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PAAUKAVO GYVASTĮ UŽ 
VOVERIA.

Cleveland, Ohio.
Stolarskis, 42 metu, paregėjus
ant medžio voverelių, užsima
no ja ja pagaut gyva. Užsilipo

Juozus

ant medžio, bet szaka sulužo, 
Juozas nukrito žemyn nusi- 
lauždamas sprandu nuo ko t ne
jaus ir mirė. Paliko dideliu 
szeimyna.

12 DARBININKU ŽUVO 
ĖKSPLOZIJOI — DAUG 

APDEGINTA.
Martinez, Cal. 

darbininku žuvo o 
kos apdeginti baisioje eksplo- 
zijoi 60,000 dėžių gazolino* ant 
doku Associated Oil Co., peli
kes mylės nuo czionais. Darbi
ninkai dirbo ant laivo Ander
son kuris gazolinu adgabeno in 
czionais. Laivas sudege.
MIEGOJO SU NEGYVA MO- 

TERIA, KURI MIRĖ NUO 
MUNSZAINES.

Palicije isz West 
apsakė apie 

bjauru atsitikima žmogaus ku
ris miegojo su negyva moterių.

Leonas Vlatovskis, 1740 Lull 
uli., susitiko ant ulyczios su 
Rože Krajackiene, 50 metu, ku
rios gyvenimu palicije nedaži- 
nojo.

Leonas paprasze Rožes idant

— Dvvlika 
daugelis li-

t
YRA LIETUVI!)! NUO GAZO

Isz Visu Szaliu
PALIOVĖ

BAISI NELAIME PER NU
SLYDIMA KALNO.

Per nuolatini lietu atsiliuo- 
savo didelis szmotas kalno prie 
kaimo Vai Maggia, Szvaicari- 
joi, ant kurio nukrito daugybe 
akmens ir žemes, padarydamas 
daug bledes gyventojams isz 
kuriu teipgi keliolika pražuvo.

ir auksi
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ISZ LIETUVOS
NE TEIP PRIVALO ELGTIS 

. SU 2M0NIMS.
Lioliai, Raseinių apskr. (‘Vi

bes’ kor.) — Tai nedidelis mie
stelis su pora szimtn gyvento
ju ir storu riebiu klebonu, A. 
Požėla, kuris beveik puse mies
telio trobesiu valdo. Yra ir ko- 

neszioja tik 
o vra

peratyvas, kuris 
koperatyvo varda, 
klebono k romeliu.

Jau trcczias metas, 
szaukiama jokiu
dalykėliu, kuriuos vienas kle
bonas iszsprendžia 
neatsiklausdamas.

vien

kai ne- 
susiri likimu,

I
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Pleasant Prairie, Wis. — 

Czionais kilo baisi eksplozije 
llerculas Powder Co. Drūtis, 
eksplozijos davėsi jaust po 
visa aplinkine, žmonis iszbe- 
giojo laukan didėlėje baimėje 
jeszkodami savo namiszkiu. 
Du darbininkai likos užmusz- 
ti: Prancūzas paezia ir keturis 
vaikuczius ir
paliko paezia ir du 
Darba sulaiko ano 
dienu.

Vok ietys kuris 
vaikus, 

keliolikos 
Vargdienis.
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ISZGERE SZTOPO ILLINO- 
JUI, O PABUDO FL0RID0I.

Miami, Florida. — Vyras, 
kuris pasakė, Imk jojo pravar
de yra Girdus Menninger ir pa
eina isz Peorijos, Illinojaus, li
kos surastas czionais sėdintis 
ant trepu svetinio namo. Sake 
jisai buk nieko neatsimena, kas 
su juom atsiliko po iszgerimui 
rnunszainio, kuri jam davė ko
kis tai nepažystamas žmogus. 
Tame laike prie saves turėjo 
132 dolerius, puiku deimantini 
žiedą ir auksini ziegoreli. Ko
kiu budu jisai pribuvo isz Illi
nojaus in Florida nežino ir nie
ko neatsimena. Turėjo būti pa

su juom nusiduotu pas jojo sintiszkas sztopas kuri iszgere.

(liicago.
(Ii ietį go Ave.,

P f 1

nežinojo

- Proliibi-

skunda 
tok is varo

dranga Vlada Grvzbovski, H42 
N. zVshlnhd Avc<.,*hnt ko motoro 
sutiko. Pakelije užėjo abudu 
pas Joną ir Ona Olcszkus, 1742 
W. Division uli., kur nusipirko 
kvorta munszaines.

Ateja pas Gryzbovski, Rože 
su Leonu teip pasigėrė jog mo
tore negalėdama ilginus stovė
ti ant kojų, atsigulė in lova — 
ir mirė, nes nuo munszaines už- 
sitriicino.

Girtas Ulatovskis
kad motere negyva ir atsigulė 
szale josios. Kas ten tolinus at
sitiko, tai in laikraszti netinka 
apie tai raszyti.

RADO SAMOGONKA 
KASYKLOSIA.

Greensburg. Pa.
cijos sznipai rado dvi dideles 
samogonkas bruste kasyklosia, 
kada padare krata ant fanuos 
pas Aleksa Boggs, apie (ris my
lės nuo czionais.

Nuo kokio tai laiko aplinki
nei kaimvnai inneszr 
valdže i, buk kas
muiiszainc toje aplinkinėje ir 
daug žmonių pasigėrė. Prohibi 
cijos sznipai s u v uode kur ran 
dasi samogonkos ir arcsztavojo 
Boggs’a, kuris vare “sztopa“ 
artimoje k ašy kloję.
FORDUKAI PARSIDUODA 

KAIP BLYNAI.
Detroit, Mich. - 

devynių menesiu 
Fordo automobiliu 
pardavė 
nas. Praeita meta tam paežiam 
laike parduota 1,353,918, kas 
parodo, jog szimet parduota 11 
procentas daugiau forduku. 
Lyg pabaigai meto badai skait
lis daeis lyg dvieju milijonu.
PASIKORĖ ISZ RUPESCZIO.

Chicago. — Petras Basikovs- 
ki, 65 metu, gyvenantis po 2357 
Clifton Park Ave., pasinaudQ- 
damas isz iszejimo paezios pas 
kaiminka pasikorė miegkam- 
barije savo name. Motere rado 
savo vyra sustingusi ir su pa- 
gialba policijos kabanti nupjo
vė. Petras nuo il^o laiko sirgo 
ir buvo tuom strsirupinias ir 
nekarta kalbėjo moteriai, jog 
unit nfima erwawf i.

4 » sztopa

- In laika 
szio meto, 

fabrikas 
net 1,500,90.“) maszi-

ISZGAMA SUBJAURINO 10 
METU MERGAITE.

Deszimts metu
ne

(’hieago.
mergaite Antanina Gilska 
venanti po 950 N. Lincoln uli., 
likos baisei subjaurinta per 
Petra Radaczeka, 38 motu žmo
gų, kuris turi paezia ir keturis 
vaikus. Kaimynai užtiko taji 
gyvuli, kuri suome ir baisei ap
daužo. Mergaite tame laike ėjo 
in bažnyezia, Petras pasigavo 
mergaite ir i n t rauke iii tvaria 
užpakalije namo.

Badai tas pats
bjaurino ir kitas mergaites to
je vietoje. Palicije ji uždare ka
lėjimo, darydami tolimesni ty
rinėjimą.
NEBASZNINKE JAM KER- 

SZINO; PABĖGO IN TE
VYNIA.

Derby, Conn. — Geru szmu- 
torium vra kokis
Zydroii, kuris dingo ana diena 
isz namu pasiimdamas 
vim 2000 dolerius nuo 
les o du vaikus paliko ant uly
czios New Yorke.

Kėlės sanvaites 
las apsakė

i

iszgama sn

tai Vladas

su sa-
paeziu-

migai Vla- 
prisiegeliai,uus apsakė savo

Imk jam sapne pasirodė jojo 
mirusi pirma pati paliepdama 
jam kannogreicziause važiuoti 
in te\ yn>ia, ir apleisti antra mo
teris, nes 
tai jojo 
staiga mirezia.

Motere tuom labai persigan
do. Sutiko idant Vladas važiuo
tu in tevynia, isztrauke isz ban
ko 2000 doleriu kuriuos aplaike 
už mirti savo pirmo vyro ir pa
siimti savo mažus vaikus drau-

Pnieita Petnyczia Vladas 
pasiemias vaikus ir du tukstaii; 
ežius doleriu iszvažiavo in New 
Yorka. In kėlės valandas pp 
tam palicije rado abudu vaikus 
prie upes suszahisius ir iszaL 
kusius, bet Vladas dingo kaip 
laszas vandenije.

Dabar motere s'kundžesi pa- 
licijei, buk kas vakaras nakti
mis girdi kokius tai slaptingus 
baladojimus stubojo ir bijo 
idant dvase nebaszninkes jo
sios neužsmaugtu. — O gal tai 
dvase Vlado kuris geidže nud 

ntailrvaHHi

jeigu to neisz.piklyt u 
antra motere mirtų

ge.

SUDE DAŽINOJO BUK JO
SIOS MYLEMAS TURI PA

CZIA IR KŪDIKI.
Hamtramck, Midi. — Nema

žai imsi st (‘bėjo vargsze Valeri- 
jc Mikolaieziute, buk tasai, ku
ri mylėjo ir ketino su juom ne- 
užilgio apsivesti, turi paezia ir 
kūdiki. Yra juom Jonas Boggs, 
gyvenantis ant Maywood Ave., 
Det roite.

Boggs likos aresztavotas už 
apipleszima žmogaus, o kada 
stojo sude, jojo mylenia apie 
(ai daginius, atėjo dažinoti už 
ka josios m y lemas likos aresz
tavotas. Nulindo vargsze kada 
dažinojo teisybes. Dabar Vale- 
rije s'kundže ji už apgavysla, 
tevvsta ir iszmaitinima.

PALIKO PACZIA IR VAI 
KUS TEVYNEJE, APSIVE

DĖ CZIONAIS SU KITA.
IJoston, Mass, — Htunislovas 

Savickas, sudaręs neteisingus 
metrikus buk jojo pirma pati 
mirė tėvynėje, kuria paliko su 
dviems vaikais szeszi metai ad- 
gal be skatiko, pabėgdamas in 
Amerika, susipažino czionais 
su kokia tai Katre Visniauckie- 
nia, gyveno “ant vieros
laukdami kūdiki. Tik po dvie
ju metu draugiszko pagyveni
mo nutarė su jaja 
praeita sanvaitia.

Pažystami Savicko pranesze 
nelaimingai moterei ka mano 
daryti josios vyras, bet ka ga
lėjo’daryti motere? Pinigu ant 
keliones neturėjo o valdžia ne
leido in Amerika 
ateiviu iszsibaigė.

užvede
vardan ap

leistos moter.es, pastatydami 
apie deszimts liūdintojo ir da- 
vadus buk Savicko pirma mo
tere yra gyva.

Valdže ketinu 
vieku ir iszvarvti *

11 SUSI-

aps i vest i

neš skaitlis

o padare

APSIRGUSIU.
. . .... . -■ . L-.

Elizabeth, N. j| -- 
vyrai mirė,

Keturi 
o o.} serganti .yra 

pasekme tyrinėjimu,
Standard Oil kompanija dare 
su nauju guzu, 
pirma tinkamai
apsaugoti. Tarp serganeziu yra 
ir szios lietuviszkos 
kaip rodo ligonbUcziu

Juozas Sziszka, 19 metu 
Jurgis Pacziokas, 26 metu, nuo 

, Jurgis Ra- 
Ant. Krovic- 

kas. Manoma vra kad
.Jury pradės tyrinėjimus apie 
szita dalvka.

dai:

kuriuos

nepasirūpinus 
darbininkus

305 Magnolia Ave 
kas 24 metu, ir

pavardes, 
rekor-

(hand

Dvi mo-

PAPUGA ISZGIALBEJO 
JOMS GYVASTĮ.

1 ’biladelphia, Pa.
teres ir mergaite likos iszgial-
betos isz deganezio namo per 
kaimvnus Gormantowne. Ant 
riksmo papūgos kuri szauke 
“fajer!” subėgo kaimynai ku
rie isznesze isz deganezio namo 
moterių Oakford kuri sirgo pa- 
raližu ir moterių Volkman kuri 
tame laike sirgo, drauge su jo
sios maža dukrelių.

New York'. -

i nei t i

namu ir
ne žc-

Edwardsville, Pa. —- Norint s 
valdžios agentai tankei padaro 
ablava ant varytoju munszai- 
nos, bet žmonis nepaliauna jo
jo varyti ir daugelis nuo josios 
apserga ir mirszta. Vėliausia 
auka tosios truciznos yra Ado
mas Pilkeviczius, 60 metu am- 
žio žmogus kuris mirė slaptu 
bildu. Valdžia daro slieetva 
kur jisai gavo ir gere namine.

»

negeriau kaip

vagimis, 7 .jei 
Žmo-

Telegra-

jog keliolika isz juju nu- 
Valdže uždėjo didelius

džiute 
abudu 
Brundziene ir V.

Poni
4

niekieno 
Bažnvczia 

apleista, szvcntorius isz prie
kio aptaisytas, o užpakalis pa
liktas atviru, kad butu pato
gu miestelio ožkoms
szventoripn. Už paliktus 4,000 
rubliu pinigus, dar senai priesz 
kara insteigimui prieglaudos 
skirtus, klebonas Požėla nusi
pirko puse miestelio 
i szn uomuoja i mdamas
mas. Be ko kifb pasižymi dide
liu nemandagumu; jei kas ei
damas pakelia tik kepure, tai 
jis nusisuka iii szali ir neatsa
ko. Jis žmones in vairia i kolio- 
ja ir iszvadina “
tik jam kas nepatinka.
nes gi vislia kenezia ir bijo ka 
nors priesz klebonu pasakyti.
DIDELE UGNIS, PADARE

Daug bledes.
Nemekszcziai, Utenos valscz. 

— Sz. m. Spaliu men. 2 __
9 vai. vak. Ncmekszcziu kaiina 
isztiko didelis gaisras: sudege 
dvieju ūkininku visos triobos, 
izskiriant klojimus, ir vieno 
ūkininko kietis; viso 7 triobos. 
Nuostoliai labai dideli; vieno 
ūkininko Krikepelio Kostanto 
visai maža kas spėta isz ug
nies iszgclbcti.

Gaisro gesinti buvo atvažia
vę isz Utenos miesto gaisrinin
kai, bet, sudegus ju pompos 
žarnai, negalėjo suteikti tin
kamos pagelbos.

Gaisro priežastis dar neisz- 
aiszkinta. Intariamas padegęs 
to pat kaimo ūkininkas Strei- 
žys Justinas kuris dabar aresz- 
tuotas ir tardomas.

PASEKMES LIETUVISZ
KOS MUNSZAINES.

Smalininkai. — Isz 
ninku (Klaip. kr.) 
gabenamas denatūruotas spi
ritas. Apylinkes gyventojai ji 

“baltakes,” 
Smalininkuose tekasztuo- 

ja litras trys litai. Kai kurie jo 
vartotojai liko suparaližuoti, 
nustojo regėjimo, kai kurie ir

dieua

ap
giickas, 
nkes in

Mount Cannel, Pa. — Kun. 
Bartuszka suriszo mazgu mo
terystes pana Viktoria Brun

au Vladu Zatavecku 
isz Ashlando.

Zataveckas 
isz Frack vi lies buvo svotais. '

— Antanas
14 metu vaikas, 
kaili nuo tėvo už nesilankymu
in mokslą i nia, pabėgo isz na
mu ana diena. Mahunojui pali-

j*ado toki vaiku ant Rea- 
dingo stoties’ Icuns sakėsi buk 
gyvena New Yorke. Ar tik ne 
bus tas pats vaikas.

... I

* I

J1
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Scranton, Pa.
d. atsibuvo teisnia'

— Jįfoalio 14 
;majy?An tano 

Paulausko už nuszovima dvie
ju motoru: Czesnaviczienes ir 
Bagdonienės. Daktarai iszttre 
Paulausko protą ir pripažino 
ji esant beproeziu. Todėl teis
mas nusprendė atiduoti 
beprotnami ant viso 
ežio.

BOLSZEVIKAI 
SPAUDINTI POPIERINIUS 

PINIGUS.
Moskva. — (.'entraliszka Pil

domoji Kamisije nutarė idant 
daugiau nespaudyti popieriniu 
pinigu, nes liek ju turi kad ne
žino kur dėti. Dabar pradės 
leidinėt sidabrinius 
ui us.
UKRAJINOJE ARESZTAVO- 

JO 2000 UŽ DIRBIMĄ 
NAMINES.

Karkovas, Ukrajina. — Val
dže stengdamasi užbėgti dirbi
mą namines, praeita menesi 
arcsztavojo du tukstanezius 
ypatų už dirbimą vodkos be 
valdžios da leidimo,
krata net 11,000 namuosia Kle
vo ir Karkovo aplinkinesia.

Krata buvo gana pasekmin
ga nes konfiskavo 4926 samo- 
gonkas, 350 tukstanezius bon- 
ku spirito ir nubaudė prasižen
gėlius ant szimto tukstaneziu 
doleriu.

Ukrainoje
Amerike, bet fenais žmonis ga
li varyti guzute jeigu aut to 
iszima pavolinima nuo valdžios 
ir už tai užmoka, todėl valdže 
turi sziek tiek naudos isz to, 
bet Amerike visi dirba o val
dže gauna nuo to szpiga.
LATVISZKI KAIMUOCZIAI 
ISZŽUDINO TAKSORIUS.

Ryga, Latvije. —
mai pranesza buk daugoHosift 
dalysiu Latvijos kaimuoeziai 
teip inirszo ant valdiszku tak
so ri u, 
žudė.
padotkus ant kaimuoeziu kuriu 
negali užmokėti. Daugeli kai
muoeziu arcsztavota^
KUNIGAS NEKALTAS UŽ 
NUŽUDINIMA SAVO PUS

BROLIO.
Montreal, Kanada. — Katali- 

kiszkas kunigas Adelardas De
lorme, likos iszrastas nekaltas 
per Kanadiszka džiuro už nu- 
žudinima savo pusbrolio Rati
lo Delormė apie tris metai ad- 
gal. Kunigą teise net tris kar
tus, bet szi paskutini karta isz- 
rado ji nekaltu. Kaulas, kuris 
buvo studentu Ottawos univer
siteto likos surastas 
su szeszeis szuveis
Valdžios advokatai davadžiojo 
buk kunigas ji nužudo idant 
gauti jojo turtą susidedanti isz 
180 tukstaneziu doleriu, o 
trumpa, laika priesz žudinsta 
prikalbino savo pusbroli idant 
apdraustu savo gyvastį ant 
tukstanezius doleriu. Kunigas 
buvo, vienatiniu sukccsorium 
nužudyto.

ji in
gyvas-

Velionis turėjo

1

'i»

;! i|

1
J

..ii

<jk

— Spalio 11 d. ant geležke- 
lio likos suvažinėtas Vincas 
Barkauskas.
suvirsz 50 metu, paėjo isz Su
valkų vedybos. Paliko naszle 
motere su mažais vaikuczais.

— Spalio 13 d. mirė staigia 
mirezia Mateuszas Selvenis. 
Rytmetį jis iszejo in augliu 
kasykla dirbti ir kaip tik spė
jo nueiti in darbo vieta, atsisė
do ir užbaigė savo gyvenimą. 
Velionis buvo 40 metu 
žiaus.

VAIKAS 17 METU SENUMO, 
KALBA 15 KALBOMS.

Hdwardas P. 
Hardy, 17 metu, kuris instojo
in Columbia universitetu kada 
turėjo dvileka metu o 
baigė vėliaus in laika trijų me
tu, ana diena sugryžo isz Angli
jos, pasako buk mano pasilikti 
dvasiszku. Vaikas kalba pen
ki oi ik oms kalboms, iszmokda- 
mas Zydiszkai paskiausia. Jo
jo tėvas yra profesorium najor- 
kinio universiteto.

kuri už

aut kelio 
galvoje.

S mali- 
smarkiai

■M

1

J
11

n< iill

skundaPažvstami 
prieszais Suvieku 

moter.es, vartoja vieton 
nes

nais

persk irt Sa- 
isz A me riko 

idant keliautu pas pirmutiniu 
paezia ir vaikus. — Kiek tai 
panasziu Savicku randasi czio- 

Ameri’ke kurie panaszei
padare ? <
NEGALĖJO ISZLAIKYTI 

MOTERES TYLĖJIMO.
Philadephia. — Priežodis sa

ko: “tylėjimas yra vertas auk
so,” bet ne teip buvo su Vincu 
Snyderiu, 40 metu žmogeliu isz 
Moscher ulyczios. Pacziulo ji 
apskundė už apleidimu josios 
ir ketyriu vaiku. Vincas su

TOKS PASIELGIMAS. 
PAPEIKTINAS.

* - o— -■ ......... ..

Panemunėlis. — Junoku kai
mo 15 m. vaikas pavogė dvirati 
isz Panemunėlio stoties Radze- 
vieziaus. Tas nusamdo keletą 
vyru, o pastarieji ateje baisiai 
musze ta vaika ir motina, kad 
prisipažintu, kur dėjo dvirati. 
Vaikas pasako, 
krūmo paslėpęs.
in krumus, dviraezio neberado; 
matyt, vagis nuo vagies pavo
gė. Krūme vėl juos kibai musze,- 
kad girdžiantioji sake baisu in- 
spudi daro vaitojimai nakties

Panemuniocziai kalba,
kad ir patys lupikai buvo va
gys; tai gi vagis vagi visados 
musza,

Paskutines Žinutes.
*

vaiku.ir ketyriu vaiku. Vincas sli
džiu! pasuke, buk jojo prisiege- 
le Agota kaip ant jojo nepyk
davo tai nekalbėdavo su juom 
per szeszis menesius ir už tai 

», nes negalėjo isz- 
kenst josios grabinio malszumo 
šluboje, o kada jam karta pa
liepė nesztis von tai ir iszejo.— 
Stebėtina, nekuria vyrai geistu 
idant juju paeziulos paliautu 
male su liežuveis per diena o 
szitam nubodo tokis gyvehi- 
man !

ja^ja apleido

kad dvirati 
Kaip nuvyko

Yakima, Wash. — Ed. 
Stiner, paslėpė savo moteres 
maža ziegoreli in burna, stai- 
gai nurijo ir ziegorelis randasi 
dabar pilve.

— Szimas 
ir trys vaikai

New York.*

Rotb, jojo pati 
sudege doganeziain name, o kc-
» a « • a a a • J' ..* M ' "V '

liolika žmonių smarkei apdegė.

laiku. Chicago. — Chicago MiL

jo neapkenezia. Milicija 
pavelijus lupti, tik neperdiuig. 
Czia irgi da rosi didele netei
sybe juk tani yra teismas baus
ti, ir kiekvienam muszti nega
lima;'o antra, dar neisztyrus ar
kaltas. Tai mat kas dedasi mu- 

a avi cjrjtrah4^*i in I

waukeo tavorinis trūkis trenke 
in strytkari užmuszdamas de
szimts pasažieriu o 40 sužeido. 
Sargas ant skerskelio buvo gir
tas ir nedave ženklo kanikui 
sustoti.

York, Pa. — Oktoberio 
menesi cigaru fabrikai padirbo 
66,158,682 cigaru. Daugiau ne 

i'll zl O 4" WV*J’'t4»««
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mire. Žmones stebisi, kad val
džia neuždraudžianti ji gaben
ti.

žydai

ŽYDAI APGAUNA 
ŪKININKUS.

Jurbarkas. Vietiniui 
turgaus dienomis iszvažiuoja
in užmiesti ant keliu ir, neiu- 
vdžiavus in miestą, isz ūkinin
ku supirkinėja javus ir sziaip 
in vairius valgomuosius pro-
diiktus. Ūkininkai, nežinodami 
rinkos kainu, dažnai per pigiai
kelyje -parduoda javus žydams.

paezia-
iVertetu kaip kitur 
leifeti supirkinėti tik 
me turguj.

NELAIMINGAS TILTAS.
Kamajai. —Neatsargumo au

ka. — Spalio 10 d. žmogus va
žiuodamas isz jomąrko per Ka
majų tilta arkliui bėgant isz- 
krito isz vežimo ir ant vietos 
užsimusze. Tai nelaimingas 
tiltas. Ant to tilto užsimusze ir 
Rageliu Jaunas kunigas. Visur 
reikia atsargumo; juk atsarga 
____ 1_______ii JI__

daroma

nu re
I

am-
Likosi palaidotas be 

bažnytiniu apeigų.
— Sziomis dienomis 

Kazimieras Karaniauskas. Jis
sirgo apie pora metu ir nega
lėjo dirbti. Velionis buvo 36 
metu amžiaus, paėjo isz Ūdri
jos parapijos, Kalvarijos aps., 
Kirmeliszkiu dvaro. Amerikoj 
iszgyvcno suvirsz 10 metu. 
Amerikoj liko du brolai, o Lie
tuvoj liko jo pati, du brolai ir 
dvi seseres.

— Taipgi nesenai mirė Mo
tiejus Szennuksznis. Velionis 
iszgyvcno Amerikoj apie 28 
metus, paėjo isz Veiveriu pa
rapijos, Mariampoles apsk. 
Paliko paezia su vaikais dide
liame nuliudime.

I

Chicago. — Lietuvaite Ag
nes Johnson 19 metu amžiaus, 
6018 S. Lafayette Ave., pasi
mirė. Washington ligoninėj nuo 
Busižeidimo. Namie ji inejo in 
prausykla ir paleido sau in gal
va szuvi isz revolverio. Mano
ma, kad priežastim saužudys- 
tes buvo jos ilga liga. Jos lai
dotuves bus sziandie. Agota
yra gimusi Chicagoje. Paliko

• • • 1 1 •
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F. Pietro, profesdris isz Ox- 
fordo universiteto Anglijoi, 
badai atrado toblyczes para
ižytas per Maižicszin grinve- 

maldnamio Serabite,
artimoje Synajo kalno. Badai 
yra tai deszimts prisakymai 
Dievo paeinanti da nuo 5000 
metu.

Anglikai netiki idant tai bu
tu prisakymai kuriuos aplaikc 
Maižieszius ant kalno Synai, o 
vienas laikrasztis net iszsitare: 
“Gal neužilgio dagirsim, jog 
profesoriai ir jeszkotojai seno
viškų užlieku surado puodus 
kuriuos naudojo Adomas ir Je- 
va Rojuje.

4
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Toji namine arba munszaine 
kuria pagimdė prohibicije turi 
savije didesni drūtuma ne kaip 
kas sau malto.

Vienas isz musu anglekasiu 
paviete Skulkino, kuris vare 
taji skystimeli — kaip pats ap
sakinėja, paregėjo skiepe kur 
vare munszaine, maža peluke. 
Sako jis: Bėgiojo padla ir bė
giojo po skiepą ir kartas nuo 
karto lyžtelėjo Irtszeli namines 
kuri varvėjo ant žemes, po tam 
hop ir inbego in skylute, o asz 
žiurau ir žiurau ir pats laikas 
nuo laiko ragaunu. Sztai ka 
matau, — o galiu tai pasakyt 
po prisiega, — toji peluke isz- 
lindo isz skylutes, atsistojo ant 
pryszakinin ir suriko žmogisz- 
ku balsu: “Kur tasai katinas! 
Duokite ji szen! Asz jam paro
dysiu....” Asz teip iszsigandau, 
jog nubėgau ant virszaus, per
virtai! ant lovos ir nepabudau 
net už dvieju dienu.”
ne puikus vaisei munszainos!

— Argi

"... '

'L

Ne viehas isz devvniolikos 
vyru, kurie yra nusprensti ant 
mirties, Sing Sing kalėjime, ne 
butu tonais, jeigu butu tureja 
gerus advokatus, teip kalbėjo 
Clarence Darrow, advokatas 
kuris gynė žndintojus Loeb ir 
Leopoldą Chicago, laike atsi
lankymo pas sudžia Alfreda 
Toiler, New Yorke.

Advokatas Darrow kalbėjo 
toliaus: “Gvarantinu, jog kož- 
nns vyras, kuris lauke mirties 
Sing Sing’e, randasi tenais, ba 
ne vienas isz ju neturėjo gero 
advokato kuris ji apgintu, Ar 
manote, jog vargingas žmogus 
gali pasamdyti gera advokatai 
Ne. Toki advokatai yra užimti 
apgynimu ir saugojimu milži- 
niszku turtu milijonierių ir 
korporacijų.

Teismo aukos
vargszai, silpni ir apleisti. Ka- 
lejimuosia sziadien yra tiek 
mokytu vyru, užbaigusius uni- 

jog galima butu

yra tiktai
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J. K. Bayonne, N. Y. — Rei
kėjo piTsiunst greieziau tai bu
tu geras ginklas priesz 
mus. Prisiuntet nžvelai,

rinki- 
todel 

neužsimoka talpyt. Sunaudosi
mo straipsneli kada ant to ra
sis proga.

M. S. P. Elizabeth, N. J. — 
Didžiojo Szaltinio laminta var
ge! gausi kur pirkti, 
Ambrike negalima
Europoje da neužbaigtas spau
dyti. Jeigu tamistvle turi sena, 
tai prisiunskite, o mes apdifry- 
siine in skūra ir bus da geres
nis ne kaip buvo naujas.

nes jojo 
gauti, o

— nu i- - ■ - -- ----------------- —..........................................—................................ - ------------------

TEMYKITE BROLEI LIETUVIAI.
Parduodu Farmns. Turiu surinkęs 

npie 30 geru farmu, su budinkais ir

Kur Vincukas?
sugryžo va-

— UŽ-
Y--------------------

asz Jain

klausė tėvas kada 
karo namo.

— Liepiau jam eiti gult už 
pakuta.

Kodėl?
Ba baisei keikei

— Ar toip, 
dysiu, asz ji pamokysiu 
nuo to užsilaikyt -- 
tuojaus pas ji - - - -

Tam s i ai n k a r i d o r i j e 
Husimusze kakta ant 
szępos.

pa ro
ką ip 

- - Einu

tėvas 
kampo

u
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nosiesSmertis ant
'i’y

Gerai yra gyventiGerai yra gyventi ant szios 
aszaru pakalnei, pakol žnlogus
yra dar sveikaš ir drūtas. To
li iame
gus gali pafdrupintl savo gerais

Tcve-keliaujant in Amerika.
liai su ataromis tada ji iszly- 
dejo. Motinėlė melde jo, idant 
jis tarp invairiu žmonių, tikin- 

n cat si žadėtu
3 būvyje kibknenas žmo- j !• IT » 1 I*' * J •■* “ ; ‘ i c

darbais apie amžina laiminga Dievo ir tikėjimo. Jis motinėlei
ežiu ir netikėliu J

gyvenimą, bet podraug gali ir prižadėjo drnez/iai laikytis prie 
sąžine beveik užmarinti I Die • "t * i • • • • V 1,1 i • » 1 ; t

miu, apie kurias mes užtylėsi
me. Tik galpp toki buvo jo žo- 

i, prižadu viską 
jeign brangiausias

džiai: kunigėli 
pataisyti,
Dievas, kurio buvau iszsižade- 
jes, iszkels mane isz szitos sun
kios ligosi: atsižadu bedievys-1 
tęs; ka nuskriaudžiau, visiem.

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

rl 1 
j

versitetus, 
juos patalpyt po visas Suvieny
tas Valstijos. Sziadien vargin
gas žmogus kad ir nekaltas, bu
na nusprenstas ant mirties nes 
nesiranda gero advokato idant 
ji apgintu laike teismo, o kat
ras ir atsirastu, tai negalėtu 
jam tiek mokėt kiek jisai parei
kalautu. — Tikra teisvbe!

PAJESZKOJIMAL

f

Paje«zkau savo pusbroli 
Zarambft paeinanti isz Kauno 
Red., Raaeinu Apskr,, Szilales 
Para., Užlankes Kaimo. Mel
džiu atsiszaukt.

Peter Zaraniba
Ž23 Dewey Avc.,

, Scranton, Pa.

savo

WAntanas Cziapas atvyko 
Amerikon 1903 m. isz Vieksz- 
niu Valscziaus, Sziaulin Aps- 
kriezio, Kauno Redybos. Iki 
1914 metu gyveno Silver Creek 
Pa* Prdszomo atsiszankti arba 
kis turi apie ji informacija

&

praszome praneszti. (t.89.
Lietuviu Biurą, 

Foreign Language Inf. Service

New Yorft City.
119 West 41st Street,

I-'

sodais, prie vandeniu. Parduodu ant Į 
visokiu iszmokėjimu. L. 
pats pragyvenau 12 metu, 
sveikas oras. 
Pirkit brolci, 
neiszdavinėkite savo pinigus, nupir
kite farma, nedings nei vienas centas 
katra mokėsite už farma, neturėkite 
bosą ant saves, atvažuokite arba ra- 
szykite ant adreso.

Antanas Macunas, 
Irons, Mich.

. inesjauCzionais asz I . . .
Geras ir 

Gerai viskas užauga, 
nevarkyte miestuose,

R. 1, Box 51
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~ Po sziints milijonu vel
niu, — suriko tėvas isz skaus
mo, — o kad 
trenktu taja prakeikta
ir tuos ka ja. czion pastate. O 
kad ja - - - -

Tėvai, gana ant sziadien 
! Vincuką

ir teip už daug, — tarė pati, 
— pasilaikyk savo mokslą ant 
rytojaus! *

ja perkūnai su- 
szepa

iszinokinai 
pati

SKAITYKITE SAULE

Inidoja mirusiusIszbalsomuoja ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
eitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas, 1373 M.

les; ka nuskriaudžiau, 
pasirūpinsiu atlyginti ir visa 
savo amžių prižadu pakutavoti 
už savo nusidėjimus. Ak! Die
ve Dievo, maloniausias! kaipgi 
graudu man darosi, jog negy
venau krikszczioniszkai. Su
spaustas skausmuose iY silpnu
muose negaliu tikrai iszpažinti 
Visu savo nuodėmių. Ak I nelai- 

" |mingas asz, asz baisusis nuside- 
Czia negalėjo ligonis

’ 3vo, bet ta prižadėsima sun
kiai peržengė. Czia iau aszaros 
pasirodė jam ant veido ir rieda 
per skruostus. Jis mato savyje 
aiszkiai, jog nevien savo priža
dėjimu peržengė, bet juoba vis
ką szveiita paniekino ir bbdic- 

, Mėgino ka 
lo ligonio, gulinezio ligonbūti- isztarti, bet per dideli susigrau-

szventais žodžiais, iszejo, deka- 
vodamas Sntvertojui, jog nors 
priesz smorti pasidarė tikin- 
eziu ir karsztu Dievo iszpažin- 

K u ni gui ne i sz pa šaky t a s 
buvo džiaugsmas
jog paklydusi avele sugryžo 
ant kelio iszganynio, kada jai 
pasirodė smertis ant nosies.

ANT PARDAVIMO.

savo i
piktais darbais irgi pasidaryti 
bjauresniu užį gyvuli, bet už
puolus smereziai ant nosies vi
sas žmogaus gyvenimas pasiro
do aiszkiai, lyg kokiame veid
rodyje (zerkole.)

Sztai'prisiartinkime prie tu-

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public

viszkai iszjuoke.

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampa* Catawissa ir Market St.
Mahan y City. Pa.

jelisl...
toliaus szneketi.

Kunigas apžiūrėjęs 
szventais sakramentais in am- 

kelione ir suraminęs

Insziurinta

ligoni

zma irdinima neisztare ne žodžio, tik
tai lupomis pajudino.

Užveizdetojas tai paregėjus 
prisiartino prie jo ir pasilenkęs 
užklausė jo: ka norėjai pasaky
ti? Ligonis neaiškiu balsu at
sako: kunigo, kunigo... mirsz- 
tn, ak Dieve, mirsztu...

Už keliu valandų pribuna ir 
kunigas, kurs, prisiartinęs prie 
ligonio, meilingai ji užszneki- 
no: brolau, ar labai tau skau
da ?

Ligonis:

Be-

toju.
ant szirdies 

avele

Lictuvitzkaa Graborius

K. RĖKLAITIS
numirėlius pagalLaidoja 

naujausia mada ir mokslą.
Turiu pageibininke moterių.

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponns No. 149
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Griebo už masznos ir pakilo augsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria ąplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin* 
tais viražais/ Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus Jumis tuojaus iszsiunsts 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavoklte:

W. D. BOOZKAUSKAS.. 00. MAHANOY CITY, PA

pikto žmo-
jis visas

ta viską

je, apsiliejilsio kraujais, 
rods daktarai rūpinasi krauju 
užlaikyti ir kiek sulaiko, bet 
visiszkai neingali sulaikyti, nes 
vis ir vis isz opu kraujas teka, 
o pati ligoni silpnina. Jo veidas 
iszblyszkes ir pabalęs. Jo viso 
kūno sąnariai pradeda jo nebe
klausyti. Jis jau supranta, kad 
reiks mirti. O mirti, mirti, tai 
baisus vra dalykas del to žmo- 
gaus, kuris autikrikszczionisz
kai gyveno. Nors per keletu 
metu buvo pamėtės tikėti in 
Dieva ir in amžina gyvenimą, 
tai yra, jog žmogaus duszia yra 
nemirsztanti; bot tokioje bai
sioje valandoje visai kas kitas 
puola jam galvon. Jis jau pra
deda tikėti in Dieva, jau žino, 
kad jo duszia yra nemirsztanti, 
kad po kimo smerties yra del 
duszios paskirtas Dievo slidus, 
po ko jam bus suteiktas dangus 
arba amžinas pragaras. Norėtu 
jis papulti in amžinas linksmy
bes, bot, pamislijos ant savo 
baisiu nusidėjimu: kaip pliovo- 
je ant Dievo, juokėsi isz szven- 
to tikejinlb, kiek
nems ir sau padare;
sudreba: labai baisu jam daro
si.

Bet jis iki sziol in 
netikėjo; jis viską szventa per
leisdavo per dantis, jis jau per 
kiek metu neiszpažino savo nu
sidėjimu, kuriuos už garbe sa
vo laike ir priesz savo draugus 
netikėlius anais piktais darbais 
pasigirdavo: jis viską teip da
re, kaip jam bodieviszkas mo
kintojas inkalbejo. Tegul jis sa
ve pradeda drąsinti taja mig
lia: juk asz turiu nevien savo 
bedievi mokintoja, bet i kvailai 
ir draugu bedieviu, kurie ir tu
rės mirti, kurie ir turės amžinai 
prapulti. Bet szis drasinimas 
saves niekuomi negelbsti, vis ir 
vis baisu jam darosi mirti: visi 
pikti darbai neapleidžia jo san- 
žines.

Idant atsikratyti nuo tokiu 
sanžines užpuldinėjimu, persi
kelia jis savo vaidintuveje in 
tėvynė — Lietuva, kurioje gi
mė ir augo. Rodosi jam, buk jis 
dar tebėra mažu, bovijasi su 
kaimynu vaikais, snulteles ru
sinėdamas ir plestekes (pete- 

gaadydamas. Motinėlė 
apie ji rūpinasi ir jauezia, kad 
vaikelis ne nuo ko nebūtu 
gautas arba ir nubartas, rūpi
nasi, kad vaikelis but visados 
pavalgydintas ir 
Mot inde rytas' ir 
klupdo ji ant keliu, priesz Die
vo mukele, peržegnoja ji ir mo
kina poterėlius. Tankiai moti
nėlė i n kalba jam 
Dievą mylėti ir garbinti, kad 
reikia niekam skriaudos neda
ryti, nieko svetimo nekliudyti 
arba neimti, kad reikia saugo- 
tiesi visokiu piktu darbu ir 
migliu, už ka Dievulis sunkiai 
po snierezia kovoja. Prisimena 
jam ir anoji laiminga diena, 
kuri jam suteikė virszprigųntL 
ni džiaugsiha, kaip pirma syki 
priėmė Szvencziatisia Vioszįia- 
ties kūiia ir krauju po paveiks
lu duonos. Sudreba jis vol ir 

« * 5 • • i. \ i ' « « • «

1 isz kės)

savo

mažu,

IIŽ-

aprėdytas.
vakaras pa-

kad reikia

ni džiaugsma, kaiįi pirma syki

sunkiai atsidusta, kadangi szi 
atmintis labai užglivo jo sanži- 
ne: kodblgi sziadien jis begali*
tokio džiaugsmo turėti ? Kodėl
gi sziudien toip apsiinkiiita jo 
sanžinę?

Prisiminę jair t|i valanda^
Baiižihe'l

............

kada skyrėsi’ nuo slavo teveliu

- Labai skauda ir 
šilima man darosi. Jau gal isz 
tos ligos nebeiszliksiu gyvas. O, 
kaip sunku yra mirti!

Kunigas: — Te, dar nemirsi. 
Dievas duos sveikata, tik turėk 
savyje kantrybe ir 
Dievo.

Ligonis:

pasitikėk

sunkiai misi-

suvirpejo-sudre- 
io kreeziamas ir

— .Jau nesitikiu nie
ko gero nuo Dievo, kurio per 
kelis metus buvau iszsižadejes 
ir slinkiai, labai 
dėjau priesz Ji.

(’z i a visas 
bėjo, lyg drug
pradėjo dejuoti.

Kunigas pradėjo ji drąsinti 
sakydamas, jog Dievas yra 
mielaszirdingas del kožno žmo
gaus, jeign tiktai žmogus iszsi- 
žada savo piktu darbu ir apsi
ima pasitaisyti.

Ligonis, kiek
iszdryses, prabilo: — kunigėli 
iszklausyk mano nusidėjimu su 
kantrybe ir po ilrawg pagelbėk 
mane tame dalyke, kad viską 
nuoszirdžiai galeeziau iszpa
žinti.

atsikvepės ir

Pirm keliu metu, — teip pra
dėjo ligonis spaviedotis, — 
kaip susipažinau su tulu Lietu
viu, neva augsztai mokintu, 
pradėjau eiti ant jo bedievisz- 
ku pamokslu. Prisiklausiau vi
sokiu pliovonių ir begedyseziu 
ant Dievo, tikėjimo ir ant visko 
szvento. Palioviau ejes in baž- 
nyczia ir prie jos prigulėti. Pa- 
mccziau pildos tikėjimo pride- 
rystes ir ant jo vadovu visokias 
iszmislytas per mano mokinto
ja pliovonus tarp savo draugu 
plat inau. Paveiksią 
kryžiaus valkiojau po
kojomis mindžiojau, badžiau ji 
su peiliu, atkapojau jo kojas ir 
rankas, tarydamas: sztai kata
liku Dieva sunaikinau. Szkap- 
lierius ir rožaneziu sudraskęs 
numeeziau in
rius niekad nekalbėjau... 
mylėjau viena mergina. Norė
jau su ju gyventi be szliubo, bot 
gėdydamasis žmonių 
szl i u ba k a t a I i k i szko j e
ežioje. Vienok ir moterystes 
pareigas nepilnai ])ildžiau. Pa
sileidau ant paleistuvystes... 
Pradėjau kazyruoti ir girtuok
liauti... Pradėjau ka kuomi ga
lėdamas skriausti... 
pagal bedieviszka 
žeiiies

szvento 
asla ir

purvvna. Pote- 
Pa-

ėmiau 
bažnv- fe

Jeszkojau 
mokslą ant 

rojaus arba dangaus. 
Taš rojus bjauriu ligų nian su- 
tęike, 
daug pihigii prideidau... Galbį)

i h A - W I* i M. *t

isz ko besigydydamas

persiskyriau su savo paežiu, o 
prrtdejdii
su kita. Vienok neradau ant 
szids aszaru pilka Inos ne ro
jaus, no dangaus, tiktai sulau- 
kiiųi tos vlUahdos, jog mano 
jauny stojo prisiartiiio ( smertis 
ant nosies. Piihutk, kunigėli, 
dsz pasilsbsiu: tolintis isz^aŽin- 
Siu baihhis savo nuodottios

gyvuliszkai gyventi

nosies. Piilaiik, 
' . • t hl 1 1 A i . J h . I ii \

siu baisias
(griūk u s.)

Ligonis
jgzpažiilo dabg siinlriu nuddb-

nuoclcihes
4*

truputi paėilsbjbs,

Didelis namas su saliunu ir 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap
rodytas. Namo randasi didelis 
galiūnas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, szilu- 
ma, szallas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geležin
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantis isz Malianojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Geriau
sia vieta apielinkeje ir gera 
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi ir kiti budinkai 

ga ra d žiu s, tvartas,
visztinyczia ir t.t. Kreipkitės 
in “Saules” ofisą. t.f.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius

Laidoja kunus .Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau genaus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centra St., Mahanoy City

kaip tai:

Saujos” ofisą.

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Tcipgi tmR'amos kaipo eiles 
ir dckliamacijos.

i

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

pluczio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymns.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Kuteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemenei!.
Myliu.
Daina Sioratos.
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Sudžiomls.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasikius.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Franeuzu Kares.
Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvon Hynmas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaisku.
Kur Prapuolė.
Apie RĮeile Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.
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92 puslapiu. Aisxki spauda. 
Spaudlnta ant drūtos popia* 
ros poplerineis vyrssais.

PREKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stempomfs.

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

;il***«wi y r -1H . hįi-i į'..
!»'■ "f i A'"j
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W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

l^aid o Ja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksa- 
ciniu, vesellju, pasivažinėjimo ir t*t* 
$20 W. Centre St. Mahanoy City Pa*

<

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

■ mW       —

Lietuviszkas Bankieriue 
ir Laivakorcziu Agentas

SZTAI KA MUMS RASZO
Guodojamas Žukaiti:—

Jusu gyduoles No. 303 ir 305 man 
daro daug gerau ir tikiu kad asz nuo 
ju gausu tokia sveikata kaip kad pir- 
miaus turėjau. Tariu jums szirdinga 
aeziu už jusu gyduoles ir vėl dar mel
džiu atsiusti po du pakelius virsz- 
minetu vaistu-žoliu. Su tikra pagarba 

Anele Kunceviczicne,
31 Hill Park Ave. Pittston, Pa.

Taigi jeigu kas kenezete koki nesma
gumą ir gal daktarai negelbsti, mė
ginkite gyditis su žolėms o tikrai pa
gelbės jums kaip ir szimtams kitiems 
pagelbėjo. Žinokit gerai kad isz žolių 
yra-geriausi vaistai ir žoles greieziau- 
siai atitaiso žmogaus krauju nuo vi
sokiu neszvarumu, ba žmogaus visokį 
nesmagumai, visokios ligos vis paeina 
nuo susigadinimo žmogaus kraujo sa
vo sistema per ka kraujas nustoja sa
vo cirkuliacijos ir tada žmogus jau- 
cziasi silpnu ir kenezia visokiu ne
smagumu ir skaudulius, todėl nelau
kite ilgai ir nesikankykito su ligoms, 
atsiųskite 10c o gausite visokiu žolių 
ir knygų kataloga. M. Žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.
e O <

*—*—I*1-*—.U- || ,

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

t 1 
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II

I
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Y
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Mokame 8-czla procentą ant I
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banke 
nepaisant ar mažas ar didelis.

*' / ______________________

H. BALL, Prezidentas.

I

Geo. W. BARLOW, Vice-Prei, | 
Jos. E. FERGUSON, Kasteriu*. |
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Atsikėliau anksti, anksti, — 
visi guli, anszra dar nesirodo. 
Tamsu. Paskutini syki apžiu
rėjau kūdiki, broli ; labai pa-
gailėjau savo svaines.

Užsiniecziau maiszeli aht pe- • b' 5 i ■ t • 1 * • i iI
Matau žalia lauka pakelėje.
ežiu ir patylom išdėjau laukan.

Czia atsistojau, pažvelgiau dar 
in savo gimtines kainui; jau te
ka saulele. Pamacziau baltus 
i įamei ius, žal iuo janezi u st dar
žus; matau tėvo kainui ir knp- 
luji gluosni, pd kuriuomi kūdi
kystėje bovyjausi. Stoviu ir ne

baigiu žvalgytiesi — i---------ai vienas 
takelis, alvienns krūmelis mnn 
gerai pažinstamas; saldi kūdi
kyste, laiminga mergy’ste 
karezios pamotes dienos mano 
atmintyje aiszkiausiai rodosi.

Kur kreiptiesi ? viskas mano 
nepažinstamas, svet imas, 
rūpestinga ir misliu pilna.

Dar atsiminiau, nuo nabasz- 
ninko tėvo buvau

4
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—• Tegul tau Dievas padeda! 
Eik su Dievu. Jeigu norėsi ka
da pas mus gryžti, tai žinok; 
mos isz to labai džiau^simosi 
ir maloniai tave priimsimo, jei

Girdžiumięsezionis. Girdžiu užima, 
riksnyi^, sznektas. Vienas per- 

vienarn 
užsiemi-

= teip geri del geru žmonių! Gy
vena du vienu ir teip senu. Jie
du turėjo duktė, bet nepoilgam 
ji pasimirė.

Jiedu priėmė auginti mer- 
glszczia svetima. Sentėvis Jo
naitis visai nespekingas, ir jau 
devyni metai, kaip jo akys pri- 
*teme. Eik pas ji, 
Daug darbo tau nebus. Asz 
kiek galėdama tau pagelbėsiu.

— Aeziu tamistai, 
mite! Tegul Dievas 
padeda!

—.Nu, dabar vėl keliausime! 
Gali būti szi vakaru su Dievo 
pagelba pribusime namon.

5.
Krtrkliai guli klonyje, tikrai

dvil PlK‘ina *HZ Boone, Iowa.

ko tarė, augsztyn 
ma.

— Ak mielas Dievuli! moti
na atsiduso. Senis pakelia sa- 

sodnn 'ir'daiža; miidc-1 ,vo al;is in i!-,^
jera ūke. Inejome in | ko= dnll«»’'s rev,"!

6.
Einu viena ryta vandens; ne

tikėtai susitinku žmogų. Apsi-
Baltrus Klimas isz

auginti

balaūdole!

gera se
tam istai 4

*
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ir

esu

Eisiu

ma- 
pavei-

girdėjusi, 
buk Karkliuose koki ten musu 
giminaieziai gyvena. Mano mo
tinos sesers duktė ten iszteke- 
jusi už kalvio Burago.
pas ja, mislyju. vis geriaus tar
nauti giminaieziams.

Einu ir man teip sunku, kad 
negaliu nei iszreikszti. Tikt ta
da truputi lengvinus, kada su
tinku koki keleivi. Kiek kaimu 
iszilgai perėjau! Niekur neap
sistojau, niekur ilgai neszneke- 
jau; tiktai pasiklausiu kelio in 
Karkline, pasidekavoju malo
niai už tai ir tolinus žengiau.

Antra diena labai pavargusi 
apsisedau gluosnio geltonasis 
rugiu laukas, ten vėl linas pil
nuose žieduose. Girdžiu tolinus 
nenuoalsu medžiu užima; 
tau smiltini kelia, kurs,
dus aukso gijai, nusileidžia už 
kalno. Aplink tyla, tik szen-ten 
panksztelis užgieda ir 
birbia ant grikiu lauko.

Žiūriu — 
niu: seni ir jauni, su visais vai
kais. Prieina manespį ir svei
kina. Dokui, asz atsakiau, at
sisėskite ir atsilsėkite. Matau, 
kad jie labai pavargę.

— Isz kur tai einąte.’ — už
klausiau viena jauna, daili mo
teriszke: ji kūdikėli 
rankose.

— Buvome Dieva permelsti, 
buvome Vilniuje. Kurgi tai su 
Dievo padėjimu keliaujate ?

— In Kurklius, gal žinote t
— Kaipgi nežinoti? Mesgi 

patys isz Kurkliu. Teip tai ei
sime drauge vienu keliu.

— Ar ten nepažinstate kalvi 
Burugu.

— Kas tas per kalvis Bura- 
ęas? Ne, szirdele, tokio nepa-

Yra rods pas mus 
Buragai, bet tie ne kalviai, tie 
toki pat artojai, kaip ir mos.

— Geriaus manės užklausk, 
szirdele, atsiiiepe kokia ten se
nele. Ji dalinėjo vaikams duo
nele ir meiliai in mane pažvel
gė. Asz pažinau kalvi Bu ragu 
ir jo paezia. Tegul jiem Dievas 
padeda ilsėtis lengvose sm ii ti
se! geri buvo žmones nabaszt- 
ninkai.

— Ar seniai jie numirė, 
mitele I

— Senai, mano szirdele, at
gal deszimts metu. Abu vienoje 
nedalioje pasimirė. Gyveno ga
na maloniai, szirdingai, todėl 
vienas be antro negalėjo pasi
likti pašautojo.
užmigo, paskui jo pati. Ju 
mai pragaiszo; nebuvo czia no

Tu 
tu

& 
žin štame.

biteles
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ATBUVO ILGA KELIONE LAIKE V AKACIJŲ.
Trys merginos, norėdamos padaryti

kaip žalioje lygumoje. Kaimas 
didis ir turtingas; jnmo < 
bažnyczios: viena murino, aug- 
szta; antra žema tarp medžiu 
ingrimnsi ir persikreipusi. Se
nasis Jonaitis netoli už muri
nos bažnyczios. Jis turėjo savo 
namus, i 
le, bet gera ūko.

Dievo 
iszsiskirsto: kožnas 
namuosna, asz šokiau

Man teip ir bailu ant

kainui meldininkai 
ėjo savo 

paskui
seneles.
szinlies. Kitkart ėjau, kur ei
dama, L.. . .. ____
dabar nedrystu no akiu pakel
ti. inejome stubon. Girdžiu — 
senele apie mane pasakoja, bet 
asz stoviu galva 
kaip apkvaitusi.

—Eiksz. atsipusk, 
kaip koks tylus, malonus 
sas mano užgavo. Pakeliu akis 
— priesz manes ant liepos suo
lo sėdi sziimas senelis. .To barz
da iki juostai, \ isai balta run- 
guota; akys neregios, bet vei
de atsimusza tokia ramybe ir 

, ko dar 
sėdi, o

iszplauke su szi t a luoteliu 200 myliu 
Universitetą. Kelione užėmė joms tris

geras valcacijes 
idant pribūti Jn Iowa 
dienas ir puse, Visos

sau

patys busime gyvi.

ma ir lengva szlrdžią. Rytas 
buvo sziltas. Ėjau tolyn savo 
keliu.

Sutikau daug važiuotu, pok- 
szcziu, bet ne vienas, aeziu Die
vui, neužgavo. Czia isz muges 
pravažiuoja vežimas, czia po
nas ketvertu arkliti drožia 
teip, ka|d smiltys pasikelia^ piG 
žiūriu iii szonus: kaip czia. ža
li miežiai ir avižos! 
matau blizganti ežerą ir

Jaueziu

Atsiskyriau su jais su links-

ir

arkliu

žiuri u —

pažvelgda- ves verkia kas diena 
tarė.

Vaikai puolė man ant kaklo 
ir neatsitraukia praszydami: 
tetulelo mylimoji, važiuok pas 
mus!

— Ne,
Pradėjo raudoti

Jauduliai; teip malonu 
buvau. Nors pradžioje prieszi- 
nausi, bet galu gale 
pasiduoti.

Atsisveikinau
padekavojau už jn

b roli s

asz nevažiuosiu.
mano ba-

jiems

ka; kitds patilti oda; 
vienas, kitam kitas 
mas. Czia pora bobų plepa, ten

< " .. a a iI 1 * iii.. ’ _

vaikai (savo tai*pe ginezyjasi.
i, su apdegusiu

V*

į

vei-
sa-

Pardavėja, su apdegusiu 
du, pr i t)sz saule iszkcliisi 

“Ei, kas pervo karojius rėkia: 
gražumais karolių, prisižiūrė
kite, Prieina prie
jos kelĮos dailios merginos bal

su žalia 
ir ji sukinėjasi sa-

« . 'i . V L . " “ “ - - " “ '' '

kito, lėergimiH!

tuose įiarszkiniuosb 
skaryt
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Toliaus 
upeli 

szniokszczianti. Jaueziu, knej 
prakaitas liejasi per mano vei
dą. Neviena kroinininku pulką 
susitinku — ir malonu buvo 
girdėti: tegul Dievas padeda!
susitinku

i . . i. . mano kaimo. Isz džiaugsmo nubuvau drąsi ir linksma; _ . .galėjau praszneketi, vos nasz- 
czius nepaleidau. Jis sako: 
“ar tamista czionai? Mes apie 
tai girdėjome, bet netikėjome. 
Brolis apie tamista

Vii vo vi n Aoi in 1C1|)

jis man sake (asz, žinote, atva
žiavau vežimu) tenai

nudurusi J

vaikeli, 
bai

nebuvau 
vakarosau-

labszirdvste
rūgėjus. Jis
les spinduliai ji papuoszia.

mane 
bet

Senio meilus žodžiai 
i nd rasi no; asz raudojau 

ir mane

— ateina pulkas žino- * 
*n j***.■•**** ■ . W ' |Į *** t |

sūpavo

80-

Pirma vyras 
na-

kloties, ne palaiminimo, 
norejei juos 
jiem esi giminaite ?

— Teip yra, senute; bet da
bar veltas mano ėjimas.

—Apie ka teip 
mano balandcde ?

— Einu tamystos jieszkoti; 
dūmojau, giminaieziai man už- 
rodys, bet dabar... ak mano 
kryželis! Ka nuveiksiu!

— Nesakyk nieko! duosiu 
tau patarme: eik tarnaut musu 
ponui Jonaicziui ! Esu jau ilgus

aplankyti ?

rūpiniesiy

tau patarme: eik tarnaut musu

metus pas ji pergyvenusi, pas 
ji ir numirsiu. Jis fr jo pati —

4į«

rūpinasi.
Nuvažiuosi in Gulbine,

tUrejau

gaspadorius, 
žmonyste. 

Jiems gailu, kad asz iszvaŽiuo- 
ju, bet antrapus džiaugsmas, 
jog Dievas man surėdo gryžti 
pas broli. Atsisveikino su ma
nimi, laimindami mane, bet 

gal pa- Mariute atsisveikindama grau- 
mtysi seserį; pasakyk, jai, kad džiai raudojo.

ir kad |
p-yžtu, asz su asza- kur gimiau, užaugau ir porlei-

jis iszskleide rankas 
laimino.

Atsižvelgiu — ineina uktev- 
re (gaspajdine) sena, žema, bet 
mitri iszkalbinga. Lik pas mus 

pagelba, balandyte. 
Tu dar jauna, 
palinksminsi, 
paauk lesi. - 
eiksz, nesigedyl 
ga ji mat yra, tikrai kaip nuo
taka.

Ji paėmė mergaite, kuri per 
visa laika tarpduryje stovėjo, 
už rankeles ir invede ja in 
griaužia.

Mergaite priėjo prie 
artyn ir sveikino;

su Dievo
rp tu musu namus 

mergaite 
Eiksz, Maiyte, 

Tok ia ged in-

maža

K

invede

‘ manės 
bet asz dū

mojau tuo tarpu: ka dar

asz jos labai iszsiilgau 
ji pas mane g 
romis meldžiu.

— Ar jie visi sveiki ? — pa
klausiau ir pati raudu. — Ka 
veikia vaikai ? Ar jie mane nc- 
užmirszo ?

— Kas apie tai — nesveikus 
juos likau, verkia visi. Pasa
kyk, ka turiu pasakyti broliui ?

— Pasakvk, kad brolio 
vaiku man labai gaibt; kad ir 
esu pavargusi bet pas juos ue- 
bogryžsziu. Daugiaus manos 
niekas neprikalbins...teip 
prižadėjusi., ..............

—r Bet ar 
einasi !

~ Teip gerai, kad 
apsakyti. Czia jam 
jau apie savo dabartini 
n ima ir darba.
ezion; duosiu brolio 
szi bei ta parvežti. Sakyk, kad 
tetule parsiuntė.

Nupirkau del vaiku dovanas. 
Klimui iszvaziuojant palydė
jau per kaimu, ir verkiu 
kiu.

Sugryžaū vėl in tuos namus,

vaikystes

ir

esu

gčiai tamistai ežia

i negaliu 
apsakine- 

gyve- 
ineik seki v- 

vaikams

dau savo
kiuriu katra, kertele
gėrėjosi; esu kaip atsijaunyju- 
si. Lakstau ir vėl po kilimą su 
vaikais; czia aplankau gatve, 
czia sodną... Asz jau dabar na
muose, tėvu namuos<‘!...bet ne
ilgai teip linksminausi.

Svaine isz naujo pradėjo in 
mane 
s v be

dienas, 
manimi

žiurėti kreiva akiu. Tei- 
pasakius. užpuldinėja

mane visur: ežia tas negerai, 
czia kitkas... kiūrėk, patys sau 
nelaime pargabenonie!’’ 
sako. Ai Dievulėli! ar tas man 

kas juos

teip

Tau

ii* malonu buvo 
’'* - Į

Sykis nuo sykio pasikiaiisinc- 
jau kelio. Visados jie su di
džiausiu pasimėgimu man pA- 
rode.

Po sanvaitei buvau jau Vil
niuje. Ak, Dievuliai, kas per 
gražumas miesto! kokios jame 
bažnyežios! o žmonių, žmonių 
be skaitliaus! bet visi svetimi. 
Pasiilsėjau szale Auszros Var
tų, tada kiūtinau jieszkoti vie
tos. Iszvaikszcziojau visas gat
ves ir takelius, iki dasikltiu- 
siau turgaviete. Matau 
vi pulkas jaunu moterįszkiu ir 
merginu.

— Tegul bus
— pasisveikinau.

— Ant amžių — 
žiuri in mane, kas per 
isz kur ?

— Ar žinote, kur czia galima 
rasti tarnysta? — užklausiau.

— Ak, balandyte, mes ir pa
ežius laukiame — ir mums pa- 
czioms nėra.

Teip ir jos laukia, 
kas pasamdytu, 
investa.

— Jei pavelyjate ir asz czia 
teip joms pasa-

. _ į....................

vo augumeliiii! Nu, nu nesigė
dyk!”

Mėrgina nenori, bet ji užde
da ant kŪklo ir klykia: “mato
te, žmpnes, matote, kokia tai 
daili mergina; raudona kaip 
rože, suknisti kai|5 panaite!”

— ApsiinalSzinkite, o ne tai 
asz partrauksiu karolius — 
mergbia prieszinaši, 
teip sb si ged imi si,

dyk!

te, žmpnes, matote,

J bet pati 
paraudona

vusi, kaip bruknele, 
mirkeziojn buk isz 
mo juokiasi. Antai kokis kup-
czius (jis ten pat parduoda ge
leži) indure savo akis in mer- 

negirdi,

teip siusigedinusi
akimis 

nepal iki -

kaip

I'

sto-

pagarbintas!

bet visos
tokia,

kad jas 
l eip jau czia

atsistosiu — 
kiau.

— Kodėl ne, galite.
Stoviu ir žvalgausi. Žmones 

juda, kaip avilyje bite^U <*'^u 
susitinka, czia persiskiria. Ma
tau szia’ų) jau žmones, ponus,

''<1 ■'■

ponus

*n4‘

ORAS KURI 
KVĖPUOJAME
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gina teip, jog 
mięsezionis žilojo kamzoloje ji 
stumdo: “girdi, gilfcli! ar ge
ležis parduodama, ar ne?”

Stovėjome, gera valanda ar
ba ir daugi aus; prieina kokni 
nejauna ponia: ar kuri isz ju
sli nepristotu pas mano ant me
nesio.

— Kaipgi nū! —- 
Ii epe.
šio.

Tolintis pradėjome insiszne- 
keti. Ponia sako: tau ta ir ta 
reiks padalyti — sinti, mazgo
ti, virti; duosiu tau rubli ant 
menesio. .

— Jeszkokite kitur, 
czia — 
traukia szalin.
prie manos ir klausia, 
nesusitaikineziau.

— Gerai, ponia, 
paskui ja.

Vienok szi bei ta 
siu, 
nesibijau, 
ežiai gyventi, tam reikia dirb
ti ir Vargti, 
duona.

—> visos atsi-
Gali gūuti ant mene*

bet ne 
nusi-visos atsisako ir

Ponia prieina 
ar asz

ir einu

užsipelny- 
teip sau mislyjau. Darbu 

Kas nori prideran-

Rankos užpelno

Toliau b bug.

dėjimo, 
kuris

’ 'll

I

■ii

j,I
Vj

»

Skulkine senas jaunikis buvo, 
Kuris in naszle nagus in- 

klinvo,
Mat. kaip sako, su ja ja apsi-' 

paezia vo, 
Boba ir pusantros dukreles 

gavo.
Gyrėsi jis kad labai turtingas, 

O ir pinigingas, 
< > buvo geras diedus, 

Žmogelis nekas.
Netrukus garnis susimylėjo
Daugiau szeimyneles apžiu

rėjo,
Se n že n y k 1 i s u žpy ko, 

Kad tokis tropunkas atsitiko, 
Ir volei po senovei bujuot 

pradėjo,
Ant savo bobos žiūrėti nega

lėjo.
Leidosi vėla jaunikaut, 

Po karezemas bomeriaut, 
Ir da pasitaikė iszkaziruot, 

Tai ir reikėjo paulavot. 
Per dvi dienas karezemoje 

sėdėjo,
Gerus laikus turėjo, 

Kol boba jeszkoti jo atėjo. 
Szoko prie jos ir pradėjo 

musztij
O kas nuo virszaus su vande

niu lieti,*
Isz to pasidarė provos,
Ant to latrelio galvos;

Ant gilukio pinigu turėjo, 
Tai ir bausmia užmokėjo. 

* * ♦
Jus moterėlės nustokite

Suėjimu nedarykite, 
. Ba negerai darote, 

Jeigu tokias sueigas darote.

*
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vei
kia mieli brolio vaikueziai .* Ar 
mane primena?

Asz likau pas senoji Jonaiti. 
Gyvenau ir buvo gerai, visi 
mane mylėjo kaip tikra vaika. 
Ateina pietų laikas, pavalgo, 
sodne atsisėdome po medžiais. 
Senis ingrimes mislesna, tylo
mis kalba poterius arba gieda 
kokia sZventa giesme... ir kaip 
tai patiko, ak Dievulėli! Seno
ji sznekucziavosi su namu mo
tinu tai apie szi, tai apie ta; asz 
ežia atsisėdau ir prisiklausiau; 
bet maža mergaite, teip daili, 
kaip baltas kamuolėlis, ežia ji 
pas mus 
gaiszta daržo žalumuose. —- 
Diena praslenka teip veik, ra
mu, dauginus nėra ko trokszti, 
bet mano szirdis vis nerami ir 
nuliudusi. Geri žmones 
sznekina, ramina: nesirūpink 
— jie sako — tai yra nuodėmė. 
Vaikas verkia todėl, kad nieko 
nesupranta, bet paaugusia pats 
save gėdina. Apmislyk tiktai: 
tu, gal būti, pašautojo dar ge
ruma paregėsi; jeigu sveikata 
panaikinsi, koks tada gyveni
mas? Gana, szirdele, 
svk musu senu žmonių!
si žiūre k, gerai, 
szis vakaras !

Žiūriu, — nusileidžia saulė
to. Jos paskutiniai spinduliai 
dar papuoszia dangaus pak- 
raszczius, medžiu virszuues ir 
žalias pakalnes. Tarplaukyje 
teka upe laistydamosi, senine 

visur ap-

at bėga, czia ji pra
du ržo

mane

paklau- 
Pri- 

kaip linksmas

užkvepia žolynai ir 
link tylut ramu...

— Kok$ tai gražumas ir ra
mumas ant žemes, bet kaipgi 
iszsižinres anam svieto’ šonu-

V

ver-

— Sakyk, kad juos mylėsiu 
iki smerties. Primenu juos kas
valanda, kožna minutėlė. Žiu- 

, kalbu ka 
visad mano atmin-

riu kur žiūrėdama 
kalbėdama, 
tyje.

— Gerai, gerai, kaip tai ne
pasakyti? Pasakysiu. Sudiev! 
Tegul Dievas padeda tamistai 
ir tamystos nktveriams! Tie tai 
žmones! Priglaudo tave 
ma, kaip sava!

— Pats Dievas jiems

sveti-

toki 
protą yra davės, kitus žmones 
mylėti — asz sakau. *

— Teisybe, kas teisybe, 
jie Dievo žmones! 
Klimas.

Jau atsisveikinome.
žiuvo, asz pargryžau 
aszaras szluostydama.

Praslinko sanvaite. Subato- 
je, kada dabinu seklyczia, in- 

klykia:

mvleti»

atsako

Jis va- 
namon,

bėga maža Mariute ir 
pas tamista svecziai atvažiavo!

— Kas per svecziai ? - 
klausiau.

— Vyras, teip dailus, 
juodais plaukais, su 

a a • te te'

u z-

ir

su 
jauna

skaisezia moteriszke ir vai
kais. Tie tamistos klausinėja.

f. * f <• ' ■ ■ f A

reiktu girdėti, man, 
valgydino, s Įaugino!

Syki jai priminiau apie pi
nigus, kuriuos jiems paskoli
nau.

Tu mislyji, kad mos tau tuos 
pinigus esame skolingi ?
dar paežiai reiktu mumis pri
mokėti: tu dauginus duonos esi 
suedusi, kaip kad mums pini
gu esi paskolinusi.

— Bet asz broliui jau pasku
tini skatikėli esu atidavusi, vi

Kiekvienas žino kaip nesma
gu yra būti troszkiame kam
bary, kurio temperatūra yra 
apie 85° arba 90°, ir kurio visi 
langai uždaryti. Kodėl jauezia-

Pavyzdžiu, kambaiys 
visuomet esti vienodoj 

temperatūroj, judėjime ir drėg
nume nėra geras kambarys gy
venimui ir darbui.

Taigi geriausia oras kiekvie
nam kvėpuoti yra tyras, lauko 
oras, ir ne vienas kambarys no
rą gerai ventiliuojamas, jei jis 
neturi atdaru langu kurie pri-

sus, ka gavau uz gyvulius; juk nu» nesmagiais tokiame kamba
ry? Atsakyti sziam kliuisyniui 
eme labai daug metu. Ilga lai- 

>, kad tas 
nesmagumas buvo isz priežas
ties oro kemikalines sudėties, 
arba paėjo nuo orO kuri kiti 
žmones liarhbary iszkvepuoja. 
New York o Valstybes Ventila- 
cijos Komisija, iszleidus keletą 
tukstaneziu doleriu tyrinėji
mui, surado, kad tai ne oro ko- 
mikaline sudėtis, kuri priduo
da tiek daug nesmagumo, bet 
fizinis oro stovis.

Pirmiausis 
priduoda nesmagumu sziltarilė 
troszkiame kambary, yra pa
ties kaihbdrib temperatūra. 
Yra faktas, kad, kuomet užda
ryto kaihbarib tehiįeratura 
pereina 72<>, tuomet sunku ta
me kambary dirbti, protauti ar 
valgyti.

Kitas dalykas, kuris priduo-

porainan nevien buvo gera 
jaueziu, bet karvių ir aviu pui
kas, apurt to luimiiH pardaviau kn tyrįnotojai mane
II v 1QUO 1.1

sus jums aticlavir.::
— Nu — teip jai

Jeigu tuos visus pinigus suval
giau, tegul bus Dievo rankoje! 
Bot kodel-gi mane prikalbinė
jote sugryžti? Tenai man buvo 
gerai, kaip pas tęva.

Ji tylėjo, kartais apsikabino, 
kad mane nekaltai užkliudžiu
si: ga! but teip daro isz baimes

ir

ir visus pinigus, ka gavau 
aviau.

> vi-

sakau: -

idant brolis' nedasižinotu 
nsusi rūpintu.

7.
Ta paezia diena iszkeliavau 

isz czia, ne su vienu neatsisvei
kinusi. Brolio tada nebuvo na-

atveju 
rege-

mieje. Lai bus kas būdamas 
teip mislyjau: antru 
nebegryžsziu, eisiu, kur 
dama, tegul jie mane neatras, 
tegul mahes dauginus nekan-

- » • ik. ... • Jir.' . ni.

kina savo praszynulis.
Jau pirni laiko žinojau, kaip

i > Jk. h a xii' >4 -iii 1 . ** J .' . 41 . d

mano szirdls minkszta, kad ne
galėsiu atsiturėti, jei jie mane

Nežinau, ka pati daryti lie- įims prikalbinėti ir praszineti.
Asz pasiryžau

Vilhiil.
Užeinu in Kurklius, nors di

delis gabalas nuo kelio; 
labai norėjosi pamatyt

■ < # - • ■ ' ji « A il> m. ; Ii. ' ■ i

geiniS g 
kimi pas juoš, apsakinėjau sa
vo vargus.

-—kaip busiu tolimojo,

ku stovinti. Czia paeziame lai
ke ineina brolis 
vaikais.

su paezia ir

Dievo mano! dabar buvau 
nežinau, 

linksmintiesi, ar bodavoti.
Vifti pradėjo mano praszyti: 

Važuok dabar su mumis drau
go!

— Jeigu neklūusūi manos ir

kaip apmirusi: v •
> ar

mano paeziūs (ji mariįo kremta 
apie tai jait nuo seniai) — tai 
pdklausyk musu vaiku: jie ta*

keliauti in

ihmi 
savus 

gn s pad or i 11 s. A p si ve r-

— Eisiu’Vilniaus link 
farįau

“ tc‘l> 

tada, galį būti, inline ūMltsz 
Ml 1 V ’ * ’ į “ į1 . 11 . i j ’ f įt

: ' ..
ir asz pati užipirsziū savo var

J*'

dalykas kuris

kaihbitrio temperatūra. r / 4 | M M i " 4 v "i
kambario temperatūra

leidžia orą isz lauko. Žmogus 
gali gyventi be valgio ir be 
vandens kelias dienas, bet be 
■oro negalėtu iszgyventi nei ke-
liti minutu.

J. ..I I

—F.L.I.S.
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SKAITYKITE SAULE
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Vyrai nuo darbo pareina, 
In grinezia ne ineina, 

Nusipraust vandenio n^ TKO&b 
Juk tai dievaž pakramta, 

O katrai ir užduoda per kaili, 
Bet nuo munszaines atpra

tinti negali.
Vienas žmogelis pas.girtuok- 

les inejo, 
Tai iszsisukti negalėjo, 

Užfundyti visoms turėjo, 
Ir teip su kožnu apsieina. 
Jeigu in juju gauja ineina. 

* * ♦
Vienas senyvas žmogelis daug 

kentėjo,
Jog iszgj’vcnt su boba įiegar 

Įėjo, 
Kada pede sugriebė, 

In platu svietą tuojaus nu* 
strioge.

lojo

r

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No, 1

■■t-a -t f į* , j į

MUZIKE ARE A NOTOS 
DEL PIANO
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Taigi per savo darbszuma, 
Ir dideli paezeduma, 

Savo locna šlubele turėjo, 
O bet joje iszgyventi negalėjo. 
) Juk geriau nuo velnio atsi* 

traukt, .
Negu kas diena szunies pote

rius gaut.
m * *

O ka mergeles, buvo gražus 
Į perstatymas,
; Gyvu abrozu parodymai? 
J Ba tikietus už dyka gavot 

Ir nuvahdravo.
Bet namie buvo perstatynnfs 

| geresnis;
Su rimbu per kaili mib ifto

'■.. ii
1

'11

""jfTir----------r.------ r t

J TURYNIS:

jSceita Polka
!> Lietuviu Marškas
< Suktinis Polka* 
yLastucza Polka'. t
1 Tu Mano Mielihūsia Polka 
C Vamzdelis Polka 
IDucaty PŪlka
CGriož Polka 
fSzvilpis Marszas 
rRiunipakojis Polka

Ntarcelo Polka 
l'ade-Espan Vąkas 
^Toriu Miegi) Polka 
Helena Polka

< Mojavus Vainikas’Polka
J Rusluca Valcas 
fMojava Veszna 
CAugonele Polka
> Ilgėjimas Tėvynės Markas
< Lietuviu Vestuvių Polka
> Lietuviu Galopas
JPijonkeles Valcas
J PampilioiiRS Polka 
ji Nekaltybe V akas 
1 Lietuviu Kadrilius

SLastucza Polka',

r

t

1

Ij i1

I

da daug nesmagumo uždaryta- 
nie kambary, kur tas pats ora^' 
iszbuves kelias valandas aij 
dibiias, butu sujudintas ir ve-
iszbuves kelias

šiai užlaikomas nekiek nekenk
tu y pa toms te n dirba nezioins.

n* - • ’ . o... 11 \ f 12 . •

daro orą geru 
drėgnumas. ;

Troczįas faktorius, kuris pa
ar blogu, tai

- j;

slopintu karsztojo dienoj, kuo- 
buvo pilnas drėgnu-

Y' ‘J* Y b i i . t

«Kas nesijauto už-
C Lietuviu VentuViū Polka

i

f inos skaudesiiis,
Į Juk ant perstatymu daugu

mas eidtt;
Bot alit laiko naincm pafohia.

Nesivalkiokite bambileis lyg 
ketvirtaiV

Ba tas labai negerai.
Asz manau daugiau to ne bttfe. 

Kaip mamyte kožna karta su 
rimbu už^kus.

■
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111
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jthot oras f
įhd? Oi’o drėgnumas priklauso 
ant jo temperatūros^

Dar vienus oro faktorius, ku*
NH i • ■ iPJffli. If a M__ J

grifhas. Tas reiszkia dažau mai- 
riyiha visu k’itu trijų 
tdtHpWW ©Wife ir jh-'

/■Y1' " ' J 4 '

aiit: jo temperatūros
r JUZlll V AUUIIm A <A>V A * LIyj JLK VI

risf abai sviirbiis, tai atmainin-
t Ji ii  rn t hS t *1 V •

i u,

a visu kitu trijų faktorių, 
.....  „ tt lr jH.
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FUIKI MALDA-KNYGRLE 
"ANIOLAS SARGAS** i>

C Muziko aiazku būdu sutuiisytu i 
lengvai grajyti.

•ū priaiuntimu tiktai 75c.
I'

i 
lįll
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i
i

1
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''1

' H':i|

■if

ir Vho» reikalingos maldos, LitanijM, 
Ir t.t. Puikiai apdaryta aalateteMn 
•kūrinai* apdarais, auksuoti hraadUkl.

lėhgvai grajyti.t1!'-'

:pt.m
; o; BCfcŽKAUBKAS

Puikiai apdaryta aalaftMMa

r M.

•co.
MAHANOY CITY, PA.|i ■ jį. i h 's"-. •

J

Pr«ka *u pri*k>atirau tiktai
* WW. D. BOCZKAUSKAS.CO 

MAHANOY CITY, PA.
* r ■ “ a
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daug

I tarninke rinkimai. Ne- 
nžmirszkite duoti baisa ant pil
no Republikoniszko tikieto, o 
tuom sau palengvinsite 
ergelio ir iszrinksiti* tuos, ku
rie rūpinasi sklypu ir jusu ge
rove. Nesiduokite save vestis 
in kmlykia pastumdėliams. Ej- 
kite patys balsuot, nes toki 
žmogų, kuris vedasi su savim 
kita, laiko už pasiHavika. Argi 
norėtumėt kad ir apie jus teip 
manytu* Balsuokite patys ar-. - I , I

ba isz Faik dažinokite vieta kur; 
manote padaryt kryželi.

norite 
taigerus 

vien

Jeigu 
laikus.

n z

palaikyt i I 
balsuokite 

Republikoni'ie |lik 
1‘artije.

- Tel] 
las, apie ] 
Pet nyezia.
1 136 K. < ‘ent re ui i. 
liūs apsivertė, nes 
geisdamas apsisaugo! ie nuo e;
vidurinio su
pasuko in szali. Nieką nesiiži i 
d<>.

p Kolso ir St. Nico 
pusiaunakt i. praeita

Krano Puidoko, 
a nt omobi

i

locnininkasĮ

kit u automobiliu
I

J

.\ e< lelioję 
gei Kriaucziunai ir 
L'. Boczkauska 
atlankė musu gerai
farmerius Jonus

poiistva Jur 
reda k t or i s 

>n szeimynoms 
žinomus

Bartaszius ir

II 111

I
I
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ANGLIES ANT VISOS ŽIEMOS VIENAM SZMOTE.
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I2 Senos Aires 
Ražanczius
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KARALIŪNAS STOKJARDUOSIA CHICAGE.
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karaliunas konia viską mate atlankydamas Ame
rika. bet nepamirszo atlankyti ir ('zikaginius stokjardus idant 
pamatyti kaip

ai lankyt i ir ('zikaginiu
Amerikiecziai skerdžia gyvulius ant maisto.

Isz Shenandoah, Pa. Žinios isz Lietuvos.

toliau kai-

Juozus Mražus kurio laiko pui jo bažnycziojo

Ana diena likos suriszti 
mazgu moti'iysti’s lietuviszko- 

Ih'atricije Ku-
kes ir Ea>t i doroviczinlc su Tamosziu Don-

, kur t urejo puiku pa

dideles farmas
BruU"V ieke, art imoje New 
ladvlt ijos
\ ieszinima už ka s\ vežei slide
da jiems szirdinga aeziii.

Balsuok ite
ant Kongresmoiio. 2t

— Jeigu kas mano užvesti 
in stuba 

liktorius,

I ‘h i 1 lan isz Yat«‘s\ ille.
terp Ashlando ir 

atidarvtas 
Kėlės

Bresla\’(“s aps. — 
nujausdami,

už I>rumma

— Kėlės
Locust Dale likos 
del automobiliu.

' dautr ireriau pagerintas, 
priosz tai.

clektrikinia szviesa
arba pirkti puikius
tegul pirma ateina pas elektri
kicri L'loriona
312 W. Pine ulv. o 
padarytas gerai ir 
nančziai.
. — ’"y   *           —1

:: DIDELIS BALIUS ::

Boczkauska.
darbas bus 

užganadi-
— t. f. I

Į
I

MiniTsville, vienam name ran- 
I dasi salimas.Reiigia Gedimino Klubas isz I

g geriau
kaip buvo

Kada in czionais
delegatai

y ra
ne

at va - 
Suvienyt u 

iszty- 
nz 

la lis

ziavo
Bažnycziu I’osedžio ant 
rinejimo kaip stovi žmonis 
proliibicije. tai didesni“ (
nubalsavo idant valdže duotu 
žmonim gera abi.

ANT PARDAVIMO.
Namai del keturiu. familijn,

kitam sztoras, o
Mahanby ( ity, Panedeli vaka I j,, prjvatiszki namai.

Lapkricziaus ant Norke
7 i

ra
\icziaus sides, l’riesz balių 
valanda bus laikomas siisirin 
kimas kas link ateinaneziu rin
kinu, ir kožnas balsuotojas yra

(t.*9)

C. Stravinskas
465 North St.
Minersville, Pa.

ižpraszomas atsilankyt i ant to i it

Londone darė misijas Tėvas 
Konvajus senas ApaHztiilinis 
misijonorius. Jau 35 metai kaip 
apasztalavo. Vieszujo jisai vie
noje bajoru szeiinynoje. Namu 
szeimininke turėjo prasta Ra- ' 
žanezin, padaryta isz Airiu 
ąžuolo. Kai misijohorins tuomi 1 
nusistebėjo, szoiminiuko tarė 
jam:

praszau.

A’r norėtu kunigus, kad 
asz papasakbeziau apie to Ka- 
žaneziaus praeiti ?

Kodėl ne
— Pirmiausia reikia žinoti,

kad mano vvro szeimvna — bu- • ♦*
vo atkakliausi protestantai. 
Asz labai neteisingai žiurėjau 
in kataliku tikėjimą.

Mane mokė, kad kvailybe ir 
stabmeldybe tai žymiausios ka
taliku tikėjimo demes. Nieko 
lodei nuostabaus, kad mano 
vyras, ir asz- pati kruopszcziai 
stengėmės nepriimti tarnuosna 
nei vieno kataliko, net neleis- 
davome musu 
kokiu nors 
kais.

Viena diena atėjo mano tar
naite labai susierzinus.

— Sztai ka, poniute, — sako 
— radau!

— O ka '!
— Viena tu balvoniuku, ko

kiu vartoja papistai (t.y. kata
likai, kuriu vyriausiuoju vadu 
yra Popiežius, lot. 
Papa).

Ir padavė man sztai szita va 
Ražancziu.

— O kur radote? — paklau
siau.

— Palei vartus, 
sako, kad lai esą
nuosavybe — tos senes, kurios 
atnesza mums kasdien daržo
vių. I

Nunesziau, paėmus, 
ežiu salionun, kur buvo mano
vyras ir jo sesuo Klera. Kuo
met buvom jau gerai prisijuo
kė isz tu kataliku kvailybių, 
atėjo dvi ponios. Prisižiurine- 
jome Ražaneziaus labai gerai. 
Tarnaite pasiūlė:

— Liepkite ateiti tai senei— 
pažaisime.

Sutikau, mano vyras
Pakvietėm ir anas d vi jenai po
nias rengiamon pramogom

Atėjo senele. Nors anksti bu
vo, bet visi buvome ant kojų 
kaip reik. Maniszkis džiaugėsi. 
Asz gi maniau, tai bus proga 
atversti ta va i k isz k a senute.

Senute buvo gana
apsirengusi. Ji stojo pas duris. 
Kvietėme artVn. .Ji tarė:

— Argi galiu eiti salionan 
su purvinomis ezeverykomis? 
Ne. Ponia galite prieiti prie 
manes ir pasakyti, kas reikia.

— nieko

vaikams turėti 
reikalu su katuli*

. Senute nusijuokė ir atsake:
— Nemoku skaityti, o apie 

savo tikėjimą žinau tiek kiek 
man reikalinga.

Ir keisdama pirsztais Ražan- 
cziaus poteriukus, 
bėjo:

— Sztai pasakysiu poniai, ka 
mokina mane Ražanczius. Po
nia matai Nukryžiuotoji ant 
szito kryžuczio? Kai ant Jo žiu- 
rau, tai manau, kad .Jėzus įm
inite už mus ant kryžiaus, ma
nau apie visas Jo žaizdas ir 
kmiezias ir kalbu 
Jėzau, sergek mane, kad 'Paves 
liepa žeiseziau! ’ ’ 
rodama bent-keno paveiksią, 
nemyletumei jo taip, kaip asz 
myliu ta kryžių, ypacz jeigu ta
sai mylimasai asmuo jau negy
ventu. O dabar pažiūrėkite, 
ponitUe va ant szito didelio po 
torelių ir ant trijų mažesniųjų. 
Jie man sako, kad vienas yra 
Dievas Trijuose Asmenyse. To
liau yra szeszi rupus poterėliai 
ir agnoselis, kurie man prime
na vieta musu bažnyczioje, kur 
vra laikomas Szv. Suk ramen- F
tas; szeszi poterėliai ir agnose- 
lis reiszkia, septynis sakra
mentus, kuriu vienas didesnis, 
— tai szv. Eucharistija.

Klausėme jos pasakojimo, 
kaip žeme,*tylėdami. O ji sti]>- 
resniu balsu toliau kalbėjo: —

Tie szeszi poterėliai taipgi 
kad be Dievo 

prisakymu, yra dar szeszi Baž- 
nyezios prisakymai (Anglu ka
taliku katekizmuose musu pen
ki' Bažnyczios prisakpnai yra 
iMZplesti ligi szesziu) ir kad tu
riu prie ju taikytis. Pats Ra
žanczius susideda isz penkioli
kos paslapcziu Dievo gimdyto
jos garbei; penkios džiaugs
mingos, penkios sopulingos ir 
penkios garbingos. Kai vaiksz- 
czioju po svietą del duonos kąs
nelio beva.vgdama, 
džiaugsmingąsias 
Jeigu pasitaiko nekokia diena 
ir negaunu pietų — kalbu tuo
met sopulingąsias paslaptis ir 
klausiu pati saves: kamgi man 
taip nerimauti J Juk vis tai ku
ria diena pasibaigs, o Vioszpats 
apdovanos mane tikrąją ramy
be. Kai pergaliu rupesezius — 
kalbu garbingąsias paslaptis 
garbei Tos, kuri yra visu Moti
na. Ir taip slenka mano gyve
nimo dienos.

feenele nutilo. Tokios scenos 
nesi tikėjome.
klausėsi su
mano sesuo nebegalejome susi
laikyti nuo aszaru.

Mano vvras tarė:
— Gana to. Atiduok jai ta 

Bažancziu — tegul sau eina.
Apie tai dauginus nebeszne- 

kejome. Bet asz, nors nenoro
mis, vis galvojau ar kataliky
be— tai ta pati religija, kurios 
asz mokyta neapkensti?

Dažnai matydavausi su Aire, 
gavau net nuo jos dovanu ta 
Ražancziu, pagalinus atėjo die
na, kada nutariau pereiti kata
liku tikėjimam Pasakiau apie 
tai savo vyrui, bet jau tuomet, 
kai buvau viską padariusi. Vy
ras labai supyko. Bet ašz lau
kiau, prasziau. Pagaliams suti
ko ir karta su manim nuėjo 
bažnycziom Metai nepraslinko, 
ir mano vyras perėjo kataliku 
tikrpjon Bažnyczion, kuria taip 
pirma tersze ir niekino. Ir po 
sziai dienai laikau ta Ražan- 
Cziu kuris man vertas yra mi
lijonus. — Laivas. — Sz. R.

4 4 Sakiusiu

Ar ponia, tu

Szis milžiniszkas szmotas anglies sveri“ 20,000 svaru. Li
kos jisai iszkastas isz vienos kasyklos lllinojaus valstiji“. 

viena szeimvna
I Ilinojaus 

Randasi jame tiek augliu kad galėtu kuryt 
per visa žiema.

man primena ANGLIS 2,200 pe- 
szaftas vra

NESUPRANTA KAS SU 
JAIS DAROMA.

1 Jnksztas,
Dukszto vedėjai,
kad žmones laukia isz valdžios 
leidimu atidarvmui 
tuviszkn mokyklų ir kad jiems 
gi--- - 
si po

vaikus netik 
kaip to 
bendro mokymo 
iki 22 metu amžiaus (k. t. Juli
ja Jaiiraite isz Dzikunu kai
mo). Tikslo tokio suraszineji- 
mo negalima suprasti, gal kad 
pribaiylžius žmones, o gal kad 
pasinaudojus isz atsipraszine- 
janezin. Kiekvienas priraszy- 
tasis privalo užsimokėti viena 
auksina inraszomuju.

Ant tu, kurie atsikalbinėjo 
kad neleisią ir kad sakosi sako 
mokvklos leidimo laukia sura- 
szo protokolus.

Žodžiu, žmones 
pranta kas su jais 
prievartos, 
nauji, iszradimai 
mokesezians, o 
mu niekas neklauso 
zdmu ’ ’

savn-lie-

ali nebelik! i vaiku, 
kaimus ir suraszineja vi-

7—J4 metu
vaisi v bes

vazmeja-

SUS vadinamas

senu senovės 
augalai, kurie

reikalauja
instates, bet

Anglis tai yra 
peikiu supuvę 
buvo apmerkami ir užliejami 
vandeniu per 
ežiu metu,
tyrinėtojai iszradi 
yra iszsivyseziusi i>z 
Pavyzdžiui,’

Sargo pati 
senos Aires

Ražai n-

tai kalbu 
paslaptis.

vzimt us ! ukstan 
Dabart iniai

>

Disma I

pėdu. Giliausios kasyklos yra 
kietuju augliu vietose Pennsyl 
vanijoj, ir siekia apie 
<lu nors giliausis 
liktai l.SJtl pėdu.

J uind inese Valstybėse 
daugiausia anglies, 
vania ->cniai žinoma kaipo di
dele anglies gamintoja. Kietn- 
,įn augliu kasyklos yra rytuose 

minksztuju vakaruose ir 
valst) be> sziaur viduriuose da
lyse, 
veik 

puola iii anglis 
durpiu

žemes 
kad anglis 

diirpim 
) »el keje, 
va 1st v-kuri randasi Elorid< 

nuvirtę medžiai, lapai ir 
augalai nuolat 

ir

l»ej„ 
kiti 
vandeni sodaro
sluogsni kuri yra nuo 1 iki 20 
pėdu storumo.

Per laiku laikus,
Sl'lIU

ežerai

ri r

v ra
ir Pennsvl-

Pennsylvania gamina bc- 
visas kasomas kietąsias 

daugiau neg 99 nuo- 
J ungtinese Valsty-sziincziu

bose. Minksztuju augliu kasyk
los apima 14,2(H) ketvirtaininiu 
myliu. Daug minksztu anglių 
sluogsniu yra sziaur vakarinėj 
Pennsylvanijos daly, siekiant 
Ohio, Maryland. West Virginia 
ir Tennessee. West Virginija 
stovi antroj vietoj kaipo augliu 
gamintoja. Illinois yra treczia; 
ja seka Ohio, t’olorado yra di
džiausia anglių gamintoja in 
X’akarus
ming antra valstybe“ kuri turi 
lidžiausiiis augliu szaltinius;

ir 
jūres apmerke semi senovės 
durpių pelkes. Tuomi augmenų 
gyvybe buvo užmuszta ir buvo 
apdengti purvu ar smileziu 
sluogsniais, virsz kuriu naujas 
durpynas susiformuodavo 
szis procesas atsikartodavo 
lis kartus. Durpių permaina in 
anglis iszrodo, yra nuo spaudi 
mo virszuje osaneziu sluogsniu, 
gal Imt dar prigelbstint žemes 
vidaus

nei nesu- 
sn jais daroma, 
mokeseziai ir vis 

suriszti su 
ju balso praszy- 

“bvt oo 
ir tiek. Dabar insaky- 

ta visiems parubežio 
jams iszsiimti 
kožnam 
nakeziai ir ežia reikia mokėti.

ir
ke-Puikus Gurbinci 

Sieniniai Kalendoriai 
Ant 1925 Meto U

anglių 
nuo Mississippi. Wyo$14 M

K
n

įlinkimui 1 £įsirinkimo. Po
• •a<ides balius. Grajis geriau

i orkestrą. Iužauga 
Moterems ir

>n> lit
*t

1925

Kas prisiims viena doleri ap

>0.
1 le.

I

Į i
Didesne I Nori h Dakota pirmoji Valsty- 

dregnumo dalis buvo iszspaus- 
ta arba iszgaravo; susidedanti 
gazu proporcija sumažėjo; i r | ware, 
to pasekme buvo kieto minera
lo susidarvmas. *

Augalai kurie sudari“ anglis 
lyg panaszus moderniniams pa- 
pareziams. Mikroskopas aisz- 
kiai parodo augalu liekanas in- 
vairiose augliu dalysi“. Dauge
ly vietų užtinkama medžiu lie- e-
kanas visiszkai 
sias in anglis 
žievių žvme.s.

'Parpė geologu yra daug opi
nijų skirtumu, apie budus au
galu susikrovimo iii tokias di
delei krūvas, kaip parodo aug
liu sluogsniai. Viena teorija 
yra, kad augalu liekanos suda- 
ranezios anglis susikrovė ten 
kur augo ir krito, ir kur anglis 
dabar yra. O kiti mano, kad au
galai buvo suneszti upėmis ir 
sugrusti in juras ir ežerus kur 
sudaro-sluogsnin.s, ir kur susi
spaudė ir sukietėjo.

Apgint vietose randasi keli 
anglių sluogsniai, kurio skiria 
si storuiĮib nuo colio dalios iki 
szimto pętlu ar (Įauginu.

G i liausis “ 
yra Belgijoj, turinti gylio .*

ir gi.\ \ rams ,4 laikys 1 Puikius Gurbinius Sic 
i 54 ninius Kalendorius aut 192.f

Prie kožno kalendoriaus yra įį 
prisiūta szventuju kalendoris .su K

merginoms

* 14 
id v“

to.

n> me
i

Schuylkill Pavieto Lietuviai ||j 
Balsuokite už

G. Frank Brumm
ANT KONGRESMONO

ANT PARDAVIMO.

Namas kuriame randasi 
lunas, 
mas> prie kito gido loto, 
lietu vi szkos bažn vežios

sa-

pasnykais. K alendoriai turi W

gyvento* 
po du leidimu 

asmeniui dienai ir
1 m krepsziuka del szuku, špilkų ar
i ’’ • i • ■ . . ®M sz.epeczio, puikei iszmarginti, EJ
i ir iszpjauti. Galite juos pado-
lit vanot savo kaimynams arba na- Ivanot savo kaimynams arba pa- M | 

zy st a m ir m s ant K alodu ar Na u-
. Kalendoriai jums pa- įj 

tiks labai ir žinome, jog’ daug- R 
ginu užkalbinsite kada szituos 

m pamatysite.
d

I * <
4
r -■

d
I r 1

18

X ju Motu.
tiks labai ir žinome, jog

teipgi privatiszkas na- U
art i 
ant 

W. Mahanov St. Sena bizna va 
vieta, viskas

bažn vėžio?

m ‘ram padėjimo.
Galima pirkti visa puses loto
arba tik czverti loto.

A. Tamulonis
• 530 W. Mahanov St. M

a ha no y ('ity, Pa.(t.90.)

A merican 
Beauties 
Cigarai

Padirbti iš ge
riausio Ameri
koniško tabako, 
ir Importavoti 
raperei.

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

ir

■4

Saluninkai 
sztorninkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bak- 
sais wholesale.

J. Penkunas
ST. CLAIR, PA 
Bell Telefonas

; daug- R
-. •. . . . »»

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., g 
’4 MAHANOY CITY, PA. įįMAHANOY CITY, PA. «

Mt. Holly, N. J. -- L. Pui
dokas, isz Philadelphijos mir
tinai susižeidė ties Permberto- 
nu ir pasimirė Burlingtono li- 
gonbuly. Kartu važiavusi duk
tė, p. Kodiene, susižeidė galva 
ir kitas kūno dalis. Kiti du ke
leiviai tik tapo sukratyti.

szvariai

I

a i a
/

It
i

i

*

Mano drauges 
pagarba, o asz ir

karszcziui.

sumažėjo; ii 
kieto minorą

I
I

mina v ra
be. Kurios visai anglies nega-

< oimectient, Dela- 
District of Columbia, 

Elorida, Maine, Massachusetts,
Minnesota, Mississippi, Neva
da, New Hampshire, New Jer
sey, New York, North ir South 
Carolina, Vermont ir Wiscon
sin. —E.L.l.S.

persimainm- 
bet užlaikiusias

Daugelis isz jusu kaimynių gali jumis 
pasakyt apie geruma

COLUMBIA
EMBLEM - NEW CAPELLO 

JASPER - HOME COMFORT 
Kukninei Peczei.

— teipgi —

Heatrolas
A

Parlorinei Szilumos Hiterei kuriems 
nereike jokiu paipu. Parduodame ir 

COLUMBIA OAK RITERIUS
Galima matyti pas pardavėjus

1 H. J. HEISER & Co.
HL

Sztoras kuris suteikia jumis užganėdinima.

25-27 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY

i L

— Praszau artvn
bloga nepadarysime:

man gi galėtu ka
— atsako se-

— O kas 
bloga padaryti? 
mite.

Galu gale davėsi prikalbinti 
ir iuejo. Tuomet prasidėjo to
kia tarp niusu sznęka.

— Jus ka-tfti pamėtėto
— Ka-gi asž bueziau galėjus 

pamesti, kadangi nieko netu
riu.

— O vienok' pamotete ir tai 
savo Didvm v>

— Asž pamecziau savo Die
vai Tegul Visagalis mane ap
saugo!... Ka tai reiksztu ?

-— Nepykite, moeziute 
motete savo'balvoniuka - 
kaili jus 
sztai:— 
ža neziu.

— Tai poniute rado mano 
Ražancziu? Dieve užmokėk!

Norėjusi jau eiti. Sulaikiau.
— Palaukite valandėlė. Ar-gi 

nežinote, kad ’^ra nedora gar-

---- IjUIVUS.

Viena

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
........... ...... ••••«♦♦•

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu, 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklincis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

«4 4M ♦*

W. D. Boczkauakas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

žmogus 
Knyga

pa
tai, 

garbe, 
ir padaviau asz jai Ra-

atiduodate

J

binti stabus (balvonus), nusi
dėjimas f

— Bet psz fiegarbinų stabui 
— suszuko sujudinta Aire.

Nusisaiypsojau su pasigailėji
mu ir tariail:

— Turite skaityti Szv. Rasz- 
ta mano miela, o nesiduoti sa- 1 • • 1 >t Ir **•*«-*■ — - -

t

szaftas” pasauly
3,957

NEW YORK.

REIKALAUJAME AGENTU
Pardavinėti Šveicarijos 
Deimantus. Sempelai už 
už dyka. Raszyk.

O. A. MORTON 00.
^1 E. 14-th St.

J. M. THOMAS
Kontraktorius ir Budavolojat 

336 W. Mahanoy Ava., Mahanoy City
Duodu preke ant visokiu darbu 

kas-link pastathno nauju namu ir pa* 
taisinimu. Atsakantis darbas. ;
Z ---------------------- - ,LA<...------------------------- X

DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojui.

2-raa Floras Klino Namo
W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

| Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

? j; f*

3-oMas procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
• O _ . _ • _ <O A * « • 1 ♦pinigu yra geriaus 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 osedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-
dauginimu procento.

%




