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prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto |8.00 
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto
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W. ». BOCXKOWNKI. Pre*. A M«r
P. W. BOCKKOWRK1, MlUr 37 METAS

ISZ AMERIKOS EKSPLOZIJE GAZO
KASYKLOSE

If

' VIENAS UŽMUSZTAS O 600 
ISZSIGELBEJO.

Mn
(1 vtuso ft

galėdama paneszti 
tėvas, kuris neteko proto

SŪNELIS PAKARTAS, 
MOTINA PASIMIRĖ O 

TĖVAS PAPAIKO.
Little Rock, Ark.

Enos Clark, motina
Clark, bandito, kuris likos pa
kartas 8 diena Sausio, mire in 
vienuolika dienu po pakori
mui sūnelio isz gailesezio, ne 

sarmatos;
ant

rytojaus po pakorimui sūnaus, 
likos atiduotas in prieglauda 
del paikszu. Sztai prie ko vai
kai daveda savo tėvus ant se
natvės!
UGNIS KILO 40-TAM 

LAIPSNIJE NAMO.
New York. — Vienam isz di

džiausiu namu ant svieto 
Equitable Building, kilo ugnis 
ant 40-to laipsnio, kuri padare 
bledes ant 60,000 doleriu. Ug
nis prasidėjo skiepe, bet lieps
na greitai gavosi per elevato
rius in augszti. Penki ngnage- 
siai likos apimtais per durnus, 
daug žmonių turėjo stebuklin
ga iszsigialbejima nuo smert o 
keliolika likos sužeistais.
MUNSZAINE TURĖJO 

GERA RUGEPJUTE.
Mumzaine pa-Pittsburg.

eme praejta mota po visa AUe 
geny pavietą 183 gyvastes, ar
ba 40 procentą daugiau 
1924 metus, automobilei užmu
szc 268, o nuo visokiu kitu ne
laimiu. žuvo. 22(Uypat<^,^
PUIKEI ATSIMOKĖJO 

JAUNIKIUI UŽ
SUVADŽIOJIMA.

uz

Chica’go. — Priežodis

Karo In

Karo- 
iiuomonia. 

apsipaczia-

sako, 
buk atlyginimas yra saldu, bet 
apie tai gali pasakyt gerinuse 
Darata (’ierska.

Darata, kuri turi 20 meteliu, 
buvo susižiedojus su
Armstrong, ir ketino neužilgo 
su juom apsivesti, bet 
lūs permaine savo 
iszbego ir su kita 
vo.

Ka daro pana Darata.'
Sztai užtekėjo už tėvo 

rolaus, 50 metu senumo ir da
bar pasiliko motina Karoliam 
ir gal nekarta jam už tai da- 
keps.
KIEK

Ka

tai

GALĖTUVYRU 
ATSIKRATYT 

NUO SZITOS 
PAGUNDOS9

Chicago. — Kadangi H. 
Jones, Waukegano

M. 
automobi

liu pardaveas, jos nemylėjo ir 
net paszauke policija, jai ne
duodant jam ramumo, Mrs. 
Mildred Pickrell, 28 m., 
Ilarvey, pati nusinuodijo.

Jones, vedos vyras, kiek lai- 
k o atgal Dardave 
roll ir jos vyrui

28 isz

neduoda- 
mei • 

Priėjo prie

Po

Jones in 
g Hi

re vol-

de aniDilti ji

Mis. Pick- 
automobiliu. 

Nuo to laiko ji jam 
vusi ra mum ir visuomet 
lindavosi prie jo.
to, kad jisb uvo priverstas at 
sikreipti priep olicijos, kad to
ji numalszintu ta moterį.
to Mrs. Pickrell su savo vyru 
iszsikrauste in Ilarvev ir kiek 
laiko buvo ramu. Pora dienu 
atgal ji betgi sugryžo iii Wau- 
kogana ir atėjo pas
rasztine.*Ten ji bandė jam 
moti revolveriu, l>et jis 
veri isz jos atėmė. Tada ji ban- 

rugsztimi, bet 
bonkute nukrito jo nepasieku
si. Sugryžes namo Jones pama
te ja beslankiojanczia apie jo 
namus ir paszauke policija. 
Atvykus policijai ji bandė pa
bėgti automobiliu, bet už 6 my
liu nuo Waukegano policija ja 
pavijo. Tada ji greitai iszgere 
nuodu ir už keliu valandų pa
simirė ligoninėj. ___ (

Bellaire, Ohio. — Vienas an
gle k įsis 
20 s 
zij< gazo, kuri kilo Powhatan 
kasV’lose, 16 mvliu nuo ežio- 

'raine laike kasyklose ra
dosi apie 600 anglekasiu, kurie 
iszsigelbejo po eksplozijai. Ne 
visi iszejo tame laike, kurie 
dirbo ant-dieninio sžipto. Eks
plozije buvo taip smarki ka4 
sukratė visus namus aplinki
nėje o liepsna isz szafto kilo in 
virszu szimta pėdu.

4 Ludvikas Barona, 
kuris likos 
nepaprast u

likos užmusztas, apie 
žeisti ir apdeginti eksplo- 
gazo,

NAJORKAS TURĖJO • SMARKU SZALTI
Nuo nepamenamu laiku New 

Yorkas neturėjo tokiu szalcziu 
kokius turėjo kėlės sanvaites 
adgal. Upe Hudson užszalo ir 
daugeli laiveliu inszalo in le
dus, kaip ant paveikslb mato
me.

Isz Visu Szaliu

nam.

24 metu 
užmusztas, žuvo 

budu. Eksplozije 
iszmete.ji in virszu ir nupuo
lė in upeluka vandens ir tenais 
prigėrė.
TUKSTANCZEI DOLERIU 

BUVO PASLĖPTA 
SENAM HOTELIJE.

KadaLindewold, N. J. — 
senas hotelis Overbrook Hotel 
arti White Horse Pike likos 
parduotas, surasta jame $4,685 
paslėpti senuohia szienikuosia, 
po divonais ir daugeliuosia ki-

Hotelis pri 
gulėjo prie Mrs. George Tho
mas. Kada agentas pribuko 
užimti narna, prigialbejo mo 
terei sukrauti josios 
ir tame tai laiko pradėjo 

C' y r o
pradėjo 

sak vdama:

tosia vietuosia.
H’

loenactl 
su

loto'rasti paslėptus'pinigu 
re nusistebėjo kada 
surinkinet pinigus
“Dabar atsimenu, jog daugeli 
metu atgal paslepinejan pini 
gus kur tik galėjau, nes bijo
jau in dėti in bankas. Ir reikė
jo man apie tai užmirszti.
< < XTVD A 6 '7KTTKTYT> >
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NEBAŠZNINKE 
SUGRYŽO PAS VYRA.

Mieli. — PranasI )et roit, 
Komczak, kuris turėjo restau 
racije Chicago, susiejo czionais 
su savo paezia, 22 metu, už ku
rios nužudinima jisai likos 
aresztavotas, nes jojo paeziule 
dingo isz namu du metai ad
gal. Meile del savo vaiku, pri
spyrė motina ant sugryžizr,: 
adgal pas 
sake: “jaigu 
kad mano Franui kerszina vir
vute, tai butau tuojaus sugry- 
žus pas ji.

Fra na s, 
tineje Karoję ir likos gazuotas 
kelis kartus, likos aresztavotas 
Chicago, kada ji nuvede pali- 
eija in

ant
savo v v ra.

sugryžimo 
Motore 

‘bu ta u žinojus-

kuris tarnavo Svie-

l a v o ny c z i a pažiūrėti 
inoteress kuri likos surasta už

kuri iszro- 
paezia, bet

miestije nužudyta, 
de labai iii Frano 
jisai užsigynė kad tai jojo pa
ti, bet kada jojo name surado 
pecziuje ilga peili ir kirvuką, 
likos aresztavotas. Po ilgam 
teismui sūdąs ji pripažino ne
kaltu ir paleido. Vėliaus daži- 
nojo kad jojo pati randasi Det
roite, in kur nuvažiavo ir su 
paeziule susitaikė.

Motore pamote savo vyra 
kad jai ir vaikams negalėjo už
dirbti ant maisto.
SUMISZIMAS TARP STRAI- 

KIERIU IR SKEBU.
Evansville, Ind. — Kruvinas 

sumiszimas kilo prie Warrick 
kasyklų, kada straikieriai pri
buvo sulaikyti 
darbo. Vienas 
mirtinai sužeistas ir likos nu
vežtas in ligon'buti. Badai 
straikieriai ketina eiti prie 
Sunnyside kasyklų tiksle už
darymo juju. Tikisi daugiau 
snmiszimu tojo aplinkinėje ir 
turi parengia vaiska jaigu su- 
miszimwi etąigąi kiltu. __

savo

skehus nuo 
skobas likos
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MEKSIKAS UŽDARE 
DU KLIOSZTORIUS

ISZ LIETUVOS
12 NUBAUSTU

MIRTIES BAUSME
Paskutinėmis' dienomis Kau

no apygard. kalėjime buvo 12 
mirt, bausme nuteistu-kaliniu; 

už iszžaginima ir apipleszi- 
2 už nužudymą žmonių, 2

broliai už nužudymą ju tėvo 
ir padegimus. Du sprendimu 
Vyriausias Tribunolas pat vir
tino.

Pasilikusieji

•>
«)

ma,

(“V”.

Priežastis 
sutikimas.

nu-
— szeimvni-

Zmogžudis

skai 
didėja.

Uno

dabar

Jurbarkas. (“V-bes )

Sniego
(/ ir

nubaustieji 
apeliavo Vyriausiajam Tribu
nolui.

SŪNŪS PERDURE TĘVA 
PEILIU.

Vilkai, Pandėlio v.
kor.) — Sausio J d. sūnūs Pe
keliūnas savo tęva peiliu 
dure. 
uis ne 
pabėgo.

DAUGYBE BEDARBIO 
LIETUVOJE.

Kaunas. — Bedarbiu 
ežius Kaune kasdien
Bedarbiai reikalauja, kad val
džia jiems duotu darbo, 
reikalu bedarbiai buvo padare 
demonstracija ties Vidaus rei 
kalu ministerija.

Bedarbiu szelpimo komiteto 
praneszimu, Lietuvoj 
randasi 10,000 bedarbiu.

4 ŽMONIS PRIGĖRĖ.
” kor.

— Nauju metu diena 4 asme
nims keliantis per M it u va ap 
sivože valtis ir isz ju, du Žyde
liai prigėrė.

DIDELI VEJAI IR 
SZALCZIAI.

Kamajai, Rokiszkio apskr.— 
Iki Kalėdų ežia buvo labai di
deli vejai ir szalcziai.
prisnigo nepaprastai dau 
žmones sake, kad bus nepa 
prastai gili ir szalta žiema. Bot 
Gruodžio 27 ir 28 dienomis ne
paprastai atszilo, buvo 20 
grad. Velz. Upeliai ir upes pa
tvino, sniego liko tik žemesne 
se vietose, o kalneliai pliko 
mis virszunemis stūkso. Žmo
nos susirupiiie kuru.
ISZ KAUNO IN MASKVA 

UŽ 7 DOLERIUS.
Kaunas. — Galu gale Lietu

va su Rusija padare gelžkeliu 
susiekimo sutarti, pagal kuria 
isz Kauno eis traukiniai tiesiai 
in Maskva. Kaino bilieto tre- 
czia klase bus $7.74, 
$15.55.

Taigi dabar bus gera proga 
visiems Amerikos Lietuviu Ko 
munistams pigiai nuvažiuoti 
apžiūrėti Lietuva, 
Mhskva ir palyginti gyvenimą
abejose szalyso. Tas kai ku: 

Į riemę labai ant sveikatos? butu.

o antra

o paskui

NAUJOS GADYNES 
STEBUKLAS 4
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IDAKTARAS SUSIUVO MO- 
TERES SZIRDI, KURI 

BUVO PERPJAUTA 
PEILIU DU KART.VISI

KATALIKJSZKI KUNIGAI
SVETIMTAUTISZKI
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PASZAUTAS’ 
ISZ NETYCZIU.

Jurbarkas. (‘4 V-bes 
— In vakaru szali, 

, bark o miestelio yra gražus szi-
lai. Per juos keliaujant vienam 
piliecziui, nežinia isz kur atlė
kė kulka ir perlindo per bur 
na. Tas pil. apsižojes krauju 
burbulą, staiga, jnubego prie
artimiausio ūkininko ir pradė
jo lyg nebylys skraidyt is tro
boje. Tie žmones baisiai nusi
gando, nes negalėjo žinoti, kas 
jam yra. Tuojau buVo 
tas in’Jurbarką,'o isz ten 
keliolikos valandų pristatytas 
Kauno ligoninėn. Tenai ir gy
domas.

nu vėž
lį ž

invyko nelabai 
Pas vienos 
valdininką

NENORĖJO GYVENT,. SU 
SENU VYRU — PABĖGO.
Raguva, Panevėžio apskr. — 

Nesenai ežia 
linksma istorija,
vietines instaigos
p. L. nuomavo kambarį ir val
go jo bendradarbis, jaunas ne 
vedos žmogus p. D. Po kiek lai
ko p. L. pasijuto, kad žmona 
kažin kur dingo, kartu paėmu
si pinigus ir brangesnius daik
tus. Insikiszus Įiolicijai,
aizkejo, kad p. L. žmona insi- 
mylejo in savo vyro bendra
darbi D. ir pabėgo in jo tevistf- 
ke, kol szisai gaus vieta kitur.

Po kiek laiko pabegusi žmo
na sugryžo pas vyra ir pasiža
dėjusi jam daugiau su p.
jokiu reikalu neturėti; gavo 
dovanojimą. Bet po 4 dienu 
žmona vėl pabėgo pas mylimą
jį, atvirai pasisakiusi, kad per 
14 metu su senu vyru gyventi 
nusibodo.

pa-

D.

ISZBLASZKYTI BROLIAI.
Mu- 

ne
Szimonys, Panev. ap. — 

su krasztoly apsigyveno 
mažas skaiezius jaunu mergi
nu ir vyru isz Vilniaus kraszto 
iszblaszkytu, kurie ežia tar
nauja ir sziaip uždarbiauja pas 
ūkininkus. Vietos gyventoju 
su Vilniecziaiš santykiai gana 
geri ir broliszki ir kas be ko 
jei pasitaiko mažu nesusipra
timu. Visi ežia Vilniecziai su
sipratę Lietuviai,ir gana darb- 
sztus Lietuviai ir padorus jau
nimas. Isz vaikinu pasitaiko, 
tiesa, megstaneziu burnele, bet 
toli ne visi tokio smalsus.

Dauguma ežia Vilniecziu ne 
turtingųjų luomo ii‘ 
in okupuota teviszko 
daug susirupiiie.

SUDEGE VARGSZO GRIN- 
CZELE.

Stripeikiai, Linkmenų vals 
— Czia kucziu vakaru sudego 
no turtingojo daržininko Jono 
Griciaus bakūže su visais daik
tais ir grūdais. Subėgus visam 
kaimui, gaisrui plėstis toliau 
no duota. Gaisro priežastis — 
neiszvalyta^’ dūmtraukis. Nuo

gryžimu
ne per

stoliai seki| apie 1,500 litu.

-'♦‘v

Rl'
' 1 "r!* vr

•>; .’".’■Vž&'J V

&

1
)

“Sziauliu Nau- 
pranesza, kad pralo-

ISZ KRIKSZOZIONIU 
KULTŪROS.

Sziauloi: — 
j ienos' ’ 
tas K. Olszaukas i.r Jonas Rau-
pis traukiami atsakomybėn už 
suktybe. Jiedu, atsilankė pas 
sziltine serganezia D-rp Stan
kaus žmona, ięzgavo isz jos in- 
galiojimu, kuriuo pardavė Dr. 
Stankaus dvaru, 
tam žmogui apie 400,000 litu 
nuostoliu.
JEVREJAI VAŽIUOJA IN 

PALESTINA.
Sziomis dienomis iszvažiavo 

in Palestina 87 Žydu szeimy- 
nos: 18 szeimynu isz Vilniaus

padarydami

miesto, o likusios isz apskri-
cziu.

ŽYDU BEDARBIU 
RIAUSZES.

Vi Ii mis. — Keli szimta i be
darbiu
Vilniaus Žydu bendruomene ir 
sumusze seimo atstovą Vigod- 
ski, reikalaudami duonos. Isz- 
szauktas policijos būrys in ve
dė tvarka, po ko bendruomene 
iszdave bedarbiams po 
antro svaro duonos.

Žydu insibriovo in

ATSAKIMAI.

pus

J. V. Manchester, Conn.
Nejorkas yra 
miestas Amerike

turtingiauses 
, nes tur) 

brangiausius namus ir dau
giaaše jame randasi pinigu.

Coal Center, Pa. — 
Teip, tamista gali isziniti 
tizens popieras lygiai kaip ir 

vvras 
nenori iszsimti popieru, tai ka
da užeis naujos tiesos kad visi 
ateiviai turės užsiregistravoti 
kaip tai seniau Rusijoj būdavo 
tada tokius vvrus ka czionais 
pergyveno 25 metus ir daugiau 
(gales iszvaryti atgal, ba jaigu 
per tiek metu nepasirūpino 
popieru, tai yra 
žmogum sziam 
pia. Iszimkitc tamista popie
ras.

E. K.

nes

oi-

vyrai. Jaigu tamistos

negeistinu 
laisvam skly-

MIRĖ IŠDIRBĘ J AS MUILO.

Gal del daugelio yra žinoma 
muilo kompanijc The Larkin 
Soap Co. isz Buffalo, kuri duo
da su muilu visokes dovanas ir 
turi kliubu'S po visus miestus 
ir miestelius. Sztai josios locni- 
ninkas ir uždetojas John Du
rant Larkin, 81 metu daugeli 
kartu milijonierius, mirė nuo 
uždegimo plaucziu praeita san
vai te.

Larkinas turėdamas naszlin 
motina, pradėjo 'sunkiai dirbti 
muilo fabrike. Po tam nuvažia
vo in Chicaga kur apsivedė, o 
1875 mete užklojo savo bizni 
Buffalije kuris turėjo didžiau- 
so pasekmia. Milijonus paau-

1

kavo ant Visokiu labdaringu 
užmanymu.

BUS ISZVARYTI ISZ 
MEKSIKO.

kuri likos per-

visas minvszkas
♦

di st rikte, 
vieszpatauja senoviszku 

kad jaigu

Mexico City, Mex. — Viena s 
Kalalikiszkas kliosztoris ezio- 
nais, kaipo ir Cvyoacan’e likos 
uždaryti per valdžia, už per- 
laužyma sklypo konstitucijos. 
Valdže iszvaris visus svetim- 
tautiszkus katulikiszkus kuni
gus kaipo ir 
visu zokonu.
NEDUODA PASOGO 

NETENKA GALVOS.
Manila, Filipinai. — Negru 

ant kalnu Luzono, 
nuo

laiku papratimas, 
tėvas merginos prižada duoti 
jai pasoga ir neduoda po apsi- 
vedimui, tai žentelis ateina in 
sveczius pas tęva su. kirviu ir 
pasiima jojo galva. Taip daro 
sztamas Filipiniecziu Negritai. 
— ir Filipinai nori laisves nuo 
Ameriko idant atiduotu jiems 
patiems valdyti savo sklypą. 
Turi da daug apsiszviest idant 
galėtu valdyti laukinius Fili- 
pinieczius.

15 SZNIPU NUSPREN8TI 
ANT SUSZAŲDYMO.

Ryga’,'17at vi je. — Pėn kioli ka 
Estoniszku sznipu likos nu- 
sprenstais ant suszaudymo Le
ningrade, Rosijoi, kuriu teis
mai traukėsi per dvi sanvaitęs. 
Tuju sznipu tikslas buvo isz- 
neszti su dinamitu in padangos 
Rusiszkus tiltus, geležinkelius 
ir valdiszkus namus. Tarp nu- 
sprenstuju ant mirties yra: 
szeszi buvusieji cariszki aficie- 
riai, kunigas, keturios moteres 
ir keli kupeziai.

<

SUOKALBIS ANT NUŽUDI- 
NIMO MUSSOLINI.

i

London. — Palicije iszrado 
suokalbi ant nužudinimo Itali
jos premiero Mussolino, aresz- 
tavodama apie szimta žmonių 
kurie prie to prigulėjo ir da ti
kisi aresztavoti daugiau.

Budapeszte, Vengruose, taip
gi likos atidengtas
nužudyti minister! Vaszonyi 
bet in laika likos sulaikyta.

suokalbis

PRALOTAS
MASSONAS MIRĖ

GERAI ŽINOMAS PRALO
TAS MIRE SEREDOS 

VAKARA 
UŽSISZALDINIMO.

NUO

Allentown, Pa. — Monsigno- 
rius Petras Masson, paskirtas 
ant vedimo svelim-szaliszku 
parapijų Filadelfijos diecezi- 
joi mirė Seredos vakarai Buvo 
prabaszczium Sžirdies Jėzuso 
nuo 1911 mėtp. Kėdės sanvai-
tęs adgal pralotas Massonas 
uzsiszaldo ir buvo viltis kad 
pasveiks bet liga atsinaujino 
nuo ko ir mirė.

Pralotas Massonas buvo ge
rai žinomas LiotjiViams musu 
aplinkinėje ir ketino dalybau- 
ti laidotuvėse kun. Gudaiczio •• ‘ • « IiKetverge jaigų butu buvęs 
sveikesnis. -

Žino nuliudino .visus žmonis-
kurie pralota ^Dassona pažino-
J0, ... ; .j l I 4. , i ____ t.
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sa
isz priežasties 
apsvaiginimo, 

vietoje eiti pas (lakta-

Ii

4.
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Berlinas. — Atėjo in czio- 
nais žino, kuria galima prily- 
gint prie tikru stebuklu czio- 
naitines ^gadynes daktariszko 
mokslo. Dr. Nathen, Viedniuje, 
susiuvo moterei, 25 metu am
žiaus szirdi,
pjauta peiliu du kart per girta 
josios vyra. Iii tnisdeszimts 
minutu po atsitikimui, likos 
atvežta in ligonbuti, kur dr. 
Na t h anas* ėmėsi prie darbo isz- 
gelbeti moteria nuo smert ir 
vvra nuo kartuvių. Daktaras 
susiuvo szirdi dvejose vietose 
ir pats rūpestingai užsiėmė 
prižiurejihm ligones. Transfu- 
zije kraujo, (isztekimas krau
jo nuo sveikos ypatos in ligo
ni) prishlejo prie sudrutinimo 
moteres. Kada motore pasvei
ko, daktaras Nathan, perstatė 
motore ant moksliszko susirin
kimo daktaru, kurie nusistebė
jo tokia nepaprasta operacije 
po kuriai ligone pasveiko.

STEBUKLADARIAI — 
APGAVIKAI.

Stokholm, Szvcdijc. —Po vi
sk ly pa pasklydo daugybe

stebukladariu 
tikejimiszko 
Žmonvs 
yus eiti.gydytis tai. eina pas
tuos stebukladarius. Malme 
pagarsėjo kokis tai dailyde Ol
son, likos paszauktas pas tur
tinga farmeri idant iszgydintu 
jojo (lukteri Alma Johnson. 
Stebukladaris sukalbėjas ko
kius ten poterius 
paliepė jai: 
pas įname.’’

Mergaite atsikėlė ant palie
pimo, bet nužengė kelis žings
nius, sugriuvo 
tuojaus mirė.
laukan stebukladari ir liepe ji 
uždaryti kalėjimo.

KNYGOS ANT GAVĖNIOS.
Stacijos arba Kalvarija Vieši., Je- 

zuso Kristuso 10c. Graudus Verks
mai arba Pasibudinimas prie Apmi- 
slinimo Kanczios Vies., Jezuso Kris
tuso 10c. Maldele Arcibrostvos Sz- 
veneziausio Veido Vieši. Musu Jėzaus 
Kristaus 10c. Kanticikos arba gie
smių knyga, paprastais kietais apda
rais $1., Geresneis apdarais $1.50

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

dukterį

4 4

ant ligones, 
kalkis ir eikie

ant grindų ir 
Tėvas iszmete

GIMĖ TIKRAS
VELNIUKAS

TIKRA BAISENYBE, KURI 
ISZGAZDINO VISA 

APLINKINE 
ANT NELAIMES 

MIRĖ.

BET

Pyrgos, Graikije. — Motore 
kaiinieczio Georgio Gianapo- 
polio ana diena pagimdė kūdi
ki vyriszkos veisles, bet da to
kio kūdikio niekas gal ant 
svieto ne mate kokiu szitas bu
vo: turėjo jisai viena aki kak
toje, du raguczius ant galvos ir 
uodega asztuoniu coliu ilgio. 
Tasai sutvėrimas 
puse valandos. Kada ji kūmu
tes serganezios moteres pare
gėjo, tai iszbego su baime 
klykdamos, kad Gianapopolie-

gyveno tik • •

mai gimė liucipieris. Daktarai 
pribuvo net isz Ateno regėti 
taji nepaprasta' sutvėrimą ir 
pasiėmė su savįm ant tyrinėji
mo ir patalpinimo mažėjui. 
Visas miestas yra husiste'bejas 
tuom gimimu.

ir patalpinimo tfnuzejui.
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Kas Girdėt
imperatoriaus brolio dukteri 
Sofija (Zoe),tai jis priėmė ir 
Byzantijos dvi-galvi areli sa
vo ženklą, kuri vėliaus liko 
Rusu valstybes emblema.

NĖR VAI. , j.įi , . f ■     . ......... ■ „ m ‘
S. ■ 1 r ' >, ' H / >

Lietuviszkos Pasakos.
vii

Labai isznųutingai nuspren
dė visi anglekasiu unijos loka- 
lai ant savo susirinkimu idant, 
visi darbininkai stengtųsi už
mokėti savo skolas padarytas 
per straika del buezeriu, sztor- 
ninku, už randa ir kitiems. 
Daugeli biznierių nukente la
bai skaudžiai per straika duo
dami ant bargo maista, mesa ir 
1.1, aut ko trotino tukstanezius 
ir turėjo už tavora užmokėt, 
bet negalėjo atsakyti bargo 
del savo kostumeriu. Yra tai 
labai iszmintingas nutarimas, 
kurio turėtu visi darbininkai 
laikytis ir atsilygint visiems.

Keistą tecziaus, kild su tuo 
dvi-galviu paukszcziu riszasi 
nelaimingas valdonu likimas.
Paskutinis Byzantijos imperA- 
torius, Kphstantinas Paleolo- 
gas, kuris nesziojo szita ženk
lą, buvo nužudytas ant bažny
czios trepu 1453 melais, 4<uo- 
met Turkai paėmė Konstanti
nopoli.

Mikalojus II buvo paskuti
nis caras Rusijoj, kuris neszio
jo dvi-galvi areli. Ji.1 teij) pat 
žuvo isz jirieszu ranku ir 
vieszpatijai padaryta gajas.

New York’o sveikatos komi- 
sionierius Dr. Matthias Nicoll, 
Ja., žmones dalina in tris sky
rius: sveiki, ligoti ir tie, kurie 
lyg “patenkinti bloga sveika- 

.Jisai, sako, kad pirmųjųta.“
skaieziu reikia dalinti, antrie
siems duoti sveikatos patari- 

t reezi uosius int ikrinti,

vis
To

daugiau žmonių 
-priežascziu yra 
isz daugelio, tai

SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1US

Mikolas toki baisu gyvuli 
pamatęs nusiminė. Nuėjo jis in- 
savo grinezia, atsisėdo in ker
te ir verke graudžiai, nes žino
jo kad tokia kumele ji tuojau 
numes, sumindžios: “
jau bus su manim vargszu pa
galimi. “ Bet tuom tarpu atėjo 
ir mergaite, ir iszgirdus, kad

Son i s atsake:lasižabojo ir užsėdo ant jo jot; rim pamiegot.
įis leke nebe žeme, be oru, taip “Gerju, sziadien dar miegoki

te, ligi rytoj jau neleisi u.

! J Velnei

imarkiai, per laukus, per misz- 
kus, szokinejo per griovus, no
rėjo joje j i numest:bet nieką m 
)iidare. Mergaite suveržė jam 
lupioms žandus, tvoję su ku
ri
ęreieziau bėgtu. Kada eržilas 
int galo pradėjo putot ir stab-

” Anf 
ryto spjąuduliai taip pat atsa
ke. Czia senis suprato, kas sto
josi, iszlauže duris ir draskosi 
isz apmaudus, kad Mikola su

ielium per szoiiuh, kati jis dar On ūke (nes Mikolas taip savo

juos pristatytumet.“ , 
sparnus smagesnius prisidėjo, 
vėl leidosi gintis. Omike pridė
jo ausi prie žemes ir iszgirdo, 
kad juos vėl pagelia. Kuo grei- 
cziau ji pavertė savo, vyra in 
seneli, plika-kakti, o pati pa
virto in puszi ir liepe tam se
neliui puszi kirst..(Q.kąda vel
nei paklaus, ^ir jis nematė le- 
kent bernuką su mergaite, jis 
lai atsako: “Kada buvau jau
nas ir man dar ūsai.ĄOįlygo, tai 
atmenu, kad ten leke...“ Ir 
tai]i senis, 
vėduodamas eme medi kirst, 
velniukai prilėkė jo paklauso, 
ar neejo pro jo szali vaikiukas 
su mergaite. Senelis atsiliepo: 
“Kada jaunas buvau, it ūsai 
da buvo nei lyge, tai matyda
vau einant pro szali... O dabar 
pasenau, man toki daiktai ne
rupi.“

paežiu pavadino) nerado. Tuo
jau jis liepė savo greieziau- 

is, ir 
abudu gyvus parvilkt. — Bet j 
anie jau buvo labai toli nulėkė; 
Onuke prikrito prie žemes pa-

telejo, tai ji jam vėl rože pei sicrns velniams ju ginti
kad grei-ęa'lva, per strėnas,

'jziau bėgtu. Ir taip jo smarku
ma apstabdžius, mergaite er
žilą parjodino namon ir inleido si klausyt i, bene atsigena. Ausi

ir kumele reike iszjodinet, ji Į ii kute.'O Mikolas buvo mer-

dahar

kad ten leke 
paemes kirvi, atsi- 

oprie pat žemes pridėjus, ji. isz
girdo, kad atsiveja, bet : 

jiedu dar gali lėkti
Keletą 

vėl

ir todėl kogrei- sake, 
i, nes

ęaites laukes, 
•ziausia nuo jos drabužius atė
męs, bėga pas seni pasakyt, 
kad arkli jau iszjodinejo. Inei- 
ia jis in velnio grinezia, bet 
:en jo neranda; kada jis biski 
palauke, tai senis iszspudino 
:sz szalinio kambario, su su- 
raisziota galva, ir visas maž- 
tik bepajudėjo. Mikolas, buk 
įpie jo nuovargi nežinodamas, 
sakes, jau pabaigęs savo dar
bu. Senis jam ranka mostelėjo 
jr iszsiunte laukan ir neejo in 
U’klyde žiūrėt, ar arklis iszjo- 
linetas, del to, kad jis pats 
juom buvo. Mikolas taip links
mas parėjo pas savo mergaite 
kad jau pasiseko apgauti seni, 
ir anuodu gyveno ir buezevosi 
viena ir antra diena, o senis 
jiems nieką nesako. Bet in tre- 
cze diena
lukte ji jodinėjo. Tuojau jis ja 

>u Mikolu pasiszauke ir iszda- 
v<» toki < lėk reta: “ 
nas galite linksmintis, 
ketvirta diena asz judviem pa
rodysiu mane apgaudinėt.“ 
tam jis anuodu uždari* vienoje 
(*• »» 1 1 M O t u" « k I * X ’ Z 1 M <1 • 4 4

kite per

nuramino ir liepe eiti sau gult, 
rytoj-gi atsikeli ir in ark lydė 
nueit, kad jos tėvas nedasiži- 
notu, kad tai ji jo vietoj iszjo- 
dinejo kumele. Sutemus Miko
las ramiai sau guli, o mergai
te jo vietoj žaboja arkli ir sėda 
joti. Kumele lip piesta, me- 
eziojasi in visas puses, kriokė 
ir spardosi, leke kiek tik gali, 
« ’ a a a A a * a «

kad
velnei dar labai toli.
myliu aniem nulėkus, ji 
prikrito |>rie žemes ir iszgirdo

esant labai arti.
darvt ?

Asz, sako On ūke

m u ir
kad jie kreiptu domes in save.

Nekreipimas domes in save 
ir blogan nukreiptos mintis ir 
taip vadinamoji neurasthenia 
kasdien 
pavergia,
daug. Viena 
moderninis gyvenimas ir stoka 
|>rotinio ramumo.

Patirta, kad karo metu tose 
szalyse, kurios dalyvavo kare, 
ju gyventojuose neurasteniku 
skaiezius sumažėjo vien dėlto, 
kad žmones buvo užimti dar
bais ir neturėjo laiko mausty
ti apie save. Visiems, kurie 
esate aukomis nervu ligų patar 
tina dirbti ir dirbti nuoszir- 
džiai ir prie to auklėti savy 
prisiriszimo prie geru knygų 
ir muzikos, nepasitenkinti 
skaitvmu laikraszcziuose kas
dieniniu sensaziju ir prisiriszti 
jirie taip vadinamojo 
muzikos, 
atatinkamo sau

Erancuziszkas 
Girard, kuris 
ne, Afrike, kalba apie žvėrių 
meile del savo vaiku ir pats bu
vo liudintojmn sekanezio atsi
tikimo motiniszkos meiles gi
ra tos.

Kada 
apie 
gi ra fu

kapitonas 
medžiojo Suda-

ginėjus jau
Ka czia daryt ? Kaip isz- 
sprukt ? “Asz, sako Onuke, pa
virsiu in beržą, t ugi buk žvirb
liu, ir struokeziok sau nuo sza- 
keles 
mas.“

kuriostiesas
15 Kovo tai paeziuoti 

vyrai mokes taksas pagal savo 
uždarbius sekanczia “inkom 
tax:“
nuo l,0(M) lyg 4,000 doleriu tai 
nemokės nieko.
$5,000 mokes 
mokes $83.25; 
$228.75; ir 1.1.

Pagal naujas 
invvks t

sekanczia
.Jaigu uždirbs per meta

Augszcziau 
$7.88; ' $1 (),()()() 
$1.5,000 mokės

New

danesze 
keliolika

o viena girafa
Senatorius Edge isz 

.Jersey, innesz byla Washing
tone idant permainyt prohibi- 
cijos tiesas ir pardavinėjimo 
alaus kuriame talpintus! tiek 
alkoholimis kad nuo jojo ga
lima butu pasigert. Bet kiek 
aluje turi talpintis alkoholiams 
tai palieka taji klausymu ir 
nusprendimą del aukszcziau- 
sio sūdo ir pagal jojo nuturi
ma galėtu bravorai dirbti ge
resni alų.

Gal tojo klausymo sudus ne 
i-zrisz, nes randasi tokiu žmo
nių ka nuo vieno stiklo galva 
“apsisuka,“ o
gertu visa baezka nieko nejau- 
czia.

jam tarnai 
prisiart inima

(žvėris su ilgu kaklu,) 
pasirengė ant nuszovimo ke
liu, bet žvėris paregeja žmonis, 
pradėjo bėgti,
paliko paskui save maža gira
fa — savo vaika. Suėmimas 
mažo girafo yra nepaprastu ir 
sunku dalvku, nes motinos la- 
bai sergsti savo vaikus o laike 
pavojaus, paezios nunesza vai
kus in saugia vieta. Girardas 
labai nudžiugo pamatęs maža 
girafa ir jau ketino mažiuką 
pagauti, kad sztai adbego mo
tina, pa*sieme su dantimis ma
žiuką ir praliejo bėgti. Tarnai 
szove in motina, mirtinai ja su 
žeisdami. Motina krito ant že- 

bet paskuiinioms savo 
mažiuką

dantimis, iszmete ji in virszu 
taip, jog nupuldamais mažiukas 
nusilaužė sau sprandą. Motina 
geide užmuszt savo kūdiki ne 
kaiji atiduoti ji gyvu in nelais
ve.

mes, 
paj(‘goms pagriebė

muzikos,

“jazz” 
.Jei negali pa s i rinkti 

sporto, pri
prasi; daug vaikszczioti: Kuo
met vaikszczioji giliai
puok, laikyk galva auksztai 
žiūrėk ir klausvk.

k ve-

ir

kiti kad ir isz-

del žu-Garsiauses miestas 
dinseziu, banditu ir vagiu yra 
(’hieagas kaip sako žiaunai ir 
gal tame turi teisybe. Praeita 
Subata likos nužudinti trvs 
žmones: Antoneta Gilardi, nu
žudyta per nežinoma meiluži: 
palieijantas nuszove saluninka 
Vincą Vavrzvnkevicziu ir

J

Taip daug 
gražiu dalyku gamtoje ir ste
bėtina, kad tiek daug žmonių 
pasiduoda szlyksztiems
bjauriems dalykams. Kiekvie
nam 
gėrėtis gamtos grožybėmis. 
Pavasaris, vasara, ruduo ir 
žiema daug inspiracijos žmo
nėms duoda. —F.L.I.B.

metu sezone žmogus gali 
gamtos 

vasara

PAJESZKOJIMA1.

Vavrzvnkevicziu
•*

Praeita sanvaite Belfast, Ir- 
landijoi, atsibuvo didelis ban- 
kietas ant garlics dvieju... kar
vių, kurios priguli jirie Jameso 
(’aidwell. Penkių metu karve 
“Starmont Bell“

Clarence (Henn per politikic-1 «iu *Ine^11 dukrele
riu. Szv. P. Marijos bažnyczios 
puikus langai likos suteszkinti 
per bomba, kuri truko pas Kin- 
cziko skalbinvezia ir kitokiu 
prasižengimu buvo daugeli.

Nuo nepamenamu laiku yra 
žinoma, kad mot ere 
savo pravardes tekedama 
vyro, o gal ne 
randasi vieta, kur 

Toji vieta

iszsižada 
u z 

visi tikes, kad 
atsitinka 

adbulai. Toji vieta randasi 
()sna b r ueck e, Vok i e t i jo i, 
užsiliko lyg sziai dienai seno- 
viszkas pa p rot i s, 
žysta ne tik gyventojai bet ir 
valdže. Vyras tena is priima 
pravarde savo paezios, jaigu 
mergina yra locnininke žemisz- 
ko turto, dvaro ar palivarko, 
prie kuriu yra pririszta seno- 
viszka ir garbinga pravarde.

Ant paveizdos: szeimyna Vė
beriu, turi daug žeiniszko tur 
to pagarsėjusi po visa aplinki
niu žinoma kaipo “Vebersehe 
Gut.“ O kad nepasiliko vyrisz- 
ko.s veisles patamko, ir viena
tine duktė iszteka už Schmid- 
to, nuotaka dovanoja jaunikiui 
savo pavarde. Nuo apsivedimo 

o ne

V v ra s

kur

kuri pripa

vyras vadinasi Veber 
Schmidt ir tas aplinkinius gy
ventojus visai nenustebina.

Kodėl Rusijos caru aras bu
vo su dviem galvom f

Rusijos dvigalvis arelis bu
vo paskolintas isz senovės By
zantijos (teip buvo vadinama 
Romos imperijos rytu dalis). 
Gi Byzantijoj dvigalvis areli" 
buvo priimtas tuomet, kai 395 
metais Romos valdonas Teodo 
sius padalijo savo imperija 
tarp dvieju sunu in rytu ir va
karu dalis. Vienas pauksztis 
su dviem 'galvom tuomet reisz 
ke viena valstybe su dviem 
valdonais.

Kuomt Rusijos caras I vanai 
III vede paskutinio Byzantijos 

<|hi

savo

ir josios tri- 
“ Ballvbill 

pagarsėjo tuom, kadBrineen“ 
motina duoda po 3,000 galonu 
pieno kas metas. Bankiete da- 
lybavo daug žmonių. Gerbemo- 
sios karves turėjo savo pensky- 

o aplinkui sėdėjo 
svecziai, kurie aplaike po stik
lą pieno nuo tuju karvukiu.

ra v id u riję

PARSIDUODA FARMA.

74 a kerą i žemes, 15 raguotu 
kiaules, 

maszi 
kulemai

32 arkliai, 3 mažos 
antys, 30 visztu, visos 
nos, nuo szevelo iki 
maszinai. Sodas geras, prie ee 
ro kelio netoli nuo miesto Pla
tesniu informacijų klauskite 
laiszku po sziuo adresu: John 
G. Patterson, R. D. — 3, Eae 
toryville, Pa., arba galite ypn 
tiszkai matyt po 1806 N. Main 
Ave., Scranton, Pa. (t. 17.

Prie kožno

4 PUIKUS GURBINEI SIENINIAI 
KALENDORIAI ANT 1926'METO 

UŽ $1.00
> _______

Kas prisiims viena doleri, aplaikys 
4 Puikius Garbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1926 meto.
kalendoriaus yra prisiūta azventuju 
kalendoris su pasnykais. Kalendoriai 
turi krepsziuka del szuku, špilkų nr 
szepeczio, puikei iszmarginti, ir isz- 
pjauti.

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

dės Strackauskiuh 
Merke vieziene. 
Brooklyn, 
kriaucziu,

Asz Petras Strackauskas pa- 
jeszkau savo tikro brolio Vin
co Strackausko, ir sesers Mag- 

s, po vyru
Brolis gyveno 

Dirbo prie 
t risdeszimts 

metai tam atgal.
Sesuo gyveno 'Pennsylvani- 

jos steite. Jos vyras dirbo La- 
kavanijos mainose, dvylika 
metu atgal, netoli Scranton.

Paeina jie isz Suvalkų Gn- 
Vilkaviszkio jiavieto, 

Gražiszkiu, Kaimo 
Jie patys arba 

juos, jiraszau

mainose,

trvs

bernes,
Parapijų
Damba ukos. 
kas žinote apie
duot žine ant szio adreso.

1 *et rasS t rack a uskas
1239 Davis Ave., 

Grand Rapids, Mich.1.17)

Paieszkau savo pusbroli Ka 
zi Jodi, paeina isz Kidainio 

Ltfbunavo miestelio. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso: 

Jonas Szatas, 
Box 175,

New Piladelpia, Pa.

apskr.,

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

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

Preke 15c

bet tai vis nieko neprisideda. 
Velnes juk moka joti gerai ant 
arklio. Mergaite turėjusi gerai, 
ir nebijojo nukrist, bet vii'-’ 
szum dar drožė kumelei per 
szonus. Ant galo kumele pail
so, pradėjo putot ir perstojo 
jodyt is. Jau auszt pradėjo, ka
da mergaite namo parjojo. 
Tuojau atsikėlė ir Mikolas, nu
ėjo in arklyde, apsiruosze apie 
arkli taip kaip kad butu jis 
pats iszjodinejes. O paskui nu- 

Liucipieriu pasakyt, 
kad arklis jau iszjodinetas. Se
nis galva linktelėjo, ir liepe 
jam eit pabrajyt su mergaite, o 
“ateinanezia nakti reikės tau 
antra arkli iszjodinet.“ 
las ir dabar pamate ta arkli, o 
tas buvo da smarkesnis ne kaip 
kumele, ir senis vilos, kad Mi
kolas nuo to prapuls. Bet ma
tysime kaip czia jam bus. Jis 
nuėjo in vidų ir vėl apsiverkė 
graudžiai; atėjo jo mergaite, 
liepe jam linksmintis ir nak- 
ezia miegoti drąsiai. Tiktai ant 
rytojaus nueik pas Ieva ir pa
sakyk kad darba iszpildei. Ir 
taip nakeziai atėjus Mikolas 
be rupesties parvirto in lova ir 
miegojo sau'Saldžiai, o mer
gaite už ji ruoszavosi. Ir szia
dien jai pasiseko arkli nuga
lėt : putos nuo jo dribo, kada ji 
arkli inleido in kute. Mikolas 
tuom tarpu nuėjo pas seni Liu- 
cipieriu pasigirt, kad pabaigęs 
jau duota darba. Czia 
pierius pradėjo mislyt, 
czia gali būti, kad Mikolas vi
sokį darba a|igali. Jis sake jam 

, o jai 
jis ta padarys, tai gales su sa- 
vaja mergaite keliaut, kur szir- 
Qis linkesent. Liucipierius 
sziadien pats nuėjo in arklyde 
ir pasivertė in arkli; o važny- 
cze senio parode ta arkli Miko 
lui. Mikolas pamate eržilą, 
juodai juoda, baisu, katra tik- 
tik lenciūgai pririszta iszture- 
j°- 
me rga i t e i sa k y k: 
bus, 
arklis? Viskas gali eit anf nie
ku, jai dabar nepasiseks ji hu- 
turet. “ 
gaite nevisai buvo linksma. Ji 

Žinau asz apie 
numano, kad

e,jo pas

bet vir

Miko.

Dinei
kas

czirkseda-ant szakeles
Taip jiems persi vertus 

atlėkė kip>zai, leke sau ir pra
lies kas jiems 
beržu. Ginėjai 
pargryžo pas 
pasisakė, kad

pabėgusiu. Tada 
Liucipierius užklausė: 
ar nieką 
Jie atsake:

leke |>ro szali 
lik žvirbliu ir 
nieko nerade 
BiiK’ipieri u, ir 
nebepagyne

J

jis pajuto, kad jo szn[<as 
E,

per tris die- 
o jau

Po

dar v-
t !

grinezioje sakydamas: 
ta laika, ka norit.

Sziuodu pradėjo mislyt, kaip 
ežia reiketu iszsigelbet.
taip mes padarysime, sake ji 
Mikolai. Sziadien patys pabeg- 

o 
per-

»

“Szi-

sime isz czia in tavo tėvynė, 
ten kipszas mus negales 
sekioti. Spjausime ant duriu 
Ir liepsime sspjauduliams, ka
da ateis mus žudinti, idant jie
ji sakytu, kad mudu dar no
rime miegi). O patys, duris už
rakinę, galėsime toli 
Jiirt.“T ‘
Isz vidaus puses spjovė ant 
duriu, jais Užrakino, pasivertė 
in karvelius ir iszleke. In ket
virta diena senis atėjo j u kelt 
ir bilzdeno in duris. Spjaudu- 
liai atsiliepi*: “ 
dar anksti kelti, mes dar

galėsime toli atsi- 
l’ai.p anuodu ir padirbo.

puses spjovė

O kad mums i no

duos vol iszjodinet arkli

Parėjės namo jis pradeda 
ežia“kas 

kad dabar toks baisus

Dabar ka'žinkas ir mer-

< 4
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KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 
Su geresneis apda^is, preke |1.50 

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

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

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

Preke 25c
M

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST COo 
moka 3-ezia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn* Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris ’•dirba ir csedina. Dėkite savo 
pinigus in ssita Banka o persitikrinsite ir matysite
del žmogaus kuris *dirba ir csedina. Dėkite savo

_kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
, 1 *.1 ■ , |l >,p. ' •/

* 55 j# XUJ,l..ĮtWl!g,Į *
♦

T

jam atsake:
Tęvas 

asz tau padedu, todėl jis pats 
dabar pavirto in arkli, kad 
pats tave iszmegintu. Ka czia 
mudu darysime? Mane jis, ži- 
naigi, tuojau pažins. O man

ta arkli.

juk meilu su tavim iszsigelbet;
asz juk esmių tik užkeikta, b 
ne duktė to senio. Todėl man 
rodos, kad taip reike padaryt. 
Emes nukirpk man tas gelto
nas bizas, priszukuok plaukus 
taip, k.afl tu neszioji; paduok 
man savo drabužinę, o asz, in 

i 
prigaut. Mikolas drebėdamas 
tai viską padare^

juos insivilkus, mėginsiu seni

■ ka ji sąke.
Po tam anuodu atsisveikino, ir •• • ♦ 1 11 1 1 T1 • • •ji ėjo in arklyde, kur Liucipie-
/rius jos lauke. Ka gi braąz? 
Eržilui ėjo ugnis isz ausu ir 
nasrų, jis spąrcĮesi ir piųsta 
szoko taip, Rael prip jo prieit
nebuvo kaip, 'Tada mergaitę 
paėmė geležinį szula, pęądpįo
ji muszt ag galvą ny ne galva,
kur tiktai papuolė, primUsze
labai ta arkli. Tadą, ji eržilą

I

■ *

“Taigi 
nematėt [lakeleje 

“nieką neajiejoin 
kaiji liktai beržą; po to beržo 
.......... • szokinejo žvirblutis. 
“E, koki jus 
Liucipieri us, 
juk jie buvo, reikėjo sugriebus 
juos man parneszt. Eikite, gin
kitės ir žiūrėkite, kad man

J1

sakemu'l k iai, 
oki jus vėpli, tai

[TOLIAUS BUS]

n Kuomet reumatizmas ar neuralgija
ištrinkite skaudamitl 

vietas Šiuo atsakančiu Šeimyniniu 
linimentu k tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c honka vaistinėse. Tėmv- 
Idte, kad butų Inkaro vaizbažcnklla 

k F. AD. RICHTER * CO. J 
IScrry & South Sth Stk i 

Drocklyn. N. Y. JĮ

Geras abelnam naudojimui 
Uni men ta s

Pa i n-E x poller i k
vardina juo,

v,
____________ _______  _____ _________________ ___________________________________ _____ _____ _____ _____ ________

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI? į

Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas.
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą | 

Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei g 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- g: 

j

Jį ir neturite apetito.

4

Jaigu

s' janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

2 SALUTARO STOMACH BITERI
' * * ’ • ’ ‘ ‘ I * ♦ • ' f *

Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite Ž 
| jo, jei dptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes į 

Jusu reikalavima

? * •

isz pildysim kuonogreieziausiai. g
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL GO. i 

i 639 West 18-th St - Chicago, Ill. ii

BALLBANDr

Pakenčia geraus nešiojimo 
šlapiose kasyklose

Reikia drutaus gurno pakęsti ilgaus nešiojimo kasyklose ir 
toks gumas vartojamas į “Ball-Band’’ Lopacs ir Himiner rūšyse.

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

“Ball-Band” čebatai ir kurpes smagus nešioti per 
Balti, raudoni ir juodį.

Del visokio sunkaus darbo apie šlapias kasyklas prašykie 
“MISHKO” — “Ball Band” Odinio Darbo Kurpes. “Mishko” padai 
yra vandens nepermerkiami ir galima ilgiaus nešioti negu odinius 
padus. Žiūrėk del raudonos boles ant kiekvienos kurkos.

Mishavvaką Rubber & Woolen Mfg. Co. , 
AGO Water Street, Mishawaka, Ind.

“Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies”

prailginimu ant visų pusių

vi f į die utį.
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I Istoriszkas Apraszimas Apie Bulgaru 
Atgijimą hz Tautiszko Miego.
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— Su na u mano, vaikeli 
mano, tu turbut iszalkes, nuil
sės ?

— Kirnuieziausia asz no- 
recziau nu>irėdyti — tarė Sto
janas, numesdamas kepure.

— Palauk, pirmiaus reikia 
pasiklausti Peto, ar gerai bus 
tau ntuiredyti, kad kartais 
Turkai tavos nepamatytu.

Ir senute iSzejo per duris pa
sza ūkti Peto.

— Ji — atsake Peto, kada 
jam pasakė apie galinti būti 
pavoju — Turkai taip miega 
kad komitetas galima jiems 
ant uosiu parodyti ir tai nenu
bus.

mano,

— klausinėjo motina.
Pirinueziausia

— Tai jie czionai delei ko
miteto? — paklausė Stojanas.

— Teip. bet ne žino kas tai 
per daiktas.

— Del ko jie czion sargyba 
pastate ?

— J Kiek asz supratau isz 
oficierio kalbos, Sistovos ( Bul
garijos miestas) kaimakanas 
gavo isz Ruszcziuko paliepima 
pastatyti sargyba ant visu 
Jantros tiltu, del to ir atsiuntė 
czion oficieri m szesziais 
reivais.

Atsisėdės ant

ka-

suolo Stoja
nas, pradėjo imantis sau kojas, 

pribėgusi atsitūpė 
prie jo ir pati ome vynioti au 
tus nuo jo kojų.

— Pagelbofiu tau — tarė. 
rn:,-4:.i žiūrėk.

autus, nes 
reikalingos po

bet sesuo

Tiktai— Gerai, 
atsargiai vyniok 
juose yra man 
pieros.

Atvyniojusi pirma eile auti 
mergele atrado juose smulkiai 
iszraszytas popieras. T 
buvo ir aut kitos kojos, 
ėmusi popieras, padavė

o jisai padėjo ant 
A t vy 11 i o j’ u s i me rge 1 c 

pasilaukc ir pabueziavo Stoja 
imi kojas.

— Mariute, ka darai ? — 
suszuko Stojanas, atitrankda 
mas kojas.

— Ka — atsake atsidususi 
mergele. — Pamislinau 
kąd tos kojos... tave neszioja.

— Bet ne kiekviena del to. 
kaip tave tavosios. O, Stojane! 
■— ir vėl atsiduso.

— Tai ka — atsake Stoja
nas — nieko dauginus * ne da 
rau, kaip vien pildau savo pa
reigas.

— Pareigas! — atsiliepc 
sesute. — Tu dargi ne tikras 
Bulgaras.

— O tu, moeziute, ar tu m 
Bulgare ?

Stojanui, 
szalies.

janas.

Na, imk, parūkysime. 
Nerūkau. atsake Sto

O kas tai? Kita karta 
rūkei. Kpdelgi dabar nerūkai ’

— Apsvarsczinu, kad už 
tai, ka per tris menesius isz 
leidžiu ant rūkymo galiu nusi
pirkti revolveri ar kninga.

atkartojo tėvas. — Ar tai 
tiek ?

Revolveri ar knyga ? — 
vis

Vistiek. Ir tas ir ta rei- 
Turkais. 

Revolveri neszioju, kad at si 
ginti nuo žandaru,

kalingi kariauti su

jaigu ant 
manės užpultu. Knyga griauja- 
mo Turku vieszpatyste.

— Ar sivgriausitc?
— Nesugriausime, 

negriausime 
nas.

jaigu 
atsake St o ja-

l gm —
Tiesa, 

miai sėdėdamas nieko nelaime 
si... Tiesa.

vas. -

turi y

suniurnėjo 
tikra tiesa:

te 
ra-

Pieša.
Prie'-z knyga Turkai ne 

in klo.
Užtai turi priesz revol

veri.
— Iki laikui.
— Betgi asz nesuprantu — 

pridūrė Peto. — Kodėl jie ne 
stato knygos prie>z knyga?

— Stato, tete, bet ne turi 
kuom ja primuszti. Revolverif 
reikia primuszti paraku ir kul 
komis, o knygas — teikybe.

Ugm — sumurmėjo Pe 
to ir nutilo.

III.

Tas pat 
Pa 

anas

sau,

Asz... tai ka?
(> mano motina ’
Tavo motina ir Bulgare.
Ir asz, ir mano tėvas 

Bnlgariszka kruti 
Bulgariszka duona mitome, po 
Bulgariszku stogu užaugome. 
Argi neprivalome kaip tikri 
vaikai gerai velyti tai žemei, 
kuri mus užaugino.

— Tokius, kaip tu, mirtim 
baudžia.

— Argi

mano 
žindome,

kad 
Tomi 

palys

nežinai, 
m į.

sau

mocziu-

tu 
mirtis duoda gyvybe, 
bausmėmis Turkai 
botaga suka.

— Asz malonecziau, kad tu 
pirklyste užsiimtuiii.

— Ir užsiimeziau,
te, kad mane kadžiu kokia ne
matoma spėka ne trauktu prie 
tos jaunuomenes, kuri su pavo
jum dęl gyvybes sėja tarpe 
žmonių laisves spėka ir sėkla, 

naudingus irkuri iszduoda
gražius vaisius.

Senute jam ant to atsake.
— Te^ul Dievas maloniu- 

gas.laiko tavo savo apvejzdoje.
' Teip bekalbėdamas Stojanat 

persirede ir tapo visiszkai ne- 
panaszus in ju. kaimieti, ka 

. meszkos vietoj szoko. Mokina, 
vijlgi gamindama, su pasigėrė
jimu dažnai in savo supu žiu-

I "■

gaujai ko tavo savo apvejzdoje.

rejo. Tuo tarpu Peto, iszsiernes 
isz kiazenraus pypki ir tabaka, 
padavė tai visa sunui, sakyda
mas:

Labai akyvas Bulgarijos Ii 
kimas. Seuoveje ji buvo didel 
vieszpatysle. Pražuvo — tame 
nėra nieko nepaprasto, su vies> 
natystemis teip atsitinka. Pra 

užmirszo
— ji pat.’

žuvo ir visi apie ja 
o kas 
apie save 
szimtmeezio pradžioje 
ras nežinojo, kad jitai Bulga
ras; laike save už raja ir buvt 
paklusniausias if z padiszako 

maisztm

pikeži a ūsai 
užmirszo. Praejusic

Bulga-

if z 
Kele

Graikai, Serbai, Albanai; Tur 
kija jau iro, o jisai vis tebuvr 
paklusniu pa valdonių ir 
1850 metais pradėjo jo galvoj 

O kaip prasidėjo, tai 
jau ir pirmyn ėjo. 
susipratimas augo ir platinosi 
stebėtinai greitai su jpaudintr 
rasztu page 1 ha.
tuomi Buligarai pajuto, 
jiems reikalinga turėti ir tau- 
tiszka bažnyczia ir politi^zko?

Bažnvczios 
rasztai iszeinanti Konstanti- 
nuopolyj, o politiszku 4ie«u — 
knygos ir laikraszcziai, t pau- 
džiami užrubežyj. Pabudimas 
isz amžino miego apėmė inval
idus luomus, o ypacz mieste
lėnus ir kaimieczius, pakelda
mas tautos szirdyje nežinoma 
pirm to jausnia: tėvynės meile.

Tėvynė — tasai žodis, toji 
idea iki 1850 metu Bulgarams 
nepažįstama buvo; atėjusiame 
deszimtmetyje pradėjo būti at- 
jaueziama; tarp 1860 ir 
metu jau veikaluose pasirodė 
po 1870 metu kraujuje iszsi- 
maude. Per tris 
ežius iszaugo, subrendo ir taip 
graži tapo, kad jaunuomene be 
galo ja pamylėjo, užsidegdama 
tuom pagirtinu karszcziu, ku
ris pagrūdo pasiszventima ir 
isztobulina būda.

Prie tokios jaunuomenes pri
gulėjo Peto sūnūs Stojanas. 
Mokinosi jisai mieste Bucha
rest o, Rumanijoje, kur užside
gė karsztu boru dirbti del tė
vynės. Tėvas jam pinigu nesi
gailėjo, ir Stojanas buvo pri
pratęs prie gero gyveninio ir 
prie apszviestos draugijos ir 
kad ne meile tevvncs, butu at
sižadėjęs savo szalies ir rūpi
nęsis vien apie saye. .Stojanui 
mokslus pabaigus, tėvas pa,ni- b « I 4 ' . . •

pavaldiniu.

szvisti.

tiesos.

t ii

Taut iszkas

Po draug su 
kad

reikalavo

1870
L

dės z imt me

Rumuniszka ir Vokiszka ko- 
T-Li. 
metai 

augszcziau minėto atsitikimo 
apsigyveno pas hadži 11 risto, 
bet pirklyste jam ne labai pa 
tiko. Gyveno tenai tik tol, kol 
neprasidėjo politiszki 
mai.

Anapus Turkijos 
Bucharesto (Rumanijoj), Biel- 
grado (Serbijoj) ir kitur in- 
steigti buvo komitetai, isz ku
riu vieni vadinosi centraliszki, 
kiti — revolucionieriszki, treti 
— tantiszki ir tt. Jie turėjo in 
tekine ant liaudies savo rasz 
tais: laikraszeziais, atsiszauki- 

proklemaeijomt, bet 
svarbiausias darbas buvo atlie
kamas ant vietos po Turku žan 
daru akiu, ypacz miestuose, ai 
tai mokyklose, ar bažnycziose, 
ar skaityklose, 
buvo.

Buvo 
užlaikoma Bulgaru inteligentu 
Ji buvo pavesta priežiūrai tani 
tikro užveizdo, kurio ‘pirmse 
dzin buvo hadži Hristo. Jisai 
atsake priesz pasza už ta dva 
siszka peną koki ten skaityto
jai semia. Buvo tenai daugiau 
šia knygos ir laikraszcziai isz 
leidžiami 
užduoti ginti liaudį 
geistinos intekmes. 
knygos ir laikraszcziai, jaigu 
jie iszleisti eidavo pirmiaus in 
konaka (paszos rūmai), km 
tam tikros valdininkas peržiu 
redavo juos ir 
visa, kur mate 
Per tai visi esanti skaitykloje 
rasztai atsižymėjo nekaltu tu
riniu, kuris rūpinosi apie gero
ve; pirmueziausiai sultono, 
paszos, paskui visokiu • dides
niųjų ir mažesniųjų valdiniu 

apskritai imant. 
Turku, paskui dar kitu, ir til-

respondcncija.
Stojanas keli

Tokiu budu 
pirm

j ude.i i-

rubežiu,

iriais J

kur tokios

Ruszczuke skaitykla

Turkijoje ir turinti 
nuo ne- 

Atsiustos

iszbrankdavo 
ka negeistino.

ku, paskui,,f, -
ant galo Bulgaru.

Skaitykloje susieidavo 
tine Bulgaru inteligentija, ku 
rios didžiuma laikėsi tos 
žiūros, reikia tykiai sėdėti, 
kvdama:

— Gerai kad dar 
giaiis, tai gali būti gerinus.

Tokios pažiūros laikėsi

VIP-

pa
ša-

ne blo-

ir 
hadži 11 rišt o. Jaunuomene at v 
džiai klauso kalbu vyresniųjų 
bet su didžiausia atvda ir žiu 
geidumu prisiklauso vienas 
prastai ap.-įtaisęs vaikinas, su 
kuriuom Stojanas pasirūpino 
susipažinti. Tai buvo dar jau 
nas vaikinas vardu Nikola; ji 
sai tarnavo Ruszcziuke pa j

prisiklausė

tarnavo c 
siuvėja. Pirmiaus jis ganė avis, 
bet turėdamas dideli palinki
ma prie skaitymo, perskaitė 
visas dvasiszkas knygas, 
kios vien galima 
apygardoje.

— Skaicziau tas knygas — 
pasakojo jisai Stojanui 
mislinau, kad kitokiu nėra ant 
svieto. Karta nukeliavau in 
Varna ėriuku parduoti ir ten 
nuneszes viena pas 
konsuli, pamaeziau 
visokiu knygų.
negalėjau nurimti. Pamecziau 
ganės ir nuėjau in Varna. Mis
linau gausiu vieta pas ta Pran
cūzą ir galėsiu knygas skuity 
ti. Bet Prancūzas manes nepri
ėmė ir asz alkanas prasival
kiojau po įmesta keletą dienu.

: knygas skaityti 
ezionais atėjau ir 

pristojau p ;s siuvėja už dar
bininką. Per szesžias dienas 
dirbu pas ji, o Subat-vakary je 
einu in skaitykla, ten nakvoju 
dvi naktis ir skaitau kiek ga
liu o Panedolyje iszryto, iszla- 
ves mokykla, vėl einu ant visos 
savaites pas savo siuvėja.

— Kagi tu skaitai?
— Skaitau Bulgariszkai, 

bet noriu iszmokti Prancuzisz 
kai.

gauti
ko

loje

H

Turkus isz musu szalies.
— Tu apie tai mielini ? — 

su nuosteba paklaust; Stoja
nas.

— Toil). Bet tose knygose, 
kurias jkuieziau, szito nėra.

— Sztai galima rasti mok
sluose.

Stojanas paaiszkino jam, 
kas tai yra mokslas, o Nikola, 
kiūrėdamas jam iii akis,

— Tai mokyk mane.
Jsuo to laiko Stojanas pradė

jo mokyti Nikola. Mokinys isz 
jo buvo labai gabus ir neilga 
trukus iszmoko 
aritmetikos, istorijos, kuri jam 
labiausiai patiko, o teipgi skai
tyti ir raszvti 
Po ne kuriam laikui 
pasisekė gauti vieta pas viena 
Prancūzų, siuvėja, kur jisai ga
lėjo mokint ies 
kalbėti ir dar jam 
namie nakvoti. Tada Stojamu 

‘iszprasze pas hadži Iįrišta pa 
velvti Nikolai visados nakvoti 
skaitykloje, už ka jisai turėjo 

iszluoti skaitykla 
Dabar mokslas ėjo dar geriau 
nes Nikola

paaiszkino jam

ta re;

geogrofijos,

Francuziszkai
Nikolai

Francuziszkai
nereikejc

kas rvtas

Besimo

galo iki jr 
ne 

cozura, 
net

Isz kur jo? 
visas

turėjo dauginus 
laisvo laiko vakarais 
kindamas jisai neužmirszo ii 
skaitymo, skaitė viską, kas tik 
buvo skaitykloje praleisto Tur 
k u cenzūros. Ant
pradėjo daeiti in knygas, 
perėjusias per Turku 
kurias godžiai skaitė 
ramiausi žmones.
czion atsirado? Juk visas ru 
bežiii! iszilgai Dunojaus Turku 
sargyba buvo apstatytas, 
betgi uždraustos 
plaukte plauki* in Bulgarija.

IV.
Kokiu budu in 

skaitykla daeidavo uždraustos 
knygos ir laikraszcziai, nei Ni 
kola, nei jĮStojanas, ne iszveize- 
tojas skaityklos Marko nežino 
jo, norints paskutiniam tas da 
lykas labai rūpėjo, nes hadži 
11 risto ji baudė.

— Rodosi, teip gerai viską 
peržiuriu, ko
gaunu; pacztu jos negali ateit; 
— teisinosi jisai, priesz hadži 
11ris to.

— Turbut kožnas 
atneszes pameta — spėjo Gris-

o 
Kad

t ik

ir
(

o 
knygos-

R m zczuko

nes

isz pacztc

t vežia

?

skaitykla

at\ džiai

to. — žiūrėk, man jiagank... 
asz tokiam parodysiu... 
neduok Dieve, pasza dažinotu 
mums visiems didele beda bu
tu, o pirmiausiai 
mums uždai vt u.

Nors Marko labai
dabojo, bet nieko susekti nega
lėjo. Uždrausti rasztai vaiksz- 
cziojo isz ranku in rankas, o 
skaitytojams hzkrikus, rasztai 
likdavo pamesti ant stalo. Ką

Pertai Marko
tylėjo ir atradęs juos skubino 
sudeginti, o hadži 
karts nuo karto kalbėjo jam-

— Žiūrėk, dabar nes bus
/

ežia kaltinti?

H risto

nes

J

Francuzu .peši prie 
daugybe 

Nuo to laiko

beda.
Apimtas baimes Marko krei

gi
Nikolo 

mas padėti jam
praszyda 

indy t i kai-

Ant galo is7‘’,4rdau kad Rusz- 
czuke gaLm 
ir pesztzins

ti ninka.
— Beda butu, jaigu pasza 

dažinotu, skaitykla gali užda
ryti — kalbėjo jisai Nikolai.

— Tiesa — atsake Nikola 
bet butu nelaime, kad tokiu 

rasztu žmones neskaitvtu.
Nikolai tie rasztai labai pa

tiko.
Kaip gražiai paraszyta, 

— gė
rėjosi jisai ir suėjės Stojana 

gaudy-

kokia teisybe paraszyta

lenke taro Stojanui:
— Szito tai asz visai nesi

tikėjau.
Stojanas peez'iais patrauko.

kad tokiNikola nesitikėjo, 
darbu atjiktu toks žmogių,, 
meftkas, fvkus, nedrąsus ii' dar 
szlubas, nekursai Stanko, mo
kytojas žemesnio skyriaus vie< 
tines Bulgaru mokyklos. Niko
lai net nesmagu pasidaro, kad 
tariamas didvyris teip menku 
iszrode. Pasilenkęs 
Stojanui:

— Szito tai asz nuo Stanko 
nesitikėjau.

— Delko? — paklauso Sto-

vėl tarė •
TARADAIKA
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janas.
Wilkes Ba we’nose kokis tai

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

atsake szitai

— Toks menkas žmogus.
— Menkame kūne — dide

le dvasia.
— Ugnį — 

gali būti.
Ir Stanko užaugo jojo aky

se. Tykus mokytojas vėl pavir
tos didvyriu. Tuo tarpu Stan
ko, valandėlė paskaitos pakilo 
ir iszejo.

— Eikime
kalbino Nikola Stojana.

Abudu pakilo ir ant gatves 
pavijo Stankų.
juom pasisveikino, o 
sztacziai užkalbino:

— Tu, Stanke, esi didvyris.
Asz? — paklauso tasai

paskui ,P

Stojanas
Nikola

su

stebėdamasis.
— Teip, tu. Tu 

skaityklon uždraustus rasztus.
Stanko nukaito, dirstelėjo 

in ?

rr atneszi

mi kola ir paklausė:
- Ar matei?
- Abudu matėm.
- Na... tai dauginus uene

sziu.
Didvyris vėl sumažėjo Niko

lo akvse. Stojanas, kuris iii to
kius dalykus kitaip žiurėjo 
pasakė:

— Patyreliu' szitai ne del 
to, idant tu paliautum veikos, 
bet del to, idant tau pagelbeti.. 
Matai, tave patemijome, 
vienas esi... Mes tave užslėpsi

nes

me, o reikale tau pagelbe,sime.
— Teip, paigelbesime tau!

— suszuko
Nikola.

— Cit! —uždraudė ji Stan 
ko — nerekauk ant gatves.....

Stojanas
kanibari, laisvai 
kalbėti.

[TOLIAUS BUS]'

užsikarszcziaves

Eisimo pas mane — tarė 
asz turiu atskiria 

galėsimo pasi-

$1,000 TIK UŽ 60c.

Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 
stebuklingu žolių vertes tukstancsio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim- 
cas 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- 
io kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ka* 
rios jums sugražina sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekanczla liga: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemall* 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peczio 
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 vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szlrdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervd liga I**

— Delko tu teip nori Frau- 
cuziszkai .i&zmokti ?

— Dėlto, kad girdėjau, jo 
gei Prancūzai turi daugiausiai 
knygų.

papasakojo jam apie 
ma uždraustu rasztu. Pasikal
bėję juodu nutarė patirti kas 
tuos rasztus in skaitykla atne- 
sza: Stojanas del to, kad anam 
pagelbėti, o Nikola, labai geiz* 
damas pamatyti teip drąsu vy
ra. Jam rodėsi, kad ansai turi 
būti kokis ypatingas didvyris; 
kuriam jisai geide parodyti sa
vo godone.

Tokiu būdų Stojanas ir Ni
kola pradėjo tyrinėti ta daly
ką. Tyrinėjimas neilgai tęsęsi. 
Sudedami greta jiedu 

naujai

skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
.. - i 

musu gausius vaistus, taip vadinamus

labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloge. Reflcalin* 
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS,
25 G ii let Rd. Spencerport. N.Y.
IIIĮM .. ...... ■— Į>l HMlJ —1« .■■iai.1.1 I III.   II ..„■■.■■.I— ■...I.III

i Valgiu Gaminimas

kiekviena
tennjo 

ineinanti
Tai nori iszmokti del žmogų. Sztai in kelinta diena

savo smagumo?
— Ęį no. Knygose asz no«pino jaip vieta pas turtinga

Ruszczuko pirkti Ęadži Hristo. riu atrasti, kokju.budu galima.
kuriam reikalingąa, bi|yo pa-
gelbininkas vęsti rokundas ir

— Kap galinm?
iMimiMliii *

4

Oųlima butu iszvaryti
I

patemiję, kaip vienas, atėjės, 
iszeme isz užanezio rasztns, 
pakiszo ana po ^ulincziais ant 
stalo lailcraszcziais * - s
toliaus, atsisėdo. Nikola pasi-

f r. ;

ir, nuėjės

Namu Prižiūrėjimas
'■?. • ,t , . . ? .................. .

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti sria knyga 
if < M turėta rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu

J'. -J . VK - . . I. .... .u . ,1.

* HA •■■A"

|1.M

W. D. BO0ZKOW8KI-0O.,

if - JĮ turėta rastis klek-'

didelio Mtttata.'
JL'. K.' ■ 'j* L. a . . .1^'4 . - ■■^hdėidincii BpdRi&įB.
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Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles li©i, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas, g

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite—Šaradomis, Ket- 
vergais ir Pctnycziomis.
landos: 9 ryte iki S vakare.

Ofiso* va-

7, j

:'iti

Kaip vyras s
*

Laukan

iszgamas 
Gdrai ezionais žinomas 
Paežiu Lietuvoje paliko, 

Be jokio skatiko.
N e po ilga m parsitraukė in 

ezionais mergina, 
Juk ezionais tai ne navy na, 

Su jaja gyveno drauge, 
O paežio paliko su vaikais 

varge.
Badai iii Uhicaga nusi- 

tara banino, 
u paezia ten 

gyveno.
Bet policija apie tai dažinojo 

Va rauta ūbiems iszgiedojo.
Abudu dabar cypeje uždaryti, 
Graud'žes aszaras pradėjo lieti, 

Gal valdže nusiims in 
Lietuva adgalios, 

Del savo apleistos prisiegos. 
»

Union City keli grajotai suėjo, 
Tu viena griuezia atėjo, 

Ir kazyruoti pradėjo, 
Po szimtine sudėjo.

GaSpadine sztant motere, 
Baliu tiems girtuokliams 

padare, 
iszmete,

Palicije in cypia indejo.
Tai tau pi jukeliai 

Ne ha gelia i, 
Reikėjo namie sėdėti 

Saule” nialsziai skaityti, 
O busite spakaini, 

Kiszenei ne bus tuszti.* * *
Masacziužej yra puiki 

draugyste,
Tik ne pildo vienas sąnarys 

prezidentyste, 
Vietoje draugyste girt, 

Tai vėlina greieziau jai mirt.
Visus brolius paniekina, 
Visaip juos iszvadina, 

Kaip da iszgirsiu apie tai, 
Tai ponui prezidentui bus 

negerai.* * *
Bridžeporte dideli nesuti

kimai, 
Tarp senu ir jaunu padūkimai 

Isz priežasties bobų 
Nedorėliu!

Jaigu vyrueziai daugiau 
proto neturite

Tai veluk tai’p saves 
apsiiųalszykite, 

’Nuo pagundų atsikratykite 
Už nosių boboms vedžiotis 

nesiduokite.*

rp

y
4 4

*

♦ ♦ *

Isz Virdžinijos tiligrapa 
gavau,

Tuojaus in tenais nusidaviau, 
Ten seni užtikau, jau ne jauna, 

Kuris kožna su liežuviu 
pjauna.

Visiems baisiai in akis užėjo, 
Ne vienas su juom but i 

ne norėjo.
O prick tam mainieris 

smarkia uses,
Isz darbo pareina pirmiauses.

Kas diena lioduoja karus 
szeszis, 

lolerius 
rzio

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.Antrns Floras,

POTTSVILLE, PA.

JOHN LIZDAS
PIANAI 

PLEJEREI - BABY GRANDS 
ANT LENGVU MOKESCZIU

1
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j
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NAUJI GVARANTYTI 
PLEJEREI NUO $350 

Su Mandolinų Prietaisu
24 Rolsai, Sėdynė, Atve
žimas in stuba, Uždan-

gala, Metas Pastrajinimas
DYKAI

Geri Antra-Rankiai Pianai 
Nuo $50 ir Aukszcziau.

Atmainome Pianus.
Raižykite o gausite kataloge.

JOHN LIZDAS
477 South Main St. 

WILKES-BARRE, PA.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

MILL & PATTERSON STS, 
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visdkiu kapiniu. Pagrėbus paruoš 
szia nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu lg 
kitiems pasivažinėjimams.

BeU Telefonas 1878-M.

Lietvvbakae Graborive

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą.

1

Prieiname prekes.
* 7............................................ ..................

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

Bell Telefonas 149
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atsibuvo, 
Tai mat ir senis pribuvo. 

Visa savo uždarbi praleido, 
(.) paežiai in Lietuva nieko 

neleido, 
Geriau dav.adni vvrai 

padarytu, 
Kad toki paiksza isz miesto 

. iszvarytu.
r : ■■ ■

Už jarda gauna <
Ne senei ezionais 4 4

A

t

b?' W; TRASKAUSKAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
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^CAPITAL STOCK $125,000.09 
Į SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62k 
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Mokame 3_ežia procentą ant J 
’ sudėtu pinigu. Procentą pride- « 
dam prie jusu pinigų 1 Sausio C 

> ir 1 Liepos, Mes norim ka«J lt 1; 
jus turėtumėt reikalą su musu C

. ijpiį. jįiM

I

‘ batika nepaisant ar mažas ar 
didęlto.
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— Gavėne.
— Laikas pakutos ir ap- 

malszinimo savo grieszno kū
no.

— Visos apelinkines kan
kles prdejo dirbti ketverge 
ryta.

— Pirmutine nelaime ka
syklose buvo sužeidimas Krano 
Traskaucko, 515 E. Mahanoy 
Avė., kuriam karukas sulaužė 
koja prie North Mahanoy ka
syklų. Likos nuvežtas in Ash- 
lando ligonbul’i ant gydymo.

— Ant kožno trūkio su- 
gryžta adgal in Mahanoju dau
gelis anglekasiu kurie iszva 
žiavo kitur jeszkoti darbu. Su

sako kad niekur
taip nėra smagu gyventi kaip 
musu aplinkinėje, nes 
yra daug mandagesni, priete- 
1 i ilgesni ir greitesni suszelpti 
vieni kitus.

— Grahorius
Rėklaitis užsiėmė laidotuvėms 

Gudaiczio, Tamak veje 
Ketvergo ryta. Graiborius Rėk
laitis turi savo ofisą taipgi T’a- 
rnakveje ir gi

aplinkinimns 
jams laike pareikalavimo.

Daugeli Iszpanu pribu- 
darbo kasyklose,

bet kad tieji gelton-skuriai yra 
smarkus peilininkai ir musztu- 
kai, todėl juju nepriima in dar
bu.

Montello, Mass. — Czionais’ 
nesenei mirė Kajetonas Cza- 
litka, o kad likusi motore no
rėtu susiraszyti su jojo gami
nėms, geistu idant velionio gi
mines atsiszauktu pas ja 
szi o adreso: Mrs. 
Chalitko, 
Montello, Mass.

adreso:
125

au t
Elizabeth I

Arthur Str.,

PADĖKAVONES UŽ 
“SAULE” IR KALE

NDORIŲ ISZ 
LIETUVOS

Skautai Prigialbsti
Miestui Chicagui
SL. . W

SZITAS ŽMOGELIS
NE BIJO SZALCZIO

j
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gryžu šieji

straika

žmones fr

Kazimieras

Bostone.
Traskauckas.

kun.

— Po pasibaigimui straiko 
atsibuvo keli musziai mieste 
tarp Airisziu laike susiginezi- 
nimo, buk anglekasiai nieko 
negavo ir galėjo užbaigti strai
ka in kėlės sanvaites ant tu pa
ežiu iszlygu ir he reikalo vir- 
szininkai pratesc taip ilgai 

vargindami žmonis.
Kad tai butu buvę Lietuviai, 
tai butu pilni laikraszeziai ir 
da paniekintu juos kaipo bol- 
szevikus. Bet tai Airisziai!

t Veronika Blasiute 2G me
tu, mirė Utarninko diena New 

Laidojo graborius 
Pamaldos atsi

buvo Szv. Juozapo Lietuvisz- 
koje bažnyczioje. Paliko moti
na, dvi seseres ir du brolius.

— Kada anglekasiai nusi- 
leidine's po žeme pradėti darba 
iszkasinet angli, bus persergė
tais idant apsisaugotu nuo ne
laimiu, nes “tapai” yra liuosi 
ir gali nupulti be jokio perser
gėjimo. Norints timbermonai 
parenginejo kasyklas ant ati
darymo, bet patys anglekasiai 
turės pataisyti nekurtas vietas.

— Kaier’o bravoras Utar
ninko vakaru apie 7 valandai 
apreiszke bloviinu szvilpynes, 
kad iszlygos likos priimtos per 
delegatus Skrantone. Konven- 
eije priėmė ir pasirasze ant isz
lygu be jokiu kliueziu ir gero
ve kasyklose ne bus pert rauk
ta už penkių metu, ka duok 
Dieve idant tas iszsipildytu, 
nes žmonims visokį darbinin- 
kiszki ergeliai davėsi gerai in 
ženklus.

— Groinata apie pakėlimu 
metinio parapinio mokesezio 
ndtalpinome, nes autorius 
straipsnio ant jojo nepasira- 
sze.

f Senas Mahanoju us gy
ventojas Juozas Babelis mirė 
Filadelfijoj praeita Petnyezia. 
Buvo 72 metu senumo. Paliko 
paezia, viena duktere Ona Mi- 
neliene, du sūnūs Juozą ir 
Antanu.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Kuningo Gudaiczio 
Laidotuves.

Tamaqua, Pa., 
ves a. a. Kunigo Petr

Szv. Petro 
parapijos
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Laike Bov fSeoins sanvaites

Mk

Szirdingai tamistai dekavo
ju už laikraszti kuri jau seniai 
gaunu. Labai malonu įskaityti 
toki laikraszti, kuriame yra vi
sokiu atsitikimu, pamokinimu 
ir puikiu pasakų. Norėjau pri
kalbinti skaitytoju, tai vienas 
mano draugius parasze laiszka 
pas savo broli in Uhicaga pra- 
szydamas kad jisai užraszytu 
jam “Saules” laikraszti. Turiu 
tris dėdės ir teta Amerike, Det
roite, Mieli.,

N < JBrooklyn, N. Y. — Vasario 
11 d. isz rvto “Tevvnes 
me, New Yorke, iszkilo 
ras, prasidejes isz apatines na
mo dalies, kur yra spaustuve. 
Darbininkai susirinko in dar
bu pastebėjo rukstanezius du
rnus ir greitai paszanke ugna 
gesins', (laisras tapo užges i n 
tas, vienok padaryta ne mažai 
nuostoliu, ne tik isz ugnies, 

besidar
buojant, sulieta daug popierių 
ir kitokiu daiktu. Pats ofisas 
nėra daug nukentėjos;
ginusiai nukente tik sjiaustu- 
ve.

Ugnies priežastis dar ne isz 
tirta.

tik isz
bet ir ugniagesiams

>, nn- 
gaiš

dan-

asz prasziau kad 
užra.szytu man, ka ir padare už 
ka szirdingai jiems dekavoju. 
Gavau puiku kalendorių, tai 
lokiu czionais nesiranda ir už 
kuri siuneziu szirdinga padė
ka. — J. Valaitis, Szakiu Apsk.

’¥
Skd i patarnauti vi- 

gyvent o-s lems

vo jeszkoti

Ar žinote, kad pagal 
naujausia apskaitymu, tai mu
su miestas yra vertas 5,493,945 
doleriu
ežiai: Pirmas

979;

Marion

padalinta sekan- 
v o rd a s yra Ver

tas $1,DG8,G7O; antras $1,G38,- 
treczos $950,410; ketvir

tas $582,4G5; penktas $1,253,- 
417.

— Madeira Hill Co., 
Heights, neužilgio užbaigs sta
tyti dideli brokeri kuris kasz- 
tuos milijoną doleriu. Darbi
ninkai dirba ant trijų sziptu 
idant brokeri užbaigti kanno-

B rokeri s paims 
Natalia ir Green-

burgh kasyklų.
— “Saules”

gromata del Juozo Matulai- 
czio. Tegul ateina atsiimti.

pardavi

gremžia u se. 
anglis isz

ofiso randasi

— Specialiszkas 
mas, tik Suhatoje, huczernejc 
Kuberiavicziaus, GOO W. Pine 
ulyczios. Szviežes szolderis, 21 
centas už švara, Czuk rost 20c. 
svaras, Jautiena del virimo 18 
centu už švara, Pot ro.-t 20 c.

25c. sva-
po t roj 

svaras visokį stoikai 2‘ 
ras..ir malta mesa 18e. svaras.

Girardville, Pa. f Mare, my
lima pati Petro Vosyliau." mi 
re praėjusio Panedelio vakaru, 
sirgdama ilgu laika. Velione 
buvo gerai žinoma visiems pa 
liko dideliam nuliudimia 
dukteria Marijona, ir tris 
mis Ludvika namie, Joną De
troite ir Jurgi Pontiac, 
Laidotuves atsibus Petnvczio

vyra, 
; su

Midi.

.0

— Reide Venckūniene, 
Messerole St..
jos namuose ir

97 
rasta negyva 

nuvežta in 
Kings Uounty lavonine. Gimi
niu nėra. .Jei kas atsiszauktu, 
malonėkite kreiptis pas 
Garszva, 231 Bedford A v.

— V.

J.

Apie

menesi Horning
prigulint i

Castlc Shanon, Pa. — 
nelaime kuri czionais atsitiko 
Februariaus

7 kasvklosia 
prie Pittsburgh Terminal Coal
Co szeszes mvles nuo Pittsbur- 
go, o dvi mylės nuo Castle 
Shannon, žuvo 24 darbininkai 
o gal ir daugiau, nes kompani 
je ne iszduoda tikro skaitlio. 
Mainu bosas ir terp tujų rado
si, nes buvo inejas tiktai pirma 
karta iii kasiklas, teipgi rado
si ir supredentas, kuris paro
dinėje naujam bosui kasyklas 
o ir kiti virszin'inkai tame lai
ke radosi ir visi pražuvo. Ba 
(lai jau keliolika iszgauta isz 
kasyklų.

— Czionai randasi apie 50 
Lietuviszku szeimynu terp ku 

pažiūru
, Ull 

Komunistai ir kitokiu. Dauge
lis verda savo sztopa ir 
kitiems navvdi.
czionais labai reikalinga del 
bobelių.

riti randasi 
kaip: Cicilikai

visokiu
Boltzevikai

vieni 
Baltruviene

o labiause pasisekimo 
“Saules” 

ne

Linkiu jums visokiu laimiu 
jusu gyvenime ir darbuose, 
Dieve jums padekie kanuoge- 
riause, 
leidi m e lai k raszez i o
ir kad szviestu be paliovos 
tik Ameriko bet ir Lietuvoje, 
kad jusu laikrasztis sulauktu 
milijoną skaitytoju ir platintu 
sutikima ir meile, nc*S jusu 
laikrasztis yra tinkami a uses ir 
geriauses man ir kitiems skai- 

’’ skaieziau

bot vela
sura-

“Saule 
kada gyvenau Ameriko, o bū
damas koki laika be “Saules,” 
pasidaro man nuobodu ir bu
vau labai iszsiilges,
jisai mane n u szv i e t e ir 
mino kada asz ji pradėjau 
skaityti. Taigi tariu aeziu Vin
cui Grebauskui isz Frackvilles, 
Pa., už užraszyma taip [inikios 
dovanos — laikraszti. ir kalen
dorių. — A. Subaczius, Kuma
rinui Kaimo.

Nuoszirdžiai jums aeziu už 
laikraszti ir Jpdemloriu ku
riuos aplaikiau isz kuriu net 
visa mano szeiinyna nudžiugo. 
—Ig n o t ąs Jes i 11 a u sk a s, 
ru Kaimo.

Szirdinga aeziu už prisiunti- 
nejima man laikraszczio 
les, ’ ’
bet ir musu aplinkines daugu
mui suteikia laibai idomu žinių 
isz Ameriko, 
szalies Lietuvos ir kitu szaliu

Mozu-

“Sau-
kuris no j ik man vienai 1

A.

*

visi vaikai prigulinl i prie to
sios draugoves niiszveiste tob- 
lyezes ant kuriu randasi para- 
szai miesto 
užganadino
kus ir gyventojus, nes tobly- 

laip buvo užlipintos 
dulkėmis ir purvynu kad ne
buvo galima perskaityt uly- 
cziu vardus.

iilycziu, kas 
miesto

labai 
virszinin-

ues

os Sjoberg, GI metu isz (’hieago 
ko laivo, eina maudytis kas Nedelia in 
ežerą, a rt i moję Edgewater Beach liotoli . 
kur perbuna valanda laiko, po tam 
skaito

ne 
at sis 

laikraszti. Net žmogui s žalia dar<»'

ezaites

kapitonas Danisz-
M iehigan 

skvle lede ♦ 
sniego ir 

i raszant apie tai.

už.-zalusi
Padaro 

-oda ant

AIRISZINIS NAUJAS
KARDINOLAS DUNDALKE

Valdys Kanada

1*1

jwi 1t w mi «n i ■ ***** i n**i **"" ~in r-‘- - * ' ihtiu

1
K me i

ii

4(

musu gimtosios 

invairiu žinių, patarimu ir Lt. 
Bet labiause mane nudžiugino 
prisiunJtas Kalendorius, kuria
me yra daug reikalingu mums 
žinių. Su sziuomi laiszku nuo- 
szirdžiai dekavoju ponui už 
laikraszti ir kalendorių, tarda
ma szirdinga aeziu. — l). Je- 
nukoniute isz Vilkininku. i

Luzerne, Pa. f Birute, 
lema dukrele J. (’zekanavieziu 
mirė po trumpai ligai uždegi
mo plancziu ir likos palaidotu 
21 diegą Sausio su bažnyti
nėms pamaldoms Szv. Marijos 
I Jetuviszkoje bažnyczioje 
Kingstone, kun. J. 1 nežiūra lai
ke pamaldas. Paliko didžiau
siam nubudime tėvelius, peli
kes sesutes ir
Laidotuves atsibuvo iszkilmin- 
gai ant kuriu dalyhavo dauge
lis giminiu ir pažystamu. Lai 
josios dusze buna priimta in 
dangų tarp palaimintųjų.

mv-
Willington 

Lordui Bing, 
anl 

i apims 
sugryž isz Kinu in kur nuke
liavo atlikti svarbu reikalu.

HUK

Lordas 
vieta po 
gubernatorius 
Dinsta neužilgio

apėmė 4
kaipo

Kanados.
kada

Amerika, kuris
ir 

r*-------------------

likos per po- 
dmtini miesteli Dun-

Kardinolas O’Donnell i
aut kardinolo, at lanke 

Irlandijoi. Atvažiavęs iii miesteli, gyventojai ir karei
vi na pro garlies

pi ežiu iszkeltas
dulki?,
viai ji pasitiko iszkiImingai. Kardinolas 
gvardija kuri ji atlydėjo net lyg namu.

V
SVETIMŽEMIAI ISZ BANDO NAUJO

ISZRADIMO MASZININI KARABINA
j. | u į i.aiuoiuA es alsinus reinyczio 

(imlai sn ba^nytinenis pamaldomis
I < " —— - -I 
bažnvezioje.

()

irežio, 
Lietuviu
atsibuvo Ketverge, Vasario 18 
diena.

Povilio 
k lebono

Szv. Vincento, Lietuviszkojc
viena broleli.

Si miežiu jums gerbiamas po
nuli szia padėkavone tardamas 
szirdinga aeziu už tail) puiku 
kalendorių kokio pas mus Lie
tuvoje nerasi ir už daugybe pi
nigu negautum, toded asz gavės 
laja dovana, nudžiugau ir net 
nerandu žodžiu del padekavo- 
nes jums gePbcmas ponuli. Ir 
kartu jum tariu szirdinga 
aeziu už taip naudinga szeimy- 
noje laikraszti “Saule,” kuri 
pas. mus szviete per visa meta 
musu namuose, kožna sanvaite, 
jauezemes linksmi ir laimingi 
per visa mota. Vėliname kad 
“Saule” placzi.au po pasauli 
gyvuotu žmonių szirdyse. — y
Vladas Žilionis, Auksztadvario 
dvaras.

Szi rd i nga i siuneziu asz jums 
aeziu už jusu taip labai didžiai 
puikia dovana, kuria asz aplai
kiau, o tai yra Kalcndori, ku
ris mums parodo visas szven- 
tos ir orą inspeja ir su viso
kioms patarmėms, puikes isto
rijos ir t.’t. Kaip asz aplaikiau 
nuo jus ta puikia dovana, tai 
nopalleidau is^ ranku pakol vi
so neporskaieziau. Aeziu taip- 

puikiausia laikraszti
Saule” kuris mus kas sanvai

te atlanko, o jai kada pasivėli
na, tai net nežinau ka daryti. 
Taipgi siuneziu szirdinga aeziu 
mano mielam» broliui Juozui 
Tulickui kuris man užraszo

k.
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Carbondale, Pa. — Marti
nas Vilcziauskas, kuris laike 
Shoentowne pulruimi, užsiniu- 
sze ant vietos 
t repą is in skiepą,
mas sau sprandu.

Si

7 \alanda, 
in 

gra- 
plat for-

vakare 
a.a. kūnas likos nune.-zta^ 
bažnyczra, kur gražiame 
be likos padėtas
mes priesz didiji altorių. Sk
rodes vakare uszduszinius

ant

kada nupuolė 
nuilaužda- 
Vilcziaus- 

kas paliko pączia ir tris sūnūs.
vakare 

raiszparus laike kun. V. Matu
laitis, kapelomis Szv. Prancisz- 
kaus seserų motiniszko namo 
isz Pittsburgho, Pa. Pamokslu 
apie a.a. knn. P. Gudaiczio gy
venimą ir darbus pasakė kum 
P. Czesna isz Mahanoy 
Ketverge iszkilmingas

City, 
v .

Miszes laike kun. .J Dumczius 
isz Shcnadorio; pamokslo pa 
sake kun. J. Kaulakis isz Phi 
ladelphijos. Likos palaidotas 
ant parapiniu kapiniu. Daug 
žmonių dalyhavo laidotuvesia 

>— Lai ilsisi Vieszpatije. ,

Maizville, Pa. -f Vincas Ber- 
notaitis, 21 metu, mirė staigai 
Seredos po piet sirgdamas ilga 
laika. Velionis gimė czionais ir 
perleido visa savo gyvenimą 
czionais. Paliko dideliam nu- 
liudimoixaptinl, dvi seseris ir 
du broli u s.. Laid o t uves atsibus 
Subatos lyta su pamaldomis 
Szv. Ludviko bažnyczioje.

Philadelphia, Pa f Del dau- 
Bu- 

kuris kitados gyveno 
Mahanoy City, mirė [iraejta 
Petnvczia G valanda. Velionis » 
sirgo konia du metus, 
paliovė dirbti. Turėjo 75 
tus, paliko paežiu Ona ir kelis 
vaikus. J u duktė Petrone, kuri 
buvo minyszka Mhieago, mirė 
nesenei.

— In viena diena czionais 
užduso septyni žmonis po 
sas dalis miesto nuo gazo. Tarp 
tu j u yra Vladas Ožekovskis, 
34 metu ir jo pati Mare 32 
metu, ant 517 N. 7-th ulyczios, 
kurie užduso nuo gazo isz pc- 
cziaus.

gelio pažystamas Juozas 
kitados 

mirė
helis,

bet ne
rne-

VI-

Harrisburg, III. — Visos ka
syklos uždarytos tik trys, to
dėl sunkus laikai del czionaiti 
niu gyventoju. Daugelis aplei
džia szi miestą ir važuoja ki
tur darbo jteszkoti,

DUBELT4VAS 
TiKlETAS

PHILADELPHIA
Washington’s Birthday 
Panedeli, 22 Februariaus

Specialiszkas Exkursinis Treinas

Isz Isz ryto
Shamokin .............................. 5:10
Mt. Carmel...............................5:10
Ashland.....................................5:53
Girardville................................ 5:50
Shenandoah.............................. 5:40
Mahanoy City (Tikiotas $3.25). .. 
................................................. 6:22
Tamaqua (Tikiotas $3.25). . .6:4Q
Philadelphia (Reading Ter.) 9:40

Grįžtant specialia treinas apleis
Philadelphia 7:30 vakare ta pa- 
czia vakar in virsz-minStas sta
cijas. i

Ant Readingo Geležinkelio

gi uz 
l i

i p-

S
O

« 
v
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parodo 
kaip greitai galima szauti isz tojo karabino. Bandy-

Ernostas Rasmussen, padirbėjas, szito maszininio karabino, 
■ ■ ' ; i..........................svetinn/omiams; visi karaliszki žiaunai 

mai atsibuvo Camp Simps, N. Y.

laikraszti. Vėlinu jums nuo 
Dievo sveikatos ir kad užlai
kytu ilgus motus amt svieto ir 
kad nepaliau'tnmete 
apszviest ir .mokyti
kinis patarimais ir kad tasai 
puikiauses laikrasztis ”Saule” 
neturėtu jokiu prieszu ir jokiu 
kliucziu, kad ji keliautu po vi-

žmonija 
su visu

savo spinduliais, 
Saule” kad szviešiu

Ai**1! iv mm mmMmi j» 

susirinkusiems

-----------------------------------------------------------------Mg
■?. 'jį

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABE ORIAI.

*•

sa svietą ir kad ja niekas nesu
laikytu kaipo ta dangiszka 
saulia kuri mums kas diena 
szvioezia su 
o justi ”
su visokiais pamokinimais ir 
patarimais, žinutėms ir kitais 
straipsneliais. — Jurgis Tulic- 
kas, Mockavos dvaras.

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt 

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.
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placzi.au



