu Gaminimas
C*----- IR-------r.S

Namu Prižiūrėjimas

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

Preke tiktai $1.50

Drūtais

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

burna.
vaikus Baltimorej.

biszko.i istorijos, 
spauda tos puikios knygos; tas parodo 
kad žmonoms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 160 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drueziai Ir puikai ap
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9% per 0% 
colius. Pirkite o nesigailesite. $2.00 

Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00 

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minalis^kas upraSzymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisuka Isz 
pirmutines puses szimtmoezio.
imta isz Lictuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. . ,35c 

Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vleszkelio Duo-, 
bes, Karalatis žmogus. J21 pus.. .25c 

No. 105 12 istorijų: Nedaryki* 
skirtumo terp valku ir milokia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prhkeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra kurta npsipacziuot; 
Pikta Onuka................................ 25c

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

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiais 
darbininko. J 82 puslapiu............35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas aprnszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimus vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita sxl- 
mtmctije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. .. .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera* Kytrus rabinas, Mano klipa
tai su manu paežiu (Dzukiszkal), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. 
knygele. 88 puslapiu

audeklinais

No. 101

No. 104

i'

*1

isz-

pustyniu, Peleniute, Du btolM Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu. . b .. 15c 

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pua.

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Kėliau- 
tojei in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu..........15c

No. 131 Pulki istorija apie Jona- 
jsfeM Korczaka. 262 puslapiu.... 35c

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Volenczijos, Kožnas dai- 
gtas turi savo vieta, Ka pasuke ka
tras paczluojas. 70 pustoniu....20<

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir aplo Drūta Alksni 
62 puslapiu ................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu ....................................15«

No. 135 Penkios istorijos apta
Andrius Sakalųkas, Varginga karalai- traus, neleido In dangų, Sziauczius di 
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalniori ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

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

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvento Užgymi- 
nrjo Jėzaus, Mieles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
tnuosia ir t. L, Žolių vardai, Tavo gi-

.15c

• e a e. •••••••

J37 puslapiu........
h

deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji 
Nantoj, Netobulas žmogus. 122 
puslapiu.................................

No. 166 Trys istorijos,

Netobulas žmogus.
. .25c 
Sūnūs 

Malkiaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus.............................. 15c

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

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Pasekta nekaltybe, Va
gis kiauszinlu, Ne yra to pikto kad 
ant giaro neiszeitu, Kaip Joniszkei 
pavogė naktini sargą, Atidengta žu- 
dinsta, žmogus be szirdies, Užmiršto, 
Iszgelbeta per kaiininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak- 

liukninkos dienos, Žmonių skaiczlus, muo. lr dauZ kitokiu puiku skaitymu

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas

su dau-

žmogus 
Knyga

•4 4?!

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
1G0 puslapiu,
gybo nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sil
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

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

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

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

Druežiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszals
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA
7 C &

Labai smagi 
...............2Oc

No. 11d Šalutinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos r Dievo sureda, Velnias 
numojo, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabukierka,- Kaip žydas moka gestef- 
ta padaryti, Pasaka apie urkluka-ku- 
prukn teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. .

No. 111 Sziupinis
talpinusi sekanti skaitymai:

(3
. .15c 
dalis) 
Ila isi 

maiszu iszlins, apie boba ka negalėjo
savo liežuvio sulaikyt. Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, tęip-gi juokui, rodos, trumpi 
pasakaitymai h* t., t. 52 pus.........15c

No. 112 Trys apisakos apie Pihln 
gai L'alva-žudžiai, Ražanczius iszgel- 
bsti nog smort, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposdci, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. .. .2Oc 

f

No. 113 Penkios istorijos-, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias

Saule geriausia vedintoji.......... 15<
No. 135 Keturios istorijos apie 

Manila, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu. ........ .20c

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

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

No. 141; Keturios, istorijos. ajie 
^foeziutes pasakojimai, Pasaka anU 
Žibinte bažnycziojc, Sugertuves trau- 
kije, Alųte duktė kun. Kerniam, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pus.

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

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o 
puodą, Dainele. 47 puslapiu

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudihs- 
ta, Paskutine - vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar pas^aukt tęva zokonlnka

kUežiutcs pasakojimai, Pasaka aoU

.30c

maluninkas pabėgo, Stebuklinga
....15c

apie 100 puslapiu...........................25c
Septinis istorijos apie 

Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę min
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
azirdyje, Lape ir vynuoges..........25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažino
ta Dievo tas nepažinota tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasitalsias prasi
žengėlis, Duktė malkakerczio. 
puslapih............... ...................

No. 171 Vlenlolika pulku Istorijų 
Su paveikslais, apie Džiaugsmas ir 
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo pacxia, 
Maiiach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
fttslgymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu. .

No. 173

No. 169

121
25c

Nusimimas seno jaunikio.
25c

61 puslapiu

.... 25c

Kas man nakci neįtiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu....

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Moty*na eiles, Gudri Metga 
ir vaitas pasaka, Pusiszveritimaė ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.......25c

No. 116 Istorija apie Sicrata, 
puikus aprnszymas. 119 pus.....15c

’ * J • t.
No. 117 Septynios istorijos apie 

Ponas ir sziauczius, Ištikimas sunūs,

puikus aprnszymas. 119 pus..
■į * * * I < ’ * 1

Karalius gentelmonas, Karc^ema nuo 
azalija, Vaičiulis, Galinga szpble, Mo-

35c

Gerbemasls Tamtstal:—
Sulaukiau nuo jusu alunczlamoa 

vardu knyga 'Tūkstantis 
ui kuria tariu 

szirdlnga aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Noktu ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai Ir sma
giai praeina. Ašį visiems Unkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena" nes js 
skaitydamas Smogus apie viską tada 
pamirsit! ir visokį rupeseslal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

8u pagarba, , 
18 d. Gerulio l»21m. 
Dv. Palazduonys, 
Czekisikea vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

mano vardu knyga 
Naktų ir Viena •I

ŽOKAB.

d

i 
>||įV

I

M
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Rernadina. 61 puslapiu............ 15c
No. 145 Keturios istorijos, apie 

maža katiluka, Lietuvos skaustnai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele ............................ ... 15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu .................... ........... .15c

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

Stebuklas.1 .74 puslapiu.......... .  .20c
No. 148 Dvi istorijos apie Joną 

ir Alena, "Pavojinga klaida. 45 
puslkpiū .u. Į............ ...........  15c
< No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dėde isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes' (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis.Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu... .15c

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

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mus, Drųtas Petras, Nuogutis. 62 
puslapiu. 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai-

25«

na,

....................................15c
Penkios istorijos apie 

Talmudo paslaptys. Du mokiniu, Kam 
iszduvineti pinigus, Girrios sargas, 
Sunu Ir Dukterį. 83 puslapiu

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

No. 175 Pasiskaitymo Knygel*: 
Kuczios-žemaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenells, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimlecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletu juoku ir paveikslu.............15c

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

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atsi
ties. Su pageiba kaitrom. Pagal 
ChaldeUzku. Persiszku, Graikiazkii, 
Arabiszku Ir Cigonlszku burlinlku. 
Utguldlnejltnas (o kabalo yra labai 
lengvai Ir kiekvienam gali būti au- 
p rastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudejp Clgonka 1» Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.'

tina sopulinga, Meile suųaus. 181 
puslapiu ...................... ................

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszia. 
62 puslapiu................................... Y 5c

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

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozni, Jezmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu.......... .. Į5c

No. 122 Ponkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningalksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu... .............15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zęrkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, . » - _ >■'

1

kikstairtis Naktų 
irVlena

i

X,

ft >J

af m t
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15c

Drųtas Petras, . Nuogutis.

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

Nb. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžiui tfrie upes 
Vielos, Doras vaikinolis. 60 pus.. .15c

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

No. 156 Pulki Istorija apie Malū
nas giiTioje. 77 puslapiu,... %*4.15<

No. 1ST

25c

Yra tai ketvirtas Kodavimas tos puikios knygos, tas
a « IV • -a • c • e Mr« • • 1 • __. parodo kad žmonėms labai patinka. , Teipgi galima 

ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
• Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.

W. D. B00ZKAUSKAS m 00. MAHANOY 0ITY, PA.

Preke knygos Amerike $2.00

Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
15c45 puslapiu .......

No. 124 Dvi istorijos ap|e Dvari-
ne Pana ir Apie Balsi istorija. 61 
puslapiu ...............

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

62 puslapiu
ginga žmogaus tunu ir razbaininka

I...............................  15c

No. 15T Juokingai apraizymaa 
apie Savizrola, didis klastoris. 46 
puslapiu, j f................. 5c

No. 158 Keturios istorijos «pie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa- 

. 15c begele, Kaa-gl isztyre, Prigautia va
gia. 60 puslapiu.

No. 159 Istorija apie Markus ir 
Aurellanas, puikus aprašymu. 110

■ - • '■ ’ i(* (—

:UT“ 25c.

15c

VISOS TRIS KNYGUTES ““ 
TIKTAI UŽ .

Prlaluaklte mumis 26c. Gausite 
visas tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite alus U stempomla.

W. D. BOCZKOW8KLCO, 
MAHANOY CITY PA.

puslapiu.
"'T
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