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r. H. BOCZKOff NK1, K4lUr 36 METAS

Isz AmerikosII

Apsigink-

KARSZTAS PRIĖMIMAS 
NUO SAVO PRIE- 

SZININKES.
Pittsburgh, Pa. -

lavas su revolveriu ir geru 
rimbu, Sorena M itchellirue, 
47 metu, nuėjo medžioti ant sa
vo prieszininkes ant But h r uly 
ežios, pas kuria tikėjosi suras
ti savo vyra, kuris pralcisdine- 
jo už daug laiko su patogia 
szviesplauke. Laike kada no
rėjo iszveržt duris ir isztrauk
ti “nevierna” 
isz meilingo glėbio 
szininkes, staigai atsidar 
gas antram laipsni 
pasirodė patogi galvele Luci- 

pradejo 
Moterele 
nžmirszo 

turėdama 
<onkeleis nuo 

kulkn. Apie 50 szuviu likos pa 
pribuvo ir ap- 

malszino mot ereli' 
ninkc, uždarydami 
koza. Vvro nesurado, 
szoko per langa isz užpakalio.
BRANGEI UŽMOKĖJO UŽ 

RŪKYMĄ.
Wilkes Barre, Pa. — Kasyk 

Edwardas Griffith 
No. 20 Maxwell kasyklų, 

Andriu Slavicką 
darbo kasv-

Šonui a

savo prisiegvli 
savo prie- 

e lan- 
isz kurio
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— Dvideszimts keturi 
prieszininkai geor-

APGAVO ISZEJVI, JIO PAGZIA IR VAIKUS. PASAKĖ BUK 
PATI MIRĖ. ŽMOGUS APSIVEDĖ SU KITA.I

24 BOLSZEVIKU PRIESZL 
NINKAI SUSZAUDYTI.
Tiflis 

bolszeviku
gianiszkos partijos, kurie sten
gėsi nuversti Soviatu valdžc, 
likos suszaudytais per paliepi
mą tenaitines czekos.

Pravardes suszaudytuju li
kos užlaikyta slaptybėje, bei 
tiejei ka žino sako, buk terp 
suszandytu yra knnigaiksztis 
Andronikovas ir Džingilla.
SMIRDANTI BOMBA DEL 

PREZIDENTO.
Lembergas. — Kadu Lenki

jos prezidentas Wojciekauckis 
sugryžinejo nuo ceremonijų sa
vo inkurtuviu kaipo preziden
tas, kas tok i s mote in ji bomba 
kuri truko keliolika mastu nuo 
karietos. Nieką nesužeido 
bomba buvo padaryta
kiu tai smirdaneziu kcmikalu.

aresztavojo met i ka 
bombos kuri vos apgynė nuo 
inirszusiu žmonių, kurie norė
jo pakart metiką smirdanezios 
bombos.
GERA PACZIULE — INDE- 

JO ZAPALKU IN GRABA.
Kulmbach, Czekijc. — Se

nas farmeris Werneris Bauer, 
gyvenantis art i Ebersbacho, už 
gyvasezio mėgo labai rūkyti, o 
kada mirė, paliko testamente 
užrasza, idant jojo paeziule in- 
(
m vlema 
idant tnretu ka 
kelionėje. Paeziule iszpilde jo
jo paskutinia vale, bet atsimi
nė, jog testamente nieko nepri
minė apie zapalkas. Manyda
ma, jog neturės kuom uždegti 
pypkute, indejo in graba dėžu
tė zaĮialku.
PALAIDOJO GYVA SAVO 

MARCZIA.
Warszawa, Lenkije.

(’zionais vaikus atidavė in gimnazija ir 
nevelina jam pertraukti ju

buvo pra- mokslus, kuris juos padarys 
žmonimis.
kunigui už jojo gera szirdi ir 
apgloba ant jojo sierateliu.

Tame paežiam laike kai (neli
jo tolinus nesze sunkia naszta 
ir varga kalviene, auka apga- 
vingo kunigo; motore turėjo 
ganyt jojo gyvulius už szmote- 
li duonos.

Kada kalvis truputi susira
mino po mireziai savo moteres, 
apsivedė antru kartu su mergi
na kuri gimė tam paežiam kai
me isz kurio iszvažiavo in 
Amerika. Antroji pati pribuvo 
su tėvais in Amerika būdama 
visai mažiutele ir nieko nežino
jo apie tėvynė, tik tiek, kiek 
girdėjo nuo tėvu, todėl panorė
jo atlankyti teviszkia. Vyras 
sutiko ant to, nes geide pama
tyti ir savo vaikus.

Kalvis pribuvo 
pirmiause nusidavė 
iii klebonije atlankyti kunigą 
pas kuri vaikai ketino praleis
ti vakacijes ir padekavoti jam 
už jojo apgloba.

Kaip persigando žmogelis, 
kada dirstelejas per langa, pa
regėjo ant kiemo nuvargusia 
ir apiplyszusia gyva savo pir
ma motore su vaikais.

Viskas iszsidave. Kunigas 
Kneharski kaip isz pradžių mi
nėjome pabėgo, o kalvis kone 
neiszejo isz proto, pasiimdamas 
su savim pirma paczia ir vai- 

ir kus adgal in Amerika.
Kaip moteres sutiko terp sa

ve tai nedažinota ir katra pasi
liko prie vyro to teipgi nežino
me, bet gal moteres susitaikė 
terp saves.

Argi galima pavady t toki 
dvasiszkaji kunigu, kuris tiek 
vargo padare tai szeimynai, su
ardė gyvenimą porai, apgau
damas žmogų kuris net apsive-

para
lx ueharskis 

kunigu, turėjo

Kalvis padekavojo

Biala, Lenkije. - 
žmones mate Petra Kneharski 
kuris priesz kare 
1 >a szcz imu k a ta 1 i k i sztk os 
pijus ant Podlaso. 
buvo turtingu
dideli turtą, plytinyczia, ir ke
lis mūrinius namus Bialoje. 
Geisdamas vis dasigriebt dau
giau turto dasih'ido visokiu 
niekyscz’iu, bet paskutine buvo 
tokia, kuri szanke in dangų at- 
monijimo, o buvo tai atsitiki
mas su vietiniu kalviu, bet bu
vo to už daug ir kum Kuchars- 
kini paslydo koja ir gavosi po 
sudu ir nubaustas ant keliu 

prie aresz-

kuriRobinson, 
szaudvt in Sorena. 
teip persigando, jog 
apie atkerszinima, 
pasislėpti po g .

JOS

po

leista. Palicije

Vokiszka republika ana diena apvaikszt inejo savo szeszis metus laisvi 
• W * • I • r i « • 1 • 1 1 • 1 1 ♦ • *laikoma didele paroda ant atmintie' 
nepasiliks riesoryst a. Paveikslas parodo septynis t ukstanezius 

apva i kszcziojim e.

su prieszi- 
abidvi in 

nes isz

lu bosas 
isz 
aresztavojo 
už rukvma laike
klosią kur radosi daug gazo. 
Slavickas už taji prasižengimą 
likos nubaustas ant 25 doleriu 
ir trisdeszimts dwnti in kalėji
mą. O kad žmogelis turi dide- 
lia szeimyna, sudže susimylėjo 
ant jojo, kalėjimo bausmia do
vanojo bet piniginia bausmia 
turės užmokėti kuri bus paau
kauta ant kokio labdaringo 
tikslo.

mo kaizerio \ ilnko. l aja diena buvo 
kados jau 
dal\bavo tam

SENUKE PATI PASIDARĖ 
SAU OPERACIJE IR DIR

BO TOLIAUS.
North Adams 

tikriiju senuke
czinskiene, 08 metu, yra narsi 
moterėle, kuri gyvena 

l||\ ežios, 
s u

Mn:
Juzefina Lu-

ant 32 
Senuke 

' 1 e k t r i k i - 
i nd ujo pirszta 

m “ ringeri kuris
pirszta sumauki<»jo. Motera ne- 

tai nekurios mote- 
padare ir 

S ‘ n 
nulfi rp*» 

su

Prederick 
ska 11 >da ma < I ra pa na 
ni‘j(‘ masziiioje, 

ringeli jai baisei

S,

nuo. unmeti- 
jog Vokietija nie- 
palicijantu kurie
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, nes 
isz ko-

nubaustas
kalėjimu

bet kunigėlis

a pa 11' 
reles rėkt u 

bet pagriebt' 
sužeista
s....  ..

bill II 
gvoltu pagialbo 
žirkles ir 
pirszta, apvyniojo su szmote- 
liu skudurio ir vela ėmėsi prie 
darbo, o 
ma nuėjo pas 
apžiurėjo ranka ir pagyre 

pasielgi-

UŽ VIENA SIDABRINI 
DOLERI.

Grand Rapids, Mieli. — Rin
kėjas senu pinigu isž New Yor- 
ko užmokėjo Petrui Brooks, 
3600 doleriu už viena sidabri
ni doleri, kuris likos iszmusz- 
tas 1804 mete. Brooks aplaike 
taji sidabrini doleri nuo savo 
dėdės kuris buvo kareiviu pie
tinėje Karolinos kareje.

GEROS VISZTUKES.
Ant visztu 

prie upes

IMT VISKĄ ARBA 
NIEKO.

Sugar Notch, Pa. — Kada 
James Munlev isz rvto atidarė• •

savo pulruimi ir cigaru sztora, 
nemažai nusistebėjo, kada ja
me nieko neužtiko. Vagys insi- 
ga vo nakt ies
viską kas tik papuolė in rankas 
<h ir net isznesze pinigini re-

laike ir paomc

isznesze

kada pabaigė skalbi- 
daktara, kuris 

mo-
tere uz josios narsu 
ma.
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APLINK SVIETĄ SZITOJE MAŽOJE VALTELĖJE.
1Dimitras Singvlukis 26 metu jaunas Graikas isz Hobo

ken, N. .J., kuris is/jilauke aplinkui svietą su kilu draugu val
telėje kuri turi 22 pėdas ilgio, 7 ploezio ir 3 pėdas gylio.

Trumpi Telegramai.
* Elkton, Md. — Czionais 

likos suvinezevoti mazgu mo
terystes Petras Abromaitis su 
L. Kerstecka isz Shamokin, 
Pa., kaipo ir Jonas Varilla su 
Rože Ravonis isz Philadelphia.

Pa. —

1

Reading, Pa. — Arti 
Pottsvilles likos surastas lavo
nas Antano Pavlickio, 20 metu 
o szale jojo sudaužytas motor- 
ciklius.
Pavlickio isz Read ingo.

Yra tai sūnūs Stepo

Jeszko-
.FtURO

Ojibwa, Wis. — 
fanuos Harlamnso, 
Chippewa, 379 visztos in laika 
30 dienu, padėjo 0,480 kiauszi- 
niu. Yra tai daugiaaše ne kaip 
kada tiek visztu 
skaitlį kiausziniu.

džisteri. Bledes žmogelis aplai
ke ant tukstanezio doleriu. Pa
licije vagiu da nesuseke.

Palicije

szale jo, jojo

padėtu toki

ant t ro

teipgi likos

FORTAPIJONAS UŽMUSZE 
ŽMOGŲ.

Chicago. — Franas Gormski, 
37 metu, 3384 Archer Avė. va
žiavo užpakali, je
ko ant kurio radosi fort a pi jo
nas. 'Paine trokas susidūrė su 
automobiliu, trenksmas nustū
mė fortapijona ant ulyczios 
drauge su Gormskiu prislėgda
mas ji ant smert.

Kiti du žmones
sunkei sužeistais. Antanas Ku- 
zenis valdytojas t roko likos 
aresztavotas už apsižioplinima.

10 ANGLEKASIU SUŽEIS
TU NELAIMĖJE.

Plymouth, Pa. — Deszimts 
anglekasiu likos labai sužeis
tais No. 11
kletka ant kurios nusileidinejo 
žemyn, nes apsaugos aparatas 
pagedo ir kletka baisu .smar
kumu nukrito ant dugno szaf- 
to. Terp 
žeistu vra:
metu, isz Larksvilles;
Katilus, 48 metu

Vladas Piavski 21 metu 
Jonas Dapke- 

isz Kingsto-
no, tiejei, ka mažiau’ likos su
žeistais, likos nusiunsti namo. 
Virsziniūkai daro sliectva isz 
kokios priežasties nelaime pa
tiko.

MILIJONIERIS—VALKATA

kasiklosia, kada

pavojingiausiu su- 
Ignota Legus 30 

Juozas 
isz Plvmou-

tho, 
isz Larksvilles; 
viezius 38 metu

LEKIO-

ANT GALO APSISTOJO ANT 
VIETOS IR APSIVEDĖ.

(’hicago. — James Eads llow 
plaezei ant svieto žinomas kai-

milijoiTieriszkas valkata,valkata 
su Ingel-apsivedė ana diena 

berta Sorenson, kuri buvo jojo 
sekretorka. How' vra vertas 

doleriu.
I low 

suvirszum milijoną 
Tasai žmogus praleido didesne 
dali savo gyvenimo, geisdamas 

gyvenimą varg- 
szelpilamas juos viso-

palengvint 
szams,
keis budais ir pats gyveno terp 
juju kaipo valkata. Toji už
duotis buvo per sunki, nes ant 
galo suprato, jog nekurie 
“''.‘••"-'zr.; ” jį ia|)aį isznaudo- 

visus reiketu su- 
szelpinet, tai reiketu jam viso 
turto koki turi Fordas ir tai da 
neužtektu.

valkata.

suprato, 
vargszai” ; 

davo o jeigu

letu in grabu, 
pypkute ir tabako 

rūkyti ilgoje

licije aresztavojo 
ris prisipažino, buk 
nužudė, nes buvo 
mane apsivesti

ir 
metu in 
taiicku darbu; 
pabėgo ir badai pasirodė Podė
liu je.

Atsitikimas buvo szitokis:
Artimoje klebonijos Kudiar- 

skio, gyveno kalvis, kuris isz- I 
keliavo kaip ir kiti iii Amerika 
jeszkoti turto ir geresnes (bur
neles. Pribuvęs in Amerika tu
rėjo giluki, uždirbinėjo gerai, o 
kožna centą czedino ir nusiuns- 
davo kunigėliui, kuris prižadė
jo kalviui atiduoti jojo likusiai 
paezei ir rūpintis likusia szei- 
mynelia. Teip traukėsi keli me
tai, kalvis nusiuntė paezei ke
lis t ukstanezius doleriu, bet ku
nigas pasilaikė sau, neduoda
mas nieko vargingai inoterei. 
Nelaiminga dirbo sunkei ir pa
ti nekarta kente bada idant tik 
vaikeliai turėtu ka valgyt. Pra
dėjo liūdėt kalvis 
vaiku ir ant galo 
pargabent in Amerika. Nura- 
sze apie tai pas kunigą (pati 
nemokėjo raszyt m' skaityt) su 
praszymu idant kunigas pasi
rūpintu tam tinkamus rasztus. 
ant keliones.

Bet tasai rakalis nutarė ne
leist prie to ir bandė visokiais 
budais užtrint savo nedorvbe. 
Parasze kalviui, buk jojo pati de su kita motore. Ka jus pa- 
mire ir nusiuntė jam laidotuvių sakysit ant to mylemi skaity-

Rasze jisai, Imki tojai!

in kaima ir 
su paczia

palindinima.

paczios 
nutarė juos

— Visa

Wilkes-Barre, 
William Kleįiserhroįlt, kasi- 
jeriis Miners Bank, likos aresz
tavotas už prisisaviniina isz 
banko $12,000.

• Warszawa, Lenkije. — 
Valdže paskyrė generolus Ja- 
nuszaiti ir Olszewski ant ap
gynimo rubežiaus prieszais bol- 
szevikus, kurio tankei iižklu- 
pa ant parubežiniu gyventoju.

Freeland, Pa. 
tojai surado lavonu 
Piskuno girrioje, kuris 'dingo 

praejta Sereda. Pis- 
ateme sau gyvastį per

isz namu 
k unas 
pasikorima.

Chicago. — Graikiškas
konsulis Leonidas Matlis pa
bėgo prisisavinęs $35,000, kon
sulato pinigus.

nais praejta Petnyczia nupuo
lė puse colia.iis sniego kaipo 
dideli ledai.

AMERIKONISZKI 
TOJAI ATLĖKĖ NAMO.
Boston, Mass. — Sukatoje 

atlėkė gilukningai musu lekio- 
tojai, užbaigdami kelione ap
linkui svietą in laika penkių 
menesiu, padarydami apie 26,- 
000 myliu. Priėmimas buvo la
bai karsztas. Isz czionais isz- 

New Yorka po tam in 
kelione pasi-

Yra tai pirmutinei le-

PAJESZKOJIMAS.

Asz Monika Krakau'skiene 
pajeszkau savo vyra Juozapa 
Krakauska, paeina

Suvalkų Red.

Clearfield, Pa. — Czio-

lekc in 
Kalifornia kur 
baigs, 
kiotojai, kurie pasekmingai at
buvo kelione aplinkui svietą 
su pagialba areoplanu.

isz Vilka- 
, Atsi- 

szaukie greitu laiku, ha asz bu
siu priversta paimti nuo tavęs 
persiskyrimą ir žonytis su ki
tu. Ir asz Alfonsas tavo sūrūs 
praszau -tėvelio atsiliepti grei
tai.

Mrs. Monika Krakauskiono 
Box 770

Windsor Locks, Conn.

viszkio,

lU.

G v- 
vent o ja i kaimo Šie p ra va labai 
inirszo isz baisaus atsitikimo 
kuris nesenci atsitiko czionais. 
Ana diena ant vietiniu kapiniu 
rado szviežei iszkasta kapa, 
apie kuri duobkasis nieko ne 
buvo žinojas. Kapas likos at
kastas ir nemažai nusistebėta 
kada jame rado lavona jonuos 
mergaites sedinezios. Buvo tai 
duktė ūkininko Surovkos, su 
kuria kokis tai jaunas ūkinin
kas Baronas, mareziavosi. Pa- 

Barona, ku- 
jisai jaja 
neszcze, o

su kita mer
gaite. Žadintojas nuvedės savo 
auka ant kapiniu, kur buvo isz- 
kases duobia, kirto su geležia 
per galva i$z užpakalio, po tam 
inmete da gyva ir užkasė. Ba
ronas likos apkaltintas ir pa
kartas.
RADO KARALIAUS GALVA 
— PIRKO UŽ 25 CENTUS.
Paryžius, Francije. — Keli 

szinrtai metu atgal Francijoje 
buvo garsus karalius Henrikas 
Ketvirtas, kuris parciszke, kad 
norėtu padaryti taip, kad visi 
jo piliecziai kas Nedelia valgy
tu visztiona. Pas kukorius yra 

44visz- 
ta Henrikio,” tam tikrai paga
minta valgymui. Kada buvo 
revoliucija 1779 metais ii1 žmo
nes buvo inpyke ant visu kara
lių, tai to Henriko ir visu kitu 
kūnai buvo iszmesti isz kara- 
liszku kapu. Dabar tūlas fran- 
euzas, senu daigiu rinkėjas, sa
kosi rados to karaliaus kau- 
kuole, kuria nupirkęs ant lici- 
tacijos už 25 centus. Jis po il
gu tyrinėjimu mano, kad tai 
Henriko galva. Savo radima 
praneszo valdžiai ir -dalykas 
yra tyrinėjamas. - /

BAISI EKSPLOZIJE 
TURKIJOI.

Konstantinopolius.
aplinkine sudrebėjo rodos nuo
drebėjimo žemes, kada parako 
dirbtuve Makrikeny eksploda- 
vojo ir visas miestelis kone li
kos suardytas. Daug darbinin
ku likos užmusztais ir sužeis- 

Kalte sudeda ant komu-

MUSZEI TERP KINU TĘSĘ
SI — NĖRA KAM PALAI
DOTI UŽMUSZTUOSIUS.
Shanghai, Kinai. — Muszei 

terp Kincziku ejnd karsztai. 
Badai Amerikoniszkas laivas 
atgabeno isz Cavito 2000 ma
riniu kareiviu ant apsaugoji
mo amerikoniszku pūdomi.

Chekinge ant lauko guli apie

"T

nuo to užsilikęs vardas

tais.
nistu kurie badai pakiszo bom- peilkį szimtai užmusztu karei-
ba po dirbtuve. viu kurie niekas nenori palai

doti. Czionaitinei k^reivei pan 
erne in nelaisve apie tūkstanti 
Kiangsu.

Aplinkinėje Shanghai prade
da vieszpatauti

isz niekur negalima 
pargabenti.

badas, nes
maisto

Vidunai, 
(“V-bes” kor.)

telefono

yra pa-

PUIKIAUSE MERGAITE.
Pana Jean Shields, 

patarnautoja arba kaip jeises 
vadina 4 4 Heilo G iri” 
togiauso isz visu mergaieziu
Ameriko dirbanezios prie tele
fonu. (no ser, yra patogesniu). 
Jiji aplaike pelikes dovanas už 
savo patogumą. G vena Cincin
nati, Ohio.

ISZ JUOKO UŽDEGE 
GRINCZIA.

Joniszkelio vala.
— 22 d. VI

(sekmadieny) sodžiaus pusber 
neliai pasiėmė szautuva van- 
dravojo po kaima. Gahikaimy 
iszojusi isz trobeles bobute pa- 
maeziusi iszdykaujanczius vai
kezus, subarus, kam girdi, ne
eina bažnyczion. Szie gi norė
dami ja pagazdinti atstato ne
va in ja (o isztikruju in stogą) 
szautuva ir nors gal nenorėjo 
iszszauti, bet szautuvas per 
neatsargumu iszsiszove ir už
degė sziaudini stogą.
kam gesinti, sudege vargszes 
pirkele ir visas turtas. Szit, ka 
daro neatsargumas!

Nesant i
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Laike kada Kvietine Liga ap- 
svarstineje Genevoje kokiu bil
du užbėgti baisei 
svieto, tai vien

t uju kurie 
apleido szi svietą, jeigu jiems 
buvo gerai, tai negali būti ar- 
szesniu del tokiu, 
nieko nereiszkencziu dulkeliu.

Isz Lietuvos
SAULE i

kaip mes,
DIDELE MALDININKU

h* i .h '

| Trys Lapai

Ip.
■W W1W

Kirmėlės
A

į
I

I
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karei ant 
kart prasidėjo 

trys kares: Kinuosia, Trankau- 
kaze ir Moroke.

Norints Kiniszka kare yra 
aplinkinėje Shanghai bet pa
vojus grasina ] 
musziu po visa K in i jo. -------
tik ėdasi terp saves Wa Pei Fu, 
tuomlaikinis valdytojas Peki
no su Chang Tso Lin guberna
torium Mukdami.

Moroke kare visai nepaliau
na su Iszpanais, kurie kanecz 
stengėsi 
Krima, o 
ne yra užganadytais isz minis- 
terio Reveros valdžios kuris 
stengėsi numesti nuo sosto ka
ndi u Alfonsą.

Kada Svietinis 
svarsti nėjo avietine taika, ap- 
laike ana diena žino, buk revo
liucija prasidėjo Georgijoi

Pradėjome spausti kalendo- 
ri ant 1925 meto. Praejtas pati
ko visiems skaitytojams' ir 
kožnas ji’ giria, 
Na, tai jaif bus 
smagesnis ir galim

visiems
bet szimet ? 
du kart tiek 

spėti, jog
prasiplatinimo inusu lUv]eini kkaitvtojai juom 
K ui e. Dabar ‘ ’L•*’

apmalszyt bandito 
priek tam Iszpanai

posėdis ap-

prasidėjo 
(Gruzijoi) Transkaukaze. Jau 
nuo penkių dienu Batrune tę
sęsi kruvini inusziai terp pasi- 
keleliu ir maskoliszkos val
džios szalininkais.

Ka ant to Svietine Liga pa
sakys ir kaip užbėgs tuos er
gelius ir nesupratimus?

nei szpa sa k y t i na i d žia u gs i s.

užmokeseziu ir prikalbai 
naujus skaitytojus, nes kalen
dorių tik tiek spausime kiek 
turime skaitytoju.

po tam nesi-

Tik paskubinkite atsilygint 
su

skubinkite idant 
graudy t umet!

mPodol pa-

Nors žmonos Amerikos pilie- 
cziu bus 
kon, bet tokios 
tok i s pilieti 
szliubo padaręs,
svietiszko, nebus inleidžiamos. 
Taip paskelbė valdžia.

inleidžiamos
, su 

nėra
bažnytinio ar

s

Ameri- 
kuriomis 
forma lo

numerisAtėjės paskiausias
Lietuvos Žinių“ paduoda se

kamu smulkmenų apie nelaime 
Mikui Petrauskui, kuri buvo 
praneszta pereitame numery:

Rugpjuczio 10 Mikas stovė
jęs prie lango savo ukes ir žiū
rėjęs kaip brolis Kipras geibė
jos inkliuvusi

<«

Rusiszka valdže tus vežimą rugiu.Sovietine 
užkalbino 
lukstanczius ukiszku 
riu už milijoną doleriu kuriuos
naudos aplinkinesia kur tankci 
n e uždera ir buna sausa.

Ameriko penkis 
traktie-

Su tamsybių ranka in ranka 
ejna tikėjimas i u visokius bur
tus ir lengvatikysta, kuri yra 
didžiausiu prakeikimu žmonių, 
kuri laiko savo letenuosia mili
jonus žmonių nelaisvėje. Leng
vai ikyst e tai nevidonas kožno 
neapszviesto žmogaus,
protą apima padarydama jam 

neapraszomas kan-

kurio

tasai neturi

musu

pekliszkas 
kės.

Lvngvatikyste instumo žmo
nis in baime, milijonai žmo
nių per visa savo gyvenimą gy
vena nuolatinėje baimėje, kiek 
lai žmonių panesze baimes 
priesz tai, ko žmogus nesupra
to ir negali apie tai apmanstyt.

Žmones bijo smerties, bijo 
kas bus po smert; už gyvasties 
bijo neprieteliu, senatvės, var
go, bijo idant kas nepavogtu 
pinigus, jei juos turi, bijo ko
pė savo szeszelio.

Bet žmogus turintis sveika 
protą, neprivalo nieko bijoti. 
Kas užlaikineje svietines ir 
Dievo tiesas, kas užsiima savo 
darbu koki turi,
laiko ant manstymo, jog yra 
kuom “didžiu“ ant szio svieto, 
nes isztikruju yra‘ tiktai mažu 
vabalėliu — dulkia ir negales 
permainyt gamtos tiesas.

Baime nusilpnina žmogaus 
protą. Baime ji sulaikineja ant 
pažinimo teisybes. Kuom ilgiau 
toji baime traukėsi, tuorn drū
tesne jiji yra, tuom sunkiau 
nuo josios atsikratyt.

Musu žeme radosi tukstan- 
czius milijonu metu priesz raus 
ir da gyvuos per tukstanezius 
metu, kada jau mus ne dulkiu 
ne bus ant szio svieto. Bilijonai 
yra tokiu svietu kaip
.svietas. O kas pasiprieszis ir 
sakys, jog ant tuju svietu nesi
randa teip pat tokiu sutvėrimu 
kaip mes arba kitokiu.

Kuom yra musu žeme prily
ginant su saule, kuri yra mili
jonus kartu didesne? O toji 
saule yra kaip piešk u grūdelis 
prilyginant jaja prie kitu svie
tu kuriu randasi milijonai ir mi 
Ii jonai ir tai didesniu už sau
le. Jeigu žmogus gerai apsvars
tys, jog tas, ka .mes vadiname 
dangų, ne turi rubežiaus — ne 
pradžios ne pabaigos!! Kaipgi 
tada žmogus turi jaustis ma
ži ulelių prieszais teip milži- 
niszka maszinerije, kurioje 
viskas nuo amžių sukasi.

Neturime priežasties ko bijo
ti. — Bilijonai ir bilijonai žmo
nių gyveno ir mirė ant musu 
svieto, ta pati galima sakyti ir 
apie bilijonus kitu syiętu, kaip

prieszais 
maszinerije,

in klojimo var- 
Tuom laiku 

i szt raukės 
vežimo rugiu

Kiprą 
inkliuvusio

Mikas atbudęs pama-

sėjo audra, 
isz 
pėda ir.
te, kad visos triobos jau dega. 
Jis, pasirodė, gulis purvyne, 
lietaus Ujamas. Pamėginės kel
tis — kojos, rankos nejuda, jė
gų visai nėra. Jauniausias bro
lis, kitu padedamas, pervežė 
Mika in kaimyno butą.

Pasirodo, kad Mikas gulėjos 
be sąmones apie 50 miliutu. 
Elektros srove (žaibas) ji par- 
bloszkusi nuardė nąp jo visus 
drabužius, nutraukė’ czevery- 
kus, kurie rasti toli nuo jo nu
mesti. Gi pats kompozitorius 
labai smarkiai sutfjyjĮįtas, ir 
du szonkauliai inlaužti.

Apart to perkūnas parblosz- 
kes ant žemes ir gerb. daini
ninką Kiprą, kuris taipgi su
trenktas, nors lengvai. Boto nu
mėtės nuo szieno miegojusi 
daržynejo pulk. Urboną, o visai 
suardęs Kipro szautuva ir pri
trenkęs szuni.

Visi Petrauskai buvo susi
rinkę in savo ūki, in senus tėvu 
namus, kad nusifotografuoti, 
nes mane senus namus griauti 
ir statyti naujus. Bet perkūnas 
pirma pasiskubino ir juos nu
degino, nedavęs progos nusifo
tografuoti. Mikas tapo atvež
tas in Kauna, kur ji gydo Dak
taras Devenis — Amerikietis.

Popiežius iszdave uždraudi
mą visiems kunigams laikyti 
miszes ant lauko. Tokias mi- 
szes galima laikyti tiktai lai
ke kares. Italijoi kunigai teip 
paprato laikyti miszes ant lau
ko, jog kaip kur, kunigai visai 
nelaiko misziu bažnvežiosią.

rn

Tiejei kurie užrasze laik- 
raszti del giminiu Lietuvoje, 
lai prisiunezia prenumerata, 
nes busime priverstais laik- 
raszti sulaikyti. Juk žinote, jog 
siuntimas laikraszczio ir pacz- 
tas daug kasztuoje.

Nenoretumem sulaikyti laik- 
raszti in Lietuva nes žinome, 
koki isz jojo džiaugsma tenais 
turi, bet kaip tai sako — 
nis iz biznis. “

Todėl neužmirszkite, atnau- I 'jint prenumeratos nes nekuriu 
laikas jau iszsibaigė ir apie tai 
praneszem kelias sanvaites ad- 
gal.

C k biz-

.If
IANT PARDAVIMO

Du lotai mieste Port Carbon, 
Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 
per 135 pėdu ilgio. Arti prie 

Atsiszaukite 
(t.f.

visokiu darbu.
ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. West St.
Shenandoah, Pa.

,41

KELIONE ISZ KAUNO 
IN SZILIAVA.

Kaunas. — Kotletą melu jau 
buvo daryta maldipinku kelio
ne isz Kauno in Sziliava. 
mot, girdėti, 
Szv. Marijos paveikslo per 
Jos gimimo atlaidus Rugsėjo • • ■» V* 1*

Szi-
bus vainikavimas

vargingasKitados gyveno 
tėvas su sunum kuris vos galė
jo iszsimaityt. Viepa karta at
siliepė sunūsjn tėvą:,

■—' I_
5 tyt mus abudu,

8 d. Szimet rengia Kauno lie
tuviai isz Szv. Trejybes baž- 
nvezios maldininku kelione in

KaunoSziliava. Manoma isz
iszvykti Rugsėjo 6 d. vakare.

STUDENTAS PRIGĖRĖ.
Pasvalys (“Vienybes” kor.) 

prigeri* 
Pasvalio 
mokinys.

diena (Szv. Jono, o ir jis buvo 
Jonas) pasveikinę ji vardo die
na, geliu vainikais palydėjo, 
kaipo tikrąjį naszlaiti in mo
tinos žemeles glebi. (Buvo tik
ras naszlaitis).

23-V1 
Leveny 
jos 4 kl.

maudydamas 
Progimnazi- 

Ry tojaus

— Prieszdieny Dievo 
musu kai- 

Pamate

jam kumsztimi
“Kam

TIKRA KORONE AR TAIS 
MILICIJANTAIS.

Barokini. Kanevos v., Lydos 
apskr.
Kūno szventes pro 
ma jojo policininkas, 
jis ariant Petra Žemaiti ir pri
jojės trenke 
per galva sakydamas:
dirbi szventa diena?“ Užklau
stas Petro Žemaiczio, kokia 
sziandien szvente, policininkas 
atsake: “

(Rudnia 
nuo Barcziu). 
sze, kaip vadinas kaimas, var
dą ir pavarde Petro Žemaiczio 
ir nujojo. Toliau jodamas pa
mate Petra Budena irgi ariant. 
Prikibo ir prie jo su tokiu pat 
klausimu. Drausdamas ta die
na dirbti, užsirasze jo varda ir 
pavarde. Isz ežia leidosi Vydo- 
niu kaimo krypsniu.

Reikia pastebėti, kad jokios 
szventes ta diena nebuvo nei 
Rudinioj, nei, kur kitur.

Petro Žemaiczio,

ta!“
O gi Rudnioj szven- 

15 kilometru 
Paskui užsira-

valscz.
kor.) — Liepos

SUDEGE GARINIS 
MALŪNAS.

Alseta, Rokiszkio 
(“Vienybes“
25 d. nakti 1 vai. sudegė gana 
turtingas garinis malūnas. Su
degė karinis katilas, visos ma
lūno maszinos, verpiamo 
karszimo maszinos, ir 
žmonių atvežtu Vilnų 
liai siekia arti puses milijono 
litu.

maszinos,
maszinos,

ir.
daug 

Nuosto-

Suriku tau teveli iszmai- 
, o kad tau pa

lengvint ir ne būtie tau sunke
nybe eisiu in svietą jcszkoti gi- 
lukio.

'Povas davė sunui savo palai- 
minima ir atsiskyrė su aszaro- 
mis,

'Paine laike buvo didele ka
re. Vaikinas ir pasirasze in gli
tas kareiviu 
plečia us 
puolinėjo

nusidave ant
Szuvei

ir 
musztyncs. 
isz visu szaliu 

draugai puolinėjo kaip muses

gus guli sukapotas in tris da
lis, nuslinko adgalios ir vela 
sugryžo neszdamas tris lape
lius prie kožnos dalies sukapo
tos ir sudėjus in krūva, tuojaus 
pirmutine kirmėlė adgijo ir 
abudu nuslinko adgal. Nes la
pelius paliko paskui save ku
riuos nelaimingas vaikinas pa
regėjo gulint ir pamislines, jei
gu kirmėlė adgaivino negyva, 
gal pagialbos ir del žmogaus. 
Paėmus lapelius pridėjo viena 
ant paezios akiu, antra ant vei
do o treczia ant ausu. Vos tai 
padare kad sztai pati pradėjo

jojo kvėpuot ir judintis o atidary
dama akis paszauke:

melde susimylejimo.
— Ne turiu del laves susi

mylejimo. Tavo vyras noringai 
su tavim davėsi užkąst kada tu 
numirei, o tu teip jam atsimo
ki. Nužudei ji kada jisai mie
gojo, nes < 
užmokesti ant kokio sau užsi
tarnavai.

Karalius liepe parengt laivu 
in-kuri likos karalaite su kapi
tonu patai pinti. Po tam liepe 
iszgriažt daugybe skylių ant 
dugno ir lai va paleist. Laivas 
iszplauke ant mariu, o kad bu
vo kiauras, vanduo tuojaus 
pradėjo lietis ir in trumpa lai
ka pradėjo skenst o su juom ir 
nedora karalaite su savo m vie
niu kapitonu.

I 
dabar aplaikysi savo Į !  i i., i............z..: i

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Grabortys

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

laidoja įnirusiusiRzbalHamuoja ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo 
niausiu.
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 1373 M.

papraseziausiu iki prakty- 
Parsamdo automobilius del 

veseliu,

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius. automobiliui t.t.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa.

Inszluriniu

,'HI •>

aplink ji o likusieji jau norėjo 

jojo draugai nori bėgt atkisto-
begi. Vaikinas matydamas jog

jas priesz juos paszauke:
— Draugai tegul ne vienas 

ne bėga nuo pleciaus muszty- 
nes nes gina savo tėvyne nuo 
neprieteliaus!

Zalnierei iszginle jojo palie
pimą ėjo paskui ji ant neprie
teliaus ir su t. 
užklupo jog in 
laimėjo’ kare. I

tokiu smarkumu 
i kelias adynas 
Karalius iszgir- 

des apie ingalcjima 
liaus, nusidžiaugė labai pado- 
kavojo gausei ir pakele in urė
dą antra nuo saves.

Tasai karalius turėjo dukte- 
re, kuri buvo labai puiki, nes 
prižadėjo ne teket už vyro ku
ris nt* prisiegs jai priesz vesei- 
le, jaigu jiji numirtu pirma tai 
josios vyras turėtu būti palai
dotas gyvu su jaja.

— Jaigu mane jisai mylėtu 
isz visos szirdies, tai kas butu 
isz jojo gyvenimo jaigu netek
tu manes. Ir asz duoeziausi pa
laidot gyva jaigu mano vyras 
pirma numirtu priesz mane. — 
Kalbėdavo ne, karta tarp savo 
draugu.

'Pasai navatnas noras kara
laites daugelij jaunikiu.nuo sa
ves nubaidino nes musu narsus 
žalnieris nenusigando tojo na
va t no noro karalaites. A te jas 
viena diena pas karalių papra- 
sze jojo idant jam atiduotu sa
vo duktere už pa ežia nes kara
lius užklausė jo:

— Ar tu žinai ka turi pri- 
į žadėt mano dukterei priesz ap- 

L sipaeziavinia su ja ?
r .... .J . . . • .

APVOGĖ KRAUTUVE.
Pakruojus. — Sz. m. Birže

lio m. 24 d. P. G. nakti apie 11 
ar 12 vai. atsirakinės Vartoto
ju buvęs krautuves duris, pa
ėmęs apie 1,500 litu, viena siu
vamąja maszina, manufaktū
ros ir kitu smulkiu prekių, me- 

“laimingai“ ]
bet tuo laiku gryžes krautuves dabar atsiminė 
vedėjas ir pastebėjęs 
isz krautuves žmogų, eme sek
ti.

gino

nepriete-

— Turiu prižadėt jog jaigu 
jiji numirs priesz mane tai tu
riu būti su jaja gyvu palaido
tas nes asz to nenusigąsiu, nes 
mano meile del josios ta viską 
praszalins.

— Karalius ant galo davė 
savo pavelinima ir pėužilgio 
atsibuvo puiki svodba, nes in 
1 1 . , . 1 • 1 ' I • i . t *karalaite a pair-koki tai laika
go kokia negirdetina liga.. No- 
rints visoki gydintojei suvažia
vo jaja gydint bet nieko ne-

Isz Lietuvos
Kur asz esmių ?
Esi su manim duszele, — 

ir apsakė visa atsitikima, kaip 
jiji numirė ir kaip jisai atgai
vino.

Padavei jai likusia duona ir 
vandeni kad gautu kiek pajė
gu po tam nuėjo prie duriu ir 
pradėjo szaukt ant sargu kurie 
radosi prie aiitgrabio. Sargai 
iszgirde baisa karalaites nubė
go pas karalių kalbėdami jog 
karalaite adgijo. Karalius pats 
su dvaru pribuvo idant galėtu . • , « A - - -tikrai persikanot nr tai teisybe, 

paregėjo savo 
sveika. Nes

tarnui kai-

ties — in kapitonu
v v ras *

Lietuviszkas Graborius
K. RĖKLAITIS

numirėlius pagal

pleszimu 
dalvvavimu. 
vadas Kania 

Kotarbinskis ir 5 
Kotar- 
kaleti.

Laidoja 
naujausia mada ir moksle. 
Turiu pngclbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Tcleponas No. 149

»•s..

nio.

Rokiszkis, (“Vienybes

e 
NUTEISĖ POLICIJANTUS
KARTU SU PLESZIKAIS.

Vilnius. — Liepos 28 d. Vi
leikoj prasidėjo procesas po- 
licijantu/ intariamu 
organizavimu ir 
Teisiami gaujos 
aspirantas
paste n i o sa rgy bi n ia i. 
binskis gavo 15 metu 
Kania 12 metu, o 5 sargx biniai
— po 8 metus sunkaus kaleji-

Tcismo sprendimas yra
galutinas ir be apeliacijos.

PUIKUS MAGARICZIUS.
“ kor

— Czia vieni piliccziai parda
vė arkli, taip nusimagaryczia- 
vo, kad primusze
mirties. Muszeikoins gresia 
kalėjimo po asztuonius metus.
RYGA ISZGERIA, KIEK IR 

VISA LATVIJA.
Ryga, 7-VIll. Latvijoj kas 

m. iszgeriama apie 2 milijonu 
laipsniu degtines.

tenka Rygos miestui.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJA5

▼takiems

Laidoja kunui Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 

> automobiliuipristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA Ui 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St.« Mahanoy City

W TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikn- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tX 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

4

nuosz.

žmogų, iki 
Muszeikoins

Apie 50

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

»

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliamacijos. Iv

I

Atidaręs duris 
duktere gyva ir 
vaikinas paemias tuos tris la
pus atidavė savo 
bedamas:

— Saugokie tuos lapus ir 
visados laikykie pas save. Kas 
gal žinot kada vela prisiduos?

Didele atmaina pastojo szir- 
dije karalaites kada lihos su
gražinta prie gyvasties. Visa 
meile del savo vyro iszuyko isz 
josios szirdies nuo tos dienos.

In koki tai laika pastanavijo 
vaikinas atlankyt savo teveli. 
Nes kada radosi, ant laivo už- 
mirszo karalaite apie meile jo
sios vyro del jos o ir apie ad- 
gąivinima josios prie gyvas- 

i n si mylėjo
savo laivo. Kada josios 
miegojo susitarė su kapitonu 
inmest ji in vandeni.

Kaip susitarė teip ir padare. 
Po tam pasakė karalaite kapi
tonui idant plauktu namon ir 
pasakyt kad josios vyras nu
skendo, o jiji girs kapitonu jog 
norėjo ji iszgialbet nuo smert, 
o paskui apsipaeziuos su juom 
o po tėvo smert aplaikys karū
na ir abudu vieszpataus.

Nes geras tarnas mate szeto- 
niszka darba karalaites. Nieko 
nesakydamas nuleido luoteli 
nuo laivo o sujeszkojes savo 
poną pridėjo lapus ant veido ir 
adgaivino vela prie gyvasties.

Irklavo abudu kiek turėjo 
pajėgu ir in trumpa laika ga
vosi pirma namo kaip jojo pa
ti sli kapitonu. Karalius pama
tęs savo žentą sugryžtanti vie
na paklausė priežasties. Kada 
iszgirdo apie savo dukters 
niekszuma užsirustinias labai 
paszauke:

— Ne galiu tikėt idant ma
no duktere butu tokia niekszas, 
palauksiu pakol sugryž o tada

✓

Ihdiepe žentui ir jojo tarnui 
pasislėpt in kamaraite ir nie
kam nesakyt jog abudu randa
si paloviuje. .nr;* ?

Nepoilgam atplaukė laivas 
su karalaite ir kapitonu na
mon, o karalaite stojo priesz 
karalių su nuliudusiu veidu.

— Del ko sugryžai namon 
su tokiu nuliudusiu veidu ma
no dukrele? — užklausė tėvas.

— Ach, mylemas teveli, pia
no vyras laike dideles viesulus 
isKpąole isz laivo ir nuskendo. 
Kapitonas stengėsi ji iszgiab 
bet, nes visas jojo ;stengimas. 
nuėjo ant niek. Kad ho jisai, 
nežinau kaip bueziau sugryžus 
namon pas tave.

Karalius baisei užsirustinias 
paszauke:

♦

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atminczlai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos'Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lonkmeczio Laiku.
Apie Piemeneli. *
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Dąratele.
Apie Meile.
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda. Lenku Karalaite
Apie Maipas ar Kasikius.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares.
Palszis Bambizas.
Finis. «
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mhiisziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaiska.
Kur Prapudle.
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

t J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankieriua 
ir Laivakorcziu Agentas

ATSIUSK TIK >1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
Alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galimo gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutes su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgastics, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ave.

pasiszalint, gialbejo per ka turėjo mirt. Net 
• sau Žalnierius 

savo priižadejima ir net sudrė
bėjo visas, nes negalėjo nuo sa
vo prižadėjimo atstot. Karalius 
apstatė žalniereis visus vartus 
idant negalėtu isz palociaus 
iszbegt. Kada karalaite ant ka
piniu nuveže ir 
antgrabi uždare ir Žalnierių su 
nebaszninke.

Ne toli grabo stovėjo stalelis 
ant kurio buvo pastatyta ketu
rios žvakes keturi kepelukai. 
duonos ir keturi uzbonai van
dens. Kada tuos suvalgis ir 
iszgers žinojo jog neužilgio ir

einanti

I *ersi t i k ri nes k u ri uose 
muose 
licijai, kuri ir suėmė, 
tasis tuojaus prisipažino kal
tas ir parode visus daiktus.

PiktaUaris patalpintas vieti
nes policijos daboklėm

Nokti in Birželio m. 27 d. 
minėtas piktadaris, prapleszes 
muro siena pabėgo.

na-
apsistojo, pranesze po- 

Suim-

PASISKANDINO ISZ 
RUPESOZIO.

Panemunėlio 
kor.

patalpino in pats persitikrinsiu.

jisai turės numirt — nes isz
bado. Per tai naudojo kaimo-Vebriszkiai, 

vals. (“Vienybes“) kor. — mažiausia idant užtruktu jam 
Liepos 12 d. vietinėje upeleje‘ , ilgiausio laiko. 'Peip diena nuo 
rastas moteriszkes lavonas, isz dienos lauke smortios kurios 

tikėjosi trumpam laike.
Viena diena kada teip sede-rija.

kuri gyveno

ka paskiau pasirodė tokia isto- 
N. buvo isztekejusi Pa- 

grundžiuose, kurios vyras la
bai neapkesdaves N. parėjo na
mo pas motina,
Vobriszkiu kaimo pas svetima 
žmogų. Tas žmogus tos mote- 
riszkes neleido eiti in grinezia, 
nes ji turėjo džiova. Motina ja 
uždare kietyje, bet ryte atsi
kėlė jos neberado. Maty t nepu- 
neszama gyvenimo naszta prį- 
verte ja $au gyvastį atimti.

• •

damas durnojo ant savo gyve
nimo, pąmate iszlendant kir
mėlė ir slepkimt prie nebasz- 
į ’ *... ______ ,
isz makszties paszauke:
ninkos. Isztrankes savo szoble 

“Iki 
smert gųisią savo paezią ir ue- 

> “ U z* 
dmostelpjęs kirto kirmėlė ant 
trijų szmotu. In trumpa valan
dėlė iazslinko antrą kirmėlė 
nes matydama jog josios drau-

duosiu tau jąja dalypstet. Asz prikalsiu isz numi-
— Ir nuėjės in 

kamaraite atidarė duris,
Karalaite xnutirpo

rusiu tavb vyra.

Karalaite ^nutirpo visa isz 
baimes, puolė prie kp j u teyo ir S

t

92 puslapiu. Aisski spauda. 
Spaudinta ant drūtos popie- 
ros popiarineis vyrssais. .

PREKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stempomis.

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

ati

Rochester, N. Y.

CAPITAL STOCK >125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.02

(X
♦i

f

t
j

Mokame 3-ezia procentą ant į 
auditu pinigu. Procentą pridedam 
prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 1 
Llepoi. Mes norim kad ir jui j 
turėtumėt reikale bu musu banka Į1 
nepaiaant ar mažai ar didelis. i

H. BALL, Prezidentai.
j Geo. W. BARLOW, Vice-Pm.
Į Job. E. FERGUSON, Kas'ieriue.

• ’ *__ _ _  n._

j Geo. W. BARLOW, Vice-Pm.
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d SZERKSZNA
Buvo 

Szvito.

susimasezius.

vėlus žiemos rytas.
w *

Žeme nesenai apklota 
minksztu, baltu sniegu, tylėjo 

Medžiai, baltu
apdaru apsidarė liurni stovė jo 
o ju szakos linkta linko nuo bai 
tos nasztos.
pauksztys užlėkdavo ant •nus
virusiu sžaku ir, jas sujudinęs, 
numesdavo didelius 
guiužtus ant žemes...

Ramybe glūdėjo

Kartais žiemos

sniego

•4

«

t

i

■
>

■Ji
"H

4

o jos veidas buvo 
mas.

— Adu te, susiszaldysi ir slo
ga ingausi, — persėjo senute.

Sidabrinis juokas suskam
bėjo kambary.

— Kas gi tau,
ta? Nejaugi asz galiu ingauti 
sloga? — atsiliepe
gali invykti mažulei Zunei, ku

taip links-

mietoji Moiv

— E, tas

sirkive; iszrode

szta,

I-....... ■ ■■ .............   ’..........................

man... Szokti su juo labai ma
lonu... bet...

Mikolas .labiau

ka ? Apsakyk, 
auklei, kaip tu 
na is ?

Kailiu aržiosios balsas buvo 
malonus. Pažiurėjo ji merga i- 
ten per vos prasivėrusius vo
kus nes ilgai žiūrėdama in bal
ta sniegą turėjo akis primerk
tas ir nuvargusias.

Ade užmėto ant poeziu ryt- 
meczio andarokeli, priėjo prie 
veidrodžio, iszpyne savo ilgus 
szilkinius plaukus ir eme juos 
szukuoti.

Paneles veidas vėl linksimi- 
mi| nuszvito, senei paklausus.

— Oi linksminaus, linksmi- 
naus. Szokeju turėjau galybe, 
prisiszokau už visa laika!...

— Už visa laika! 
ja matrona. —
vo ir tas jaunas sakalėlis stu-

se-

uogele,. sena i | sakaleli s , 
ten linksmi-

, apsuks 
galva ir iszloks už augintu kal
nu, už srauniu upiu.....

prikalbęs

O sau 
žmona rankai \nsaį kitur. Ak, 
kaip laimingai gyventum su 

Ka daryti, uogele 
jau tau,

nu Mi'kohi....
Po pietų ievas nuėjo Savo 

m iega ma j ip ka m bari n, 
mioji pasiliko vieni...'

— Na, pailsėjo gerai panele 
mauda gini pa-

tevaš
myli- pasilenke, 

laukdamas galutino žodžio. Bu
vo nūnai mirtinai iszbales.

juk nuo senei 
pažystu... Asz poną taip ger
biu... Už geriausi dranga skai
tau. Bet — kad tas teikia po- 
nuo nemalonumą kad asz... su 
tuo Jonu... tai jau daugiau to 
nebus!... — užbaigė ji, ir akys 
susivilgė aszarose.

— Ade! Mano mažute! Bran
giausias mano turte! Kokia tu 
gera!
bueziuodamas rankas mylimo
sios mergaites.

— Tik buk isztikima, 
re jis po valandėles, 
mas savo sujudusius 
nutildyti, nes

/g

— Asz poną 
A sz

po vakarėlio ? — 
klausė ponas Mikolas.

niekuomet 
vargstu tuo kas man teikia ma
lonumą !

Abu tyli. O paskui mandagi 
pastaba:

— Man rodos kad panyte 
perdaug szokote ?

— Dėlto kad szokan su po
nu Jonu, — skubiai ji atsake.

O po^as Mikolas priduri*:
— Taip, bet tas neigia san- 

(ikius tarp mylimųjų...
— Man didelis daiktas....
— Na, žinoma: didelis daik

tas. Taip mano labiausia pane
les kad jos ni(‘kam 
kol dar neiszteka...

— Del ko tas “labiausia?”
I

Ar del to... Ar del to kati mus 
už neprotingas žąseles lai ko

pra d e jo karszcziuotis

Mikolu!... 
mano, jau tau, matyt, toki 
lemta nuo Dievo dalele..
ir laikas tgu teketi, laikas. No
ri berniukus mylėti — 
žmoglim....

Bet ir iszsiplepėjau, tai iszsi 
už tave

Motinos Dievo pasimel- 
Fegul Ji, Nekulcziausioji, 

apsaugo! tave nuo blogo...
senute iszejo 

kambario.
* *

Ade pyne savo tamsius, auk
su žiljanczius plaukus, jos ran
kos virpėjo, 
aszaros....

Lyg toji szerkszna kuri ryt
mety visus medžius apszarmp- 
jo, nūnai paliete jos jauna sie
la... Džiaugsmas jos isznyko... 
Ant veido 
szeszelis...

— Sakalėlis mano!... 
lis!... Mano aukso karalaitis!...
— kartojo pabalusiom lupom 
Ade.

Ir sztai užsigavus!
bėjo:

— O kas per 
jaugi man 
Mikola ?!...

pjepejau! Eisiu tat 
prie 
st i...

Bet Asz neini-
'1;!'lc
'“'j!

buki jau

TcK' 
ngo! kailio,jo ponas Mikolas

ri nuolat sziltuose kambariuo
se sėdi — bet dabar!

Ir atsistojus priesz aiikle pa
matom savo 

jauiiysta, kvapi sveikata, aug-
tinkamoje formoje, su

brendusi, primenanti topoli 
pilna gaivininezios sulties.

nekainavo jos malonus veidas isz džiaugs
mo szypsojosi, 
žibėjo, o jpodi iki 
kai ųtrode tarytum paauksuo-

laukuose.
Vejas Ineszxdlpe,
miszku. Laukai ir miszkai bu- 

Tik kartais
ak v s 

keliu plau-
mel vnos erzino

Tai turbūt i bu-

puiku

ir

Langu uždengtu va i

ge abu langu.’

kas toli buvo matoma, 
pas langus, deszineje

vo lyg numirė.
BZUo suvo lojimu darkė tyla.

Tarpumiszke gulėjo miege 
ir tyloj. Kartai augszti, seni 
medžiai, pusiauracziu
narna apsupę, vėjo linguojami 
kaž ka tarpusavyj prabildavo, 
pasakydavo savo slėpinius, 
vėl. kaip pirma, nurimdavo.

“pane
les” kambary dar buvo užden- 

Tuodu langai 
iszeidavo lauko pusėn kur vis- 

Uzia, 
puseje,

augo kelios dideles, puikios lie
pos. Artimiausios liepos kelios 
szakos prie pat langu prisiglau 
dusios lyg viįdun praszesi pasi- 
szildyti, o gal budintu 
les.”

— Bet musu “panele” szia- 
dien ilgai miega, ilgai miega! 
•— pasigesdavo tarnautojai, 
kurie žiūrėdami in uždengtus 4

* * pane-

panele

langus tik galvas kraipė.
“Panele” buvo labai darb- 

bzti ir szeiinininkauti mėgo. 
'Anksti keldavo,
pilna buvo: namuose, lauke, 
darže ir tvartuose, kur turėjo 

karvutes, ir 
kur vos jai pasiro-

szeiinininkauti
ir jos visur 

namuose,

kelias numylėtas 
ark lydė j,
džius linksmai žvengdavo jos 
juodbėrėlis, “Szvilpunu” va
dinamas.

Liūdni ėjo sziandien visi dar 
bininkai prie savo 
nm ’darbo, nes stygo 
les.” 
paukszteles, kuri 
užkalbinti ir 
liai mokėjo...

*
Durys lengvid 

paneles”

4 4 Szvilpunu

tos linksmos

kasdieni- 
pane- 

ry tniėezio 
kiekviena

pajnokinti mei-

4 4

* *
suvi ra vo ir 

kambarin i nėjo
/
insiverze

4
Pa aukle Morta.

Aiszki szviesa 
kambarėliu — ir tuojau isz po
patalo pasirodė tamsiaplauke 
merginos galvele, ir pasigirdo 
meilus, jaunas balselis:

— O kas kieme 
miela Morta ?

— Žeme visa baltai apsire- 
džius, kaip jauna panele die
noj savo linksmumo, — atsa- 

meiliai žiūrėdama

begirdėt i,

— Uogele

ke senele 
lovos link.

Bet tuojau lindimi tarė- 
mano taip ilgai

sziandiena miegojo. Ar tik ne
serga mano mieloji Adute? 
Na. ka gi pasakysi senai auk
lei !

Mergaite pasijuokt*.
— E, ka ten sirgti,

Morta! Buvau pavargus isz va 
karykszezio vakarėlio.

namon jau 
Tai ir, žino-

mieloji

Vakar
szokome... Grvžaii 
po vidurnakties. 
ma, perilgai užsimiegojau, ka? 
Lauke jau diena... Kelinta va
landa, miela Morta ?

•— Jau devinta, brangi pane
le, devinta... .

•— O je!... Taip vėlu!... — su
šuko Ade ir greitai iszszoko 
isz lovos.

Pribėgo prie lango ir pa t ra u 
ke uždengtuvus.

Apgaubė ja rytmeezio szvie
sa, krito akysna reginys apsi- 
fezarmojusiu medžiu ir auszros 
kuri jau blėso ant dangaus.

valandėle
geredamies puikiu rytu, 
Jjuvo nūnai tylus ir szaltas.

— Q, Morta, koki didi laime
— suszuko, prideda

ma savo ranka, prie kai’sztos
fravo krutinės.

Senute pamurmėjo 
neaiszkaus.

mus sziąme pasauly... — tarė,

Ade pastovėjo
kuris

gyventi!

kaž ka

Ir kosėdama 
isz “ paneles*

11 į

ti...
Sztai isz raudonu prasivėru

siu lupu yel pasigirdo balsas:
— Ar Morta kuomet mate 

kad asz bueziau sloga sirgusi, 
tuomet kai asz isz lovos basa 
keliuos, o 
j u ant savo 
mažai varstu!...
asz su szaleziu — kuo jis man!

Ir pribėgusi prie praustuves 
taszkesi szaltame vandeny, ku
ris kas kart buvo jai atneszama 
tiesiai isz szulinio.

Matrona pažiurėjo in savo 
uogele. ’ ’
— Balta kaip sniegutis, 

tyliai sau kalbėjo sene, 
pakreipus, isz didelio džiaugs
mo. — O raudona, kaip uogele! 
Plaukucziai jos kaip szilkas, o 
akutes kaip žvaigždeles... Tos 
lupeles kaip putino uogos rau
donos.. . < > gražuole mano Adu 
te, gražuole, panasziu 
pasauly...

— Ka tu, Morta, taip tyliai
Ade. 

ninkszluos- 
del slo-

i *

Gyventi, pildyti privalu-

< J
'i

laike szaleziu jodine-
“Szvilpuno ” ne- 

(), pasižystu

paklausė

galva

mažai

pasakoji ? — 
szhiostvdamies 
ežiu. — Ar dar bijais

Na, tat apsimaunu
szliuremis, jau 
slogos. —

gos, k a ?

Koks 
linksmi_nimasi ne- 

. Buvo, buv £ I . o?
%

o

dentas isz Vilniaus? ka ?.... 
klausinėjo užsiimlomavusi 
ne.

Ade paraudus tik galva link 
te re jo.

— Buvo.... kaip gi!... 
butu buvę
sant Vilniszkio ? 
tas sakalėlis pavilijietis 
kau su juo tankiai!..

Nuoszirdžiai prasijuokė sa
vo baltus dantelius rodydama.

— O ponas Mikolas ar buvo? 
— vėl paklausė sene.

murmtelėjo Ade

tis su kitais ?

o isz akiu veržėsi

pa s i rode liūdesio

Jonu-

prakal-

ne lai me? Ne- 
prie varta mylėti 
Mylėjau kadaise, 

Užtenka

nepriguli

labiausia ?

te:'
Ade.

Bet pono 
buvo isz lygsvaros isz judint i. 
Ir dabar jis atsiliepe visai 
rinitai.

— Del to kad asmens garbe 
yra brangi kiekvienam be isz- 
imties, o užvis labiausia del ju
sti kurios pradedate tik gyve
nimo jūron inžengti...
gauti savo

Mikolo .nelengva

atsiliepe

Bet už-
mielus kaimynus

linksmin

jis visas virpeji

ta 
t rokszda- 
ja nsmus

kaip audros draskomas medis.
— 'Puriu Imti isztikima! Bet 

pasakau kad asz poną labai.... 
labai mvliu!
aszarojus mergaite.

Ir jos tamsi galvele 
me ant jo peties, o poną 
las jau

pasakė apsi-

;iisirr- 
s M iko- 

nebeklansr, tik 
bucziavo jos lupeles 
taip meiliai jam jos jausmus 
pasakė...

nieko 
jos kurios

nebeingausiu 
juokdamies pabaigė

Bet matrona, nieko neatsake.
Atsisėdo pas Įauga ant mink 

szto fotelio ir insižiure,jo in ap- 
s i sza nn o j n s i u s medžius.

— Ka ežia durnoji,
— vėl paklausė Ade

Senute palingavo galva, pa
žiurėjo dar perlanga.

tetule !

Paskui 
mergaites link atsisuko.

— Ot, svajoju sau, — prade-
— kivajoju 

laikus...
jo nuolatiniu balsu, 
sau. apie praeities
Adutei tat labai nuostabu, bet 
ji ir neturi ko prisiminti, ko 
isz praeities pasvajoti — 
dar nesenai ji nuo žemes paau
go... O senam ir gerai kad ka 
nors isz praeities pasvajoji... 
Jaunatves laikas prisimena, ir 
taip pasidaro jo gaila, ir toks 
liudesis prislegia krutinę pa
manius kad tas auksinis laikas 
praėjo ir jau niekuomet nebe-

Oi nebegrysz jaunos 
dieneles, kaip nebegryžta die
nele kuri jau praėjo... O, rodos 
taip nesenai tat buvo! 
dos, vakar tas atsitiko, 
rėk — jau visa savaite pra
slinkusi. Bet kiek tat laiko pra 
slinko... Gaila!...
džiaugsmo toj praeity 
tik gailėsis szirdi suspaus ta
rytum replėmis...

Atsiduso, pakraige galva.
— Taip bus ir su Adute.... 

Sziandien jauna, raudono, lais
va... O rytoj------ kas?,... Pa
sipainios naujos pareigos, vy
ras, vaikai. Ir i n vai rus vargai, 
invairus rupeseziai.... Ir jau
nyste kaip vilyezia praszvilps. 
Gaila, gaila! G iszsigelbejimo 
jokio nėra.... Tik gailėsis szir
di suspaus, akis aszarose pa
skęs — ir tiek!

Ade nulindo.
Ant jos jaunystos žiedu ta

rytum krito szerkszna ir ap- 
szarmojo jos siela.

Senute pažiurėjo in ja. Gai
la jai pasidarė savo ‘paneles.

— Na, ko .ten liūsti 
linksmiau prabilo.— 
toli, miela Adute, dar toli.. Me
tu dvidešimts, irgi ta pati
I

sakyk gerinti Jčtįip 
Jašaieziuose vakareV 
daug

grysz...

Juk

Ot, ro- 
v • o ŽIU-

gaila!... Ir
nerasi;

— kast.

"’lJau tas buna negerai, 
Katram name atsibuna vaidai, 

Tiktai boba visada, 
Vaidus visokius pradeda. 
Boba greitai su vyru apsi- 

savina, 
Jeigu ilgai poroje gyvena, 
Niekai! bobos žiotis ne užsi

daro, 
Kliaga nuolatos, norints vy

ras ir nieko nedaro.
Daugelis bobelių labai norėtu, 

Kad vyrai nuolat stenėtu, 
Manydamos kad numirs, 

Tada kitokia gadyne del jo
sios virs.

Kada vyras sveikas iszrodo, 
Tada bobai pasirodo, 
Jog jeigu numirtu, 

Tasai be bobeles nerimtu, 
Tuojau s apsipaeziuotu, 

Ba ilgai nedalaikytu.
Sveiko vvro bobele visada 

dejuoja, 
O ligūsto vyro boba linksma 

ir ulavoja, 
O tiktai ten buna zgada, 

Kur motere yra iszmintinga. 
Jeigu katras jeszko paežios, 
Tegul nepaiso ant gražios, 
Ba jeigu protą gera turės, 

Tai ir linksmai gyventi gales.
* * *

Vienam pleise dudorius in- 
sidrasino,

Ant pamokslinęs užsirabari
tino, 

Evangelije perskaitė, užsa
kus užsakė, 

Tiktai pamokslo ne sake. 
Mat, kunigo namie ne buvo 

Tai kaip parvažiavo, 
Dudorius sakti tuojaus gavo.

Juk ka žmogelis daris, 
Kaip nebūna kunigo, tai jis 

gaspadoris, 
Mislino, kad gerai padaris 
Kad kunigas pagirs ir ne 

iszvaris.
* ♦

Konią kožnoje apygardoje 
riestokas szunu, 

Terp visokiu tautu, 
O daugiaaše terp Lietuviu, 
Tegul tik kur bobeles susi* 

musza, 
Tegul ir galvas prasimusza, 
Tai jeigu nebūt u gundiku, 

Nebutu ir skundikiu.
Laikais susikivirezina ir su< 

simusza,
Bet in suda nosies nekisza, 

Persipraszo ir pasibueziuoja, 
Ir da gerai užtrituoja'.

O bet tankei atsiranda tokiu, 
Terp Lietuviu palaikiu, 
Kad prigimdo ir sako:

Ar tu kvailiuke jai dovanosi 
Ar tu jai apsileisi? 
E j kimo pas skvajeri, 

Apskunsime ta bestije. 
Uodą ne rodą, turi ejti, 

Va rant a iszpirkti.
Bet geriause moterėlės pa

darytu, 
Kad tokei gundikei kaili 

iszpertu, 
Ba jokios naudos prova ne

at nesza, 
Tiktai abiem isz kiszeniaus 

isznesza.
* * *

Trys merginos užsinorėjo 
vieno vaikino, 

Kuriuom nepasidalino, 
Ca ir nuvarė ant steiszeno, 
Vaikinas paėmė lojeri, 

Gal už paskutini doleri.
Bet lojoris liepe jam su vie

na apsipaeziuoti, 
Pirmiausia laisnus isziinti, 

tegul josios dabar 
skundže tave, 

Bet bausme ne bus didele. 
Turėjo būti tasai vaikinas 

gudras, 
Jeigu mylėjo net tris mer^

1
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Pradėjo temti.
Kai kur dar t e besima t e a p 

siszrtrmojusiu medžiu szakos, o 
dienos szviesa vis geso ir ge 
so....

Ponas Mikolas atkreipė aty- 
da in žiurinezia per Įauga Ade, 

iszmint ingos

vis
bet kas s gi isz to!.... 
man jo pavydaus despotizmo, argi panele norėtumei ? 
Pasiunsti ji ten isz kur atėjo — 
ir galas!

— Toks gerbiamas žmogus.... 
Toks kilnus ponas ir artimas 
kaimynas, dar tėvo draugas, — 
pradėjo jai sąžine iszmetineti. 
— Taip negalima pasielgti su 
juo, negalima...

Atsisėdo prie lango ir užsi
svajojo. Aukles žodžiai painio
josi jos galvutėje, o pergyven
tieji atsiminimai tik bijojo jos 
vaidentuvėje...

Tuo tarpu
paneles” kambarin. Isz lėto 

kilo ji augsztyn, apipildama 
brilijantu žvaigždelėmis apsni
gusias medžiu szakas.

Ade perbraukė ranka inkai- 
tusi veidą.

— Sake man kad turiu veidu 
in rože panaszu... kad szirdy 
gėlės saldaus jausmo auga... 
Man sake kad turiu malonu, 
saldu balseli, dainbn panaszu... 
Silke kad esu ramumu ir pa
guoda... Ak! kiek jis* man to
kiu maloniu žodeliu prikalbė
jo!... Ir taip man buvo gera su 
juo!... Toks malonus jausmas 
vyste siela... Jaueziau, isztik- 
ruju jaueziau, kad auga mano 
szirdy laimes gėlės... Maloniau 
prie jo jaueziausi... Dar nieks 
man taip nekalbėjo... Nieks! II-

Ir sapne 
tas meilus

Jonulis... O

Sucziaupe lupas. Sumusze ja 
savd paprasta 
žmogaus logika.

Bet Ade nenorėjo su juo su
tikti ir vėl paklausė:

— Ir kuom-iszdidumas
kerta mano keli? Argi kam 
gali kenkti: kad 
ti

iszmintingo o jai prisiminė 
aukles žodžiai...

— Buvo - 
nenoromis.

—- Na, tai kas.' 
•— Na, tai kas?
— O kas? Landžiojo paskui 

manės, seke kiekviena žingsni 
kad net supykau. Nejaugi jau 
man ir nebegalima

Dar nesu Miko
lo žmona.... — kalbėjo pykda
ma Ade.

— Na, taip. Žmona — ne 
žmona! Bet jei kas duoda žo
di tai turi jo ir laikytis, 
miai pastebėjo matrona.

Truputi .patylėjo.
— Bloga kad Adute motu

les jau neturi, — 
šaudama matrona. — Musu 
ponas tėvas.... Bet visgi motina 
tai motina....

— Manai, miela Morta, kaįd 
mane tėvas nebara del tojo Jo
nelio studento? Dar kiek!
tai turbut ponas Mikolas ma
ne inskunde... Asz ji žinau. Tas 
meszka dar nori jau be laiko 
mane kilnia matrona padary- 

. ir jo nesusilaikymas! Vie
na — asz esu dar jauna Dvide- 
szimtuose metuose reikia ir 
pasijuokti, paflirtuoti!
neiszkentejimas!.... — kalbėjo 
nepatenkinta Ade.

— Tik gerai domėkis ka da
ranti kad paskui nesigailėtum,
— perspėjo mandagiai senute 
Motinos neturi.... Ponas, žino
ma, kaip ir kiekvienas tėvas.... 
Atsisės kortomis loszti ir apie 
visa užmirszta.... Asz visa sie
la tavo labui paaukoezinu, bet 
asz galiu? Sena, žinoma, kvai-

Bet tavo drauges.... jau
nos. kvailos varnos.
ežios pamiszo tavo Jonuli be
viliodamas ir tave prie visokiu 
niekniekiu prikalbinėjo.... Die
vo bausme! Tegu jis ten sau 
buna, ir sakalėlis, ir vanagas, 
ir pats kunigaiksztis! Ne jam 
tu skirta, paukaztele, ir jis ne 
tau skirtas.... Jis vėl in ta sa
vo Vilnių nulėks ir tave už- 
.mirsz, žinoma toks, vaikezas’ 
O tau reikia žodžio duoto po
nui Mikolui laikytis...... Tu esi 
iszmintinga 
nios ponios duktė....
gerai pažinstu, mano uogele... 
Dabar tu dažnai linksminies, 
ir dar lyg ant nelaimes pasive- 
le tas tavo sakalėlis, ar ten va- 
negelis.... Bet, uogele mano!...
Nornukyk savo balto veildelio
— aMz tave kaip tikra motina 
'myliu.... Ir sztai dabar tau sa
kau: geresnio žmogaus už po- 
na Mikola nerasi sziam pasau
ly.... Tegul jis būna sulyg ta
vo pavadinimo ir meszka, bet..

toks vikrus ir 
— netevas kaip tas sakalėlis....

Užtat, žinoma, kilnus ponas, o 
tave, uogele, visa szirdiyn my
lės.... Tat ko dauginu'ir berei-

taip.

ra-

pridėjo du-

O
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saule pažvelgė

ti

la

už-

mėgstu szok-

»
i!.... • 

O tai dar

Tiesa, jis ne

C) jo

Jos pa-

mergaite ir kil-
Asz tave

gai apie ji svajojau, 
man prisisapnavo 
mano sakalėlis — 
paskui... paskui... atėjo matro
na — ir žlugo mano auksinis 
sapnas... Ant bujojanezios vil
ties sztai krito szerkszna ir ja 
apšarmojo...

Atsiduso...
Akyse sužvilgo aszaros...
— “Nori berniukus mvleti—- 

buki jau žmogumi,” — prisi
minė jai aukles žodžiai.

— Tiesa, daviau ponui Mi
kolui žodi... Gimine, draugai, 
numvleta aukle, visi nori kad

O, 
Ir 

kam asz ji pažinau ?! — liūdnai 
prabilo ji.

* * *
Priesz pat pietus ponas Mi

kolas atvažiavo.
Iszrode rimtas ir užsidūmo

jęs, o sveikindamasis uepabu- 
eziavo sa'vo mylimajai rankon. 
Panele užsigavo, tik sžiurksz- 
ežiais žodžiais neiszsifeiszke, 
nors keikė dvasioje savo pona- 
Mmeszka.” Viįtgi buvo jai ne
malonu kad savo prižadėjimo 
duotu ponui Mikolui noiszlai- 
ke... Pažino ji jau senei, pripra
to prie jo, gei bo ji už atviru bū
da.

Ir sztai

tapeziau Mi’kolo žmona... 
tas juod-akis sakalėlis!...

*

szokan!
— Na žinoma, szokimas žmo

gui nekenkia, ti'k reikia būti, ti'k 
atsargiam... Žmonos pasikalba 

užmirszta... Kas kita kad 
tokie szokiai dažniau kartotų
si... Tada...

Sumpjo ranka, susilaikė, ma
tyti nenorėdamas pavartoti 
koki tai asztru žodeli.

— Kas “tada?”
— Surastute sau skaudu ko- 

kietes varda, o asz...
— O ponui kas gi pakenktu? 

-— sujudus paklausė ji.
— Asz tapeziau kitiems pa

juoka kaipo buvęs myletinis, 
— taro atsimainiusiu balsu po
nas Mikolas.

— Kad toks likimas perse
kioja vyriszkius, turi va pasi
kalbėti kol dar laikas.

Jis buvo dabar labai iszba
les, kilnus, rustus... 
rode kad 
teisėja, 
kalta...

— O kas ponui 
paklausė nupuolusiu balsu 
sumiszusi nuleido savo puikią
sias akis.

Ponas Mikolas paėmė ja už 
abieju rauku.

— Matai, panele 
kiamu būti nenoriu... Tai žemi
na mane kitu akyse. Jei asz 
leiseziausi, panele jau senei bu
tu nustojusi mane gerbusi... 
Bet kolai dar laikas tegu pa
nele nuaistato tame dalyke taip 
kaip sąžine iszmiutingos mote
riukes sprendžia... Tegu pane
le griežtai pasako: Asz — ar 
jis ?

Iszsitiese ir atsistojo priesz 
ja: iszbato, užsidūmojo, kad 
isz syk Ade užhipnotizavo... O 
ji nesurado jAm tinkamo atsa
kymo, žiurėjo veidan pono Mi
kolo placziai atvertom akim...

O jis toliau kalbėjo :
— Nenpriu pajuokiamu bū

ti... Asz jau ne jaunutis, pane
lė. Paneles szirdies priveikti 
neturiu teises. Jnsu norui ne- 
priesztarausiu. J<\i Jonulis yra 
rmnlesuto panelei —

Adgi pasidarė gaila to tvir- 
kurs stovėjo

ir -

nenorėdamas

ji stovi 
Paraudo,

Adei isz- 
priesz savo 
jausdamos!

kenktu ?
n

Asz pajuo-

A sz

-to vyrjškto, 
priesz ja išbalus ir susijiidi- 
;nes. Jauto ji kad labai ji nu- 
skaude.

!
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dvidešimts, irgi ta pati 
skaistybe ir jaunumas... Gi pa- 

• praleidai 
' t Mm 

jaunikli priyiliojai
Ar

- , H j
Tat ko daugiau' ir berei

kia f Tai tik pa«ako«e ka raini- 
ožiui sa u už žanonas ima uotui*“ 
tingus nuszla itps. Bot gy von i- 
me buna kitaip. A(,<>'ih taksui.

atstotoje jųdviejų
tarpe tas tretysis! Keitotas du
Jykas! Ž«i urėdą to a in sbvo my
Jimojo veidą lyg gaile
sį jirie savo Jonulio... '

Ir nor&jo sukitakinti ku.pb-
1

'K. . •
*

— Kas ponui sake kad “ ta
i’’ man meilesnis negu jus ? 
meiliai paklausė.

Irpnoino pono Mikolo ran
ka

sai

NesMigincZiju..i t patiko jiį.

Mazgok 
Nebraižyk 
Savo Dantų

Kada 
susipurvina 

trindami su sme-
Laukiniai taip

darydavo, 
žarija in 
panaudoja muilą.

jas 
liti?

t

r
p'

justi rankos 
ar va lot

bet ei vi li
to vieta

Kaip ankstyvieji lau
kiniai
rankas, ir jus sziadien 
galit

mazgodavosi

paimt stipru 
žvyruota dantų valy
toja ir nuszveisti nuo 
dantų 
paliva

t

j u delikutna 
— tocziau tas 

yra pavojinga.

Colgate* s nuvalo ir 
nuskaidrina dantis bet 
netrina ar nesuraiszo 
j u. Daktarai ir Den- 
listai visur rekomen
duoja Colgate4s. Pirk 
trubele sziandien.

Geri Dantis
Gera Sveikata.

Valgiu. Gaminimas
. ... i K ——-*^1 •

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina
privalo turėti szia knyga
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . •

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

kė tiktai v . $1.80
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ŽINIOS VIETINES.
pripuola

ISZ L1ETUVISZKU 
KAIMELIU.

apvirto invažiavus ih griovi.

mo-
Ash-

—- Petnyczioje 
Vardas P. Marijos.

— Truputi palijo ir atvėso 
— ruduo jau po szonu.

— Readingo kasyklos 
kės 9 Sept. Utarninke, o
lanįlo aplinkinėje Petnj czi J e

— Vokiecziu kun. Ilamme- 
ke suriszo mazgu moterystes 
Juozą Szuki su p. Ona Žerdec- 
kiute. Broliu buvo Jonas Gus
taitis su p. Ona Kaspariute. 
Jaunavedis yra broliu barbe
no Szukio.

— Arti Mainvilles ant Cata
wissa Readingo geležinkelio 
pasažierinis trūkis susidūrė su 
freitu. Nelaimėjo likos sužeista 
du pasažierei ir 
darbininkai: 
yra motore 
isz Zions G rovę.

— Darbininkai 
statvti risztavones 
Juozapo liotuviszkos 
ežios idant pataisyti isz lanko 
nekuriuos plyszius ir apmala- 
voti isz lauko.

— Pottsvilles sūdo randasi 
už žudins- 
Konczins- 

kio isz Mainersvilles kuris nu
žudė savo paezia 
jam nevirė munszaines.

— Aplink Lietnviszka baž- 
likos 

geležine tvora 
nes.

Tamaqua, Pa. — Darbinin
kai kasdami pamata po namu 
Jono Luczkevicziaus, užtiko 
“skarba” pavidale bonkos 
porterio geram padęjime^ įvi
rinti apie 90 metu senumo Ku
ria pripylė Bottler Conrad If- 
landas 1834 meto. Darbiifinkai 
jeszkojo daugiau, bet tik taja 
bonkute užtiko. Badai bonknte 
porterio patalpys in Skulkino 
muzeju ant atminties senovisz-

Į | • * 1 1 J J

Luczkevicziaus 
pavidale

rinti apie 90 metu senumo ku

< i geru laiku.
Ona Kluska 16 metu,

kuri dingo isz namu kelis me
nesius adgal, buna 
per palicije.

jeszkoma 
Ona yra patogi

trvs trūkio 
Terp sužeistųjų 
Antano Markūno
rn

pradėjo 
prie Szv.

bažnv-

net keturi teismai 
tas, terp tu ir Jono

už tai, kad

nvezia w pastatyta 
in

puiki 
vieta medi-

buk
Franai Sklerai sėdo 

l’tarninke plaukti

zine, 
Sklerai

—- Aplaikem 
ponst va 
ant laivo 
isz Lietuvos in Amerika. Maha-
nojui ketina būti apie 19 die
na.

ANT PARDAVIMO

Namai Shenandori,
26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 
ir 27 S. Grant St. Kreipkitės 
ant adreso.

J. F. Bradley
25 S. White St.
Shenandoah, Pa.

po No.

(t.f.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AN1OLAS SARGAS”

Vl»o» reikalingo* maldo*, Litanijos, 
Puikiai apdaryta minkaitai* 

•kūrinai* apdarai*, auksuoti kraextai. 
Preke su

ir t.t.

I <

prisiuntimu tiktai $1.50.

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

ROYAL MAIL 
TIESOG IN HAMBURGĄ

Parankios Konekcijos in Lietuva
ORBITA .. Sept. 20 ir Novem. 5 

............. Octoberio 4 
. . . Sept. 6 ir Oct. 8

ORCA . .
OHIO ...

Privatiszki kambarai. 
valgis. Mandagus Patarnavimas. 
Del informacijos kreipkitės pas 
vietini agentu arba tiesog pas

The Royal Steam Packet Co.
Sanderson & Son, Inc. Agents, 

2tt BROADWAY,

Geriausis

NEW YORK.

Pittston, Pa. — In viena san-
vaito laiko, už virimą ir par- Viktoras pasimirė Ohk Park li- 
davinejiina munszaines, vieti- goninėj. Jo brdlis Antanas J. 
ne miesto policija suaresztavo 
asztuonis lietuvius szeimynin
kus. Tai tik maž-možis. AresZ- 
tuoti visus 
galimybes;

vienu karth nėra 
aresztuoja vien 

tuos, kur kaimynai, arba patys 
munszainio pardavėjai isz pa
vydo viens antra miesto val
džiai apskundžia. Suaresztuo- 
ti užsimoka bausme ir vėl ima
si prie darbo, verda ir parduo
da. — “V.”

Pittsburgh, Pa. — Rugp. 21 
d. man ] 
szia vieta, kuri daugiausiai 
yra žinoma tarp Pittsburgho 
ir apylinkes lietuviu

3 Szioje vietoje

KŪNO PARAZITAI.
Gamtininkai sako, kad kiek-

Park, kinio knrtu’važiavo, liko I vienas gyvas daiktas pasauly
Bradanshas, taipgi* isz Melrose

sunkiai1 sužeistas. ' I turi savo priesz.us. Dažniausiai
Jauna Lietuvaite Onapzie prieszai yra parazitai, tai 

yra, mažesni augalai ir gv vu 
liai ima maista ir 
nuo didesniu.

Mažos blusos turi mažesnei 
blusas už savo kurios jas kan 

Ida, ir tos mažesnes turi dai
* I I Ak.

--nV T

Vąlaniute, kuri gelbėjo savo
~ M. •. a . % * * _ te a abroliiii Authnui Vhiapiui nužu
dyti Mrs. Bessie Gnensslen, li
ko suimta ir jos drauge Lucille 
M a rshall j kur iį/iįpgi’ ęlaly va vo 
tojeižmogžudysteje.? * .... v .. x 1
. ' Ona V(ildniuter;?tikpwimta mažesnes, ir t. t. 
paszte, kada ji atėjo atsiimti .... . 1
laifczko. Lucille MarshaH likos sutvėrimėliai yra

tojė^žmogžudysto?

užlaikymu

.Kalbant apie blusas, inszie 
, naudingi 

įnimta namuose 3357 IV.' Mon-1 Skaitlius ju sveikia szunims — 
. J r .4 <4 " * . I • 1 1 1 V • • • 1 A •

paszte, kada ji atėjo atsiimti

prisiėjo aplankyti ir roe St., kur .ji,gyveno su tolu jos neleidžia jiems erdaug tin-

Shannon No.
4 4 Castle

mergaite, turi penkes pėdas ir iįcįuvju nc daug randasi ale ir
septynis colius dydžio ir svėrė 
140 svaru.

Orange, N. J. — Rugpjuczio 
13 diena mirė, 
pažinstamas, senei 
gyvenantis, Augustas Vaitulo- 
nis, kuris angliszkai vadinosi 
Kaukis, 57 metu amžialis. Ve
lionis Amerike pergyveno 37 
metus, 12 metu gyveno Orange 
o priesz tai iszgyveno 25 me
tus Shenandoah, Pa. Paėjo isz 
Vilniaus gubernijos, Nemunai- 
czio miestelio ir parapijos., 
Lietuvoje paliko broli Motic- 
ju ir seserį Jeva. Laidotuves 
atsibuvo su bažnytinėmis apei
gomis Szv. Valento bažnyc^io 
je, likos palaidotas ant Mount 
Olive kapiniu Bloomfield, N„ J.

16 Rugpjuczio 1924

del daugelio
Amerike

Sukatoje, 
mete.

”Saules” Skaitytoju buvo 
per 30 metu ir buvo aszmenisz- 
kai pažintas per redaktori 

, nes kada atsilanky- 
aplinkine, tai

Saules * !

pažintas 
Saules“Saules”

davo in musu
tankei pasikalbėdavo apie pra- 
ejtus laikus. Lai ilsisi amži
nam atsilsi senas musu skaity
tojas.

vaikinu., 4 >wn i i "< i r . : j $

— Nuo apsideg'inimo .pasi
mirė lietuviu getras*Varękojis

geti.
Civilizuota 

nok neturi tokio filosofiszko
visuomene vie-

2157 EmcraH Ave. Jis apside- iszrojcavimo turėti arnzitits, ii

tarp to mažo skaitliaus papuo
la matyti visokiu atsitikimu.

Einant per ta anglių kasyk
lų kaimeli, žiūriu — sukrauti 
ant kelio rakandai ir mažu vai
ku bariukas bėginėja aplink. 
Vieni verkė, kiti taip sau žai-

Tarp tu vaiku ir moteris
vaikszcziojo, dejuodama:
de.

gino pereita pirmadieni bepy- pyki juos ingavus turi stengtis
užsidegusias

•

liant in krosnį 
sziukszles.

Prie Halsted ir 6 'gatves

kuogreieziausiai ju nusikraty
ti.

Mažyte niežejiino kirmėlaite
Antanui Grifcoiiiui pastojo ke- ir galvos utele yra dažniausiai

“O 
tu Dieve, kur mes dabar ding
sime, kur mes dabar

kiuriu, krapalioja ir
dingsi-

'll 
pleeziasi, kur daug žmonių gy- 

, o kar- 
ir 15 doleriu pinigais.' Pleszi-1 net pasirodo rriokyklose. 
kai buvo visai jauni, — vienas 
g’alejo būti kDkiu

lia trys plėszikai ir pareikala- pasirodanti parazitai. Jie lab.< 
vo pinigu. Jie atome isz Grigo- L ’ 
nio laikrodi, auksine plunksna vena labai susikimsze,

U ’ •

’***•
PRIĖMĖ DEMOKRATISZKA KANDIDATA DAVIS’A

IN SAVO DRAUGUVE.
Sana re i Iroquois klubo Chicago kurie 

burg, AV. Va., priėmė in savo draugove .Iona W. Davis’a, kan- 
didata ant dpmokratiszko prezidento, kaipo garbes sanari. 
Yra tai asptuntas garbes sąnaris priimtas in taja organizaci
ja

susirinko Clarks-
Niežejimas dažniausiai yra 

isz priežasties mažos kimielai
Tas

didelio

i 15 metu, o
vyriausias turėjo gal 18 metu. | t°s kuri knisasi po skūra. rI 
Priegtam tai buvo dar. gan 
anksti

dažniausiai veda prie 
niežejimo kuris darosi arszes- 

81 nis ant nakties ir kuomet la- 
metu, 3209 Lime St., pasimirė bai szilta. Jei tos kirmėlaitės 

tyti isz kompanijos stubos ir savo namuose nuo kraujo užsi-1 nėra, greitai naikinamos, jos 
i, ir

daug nemalonumo. Vietos kur

me....”
girtas vyras, kažin ka murme- 
dams. Pasiteiravus, sužinojau, 
kad szie rakandai yra iszme-

del to iszmetyti, kad jos vyras 
per kiek menesiu nėjo dirbti, 
o tik z gere ir gere naminele, 
nors mainu dirbo kožna diena 
ir žmones smelkte smelkėsi in 
ta maina isz kitur atvažiavę.

Tiek bėdos but, jei tik vyras 
ir moteris butu iszmetyti, bet 

veria, kuomet 
vaikucziai 
kokios 12 
kokios 2

reginis szi rd i 
matai, kaip keturi 
kuriu didžiausias 
metu, o mažiausias 
metu liekas be pastoges. Vyras
girtas ir visi neturi kur nak
voti ir net nc ka valgyti, o vis 
per naminele. — “N.”

—10, vai. va k .
Stasys Stravinskis,

bai szilta.
nėra greitai 

nuodijimo, kuris pasidaro ke- labai pleeziasi
žaidžiant insi-lėta dienu jam 

dreskus in koja medžio szmo- 
tu.

ANT RANDOS.

Didelis sztoro mimas Frack-
ville, Fa, 16 per 60 pėdu didu- g£^ kur ja
mo su sziluma, i 
bile kokio biznio. Antros durys 
su nauju bankiniu namu, Peop
les Trust Co. 
brangi, 
pas

priduoda
• 7 I

tos kirmėlaites insigyvena yra 
tarpe pirsztu ,ant rieszu ir ki
tose kūno dalyse.

Ta liga yra užkriecziama. Ja 
galima gauti nuo tu kurie ja 
turi, ir miegant tose pat lovo- 

, sergantieji miega, 
su su ii u ir 
sutabdymui

tinkamas del Dažnus plovimas

Banda neper-
Atsiszaukite tuojau

W. Zetaucka

vandeniu. Kad užmuszus visus iszszukuoti su labai tankiomis 
kirmeluus, kurie kartais galė
tu rastis drabužiuos, 
juos gerai iszvirinti,

reikia 
o kitus 

kuriu negalima plauti, iszpro- 
sinti su karszto prosą.

Galvos uteles gi 
panaikinti isztrinant 
lygiomis dalimis 
jaus ir karusi no, paskui a ps il

su abru.su, ir lai
kant taip per dvylika valandų. 
Tada galva turi būti iszplaiita 
gerai su muilu ir sziltu vande- 

Ta procedūra 
tuos gyvūnus, 
ju kiauszinuku, 
kaip paprastai vadinama, ku
rios paskui iszsiperia in gy
vas uteles. Tas glindas galima *

11 ima greitai 
galva su 

alvvu alie-

Nera tai jokia

kant galva

sznkoinis pamirkitomis uksii-
SP.

Kuomet mergaite skundžia
si kad jai kaklas nieszti, rei
kia tuojaus jeszkoti liteliu bu
vimo ženklas.
geda turėti uteles. Dažnai mo
kyklose randasi vaikai ir mer
gaites su szvariais ir neszva- 
riais paproeziais, ir ju kepuses 
paprastai kabinamos viename 
kambary. Senesni žmones kar
tais ingauna uteles mėginda
mi kepures, ypacz pikesiiese 
krautuvėse. Kaip pirma saky
ta, nėra tai jokia geda ingyti 
uteles, bet labai geda, 
gre i t a i n e a t s i k ra t om a.

—Foreign Language Inf. Service.

vandenim gelbsti
bet visai nepanaikina tos ligos. 
Ant laimes tuos mažvezius kir- 
mclukus galima panaikinti su 
mostemis turineziomis sieros 
ir naftalio. Priesz dedant mos- 
ti reikia gerai nuplauti užkre- 

ir sziltu

niu. uzmusza 
bet neužmusza 

arba glindų,
jei ju

v2»> N. Lehigh St.
c.-- T>..'< Frackville, Pa.(t.f.) tf I

SouthS. Boston, Mass. — 
Bostono Municipal teismas nu- 
br."2j Mare Žilinskiene vie
niems metams kalėjimai! už 
iszviliojima $2,200 isz tūlo vy
ro. Žilinskiene apeliavo in auk 
sztesni teismą. Ji turėjo užsi- 
statyti $2,000 kaucijos iki ki
tam teismui.”

“ Boston American’ne buvo 
andai raszyta kad jiedu pradė
ję draugauti 1923 metais. Isz 
pat pradžių tas žmogus davės 
Žilinskienei $75, o paskui per 
18 menesiu pirkęs 
dovanu ir sziaip 
“ prafundines. 
davo jiedu 
in trumpa laika tas žmogus sa
kosi iszleides ant Žilinskienės 
suvirszum du tukstaneziu do
leriu. Jis leidos ant jos pinigus 
dėlto, kad manės _ypaezia. Žilinskiene, 
jam nesako, kad ji turi vyra ir 
szeimyna. Kada jis dabar su
žinojo, jog 
jis apskundė 
pinigu.

baudė

4 4

jai visokiu 
daug pinigu 

Matvt, susiei- 
gana tankiai, nes

$,

ja gauti už 
matomai,

jis negali jos vesti, 
ja už viliojimą

— “K.”

Ant Pardavimo
Biznavas Namas ir du privatiszki namai ant glaunos gatves 

Minersville, tinkamas del bile kokio biznio.
Du biznavi namai ir privatiszkas namas ant Pine Hill Str. 

Minersville.
Tris namai ant Davis Ave, Pottsville.
Namas ant Middle Str. Minersville.
Tris namai ant Spruce Str, Minersville.
Penki namai ant E. Laurel Str. Minersville.
Du namai su elektriku, maudykle ir sziluma ant Deloware 

Ave. Minersville.
Vienas namas su dideliu lotu ant High Str. Minersville.
Du namai ant Middle St. Minersville. 1 -1,

- (J * f H i]
Parma tinkama del auginimą visztu, teipgi puikus sodas,

'H. t !< £
4 JRingtowne.

Farma, North Manheim Townshipe, arti Schulykill Haven, 
60 akieriu. Geras pirkinys kurie jeszko geros farmos.

Turime teipgi fikszczeriu arba Show Cases, ir kaunteriu tin
kamu del bile kokio biznio.

Mainom praperties ant farmu ir farmas ant prapecziu.

Kreiki tęs pas:
MINERSVILLE, PA. 

arba pas
• Jos. ABRACZIN9KA, SHENANDOAH, PA.

Wm. PAULAUSKA,

Philadelphia. — Iszbegins 
isz ulyczaites arti Germantown 
Ave., 17 metu Eugeniuszas 
Brolinskas, likos pataikintas 
per sunku tfoką kuri varo Ąip
gustas Kameranski, ir utmus^ 
tas ant vietos. Drpivęps treko
sako buk vaikas užbėgo staigįiį 
priesz kele, todėl negalėjo tre
ko sulaikyti.

— Daminika Janutiene 
metu, gyvenanti
bria ulvczios, Port Richmonde, 
likos nuvežta in pamišzeliu li- 
gonbute Norristowne.
radosi lyg sziam laikui kalėji
me už bandymą nusižudyti gu
zu 19 Juniaus, bet nepasiseko, 
tiktai josios du vaikai Laurea
tas 7 metu ir Henrikis 6 mene
siu užtroszko guzu, bet motina 
daktarai adgaivino.

Du banditai ineja in 
kroma Vinco Menkaus ant 2227 
E. William ulyczios, suriszo 
lochininka ir kelis kostumerius 
su nektaizoms, apiplesze visus 
ir dingo automobiliuje. Bandi
tu da nesuimta.

— Pana Viktorije 
bauckiute isz Tamakves, Pa., 
likos paženklinta ’dažiuretoja 
ligoniu ir tlumoczium Munici
pal Court Nurse and Interpre- 
tor.

, 34 
ant E. Cam-

stas vietas su muilu
ANT PARDAVIMO.

♦

Parduodu narna su bizniu už 
pifcią t preke Jiktai, už $3,500. 
kampinis namas 6 ruimu, mau
dyklė ir szuuipa, ant puses lo
to.

Jos. Trepkins
_ Jk » 1 • J —, — ...

JCipnpinis namas 6 ruimu, man-

įq. (t.73

iąa Oorper Lytį & Snyder Sts.

Motore 4

Gra-

— Bėgdamas nuo savo pa- 
cziules kuri korszino jam isz- 

t-už koki tai 
'Jokūbas Mali-
22-ros ulvczios

perti gerai kaili 
prasižengimą, 
nauckas arti 
ant Pearl uly., isz baimes szo- 
ko per langa iszsilauždamas 
koja. Dabar randasi Hahne- 
man ligonbuteje. — Turėjo bū
ti tikras lepsze jeigu nuo bo
bos beg<o.

Nigeris Charles Lewis 
atejas in sztora Kovickio ant 
1228 South Str., nudure peiliu 
17 motu dukteria Janina. Su- 
begia minia žmonių norėjo pa
karti juoduką, bet palicije ji 
iszgelbejo. Janina likos nuvež
ta in ligonbuti.

bet palicije ji

Mew Minersville, Pa.
ĄNTPARDAVIMO.

suNamas i 
fikszczerei, 
ant W. Centre St. ' 
mas prie kito galo loto. Kreip- 

" 1j. • (t.sep.23)
51 S!. Main St.

saluuu ir baro 
dabar tuszczias, 

Teipgi im

kites ant adtb'so u 6 ' (l.sep.23)

MahaBov Čitv, Pa.
... -----------------

ANT PARDAVIMO 
4 ’ • 11

Namas ant vienos ftfihilijos 
ant czverties loto ant W?Mar
ket St. Parsidiios labai pigiai. 
Teipgi parsiduoda ir bizniavas 
namas ant W. Centre St. (t.73

414 W. Centre St.
’1 Mahanoy City, Pa.

NORIU PIRKTI AR PARAN-
DAVOT MAŽA EARMA.

* f ,* M t >. i '

Kas turį maža farmukia 3 
akelius žemes artiar apie 5

Mahanojaiis ar Leiksaid ne to- 
_ __ • tai atsi-

szauke,\ tupja\is( ,in redąkcije, 
nes pajeszkotojas geidže tuo-

li nuo gelbžii|kelio
4

jaus jaja apimti ir apsigyven-
• r * • ' ■ *'k* a i * * * * . iti ant j.Qsiop. Ątsiszaukitę tuo-
jaus in redakcije “Saules.

GERIAUSE UŽEJGA MEIZ- 
VILLE-GILBERTONE PAS 

JUOZĄ KUPOZIUNA

Kampas 802 Main uli. kur ka- 
rukas užsisuka ant Frackvilles.

Nesenei pirko szi kampini 
narna su hoteliu, persikraustęs 
isz Mahanoy Plane. 0 kad tai
yra svetingas žmogus, todėl at- 
silankykite-pas ji, o jisai jus 
priims prietelingai. • Puikiause 
vieta visam Meizville. Prava- 

Avel, Melrose Park, Jikos už- žiuojent su.automobiliu, susto
kite ant pasilsiėdr pasidrutini- 
mo. ■/'

Chicago. — Lietuvis Vikto
ras Skodžius, 36 m., 1011*- 21

muaztas apvirtus automobiliui 
ties Addison, Ill. Automobilius

vi■niurni i*f
"v
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CHICAGAS PASTATE PUIKU STADIUM.

Paveikslas perstato nauja miestiszka stadium kuris randasi Grant Parko, arti Field
muzojo, kuris likos atidarytas szi menesi per palicijantu karnavola.

MAUDYMAS VEDA 
PRIE SVEIKATOS.
Sveikata yra turtas, ir tan

kiai maudantis galima ta tur
tą ingyti. Kokiuos ryszius turi 
maudymas su sveikata ? Žmo
gaus kūnas, pats saye reguliuo 
jantis susideda isz invairiu or
ganu, kurie sveikata palaiko. 
Tarpe ju yra kūno odai, turinti 
tiek daug kraujo- gyslelių ir 
nervu, kad indurimas su spil- 
kute isztraukia krauju, kuris 
szirdim, ir tuom pat sykiu pri
duoda skausmo, 
komunikacija su
Szie du organai, szirdis ir sme
genys kontroliuoja visus kūno 
veiksmus. - į

Kad maudymas turi tiosid- 
gine intekme ant ju parodp 
rytmetinis nusiprausimas, ku- 
ri,s tiek atgaivina visa kuna, 
kad be jo negalima apseiti. Ta
me atgaivinimo yra visas mau
dymo sekretas. Jei nuplovimas 
veido yra taip naudingas, plo-

kas parodo 
smegenim.

n y yra kuomet norima iszki- 
prausti. Ir tas yra absolucziai 
reikalinga nors syki savaitei, 
ar dažniau sulyg žmogaus už
siėmimo. Suran tania 
kasys reikalauja 
dažniau negu ofiso 
kas.

Szilta iliaudyne yra taip pat 
gaivinanti, nes isz jos iszejus 
kūnas greitai sutraukia kam
bario temperatūra, 
rastai esti žemesne 
gaus kfino, ir tas susidūrimas 
ragina gaivinanezius jausmus. 
Nuomone, kad szilta maudyne 
atidaro kūno odos 
yra klaidinga, nes 
met esti atdaros.

, anglia- 
iszsiprausti 

darbinin-

kuri pap
ilei žmo-

reikia ji suszlapinti per vi-

Jei aplinkybes neprileidžia 
prie iszsimaudymo, sztai ka 
galima padaryti. Paėmus abru 
sa, 
dūri drungnam vandeny ir isz-
grežti. Laikant abu galu, trin
ti nugara su juo in abi puses. 
Iszsimaudant drungnam van
deny kas ndineti labai gaivi
na.

Maudyne, kur vanduo puo
la kaip lietus isz visžalis yra 
gerai tvirtam žmogui, liet ki
tiems netinka. . Taip pat daž
niai maudantis labai szaltam 
vandeny yra pvojinga nebent 
pasirodytu reakcija, t. y., sma-sk vlutes

jos visuo- gus jausmas be jokio drebulio.

/

vimas viso kūno turi būti kin
kas naujdingesnis. Patyrimas 
parodo, kad szaltas vanduo 
yra labai gaivinantis ir stimu
liuojantis,

Maudytis drungnam vande-

Y
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Merchants Banking Trust Co. Banka
" ‘ " Mahanoy City, Pa."

■ $ ..... -

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu

1 •

pinigu yra gerlaus negu lotas procentas be jokio saugumo. 
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro-

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
dirba ir czedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento. . .

J

abru.su



