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ISZ AMERIKOS
AKTORIS VALENTI- 
i NO MIRĖ
i _________

ISZ VARGINGO ATEIVIO 
DASTOJO DIDELES GAR- 

BES KAIPO AKTORIS 
KRUTAMUJU 

PAVEIKSLU.

New York. — Milijonai žmo
nių yra nulindo, kadd dagirdo 
buk garsus k rų t am uju paveiks
lu aktoris Rudolfas Valentino 
mirė czionaiiineje ilge 
po asztuoniu dienu kovojimo 
bu mirezia, sirgdamas ant už
degimo plaucziu ir mirdamas 
12:10 valanda Panedelio po 
piet. Priesz mirti k u n. Juozas 
Caugedo, apteikė mirsztanti su 
paskutiniais sakramentais pa
gal katalikiszka būda; nes Va
lentino buvo katalikas.

Valentino gimė ma’žam Ita- 
liszkam kaimelyje Castellane- 
ta, 1895 mete, turėdamas 31 
metus. Jojo tikra pravarde bu
vo Rudolpho Alfonzo Raffaelo 
Pierre Fillibert Gugliolmi di 
Valentina d’Antonguella. Mete 
1913 pribuvo in New Yorka, 
turėdamas 18 metu. Jeszkojo 
darbo visur ir ant galo atsidū
rė iii Kalifornia aplaižydamas * % • B m a •

mirė czionaitineje ligonbuteje 
dienu

darba piw krutamuju paveiks
lu kur per sunku darba, greitai 
dagiojo garlics kaipo geriausės 

, aktyvia įr Nupjaus joju vardas 
pasklydo po visa svietą.

Buvo vedes su p. Winifred 
De Wolfe, bet su jaja persisky
rė, po tam su maskalka Nata- 

, bet ir su taja 
Neužilgio ketino

cza Rambova 
persiskyrė, 
paeziuotis su Lenkiszka aktor- 
ka Pola Negri su kuria buvo 
susižiedojas.

Buvo tai jaunas žmogus su 
stebėtina ateite, pilnas gyvy
bes ir didelio gabumo, bet ne
laba mirtis ant to nežiūri, ima 
visokius, — didelius ir mažus, 
garbingus ir nežinomus.

DU UŽMUSZTI PER 
EKSPLOZIJE.

. r Scranton, Pa. — Du angle- 
kasiai likos užmuszti o trys la
bai apdeginti per eksplozije ga- 
zd kuri kilo Underwood kasyk
lose. Užmusztais yra Joseph 
O’Neil, 21 metu isz Jesupo ir 
Jonas Koskis, 45 metu isz 
Throop. Abieju kūnai buvo 
baisiai apdeginti. Apdegusius 
nuvežė in ligonbuti.
RADO VYRA GYVENANTI 

SU KITA MOTERE.
Milwaukee, Wis. — Laime 

Hermano Schroeder gyvenan- 
czio su kita motoro staigai pa
sibaigė, kada ji aresztavojo už 
daugpatysta ant paliepimo jojo 
pirmos paezios kuri pribuvo 
isz Kansas City jeszkoti savo 
vyro. Schroeder dirbdamas ant 
geležinkelio susipažino su mo
terėliu Margarieta Thompson, 
kurios vyras randasi kalėjime 
ir su jaja gyveno drauge per 
kelis metus, susilaukdami vie
no kūdikio. Antroji motere 
nieko nežinojo kad jisai 'turi

lose. Užmusztais yra

45 metu

gyva paezia.
? f L*

NUMAŽINO ANGLEKASIU 
MOKESTI.

Columbus, Ohio. — Savin in-1 Columbus, Ohio. — Sa vin in-
i F Akai minksztuju anglių kasyklų 

Ohijos valstijoje ant savo susi
važiavimo nutarė numažinti 
ftnglekasiams mokesti. Jie nu- 
t$re mokėti $5 ant dienos kur

Važiavimo nutarė numažinti 
ąnglekasiams mokesti. Jie

mokėdavo $7.50. Jeigu darbi
ninkai pristos prie tos mokes- 
iies galea visos kasyklos pradėti dirbti. ____________ ■
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ft 38 METAS

BOMBA SUDRASKĖ “MILIJONIERIŲ TRŪKIS”
BANKA I

KASIERIUS NEDAVE JAM 
$2,000, SPARE BOMBA, 
KURI TRUKO UŽMU- iSZDAMA VIENA IR 

S U Z E I D O 
DVIDESZIMTS.

Pittsburgh, Pa. — Kokis tai 
vyrukas- alėjas in 
Deposit Savings 

Banka, pareikalavo nuo kasie- 
riaus 2,000 doleriu. Kada jam 
atsake jojo pa reikalą v ima, pa- 
szaukta du palicijantail kurie 
pagriebė nepažinstama už ran
ku, bet jisai spyrė su koja 
krepszi 'kuri atsineszo in ban
ka, kilo baisi eksplozije su bai
sioms pasekmėms. Nepažinsta- 
mas likos užmusztas o 20 žmo
nių likos sužeisti.

Drūtis eksplozijos sukule vi
sus langus ban'ke. Kada pribu
vo ugnagesiai, negalėjo gau
tis in vidu Lankos, nes eksplo
zije iszdraske visa viduri. Su
žeistuosius nuvožė in ligonbu- 
tes.

nežinomas 
Farmer’s

bet jisai spyrė

l 4 skeliąs

NUMUSZ ALGAS
ANGLEKASIU

Columbus, Ohio. — Ohajaus 
operatoriai angle-kasyklu ant 
savo susirinkimo, nutarė nu- 
muszti algas visiems darbinin
kams- ir atidaryti visas 'kasyk
las kurios buvo sustoja per il
ga laika. Naujas
mokesezio bus po penkis dole
rius ant dienos o ne $7.50 kaip 
buvo nutarta ant Jacksonvilles 
sutarties.

Jaigu ant to sutiks, tai gales 
tuojaus pradėti dirbti apie 30,- 
000 darbininku. Nežino ar ant 
tos naujos prekes sutiks.

PATOGIAUSES VYRAS SU
RASTAS KARIUMENEJE.
San Francisco, Calif. — Ant 

galo ir kariumene susilaukė sa
vo patogiausio vyro, kuriuom 
yra kokis tai James Murray isz 
Danforth, Me. O kas svarbiau
sia, tai tasai vyrukas turi gel
tonus plaukus 
saules. Murray
dovana už savo patogumą lai
ke kontesto kuris 
Presidio.

ir apdegęs nuo 
aplaike pirma

atsibuvo

UŽSMAUGĖ PACZIA KAD 
JAM NESULOPINO 

PANCZIAKAS.
Omaha, Nob. — Clayton Do

ran, 26 metu, numėtės savo mo
tore žemyn tropais ir kada -toji 

, užsmaugė jajagulėjo be žado 
ant smert.

“Nenorėjo man sulopyt pan- 
cziaku ir tas buvo pradžia mu
su nesutikimu. Meldžiau josios 
tankiai idant sulopytu panezia- 
kas nes visos buvo skylėtos, 
bet visados atsisa'kydavo ir 
lakstydavo po miestą. Kada jai 
sakiau kad pasirūpinsiu idant 
kita motere ta darbu aTliktu, 
tai nusijuokė sakydama, kad 
tam nosiprieszys. Pasiutaii isz 
piktumo ir stūmiau jaja nuo 
trepu ir smaugiau pa'kol neisz- 
smaugiau isz josios paskutine 
kibirksztele josios gyvasties.”

Po tam darbeliui nuvažiavo 
pas savo teta ir atvežė jaja na
mo, parodyt ka padare. Dorą
jį’a uždare kalėjimo.

NUŽUDĖ SAVO KETURIS 
VAIKUS.

Laurel, Mass. — Mrs. S. 
A lion, nužudė savo keturis vai
kus turinezius nuo 8 menesiu 
lyg 8 metu. Badai motina buvo 
labai perimta tikėjimu. Vyras 

)s tame laike dirbo ant lati
•f

josios tame laike dirbo ant lau
ko.
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Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
''—B' .............

DVASE RODOSI 
TEATRE kor.) —

PASIRODĖ KELIS KARTUS 
TEATRE; SZOVE IN J A JA.

KAS TAI PER MOTERE; 
NIEKAS NEŽINO.

ISZ LIETUVISZKU I
KAIMELIU d
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Pittsburgh, Pa. f Po sunkei 

ligai septiniu menesiu, mirė 
czionais Kazimieras Kandro- 
tas. Laidotuves atsibuvo su 
bažnytinėms apeigomis ir pa
laidotas ant Szv. Kazimiero 
kapiniu. Velionis pergyveno 
Amerike 23 metus, dirbo prie 
strytkariu kompanijos ir buvo 
guodotas nuo visu kurie ji pa
žino. Paliko dideliam nuliudi- 
mia paezia ir tris vaikus Igno
tą, Kazimiera ir Magdalena. 
Girnius Vilniaus guber., Traku 
pav., Jezno parap., Damiekie- 
mio kaime. Paliko viena broli 
ir sese re Lietuvoje, o czionais 
Amerika viena broli.

VANDUO NUNESZE GE
LEŽINKELI.

Skuodas. (“Vbes”
Liepos 22 d. ežia tiek daug pri
lijo, kad net susitvenkęs van
duo iszarde geležkelio pylima 
— nutraukė susisiekimą tarp 
Kaipcdos ir Mažeikiu. Atva
žiavęs iki tai vietia traukinvs 
turi sustoti, o keleiviai neszini 
bagažais eiti gera gabalu isz- 
ardyto kelio vieta iii kita trnu 

ir su

J ll

!

London. — Vienam isz žy
miausiu teatru czionais kelioli
ka kartu pasirodė ložėje d vase 
patogios moteres, pasirodžiusi 
in mada, kokia buvo szimta 
metu adgal. Mate jaja pats di- 
rektoris teatro ir keli tarnai, 
kada teatre nieko nęsirado. 
Dvase nuolatos atsisėsdavo in 
loža No. H.

Isz pradžių buvo manoma, 
kad tai kokia aktorka nori pa
daryti szposa, bet kada in jaja 
diroktoris szove kelis kartus, 
dvase sėdėjo malsziai ir apleis
davo vieta tik po kokiam lai
kui. Buvo jiji matyta kelis 
kartus. Nuo lojo laiko dvase 
moteres nepasirodo. Semi ak
toriai pasakoja buk tai dvase 
garsingos aktorkos kuri atome 
sau gyvasti tame teatre po mei
lingam barniui su savo myle
mu, kuris jaja paniekino, apsi- 
pacziuodamas su kita.

kuris ten lauke

to- 
Gyvento- 

nuosto- 
suguldyta laukai nepjau-

■ i

i

kini, 
juo tęsti toliau kelione.

Sveikas ežia nepamena 
kio didelio lietaus, 
jams pridaryta daūg 
Ii u,
tu rugiu, priplakta prie žemos 
vasarojus.
ŽUVO CIRKO ARTISTAS.

Radviliszkis. (“Vbos” kor.)
— Rugp. 1 d. ežia buvo isz Ry
gos atvykusi cirko “Varietc” 
vaidylu grupe, kuri ežia vaidi
no 3 dienas ir buvo gausiai 
lankoma. Nelaime nutiko tai 
grupei Rokiszky, kur dar Lie
pos 8 d. vaidinant garsus pa
saulio stipruolis Reo tapo su
žeistas ir vėliaus mirė; jam 
atsigulus an asztriu dalgiu ir 
užsidėjus 6 pudu akmeni, pra
dėjus ji skaldyti, netikėtai pa
slydo ranka ir vienas dalgis 
insmigo stipruoliui nugarou, 
nuo ko užsinuodijo kraujas, ir 
ligonis, nugabentas Rygos Ii- 
gppbutjn, 
mirė.

’ Pavojinga, mat, 
profesija.
NUSISZOVE ISZ MEILES.

Raseiniai. (“V-bes” kor.)
— Nesenai isz meiles nusiszo- 
ve Raseiniuose jaunas 
nas, kuriam 'motina neleido

kuria jisai

Ringtown, Pa. — Pana Ade
le Bogdanavicziute likos ap
dovanota puiku deimantiniu 
žiedu nuo American High 

už tai, 
kad prikalbino daugiause stu
dentu in taja mokslainia, o 
ypatingai isz South Bend., Ind. 
kurie dabar lankosi in taja 
mokslainia. Pana Bogdanavi
cziute yra szviesi panaite tu
rinti augsztus mokslus.

a
nuo

School isz Chicagos,sužeista kadadaug
Branch geležinkelio iszsirito 

nuo sztangu arti Calverton Park. Trūkis taip užvardytas, nes 
ant jojo daugiausia važiuodavo milijonieriai in savo bizniavus 
vietas in New Yorka.

C 4

Szcszios ypatos likos užmusztos ir 
Milijonierių trūkis” ant Longant Lon

r
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CARIENE
ŽEMCZIUGAI

APGAVIKAI PARDAVINĖ
JO STIKLINIUS ŽESTIKLINIUS 
MCZIUGUS DEL KAIPO 

DEIMANTUS. 
I - ,* c -* %

Boston, Mass. — Kriaueziai 
Max Bricker, Benas Dubinėki 

likos puikiai apgauti 
per apgavikus kurie jiems par
davė mirusios Rusiszkos carie- 

žemezi ugus.

ir kibi

nos “žemeziugus.” Pirmutini 
prigavo ant $1,500 o antra ant 
$600.

Apgavikai ateja pas kri'au- 
czius, prasze idant jiems paro
dytu kur gyvena Rusiszkas 
konzulis, nes turi pas ji reikalu 
ir nori parduoti Rusiszkos ca- 
rienos žemeziugus. Žodis po 
žodžiui kriaueziai užklausė už 
kiek nori parduoti tuo$ žem
eziugus. Apgavikai parode du 

karolių, sakydami 
carienos ir

juju rankas ir nori

szniurus 
kad tai mirusios 
kad po josios mireziai karoliai 
gavosi in 
parduoti.

Kriaueziai sutiko ant prekes, 
užmokėjo, o 
iszpiszkino isz miesto, kriau
eziai nuėjo pas auksoriu daži- 
noti juju verto ir vos nesukri; 
to ant grindų, kada jiems ap- 
reiszke kad tokius karolius ga
lima pirkti fersztoriuosc už 50 
centu. Ir kiti kvailiai likos pa- 
nafeziai apgautais.

kada apgavikai

DIRBO NAMINE KAD
UŽLAIKYT VYRA NAMIE
Brooklyn, N. Y. — Būdama 

isztikiama ir gera moteto savo 
vyrui, Ona Davern, 34 metu, 

turi 
vyras turėtu v

iszsi gerti

Ona Davern 
pripažino sūdo, kad 
tiesa, kad josios 
geros namines iszsigerti, ne 
kaip kokios truciznos kuria 
parduoda po visas urvas?Tik
tai del jojo gero pirko ji reika
lingus katilėlius, paipas ir t.t. 
kad varyti munszaino. Buvo 
tai geria uses būdas ne tik už
laikyti savo vyra namie, bet ir 
del gero jojo sveikatos.

Sudže iszklauses mot eres to- 
i iszsiaisz’kinima
Yra tai geras būdas užlaikyti

ji.H

pasakc:k i 
4 < 1 
vyrus namie ir ta ji būda už
tvirtinu,”
tore i eiti namo ir prižiūrėti ka
tilėli.
MUNSZAINO DIRBTUVE 

BAŽNYCZIOJ.
Bloomington, UI. — Vienoj 

vietos bažnycziu, rūsy, rasta 
gera inrongta munszaino dirb
tuve, kuri 
mažai munszaino, kuris paskui 
būdavo iszparduodamas para- 
pijonams. Tuojaus tapo aresz- 
tuotas bažnyczios zakristijo
nas Wm. Siron, kuris buk 
munszaina dirbos ir paskui ji 
pardavinėjęs. Jis taipjau bu
vęs virszininkas ir vienos žy
miausiu vietos draugijų.
TURI 101 METU, VEDE 7 

MOTERES IR JESZKO 
ASZTUNTOS.

Juan Man
ganu, kuris turi 101 metus, 
jcszko persiskyrimo nuo savo 
s 
mete ji 
niai.

po tam paliepė mo-

rūsy

pagamindavo ne

Wm. Siron

Stanton, Calif.
kuris turi 101 metus

PERSPĖJO JAM ATEITI, — 
NETEKO 175 DOLERIU.
Rice Lake, Wis. — Steponas 

Matula isz Boyceville, nusida
vė pas cigonka idant jam in- 
spetu ateiti, bet cigonka jam 
neinspejo, kad neteks 175 dole
riu kuriu neteko po apleidimui 
cigonkos, Stepas užklauso ci- 
gonkos kaip galima dastoti 
turtu ir kokiu bildu. Cigonka 
užklausė jojo kiek turi pinigu 
prie savos, o jiji jam parodys 
kokiu budu galiami juos padau- 
gint iii kėlės valandas.

Stepas isztraukės 175 dole
rius padavė cigonkai, kuri pri
žadėjo juos1 užburti ir po trijų 
valanda sugražinti jam 900 do
leriu. Stepas ir dabar lauko 
sugrąžinimo savo pinigu, bet 
ant . jojo nelaimes cigonka din
go su pinigais ir lyg szial die-' miestelyje Quaker Hill tikslo 
nai josios nesuranda.

septintos paezios kad jiji pa- 
tuojaus 'po vinezevo- 

Keturids motoras mirė o 
trys ji pamote. Senukas sako, 
kad surastu sau asztunta mo
terių tai apsipaeziuotu da kar
ta.

Patterson, N. J. — Mikohts 
Falllon, 92 metu, jcszko balt
plaukes merginos tiksle apsi- 
paeziavimo su jaja. Fallon ne
žiūri kokia ji butu, kad tik tu
rėtu gera pasOga.

92 metu

Mexico City, Mox. — Kon
gresmenas Jobus Pineda ir jojo 
draugas likos nužudytais per 
politi'kiszkus nevidonus, kurio
j)o tam pabėgo.

If Williamsport, Pa. — Va
gys pavogė kampini akmeni isz
po Evangoliszkos bažny ežios

iszemimo inio^Dn ninirni

Ma'žam

garniu, kurie 
ant 

paezios” vieno

ATKERSZINIMAS GARNIU 
DEL NEISZTIKIAMOS 

“PACZIOS.”
Lamia, Graikija. —

miestelyje Stplida atsitiko ne
paprastas sujas 
sulėkė nuspronsti viroka 
neisztikiamos “ 
isz juju draugu.

Diilelis pulkas garniu sulėkė 
ant pievos, visi lizdai buvo 
tuszti, tiktai vienam lizde sė
dėjo nubudus, nulenkus- galva 
pataite. Po kokiam tai laikui 
garsaus klegojimo, visi garpiai 
nulėkė prie lizdo, kuriamo tu
pėjo garniene, badydami savo 
ilgais snapais, užduodami jai 
mirtinus žaidulius po tani isz- 
mete isz lizdo. Vargszo visa su
kruvinta, gulėjo ant ulyczios 
pakol gyvastis jaja neapleido.

Po nubaudimui “nelabos 
mot e ros” 
tu garniu, pulkas garniu iszle- 
kiojo rn visas szalis, ir vela už
stojo pakajus.

nubaudimui
kuri susinesze su ki-

AMERIK0NISZKA3 BAN
KAS LENKIJOJ.

Varszava. — ° Pirmutinis 
Amerikoniszkas bankas Lenki
joj, likos atidarytas po vardu 
American Bank of Poland su 
kapitolu penkių milijonu dole
riu. Banka suszelpineja Inter-
national Match Corporacija, 
kurios tikslu yra iszsiuntineji- 
mas in užrubeži žalios mede- 
gos.

KINISZKI MARINIAI BAN
DITAI APIPLESZE LAIVA 

PAIMDAMI SU SAVIM 
100 PASAŽIERIU.

Hong Kong, Kinai. — Mari
niai banditai sulaiko laiva 
Mansing arti Kaulali, kuris 
plauke isz Malowshav ant ku
rio radosi daugelis Ameriko- 
niszku, Kiniszku kupeziu gryž- 
taneziu isz San Francisco, 
Amoriko, atlankyti savo levy- 
no.

Banditai apiplesze pasažie-
rius ir laiva nu’o visko, pasiim
dami su savim in nelaisvo 
szimta pasažieriu tiksle iszpir- 
kimo. Kolis laivorius nužudė. 
Po tam banditai nuplaukė in> 
Womrehn.

l<

f 'I
pzĮomis (JiejjQinis

cirkininku

(“V-bes

vaiki-
kuriam 

vesti ta mergaite, 
mylėjo.

NUOSTABUS SENIS.
Gluosninkai, Alytaus apskr. 

— Vienas szio kaimo gyvento
jas arti 80 m. amžiaus senukas 
jaunystes laikus sau susigrąži
no. Vaikszczioja in vakarusz- 
kas ir kartu linksminasi su 
jaunaisiais.
jeszko: dar noris vesti. Isztik- 
ro nuostabus senis!

UŽDARE VAKARUSZ- 
NIKUS.

Antazave, Ežerini aps. — 
Petrauszszikiu 'k. buvo vaka- 

in tas vakaruszkas 
atsilankė inkau- 

szusiu vaikinu, kurie poromis 
su merginoms iszsislapst po 
pirtis, tvartus ir daržines. Se
nesnieji smerkdami tokias va
karuszkas, užrakino tu pireziu 
ir daržiniu duris, kur buvo pa
sislėpusios poreles. Ant ryto
jaus apie 12 yah diena, 
susirinko pradėjo iszleidineti 
vakarusznikus, isz ko Petrau- 
sziszkieczmi gražiai gavo pa
sijuokti isz savo ir kitu kaimu 
jaunimo, kuris nieko doro ne
moka kaip girtuokliauti ir pa
tamsiais slankioti, 
kiam jaunimui.

Net žmonos sau

ruszkos, 
daugiausia

visi

Geda to-

11 Albuquerque, N. M. — Du 
žmonys 'likos užmuszti o dvi- 
deszimt's sužeisti per iszsiriti- 
ma trūkio nuo sztangu ant 
Santa Fe geležinkelio arti Tho- 
rean.

11 Freeland, Pa. — Prohibi- 
ęijos agentai uždare czionaiti- 
ni bnftrora, kuris ketino isz- 
loisti gera aluti. Bravoras už- 
poezetytas.

H Springfiekl, III. — Jula- 
jaus menesi Illinojaus ateito 
iszkasfa 4,268,198 tonu minkan
ti! anglliu, arba 200,500 daugiau

Bayonne, N. J. — Žmona 
Juozo Griszko, gyvenanti po 
No. 21 Mechanic St., pasienio 
savo vyra isz ligonbuczio, 
nors daktarai patarė jo ne
leisti. Jis mat nukrito nuo pa-
stohi kada maliavojo aavo na
rna ir sutrenkė galva.

Brooklyn, N. Y. —Tūlas Ijen 
kas Jozef Rybicki, 
nuo 787 — 3rd Av., tapo kai
mynu inskustas, jogei jisai isz- 
gedines 14 motu mergaite, sa
vo dukteri Zofija, ir ta jis pa
daręs akyvaizdojo savo pa
ezios, kuri serganti ir negalė
jusi isz lovos pasikelti. Rybic
ki tuojaus likosi areztuotaa ir 
laikomas be teises užsidėti jo
ki užstatą.

— Policia sujudinta slap
tinga invykusia ant 100 Utica 
Av., utszcziame name.
pjuczio 20 d. du nežinomi vy
rai pakvietė ten moteriszke, 
Mrs. Eizabeth Cloonan, ir ne
užilgo ji rasta skustuvu pa
pjauta. Žmogžudžiai pabėgo.

Nužudytoji moteriszke buvo 
apylinkėje pažystama, kaipo 
po namus vaikszcziojusi skal
bėja. Ji buvo lėta, gražiai su- 
siszukavusi moteriszke. ir nie
kas negali dasiproteti,
kioms tikslams žmogžudžiai ja 
nudėjo. — V.

36 metu,

Rug-

ko-

Chicago. — Lietuvio Bliib 
strupo kareziama buvo užpul
ta plesziku, kuriuos vėliau po
licija suėmė. .

— Vakar tapo pranoszta 
konsulatui, kad Cook pavieto 
ligoninėj numirė 20 metu am
žiaus Lietuvaite, kuri priesz 
kiek laiko isz Kanados buvo 
atvaži'avusi.

Kiek teko patirti, jos atva
žiavimo istorija esanti' tokia. 
Isz Kanados ja atvežęs kaž
koks Olandas ar Žvedas. Chi- 
cagoj su ja jis gyvenos kaipo1 
su savo moterim. Priesz keletą 
dienu ji sunkiai susirgusi ir 
tapo in Cook pavieto ligonine 
nugabenta. Laike ligos Olan
das in ligonine visai nebepasi- 
rodes. Taip ji ten ir mirusi 
nuo plaucziu uždegimo. Jos la
vonas esąs perduotas Scanlon 
Thos., 2335 N. Clark St. —N.

U Vilnius. — Pagal pasku
tini eurasza tai czionais randa-
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Bėdino, Vokietijoj, žmonys 
džiovina sau smegenis ant slap
tingo skaitliaus “3852.” Kas 
tok is iszrado, buk tasai skait
lio iszeina |m> dadavimui gimi
mo metu, metus žmogaus, kiek 
motu vra vedos ir kokiam mete 
yra vedos. Ant paveizdos pa
imkime, kad esi girnos 1895 me
te ir turi 31 motus. Emiai szliu- 
ba 1912 mote, tai yra, esi vedos ’ 
14 metu. Jaigu suskaitysi visa 
skaitli szitaip:

1895 moti' girnos 
31 turi metu

1912 mete vedos
14 tiek metu vedos

3852 ’ į
Tai visados po apaezia iszeis 

tkaillis 3852 po padavimui vi
sokiu numariu. Tasai skaitlis 
visados iszeina kad ir knažin 
kiek turėtum metu ir būtumei

Kas netiki — lai pats 
iszbando. Kokiu budu tasai 
skaitlis iszeina po rokunda, tai 
niekas da neisztyrinejo.

vedos.

‘ ‘3852
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Mrs. Virginia Peters Park- 
bur.11 isz

Fordas savo automobiliu 
fabrikuose turi suvirszum du 
szimtu.s tukstaneziu darbinin
ku.

savo

Berwyn, Md., apsi- 
szauke save kantiniai u ant se
natoriaus Suv._ Valstijų ant de- 
mokratiszko tikieto prieszais 
Millarda Tydings’a kuris eina 
ant Republikoniszko tikieto.

Vienatine pacztine marke, 
kuri vra reczrause ant svieto 
vra marke British-Guvana isz ♦ • 
1856 meto. Locnininkas jaja 
pardavė del valdžios ant Imita
cijos už 80 tukstaneziu doleriu.

Telegramai danesza buk in 
laika keliu sanvaieziu Chicago 
daugelis merga i ežiu nuo 14 lyg 
18 metu, likos subjaurintos per 
iszgamus, kurie naudojo auto
mobilius ant atlikimo savo žve- 
riszku pasielgimu. Viena isz 
tuju mergaieziu mirė nuo susi- 
žeidimu kokius aplaikc sz.ok- 
dama isz automobiliaus neno
rėdama pasiduoti tiems rūka
liams, o kita atome sau gyvastį 
isz sarmatos.

Palicije stengėsi suimti tuo- 
bet ar

nes

apie

sius jaunus iszgamas 
jiems pasiseks tai nežino, 
iszgamos tokius darbelius laiko 
slaptylieje ir priosz nieką ne- 
iszsitare k a padare.

Vienatine rodą ant to vra, 
idant mergaites nepriiminėtu 
užkvietimu nuo nepažinstamu 
važiuoti su tokiais, kuriu nepa
žysta. Tas kas atsitinka Chiea
ge, pasiantrina po visus mies
tus.

Merginos priimdamos tokius 
užkvietimus nemislina
blogas pasekmes tokio pasiva
žinėjimo, manydamos, kad va- 

“džentelmonu” bet 
isztikruju tieji vyrai pasirodo 
Bzetonais žmogaus pavidale.

Szimtai, gal ir tukstaneziai 
merginu sziadien gailesį, kad 
davėsi prisikalbint tokiems 
Hzetonams. Savo szirdyjo slaps
to ta ja slaptybe per visa savo 
gyvenimą, nes ne nori iszduoti 
kitiems, kas joms atsitiko laike 
tokio pasivažinėjimo.

mergaites

žiuoja su

Taigi, mergaites privalo 
saugotis tokiu “džentelmenu” 
ir nesiduot ant prikalbinimu 
pasivažinėti.

Nesenai musu aplinkinėje 
kelios Lietuvaites likos subjau
rintos per tokius iszgamus, o 
kelios net pavojingai susižeidė 
szekdamos isz automobiliu ne
norėdamos sutikti ant gyvu- 
liszkos propozicijos tuju isz- 
gamu.

Gyventojai Austrijos sude
gina kas metas 20,452,920,000 
zapalku. Amerikonai sudegina 
du kart tiek.

Ana diena sėdėjau East End 
parke idant atilset po karsz- 
tai dienai ir buvau netikėtinu 
liudintojum sekanezio atsitiki
mo. Mažas vaikutis adbeges, 
atsisėdo ant artimo suolelio 
verkdamas. Kokis tai nopažins- 
tamns jaunas žmogus prisiarti
nos prie vaiko užklausė jojo: 
“Ko tu verki vaike!” Ant ko 
vaikas pro verksmus atsake

kad ji sumusze motina. Nepa- 
žinstamas volą atsiliepė in vai- 

Molina ? O ar tu vaike ži- 
Vai.

, mano
ir dirba

ka: “
nai, kas tai yra motina? 

“taip žinau
}kaibike

Skelbike? Hm, prakaitauja 
, muczinasi, o tu 

ulyczes, tai tave
m nežiną si

kas atsak(‘, 
mot i iki \ ra 
del žmonių. 

< 4
prie (•('bėrio 
bomauji po ulyczes, tai tave 
motina sumusze. Motina! Ho! 
ho! Ar tu žinai, kas tai yra mo
tina? Duos in kaili, tai duos, 
bot kas tave suszildys, kada 
tau szalta? Motina. Kas tau 
duos valgyt, kada esi alkanas? 
Motina. Kas paszauks daktara, 
nubėgs in aptieka, kada apser- 
gi? Motina. Ho! ho! ir da tu 
verki ? Juk ne Iras kitas tau da
vė in kaili tik tavo motina! To
ji motina; kuri pirmutine tave 
priglaus ir apsaugos nuo ne- 
lamiu, jaigu tau kas kerszintu. 
O ar tu vaike nežinai, kaip tai 
yra malonu, kada toji szilta, 

ranka motinos tave ap- 
kada paglosto žmogaus

SU

gera, 
ima, 
galva ir palaimina... Ir su tuom 
palaiminimu eini in platu svie
tą, ir visados jausi, kad kas te
kis ant svieto, kuris dalintųsi 

tavim paskutiniu szmotu
duonos ir skatiku, kuri karsz- 
tai isz visos szirdies meldžesi 
pas Dieva už-tave... O jaigu pa
sileistam vaiko, jaigu tave 
kas paniekintu, tai tik jiji ant 
galo verks už tave, tik jiji tave 
neapleis, norint s visi ant svie
to tave apleistu ir spirtu in 
kampa, ha tai motina, supranti 
vaike, tavo motina...

“O ar tu turėjai motina?”— 
užklausė vaikas paliovęs verk
ti.

‘ ‘ A sz ?
nepažinstamas —

staiga i užklauso 
asz, matai, 

asz neturėjau motinos, todėl... 
va, ana ve... maltai... — mane 
rado ant ulyczios. Ir dvi asza- 
ros nusirito ant veido nepa- 
žinslamo žmogaus, kuris grei
tai iszejo isz parko ir nuo tos 
dienos jojo neregėjau. Vaikas 
nnsiszluostcs aszaras, žiurėjo 
paskui ji ir nu.siszypsojas nu
ėjo pas... Motina.

PARSIDUODA NAMAI.

Idant užbaigti reikalus po 
mirusiam Phillip Coffee, par
siduoda sekanti namai, 
Mahanoy City, Pa.

34-36 W. Centre St.
200-202 E. Centre St.
825-827-829 E. Pine St.
1231 E. Mahanoy St.
1121-1123 E. Hne St.
105-107 Catawissa St.
208-210 E. Mahanoy St.
1023 E. Centro St.
Kreipkitės ant adreso:

Mrs. Selma Coffee,
36 W. Qentre St.,

visi

t, 70. Mabauoy City,, IV

Pajeszkau savo pusbrolio' 
Petrą Suveiki, Beniaus gyveno 
apie Mt. Cannol, Pa. 
pajieszkau Kazimiero Daina ne
ką, gyveno apie Du Bois, Pa., 
ir Brooklyn, N.” Y. .Jeigu kas 
apie juos žino meldžiu pra- 
noszt. ' > lt.

io' Lietuviszkos Pasakos.
' įį \ * "I .O;.,

■ ■ !■ .Aimfi

jeszkoti.
apaezioj stalo ir iszj<ijo. Liko 
namie prie tėvo jaunas brolis, 

i visai mažas ir

......... - I ■■■ Wil II ■■ ■■■■■■ I |l

Prilipdo ta popiora davė karaliui m^l|igingai, kad I

*

Taipgi

meldžiu
I t

Ant., Žiloms,
1329 Dnvis a ve., N.W. 

Grand-. Rapids, M*ch.

Pajeszkau Pranciszkaus Pa- 
lipanto paeinantis isz Pranta 
Kaimo, Pakrojaus Vnls., Pane
vėžio Apskr. Apie 18 metu kaip 
Amerika,
Pen nsvl vania.
ji žino meldžiu pranoszt arba 
tegul pats atsiszaukia ant ad
reso. (t.68

gyvenogirdėjau
daigu kas apie

Marijona Marteno 
1442 Washington A ve., 

Grand Rapids, Mich.

EXTRA —EXTRA —EXTRA

10 akru puikus

Ar norite tikrai pasinaudo
to gera auksino proga, tai ežia 
yra, tik pasiskubinki!.. 80 akru 
geros žemos, 
sodas, ligus lankai, gera 6 rui
mu stuba ir kiloki budinkai, 
tik už $16.00.

40 akru, 20 dirbamos, 20 gi
rios, tik 2mios in miestą, $700.

80 akru geros žemos ir geri 
budinkai, 11 galviju, 2 arklei, 
tik $4,500.

100 akru geros žemes ir geri 
budinkai, gyvuliai ir padargu. 
Preke $4,800.

90 akru geros žemos, 
budinkai, 13 galviju, 2 
javai, viskas už $4,350.

Visos minėtos farmos parsi
duoda ant lengvu iszmokejimu 
ir visi randasi arti miesto.

P. D. Androkus, 
Pentwater,

geri 
arki (‘i,

t.70

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
.... , ..............................

J <

Tuojau mergina suriko ant 
velniu: “Alvežkit ežia ta bo
ba B’’ Akiesmirksnyjo velniai 
iszleke pro auksztini ir kas ant 
akęczin, kas ant arklu užorge, 
nuskrido. Lukterėjus per ko
letą minueziu, atvažiavo ant at- 
virszeziu akecziu, su muzikom, 
su grajimais ta boba. Kaip tik 

koja inkele,
tuojau apsidairius pamato ber
nioką 
tarė: “ 
visi velniai, bet negalėjo prieit
per aprėžtuosius ratus. 'Padą 
boba tarė: “ 
szventeje drožtu ir

bo ba grinezion

ant stulpo stovinti ir 
Ogi sztai anas!” Puolė

Mieli.

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 

Visos Kroniszkos ' Liros.

MotereaSilpni, Serganti Vyrai jlr
Ne Serganti bet viagi ką tik pajiega J

dirbti. Apsisaugokite pavojaus, 
i

Gydau pasekmingai kataro, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatiz.ma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuos© pa
dėjimuose. Lltiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtiniina laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite—Seredomis, Ket-
Ofisos va-vergais ir Petnycziomis.

landos: 9 ryte iki 8 vakare.
BAUSUM NAME.

Antras Floras,
POTTSVILLE. PA.

4 S. CENTRE ST.

Daktaras Wm. H. LAWLER 
Ofisas 56 S. Main St« 
Mahanoy City,, Pa.

■till ■■■ !■ ■ ■   
<

Ofiso valandos
1 iki 3 popiet. 7 iki 8 vakaro.

CAPITAL STOCK 1126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1028,858.62

< Mokamo 3-cr.ia procentą ant 1
> sudėtu pinigu. Proconta pride- 7 
c dam prie Jusu pinigu 1 Sausio ,< 
J Ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 5 
2 Jus turėtume^ reikalą su musu
| banka nepaisant ar mažas ar '
> didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pree. 
j. e. Ferguson, kas.

■■ .1* miiii-i.iWlRas"—""R*       ■! i IBI I wwi I- I ■ I

giedot.
4 4

ta dnszia žūsta! 
ko:

Surinkit skiedrų 
sz i į) u Ii u 

nudegintu abiem galais!” Tuo
jau velniai iszszoko pro auksz- 
tini jeszkoti ko prisako. Ber
niokas iszbalo kaip drobe isz 
baimes ir nieko nežiūrėdamas* 
gieda tik gieda. Lnklorejus, 
atvilko velniai skied u szvonte- 
je drožiu pilna kumeles skūra 
ir szipuliu abiem galais nude
gintu. Tuojau hobi paliepė su
kurt prie stulpo ugni ir degint 
ji toliai, koliai berniokas sn vi
su stullpu nugrius. Berniokas 
gieda ir springsta durnais. Ma
tydamas lai Dievas, siunezia 
aniola kad palieptu gaidžiui 

Nuėjo aniolas ir sako:
Gaidy! gaidy! giedok: nekal- 

Gaidvs atsa- 
“Negiodof in; da anksti. 

Yra pamaryje grinczelej senas, 
plikas ir kurezias gaidys, tai 
kaip anas užgiedos, tai tada ir 
asz giedosiu.” Nuėjo aniolas ir 
pas ta gaidi ir tas sako, kad da 
esą anksti. Mato aniolas, kad 
jau velniai baigia visai stulpą 
degint, 
gaidžiui giedok (laidys 
plaveno ir užgiedojo;

tuo. laiku stulpas 
bet velniai 

nepaspėjo .bernioką, sugriebt 
iszsmnko per auiksztini. Iszau- 
szus, inojo gi'iuczjion mergos tė
vas ir sako: “Na gerai, kad isz
buvai per paikasynas. Szianakt 
reikės ana- tau pakavo! !
kas 
reikia pabaigt!

J !

Neg i odoj i u;

vėl palūkėjęs liepia 
pasi- 

Kaka-4 (

riekuuu I” 
padegęs nugriuvo, 
ncpaspc'jo V ♦ < .

” Nora 
daryt! Pradėtas darbas

I

Siillaukes vakaro eina ber
niokas, bet da nžejo pas ta bo
bele. Bobele jam sako: Kad 
iszbuvai pakasynas, tai paka

lbi ve jam bo- 
bole fzermuksznini kuoleli ir 

pasakė, kaip tik ve
žant ant kapu uores merga at
sikeli, tuojau invaryt jai in kru 

ir bus gerai.

vol — bleu is!

kūleli ir

( 4

» >

kuris buvo da 
ta karalius labai mylėjo. Pra
ėjo penkiolika motu. Jau ir szi- 
tas karalaitis užaugo didelis. 
Viena karta atrado anas apa- 
czioj stalo prilipdyta popiora 
ir perskaitęs dažinojo, kad da 
yra jo du brolliai, kurio iszjojo 
svietam Kine ir anas praszytis 
tėvu, kad ii
jeszkoti broliu. Tėvas isz pra
džių ne girdeli apie lai nenorė
jo, bot paskui per no lyg didi

ji leistu svictan
&

Ipraszyma — davė jam visa ko 
insidet ant kelio, palaimino ir 
iszleido. Jojo, karalaitis, jojo.

buk ju jaunas brolis žino toki 
kuriam sulojus, viso 

svoto žvėrys subėga. Vėl siun- 
czia ji karalius, kad pristatytu 
toki szuiii. Nors karalaitis vi
saip praszesi ir sake kad anas 
nieko nežino, bet karalius jam 
nei i ko jo ir isz va re, 
rnas: “.Jau kad tu žinojai km 
atrast paukszti, lai žinai ir szu- 
ui. Duodu 'laiko ant trijn die*' 
nu. Kad per tris dienas nepri- 
stalysi, asz tau galva nukir
siu!” Eina karalaitis keliu dū
saudamas ir mislina: kaip ežia 
padaryt? Tik sztai, kiek paėjės 
suliko vilką. Vilkas klauso jo 
kur eina,

Hzuni,

sakyda-
r’
1 't

szis pasisakė. ’Tada 
Por laika jodamas ir valgius vilkas jam,tarė: “Tau vėl rei- 
visus suvalgo, kokius buvo in- 
sidojos. In jo jo Jidolen pus- 
czion girion ir paklydo.

Klaidžiojo, klaidžiojo po ja \ 
ilga laika, niekur galo nerasda
mas. Baisiai norėdamas valgyt, 
nusėdo karalaitis nuo žirgo, 
pririszes ji prie medžio, pasi
ėmė szaudykle ir eina per gir- 
ria: gal sutiks kokia žveri, ku
ria nuszoves, iszsikeptu žvėrie
nos. Susitiko labai sena vilką, 
kuris ėjo su lazda pasirams- 
cziuodamas. Norėjo jau szaut, 
bet vilkas praszneko žmogaus 
balsu, klausdamas jo, kur anas 
ežia vaikszczioja. Karalaitis, 
atsako kad joja jeszkoti savo 
broliu. Tada vilkas tarė: “ 
nvkim szaudvklo ant mano laz- 
dos: asz tau pasakysiu kur yra 
tavo broliai!”
“ Dabar, tarė vilkas, eik tiesiai 
per girria. Užeisi dideli kaina, 
tam kalne yra skiepas, kuriam 

raganius ir turi uždą- 
brolius. Priėjės prie

Mai-

Eme ir sumaino.

gyvena 
res tavo
kalno, suduok su lazda in ji ir 
atsidaris durys. Ten pamatysi 
savo brolius, griebk juos už 
plauku ir trauk su savim...” 
Kaip vilkas nusakė, taip anas 
ir at rado.

Priejas prie kalno,

griebk

ar ilgai, 
tik ta

4
,r

£ S <
l(

◄ Reading
. lines .

r

Dubeltava* 
Tiklatas

■

t'Kl

kės eiti pas ta raganiuj tik pas 
ji viena yra toksai szuo. Kai 
nueisi, tai rasi daugybe szimu 
ant aidesiu in ir sidabriniu len
ciūgu priraisziolu, tai tu ne 
viena isz tokiu neliesk. Tik vie
na atrasi prasta szuneli ant vir
ve?- pririszta, tai tu paimk ir 
veskis.” 
t is vilkui už rodą ir nukeliavo 
ant to raganiaus kalno. Sudavė 
su lazda in kaina, atsidaro skie
po durys ir inejes karalaitis vi
dun, rado taip, kaip karalaitis 
sake: daugeli fzunu ant lenciū
gu, bet anas tu nelieto, tik pa
matęs viena szuni ant virves 

tuojau kapt! sueziu- 
ir vedasi.

$3.75 
1N 

ATLANTIC CITY ARBA 
$3.25 « 
WILLOW GROVE

Nedclioj 29 Augusto
Specialia Ekskursinis Treinaa I 

’ Isz Iszeis ryte
Gilberton .......................... 2:39
Mnhnnoy City................... 2:49
E. Mnh. Junction ........... 8:04
Tamaqua.............................. 8:16-1
Pribus in Philadelphia ... 6:00

Grįžtant—Apleis Philadelphia 
7:15 vakare Standard Time 
8:15 vakaro Daylight Time.

laze Is ryte

• •

1’adekavo jo karaini-

pririszta, 
po, virve atsiriszo
Da vijosi ji raganius ilgai, bet 
nepavijęs, sugryžo atgal, o ka
ralaitis parsivedės atidavė szu- 
ni karaliui. Karalius ji da di
desniu padaro ir labai apdova
nojo. Tolinus bus.

-----------CTTvt
16 Dienine Eksknrcija in 

ATLANTĮGCITY, 
OCEAN CITY, Etc.

KETVERGA1S 
Augusto 26. Sept. 9

IN TEN IR ADGAL $7.20

ri f 
At 1 /

(Tikictai peri ir nnt Pullman 
Karu primokant regularisz- Į 

ka Pullman preke).
ISZ MAHANOY CITY
Tikictai geri nnt bile kokio | 

treino ta diena priskirent ir tn 
treinn kuris apleidžia Williams
port 11:20 vai nakti priesz tai. 
Gnlima sustot Philadelphijoj va
duojant ir grįžtant.

4» T -
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Lietuviazkaa Graboriua
K. RĖKLAITIS

Laidojn numirėlius pa- JL 
pal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu paRelbi- || 
ninke moterems. Prie!- j 
narnos prekes. II

fit G IV. Spruce St., 11
M AKAMOV CITV, PA. H 

30C MAItKKT ST . M
TAMAQUA, PA. |į
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MINERS’ ASTHMA
A n gi c kas i o diuulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebėtino pasekme por 
30 metu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.
GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bit- 

du, kuriuo kūdikis gali jums pa
sisakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar joa 
kūdiki’* verkia u. * 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Goriausi* Draugas

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
Ha tikrai palengvins jo skausmą 
ir apgalčs jo pyktj, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutes.

Bambino galite gauti pas savo 
vaistininką arba tusiai iš labo
ratorijos po J5c. už bonką.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. 5th Sts.

Brooklyn, V- Y-

del išalkimo,

f 4 *

Geriausias būdas gydltis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir poeziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosl, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, uksisenejusio kata
ro, bult-ligos ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz vinį 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mo, puslapiu 902 su juodais mink- 
sztuis apdarais po 34.76. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus liet u visikus 
kolonijas. Adresavokite siiteip:

M. ŽUKA1TIS, 
25 Gillet Rd.

tino szita kuoleli
Padekavojes berniokas bobe- 
liai, nuėjo ir rado, ant akecziu 
padėtas grabas, devyniais gele
žiniais lankais apkaltas. Apsi
žergė berniokas graba ir va
žiuoja ant kapu. Bevažiuojant 
pro vartus, tuoj piksz! ir nu
truko vienas lankas. Pavažia
vus toliau ir
Visu kdliu važiuojant tik 
trūksta ir trūksta lankai. Bai
giant pas kapus 
paskutinis nutruko.
pradėjo grabo mergina krutet 
ir eme keltis. Berniokas tuojau 
lenta primygo ir, paemes kūle* 
Ii, invare kuoleli mergos krū
tinėn,
lyg žemes užkaso daugiau ne
krutėjo.

Berniokas atsiėmė nuo mer
ginos tėvo pinigus, kuriuos bu
vo sudorojęs ir gyveno sau lai
mingai.
Kaip vienas karalaitis savo du 

brolius gelbėjo, o tieji vis 
jam blogai darydami tik 

patys pražuvo.
Vienas karalius turėjo tris 

sūnūs. Užsimanė abudu vyres
nieji karalaicziai joti man- 
drastos svietu jeszkoti. Labai 
tėvas ju nenorėjo leisti, bot 
anie tolei tovni pakajaus neda
vė, tolei praszo, kolei juos ka
ralius ir iszloido. Iszjodami pa- 
rasze ant popieros, kad anie du 
broliai, tokio ir tokio karaliaus

A. RAMANAUSKAS
” Paszauke 

ir sako jam
kitas ir troezias.

kdliu važiuojant

— piksz!ir 
Tuojau

kuri parkrito atgal ir

✓

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir
J sūnūs, tokius ir, tokius motus
■»

raszymo, dėl vaikams. - Preke 16c 
W. D. BOČZKAUSKAS - CO 

MA1UN0Y Cm, PA. 
J1 £; 1 ir t P
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L1ETUV1SZKAS GRABORIU9 
MILL & PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.
f

tavo da areziau 
o jaigu

Nulindo karalaitis

sudavė 
su lazda ir atsidaro skiepo du
rys. Inojo vidun, rado gulinti 
ant lovos raganių, o jo broliai 
priUatyli prie* girhu " ir'mala 
žmonių kaulus. Karalaitis tuo
jau griebe savo brolius ir isz- 
sitrauko laukan. Norėjo raga
nius da vytis, bet. karalaitis 
trenko skiepo duris atgal ran
ka ir uždaro raganių skiepe. 
Eina dabar jio visi trys, užėjo 
kažin kokion svetimon karalys
tėn ir apsiėmė pas karalių tar
naut. Karalius abudu ’vyres
niuosius pastato už luokarius, 
o jauna ji padėjo pirma ranka 
po savim. Gyveno anie tenai, 

ar trumpai nežinau,
žinau, kad pradėjo vy

resnioji broliai jaunui užvydet: 
kam apas jaunesniu būdamas, 
o didesne turi pas karalių vie
ta. Nuėjo anie pas karalių ir 
sako: “Musu jaunas brolis ži
no toki paukszti, kuri kaip su
gieda, tai visi paukszcziai ant 
jo balso suskrenda.
jauna k a raliai t i,
karalius: “Sujeszkok man toki 
paukszti, asz 
prie savo pastatysiu, 
nosujeszkosi, tai asz tau galva 
nukirsiu.”
ir eina verkdamas keliu, kur 
akys veda; tokio paukszczio jis 
niekur da negirdejo. Beeida
mas susitiko ana vilką, kur 
mainus dirbo. Klause jo vilkas, 
kur jisai eina; karalaitis jam 
pasisako, kad eina tokio ir to
kio paukszczio jeszkoti. Tada 
vilkas jam tarė: “Tau reikės 
eiti pas ta pati raganių, pas ji 
atrasi visokiu paukszcziu. Bet 
tu neimk, kur bus labai gražios 
kraloles ir bligantis pauksztis;* 
tik rasi viena prasta paukszti 
vytelinėje' kratolej, tai tu pa
griebęs ir neszkis. ”

Kaip karalaitis ir padare. 
Ledva no ledva atradęs to ra
ganiaus namus, pakliudė nuo 
jo vytelini krateli su pauksz- 
cziu ir parnoszc ji karaliui. 
Kaip tik ta paukszte sugiedo
jo, tuojau suskrido ant jos hal
so daugybe visokiu paukszcziu. 
Už szita karalius jauna kara
laiti da aroziau prie saves pa-’ 
stato, bot broliai jo da labiau

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusiu* 
ant Visokiu kapiniu. Pagrėbus pAYuo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Pnrsamdo automobiliui del 
laidotuvių, veseliu. krikaztyniu b 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

I i

Patarnaujame slmpatisy.kai, 
mandagiai Ir pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt 

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

■— - — - j- _ ~ T. T

Spencerport, N. Y.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------  
3-czlas procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dekite savodel žmogaus kuris dirba ir ciedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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“SAULE”.

PASKUTINI I PADARO MĖLYNUS 
KARTA DEIMANTUS ISZ GELTONU

r f t i . * I ‘ » i < * •> r

nuolikta valanda, 
nedaug laiko beliko,

bot visgi
o dienos

Buvo dar ankstybas pavasa
ris. Gegute nekukavo, ir gyvu
lėliai nelinksminosi iszleisti 
laukan. Rytas buvo ūkanotas, 
saulele nerodesi pro debesis, 
bet sziltas pietų vėjelis gaivi
no kurtine. Tiktai upeliai pa
lengva sznabždejo bėgdami 
kur tai tolyn.

Keliu, einaneziu per nedide
li miszkeli,
ūgio vyrai, matyt dar jauni—

Visi apsirėdė iszeigi- 
niais, bet labai paprastais ru
bais. Juodi prastos skaros ba- 
cziukai avėjo ant ju kojų. P 
prasti namu darbo, juodai nu- 

szvarkai
Vienas,

ėjo trys nedidelio

vaikai.

bet szvarus
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nepavargai, 
sagstydamos 

vidutinio
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dažyti, 
denge ju liennuiius. 
mažiausias isz ju, turėjo baltu 
lentelių skiynute užsidėjęs ant 
nugaros.

— Ar
siūk? — klausė 
szvarka Kaziukas, 
ūgio isz ju.

— Ne dar nepavargau, — 
atsako trumpai jis,
savo naszta auksztvn ant 
garos.

Taip jie ėjo mažai kalbėda
mi, visi nubudę ir kaž-ko užsi
mąstė, 
kelyje, 
paukszteliai giedojo linksma 
pavasari skelbdami, bet tas ju 
nelinskmino. Rodos, kaip ma
tyt isz ju veidu, turi kas nors 
negero atsitikti, rodos eina nei 
patys nežinodami kame ju ke
lio galas turi būti.

Gailiausiai pasigirdo artimo 
kaimo garsai. Sugydo gaidys, 
tol sulojo szunes. Tuojau jie 
priėjo artima trobele, nedidele 
žemais langais, 
szvariai aptaisyta, 
jiems pro ta 
isz ten mergaite basa, in kur
pes insiavusi, palaidais plau
kais ir paklausė kreipdamasi 
in vyresn i ji:

— Jonuk, 
nuo musu?

— Taip,

Žmonių nebuvo matyt
Ir nors kaikiirie

bet i sz t ikro 
Beeinant 

trobele, iszbego

ar jau iszcini

liūdnai atsake jis 
galva nuleidęs ant krutinės.

— O kur tavo broliukai, 
Aleksiuku eina,Kaziukas su 

ar drauge su tavim?
— Ne, mes einame su juo 

tik iki Kvedaruos palydėti ir 
ten atsisveikinti, — atsake 
aszarotomis akimis Kaziukas 
ir liūdnai pažvelgė in 
broliuką, kuris, turbut, 
nojo kame esąs.

— Pasakyk man, geroji, 
kelinta valanda dabar gali bū
ti? — klausė Jonukas mergai
tes.

l

savov • nezr

man,

Juk— O, dar yra anksti, 
nesenai teiszauszo. Nueisi, .Jo
nuk, dar laiku. Nesbijok! — 
atsake nedrąsiai, žiūrėdama 
jam in akis, mergaite.

— Na, bet sudiev,
s, — eisime 

asz greit nepaeisiu, 
nes mano koja vienas baeziti
kas spaudžia.

Taip jie liūdnai atsisveiki- 
Turbut paskutini karta,” 

žimgda- 
gi- 

nže,

— tarė
pagaliau Kaziuko 
toliau o

no. “
— pamano Jonukas, 
mas per nedidele aikszte 
liau miszkan. Miszkas
medžiai lingavo savo virszune- 
mis minkszto vėjelio judina- 

Pauksztelis 
isz

ini. Paiiksztelis pasibaidęs 
purptelėjo isz tankumyno. 
Kiszkelis pasibaidęs bego to
lyn, rodos, nenori nei 
tu lindnn žmogyszcziu, 
taip linksmam pavasariui arti
nantis yra nulindo.

.— Duok man,

matyt 
kurie

Aleksiuk, 
paneszti bent tmpucziuka, nes 

, — tarė 
nebežinodamas ka

turbut jau pavargai
Jonukas 
bepradėti.

— Ne, ne, Jonuk, tau ir 
taip inkyres beiĮCszant iki pat 
Tauragės, — sake Kaziukas 
ir paėmė ryszuli nuo mažojo.

— Geriau, Jonuk, kad man 
nei tavęs reiktu lydėti, nei 
szito sunkumo neszti.
man taip gaila... tavęs, kad asz 
apsakyti negaliu, — kalbėjo 
Kaziukas dedamas skrynute 
ant nugaros.

— Ir man butu geriau, —

Nes

Dr. C. Everett Field, d i rok toris
Yorke, po keliolikos metu bandymo permainyti kolora dei-

9

radium instituto Now

mautu su pagialba radium, ant galo turėjo tame pasekmių 
molyno, kurio verte 

pirma buvo 100 doleriu, o po permainumui buvo 
doleriu, bet ant tojo permainy m o sunaudojo
už 8,000 doleriu. Mėlynu deimantu randasi tik keli ant svieto

permainydamas geltona deimanto ant kurio
vertas 700 

verties radium

ir labai brangus, nes juju retai kada galima surasti.

atsake susigraudinęs Jonukas, 
— nes man dar labiau gaila 
palikti judu ir paežiam 
liauti Tier nežinomus 

neiszmatuoja- 
in svetima 

tolima, tolima kraszta.
— Vistiek tau geriau, Jo

nuk, — insrkiszo in ju kalba 
Aleksiukas. — Tu nuvažiavęs 
rasi teveli, dode, tetule, ir nors 
dabar pavargsi kol nukeliausi 
bet užtat paskui 
O mudviem kas? 
vienndn, kaip balandėliai 
varne

per
ke-

man

savo broliuku szirdžiu dar 
labiau nesuskaudinus.
bejos Kaziukas 
stovi, pradėjo raminti:

— Mielasis broliuk,

Paste- 
brolio sielos

krasztus 
mus vandenynus

per

kraszte.

kas, 
laime jis tenai

9 

bus geriau.
Paliekam

bet kietaszirdžiu (lel
mudviejų žmonių valdomame

Tik vargti lieka ir 
daugiau nieko.

Taip! atsakė Kazį iv
— bet nežinome kokia 

ras, nes keletą
straipsniu esu skaitės, kur sa
ko, kad Amerikoje esą daug 
blogiau musu žmonoms, o ypa
tingai, sako, prastuoliams, ku
rie jokio amato nemoka.

rrai|) jie palengva beszneku- 
cziuodami atėjo iki upelio — 
Jura vadinamo. Užtvinusios 
.Juros bangos daužėsi in krau
ta, puolė ir vėl atszoko puto
damos atgal ir vėl bangavo to
liau. Priėjo ari kranto szu'ktc- 
lejo, ir tuojau išriejo isz trobos, 
esanezios anapus Juros dikto- 
kas vyras. Jis priėjo prie val
ties, esanezios anam pakrasz- 
tyj upes, insedo in ja ir grei
tai atplauike pas tuos pusgy
vius žmpnes. Tada jie visi su
sėdo in vali i ir pradėjo plaukti 
per upe.1* Nedidele valtele siū
bavo in visas szalis. Bangos 
puldavo norėdamos ja pagrob
ti, bot stipri vairininko ranka 
sulaikė visados.

— Gal paskutini karta be
plaukiu per szita gai-sia Že
maitijoj upele, — kalbėjo ty
lomis Jonukas,
tini karta jos giedrias ir

— gal pasku- 
pu- 

tojanezias bangas, — ir jo 
akys prisipildė aszaromis.

Greitai jie priplaukė upeli 
valtimi ir inlipo in kaina. Czia 
Jonukas pamate savo kaipo ir 
gimtąjį kraszta, nes czia buvo 
visas, nuo pat savo atmenamu 
laiku, visas dieneles praleidęs. 
O gimęs buvo kur tai tolimam 
iii vakarus kraszte, bet žinojo, 
jog ne tame, kur dabar kelian- 

Pamates savo numvleta
♦ * j.

kraszta, Jonukas nulindo ir 
ntsigrėžes gailiomis akimis 
žiurėjo ten, 
mažens žaidė

3a.

kui’ jis nuo pat 
, kur miszkeliai 

osze, kuriuose jis gyvulėlius 
gano, ir kur jo tėvu suminti 
takeliai vingiavo tarp lauku ir

Jonu
kai, neliūdėk! Nes gal ir mu
du, kaip didesni užaugsiva, at 

O dabarkeliausim pas tave.
nuėjės tenai susitiksi su musu 
teveliu, papasakosi jam apie 
mudu, apie musu kraszta, ku
rio per tiek metu neregėjo. Ne 
lindėk, broliuk! Nes reikalas 
tave verezia keliauti. Jeigu tė
velis nereikalautu ir butu mu

gu) nekelia u- 
kur nei tu žinai, nei 

matei, tiktai sziek tiek esi gir- 
apie ji. O dabar nori pa- 

bui-

su kraszte, 
turn ten,

tai

dejos
matyt teveli, jis t^ip pat nori

, ir yra 
del-kurio tu esi

lovelio 
reikia klausyt, kad ir gyvybei 

Tad nūs i ra-

kad atvažiuotum 
nas reikalas, 
priverstas keliauti, nes

butu pavojaus, 
mink! Neverk!

Po szitu Kaziuko žodžiu, Jo
nas lyg truputi nusiramino. 
Atsisuko dar karta ir grau
dingomis akimis, turbnt pas
kutini 'karta, pasakė 

kas tik 
matyt. Paskui nusi- 

szluostes aszarotas akis ženge 
per miszka, kuris juos t (‘skyrė 

Jau iszgirdo ir 
kai kur ratus 

ūžiant ar

* J /
dabar maža tėra.

Taij5 jie slikilo ir pradėjo 
taisytis. Jonukas su si t varied 
ryszuli, Kaziuką‘nupirko, kas 
jam dar buvo reikalinga, Alek 
siukas taip pat triūse apie Jo
nuką. Paskui galutinai aj)si“ 
renge iszejo lankau. Eina jie 
miesto viduriu nedrąsiai, asza* 
rotas veidais o akyse kaskart 
daugiau ir daugiau

Tuojau, jau tuojau 
reikės jiems pasakyt vienas ki 
tam sudiev — JbnnkaH turės 
atsiskirt nuo myilmii broliuku. 
Bet nežino, gal tai bus pask'n4 
tin is “sudie,” gal juos 
mas amžinai perskirk, nors ir 
tikisi dar kada pasimatyt, bet 
nežinia... Taip 
bažnyczios. 
stovėjo prie kelio, 
sios bažnyczios 
Kada jie 
kryžiaus .Jonukas, gal nebeno
rėdamas saves kankinti lauki
mu tos paskutiniosios atsisvei
kinimo valandėlės, tarė:

— Turbut nebeisite toliau 
gryžkite namon.

Tada pasipylė aszaros, iki 
tol dar prisilaikydamos, ir rie
dėjo per apsikabinusiu, galifna 
sakyt vaiku, bet karsztai vie
nas kita mylineziu, 
Ilgai jie buvo taip apsikabino, 
kol akims pritruko aszaru. Ta-' 
da jie pabueziavo karszta i 
vienas kita ir galutinai atsi
sveikino.

Negalima apsakyti k a jie ta 
da jaute savo krūtinėse. Sztai 
jau Jonukas atsitolino 
judviejų, bet Kaziukas 
Aleksiuku 
isz vietos in 
brolelio stovvla. 
akis tai auksztyn, tai in greta 
stovinti kryžių, lyg maldauda
mi isz jo pagalbos, kad galėtu 
ta szirdies smūgi iszlaikyti. 
Jau Jonukas nuėjo ant kalne
lio atsisukęs pažiurėjo in 
svirusius broliukus,’ lyg in be 
gyvas stovylas.
mybes buvo ir jo šzirdyje. At
sigręžęs nuėmė kephrė, linkte
lėjo galva ir... sustojo... Rodos, 
dar norėtu gryžti ir dar karta 
apkabinti nubudusius brole
lius, liet supranta, 
negelbės r —

ta i syti s.

renkasi
TARADAIKA

—t- 
I 4 ■JT

I

asza rn.

liki-

jie priėjo iki 
Auksztas kryžius 

ties seno-, 
szventoriumi.

prisiartino prie to 
t

aszaros

k rūtines.

I

visam, 
buvo

“sudiev” 
po jo akimis 
Paskui

nuo miesto.
miesto garsus:
tarszkant, maszina 
varpu garsus skriejanezius in
visas szalis. Sztai jau pasibai
gė miszikas ir miestas visas

Dar
miestas 

pasirodė priesz ju akis, 
tebebuvo beveik rytas, bet ka
dangi paprasta diena pašilai,- 
ke, tai mieste retai tebuvo 
matyt žmonių.
jiems i nejus in miestą, apsto- 

Nes mat sužinojo 
kur tai toli, 

tai vienas prasze kad nunesz- 
tu laiszka, 
mažmoži.

bl i urbė jo

jo Jonuką.
kad jis keliauja

Tiktai Žydai,

Jo Akiu Szviesa.
* ’ ' ’ A * " M

— Kaip stobotiiri yra ke

nuo 
bet Kaziukas su 
žiuri nejudėdami 

besitolinanezia 
Pakeldami

nu-
r'

Bet nelinks-

kad nieko
Tad dar karta liriik- 

gava,telejo gava, palinkėjo jiems 
laimiu isz visos szirdies ir nu
ėjo tolyn. Greitai jis isznyko 
isz broliuku akiu, kurie žiurė
jo1 in ji ligi paskutinis szesze- 
lid pranyko.

Nebteke
liuko, Kaziukas su 
nutarė gryžti namon.

— kalbėjo juo-

miszku. ;
— Paskutini, turbūt, karta 

bematau ta mylima kampeli, 
paskutini karta bežaliuoja tas 
krasztus mano akyse, —kai-, 
bėjo iszeivis szirdyje, nes bi
jojo balsu taip pratarti, kad

kitas sziaip koiki, 
Ir taip jie balsiai 

“bliurbejo” kad vos susi
klausyti galėjo. Galiausiai visi 
broliai suėjo iii arbatine atsil
sėti. Jonukas ten pakeitė savo 
medine skrynute lengvesne po
pierine, nes dar reikėjo jam 
nukeliauti iki Tauragės.

PasisŲprine trupueziuka ir 
pasiszalde karszta arbata, pra- 

Skaudu 
o ypaezai 

mažiesiems nes tuojau turėjo 
persiskirt, o nežino kuriam 
laikui. Graudžios aszaros pasi
rodo ju akyse, ir ne vienas ne- 
dryso keltis ir tarti: 1 ‘Eikime 
toliau, kur reikia nueit!”

Sėdėjo jie lyg užmirė, 
betis negalėjo, 
pilnos ju szirdys kuone plyszo. 
Bot galop parupo Jonukui to
limesnieji kelione. Tada jis at
sistojo ir tarė:

— Eisiu, broliukai, toliau 
nes toli dar reikia man nueit, 
nors ir tebera dar kokia vie

dėjo rengtis -toliau, 
buvo jiems dabar,

kai
nos gailesezio

♦
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Badai Naujos Bretanijos, 
Berneliai kaip pinavijos, 
Yra in ka pažiūrėt, bent, 

Toki vyrukai sztant.
Bet kaip kurie nežino kas 

yra Iri,
O statosi save labai kytri. 
Kaip pavyzd i n, sztai ve, 

Vienas sportelis eidamas 
ulyczia, 

Susitiko lieta vaikinuka, 
Turinti po pažaste kvortuke, 
Sportelis jo užfundyt prasze, 

Už ta vargsza graszi.
O kad fundyti nenorėjo 

Sportelis isz piktumo 
sudrėbėjo

Apsidairęs da paklausė, 
ausi, 

Anas vargszas isz dideles 
iszgasties, 

Paleido pundeli isz po 
pažasties.

Tada tas isztvirkelis proto 
neturėjo,

Paemes pundeli bego kaip 
pasiutęs, 

Matyt ji pristojo patsai values. 
Bet. tam pundelyj rado kelnes, 

Jam pasirėdžius in szapa 
nuėjo,

Tada pirsztais visi badyti 
pradėjo, 

Tuojaus sznabždejo ir pažino 
Kad tai kelnes ano vaikino.

Gynėsi sportelis, bet ant niek 
Visi supranta vis tiek.

Kelnes per trumpos, iszžiuri
9

Drožė vaikinui in

liai, kuriais Dievnk aavo galy
be ir malonumu veikia musu 

I sielose!
Tuos žodžius tare in mane ne 

seniai vienas geras vienuolis.
— Leisk man papasakoti 

tamstai viena atsitikima —• jis 
toliau kalbėjo. Tai‘buvo kele
tas motu atgal ir man ji alpa- 
sa k o jo v iena a ly v i u.

Tai buvo dienos, kuriose va
žiuojamos dviraeziais. Vienas 
musu jaunesniu kunigu darne- 
inprates atsargiai važiavo už
pakalyje senuko, 
taip prastai važiavo kaip ir 
musiszkis. Staiga senio dvira
tis susikūlė kryžkelyje su ve
žimuku. Dviratis apsiverto 
sudužo,

• gui dviraezio szpykis pilna jė
ga pa taiko in veidą taip, kad 
iszdure akies lėlutė, kuri isz- 
virtusi gulėjo ant skruosto; 
buvo kruvinas ir baisus regi
nys. Bet sztai, 
nesusirinko, musu kunigas 
szoko nuo savo dviraezio ir nu
bėgo pagelbeti sudaužytam 
žmogui. Pribėgės pamato, kad 
vargszas žmogus buvo labiau 
apkvaitęs nei sužeistas, iszski- 
rus jo veidą ir aki, kuri atrodė 
labai -nejaukiai.
dulkes ir purvą, jis padavė isz 
savo kiszeniaus szvaria nosine 
pirmam pribėgusiam vaiku- 
cziui ir insake ja kuo grei- 

snvilginti.
In akimirksni vaikutis .sugryžo 
su varvanezia nosine. Kunigas 

nuszluoste krauja 
nuo akies lėlutės, ir palengva 
indejo ja 
Tada ta

v*

• •

kuris irgi

ir
neini minga m-gi žmo-

kol minia dar 
nu-

y

kaip peleda 
Sportelis nuo visu turėjo 

d i del i a geda, 
Tieji juokai jamJaiojaus 

nubodo,
Tnju keliniu daugiau nerodo. 
Laikas tau kvaili* pasiliauti

> 
elnes vertas

* f

9

pagelbeti

Nubraukęs

pribėgusiam 
insake ja 

ežiausiai vandeniu

atsargiai

sa savp gyvenimą!
— Taip — nusijuokė kuni

gas. Dabar kuomet priminei, 
atsimenu. Ar tai tamsta buvai 
tasai sužeistasis?

— Taip. Asz buvau sužeis
tasis, — tarė žmogus — ir jai 
no tamsta, asz sziadien bueziau 
neregys. Tamsta atlikai savo 
darbu taip greit ir taip gerai, 
kad no jokiu blogu pasekmių 
nepasiliko. Kuomet parodžiau 
savo aki specialistui, jisai ste
bėjosi darbo nuoseklumu. Kai 
pasakiau jam, 
tamstos surasti, tai jis man pa
sakė, 
ne tik mano regėjimą, bet gal 
ir mano gyvybe.

— Vienok asz turėjau nosi
ne, kuria apriszai aplink mano 
galva, ir tamstos vardas buvo 
pilnai joje iszraszytas. Ne ilgai 
truko iki tamsta sujeszkojau, 
ir tamstos namus taipgi greit 
suradau.
matyti,

bažnyczia,

kad negalėjau

kad tamsta iszgelbejai

Norėdamas tamsta 
pradėjau lankyti 

jusu bažnyczia, ir klausyti 
tamstos ir kitu kunigu pamoks
lu.

asz
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savo mylimo bro- 
A lėksi uku 

Bet vis 
nenorėjo atsitraukti ir žiurėjo 
ton pusėn, kurioje ju mylima-1 
sis Jonukas pranyko.

— Turbut paskutini karta 
atsisveikinau,
du, — nebėmatysiva daugiau...

bema-
— suszuko bažnyczios 

varpai juodviem 
skambino už jųdviejų brolelio 
vele.

Nors ir žiurėjo juodu ar ton 
pusėn, kurioje dabar Jonukas 
keliavo, bet nieko nebemato. 
Varnos kapstė kelyje nesenai 
Jonuko numintas pėdas. Nusi-. 
lenke juodu bažnycziai ir gry- 
žo tenai, kur nei pamatyti ne
norėjo. Bego per ta pati misz- 
keli, 
kėlėsi per ta paezia upele, kuri 
taip pat tebebangavo, bet juo
du jau be brolelio. Eina juodu 
tais paežiais takeliais, kuriais 
per visa diena vaikszcziojo, 
bet sziurksztus dabar darosi 
jiem ^kiekvienas 
kiekvienas kampelis.
juodu tame kraszte nebeturi, 
nei tėvelio, nei tetules ir nieko, 
nieko... Tiktai szaltas motinė
lės kapas gali paguosti ir var-

Bet links-

tote!
Paskutini karta

u. v

rodos, kad

kuris taip pat tebeosze,

akmenėlis, 
Nieko

guose nuraminti.
miansia valandėlė juodviem 
randasi tada, kada gauna nuo 
tėvelio at nuo brolelio nors 
maža laiszkeli, kuris juodu vi
same pastiprina ir nuramina...

I

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamaęijoB. 02 pus-

♦

lapių, popierini apdarai. Preke 25c 
W. U B0CZKAUSKA8-C0./A 
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Tu nedorįs jauti 
Geda turi, už 

kelis dolerius', 
Tai man szitokis,Amerikos 

kavalierius.
Kur tu mergina gausi? 

Jaigu tokius triksus 
lie paliausi 

Jau tave visi žino, 
Kvailiu pripažino, 

Na ja 
Vaikinia.

4

♦ ♦ ♦

Isz luju sportu ne kas, 
Valkiojesi per dienas, 

Lietuviszka kalba užrnirszo
O ir poterius pamirszo.

A ngį i sz k u s 1 a i k ra sz e zi u s 
kiszeniuje neszioja, 

J

r

9

Stovi ant kampu ant 
praeigiu iszsižioja

O kada Airisziuke praeina, 
“Ver ju going maj Selli, 
‘Teik mi vit ju, bai gaili, 

Kendi a j baj ju som, 
“For m i j u kom.

Žinoma, isz tokiu avinu 
nusijuokia, 

Savo draugėms apie tai 
pasakoja,

O ant Lietuvaicziu suvis 
nežiūri,

Ne jokios paguodonos' del ju 
neturi. ‘

Karta tokis žioplis ant
Main ulli. stovėjo, 

Paskui Anglikes žiurėjo, 
Užkabino Viena isz tokiu, 
Nes ant jo tuojaus paszoko 

Gerai žandu apteszkino, 
Prie visu nužemino.

Pasžauke tuojaus dede, 
Dabar už groteliu sėdi.

' Gera tai prasarga del kitu 
Kurie stovi ant atrytu, 

Szaukdami: Main gali fain 
gerlis,

Už tai in cypia kada inly s.

9

i
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atgal in savo vieta, 
paezia sJlapla nosine 

apriszo jam aki. Senukas buvo 
labai sujudintas, tada kunigas 
patarė jam eiti pas artimiausia 
gydytoja. Matydamas, kad su
žeistasis vyras gali eiti, kuni
gas, suteikęs jam reikalingos 
pagialbos, nuvažiavo savu dvi- 
racziu.

.Jain.yažiųpjuuL, atėjo in gal
va mintis, kad gal jisai buvo 
per greitas. Ka-gi jis žinojo 
apie chirurgija, arba apie ju
dėjimą .akies lėlutės? O jaigu 
kraujas užsinuodytu del jo ne
prityrusio darbo! O jai nuo to 
tas žmogelis įnirtu? Jisai save 
kaltino, kad ne tuojau ėjo jesz- 
koti kokio chirurgo. Tacziau, 
pamastė, kad dare kaip geriau
siai iszmane, ir jojo tikslas bu
vo tyra artimo meile. Jisai.nie
kuomet pirmiau nebuvo to 
žmogaus mates ir todėl, pave
dės ji Dievui, jis vėl ėjo savo 
kasdienos pareigas.

Sekanczia diena jisai skaitė 
didžiai perdėta apraszyma 
apie ta nuotiki. Jisai pats buvo 
apskelbtas didvyriu, senukas- 
gi buvo vienas gerai žinomu ir 
labai auksztai gerbiamu mies
to piliecziu. Laikrasztis toliau 
rasze, kad sužeistajam pavo
jaus nėra ir kad akis iszgelbe- 
ta. Vengdamas' pagarsėjimo, 
kunigas rūpinosi užtylėti visa 
dalyku. Vienok jis atsiminė, 
kad sužeistasis buvo žinomas 
klaidatikis. Ir malda iszsiver- 
že isz kunigo lupu, kad Viesz- 
pats pasigailėtu to vargszo 
žmogaus sielos.

Laikas bego. Praėjo apie me
tai ir tasai atsitikimas buvo už- 
mirsztas. Bet sztai viena die
na musu kunigas buvo pa- 
szau’klas in klebonijos svoeziu 
kambarį. Senyvas, poniszkas 
džentelmonas su akiniais paki
lo ji pasveikinti.

— Ar tai tamstos vardas 
teveli? — užklausė sveczias.

Kunigas nustebės žiurėjo in 
nosine Be jokio abejojimo, tai 
buvo jo vardas.

— Taip, tamsta — atsake 
kunigas — bet kokiu budu ga
lėjo mano nosine atsirasti pas 
tamsta ?

’ — Ar jus nepamenate ne
laime, kuri atsitiko apie metai 
atgal, kuomet vienas žmogus, 
važiuodamas dviraeziu, susi- 
kulle su vežimuku? Tamsta to

Dr. y. J. Tacielauskas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro fciine Srtoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

- ' * ' " ....* f " * F1 '
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pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje. 

Ant antro floro Kline Srtoro.

BUsi-

<

— Mano protas liko ap- 
szviestas ir szirdis sujudinta. 
Asz ėjau prie vieno kunigo, ku
ris mane pamokino ir neseniai 
buvau priimtas in Kataliku 
Bažnyczia. Asz susilaikiau kal
bėti su tamsta, trokszdamas . 
tos valandos, kada galeeziau 
pasakyti tamstai, kad davei re
gėjimą ne tik mano akims, bet 
ir mano sielai. Asz dabar esu 
katalikas ir tamstai dėkingas 
ne tiktai už savo akiu Szviesa, 
bet ir už savo tikėjimo szviesa. 
Be to, man oszeima — pati ir 
vaikai — visi v ra mokinami ir 
seks paskui manes in Kataliku 
Bažnyczia. Tamstos meiles ak
tas ir szita balta nosine, kuri 
tamsta iszdave, buvo priemo
nes, kurias Dievas man davė, 
kad pamatycziau szviesa. Asz 
atėjau szi ryta papasakoti 
tamstai visa gražia pasaka ir 
kartu szirdingai padėkoti.

Ar dar reiktu sakyti, kad ku
nigas su neapsakomu džiaugs
mu laimino Dieva, kuris ji pa
dare inrankiu tokiame stebeti- 
name atvertime! Kaip mažai 
žinome apie intaku, kuria pa
darome savo papraseziausiais 
žodžiais ir meiles darbais iii 
tuos, kuriuos visur sutinkame.

K. V. — Laivas
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Ruffles ir 
•‘Charleston©**
Šokit. >
Šok ir rtrepslk Ir fti»< kraipyk t , 
Bet saugokit neprikrėtk savo 
iokijui akia pleiskanom.

litikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsilddsia pleišką, 
noxu«
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rikrėok MYO 
inouu

litikro yra ap«ail»tina. k«o- 
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Pleiikanų mirtinai prieiai tuo* 

jau apvalyt jut nuo to įkyraus 
ir naikinančio parari to.

Pamėginkite bonkg per sa
vaite ar deiimtj dienų, o bualte 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. pot 
patta tiesiai ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER A COb
Berry and So. Sth Sts, 

Brooklyn, N. Y.
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LADIES!
YOUR DRUGGIST 

i RRCOMMRNDG 

’ ROYAL PURPLE
PILL8

Dis. by First National Laboratories 
Lehighton, Pa.

)

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunua numeirelia. Pasamdo
žmogaus akies lėlutė indejai .utomoblliu. del laidotųjų, krite- 

tumei mokėsis chirurgijos vi- mo w. Ce.tr. st. liete.? City,
atgal taip mitriai, tartum bu- tintu. Tasaliju, padvalinsjimo ir t.K
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Augustas jau baigėsi.
Daug Lietuviu rengėsi 

valiuoti Petnyczios nakti in 
Filadelfijo ant

►—■d

I

— Soredojo buvo Readin- 
go pode.
Lehigh Valles kasyklos szioje 
aplinkinėje.

— Apsk/itinis sūdąs Fila
delfijoj nusprendė buk Miners- 
villes bravoras likos užpeczc- 
tytas nelegaliszkai per 20 val- 
diszkus sznipns kurie užklupo 
ant tojo bravoro nesenei. Bra
voras vela likos atidarytas.

— Po daugelio dienu ’lietin
go ir drėgno oro, pasirodo ant 
galo szviesi saulute ant dan
gaus, kad net visa gamta pra
džiugo. O gal turėsime dabar 
puiku orą per koki laika pakol 
ruduo užeis.

Petnyczioje mokos GERESNI DALYKAI.’ gornH Sosut.o48’ kur‘os at0?

Telefonas garsiai suskambė
jo mano kambaryje.

— Ka® kalbat — paklau-
siau.

— Ar tamsta esi kunigas 
klebonas!

— Taip. Asz esu.
— Szitas yra X. — viesz-

davo savo, pąsitamavimo rei
kalams praszyti palengvinimu 
keliones reikalais. Jos užsi
minėdavo invairiausiais gai
lestingumo darbais. Jisaijsje- 
bedavosi, '* ' 1 • ’ - -

• i • i

mo. Jis man davo pilna lais
vo tikėjimo pareigose. Visa

— No mano *amatas kitus 
girti

►

Ik

K VM

J

butis.

moteriszkes balsas, 
pilnas nuliudimo.

niiin- SHENANDOAH, PA.

keliones reikalais.

bodavosi

savo akyse už paprasta musu 
gelžkeliu paša, ir sakydavo, 
kad melsianczios už mane, asz 
jaueziau kaip ir mane kokia 
galybe sergėjo ir palaike ge- 

A « A •

“Lietuviszkos 
Dienos,” kuri bus laikyta Ses- 
qui Centennial Parodoje. Mu
su visas koras taipgi iszva- 
žiuoja dalyvauti apvaikszczio- 

1 jime.
— Girard Manor’e valdžios 

sznipai aresztavojo Joną Po
well ant kurio farmos rado 
dideles samagonkos varymo 
maszinas po 1,000 ir 750 galo
nu didumo ir daugeli sztopo. 
Farmeris vare namine isz me
dinio alkoholiaus, kuria ezys- 
tino ir verdavo isz jo 
szaine.

— Publikinos mokslainos 
atsidarys 7 diena Septembe
rio. Kas geidže siusti savo vai
kus, tegul nueina in kancela- 
rija supredento O’Day.

— W. F. Rynkiewicz, mu
su senas bizinerius, kuris lai
ke drapanų sztora per 33 me
tus, paliovė taji bizni.

— Po visa pavietą sznipi- 
neja prohibicijos sznipai jesz- 
kodami uždrausto szopo, bet 
szlapiejo bizniai uždaryti ir 
nieko drutesnio neparduoda 
kaip temperanca, pakol pavo
jus nepraeis.

— Juozu Kazlauckiu szei- 
myna isz Cape May, N. J. tu
rėjo stebuklinga iszsigialbeji- 
nuo mirties arti Lakeside, ka
da ju automobilius apsivertė. 
Visi iszsigialbejo nuo sužeidi
mo, norints automobilius smar 
kei susidaužė.

— Pana Darata Baukiute 
isz Cleveland, Ohio., lankosi 
kėlės dienas pas savo tėvelius 
mieste. Taipgi lankosi isz to 
miesto ir p. Paulina Rinkiute 
kuri atvažiavo drauge 
Baukiute pažiūrėti 
sykiu.

— Musu kontraktoris Jo
nas Paserpskis tomis dienomis 
pertaiso narna p. Ganczienes 
ant E. Pine ulyczios, 
naujausia mada.

— Poni Aleksandra viezie- 
ne, West Mahanoy avė., iszva- 
žiavo Seredos rvta in Pitts- 

•r 

burga pasimatyti su savo se
sutėms kuriu nemate per 20 
metu. Bus tai linksmas suėji
mas mylemu sesueziu kurios 
nesenei pribuvo isz Lietuvos.

— Panedelio ir Utaminko 
vakara Spruce ulyczios gy
ventojai apvaiksztinejo iszkil- 
mingai iszliejima konkretu tu
ja ulyczia, kuri kitados buvo 
tikru klampynu,
žmoneliai kad nors karta susi
laukė puikios ulyczios. 
geli kalbėtoju turėjo prakal
ba* o kapelije grajino smagius 
marams per visa vakaru.

— Szipmi dienomis lanko
si pas savo sesute ponia Striel- 
kuviene ant 317 W. Mahanoy 
avė. p. Magdalena Kulikauc- 
kiene su sūnum Kazimieriu 
isz Worcester, Mass., ir prie 
tos progos atlankė redakcije 
“Saules”. Taipgi atlankys gi
mines ir pažystamus Girard
ville, Middleporte ir Potsville.

— Utaminke sustraikavo 
apie 400 darbininku Moreos ir 
New Bostono kasyklosia del 
darbininkiszko 
varime gengves.
laikui dar nesusitaike.

—■ Ponios J. Zablackiene ir 
J. Cizarikiene iszvažiavo szia- 
dlen In Atlantic City ir Fila- 
delfije kur taipgi dalybaus 
i* * A ai" — . _ __

su p. 
angleka-

pa gal

Džiaugėsi

Dau-

ir prie

nesupratimo
Lyg sziam

Lietuviszkoje dienoje. Lanky
sis Filędelfijoj per kėlės dienas 
pas.Zablackienes euuu.

— Read ingo ekskursinis 
trūkis isfeis 2:37 valanda Su- 
batos ryta in Filadelfije ant 
Lietuviszkos Dienos kuri atsi
bus Sesqui-Centennial Parodo
je. In ten ir adgal kasztuoja 
tiktai $3.95.

t Vargonininkas Rusnakn 
bažnyczios Jurgis Pavlusz mi
rė Utaminke Ashlando ligon-
buteje in kur buvo nuvežtas 
gydjUja»auQ_jiždegimo plaur. 
ežiu. Paliko paezia ir kelis vai-

Bdbina pasly-— Vincas 
dės ant szlapiu poreziu iszsi-

Dr. Patrikas ap
žiurėjas žaiduli nusiuntė ligo
ni in Ashlando ligonbuti.

— Kun. Mikszys suriszo 
mazgu moterystes p. Kazimie
ra Jancziuli
Baranauckiute, 
kare. Szv. Jurgio bažnycziojc.

la uže koja.

su pana Valerije
Nedėlios va-

Frackville, Pa. —Juozas Ša
pelis susižeidė ranka laike 
darbo ir dabar randasi po dak
taro priežiūra. Vincas Pecziu- 
korius likos taipgi 
Suffolko kasvklosia. e/

— Misijonieriai 
Vaitkevicziius 
ežius laike 
kaipo ir Meizville.

sužeistas

ir 
misijos

kunigai 
Urbana vi

eži onai s

Baltimore, Md.
Biedienskis, 
sėdėjo

Petras 
30 metu, ‘ kuris 

kalėjime laukdamas 
teismo už užmuszima savo gas- 
padines, motinos dvieju vaiku, 
pasikorė savo kameroje, pa
vartodamas lovos antklode.

ATSAKIMAI.

tai kardinolas

M.K. Chicago. — Meldžiu 
duoti man paaiszkinima kaip 
turtingas yra musu diecezijos 
kardinolas M. — Pagal tikra 
isztyrinejima,
yra turtingu žmogum, nes turi 
vidurmiestije du didelius biz
niavus namus, kurie yra verti 
milijonus doleru. Puikiam jo
jo palociuje randasi miega- 
kambaris kuris yra vertas 
apie deszimts tukstanezius do
leriu kiek kitokio privatiszko 
turto turi kardinolas tai niekas 
nežino.

randasi 
kuris

ANT PARDAVIMO.
------------ I

Lovos, karpetai, szepa ir ki
ti namini daigtai, taipgi ban
ka, stalai,- krėslai ir kitoki 
sztorini daigtai.

Mrs. Selina Coffee,
36 VV. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO.

t.70.

ir

Du bed-room siutai, 
vaiko lovele, karpetai 
namini daigtai,. Kreipkite ant

viena 
ir kiti

adreso.
Knapp’s

it.)
S. Main St.

Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO.

Buczerne ir groserne, randa
si geroj vietoj, biznio padaro
ma in $3,000 in menesi, 
szaukit in “ Saules

Atsi- 
ofisa.

t.69
ANT PARDAVIMO.

Naujas 7 ruimu namas. Ci- 
mentinis skiepas. Ant !4 loto. 
Parsiduos už prieinama preke 
nes locnininkas pirko bizni ir 
turi iszsikraustyti. Kreipkitės 
tuo jaus pas:

Ant. Leskauskas,
939 E. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa.t.69)
BUDROE VAN SERVICE,

Krausto visokius namlnus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius. 
Preinamos prekes. Kreipkitės pas:

ANT.' fiŪDABVlCftflA ’
334 W. Pine St. Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas 841-J.

gerai

— Taip!
— Mano vyras labai serga. 

Ar galėtumėte ateiti in viesz- 
buti 1 Kambarvs No. 4.

— Gerai. Tuojau ateisiu.
Buvo

maldaująs, 
Minėtas vieszbutis buvo vienas 
gražiausiu mieste.

Asz pasiėmiau szvontuosius 
aliejus ir iszsislkubinau pas li
goni. Atradau szeimininke, li
gonio moteri, kuris užėmė 
aukszta gelžkelio bendrovėje 
vieta. Ji buvo mokyta
iszankleta moteris ir labai ge
ra Katalike. Jos vyras buvo be 
jokio tikėjimo, vienok buvo 
džentelmenas ir labai manda
gus, turis malonia, duosnia 
szirdi. Nežiūrint kaip butu už
imtas, jei kuri vargsze nedrąsi 
Sesute praszydavo jo kokios 
malones kelionei neturtėliams, 
ar Seserims, jisai visuomet 
duodavo tikieta. Atsakydamas 
in jos reiszkiama dėkingumą, 
jisai tetardavo: 
už mane ir manuosius! 
reikalo minėti, 
buvo uoliai teikiamas.

Dabar jisai buvo skausmu 
suimtas, sergąs mirties liga.

— Teve, jis yra toks geras 
ir malonus! Asz negaliu matyt 
jo mirsztanczio nckataliku ti
kėjime— verkszleno jo žmona.

Asz jos paklausiau apie jo 
nusistatymą — ar jis nesiprie- 
szina Kataliku tikėjimui? gal 
koks užsikirtelis ?

— Kaip tik prieszingai, te
veli! Jis tik vakar kalbėjo, 
kad jis negalis nemastyti apie

vienok buvo

Pasimelsk 
” Nora 

kad prižadas

4 4

kad ju tikėjimas" 
gimdo jose tokio pasiaukoji-

Visu 
musu moterystes gyvenimo 
laika, asz meldžiausi, kad jis 
pažintu tikraji tikėjimą priesz 
mirsiant. Szitos visos priežas
tys verte mano tamsa, teveli, 
pakviesti. .

—r Ar jam dabar blogiau 
kaip paprastai! — paklausiau.

— Asz nežinau; viliuosi, 
kad ne. Kad tik Dievas gražin
tu jam sveikata.

— E ik i va pas ji iii 
bari. Pasakyk jam, 
esu Kataliku 
riau.

ve tikėjimo pareigose

kam- 
kad asz 

kunigas — ta

— Pirmiausia asz pažiūrė
siu ar jis gana stiprus.

Ji nuėjo in 
Po keletos minueziu jinai 
gryžo su nuszvitusiu veidu.

— Jisai sako jam bus 
bai malonu pamatyti 
teveli!

Mudu inejova in 
kambarį, 
jau vidutini amžių, 
patraukianezio veido, puikiais 
žilais plaukais. Ligonis isztie- 
so gražaus sudėjimo ranka ir, 
szypsodamasis, tarė:

— Asz dažnai sutikau tams
tos drabužio džentelmonu, te-

Tuomet 
dabar jau jus

kita kambarį, 
su-

la
ta mst a,

ligonio
Jisai buvo perejes 

gražaus

veli! — tarė ligonis, 
jus virszijan;
mane virszijate.

— Man butu nemalonu 
virszyti toki žmogų kaip 
tamsta — asz nuoszirdžiai at
sakiau. Tamstos vardas kiek
vieno gerbiamas, 
sutikti.

— Mano!žmona taip mano, 
teveli. Bet dsz niekuomet 
gi rd e jam k ito asmens, 
taip sakytu ir tai tokiame 
trumpamo. $tWlpažinime .

kuri teko

taip sakytu ir

lie
ku ris

ARCHIBALD,
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PAGIRIMAS IR SZIRDINGA PADEKAVONE DEL DR. 
MENDELSOHN’O, NUO MRS. SECONDA DAMICE 

ISZ RIVERSIDE,
LACKAWANNA CO., PA.

__________ ' I'f i

Pripažintu kad Dr. Mendel
sohn ne tik ka apsaugojo mane 
'nuo pavojingos operacijos, bet 
dar ir iszgdlbėjo mano nuo 
mirties. Esmių 21 metu senu
mo ir motina 2 vai’ku. Nuo už
gimimo mano antro kūdikio, 
per 8 menesius kentėjau labai, 
ka tik motina gali suprasti. 
Kentėjau diena ir nakti, nega
lėjau valgyt, nei miegot, troti- 
nau ant vogos, turėjau baisiu 

szone,
, buvo su 

maniu teip blogai kad rodos 
jau dienos nbiszliksu, mislinau 
kad mirsu ir pallrksu mano du

skaitoma galvos, 
dos buvau pailsus

visa-

I •

vaiku. Turėjau 6 visokius gydytojus, bet man nopagelbejo ir
pa'tare man eiti po operacija.

Ant galo teip blogai man buvo, 
operacijos ir likau per tūla gydytoju isz Scranton nusiusta 
in ligonbuti Dr. Thompson in Scranton.
ligonbuti seredoj o subatoj 10 valanda ketinau būti opera
vo ta. Ant gili ūkio mano vyras susi tiko sena musu kaimyną 
p. Domenchelli, paėmė mane isz ligonbuezio priesz 8 valan
da subatoj, tik dvi valandas priesz operacija, nusidavem tuo 
jaus in ofisą Dr. Mendelsohn’a in WiQkes-Barre, 
giai apžiuėjas mane, pasako kad busiu iszgydinta be opera- 

Sziaine laiko 
menesiu

kad pristojau eiti ant

Buvau priimta in

kur atsar-

Gijos, turiu vienok per koki laika gydintis. 
esmių laiminga ir dėkavoju Dievuj, kad po trijų 
likau visiszkai iszgydinta, jaueziuosiu geriausiame padėjime 
negu priesz tai ir daugiau sveru. Valgau ir miegu gerai, ne
turiu jokiu kentėjimu. Patariau visiems moterems kreiptis 
pas Dr. Mendelsohn’a in Wilkes-Barre, Pa.

Mrs. Seconda Damice, 
Riverside, Archibald, Lackawanna Co., Pa. 

— n , .... . .................. .. ,,, ..... . ,

Asz gydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tlumocziu nes asz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tūojaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas mano kokia sanvaite laiko priesz 
atvažiavimu o paskirsiu kokiu dienu galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurio 
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinimu perskaityti.

*

D r. Mendelsohn

DR. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

12 E. Market St. - Wilkes-Barre, Pa.

I ‘ !Į 1 /!•

tariau — bet man ro
dos, kad auksztosnis balsas no 
tamstos žmonos arba mano pa
ties vede mano prie tamstos. 
Asz noroeziau pasikalbėti su 
sveiku, kaip vien draugas su 
draugu tegali.

Kaip tik tuomet, Dievo Ap
vaizdos surėdymu, slaugo iri
ojo in kambarį ir pranoszo, 
kad ligonio žmona kviecziama 
prie telefono.
Asz vienas pasilikau su ligo-| 
niu ir naudojausi ta proga, 
kuria Dievas man davė.
drąsiai kalbėjau apio jo siela 
apie būtina tikėjimo reikalin- tyk dabar, teveli, ir paszauk

apie Dievo nuospren-

resniems dalykams. Žinau, asz 
jokioje Bažnycziojc nesu 
kriksztytas, ir tad noroeziau,

Abidvi iszojo.

Asz

guma, 
džiu reikszme. Jisai klauso ir, 
kai prabilo, jaueziau, kad ma
lones stebuklas veikia jojo 
szirdye, nes jis tarė vien tik 
tiek, kad ilgai apie tai mastės. 
Jis tikėjo in visas tikėjimo 
paslaptis; buvo tvirtai insiti- 
kines, kad Kataliku Tikėjimas 
yra vienatinis tikras tikėji
mas.

nos

vienatinis

— Teveli — jis (are — kai 
tos Sesutes pažvelgdavo in

kaip szito

Bažnycziojc 
ir tad noroeziau 

kad mano apkriksztytumci.
— Linksmai tai padary

siu — atsakiau. Ar lauksime 
rytojaus?
cziau daugiau tamsta papasa
koti apio musu szventa tikėji
mą.

fu. Ar lauksime 
sz tuomet galc-

— Asz užtektinai pažystu 
Kataliku tikėjimą. Pakriksz-• •

mano žmona.žmona. Ji didžiai nu- 
žiugs matydama mano Kriksz- 
czionimi — Kataliku.

Tartum atsakydama in jo 
praszyma jo pati i nėjo.

— Marija! Tėvelis mane 
pakriksztys — jisai tarė.

Jo žmona a pisi liejo aszaro- 
mis — t ikrojo džiaugsmo asza- 
romis. Tetruko koletas mimi
ežiu pakriksztyti szi gera, at
vira, taip nuoszirdu žmogų. 
Asz niekuomet nemaeziau to-

žmogaus veide, 
žmogaus, kuomet pasibaigė 
Sakramento apeigos. Atsisvei
kinau.

— Ateik rytoj, teveli! Yra 
dar daugiau kas reikia pada
ryti — jis tarė, man iszeinant.

Gryždamas in savo kleboni
ja, asz maseziau apie begaline 
Dievo meile. Be abejo, jo žmo
nos maldos ir jo duosnumas 
toms geroms vienuolėms už
pelnė jam atsivertimo malone.

Ant rytojaus laikraszeziai 
talpino ilgas žinias apie gelž- 
kelio turtuoli, kuris buvo kele
tą dienu sirgęs X. — vieszbu- 
tyje, bot kuris ta nakti mirė. 
_________ K.T.V. — Laivas.

PRANESZIMAS~

Jeigu norite cimentu 
tverti lota ant kapiniu, ir ki
tokius panaszius darbus at
likti, tai geriausia jumis at
liks ta darba cimentinis kon- 
traktorius Adomas Butkus. 
Taipgi krausto naminius daik
tus ir pristato anglis, 
prieinamos.

1136 E. Centre St., 
S.10) Mahanoy City, Pa.
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Prekes

mane su dėkingom aszarornis kios ramybes ir pasitenkinimo
-U

NORI ATSISĖST ATSINESZKITE SAVO KRĖSLĄ

1
id 

-.<•1 .XI

B

Gyventojai Lynbrook ( Long Island) važiuodami in New Yorka, visados turėjo,.sto

r įr L » 5 B 
p L > { iii B

(K

veli trūkyje, nes nuolatos buvo pripildytas ir pasažieriai buv 
si susitarė atsineszti savo krėslus kaipo protestas prieszais 
neduoda daugiau vagonu idant visi pasažieriai turėtu kur atsisėsti. Buvo tai labai neparan
ku del kitu pasažieriu kurie taipgi užprotestavojo, ir ant galo kompanije 'turėjo duoti dau
giau vagonu ir dabar Lynbrook’iecziai su savim nesinesza krėslu.

o priversti stovėti. Ant galo vi- 
eležkelio kompanije kad toji

PERSTATO KRISTUSO KANCZIAS KALIFORNIJOJ

jknkmos’**

Los Angeles, Kalifornijoj, pradėjo loszti Kristuso Kanežias, panasziai kaip rodo 
Szvaicarijoj. Svarbia role Kristuso loszia Keginaldas Pole. Loszejai neaplaiko jokio užmo- 
kesezio o visa kaszta paaukavo po savo smert C. W. Stevens isz Filadelfijos. Paveikslas paro
do f<
isz visu szaliu Ameriko.

Paskutine Vakariene.” Tukstancziai žmonių atsilanko kas metas ant tojo perstatymo

RENGĖSI ANT DIDELES PARODOS, SAINT LOUIS, MO.

h,

Saint Louis, Mo., pasirengineja ant atidarymo dideles parodos, kuri atsidarys nuo 4
lyg 19 Septemberio. Paveikslas parodo žymiu žmonių galvas isz konkreto, kurias pastatys 
ant nekuriu namu. ______ i —.
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