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ISZ AMERIKOS
SZITA SZEIMYNA TIKRAI 

YRA NELAIMINGA.
Frackville, Pa. — Ana diena 

Mariute 11 metu, Jonukas 4 
metu ir Adele 3 metu, vaikai 
Antano Supranavicziaus isz 
Fountain Springs, netoli ligon- 
butes, suradę tėvo revolveri, 
iszeme kulkas ir inmete jais in 
pecziu. Kulkos eksplodavojo, 
iszmete anglis a|xlegindami 
vaikus o Mariute likos per 
szauta in aki ir ranka baisei 
apdeginta jog reikėjo nupjauti 
kad iszgialbet josios gyvastį, 
Adele aplaike kulka in ranka.

S u pra na v i cz i a i pe r s i k r a 11 s t e 
isz Frack vilios du metai adgal 
apsigyvendami ant farmukes 
ir nuo tada vargas juju prasi
dėjo. In tuos du metus kas to- 
kis padege kluoną o antru kar
tu nuo perkūno užsidegė. Dvi 
sanvaites adgal Supranaviczie- 
nc atvažiavus in Frackville su 
pirkineis, pamote masznele su 
175 dolereis kuriu nesurado.

Juju vedusi duktė 
Tamkevicziene isz
(’reek guli Danvilles ligonbute- 
je pavojingai serganti. Szeimy- 
na Supranavieziu in teip trum
pa laika paneszo daug vargo ir 
nelaimiu.
PER ILGAI LAUKE 

PARGRYŽTANCZIOS
PACZIULES.

Detroit, Mich. — Per trisde- 
szimts viena meta Klaudiju- 
szas Žagurskis lauke idant jo
jo paežiui© sugryžinmamo, ku
ri ji apleido po trijų sanvaieziu 
po apsivedimui su juom 1894 
mete ir nuo to laiko dingo be 
jokios žinios. Žagurskis sake: 
“Mano paežiule man tuojaus 
po szliubui pasakė, kad gailė
josi labai kad isztekejo už ma
nės ir mane pamote. Asz ja ja 
mylėjau isz visos szirdies ir 
da myliu, bet kaip rodos lau
kiau josios sugryžimo per ilgai 
ir dabar noriu aplaikyti persi-

Žmogelis

NORI VYRA UŽ $400 ANT 
KETURIU MENESIU.

Salem, Oregon. — Vietiniam 
laikraszt ije, kokia tai nežino
ma motore patalpino apgarsi
nimu, pajeszkodama žmogų, 
kuris pasiliktu josios vyru tik
tai aut keturiu menesiu, l'ž tai 
jam užmokės 400 doleriu, arba 
po hzimta doleriu ant menesio. 
Priežastį pirkimo 
teip trumpo 
kad turi kauecz apsivesi idant 
aplaikyti turtą, bet jeigu netu
rės vyro, tai turto neaplaikys. 
Po tam laikui vyras gali sau 
cit i kur nori.

Badai aut 
ai siszauke

vvro ant ft
laiko, paduoda,

* s . • 1

Io 
net 

ežiai kandidatu.

apgarsinimo 
k <‘li tilksta il

NAUJAS “STEBUKLAS.’’
Mineola, N. Y. — Daugybe 

žmonių atsilanko kožna diena 
in Szv. Mortos katalikiszka 

ant Eederal avė., 
regoti naujo sto
ne vos pasirodė 

Yra tai paveikslas 
su

i
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Anele
Roa ring

skvrima. *»

$200.

-- *- llsz Visu Szeliu
Gal ncknrie st(»bi.si, kodėl 

žmones pasiekė viduramži daž
niausiai pradeda riebeli. Prie 
žaseziu nereikia toli jcszkoti. 
Iki ketuiVs-deszimts metu, kū
nas dar vystosi, nors akt.vv is 
augimas užsibaigia prasidėjus 
dvideszimtienis metams, bet po 
ketures-deszimtu metu prade
da invykti kum* atmainos, ir 
žmogus mažiau manksztinasi, 
isz tos priežasties kūnas nerei
kalauja tiek maisto, kiek rei
kalavo kol tas amžius nebuvo 
pasiektas.

Po met u

..........

Nesenei czionais 
bandosegzeKucije

npipleszda vo 
prigu-

ir

NAUJOS TIESOS ROSIJOI 
DEL VEDUSIU PORU. *

—- Svarbios perina i- 
Rosijoi kas kiszasi

. Mortos 
bažnvczia 
(’(mirai Park 
b ūkio, 
ant sienos.
Motinos Dievo su Kūdikėliu, 
t riju pėdu d\"džio. Žiopliai at- 
važiuoje isz visu szaliu. Neku- 
rie sako kad nieko nemato ant 
sienos, bet davatkėlės tvirtina 
Imk aiszkiai mato paveiksią.
MOTERES ATMETE

GORSETUS, DABAR 
VYRAI NESZIOJE.

New York. — Vv ra i (laba r 
pradeda neszioti gorsetus ir 

idant sumažyti pilve- 
kalba Robertas Stirton,

kuris

diržus 
liūs, 
prezidentas drapanų kompani
jos kuris nesenei. sugryžo isz 
ilgos keliones po Europa. Už- 
temino jisai kad moterėlės vi
sai neneszioja gorsetu ir rėdosi 
lengvai, nes turi tiktai du 
szmotelius apnulalo ant savo 
kunu.

nesenoi

KARDINOLAS DAUGHER- 
- TY SUŽEISTAS.

Philadelphia. — Kardinolas 
Daugherty, galva Katalikisz- 
kos arkidiecezijos Pennsylva- 
nijos vos neteko gyvasties, nes 
likos lik mažai sužeistas kaipo 
ir jojo sekretorius kun. O’
Hara. Kardinolas važiavo au
tomobili uje isz Karmelitonu 

ant York kelio,

k<4 ures-deszimt s 
j reikia stengtis palaikyti savo 
svarumą normaliu pritaikinus 
prie ūgio ir amžiaus. Jei iszpa- 
lengvo valgysi, gerai valgi sii- 
kramtydamas, atrasi, kad ma
žiau norėsi valgyti. Apart vai 
gio sumažinimo nokia dar 
manksztinties. 'Lokiu budu ga
lima suiaikvti naikinanezias 
atmainas ir gyvenimą materia
liai prailginti. Daržoves labai 
svarbu valgyti ir yra sotina- 

Rupus valgis 
ir neriebiau.

Duona, sviestas, grietine, cuk
rus ir krakmoliniai valgiai rie- 
bina.

Didžiausia beda
dauguma, tai, kad gyvename 
valgiui, o ne valgome gyventi. 
Kitais žodžiais*, leidžiame 
valgyti daugiau 
reikalauja. Tie,
daugiau negu turėtu, atsižvel- 

“kasa sau 
” lsz puses 
kurie buvo 

apsaugos kompanijų priimti, 
buvo atrasta, kad už kiekvie- 

pervirsziaus, buvo 
nuoszinitis

mas maistas, 
taipgi sotina.

su žmonių

sau 
negu kūnas 
kurie sveria

gus in amžių ir ugi, 
duobes su antimis, 
milijono žmonių,

švara
daugiau

gali pakelti

ease
i 4

su negalėti.
Bright’s Dis-

BANDA RAZBAININKU 
KURI ISZŽUDE 1800 

ŽMONIŲ.
K i jo v a s. 

atsibii vo
razbainiuku kuriu vadais buvo 
’l’reikov su savo moterių. Tieji 
razbaininkai 
žudino tiktai sąnarius
linezius prie komunistu parti
jos.

Treikovai buvo gnodoti ir 
mylemi per visus mužikus po 

Kijevo gubernije, nes pi
nigais ir dalykais dalindavosi 
su vargszais, todėl mužikai 
juos apsergstiiK'jo ir pranesz- 
davo apie nelaimia kada ju pa- 
licije ir vaiskas jeszkojo. Nu
rinks sovietine valdže paskyrė 
dideles dovanas ant razbainin- 
ku gaivu, bet juju 
iszdave. Ant gi 
iszsiliejimas upes Dinepro 
tankus lietus prigialbojo pali
cijai ant suėmimo visos ban
dos.

Laike teismo, pasirodė buk 
Treikovai kitados buvo turtin
gi žmonis, Trcikovas buvo afi- 
cierium cari-szkoje kariumene- 
je. Kada bolszevikai užėmė Ki
jevą, iszžudino visus juju vai-

_ i savo 
už tai at-

f I ’

visa

buvo

niekas ne
ik) paskutinis 

ir

Moskva, 
uos llži'jo 
vedusiu poru, kurios yra labai 
tikyvos, o ypatingai permainos 
kas kiszasi poru kurios paėmė 
s z Iii 11 > u s ha žn y ez i oh ia.

Kitos tiesos priverezia vai
kus Imti atsakaneziais už savo 
tėvus ir juju užlaikymo, bet ir 
savo sesueziu ir broleliu kurie 
negali užsidirbti ant savo už- 
laikvino.

Terp registruotu ir neregis
truotu vedusiu poru neprivalo 
būti jokio skirtumo. Tieji, ku
riu szliuhai ne yra regisi ravot i, 
turi tokias paežius tiesas ir at
sakomybes, lęiip tieji ka yra 
regisiravoti. Tiesos paliuosuo- 
je ypatas, kurios ome szliuba 
bažnycziosia nuo užsiregistra- 
vojimo, teipgi del t uju, ka gr

ant vieros.

ISZ LIETUVOS
ISZ MARIAMPOLES 

PADANGES.
Kielikus Rado.

vo raszyta, kad Mariam poles 
bažnyczia apvagiant du kieki- 
kus isznesze. Rugsėjo 24 diena 
policija suėmus vagis Birke 
viržiu ir Samuoli iszkvote, kad 
tiedu kielikai

Anasvk bu-

maiszelvjc sn- 
kiszti ir žemoje užkasti prie vie 
no vagies namu Kestuczio ga- 

Nurodžius vagims pa
tepimo vieta kielikai tapo at-
kastti ir bažnycziai sugražinti 
o prasikaltėliai patraukti atsa- 
komvbe. 
bausme.

tvojo.

l’ž toki darbu didele

vena “ant vieros.” Pabudini
mas szliubo atsibuvusio bažny- 
eziosia 
ka gyveno

Mari-
davatkos slėpusios

jaunikiui

SUDEGINO TROBOS ISZ 
KERSZTO.

Užbaliai, Piviszkiu Valscz., 
Rugs. 21 d., 10 vai., vakaro, 
užsidegė Baltruszienes trobos. 
Pirmiausiai užsidegė paszure, 
nuo pasziurcs kietis, kluonas 
ir tvartai; liko nesudegus sta
bu, kuria apgynė subege aplin
kiniai žmones.
Pilvviszkiu gaisrninkai 
jau jiems nebuvo, 

t robos
Pilviszkiu gaisrininkai kaip 
visuomet taip ir sziuo kartu 
parode, savo nerangumu ir ne 
sumanumą prie gaisro, pradej
ardyti deganezias sienas, kuri- 

’ os iszjudintos tikrai butu užde
gė, sunkiai apginti stuba. Tik 
dėka sumaningesniu ūkininku, 

“atpraszyti 
” Labai

elgėsi gaisrininku 
varinėdamas pa

aplaike 
persiskyrimą, nes sziadien jau 
turi arti 60 metu.
NORĖJO PARDUOTI 

MERGINA U2
Philadofphia, Pa. —

tuota trys Italnkai, kurie, pa
vogė 15 metu Mare Dalton, ja 
laike kambary* Brooklyne, N. 
Y. sanvaite, o paskui bandė ki
tiems parduoti už $200. Mergi- 
na pradėjusi rėkti ir vyrai isz- 
sigande parvežė ja Philadel- 
phijon, kur jie pateko in poli 
rijos nagus. Pasirodo, kad jie 
yra apvogė pora krautuvių 
taip-gi.

NUPUOLĖ SNIEGAS.
Youngstown, Ohio. — 

Kinsman nupuolė dvileka 
liu sniego. Daug medžiu isz 
versta ir nekurie telegrafiniai 
dratai sutruko.

Petoskey, Mich, 
viesulą prapute pro 
padalydama nemažai bledes.

Oleon, N. Y. — Sniego czio- 
nai-s nupuolė ant septynių co
liu. Nepamenama idant Okto- 
berio menesi kada snigtu.

LOKALAS PASIDALINO 
PINIGAIS.

Wilkes Barre, Pa. — Septy
ni szimtai sąnariu kurio dirba 
Kingston Coal Co., nutarė pasi-/ 
dalyti 8,564 dolereis, kurie ra
dosi juju lokale. Kožnam sąna
riui pripuolė apie 12 doleriu. 
Gerai padare, nes kam pinigai 
turi gulėti kasoje, jeigu žmo- 
nim pinigai reikalingi. Jeigu 
birtų kasojo, tai turėtu atiduoti 
kitiems, o szeip, žmonis patys 
jgz to pasinaudojo.

pora

Arti
(•o-

- Sniegine
czionais

kliozt oria us
automobilius sustojo ant sztan- 
gu st ryt kario, nes motoras su
stojo o szoferis negalėdamas 
jiji pradėti, iszszoko laukan. 
T’ame atbėgo greitasis strytka- 
ris, trenkdamas iii stovinti ant 
kelio automobiliu, nutrenkda- 

ji kokia penkesdeszimts

na 
vienas 
m i reviu.

Kūno organai 
daug kankinimo ypacz jaunys
tėje, bot jei nuolat reikallauja-' 
ma nuo ju per daug dirbti, jie 
galu gale turės 
“Diabetes” ir

(inkstu ligos) paeina
nuo netinkamo valgio ir per
daug valgymo. Sužinok kiek 
turi sverti pagal savo amžiaus 
ir ūgio ir žiūrėk kad to svaru
mo laikytumės. Netik kad tavo 
sveikata bus geresne, bet jau 
siesi geriau, ir galėsi daugiau 
mažesnėmis pastangomis nu
veikti. —E.L.l.S.

kus. Treikovai ant lavonu 
myhunuju prisiege
kerszyt žudintojams juju vai
ku.

Suorganizavojo
baįninku isz deszimts panasziu 
sau žmonių, kurie teipgi nete
ko vieno ar daugiau ypatų isz 
savo szeįmynos ir pradėjo kru
vina atkerszima bolszevikarns. 
Daugiause žudino bolszevikisz- 
kus kamisorius ir virszininkus 
kuriuos baisei kankydavo 
priesz smert.— smaigino juos 
ant kuolu, kepe smegenis ant 

dvos su anglimis ir nukirsda- 
dalis kunu. Treikpva pa- 
ant saves daugiausia žu- 

dinseziu kalbėdama: “ 
mažai nužudem atiku 
pildytas skriaudas. Savo gyve
nimą paaukavau del savo vai
ku.”

Treikovai likos nubausti ant 
suszaudymo už papildymu lie

kai]) 
žmonių.

bus užtektinas o tieji 
“ant vieros’’ turi 

pristatyti paliudinima per sū
dą kad gyveno kaipo vyras su 
moteria.

'Liesos pavėlina
vesti kada susilaukė 18 metu— 
ne jaunesni, o merginai kada 
turės 16 metu. Apsivedimas 
kasztuoje Rosijoi 50 centu o 
persiskyrimas $1.75.

baise i

banda raz-

KAUNO PROKURATORIUS 
ARESZTAVOTAS.

Berlinas. — Isz Kauno pra- 
nesza in czionais, buk palicijo 
ant paliepimo Kauno komen
danto, aresztavojo apskrities
sūdo prokuratorių Priiszkevi- 
eziu, kuri uždare kariumenisz- 
kain kalėjimo Kornacuosia, už 
tai, kad turėjo politikiszka su
si neszima su Lenkije.

ŽINIOS ISZ LIETUVOS.

“■jr>‘

va
eme

da per
už pa-

mažiau 
szimtu 
prisižiurinejo

asztuoniolika 
Egzekucijai 

t ukstaneziai 
žmonių, o vaiskas stovėjo ant
sargybos idant mužikai nesu
keltu maiszaties.

GRAIKAI SU BULGARAIS 
SUSIPESZE.

Atėnai. — Kruvinas muszis 
atsibuvo terp Graiku ir Bulga
ru aut rubežiaus prie Demirki- 
saro, Makedonijoi. Bulgarai 
Užklupo ant rubežiniu sargu, 
užmuszdami kelis ir viena ka
pitoną. Po tam prasidėjo mu- 
szis ant tikrųjų kuris tęsęsi 
per 19 valandas. Daugeli su
žeista.

DEL KO PAVELYTA 
VODKA ROSI JO J.

Moskva. — Bolszeviku laik- 
raszcziai Rusijoj skelbia se- 
kanezias priežastis, kurios pri

nt idaryma monopoliu
Rusijoje, 
revoliucijonieriai . prie 
protestuodavo, ir pirmiausia 
daužydavo.

Esą, viename Sibire žmones 
patys'pasigamina namie pus
antro i 
gotikos,

verte

Lost Creek, Pa.

apie 26

man 
pėdu.

Kiti automobiliai atvažiavo, 
paėmė kardinolu ir O’Hara in 
ligonbuti, bet pasirodė kad tik 
likos apibrozdinti lengvai.
DVI MERGINOS

UŽMUSZTOS PER 
AUTOMOBILIU.

Utarnin-
ko vakaru ant plento ir tai ko- 
nia prie duriu savo stubu, li
kos trenktos per automobiliu 
Teresa ir Mare Lull v 
metu, per Edvardu Carey teip-
gi isz czionais. ’Veresa likos ant 
vietos užinuszta o Mare mirė 
po trumpai valandeliai. Droi- 
veris pasidavė palicijai, aisz- 
kindamas kad merginu ne ma
te. /
10 METU IN KALĖJIMĄ 

UŽ 70 CENTU:
South Bend, Ind. — L’ž 70 

centu, kuriuos paėmė nuo jau
nos poros kuria sulaikė ant 
ulyezios, Cyrus Jorgenson, 23 
motu, likos nubaustas in kalė
jimą nuo 10 lyg 20 motu. Jojo 
draugas kuris jam prigialbojo 
a'pipleszime aplaike asztuonis 
metus.

ISZTVIRKUSI 
JAUNUMENE.

Majoriszkiu Kaimas, Vilka- 
viszkio Vals., — Doras stovis 
kaimo jaunime puola vydama
sis iszvirkusi miestą. Atsižvel 
giant in tai, kad sziais laikais 

! degtines gali gerti kiek nori ir 
kas nori, visiszkai neinstabu, 
kad atsitinka invairiausiu in- 
vykiu sziu metu Rugpjuczio 
pabaigoje žmones važiuodami 
isz miesto namo pamate toki 
regini: Prie kelio, po kryžiumi 
guli pusiau apsinuoginę du 
asmones ir bueziuojasi.
rodo kad tai vietinio kaimo 
mergina U. Navickaite ir Be- 
dežeriu kaimo jaunuolis Kiži- 
naitis. Viena, pavasarininke, 
vaikinas, szaulys,

“PROGRESUOJAMA”
Per sziu metu 7 menesius 

degtines -parduota už 23,263,- 
674 litus. Per ta pati pereitu 
metu laika parduota už 18,340,- 
238 litus. Tokiu budu per ta 
pafi laika szimet už 4,923,466 
litu daugiau.
žinoti, kiek degtines parduo
dama “blaivybes” instaigose 
ir ar ten taipgi matosi žymus 
‘ ‘ Progresas ? ’ ’

Rasi-

Indomu butu

SUDEGE 100 MAISZIU 
PAOZTO NI AMERIKA.

Szi rvtaRuanas, Franci ja.,— 
gaisras sunaikino paczto vago
nu pakeliui isz Havro in Chor
ini rga. Sudegė szimtas maiszu 
paczto siuntinu. adresuotu in 
.Jungtines Valstijas. Penkias- 
deszimt maiszu buvo dar isz- 
gelbeta, ir tuose niaiszuose ra
stu siuntnys; 1 milijonas dole
riu banknotais po $500.

PALAIDOTAS GYVAS 
KAPUOSE

Varszuva., Lenku kaime 
Bzu ruošė, Chojno, Apskrity, 
iszejo in aikszte baisus daly
kas. Mirė to kaimo gyventoja, 
Jozapata Vrubliauskiene. Nu
tarta palaidoti ja kapuose tame
paeziame kape, kur priesz dve
jus metus buvo palaidotas jos 
vyras. Kaip kapo duobe buvo 
atkasta, pastebėta, kad grabo 
viražus buvo nuspardytas, o isz 
grabo kyszojo numirėlio kaire 
ranka ir koja. Pasirodė, kad 
Vrubliauskienes vryas buvo 
palaidotas gyvas, jis buvo tik 
apmiręs arba, kąip sako, užmi
gęs letargu. Matyt, jis grabo 
atsigavo ir bandė1 iszsivisti.

I

Įiriesz kuriuos visi 
caro

milijono viedru samo- 
, kurioje suvartoja 3 

milijonus pudu javu ir 12 tuks- 
taneziu kubiszkiu sieksniu 
malku. Pridėjus prie to valsty
bes nuostoliu isz akezyžes su
moje 18 milijonu rubliu, gau
nama “nuostolis” bolszeviku 
valdomai valstybei sumoje 20 
milijonu rubliu. Vietoje paleis
ti tuos pinigus ant veju, komu
nistei nutarė patys pasiimti. 
Todėl vodka vėl liejasi Rosi jo
je upeliais.

kubiszkiu

nuostolis

Apmusze Zakristijoną.

Philadelphia, Pa., — Laiko 
Andriejaus parapijos bazaro, 
labai apmuszta zakrastijonas 
Kraujutis. Sakoma, kad airisz- 
iukai turėjo pasekmių ant ba
zaro laimėdama! daug daiktu, 
tada Kraujutis norėjo atstatyti 
nuo laimėjimo daiktu, o airisz- 
iukai netik nepaklauso, bet be 
pasigailėjimo ji labai sumusze.

--V.

Nors ir atvyko

kas veikt, 
baigė

bet

nes degli.

(»

Rugse-

Minimi 
žvdeli

KUN. STEPONAVICZIUS 
ISZ VAŽI A VES IN 

AMERIKA.
Beveik dvi sanvaites 

ampolcs
pradėjo pasakoti, kad Kun. 
Stcponavh’zius isz važia ves in 
Amerika; doleriauti.
jo menesio 12 diena buvusios 
tirsztos iszleistm es. Lsz va žie
ves civiliais rubai apisredes. 
Kun. Draugeliui negrįžus da
bar bus (lu kunigai isz Maria- 
mpoles Amerikoj.

NEMANDAGUS MOKINIAI.
Rugsėjo menesio 26 diena, 

eidamas miestan, pasteliejau 
ties kareivinėmis Žydu Gimna
zijos mokinius žydukus 12-13 
m., amžiaus negerai elgiantis: 
Ėjo kaž koks uji^to link, nu
skuręs, nuplyszcs, vietomis net 
nuoguas kūnas matomas, barz 
da apžėlė, neszvarus, matyt ne
sveiko proto, žydelis, 
mokiniai Pela i m inge j i
lydėjo isz užpakalio laidydami 
in ji akmenais. Jis eidamas 
kripės] in viena tai in kita ke
lio puse, stabtelėdavo, tai pa
silenkdavo sergedamasis nuo 
akmenų, l>ad nepataikytu in ji, 
bet niekas neiszdrisa sudrausti 
tuos iszdykelius, bet tiktai susi 
juoke vienas einanezin isz to 
nuskurusio beproczic. Tuomet 
pagnimjau vaikams pirsztu ir 
jie pasitraukė.

Pas ingulos bažnyczia, jau 
isz tolo pamaeziau vaiku buri, 
kurie apstoję kaštonu medžius, 
laide akmenimis in juos, mat 
akmeniu pataikius, didesnis 
smūgis yra, negu kokia skiedra 
daugiau kasztonu nupuola ant

Žmones szlygatviais 
nuolat vaikszrzioja, kaip tik 
vienam ponui lyg ant juoko už
kliudė akmeniu skrybėlė, skry
bėlė, skrybėle nupuolė ant že
mes, ponas skrybėlė paklos, 
pakeles, pradėjo grūmoti pir
sztu vaikams 'sakvdamas:“Ne- 
laidykit, 
Galit galva pramuszti.

KIEK LIETUVA TURI 
METALINIU PINIGU.
Kaunas.,—Statistikos biuro 

žiniomis, metaliniu pinigu sziol 
iszleista 4,299,998 litai, 28 
centai sumai, kuriu 55.4 nuos., 
paleista apyvarton

Iszleistieji pinigai, paskirsty 
ti monetomis atrodo taip: po 
1 cent 0.70 nuosz., visos iszlei 
stu pinigu sumos, po 5 - 9.. 28 
nuoz., po 10 - 18.65 nuosz., po 
20 - 24.86 nuosz 
51 nuosz.

SUGAUTAS LENKAS 
SZNIPAS.

Sziomis dienomis ties Kalvari
ja sulaikytas pereinant demar
kacijos linija, lenku sznipas 
Vaclovas Zareckis, slapyvarde 
Czeishiw Maksimowski, kuris 
buvo pasiustas in Lietuva, isz 
Bydgoszczio 
defensives.

z

sergedamasis

rr

žemes.

balvonai akmenis’ 
t 1

v

ir po 50 - 46.-

(Bromgerga)

tapo gaisrininkai 
nuo kilnaus darbo, 
nettiszkai 
virszininkas, 
szalinius žmones gaisra gesinti
tuo tarpu gaisrininkai vaik- 
szcziojo rankas in 
susikiszc.

Ka (uždegė, dar .nežinoma, 
spėjama kad uždegta isz ker- 
szto, nes pirmiausia uždegta 
pasziure, nuo kurios vejas ugni 
ant kitu trobesiu nesze.

VANDENS AUKOS.
Kaunas.,—Szia vasara besi 

maudydami prigėrė Kaune ir 
provincijoj 25 žmones, isz ju 
20 žmonos vienam Kaune.

ISZ SVENCZIONIU 
PADANGES.

., — Linkmenys. Szv.
—Czia isz pavasario ir 
odos, mrmf-gratis der

kiszenius

Vilnius
Apskr., 
vasarA t

Bet jau rugius kertantliūs.
pasirodė ne kokia branda, nors 
sziaudas ir augalotas Vakaro 
jus taip pat gražiai augo, bet 
sudoroti jo kaip reikiant nepa
vyko, nes prasidėjo lietingi 
orai. Kaip kurio javai, kaip 
pv , avižos pradėjo byrėti, nes 
pjauti del nosliaujaneziu lietu 
negalima buvo. Kas nupjovė, 
tai bestovėdami javai lauke ap
ipuvo. Bulves, kur smiltinga 
žeme dar likosi, bet kitose že
mes ruszyse taip pat pradėjo 
puti. Tuo budu ir su maistu ir 
su paszani, ypaez kad szinas 
retai kam pavyko gražus su
doroti, ateinantieji metai bus 
sunkus.

t
sunkus. Be to, kas per lietus 
szimet pasėjo rugius, jie supu
vo (suszuto) visai nesudyge. 
Gave antra karta sėti.
LIETUVOJ PER DAUG 

PROFESORISZKUMO. ft
Rokiszkis., — 

laikraszcziai aimanuoja, kad 
žmones nepripranta ju skaityti 

Bot kalte bus 
laikraszcziu leidėju, 

kad jie nesitaiko su sodiecziaus 
ir vartoja perdaug tokiu žo
džiu, kuriu sodiecziai nesu 
pranta. Sodietis paskaitęs lai
kraszt i, ir radęs keletą sau ne
suprantamu žodžiu, nesupran- 

Na ir 
sviedžia laikraszti ant stalo, sa
kydamas: “ 
kaip balon inmecziau,! skaitau 
ir nieko nesuprantu. 
“Lietuvos”
am straipnelj kiek dauk so- 
diecziams nesuprantamu žo
džiu: Filas, fobas, fobizmas,fi- 
bizmas, doltonizmas, principai, 
moderniniu, orientacijos, anti
patija, genialingiausis, okro- 
batas, balansuoja, avanturiz- 
mas, problemos, laiviras; tik 
ras esu, kad szie žodžiai galima 

kiekvienam su- 
Mat ra

škyto jai isz didelio raszio isz 
eina is kraszto.

Mat ponulei redaktorei nori 
pasirodyti labai mokytais o 
kvailei nesupranta, kad tas 
daug kenkė laikraszcziui.

Lietuvos lai-

—pamylėti, 
paežiu

ta ir viso straipsnio.

Dvideszhnts centu

SztaiJ J

152 Nr., mažiausi -

paraszyti ir 
prantamai iszversti.
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KaslGirdet4

nos. Bet ir jiji in trumpa laika 
•mirė, po tam karalius padova- 
Jiojo t a ji “Mirties Žiedą” savoJiojo t a ji

Anglines kompanijos maty
damos kad terp straikicriu 
vieszpattanje sutikimas ir mal- 
sziai pasielginoja, siunezia vi
sokius agitatorius idant platin
tu terp straikieriu visokius ne
sutikimus ir juos suerzyt.

'Voki kompaniezni czebatu 
laižytojai novažiuoje in ten, 
kur nesiranda unijos, tiktai 
kur iinije laikosi drueziai. Su 
tokein agitatoreis virsziįlinkai 
unijos pasielgines atsakaneziai 
o burmistrai miestu juos tuo
jau# išvarys arba uždaris ka
lėjime.

unijos,

vienuolikosPo vienuolikos metu .sun
kaus darbo, Svieto Liga užbai
gė skaitlį kiek pražuvo svirti
nėje karėjo žmonių ir kiek pa
darėt a bledes 
pradžia tosios kruvinos karos, 
kuria pradėjo Austrijokiszkas 
aficierius vienuolika metu ad
gal Sarajevo.

Užmuštu kareiviu apie ku
riuos žinoma buvo 9,998,771;

žuvusiu 
sužeistu 

mažiau sužeistu 14,002,039; ka-
kasztavo $186,333,637,197; 

bledes padaryta del žemiszko 
turto ant $29,960,000,000; ver
te žuvusiu gvvaseziu $33,551,- 
276,280.

Sztai skaitlis ir

žinoma 
nežinomu 
mirtinai

rr 4

I

2,991,800;
6,295,512;

re

Apsvarstant žmogaus gj vas- 
apskaite, 
kareivis buvo 

vertas $4,720; Anglijos 84,140
Pranei jos ant $2,900.

A me r i k as 
kožnas josios
ti.

t >

“ Mano mylimiausia 
Adomas in Jeva, — “ 
teres iszskiriant tave,

-- Dabar kožnas
panasziai kalba in savo

“ I,‘”" ” Bet ar tai

kad

- tarė 
kitos mo- 

ne my- 
Ado-liu.” 

mas” 
iszrinktaja “Jeva.”
teisvbe? Juk tada buvo tiktai 
viena Jeva, o <ziadien juju yra 
milijonai.

4 i

Jeva.

jeszko-Keli menesiai adgal 
lojai senoviszku užlieku, rado 
ant dugno ežero Genezareto, 
Palestinoje, 
kurie pagal žinunu, 
seniausiu pedsakiu žmogiszkos 
veisles ant svieto. Metus tuju 
kaulu mena ant 20,000 metu da 
priesz vieszpatavima 
mo.

Pagal tyrinėjimą antropolo
go Sir Arthuro Keiti), tai tasai 
žmogus Iniyu gana iszmintin- 
gas ir mokėjo kalbėti ir kaip 
rodos turėjo mažus raguezius.

Dabar terp mokytu žmouin 
užeina klausymas, kur žmogus 
pirmiausia atsirado? Dvasisz- 
kieji mums sako kad 6,000 me
tu Azijoi. Profesoris Conklin 
tvirtina, kad žmogus neprasi
dėjo Rojui ir nuo Adomo ir Je- 
vos, 6,000 metu adgal, bet daug 
milijonu metu adgal kada gy
vastis tik atsirado ant žemos. 
Jėzuitai

ežero 
kaulus žmogaus, 

turi būti

Abraho-

paduoda klausymu 
kaip senas yra žmogus ant že
mes? Jie sako, kad tikrai neži
no, bet faktai rodo kad žmogus 
yra senesnis kaip 15,Q00 metu. 

Ka galima sakyti apie atras
tus žmogaus kaulus Palestino
je, kuris jau radosi ant svieto 
20,(KM) metu priesz Abraboma .’

brangusPuikus ir brangus žiedas, 
kuri niekas nesergsti, randasi 
pakabintas ant kaklo stovylo 
Paneles isz AJmodena, pa tren
ka miesto Madrido, Isz.panijoi
kuris stovi puikiam parke to
nais.

diedas vTa išlietas deiman
tais ir perlais, o norints yra la
imi brangus, bet ne yra abejo 
nes idant ji kas pavogtu. Di- 
džiauses vagis be jokios savži- 
no8, nedrystu dalypstct tojo 
žiodo. Istorije tojo žiedo yra 
labai akyva.

Tasai žiedas likos padirbtas 
del karaliaus Alfonso XII, ku
ris padovanojo ji savo pussese- 
riai patogiai Mercedai kada su 
jajti susižiedojo. Iii kelis mene
sius mirs. Po josios miroziai, 
karalius padovanojo ji deb sa
vo bobutes karalienes Kristi-bobutes karaliene# Kristi-

Mirties Žiedą” 
seserei In fantai del Pilar, ku
ri mire in menesi laiko.

alo žiedas gavosi ant 
pirszto Kristinos, dukters gro

bei nesuejo 
ne (riju menesiu kada mergaite 
mirs, taiki karalius Alfonsas 
XII patalpino ji savo skarb- 
cziuje bet ir jisai in metus lai
ko mirė.

Nuo tojo laiko žiedas randa
si ant kaklo tojo stovvlo, bet jo 

O

Ant (r

& 4 Obuoliukus
. seniai gyveno 
Adomukas-nasz-

fo Montpcnsier,

niekas nedrystit dalypstet.
Anierikoniszkas va- 

kokiam
gal kokis
gis pavogs ir parduos 
milijonieriui.

invvko sziais
padare
paszto

<r

mot a i s, 
atmainų 
kainose, 

alen nuo

Kalėdų pasveiki-

in ki- 
už du centu, dabar 

Nepa

keti.

Visuotinas Paszto Seimas, 
kuris 
Stokholme, 
tarptautinio
Szios kainos i neina 
Spalio 1 d. 1925 m.

Atvirutes, inimant tas su pa
veikslėliais,
nimai, ir k. kuriuos iki szio lai
ko, buvo galima siunsti 
tas szalis 
reikalauja trijų centu,
mirszkite viena centą daugiau, 
nos kitaip tas kuris gaus atvi
rute turės du svkiu tiek užnio- %.

Senoji kaina laiszkams
pasilieka ta pati.

Atvirutes siuneziamos in 
Kanada, Meksika, Vakaru Li
dijas, ir Pietine Amerika atei- 
tv turi turėti marke už du cen- 
tu vieton vieno cento. Laiszku 
kaina in tas szalis taip pat du 
centai.

Pirmiau buvo užginta siaus
ti laiszkuose dalykus, kurie 
reikalauja 
szalis, bet tas dabar leidžiama, 
su ta iszlyga kad siuntėjas už
lipdys ant laiszko žalia popie- 
ra, kuria gauna paszto, ir kuris 
ženklina, kad laiszko 
dalykas, ant 
muitą mokėti.

Visi paszto dalykai in sveti
mas szalis (iszskyrus laiszkus 
ir atvirutes) bus 
siuntėjui, jei toki dalykai ne
turės užtektinai paszto 
lėliu.

Kaina 
svetimas

dalykus, 
muito in svetimas

kurio
randasi 

pripuola

sugražinti

ženk-

už paszto dalykus in
szalis pakelta nuo

dvylikos centu
tnriolika centu.

pakelta 
svarui iki kv

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimai Paslapcslu At«t- 
Um. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldalszku, Peralszku. Gralkiszku. 
Arabiazku ir Cigonlezku burtlnika 
iBZguldinejlmaa to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Isz d ėda tmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES Ot- 
TIKTAI UŽ......................

Prlalusklte mumis 25c. Gausite 
Tisas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. B0CZK0W8KI-C0, 
MAHANOT CITT PA.

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJAS r

Laidoja kunuu numirėliu pagal nau
jausia mada. Pigi kroke. Teipgi 
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminkius, dide-

pirksHe; POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes aez galiti, ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kilk
333*335 W> Centre $t. Msbanoy City

Pigi kroke. Teipgi 
automobilius visokiems

Bus ir mažius už pigiausia preke, to-

kreipkites pas mane, nes asx galltiju

kiekvienas .skundėsi

Seniai, labai 
musu žemoje . 
laitis.

Tėvo visai neatminė, o moti-
, kai iszgirdo gai- ' 

verksnia, regis ste-

gyventi, 
kad tai sziai, tai tai negera ir 
norėjo to, ko neturi.

Adomėlis buvo ramus ir 
linksmas savo gyvenimu. Bcse^ 
dedamas mintyje jis taip pats 

4 ‘Dieve Tu

ramus

na, mirdama
lu vaiko
buklingai, pabudo ir taip šune
liui tarė:

— Nevenk, sūneli, uedejuo- 
nesiskuskie, kad esi 

naszlaitis,

regis

in save 
mano, koki jie 
jiems visa-ko stoka.

Ir tik man 
ir gera...

Nu ir už ka

kalbėjo:
vargszai, tiek

vienam linksma

kie ir nesiskuskie, kati 
vargszas naszlaitis, nes sunki 
man bus žeme numirus. Bukie 
geras ir, kaip tave mokinau — 
melskis ir dirbkie, mylėk Die
va ir žmones, niekas tavęs ne
nuskriaus. Melsiu gailestingo-

1jo Dievo ir Jėzaus Motinos 
kad butu tau tėvas ir motina.

Mažas Adomukas, matyt, su
prato motina, nes sukando 
dantis, o metes verkti, suszu- 
ko:

Dievo

mainyte,— Prižadu tau, 
kad busiu geras ir niekad var
ge* nesiskųsiu.

Ir iszlaike savo žodžius, nes 
kai po keliu miliutu motina, 
dar karta ji palaiminus, numi
rė, jisai dejuoti nedejavo, tik 
ramiai, bet gausiai apszlakste 
josios kapa aszar.omis ir karsz- 
tai pasimeldęs, kad Vieszpats 
paimtu ji savo g 
jeszkoti tarnystes.

Klausinėdamas sau darbo, 
užeidavo in kiekviena pirkia, 
bet Žmones tik gardžiai juokė
si, davinėjo vaikeliui riekute 
duonos ir Adome'lis-vargdiene- 
lis turėjo eiti toliau. Tokiu bil
du Adomėlis atėjo net treczian 
sodžiun, kur gyveno ūkininkas 
Jonas, visojo a'pieiinkeje žino
mas kaipo geras ir darbus žmo
gus.

— Tegul bus pagarbintas— 
tarė Adomukas žengdamas Jo
no slenkst i.

— Per amžių amžius, —at
sake namiszkiai 
t i pasakysi ? 
(ubagu tini!)

— Ne, jeszkau 
mamyte sake, kad 
kam tiesti ranka. Gal reikalin
gas jums bernas ?

— O tai vynis! — nusijuo
kė szeimiiiinkas, 
mot u ?

- Septyncri ir dipmenesiu. 
O ka moki?

— Vi,4k^i! Moku ganyti 
sis ir kiaules, moku akėti, mo
ku žoles pripjauti, malku pri- 
neszti.

— Tai tu 
ka<l eini per 
klauso gerasai Jonas.

— Ne, — tarė Adomėlis, — 
tiktai tote su mama pasimirė...

— Nu tai ka tm ežia szne- 
ki! — sziek-tick pyko Joniene 
— argi nežinai, kad kas neturi 
tėvu, tas yra naszlaitis!

— Taip tai taip, bet mamy
te mirdama sake, kad Viesz
pats Dievas ir Szvencziausioji 
Panele bus mano tėvai, 
iszeimv, jog asz ne naszlaitis!

Tie Adom ūko žodžiai vi
siems labai patiko, o Jonas nu
tarė priimti savo globon gera 
vaikeli.

Trumpu laiku gera, darbszu 
ir paklusnu Adomėli visi pa
milo, ir jis jautėsi 'laimingas.

Žiemai prisiartinus, szeimi
iiinkas davė Adomėliui savo 
senus kailinius, vyresnysis su
nns ezebatus, jaunesnysis ke
pure ir nazlaitis drąsiai pasiti
ko žiema.

Kepure, tiesa, buvo 
dele, kad slinko ant akiu, kai
liniu rankoves sieke žeme. Bet 

, kad jam

lobon, nuėjo

sa u

o ka, mazu
tu rimt elgetauni

darbo! — 
geda svei-

o kiek turi

za-

gal naszlnitis, 
žmones? —-pa

tai ir

Adom ūko žodžiai

taip d i-

szonus.

mažutiH džiaugėsi 
szilta ir gera.

Truputi daugiu u va rgo t u ro
jo su czebatais, nes buvo taip 
dideli, kad koja sukosi in visus 

Bet Adomukas tuoj
susiprato ir prikiihszo szieno, 
o tada 'paliko dar szileziau.
* Viena karta, priesz Tris Ka
ralius bernas gryžo isz miesto 
ir parvežė vaikeliui gražu rau
donaobuoliuką. > »

’ AdOmnkas taip nusidžiaugė, 
kaip'kažin-ka* Atsisėdo jis ant 
kėdės ir'užsimąstė.;..

h Szehninihkai tuo tarpu gai
vojo; kaip tai sziuoamet reikes

YįV*

Lietuviszkos Pasakos.
| * , * *g , Z ,1 ’

/ • . o. .L
..............

WRiNKO Dr. J.BASANAV1CZ1US | toip kalbėjo:

iii fc 1 ■ « « 'i *.4 »u. .. , .. „ . > Ą |

Nuėjo Jonas Arkleausis pas 
to smuko ola ir, rados labai, 
gražius vaisius, skynė ir valgo, ,,z 
nuo ko pasijuto labai drūtas.
Tada drąsini ėjo ant smako ku-

f"'V y r

tai supykęs, buvo mislijes iš
varyti ta savo neiszljk'ima tar^ 
na, 
karalius piktume

: “butu nieko, ka 
tas mano sūnūs ten tojo trio 

pamato, kad 
bęt mes daug

bet tam, pradėjus teisytis, 
atsileido ir

bojo ta karalaite 
jis galėtu gaut
biednesni už ana karalyste — 

sūnaus nnas 
o vėl 

niekaip negalima pavogt, kad 
rio ne kiek nebijojo. Kaip t ik I nnoji 'karaliene baisi ragana.

rados labai

karalius

M

’mano 
savo (lukteri

Povui irrp

Vieszpats man 
davė tokia 'laime?... Turbut, 
motinėlė iszprasze!

Tad rytoj ir jis eisiąs bažny- 
czion, įjct ne praszyti pas Die
va, bot Jam. padėkot i.

Padėkos jis Dievui
Szveneziailsiajai Panelei už ju 
gailestingumą. Anksti, anksti 
atsikels ir eis; ateis bažnyczion 
kai dar nieko nėra, nueis pas 
pati altorių prie Dievo Moti
nos, laikanezios mažyti Jezu... 
Bet kodėl tasai Jėzus taip var
gingai buvo apsivilkės? .Juk 
jam tui^jo būti szalta!... Mama 
sake, kad Jėzus ir tėvelius tu
rėjo, o kente szalti ir bada. Ko
dėl gi jam, Adomėliui, ir szilta, 
ir sotu, ir linksma ?...

Rytoj ateis Trys Karaliai ir 
atneš Jėzui dovanu...
noreezfiau Jam ka nors nunesz- 
fi! Dobsiu Jam szi raudona 
obuoliuką.

Uaip begalvodamas, Adome-
Rytoj isz 

pas bažnyczia;

ir aš

Jam

r

lis ramiai užmigo.
ryto btivo jau
kai bažnyczia atidaro jis inejo 
pirmas. Pats vienas būdamas, 
tuoj nusiavė ezebatus, užlipo 
ant altoriaus ir tarė:

— Szvenezia ilsioji Panele, 
a ežiu Tau už viską, — už valgi, 
rubus ir szilta kampa, 
taip gera, kad daugiau 
nenoriu, bet mano 
kams ir visiems vargdieniams 
kurie skundžiasi blogai jiems 
esą, padek ir suraminkie juos! 
O Tu, Jėzau, priimk nuo Ado
mėlio obuoliuką!... (

Man 
nieko 

szeiminin-

L< ven-

ateje baž-

Adomėliui tai sakant, 
ežiausioji Panele maloniai in ji 
pažiurėjo, o mažas Jėzus links
mai priėmė ‘obuoliuku.'

Maldingi “žmones
nyczion stehbte stebėjosi, isz 
kur njažyczio Jėzaus rankutė
je toks gi 
Adome! is 
niekam nesako, nes mamyte 
iszmokino,, kad nereikia tuo 

irtis, ka Dievui'duoda. O Jė
zus nuolatos laike obuoleli ir 
szypsojosi in žmones.

Nuo szios.dienos Szveneziau- 
sioji Panele ir Diuviszkasis J.oj 

dar labiau e me 
rūpintis, pamylėjo 

, kur Adomulin 
gyveno, ir kiekvienas vaikelis, 
kuris ta diena karsztai ir tikiip 
ežiai praszys sau ar kitiems 
pas Dieva kokiu maloniu — 
i'sztikro jo prašymas bus isz 
klausytas.

ražus obuoliukus, bet 
i tik .šypsojosi, bet 

nes

K1.1

sios vaikelis 
Adomėliu 
jie ir ta žeme
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“SAULES”
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Pradėjome spatistj Kalendo- 
Praeitasri dol> 1926f meto.

patiko Visiems skaitytojams ir
kožnas ji giria, bet szimVt?... 
Na,t tai luti bus du kari tiek

• 1 ft, J i • •smagesnis ir galim spėti, jog 
musu myloiiii skaitytojai juom

* . A .A . J. .. <ft KJ * V.fts 1 L’a X ' ...

nei szpa šaky tinai džiaugsis.
Tik paskubinkite atsilygint 

su užmokoszcziu * ir priklilby t
naujus skaitytojoj iiės kalOnį-

. . " < .t < A - _ f t

dorių tik tiek spausiimo kiek 
turimo skaitytoju.
skitbinkiie. idant po tamAteai
l .Z.,.. ik. ' . L y ii-

tūrinio skaitytoju.
"1' * • W (♦ j - -

feraudyfumot 1

4

Todėl par
■ ft ft '
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Kazimieras 
blok mudviem su ta- 

, asz jam pade- 
net ola subraszkejo, su uodega |s*11 suj(^szko^ ir pavogt ta ka- 
mostelejo, kad 
vejas pūstelėjo 
ne parpūtė ant žemes. () Jonas 
Arkleausis pasistojo pas ta ola 
ir lauke, kol smakas iszlys

“Na, tarė tarnas 
karaliui, < 

baisiai suriko, pasijudino, kad I vo ^tmum valia,

kad gyvastissmakas pajuto, 
žmogiškas prisiartino netoli

$1,000 TIK UŽ. 60c. -
Atsiųnslc.inums 60ą Jr gąuu. muso 

stebuklingu žolių vertes tukstancxie 
doleriu. Ka tas tūkstantis, doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks Žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu* 
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir. 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi, esat« 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekancxiu ligu: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt,, strėnų ir peesiu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po

patrūkimo.

krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienps virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c iggaasl 
musu gausius vaistus, taip vadinamas 
“Nervu Preparatas,” Nervu ligą yra 
labai blogas dalykas, bet musu Nėr-

Karalius tai sura la i te. ” ' 
džiaugsmu dalcido. Ir iszsiren
gt* abudu' in kelione; užėjo ant 
labai gero karaliszko laivo ir 
važiuoja iri svetima žeme, ka- 

. Karaliaus su
sėdi puikioje grinezioje, o 

tarnas Kazimieras ant virszaus 
laivo atsigulęs ir kepszo. Atlė
kė trys varnai, inSitupe in vi r- 

mas ir mislvdamas: jau <iabar|HZ" (,ti(’1’0 ir terp sa-
artau mirtis, ar man. Kaip tik V<‘H kabėti. Vienas teip sake: 
smakas iszkiszo galva, Jonas | “!,zll,,,n l»'ve yra karalaitis su 
kirto ir smako galva nusirito; 
ne poilgam kita iszkiszo, bet 
.jau didesne, ir ta Jonas nukir
to; teip kiszo vis po viena iki 
dvyliktai; dvylikta jau tokia

net šiaurinis 
ir tas Joną ko

. “ Ne 
jo ilgam pradėjo kalnas drėbė- Į i’abiite pavogt, 

mis iIi, oloje braškėti, ir isz siau
ros, ilgos olos pradėjo smakas 
galva kiszti. Jonas Arkleausis 
su kantrumu lauke net bijoda-

savo tarnu, kuri<‘ važiuoja nuo 
tos karaliene.1 
pavogt, ir 
gudrus —
važiuos namon, kada isz laivo 

didele ir baisi buvo, kad iszsyk Kb)S’sJ<n.1 ka-
Jonas nenukirt’o. Smakas unge 
ir smala susivemę, pasijudino 
ir kalnas 
užslogino. 
vieta, 
vandeni 
Parėjės namo,, rado broliams 
padalyta turtą 
nepalikta. < 
sau galva nusikirto.

6.
Kad kita syki tokis Kazimie-Į laitis su karalaite pirma nakti 

suguls, 
nioms g

_.?s raganos (lukteri 
juodu abudu gana 

pavogs, ale kaip par- į

kada

“Nervu Preparatas,” Nervu ligą yra 

vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiųnsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloge. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ŽUKAITIS, 
Gillet Rd. Spencęrport, N.Y.

W. TRASKAUSKAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

or»>

« 
k

ins i sos keleiviai
karietos pra-

rietos;
tie in karietas, 

antdos važiuoti, ant galo iszkils 
aiiksztyu ir parneš in tos ka
ralienes raganos karalyste, kur 
karalaicziui ir jo tarnui bus la
bai blogai. Jeigu butu kytras 

i o jonui nieko i karalaiczio tarnas ir tas karie 
Joiuih isz piktumo '“H viskas isz akai

užgrodamas smaku
Jonas atėjo in ta 

kur brolius paliko, rado 
in k ra uja pavirtusi.

r Jonui nieko

25 metus;

isznykt u.
Antras varnas pasakojo 

kada po vestuvių kara
varnas

teip: * 4

ras vaiske tarnavo
kada atsitarnavęs ėjo namo, da 
sumislijo užeit pas karalių, nes Į ]iež mina 
per visa laika savo tarnystos L * 
nebuvo mates karaliaus. Tada l'laiczio tarnas 
labai nore,jo pamatyt ir su ka
ralium atsisveikyt. Na, neilgai 
mislijes ir nuėjo pas karalių. 
Paprasze sargo pas karaliaus 
rūmus, kad inleistu pas khra- 
lin. Sargai davė žinbkh raliu i, 

inejo kareivis pas 
Ko reikalauji?” f>a-

ir leidus, 
karalių. ” 
klausė karalius kareivio ir puJ 
klauso rasztu. Kareivis parode 

karaliusra.szt ns, 
skaitydamasJpilva kraipė, ubk 
ten nebuvo užraszyta jdkioh 
kaltes per 25 motus. Už tai ka
ralius davė Kazimierui tarnys- 

dvare, o tai su kara
liaus sūnum būti dr sunu va
džiotis, visur daboti nuo blogu 
darbu, ir kieje tuk yra kara
liaus triobu, in visas valiui in- 
eiti, tik in viena, ka vidurije 
sodo, uždraudė karalius karei
viui, kad karaliaus sūnaus ne
leistu. O toje triobojo buvo 
abrisai kitu žemiu karalių, ka- 
ralaicziu, 'karalienių.
kareiviui gerai, 

■stilium valgo, geria ir guli; ale 
viena syki sode kareivis užmi
go; karaliais sunūs raktus isz* 
eme ir inejo in ta užginta trio- 
ba;

' veikslus, insižiurejo in viena 
bkuris reiszke karalaite

■ karalaite jam teip
puolė, kad jis jokiu bildu ne- 

Į palojo nuo jos atsikratyt. Va- 
1 landa pažiūrėjęs vėl tii trioba 
užrakino ir kareiviui d a bc- 

'■mieganeziam indejo rakta in 
‘kiszenin. Nuo to laiko minėto 

visai persiu 
pirma būdavo links

tu a s, smagus, nuo to pažiūrėji
mo i n ta užginta trioba pasida
ro liūdnas, su^iriipines; O tai 
vis tos karalaites negali atsi
kratyt. Tėvas karulius teipgi 
susiruipino, bijodamas, kad sif- 

ru'pesczio ne n u mi rt u.

ta savo

kuriuose

Na tam 
su karaliaus

apžiūrėdamas tuos pa- 

o ta 
in szirdi

'karaliaus sunns 
maine:
I

nūs isz rupesezio nenumirtu. 
Pradėjo karalius 'apie ta sū
naus rūpesti tyrinėti, ir tikrai
datyre, kad jau sūnūs buvo už
gintojo triobojo ir - isz pamalyt
ino tūlos karalaites, noreda^ 
mas ja fenuti, dideliai sUsirupi- 
iio. Pirmutine' kiilto už tai — 
tain< ’ isžtikimam tarhui, km-
idadi buvo ihimyleta aunu pa
vedus, o jpor kurio hoapsižiUrc- 
jhiia dabar tiulius tiek rūpės
imo turi. Karalius, dideliai už

■ y f. Ji

jima da'blir Aurius tiek rūpės-

a t lėks baisus su devv- 
alvoms smakas, pra- 

kur juodu gulės 
a'budn prarys; ,
- - . ...........—J g

smakas,

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS 1R UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62
ir 

jeigu bus kara
liui ras, 
dabos

tai pir- 
jo, kada

^z sa- 
'po kitos, tada 

su kardu 
ii- išžliks gyVi'karu- 

f f
rrreezias varnas papasakojo, 

galima geriminei pavogt 
karalaite. Tolinus bus.

miltine nakti 
smakas praliežniūra ir knz 

i to galva, viena 
karalaiczio tarnas 
nukaposi 
laitis if karalaite.

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

v

kaip
II. BALL, Prezidentas

G W. BARLOW, Vice-Prex.
j. E. FERGUSON, Kas.

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1US

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

Lietuviszkas Graboriua

K. RĖKLAITIS
mirusiusLszbalsamuoja ir laidoja 

ant visokių kapinių. Pagrabus paruo- 
azia nuo paprascziaųsiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidoluvid;- Vcseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M.

Laidoja . numirėlius pagal 
naujausiu mada ir mokslą. 

Prieinamo prekes.

516 W. SPRUCE STR..
MAHANOY CITY* PA.

Bell Telefonas 149

I< AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI? 
t ----------

Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas. Jaigu 
Jus. tvinte galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 

Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei 
norite būti sveikais ir prassalinti sveikatai parisxkadi-
janeziua negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami.

j '

SALUTARO STOMACH BITERI

ir neturite apetito.

I

»

Į
Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 

jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes 
Justi reikalavimu isz pildysim kuonogreieziausiai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL G0 
639 West 18-th St - Chicago, III.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

■.o *1 S 1 ■
3-ežias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jUSU
pinigus yra geriaus; negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo. : . < , / •

MERCHANTS BANKING TRUST COų 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir csOdina. Dekite sav*- 
pinigus in szlta Banka o persitikrinsite ir matysite

į 'jį „

ft <

del žmogaus kuris dirba ir csedina.

kaip tąl pinigas auga su padauginimu Procento.
................................................ ........ ................ ;;. ,.^!„... .... __
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Esi Iszgelbetas

Buvo dienos, kada asz bu
vau be galo bo kraszto turtin
gas ir galingus. Man prigulėjo 
neaprepiniai lauku plotai, pilu 
cziausios lankos, didžiausios 
girios. Laukose dorojo puikiau* 
sn javai, lankose žydėjo, klės
tojo rojaus gėlos,
giriose nuo ankstaus 
vėlaus vakaro skambėjo stebu
klingos paukšzczin giesmes... i

Man prigulėjo 
rūmai — dvarai
siais sodnais, parkais! bulva
rais. Mano klėtys buvo pilnos 
javu pripiltos, o man kluonai 
buvo kinisztinai prikimszti, o 
tvartai buvo pilni visokiu gy
vuliu bei paukszcziu. Galingas 
ir turtingas buvau: 
galėjo mano turtu
mano galybe iszmatuoti, mane 
jauna apgalėti.

plati, turtinga ir neapgalima 
buvo mano karalija. Visur pa-

o placzioso 
ryto iki

ir didžiausi 
su graži a u-

niekas ne
suskaityti,

sleniais stovėjo didžiules tvir
toves, kuriu niekas nedryso 
pulti, in kurias niekas nedryso 
veržtis. Ir ėjo garsas, po visa 
pasauli, apie mano turtus ir 
galybe*. Ir kasmet rinkosi visos 

ir klojo nu
giedojo 
Poetai 
mano 

— isz- 
gvisma. o dai 

mano

apie mano

pasaulio gimines 
kąf po mano kojų ir
mąn garbes himnus.

apdainuoti 
muzikai

mano

steigesi 
troszkimus, 
rfdkszti
niljkai — užgauti 
jautriausias stygas.
liai buvo rožėmis ir laurais isz- 

pati mano 
Visos je- 
Ir buvo 

pats mano tos gyvenimo saulė
tos dienos vidudienis. Iszdidn- 
mo ir puikybe
do pavergi* mano siela ir neno
rėjau nieko didesnio 
pripažinti: 
nenorėjau.
būti dievas. Ir kada

kloti. Asz gyvenau 
gyvenimo Pavasari, 
gos mano klestėjo.

‘•BAULB’1
Į

siela
Mano ke-

*8 jausmas užval-

už save 
niekam nusilenkti 
Asz pats norėjau 

maeziau, 
kad vabalas nesiklausiu ma
nės, kur jam skrysti, lakštin
gala — kur jai giedoti, žvaigž
de — kur jai keliauti, vejas — 
kur jam pusti, tai isz skausmo 
virė man szirdis, ir asz rugojau 
Aukszcziausiam- — Auksz- 
cziausis, nusilenkia man visos 
gimines ir tautos, tarnauja 
mttn milionines kariuomenes, 
dainuoja apie mane visi pasau
lio dainiai, bet menka žolele ne 
alkiausia manes, kur jai augti, 
peteliszke — kur jai skrysti, 
upes vandenėlis — kur jam te
keti, dangaus žvaigžde — kur 
jai keliauti...
Tu inde ja j in mano 
galinius troszkimus, in 
siela — neužgesinama 
kos laisves, galybes 
grožės ir palaimos ilgėsi... bet 
nepatenkinai nei begaliniu 
szirdies troszkimn, nei suteikei 
sielai visiszka tiesa, 
palaima. Kas isz. to.

galingas, jei 
nors

Aukszcziausis, 
szirdi be

mano 
visisz-

ir tiesos,

nei

grože ir
kad asz

esu ir turtingas ir
asz negaliu ka nors insakyti 
nei menkiausiai žolelei nei ma
žinusiam, 
satlles užtekėjimo negaliu 
greitinti nei atslenkancziu aud
ru sulaikvti

Kas man isz to, kad sziandie 
teip skaidriai

vabalėliui, jei nei 
pa

man szvieczia 
šaule, kad teip gražiai ir ste- 

cziulba man lak- 
gražiausi man 

pasaulio muzika groja, kad 
man

buklingai
sžtingala, kad

man

s^Velniausi dainos balsai 
glosto szirdi kad visas pasaulis • • 

K1 
ateis bai-

man gieda garbe himną, 
Žinau, kad ryt poryt 
šioji giltine ir pakirs mano gy-SIOii giltine ir pakirs mano gy- 
tfVoes siūlus ir reikes atsisvei
kinti su visu sziuo gražiuoju 
pasauliu, su visais jo turtais ir 
galybe, su sziuo garsiuoju ma
no gyvenimu, su sziais mano 
aukso rūmais ir didžiais mies
tais * Kas man isz to visko, jei 
nežinau, koki likimą man le
mia rytojus, kas laukia manės 
už mirties 
man isz 
tvarkosi nuo manes nepriklau
somais dėsniais, jei viskas su
kasi szalo manos tuo užburta 
ratu, visai neatsižvelgdami, ko 
kin» mintys, kokie

slenkszczio/ Kas 
visko, jei pasaulis

norai bei

siela ? 
visko, jei

siekiniai kankina mano
Kas man isz to 

ateis valandėlė iv asz isznyksiu 
nežinos, 
szianie

ne

kaip durnas ir niękus 
arubz kada gyvenau 
pasauly, ar ne / Isznyksiu... 
patenkinęs sieloj alkio, begali
niu szirdies trosztkimu, nepa
siekęs nei pilnos tiesos, nei 
visiszkos grožės boi palaimos...

Negerai padarei, Augsz- 
cziausis, sutverdamas- ne amži
na visiszka pasauli,bet laikina.

Aukszcziau 
mano siela

Negorai padarei, 
sis, judėdamasin 
visiszkos tiesos, grožės, palai
mos ir amžino gyvenimo trosz
kimus, bet 
Tu sutverei amžinai neramu, 
amžinai nepatenkinta, 
nai alkana žmogų, skyrei jam 
visa gvenima kankinti 
kytis, klaidžioti tarp tiesos ir 
melo, .dangaus ir pragaro, ilgė
tis. trokšti, siekti 
niekuomet nieko 
Tu indejai žmogų 
erdvei ribas...

Negerai padarei, 
cziausis Tvėrėjau, 
mas toki pasauli ir toki žmogų. 
Jei nemokėjai, Aukszcziausis, 
sutverti nieko geresnio, kaip 
tik toki pasauli ir toki žmogų, 
tai reikėjo visai nieko netverti, 

girdėti 
tvariniu

ju nepatenkinęs., 
amžinai

amži-

J blasz

kaž ko ir 
nepasiekti 
in laiko ir

Anksz- 
sutverda-

tada ir Tau nereikėtų 
Tavo 
bei

nepatenkintu 
užmetinejimu bei skundu ir 
mums nereikėtų ežia kankintis

blaszkytis’ Negaliu, 
priimti tokio 

ir tokio žmogaus ir 
pripažinti nei 
Auksz.cziausio 

mano Die-

ir
Aukszcziaiibis, 
pasaulio 

negaliu
Tavęs, kaipo 
Vieszpaczio, kaipo 
vo.*...

Nugirdo szia 
molina ir 
rauko.1, kalbėjo: 
nau, baisiai nusidedi 
bedamas ir be galo klysti teip 
manydamas.

todel 
Tavęs.

mano
mane už 

su-

szneka 
paėmusi

— Mano
teip kal-

Teip iszmetineti 
savo Dievui, savo Tvėrėjui yra 
baisiausi nuodėmė, 
žmogaus sunūs gali

vargas0, didžiansis 
šiauši nelaime,

kokia tik 
padaryti.

ir bai- 
kad iszauk Įė

jau toki sunu! Geriau butu bu
vo, kiul 
maža prigirdžiusi 
mese,

asz tave bueziau dar 
juni gel- 

kad tu pirmoje savo gi
mimo dienoje būtum niekuo
met dienos szviesos neiszvydes 
negu kad dabar teip baisiais 
žodžiais rastini Aukszcziatisi- 

tave, nubaus 
Melskis, mano

ji. Nubaus 
drauge ir mus. 
sunan, kol dar yra laiko ir mal- 

pasigailejimo, ir

JIS

tavo

nepaste-

upeli, in 
ir kiek

paz-
aur

v O

link in upelio 
girios oszimo

dauk
nuodėmės atleidimo!...

— Motin, ta kalba plauke 
isz. paežiu mano sielos gelmių, 
isz visos mano būtybes.

— Aklas ir nedėkingas sn
nau, ar tu nematai ten darže 
žydinezios gėlės ir ar
bi, kaip gražiai ir stebuklingai 
yra sudėstytas kiekvienas jos 
žiedelis, kiekvienas jos lapelis. 
Pažvelk ten toliau in žvdinczia 
lanka, ir cziurlenanti 
oszianczia žalia sziria
ten grožės, kiek ten stebuklu, 
kiek ten dieviszkos iszininties 
pastebėsi! O pažvelk in tuos 
dangų romianezius kalnus, in 
ju snieguotas virszunes, 
velk in tuos bekraszczius-
dringus vendenybes, o pažvelk 
in tolimąjį žvaigždėtu dangų, 
ir tai visa matant ar nepuls ta-

siela po Aukszcziausiojo 
'I’verejo kojų ir ar nepagarbins
Jo! Tik paklausyk, ka sznabž- 
da žali medžiu lapai, tik insigi- 

cziurlenimo, in 
in laksztingalbs 

giesmes prasme suprasi užgirsi
pajusi, kad visa gamta .garbi
na sjivo Tvėrėja, o tu, grasiau-, 
sis Dievo tvariny, visos, gam
tos, viso pasaulio karaliau, ne
nori priesz Ji nulenkti savo 
iszdidžios galvos, nenori ant 
Jd aukuro uždėti auku, nenori 
Jam pagiedoti padėkos giesme.

O mirtis o nepasotintiO mirtis- < 
szirdies troazkimai, 
alkana siela!..

Tai musu paežiu darbu 
pasekmes. Dievas sutvėrė žmo
gų jo palaimai iyjęido jam. gy
venti gražiausiuose rojaus so
duose. Dievas sutvėrė, žmogų, 
amžinam gyvenimui, amžinai 
tiesai, grožei ir palaimai, sut-

o amžinai

i

vore ji panaszu sau. Bet užgin
damas vieno vaismedžio skinti 
vaisius, duodamas pilna laisve 
pasirinkti ar amžina gyvenimą 
amžina palaima, 
mirti ir mažina prakeik ima

ar antžiiią

Į

I 
i

•ji
iAPIE KARSZTLIGEakimirksny sugriuvo, 

mano tvireziausios 
tvirtoves. Išslinko- ženips pa

ir vietoj
ItiilKu, osziancziu giriu, gražiai 
klėstanezip. sodu.ir parku, vie
toj dangų ’ romiįvncziu - pilių, 
gražiu auksojrumu ir triuksz- 
mi ngu iszzlidžiu/1 miestu sztdo 
insiutes vandenynas. Asz pąts, 
kad dar nCnuskenda^,i sugrie
bi a u, mažu •/ la ivel b: > i rf visom i s 
savo pajėgom i s koviujoinus su 
iiitužusiomis» vandenyno ban
gomis, įkandžiau ai’tis'hb kran- 
tiu.. Bet<i milžiniszkoa bhiigos 
iszplesze isz ranku irklus, ate-
L 1 _

name 
iszvirto

virszius 
r

žyd i n ežiu N e valgyk nieko 
save

A į

t

mažina 
norėjo, kad. žmogus pats pasi
darytu vertas būti Dievo pana- 
szybe, kad jis pats, savo pa- 
stangoiųis tarsi prilygtu savo 
Tvėrėjui;;,. .. <

Bet jjfi užuot pasirinkęs aių- 
žina gyvenimu, bei amžina pu? 
laimių, r** pasirinko mirti ir 
prakeikiama.

— Žinau,, motin, girdėjau, 
tai pasakojant - jau ne 
Bet’tik Adomui ir Jievai buvo 
leista,pasirinkti gyvenimą ar 
mirti, dangų 
Adomas ir Jie va buvo inleisti 
in gražiausius rojaus, v sodus, ir 
tik jiems buvo užginta, skinti 
vaisiu nuo pažinimo medžio, ir 
tik juodu nuskynė ir suvalgė 
ta užginta vaisiu, tik juodu pa
sirinko vietoj gyveninio, mirti, 
o vietoj dangaus prakeikimu. 
Bet kam ant manes krito ju 
nuodėmės’ pasekmes. Juk ma
nes niekas neklausė, ar asz no- 
riu. avvonti, ar ne; juk manes 
niekas neinleido in gražiuosius 
rojaus sodus ir liedavo man 
laisves pasirinkti, kas man tin*- 
ka; juk juodu, tie - pirmieji tė
vai, suvalgo užginta 
teip (didžiai nusidėjo, o ne asz, 
ir už ka man yra skirta, kentė
ti? Ne motin, asz noprisiiniu 
nei mano padarytos kaltes pa
sekmių.

— Neiszmintingas snnau, 
Dievybe teip gailestinga buvo 
teip numylėjo žmogų, kad pati 
nusileido isz auksztybes in szia 
aszaru pakalne, in szia pra
keikta žeme ir, mirdamas ant 
Golgotos kalno, vėl užlygino 
bedugne, atsiradusia tarp dan
gaus ir žemes, ir pramynė taka 
isz mirties in amžina gyveni
mą, isz aszaru pakalnes in am 
žinos meiles, grožės ir palai
mos pasauli. Tik 
valo rasti taka ir eiti tik tuo 
takų, uos jis vienas tėra, ir tik 
vienas teveda in taka grožės ii 
palaimos karalija. Tai siauras 
ir erszkccziuotas takas, bet tie
sus, turis paslsaventimo, mal
dos, auku, kaneziu ir kryžiaus 
takas. O, mano nelaimingas 
sunau, tu nenori, eiti tuo siau
ru takeliu, ne nori neszti savo 
kryžiaus, nenori padaryti savo 
Vicszpacziui aukos.. Budėk ii 
melskis, kad nenubaustu tavęs 
Aukszcziausias...

Tai tarusi, nelaukdama atsa
ko, iszejo isz mano kambario, 
ir vėl palikau vienas ir vėl to
liau kalbėjau:

— Ne, nenoriu eiti tuo 
siauru takeliu, nenoriu! Asz 
noriu keliauti tuo placziuoju 
vieszkelių, kuriuo mynių my
nios keliauja, kur lauru ir ro
žių vainikus man kloja... Ne, 
Aukszcziausis, asz esu ne elge- 

kad pasitenkineziau, tais 
trupinėliais, kurie nubyrėjo 
nuo Tavo stalo, ir dar už tai 
Tau po kojų puldiaiėcziau. Asz 
ne elgeta, kad praszycziau nuo 
Tavęs iszmaldos ir malones. 
Arba viską arba nieko. Tu ap
ribojai manę, bet asz aųpakeiir 
c^ių jokiu ribų. Tu uždėjai aut 
jųanes sunku kryžių,, bęt asz. 
nenoriu neszti jokio kryžiaus, 
Asz pats noriu būti dievas ir 
galingai viesapatauti pats vie
nas sziame pasauly!

Truko Vieszpaties kantry
be, gindžiairt tokius žodžius, ir 
paliete mųiie Jo rūstybes ran
ka, ir paeziamę mano gyveni
mo saulėtos dienos vidudieny 
iiu0J<įMo ant manų, sza'lies 
tamsi baisi naktis, iv kilo di
džiausia audrą, Isz visu 'pasam 
-lio krasztu susirinko ant mapų 
rūmu juodi baisus debesys ir 
visiszkai užtemdo mano saulę. 
Snbliksejo žaibai, sudundėjo 
baisus perkūnas, praipjiupo ly- mąnų maldos

karta.*

a 1\ pragaru; tik

vaisiu,

snnau

grožės
žmogus pri

eiti

Ne

ta,
kurie

tj ugĮiics lytus. I? baisi au<J|-a 
iszncsziojo, iszblaszke mano 
placziu lanku sziona, titano der
lingu lauku javu pedus*iszvar- 
te, iszgriovc ipano plapzįąųsias

isznesziojo, iszblaszke manov i '

girios. Iszvarte mano daržines 
j* Vupnųs, iąz pat pamatu;isz- 
griovp mano aukso rumus ir di
džiausius mano miestus. Vie-

iszganymo

i 4 
ir “ 
szeimyna

me vairu ir pati laiveli suskal
dė, in szupulius. Asz meczinu 
nuo kūno savo brangius kara- 
liszkus rubus, ir. dabar rankos 
mano vairas,<iiy surinkęs visas 
gy v y bes pajėga s, sza ų k i a ų s i 
A u kszezia usjojo pagelbos:

gelbėk

ir piktai szypsodamasis žiurė
jo in mano ir kalbėjo sziuos 
baisius žodžius: Veltui szau- 
k-iesi savo Dievo.pagialbos, ku
rio. senai jau iszsižadojai. Vel
tui maldauji pasigailėjimo ir 

Veltui. Jau pra
ėjo, praslinko pasigailėjimo ir 
iszglvnymo dienos ii?

amžinai!... Klau
syk!... nobegrysz amžinai. Jau 
tu esi mano pavaldinys ir in 
mano karalija tuoj nužengsi. 
Jau priruoszta ežia tau puiki 
viela, ežia, pat po mano kojų, 
ir per amžius ežia laižysi mano 
kojų padus ir per amžius ežia 
grieszi dantis 
gimtąją diena, 
szauk, priimsiu
kųip sveezia ir kaip 
paspausili tau ranka.

nebegrysz
jos jau

nevirto 
insieziepyk save ir savo 

yra, du pa tarimai 
ten, kur 
(typhoid

T J

gyvenu 
karsztlige

kuris turė
to kuris

.......« ■ s. ■*

galima užmuszti sziluma, ir jei 
gyveni apylinkėj kur ji siau- 
czia, gerk tik virinta vandeni, 
szutinta pieną ir kitus gery- 
mtis kurie yra isz. v irti. Taippąt 
nevalgyk

i
i

*

O, Vieszpatie 
—x žustu!

Bet niekas negirdėjo ir ne
klausė mano žodžiu, tik dar di
desne kilo audra, tik dar bai
siau tūžo bangos...

— O, Vieszpat.ie,

mane

siausk 
man, nors viena gyvybes lasze- 
li, kurs atgaivintu mano silps- 
tanczJas pajėgas, siunsk nors 
viena szviesos spinduli, kurs 
nuszviestii man kelia in iszga- 
nymo uosta.

— Bet tamsu, kartu ir bai
su buvo aplinkui, tik iszsižioje 
pragaro nasrai lauke, kad pra
rytu mane.

— O, Vieszpątie, didis esu 
nusidejęlis ir didele mano nuor 
dome ir jau nevertas esu, kad 
Tu manės pasigailėtum ir man 
savo pagialbos ranka iszties- 
tum. Nevertas esu, kad Tu ma
no szauksma iazgirstum ir ma
no malda iszklausytum. Tu di
dėlėmis malonėmis a]xlovano- 
jai mane, didžius turtus man 
suteikei ir padarei viso pasau
lio valdovu. O asz, nedėkingas 
.Ievos sūnūs, nenorėjau Tau 
nusilenkti, ir 
pagarbinti, nenorėjau dėti au
kų ant Tavo, o 
szveiiityklos aukuro;
norėjau neszti kryžiaus, kuri 
Tu uždėjai ant mano peczįu...

Asz Tavęs nepripažinau, nes 
pats norėjau būti Tavo vietoje, 
nes pats norėjau būti Dievas... 
Ir su asztriu kalaviju rankose 
veržiausi in gražiuosius tojaus 
sodus, ir begaliniai užmirszes 
szaukiau in kova Tavo; o 
Vieszpatie, pastatyta rojaus

ir keiksi savo 
Nebijok, ne- 

asz tave ežia 
sverzini 
Plati ir

vaiszjugą yra mano karalija ir 
kiekvienas, kurs tik nori, ras 
sau laisva vieta. Galingasai že? 
mes karaliau, jau tu esi mano 
ir tik mano karalystėj rasi 
prieglauda ir tik mąn vienam 
tetarnausi, mane viena per 
amžius teregėsi! Eiksz pas ma- 
hę, mano mielas, duok man sa
vo ranka: asz prispausiu tave 
prie savo krutinės taip karsz- 
tai,-taip tvirtai, kad tu pamilsi 
manę ir amžinai su manimi 
skirtis nebegales!! Eiksz in 
mano glebi
kiu tavęs iszskleistomis ranko
mis! — Tolinus |)iis

1 > 

tjoms, kurie U . J 

siauezia 
fever).

Karsztligo galima gauti vie
nu tik bitilu — nurijant, valgiu 
ar geiymu, mikroskopines da
leles isz iszmatu to
jos ta liga arba nuo 
yra ■ nesziotojas — arba toks 
žmogus kurio viduriuose 
karsztiliges 'porai auga ir dau
ginasi, nors jis pats 
kiu neserga.

Pradėjus karsztligei siau>ti 
tuojalis galima surasti jos pra
džia. Nųrs, kartais tas ima lai
ko — nes reikalauja labai 
gaus tyrinėjimo — ir 

nesziotojas 
žmonju nukenezia nuo tos li
gos. Todėl svarbu visiems ži
noti kaip apsisaugoti 
savo szeimyna. lyajp

randama

asz amžius lau-

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.(t.f.)

kurio

tuom sy-

sau
kei su- 

daug

save ir 
sa kvta, 

perai paeinanti isz. kito žmo
gaus viduriu, dažniausia buna 
priežastimi tos ligos, jei tie 
perai snterszia maistą ir gėry-
uja. t|<ai:szUiges perus, vienpk,

, e
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TARADAIKA
/

nenorėjau
Tave tinkamai

Viesz|Hitie, 
o asz ne-

kova 
pastatyta 

vartams saugoti angelu sargy
ba !...

Suprantu dabar, kas asz bu
vau, — tai menkute girios žo
lele, kuri niekuomet neinsten- 
ge'pakilti aukszA-ziau in auksi
niu saules 
tai — vabalas, kurs nuolatos 
szliaužioja tik po juoda žemes 
purvyną ir 
stengė pakilti in debesų padan
ges... Nenorėjau prisiimti Ado
mo ir Jevos nuodėmės pasek
mių ir nuolatos- iszmetinejau 
jiems, kaių juodu ragavo vai
siu nuo pažinimo medžio, o ne 
nuo amžinosios gyvybes me
džio; o pats kasdien ėjau in 
soda ir skyniau užgintus vai-

tai menkute girios žo-

spinduliu karalija, 
kurs

niekuomet nein-

4 »

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO
M AH ANO Y CITY. PA.

M

ryte iki 8 vai, vakare.
*■’ '> y* . * v

Mahanoy City bus kožna Utar- 
ninka, 30 E. Centre St. ant 

antTQ floro. nuo 9 vai.

Kreipkitės pas Dr. Hodgens 
Philadelphia Speciali*!*.

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

Neserganti bet vis gi ka tik 
pajiege dirbti. Nelaukite,

Jeigu ė«ate silpni, nervuoti arba 
turite kokia liga, nepadarykite klai
dos, kaip kiti padare, ateikite dabar 
ir slaptingai npie tai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po 
valgiu^ plakymas szirdies ir kiti pilvo 
nesmagumai greit puszalinti.

sius nuo to pažinimo medžio ir KRAUJO, NERVU IR, ODOS—ligos 
visuose, padėjimuose gydomi.
RUMATIZMAS—teipi gydomi.

As;z pasekmingai gydu katara, du-

kasdien jais sotinau savo- gy- 
vuHszk.UH geidulius...
mano nuodetiies, bet pas Tave, 
mano Vieszpatie, yra viskas 
galima. Tau norint gali nurim
ti audra, 
sios bangos ir szis platus van
denynas gali virsti vėl žytlin- 
ezioinis lankomis, užianeziomis 
giriomis, klcstancziu sodu, b°t 
nebepraszau Tavęs, man sugra
žinti buvusius turtus, bet tik 
maldauju-dovanoti man gyvy- . 
be. iy duoti laiko padaryti už- 
^aua;U‘ž npino nusidėjimus!...

szaųksmo

yra

Dideles
’ sulj, bronkaitis, užima galvojo, pilvo,

n usi ra m i uit i i irtu žu -

niekas mano 
negirdėjo, niekas 

- neiszklaupe... 
Tflipsu ir baisu aplink buvo.

Ęęt voltui,

Jau ąiįpę mano jogos ir geso
mano gyVybos szviesa. I^vis 
aiszkiau ir ryszkiau galėjau in- 
žvelgti pro atsivėrusius pra
garo nasrus tamsybes khni- 
gaikszczio sostą. Iszdidus ir

kunigaiksztis

I
• Tokia Veselka, tai kas kitas,

1 O ir paredkas atliktas.
Tas dėjosi praeitoje Nedėliojo 

Ant katros dėjosi Sudomi,je.
Susikruvino kaip mentelei, 
Susiskaldę gi

r

Susiskaldę galvas baisei, 
O kad butu palicije neat

važiavus,
Butu musztyne greitai ne

pasibaigus.
In koza visus pasodino, 

Dureles su raktu užrakino,
Kur ilgai pasėdės, 

Ir da bausmia užmokės.
Nežino, yyrucziai, kas bus, 

Ir ar da ilgai, Lietuviai sius 
Gadina savo sveikata, 

O ežia net visiems.sarmata.
Tos visos musu kvailybes, 
Paeina tik nuo girtybes,

Kur tik sueinam, pasirodom 
puikiaį,

Kaip didžiausi kvailei, 
Ne Dievo, ne sūdo nebijome 
Kaip apsvaigia gyvename. 

Ne yra gero isz dideliu,
O ka ežia gailime tikėtis isz 

vaikui
Su tokiu pasielgimu po velniu, 

Isz piktumo pasilaikyti ne- 
galiu.

* * . *
Sztai nesenei kokis tai spor-

J

kaip 
KarsZ/tliges 
deda isz

nevirtu

ne taip, 
raupams, 

susi- 
vaistu po 

adata, ir tie
susideda isz negyvu

valgiu, 
vongk žalios žuvies, kaip oys- 
terius, ir k.

Karsztliges galima iszvengti 
insieziepijant — bet 

cziepijama
cziepijimas 

i n leidimo
oda su tam tikra 
vaistai
karsZ/tJiges peru. Tuos vaistus 
i n leidžiama svki
per tris sanvaites. Toks czaepi- 
jimas neskauda ir jiasekmes jei 
vra kokios, vra menkos, ir te- * • r» * ■ * wsiasi pora valandų.

Sztai pavyzdys kaip svarbus 
yra toks cziepijimas. Laike ka
ro Amerikos su Iszpanija, apie 
20,730 kareiviu sirgo karsztli- 
ge, ir isz 120,000 kareiviu mirė 
1,58(). Pa saulini ame
penkių milijonu kareiviu sirgo 
tik 2,800, ir labai mažai temi-

Tas skirtumas paėjo dau
giausiai nuo insieziepijimo.

—F.L.LS.

in san vai t e

kare isz

re.

Kaip sztornirikas užsimena, 
Kad atiduotu skola, primenu.

Po straikui užeis vela geri 
laikai, 

Nieko nebijokite vaikai. 
Teip, teip, sztorninkus 

skria lįskite.
Gaspadines bauskite, 

Kad jus apžiūrėtu, 
Gprai ir gardžiai penėtu, 
dūk ežia “kontras pri,” 

Gali gyventi kad ir cento 
ne turi.

Sztorninkas visko duoda, 
Salliniukas ir pabarguoja, 

(laspadinelc apvalis. 
Ir valgi pagamis.

Oj brolyeziai, czion greitai 
laime mainosi.

Geri laikui greitai gadinusi, 
Sziadien nedirba, nuliudia 

ir dejuoja,
.O po si ra i kui linksmi ir 

dainuoja.
Juk pribuvome in czion 

gerbūvi pataisyti,
Ir kad kiek pinigėliu užsi- • 

dirbti,
Kad ant senatvės ne ubagaut, 

Ir vargo ne kenst.
Kol da jauni dirbkime, ■'

Paczedžiai užsilaikykime • 
Ba ne atėjote in czion ponauti,

Ne lafrauti.
Kaip dirbi tai linksma, ba 

centą turi, 
Randi prieteliu in kur pa

sisuki,
Bet kaip graszio neturėsi, 
Ne tuju “geru” prieteliu 

neregesi,
Užpakaliu atsikreips, 

Szalin nuo tavęs nueis, 
Bedoje tavęs nė pasigailės, 

Ir ne žiūrės, 
Teip bus sziur, 

Czionais ar kur kitur,

>

L

inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum
bago ar neuritis.

Ligos paprastos vyrams visuose pa- 
dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
gos j eszk o t e,

< RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Kožną Sereda, Ketvergę ir Petnycxia 
galima matyti daktara Pottsville, nuo 
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

Antra* flora* Bausum name.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

!
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GEO. J. BARTASZIUS

IdetuviozkaUžeigoa Vietąl
Arba Kotelis. ]

' * J f ...>hį*W.» ’
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Piniguir Laivakorcziu Siw.' 
ti>PQ ta Lietuva Agentas.timo in Lietuva Agentu,

,X * ‘'T ’ -‘.’1.4i. * * • ' * 'tr; » r* 1 M* ='

'George J. Bartaszhis
! 421 WASHINGTON. ST.
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W WASHINGTON, ST. 
NSW YORK, N. Y.
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telis
In sztora užėjo, 

Teip in sztorniu'ka su asz- 
aromis kalbėjo: 

Mister ponas, duok maišželi 
-miltu,

O gali būti tvirtu, 
Jpg asz už viską užmokėsiu, 

Kaip straikas pasibaigs ir 
dirbti pradėsiu.

Kožnns Iqip suko, 
Kaip varga pamilto, 

Bet kas, po streikui dedasi, 
Ar duoti prižadejimiii pildosi/ 

Jau tadą».nedejuoja, 
Ba pilve gugate neguguoja, 
Kaip gerove, ne reik atiduo

ti, nuo ko.iszverki, 
Ne vienas da gera dejų isz- 

: . keike,
Tai ve, padla, gana, nuo 

' žmonių prisilupo,I
į. Kad atiduoti, ne butų glupo,
A r
'r

DruskOc buvo supuvus, 
ŲukrUs sfambus — ne sąjdus, 

Majsziajka^ 1UW mdtuw.

! NųgtdejaĮ nę. apdėngM vaijcus. 
*
j

Tąi biblyti, tokiurbtidUi už- 
. , I simoką,

Ir d a parodo k u lok a,
■" i simoka,

O

n
Auarfiai priturimi natai,

tvdka reido ilihira ar n»u-

bu* pilei ęl«l»Mnų. Nf<U- 
lekkitu,: tie balti
parazitai i 
tumi.

NeteisfcUe
Pleišką-*
noms
Sugadinti
Jūsų
Gražumų

'■'%

ib

”Mdos ApHdalai n<> 
bu* patfmyti. ie><u P‘«uk*| 
bu* pii»i plaltkąnu. N»<U-

gadintų juM4 «r»-

ha* vakaras par daiirat
ir plaUkano* tuojau* linyk*.
Po./to ratkarčiai* naudojant -įP» jto ratkarčiai* naudatant

po 6Sp b<Mk4 arba 75c 
tiesiog Ii, laborptęrijo*.

I

F. AD. RICHTfcR & CO 
Bfrry 4 South 5th, Su.

Brooklyn. N, Y,
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. isz važiavęs ir
Ta pa-

<<

Nedėlios vakaru prie na- 
Viktoraus Žuko ant E. 

Pine ulyczios subėgo apie pen- 
kLszimtAi žmonių ant gando 
kad ten likos papildyta žudins- 
ta^ Palicije pribuvus persitik- 

“szeimv- ♦

TI1O

rino kad tai buvo tik t * ”
niszkas baliukas” terp szeimy- 
nos. Nieką nearesztavojo.
. Paeziule Frano Kersevi- 
czians, 110 Harrison uli. pa
gimdė dukrele praeita Sereda.

-r Plentas terp Pottsvilles 
ir Schuylkill Haven kuris bu
vo uždarytas nuo kokio tai lai
ko einantis isz Adamsdale in 
Orwigsburga likos atidarytas.

<Kotvergo diena, 2 valan
da po piot, kardinolas Daugh-
erty, kuris nosenei sugryžo isz 
Rymo, turėjo posėdi Tamakvė
jo su kunigais szios aplinkines.

— Antanas Dranginis par
davė namus del .Jono Ba rėžiu 
no irž 5,360 doleriu.

— Oktoberio 29, ateinant i 
Kot vergą, kurioje tai dienoje 
pripuola Mitchell Day, 
žiuos in Mahanoju anglekasiu

prezidentas John L. 
laikys prakalba 

Victoria teatre. Bus lai : 
rinkimas del visu žmonių.

at va-

unijos 
Lewis, kuris

S lįsi-

\ aidžios oro 
bako kad nmižilgio bus szilte? 
nis oras ir 
overkoeziu.

iiispelojai
>s •

nereikes nesziot i

Miesto ergeli^ su šįryt - 
užsi baigė.kornpanijekario

Mat, karia darbas prasidėjo ant 
€kmlre ulyczios, tai st ryt kari u 
kompanije nenorėjo pristoti 
ant prisidėjimo prie užmokeji 
nio savo dalies, bet dabar mies
tas pats viską užmokės o 

pakrasztyt 
prigialbet

nenorėjo

k vai
t ure^
idant

- korporacijai kuri

Ii taksonai 
maszncles 
ubagams 
rugoja kad negali duoti cento. 
Argi- kas girdėjo, idant 
miestas priklauptu prie valio> 
korporacijos. - Kvailei!

kitas

< zesnaKun. < ’zesna Soredoje 
s*uriszo mazgu moterystes pa 
na Helena, duktere biu-zeriaus 
Pejro Kohortavieziatn.
Petru Karaszaucku vargoni
ninku isz Plymoutho. Svodba 

nuotakos tėvus 
radosi pusėtinas 

būrelis sv^-ziu.
i

atsibuvo 
ant kuri<

pa

Kas

su p.

iii>iianž(‘ in 
najua Antano Ma rcziulioniu 
ant 1138 E. Centre ulyczios, 
kaęla gaspadoris radosi Lake
side, ir apiplesze narna nuo ne
kuriu daigtu.

toki s 
Antano

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauaka*, Locnininka*)

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY *

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namu*, Sztoru*, Mokslaine*, Baž« 
nycaa* ir kur tik yra reikalinga 
EMitrikine Szvieaa. Teipgi parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite aztorotia.pigiau ne kaip gausite sztorosia. Už- 
vad* verpalus prie duriu, taiso elek« 
trlkiaiu* prosus ir kitokiu* elektrikin- 
iu* intaisu*. Ateikite pa* mane jeigu 
manote užvesti saviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o ass mielai suteiksiu jum preke*.

« ------

Affsiymu Užpildyti dideliu* kontrak- 
• - -

Ir BaŽnycziu. Duokite pirmybia 
tautieesiui pakol ejsito kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. FINE ST., MAHANOY CITY

tuf ant apsavietimo Saliu, Mokslainiu 
i savo

— Praeita Subata arti Sun 
burv atsitiko automobiline ne
laime kurioje likos sužeista pa
ti Frano Auksztrtkalnio isz 
Minersvilles, kuri kitados gy
veno mieste Shenandoah, 
guli Mary Packer ligonbuteje 
Sunbury su perskeltu pakau- 
sziu, pati Vinco Žnkaueko isz 
Pottsvilles turi kelis žaidulius 
ant kimo ir galvos o Matoniene 
isz Schuylkill Haven teipgi li
kos sužeista in galva, o kiti su
pjaustyti per stiklus. Nelaime 
atsitiko ant Bohners kalno, 
terp Shamoku ir Sunbury. Vio
la Auksztakalniute 18 metu isz 
Minersvilles vare automobiliu, 
kuri negalėję suvaldyt, trenk
dama in karuka Kernio isz Sha
moku. Ne gana to, kokis tai 
žioplys atvažiuodamas isz ki
tos puses trenke in sumusztus 
karukus. Kiti motoristai susto
jo ir apžiureja motina nuvožė 
iii ligonhutia.

Musu burmistras M a ga
linga baisiai nekenezia visokiu 
anarkistu ir tujn kurie geidže 
sklaidyti po miestą visokius 
nesutikimus. Ana diena kokis 
tai “ajdublistas” 
plaukais laike prakalba Eagles 
saloje. Burmistras ir nuėjo su 
palicije iszgirst ka tasai ilga
plaukis kalbės.
pradėjo keikti ant kunigu ir 
bažnycziu, bet kada pradėjo 
pa kurst i net žanonis prieszais 
unije ir darbininkus, tada bur
inis t ras
ilga-plairki iszvare 
su 
ta 
rv s m •’

mieste

nos tėvas vra
nieko apie tai nežino.
ežia diena, tūlas vyras su mo
terių pradėjo bombard not vie
nas kita o kad motore turėjo 
daugiau iszminties, paszauke 

—•> vyruką iii 
mokslainia idant iszmoktu 
kaip gyventi su moteria.

— Czia labai reikalinga p. 
Baltruviene, apmalszyti pasze 
lusias sesutes, o 
butu kurna su kuinu pavaiszyt 
su koezelu, tai gal 
malszytu.

iZ | palicije, kuri pae

su ilgais

pradžių

paszauke halt! Poną 
isz miesto 

prasergejimu jeigu da kar
pas! rodys mierie, tai užda- 

“ ezvseziu. ”
Kranas Cegelski ir Vin

cas Zaleski ineja iii maža szto- 
Zofijosrel i Andriulionienes 

ant 129 E. Lloyd ulyczios pasi
ėmė 10 doleriu isz 
cigaru

stalcziaus, 
ir iszbegoir pape ros u 

laukan. Tame laike motore bu
vo iszejus iii miestą, palikdama 
sztorelije du vaikus, kurie ap
sakė motinai kas atsitiko. Pali
cije juos vėliaus suėmė ir nu
vožė in Pottsvilles kalėjimą.

Pranas
iszkeliavo in Niagara Falls 
isz ton iii 
savo broli.
Pittsburga ir

Bukanaviczius 
% ° 

Detroitą atlankyti 
Teipgi atlankys 

Youngstown,
Ohio, kur gyvena jojo motinėlė 
ir keli broliai.

IJirektoriai naujos ligon- 
butes iszrinko pana Marijona 
Kurezinskiute kaipo perdetine 
norsiu kada ligonbute bus ati 
darvta. Pana Kurezinskiute 
užbaigė mokslą Ashlando ir

Pana 
mokslą

Filadelfijos ligonbutesia ir yra 
tinkama ant tojo dinsto. Yra 
gimus ir augus Szenadorije.

Juozas Czereszkeviczius, 
apie 55 met u, 
Vincą Sidora, 
uli., likos užinusztas Panedelio 
ryta per Lehigh Valles truki 
arti raudono tilto. Badai žmo
gus tyczia užėjo priesz truki su 
liksiu savžudinstos, 
donge galva su surflotu. Badai 
užmusztasis turi szeimvna te- A 
venoje.

Pati

gyvenantis pas 
212 N.,Emerick

nes užsi

('. J. Kulinaucko 
leutisto, iszvežta in Ashlando 

ligonhutia ant operacijos pen- 
tlesaitis l'tarninko diena. Ope- 
racije atsibuvo pasekmingai.

(

Minersville, Pa. - Nežinomi 
piktadariai padėjo bomba po 

banka H a) i jono 
James Land, kuris nesenei ap- 
laike kersziuanezia gromata 
nuo Juodrankiu. Eksplozije 
iszarde tik tropus. Tame laike 
visa szeimyna miegojo.

pri vatiszka

Juod raukiu.

I >a i
kuri daug nelaimiu 
Sztai liemenei pri-

Eynon, Pa. — Labai liūdna 
kad Lietuviu szeimynosia la- 

p ra s ip l a t i n o i szd i r b i ma s 
namines, 
pagimdo.
trauko tojo skystimėlio motina 
ir duktė ir ant ulyczios pradė
jo nepadoriai elgtis — viena 
kitai už plauku pesatis, po tam 
lazdoms per galvas, bet dukre 
le buvo stipresne, atėjus pali
cijc,
dukrelia paėmė iii miesto prie
glauda hii* dviems vaikucziais,

motina • nuvaro namo o

ime 
idant

gal jaigu pri

klok apsi-

Visi žino, kada 1916 me- 
pasirodė For-

cziu ir o prick tain

žvirbleli 
isz.draske.

tais “Žvirblis” 
est City, džiaugėsi ir cziauszki- 
no, nes buvo užtektinai kvie- 

k anapili,
turėjo savo ūkia ir žvirbleliui
buvo gana linksma su savo 
draugia. Bet Forest City Lie
tuviai buvo gudrus, 
iszvijo ir lizdą
Žvirblis persimainė po tam in
Vanagu ir nuleki' in Akrona, 
O., kur pasirodė kad ir ten ne 
turi vietos ir prapuolė nežino 
kur. Kad sztai praeita meta at
lėkė žvirblelis visas pailsins ir 
nuvargins in Eynon’a kur po 
koku menesiu pnsilsio atsigai
vino. Bet ir czionais pradėjo 
sėti nesutikima terp žmonių ir 
traukti pas vaitu, (net trys 
teisinai buvo) ir ne nepasijuto 
kaip žmonis ji iszvijo isz czio
nais ir dabar apsigyveno ant 
fanuos prie Honesdale ir badai 
užsiima su nauju amatu. — • 
Gudrus Pauksztis.

Chicago. — Mire J. Waidei- 
nas apskrities ligoninėj nuo 
munszaino užsinuodijimo. Su 
tuo sanryszy policija suome J. 
Burres ir jo žmona, 3432 So. 
Morgan St.

—- .John Kositis isz Indiana 
Harbor ir kitas vyras žuvon 
kuomet ju automobilius susi
daužė su s t ryt kariu.

Pirm keturiu
metu vaikui Joseph Maskeliū
nas, 135 West 103 ui y., ant ge 
ležinkelio sutrinta koja, kuri 
pankui likos nupjautą.

Chicago & Western Indiana 
geležinkelio kompanija pa-

metu, 8

traukta teisman, pareikalauta 
25,000 dol. atlyginĮmo.

Pirm keliu sanvaiuziu vy
riausias valstijos tvi'Hinati vai
kui pripažino 25,000 dol. iv dar 
3,000 dol. nuoszimcziu.

Praeita Subata 
pinigai iszmoketi.

pripažinti

Wilkes Barre, Pa. — Žmone
lei czionais gana, malsziai gy
vena ir sutikime. Ana diena 
pasiėmė svetima automobiliu 
Miszkelio sūnūs 19 metu ir 
Juozas Petrauckas ir kokis tai 
Airiszis iszvažiavo ant raido, 
bet juos ipatiko nelaime, ku
rioje mirtinai likos sužeistas 
Petrauckas ir mirė ligonbuteje. 
Airiszis likos ant vietos už- 
musztas o Miszkelis iszliko gy
vas.

— Kaip kada pasniegti ir 
szaita, bet medžiai žydi. Pas 
Juozą VTdangevieziu, 421 Mc
Lean ulyczios, pražydėjo pui
kiai medžiai isz ko visi stebisi 
kad Oktoberije medžiai pražy
dėjo. ’ —P. V.

Wilkes-Barre, Pa.,— Mount
ain Top Bulvarde sulaikė pa
daužos automobila su J. Seiber 
ir prikisze revolveri prie nori* 
es, atome jo automobila ir nu
važiavo savo keliais. Vėliaus 
sugavus pasirodė padaužos esą 
isz Wilkes-Barre, A. Kumaitis 
ir J. Kovalanski.

Už keleto liemr gauta žinia 
isz Bloomsburg, kad sulaikyti 
yra du jauni vaikinai ir nu va
žiau vus, pažino, jog tie patys, . A a • * A *kanijQ jo atome automobili, ir 
temti dar apvge banka netoli 
Millville.
užmkesti: kalėti kelis metus ir 
vardas bus amžinai kriminalis.

y.

(raus už tai gera

M.

❖ < ❖

Skaitykite “Saule”
❖ ❖ ♦

Naszlc Wilsoniene Ketina
Iszteketi Trecziu Kartu.

Genevoje ir Paryžiuje eina paskalai, buk naszle po mirų-

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 men 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą

►

šiam prezidentui Su v. Valstijų Wilsonui ketina iszteketi tre- 
cziu kartu. Sziuom kariu už da ktaro Sterlingo Ruffin, kuris 
gydo serganti prezidentą. Wilsoniene.s pirmutinis vyras bu
vo turtingu auksorium kada mirė.

v*

A
'•r *

PARSIDUODA 
GERAS NAMAS.

Turiu tuojau# parduoti gera 
narna su visoms vigadoms. 9 
ruimai ir maudykle. Galima 

insikra ustvti. t'tuojaus
szaūkite arit adreso.

.John H. Yeingst, 
220 W. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.

A-BE.CELA nrba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

Atsi- 
(t.90

Niekta neali būti palyginama, kaip 
(įtrynima* *u geruoju, senuoju

Pain-Expclleriu
Kai lik paatebit apsireiikim< ialiio. 
tuojaus nauddkit M Kartų namini 
pagalbininku kad ilvengus tolimesnių 
komj 
3$c

kiui be jokio atidėliojimo. Šitas puiku* kūdikių vidurių

Negalėjo ramiai ilsėti* per 10 mėnesių. Dabar miega 
ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotų 
laiikų ir nuspręskit nupirkti bonkų Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo, ftitas puiku* kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausi? viet? kiekvienoje 
naminių vaistų iėputėje.
“Gerbiamieji:-—

Stuo laiiku noriu jums iitąrti iirdingiausj ačiū už 
y geru* vaistu*, kuriuo* man prisiuntėt. Per 10 mėnesių 

ai negalėjau ramiai primigti nei vien? naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojau*

• jie užmigo ir ramiai 
miegojo yis? naktį. Ai turiu penkis kūdikius ir mano 

kuriai* yra Bambino. Dar kart? tariu ačiū ir linkiu, ' 
kad iiuo* vaistu* naudotų visos motino*. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.'*

Mrs. W. K., New Britain, Conn. -
Pa reikalaukit dykai duodamo Bambino .pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonk? Bambino iš savo vaistininko šiandien.

. F. AD. RICHTER & CO.
\ BerryHc South 5th Sts., Brooklyn, N. Y.

Šiuo laiiku noriu jums iitąrti žirdingiausį ačiū už 

ai negali jau ramiai primigti nei vieng naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntit, tuojau* 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo vis? naktį. Ai turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki iiol nieko nežinojau apie iituos gerus vaistus,

M.muuiv. n*. *«•■••• WV.MI ■■ a».mw,

kad iiuos vaistu* naudotų visos motinos. Jie padare

Preke 15c
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY, PA.

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

M

Preke 25c
W. D. BOCZKAUSKAS - CO 

MAHANOY CITY, PA.
•I

‘%*-, 
Derr

ptikacljų.
__ Ir 70c vaistini«e. Tčmykit. kad 
butų Inkaro valtbaženkii* ant pake-

F*AD? RICHTER & CO 
Derry A South Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

iio.

4b

. aulini '

t 'I £ i

KVITU knygele Draugyutema del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu. ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

m

✓ 
’/ 
S

f
2g

-v
4 •! f

t

1 I .

. D r .
U

* J

4

ij:
-;;

.. .:Ži ■
***4

ANT PARDAVIMO

Namas del vienos familijos, 
aut viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atri-

/ Rzaukite in “Saules” ofisą.

Neužilgio Bus Visi
lįPMF ***** - *.........Iszparduoti

♦ .7

.ft-

f ■

4 
J*

Sziame laike turime tik
Cumulative Preferred Stock'o

visai mažai ueiszpar-

¥

1

duotu szeriu
kurias norim sziame laike iszparduoti. Nuo ežio 
laiko užsakiniai arba orderej del tu szeriu bus

'II (

iszpildomi pagal ju aplaikima ir iki tam laikui 
kolei visi szerai nebus iszparduoti, 
skubinkite.

Todėl pasi-

Pennsylvania Power & Light Co. 4 •

y i

f 

K 1

4

k

Szita* paaiuiinima* yra paskiroms* ypatingai del kostumeriu ir darbininku *zio* Kompanijos ir 
Kompanija pasilaiko sau už tiesa priimti ar atmesti visu* ar dali už*akimu. Iki tolimesniam

I 

laikuj, pardavima* šiitu Szaru bu* tik iki 10 Steru del vieno* ypatos ir neparšiduos tain
daugiau* tu Szeru pakol nepereis 6 menesiai.

pardavimai saitu Szaru

Pirkite Szerus 
nub Kilę koki °

■ ’ sžios kompani- 
. cĮai^biniuk 

jie yra musu 
agentai, .t’ $> w

b

'•I

r

A
f; arba 

^siuskite ku 
poną o gausite 
pilna aprasžima

,i T .

K'
>

¥

t

, ■ »

* * rj 'a

* • *► * - * • 1 , 
lezkirpkite ir pri*iu*kite del pirkimo ežeru arba del informaMit**

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO. Į
Inveatpiqnt Dept. Allentown, Pa. |

(Mark X in[] mooting your requirements) |
(] Please send me free copy of booklet telling more about,your!

Preferred Stock and the Company. 1 1 1 1 11V» "
[] I wish to subscribe for ............ shares your Preferred Stock

(Mark X in [J mooting your requirements)

at price of $102*00 and accrued dividend per share, 
bill to me showing axact amount due.

1 ■

‘1

Send
j: \-

(] I wish to subscri&to for ............ shares your Preferred Štęck
on Easy Payment Plan of $10 per share and $10 per share' 
per month untl $102.00 and accrued dividend per share has 
been paid.

[]- Please ship
'h !S

.$ shares your Preferred Stock at llQB.Otfiand 
)'W,

■ i iS '• 
l<. 1/ ' ’

• • « ? ’ V » • e •

.■TV'V .V'ri* , ■

į ..t.________________ ________________J c<a ....
s * « • «

accruded dividend per share with draft' attached through '4
y ■ *■ *-■ *- *

Name of y?ur Bank.......................................................
* ' 1 lM| ’ < 1 1

Name *

Street ......

City ................

I

• t •

t

•* *
V 

if

l ) t l> ................ i 1 Į « >'v ’ .. , , *

ii.'! XA l

Turime depar- 
. kur 

norintiems par
duoti savo Sze
rus, tai gauna- - 
me del tolęiu 
kupeziu kurie 
pirktu Szerus.

f

tamenta

• • •

f •

i
t .

t

i

" ' ■' | ’S! 'V " ' ,v

B 1

" -

s

lf o-

j hw <IHIi Liri

,1




