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ISZ AMERIKOS $50,000,000 SKARBAS

KASYKLOS
UŽLIETOS

BADAI RANDASI UŽKAS
TAS BRAZILIJOJ PER ISZ- 

PANISZKA MARINI 
RAZBAININKA.

DARBININKAIS Z E S Z I 
PAGAUTI PER VANDENI;

DA NESURASTI.

Hazleton, Pa. — Kone visas 
upehikas ingriuvo in kasyklas 
Tomhicken, septynes mylės 
nuo czionais, užlipdamas sze- 
szis anglekasius 1,200 pėdu po 

be jokio persergejimo. 
su tais nelaimingais atsi-

s<‘pt ynes

žeme, 
Kas 
tiko, tai Ivij sziam raszvmui da 
nedažinota. Nelaime atsitiko 
l’tarninke. Apie KM) darbinin
ku kurie radosi tame laike 
szaflo girdėjo kaip dundėji
mas vandens insigavo in ka
syklas ir in laika iszsigelbejo. 
Nelaimingi yra: II. Kircbcoer- 
ser, Augustas Jenczik, M. Law
rence, Jonas Loricz, Jonas 
Gondaro ir C. Smith. Kasyklos • ♦
užli(‘tos ant asztuoniu pėdu ir 
ims ko'kias dvi dienas pakol 
vandeni iszpumpHOs. Penkios 
kitos kasvklos likos užlietos 
aplinkinėje szio miesto.

Kasyklos priguli prie 
Painsley isz (levelando, ir jo
sią paprastai dirba 
j zimtai darbininku.
RADO MIRTI PO RATAIS.

Wilkes-Barre, Pa. — Nesz- 
dama maisza daržovių skersai 
D*daw»ru»ILndson geležkc- 
lio, Fnnciszka Grochowskiene, 
45 metu, gyvenanti ant 241 
New Hancock ui vežios, motina 
szesziu vaiku, likos piftaikinta 
per truki ir taip pavojingai 
suž<‘ista, kad mirė po keliu va
landų ligonbuteje.
TRŪKIS UŽMUSZE

MOTERE 104 METU
AMŽIAUS.

Pittsburgh, Pa. — Agota R-a- 
simons, 104 metu, eidama ant 
pamaldų in katalikiszka baž- 
n veži a Szv. Kazimiero ant 
South Side, likos užmuszta per 
Pennsylvanijos truki artimoje 
bažnvezios. Ndlaime mate ke
li szimtai žmonių. Lokomotiva 
turėjo būti pakelta idant isz- 
gauti isz po ratu sumalta kuria 
senukes.

radosi 
girdėjo

lame 
i' girdėjo kaip < 
vandens insigavo in

J. A.

apie trys

GILUKNINGA MOTERE.
Mrs. William Jones isz Co

vington, Ky., szimet laimėjo 
$1,000 visokiuose kontestuose 
atminimo visokiu užduoeziu 
laikraszcziuose. Pirmutine do
vana laimėjo už paraszyma: 
“kodėl žmonys privalo valgyt 
daugiau žuvu,” 
jiojo National Salmon Pa|qking

kuria padova-

P>.

Cleveland, Ohio. — George 
Simmons, czionaitinis kurato
rius muzejaus, sako buk pa- 
krasztyje Brazilijos ant salos 

” randasi nž-

salos 
kad tasai

“Treasure island 
kastas skarbas vertes 50 mili
jonu doleriu, del tojo, kuris ji 
suras. Profesorių Simmons, ne- 
senei sugryžo isz tosios 
ir rado pedsakins,
skarbas isztikrnju tennis ran
dasi, kuris'likos pagriebtas nuo 
lukasti Indi jonu per marinius 
razba i n in kus.

Vienas isz t uju skarbu vertes 
40 milijonu doleriu likos už
kastas per Iszpaniszka razbai
ninka vardu .Jose Santos, ku
ris pagavo Iszpaniszka laiva 
ant kurio radosi daugybe vi
sokiu brangenybių kaip: auk
sas, sida'hras, bažnytinei indai 
ir kitu brangenybių, apiplesz- 
tos isz bažnveziu Lima, Peru.

Taipgi suvirszum asztuoni 
milijonai doleriu vertes skur
lio likos užkasta toje vietoje 
per 
“Zulmira,” 
kis tai Rusas, žinojo apie vieta 
paslėpto skarbo, kuris nesenei 
mirė Anglijoj.

Tojo skarbo jeszkojo visokį 
žmonys nuo 1800 lyg 1892 me
to, o dabar susitvėrė kompani- 
je t ik.de suradimo jojo.
KIEK PROHIBICIJE IR

GERYMAI KASZTUOJA.
Pittsburgh, Pa. — Szioje ap

linkinėje prohibieijos agentai 
paėmė visokiu gerymu už $1,- 
213,955 vertes o k a sztai buvo 
$45,000, Viso padaryta 132 
kratos pas 202 žmonis, nuo ku
riu atėmė 83 samogonkas, 43 
automobilius ir 2 laivelius.

Prohibieijos 
ant szio distrikto Pennington 
sako buk alus szioje aplinkinė
je parsiduoda po $65 už hacz- 

arielka $185 už keisa 
munszaine $5 už galonu. 
KUNIGAS NUŽUDĖ 4

VAIKUS, PACZIA IR 
PATS SAVE, O TAI 

PER ŽMONIŲ 
LIEŽUVIUS.

South Torrington, Wyo. 
Rev. J. B. Minort, 45 metu, pra- 
haszczius babtistu bažnyczios, 
nužudė savo paczia, keturis 
vaikus ir pats save. Vaikai tu- 
i'ejo nuo 4 lyg 15 metu. Tik vie
nas sūnus, 10 metu iszsigelbe
jo nuo mirties, nes buvo moks
lą ineje.

Priežastis žudinstos buvo 
bjaurus paskalai paleisti per 
kūmutes ir szeimyniszkas nesu
pratimas isz tosios priežasties. 
Kunigas taipgi buvo skvajeriu 
ir manadžeris grudu magazino.

YRA MILIJONIERIUM, O 
BET DIRBA FABRIKE.

Philadelphia, Pa< — Jonas B. 
Bolton, ne taip senei dirbo kai
po verpėjas fabrike, bet szia- 
dien yra milijonierium isz prie
žasties kszradimo minkszto kal- 
nierelio. Bet nepaiso kad yra 
turtingu ir kas diena eina in 
darbu szeszta valanda isz ryto. 
Boltonas iszrado materijola Ui 
kurio padirbo minkszta kalnie- 
rcli del vyru, 'kdkius sziadien 
daugelis naudoja. Savo patentu 
pavedė Jonui Vau Ilousen isz 
Bostono, kuris dasidii^bo mili
jonus. Boltonas už savo paten
tu neaplaike no cento ir ap
skundė Housenhi. Teismas už
sibaigė nesenai, pripažindamas 
poltonui 1,314,214 doleriu kai
po jojo dali nuo iszradimo.

Angliszka 
Zulini ra,

razbaininka
kurio draugas, ko-

ka,
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KANADISZKA ARIELKA SZMUGLERIU OTA ANGLYSIĄ

Prohibieijos agentai Spokane, Wasli., dagirdo kad szmngleriai pergabena guzule per 
Kanados rubož.iu maiszuose augliu. Po trumpam musziui su revolveriais, agentai suėmė tris 
vyrus ir motere kaipo ir visa vagonu fosibrf ‘L 
kaipo ir keturis automobilius su kuriais ketino iszga'benti

anglines guzutes,
“a nglis 

veikslo matome 'prohibieijos n gimtus ir giizute maiszuose augliu.
— ■ • ■ - 1 ™

KETURI UŽGRIAUTI SUŽAGEJO
-----  MERGAITE

, > kuri buvo verta $15,000
: vagono. Ant paisz

Isz Visu Szaliu
GAZ O

ŽUDINSTA
UŽ PLAUKUS

38 METAS ’

ISZ LIETUVOS
a

'ill

NENORĖJO NUKIRPT
PLAUKUS, ISZMESTAS 

ISZ MOKSLAINES.

NUŽUDĖ PROFESORIŲ.

EKSPLOZIJE
KASYKLOSE UŽGRIOVĖ

4 ANGLEKASIUS, 
KELIS SUŽEIDO, KITI 

ISZGELBETI.

Moundsville, W. Va. — Try 
anglekasiai likos užmušzti 
vienas vaikas, keli likos su
žeisti, eksplozijoje kokia kilo 
Glendale Gas Coal Co. czionais. 
Vienuolika anglekasiu iszsigel- 
bejo. Keli likos užgriautais bot 
likos iszgelbetais in laika per 

draugus. Boso Jessie
Fogle, sunns tame laike atlan
ko kasyklas, pažiūrėti kaip 
darbininkai dirba kasyklose ir 
jisai pražuvo norints tėvas ga-

savo

ISZGAMOSKETURI 
SUŽAGEJO 17 METU 

MERGAITE.

BAISUS
RAZBAININKAS

s
ir

Greensburg, Pa. — Valerijų

til 
iC 
1
fJAUNIKIAI BE LAIKO IN 

KAPUS PALYDĖJO.
“L” kor.)--10- 

Ežeronu apskrities ligoni- 
valdybas 

rasztininke O. Czicz<*)vte. Jos « 
perankstyvos mirties kalt-niū
kus vadina J.T. ir Alf. J. - — 
abu tos fiat instaigo? darbinin
kai ir dideli Katalikai.

Mirusioji pati bandžiusi pa- 
szalinti gemalu, bet susižeidus 
ir mirusi.

KAUNO SZAULIU 
MANEVRAI.

Spalio 17 d. kelios 
rinktines (kuopos daro 
kus manevrus, kurioms vado
vavo mjr. Szarauskas. Manev
ruose dalyvavo pilnoje kauty
nių tvarkoje invairiu ginklu 
rusziu Szauliai, santiarijos per 
sonatas, gaileistingos 
spaudos atstovai ir tt.

Buvo daroma puolimo ir 
nimosi bandymai ir sprogsta
mųjų kovos inrankiu mėgini
mu i.

BULVIU DERLIUS.
Lietuvoje bulvių derlius szi

met in vert i namas po 220 ctn. 
isz ha. Bendras bulvių derlius 
sudarys 1,588,000 tonu.

VALDŽIA ISZDALINO 
ŽEME.

Ukmergės vals. (“V.
— Antras Antakalnis, buvesis 
grafo Kasakauško palivarkas, 
dabar paimtas valdžios nuosa- 
vvben;
narszezikams, 
maža-žemiams; prie palivarko 
trobų palikta 50 hektaru žv 
mes, kuri dabar priklauso val
džiai.

Sziame palivarke dabar in- 
taisytas kalėjimas, kur laiko
ma kelios deszimtvs aresztan- 

czia nėra dideliu 
kurie
mene- 

me- 
se-

Ežerenai. (“V.
10.
nėjo mirė apskrities

■iĮ
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Varszav, Lenkijo. -- Di
džiuodamasis isz savo ilgu 
plauku, 19 metu studentas Lam 
piez, no tik nužudė profesorių 
bet ir pats savo. Studentas lau
kes in prarnoniszka mokslaine, 
o kad turėjo nepaprastus ilgus 
plaukus, profesorius paliepė 
jam nukirpti plaukus, o kad no 
norėjo to paliepimo iszpildyti, 
likos suspenduotas isz mokslai
ne už nepaklusnumą. Po keliu 
menesiu studentas Lampicz su- 
gryžo in mokslAinia da su il- 
gosneis plaukais ir šukele 
mokslaineje maiszati už ka li
kos iszmestas laukan. Kada 
direktoris mokslaines K i pa ėjo 
namo, studentas paleido in ji 
szuvi, nžmuszdamas ji ant vie
tos, po tam pats sau 
kulka in krutino.

savo

Kauno 
k ari s z-

pili

't:i

plaukais ir

seservs

<rv- 1
'i

PABUDO SAVŽINE BAISIO 
RAZBAININKO, KURIS 

NUŽUDĖ APIE 50 
ŽMONIŲ.

Ik
paleido

Castol, 17 motu, isz Portage 
Cambria pavieto, likos sužago- 
ta per keturis i segamas Alfon
są Bush, Andriu Maloic, Juliu 
Jaszczeloni ir Fra na Czernevs- 
ki, kuriu teismas dabar tęsęsi 
pavietavam sūdo. Valerijų sa
ke, buk su savo drauge ėjo 
nlyczia kada jaises sutiko kal
tininkai duodami joms pa- 

munszaines, 
nuo kurios .ap^Ynigo ir apsir- 

Uada iszgamos insodino 
in automobiliu, iszveže 

in užmiesti ir tonais abidvi su- 
žagejo. Czernevskis nžprotesta- 
vojo prieszais savo draugus už 
toki žveriszka pasielgimu su 
mergaitėms, bet turėjo tylėt 
nes jam kiti atkiszo revolveri 
in krutinę jaigu gelbėtu mer
gaites.

buk

< I i|u< ta mi 
traukli gurkszni

H
MOTJSRYSSEPTYNIOS 

LAUKIA VIENO VYRO. 
Varszava. — Emilijus Za- 

reczki atsisėdo porai metu in 
kalėjimu už dvi-patyste. bet 
tas faktas neikiekw neatszaIde 
jausmu septynetos moterėliu, 
kurias jis suviliojo ir su ku
riomis buvo apsivedęs. Jos sa
ko, kad kaip tik Emilijus i^zeis 
isz kalabužes, tai visos puls 
ant kaklo ir szauks “Mano vy
relis.” Jos ji skaito “idealisz- 
ku ’ ’
liudyti, kada buvo teisinas.

Palermo, It a liję. —- (/zionai- 
tineje policije suėmė garsu 
banditą var(du Daminięo Gra- 
ppo ,kuris buvo vienas isz 
k rian ja-geri ilgia usi u razba i n i n 
kn visoje aplinkinėje, nes jis 
nužudė, kaip pats prisipažino 
arti penkias-deszimts žmonių. 
Viename atsitikime nužudo jie 
visa szeiinyna ir du nekaltu 
vyrus; o keliolika žmonių sėdi 
kalėjimuosia už žudinstas ku
rias jis papilde; paprastai žu
dydavo jis savo draugus už tai 
idant ji neiszduotn. 
atsitikinie, insiverže jis in tū
lo ūkininko grinezia nakties 
laike, kur nužudo pati ūkinin
ką, jo motere tris kūdikius ir 
tris kitus žmonis, 
sza i s ji neliudintu.

Razbaininkui dabar pradėjo 
griaužti savžinia ir rodosi jam, 
kad visos nužudytos aukos 
jam pasirodinėja ir neduoda 
ramybes. Nuėjo aną diena ant 
policijos, melsdamas idant ji

suome

vienas

1 ! k or.)

41

go; T 
ja i sės

na stengėsi .savo 
beti.
NEPAKLUSNUS SŪNELIS 

NUSZOVE TĘVA.
Gettysburg, Pa. — Charles 

Nuli, 16 metu, likos uždarytas 
kalėjimo už nužudymą savo 
tėvo. Tėvas paliepė sunui luk- 
sztvf korinis ant ko sūnelis ne
sutiko ir isz to kilo barnis tarp 

pagrie- 
paleido

virszininkas sunflus i>’ tėvo. Sūneli?

o

be stovinti karabinu, 
szuvi in tęva ir in puse valan
dos levas mirė nuo užduoto 
žaidnlio. Arnikas sake policijai 
kad ne mane tęva nuszaut tik
tai nugazdvt bet kitaip atsiti
ko.

NUŽUDĖ SAVO 
SUVADŽIOTOJA.

New York. — Katre Di Mi- 
_  no, 16 metu motore, li'kos aresz- 

tavota už nužudinima savo su- 
vadžiotojaus Luigi Fino, 34 
metu. Jauna motere pribuvo isz 
Chicagos idant jam atkeršyt. 
Katre sake palieijai, buk laii- 
gi ja ja sužagejo kada turėjo 12 
metu. Po tam jiji isztekejo už 
kito vvro ir iszvažiavo in 
Evanston, Ill., 
Tasai rakallis seko paskui jaja 
ir kerszino pasa'kyti josios vy
rui ka su jaja padare ir kokia 
ji per motere, jaigu jam neuž- 
mokes paskirtos sumos pinigu. 
Kada jam pinigu nedave, Lui
gi apsakė josios vyrui viską ir 
vyras savo jauna moteri isz- 
mete lankau. Tada jiji pribuvo 
in czionąU atkerszyt jam 
padaryta Skriauda, o kada ji 
sutiko ant ulyezios, paleido in 
ji kelis szuvius, užmuszdama 
ant vietos.

TURI DESZIMTI METU BET 
NETURI DANTŲ.

iszvažiavo
su savo vvru.

uz

■ I A
Poplar Bluff, Mo. — Norints 

no turi ne vieno danties burno
je ir daktarai sako, niekados 
neturės, bet 10 metu senumo 
Irvin Kearbey, gali sukramty
ti steika ir kitokius maistus da 
geriau ne kaip žmogus turintis 
danth. Jojo brolis 14 metu ir 
giminaitis AVillimas 16 motu 
taipgi neturi dantų, bet valgo 
viską kas tik papuola. i

f

BUTLEGERIAI NUŽUDĖ 
PALICIJANTA DRUŽIN- 

SKI, KURIS KOVOJO 
PRIESZ JUOS.

Pa. — PalicijantasDuryea,
Petras Družinskas, 32 metu, li

ga radžiu jo 
o rovolve-

kos' surastas savo 
su perszautu szonn, 
ris gulėjo po juom, kaip rodos 
padėtas tonais per žadintoju. 
Isz pradžių buvo manoma, kad 
Družinskas papilde savžudins- 
ta, bet vėliaus pasirodo kad tai 
negalimas daigias. Kolos die
nas adgal palicijantas susiba
rė su keliais vyrais už pardavi
nėjimu munszaines, todėl pali- 
eije mano kad jisai likos nužu- 
diritas. Velionis paliko paczia 
ir keturis mažus vaikus.
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Viename

kad prie-

vyru ir atsisakė priesz ji

Paskutines Žinutes.
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ANT ATMINTIES ŽUVUSIU 
KAREIVIU FRANOIJOJ.
Stovylas “Liberty” kuri ne- 

senei atidengė Kansas City, ant 
atminties žuvusiu Ameri’ko- 
niszku kareiviu Franci joj. Sto
vylas kasztavo drauge su 
dviems knygynais apie $1,500,- 
000. Prezidentas Coolidge da-

Į lybavo atidengimo.

melsdamas idant ji 
uždarytu kalėjime, nes tai sau
giausia vieta ,del jo ir sutinka 
ant mirties bausmes, ant ku
rios užsipelnę. Sudas ji nubau
dė ant pakorimo.
GRANADAS EKSPLODAVO 

12 ŽMONIŲ UŽMUSZTA. 
Trent, Italije. — Dvyleka 

kaimioeziu nuo 18 lyg 20 metu 
tarp ju trys moteres, likos už- 
muszti, o Įieliolika sužeisti, ka
da granadas eksplodavo ant 
lauko. Vienas isz kaimieoziu ne
žinodamas kad žemeje randasi 
granadas, kirto su špatu ir tas 
eksplodavo su baisioms pasek
mėms.
DAUG BEDARBIU ROSIJOJ

Moskva. — Prezidentas Toms 
ki isz raudonos draugoves dar
bininku, pareiszke savo rapor
te,kad visoje Rosijoj szihdien 
randasi 1,500,200 žmonių netu- 
rineziu darbu kurie p r i guli 
prie darbininkiszku uniju. Prie 
to neprisiskaito darbininkai 
kurie nepriguli prie jokiu uni
jų.
TŪKSTANTIS PASILIKO 

BE PASTOGES PER 
UGNĮ.

Tokio, Japonije. — Tukstan- 
cziai žmonių pasiliko be pasto
gių, kuriu namai sudege laike 
baisios ugnies užmiesti jo Shi- 
nagava. Ugnis sunaikino 14 fa
briku ir 150 namu, o Nippole 
sudege 15 fabriku ir 240 namu. 
Blodes daoina ant milijono 
yenu.

1[ Greensburg, Pa. — Kazi
mieras Rakovski, 32 metu, isz 
New Field, likos užmusztas 
kasyklosia North Bessemer.

fl Cincinnati, Ohio. — Nu
siminus kad ilgai serga, Katre 
Bochett, 42 metu davė trucyz- 
nos keturiems vaikams ir pati 
iszgere. Visi pavojingai serga 
ligonbuteje.

V Philadelphia, Pa. — Ke-

tujžinoma, 
prasikaltėliu, tik tokie 
nuteisti kalėti po kelis 
sius, po vienus ar dvejus 
tus, arba katrie jau baigia
dėti nors ir dideli prasikaltė
liai.
PRIVISO DAUGYBE VILKU.

Pagiriu apylinkėj priviso 
daugv ilku. Sziomis dienomis

turi žmonys likos užmušzti per jie padare daug nuo?toliu ūki-
elektrikini karuka, kuris tren
kė in ju automobiliu. Buvo tai 
Fedas Schoette, jojo pati, 
šuo ir du vaikai.

H Gallitzin, Pa. — Matilda 
Bedricziene, 41 metu, norėda
ma paskubinti ugni pecziuje vilkai, 
užpylė karasino. Eksplozije su
ardė kuknia o motere sudege 
ant smert.

11 Gowan, Pa. — Szimtai 
darbininku stengėsi užgesyt 
ugni kuri kilo Northcounter 
gengvejo, kasyklose Buck M t., 
Coal Co., arti czionais.

TRYS OUZIKAI.
'I

se-

ninkams; buvo sudraskyta <lu 
arkliai ir kumele su kumeliu
ku, ankliaganis suskubo insi- 
kraustyti in medi, todėl iszliko 
gjA’as. Kita diena * buvo su
ruošta medžiokle, nuszauta 2

APLEISTOS KAPINES.
(V.
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Daraktorka kalbėjo in savo 
mažus studentus:

“Kožnam duosiu po tris 
guzikus. Atsiminkite, jog pir
mutinis guzikas perstatų Gy
vastį, antras Laime, o treczias 
Džiaugsmu. In tris dienas, at- 
neszkite man atgal tuos guzi
kus ir neužmirszkite man pa
sakyti ka tiejė guzikai persta
tų.

Paskirta dienu vaikai atne- 
sze atgal guzikus in mokslai* 
nia ir daraktorka užklausėir • daraktorka užklauso 
Petruko Ar jisai atsimena ka 
jam pasakė.

— Plis ticzer, asz visu gu- 
ziku neturiu. Sztai atnesziau 
Gyvasti, o sztai yra Laisve, bet 
motina eme ir prisiuvo Džiaug 
sma prie mano kelnių. •

Debeikiai, Utenos aps.
kor.) — Netoli prie Debeikių 
miestelio yra senos kapines, 
kurios taip apleistos, kad ei
nant pro szali, net koktu daros 
ežia musu boeziu amžino pail- 
sio vieta kiaulių kuisyklemis 
paversta; tai didžiausis apsi
leidimas ir negerbimas boeziu 
szventos poilsio vietos. Goda, 
Debeikiecziai!

buvęs Seimo a t st o-

KUN. A. VILIMAS 
ATSISAKĖ NUO 

KUNIGYSTES.
Diplomuotas juristas ir eko

nomistas,
vas kun. Adoma Vilimas nepa-' 
kęsdamas kunigu Jezuitiszko 
veikimo visuomenėje, kurs di
džiai žemina kunigu varda ir 
gabe, viezsai spaudoje prune- 
sze kad padavęs vysk. Karevi- 
cziui pareiszkima ir remdama
sis kan. 211, atsisako nuo ku
nigystes. Peiktai kreipdama si b 
in visuomene prasto daugiau 
nevadinti ji “kunigu, nes to
kio titulo neturįs ir e? as pa- 
nrnstnR nn«mnlini«
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.
•>

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn SC, Chicago, Ill. 

----- ------------------------ --------------------

Kas Girdėt
Szimet Kalėdos bus linksmos 

Ahut I'O, nes pagal valdžios 
apskaitymo, tai ‘bankuose ran
dasi apie 50 bilijonu doleriu. 
Zmonvs suezedino suvirszmn 
24.2110,1K>0,000 doleriu, arba bi- 
lijoira doleriu daugiau ne kaip 
praeita meta. Zmonys ant savo 
pinigu aplaike apie 800 milijo
nu doleriu procentais.

tilo

Akvva vra žinoti kiek Ame
rike sunaudoja medžiu ant vi
sokiu iszdiubimn. Rapartai pa
rodo buk fabrikantai grabu su
naudoja- 102 milijonus pėdu 
minkszto medžio ant padirbi 

grabu. Sietiniu duriu ir
langu fabrikantai sunaudoja 
20 milijonu peniu kas metas. 
Ant bizniavu toblyczeliu su
naudoja 30 milijonu pėdu. Ant 
viedru, kopeeziu ir kitokiu isz- 
dirbimu isz medžio unaudoja 
100 milijonu pėdu. Visokioms 
medinėms zolsivelems sunau- 

2,300,000 pėdu medžio.
Amerike nežiūri kiek iszker- 

ta medžiu, bile turi-pelną isz to 
ir nesirūpina ar ateitoje me
džio užtdks ar ne.

z<»ls>velems

t

do ja

ateitoje

Gera naujiena del motorėliu 
ant Thanksgiving Day: szimet 
bus užtektinai kurkinu (tur
key) del visu, o ne tiek kasz- 
tuos kiek praeita meta. Valk
tis Teksas, kuris pristato pen
kiolikta procentą kurkinu 
Amerike, skelbia buk szimet 
kurkinai parsiduoda po 27 cen
tus ant svaro, o papjauti ir ap- 
ezy>tyti po 38 centus už švara. 
Visztu, aneziu, žasu ir zuikiu 
taipgi yra užtektinai.

procentą

Girdėt, kad legislatura keti
na pavėlinti varytojams geros 
arielkos dirbti kas metas po 
1ris milijonus geros arielkos 
del medikaliszko sunaudojimo.

Matyt, kad virszininkai bi
josi kad jau baigėsi gera guzu
le ir turės gerti munszaine, to
dėl geidže užtikrini ant atei
ties idant t urėtu‘ka geri. Priek 
tam ir ženklyvi but Jėgeriai no
rėtu gauti tojo gero szt<»po del 
saves, bet vargszams užteks ir 
Gaminio darbo raugalas.

Po Svietinei Karei Europo
je pradėjo naudoti pasažieri- 
nius ir tavorinius eroplanus 
tarp visu vieszpatyscziu, pana- 
sziai ketina daryti ir ezionais 
Amerike. Dabar isz (’liicagos 
ketina lėkti pasaiierinis ero- 
planas in tolimus miestus. Ta
sai eroplanas yra padirbtas 
vien isz metalo, su visokioms 
vigadoms, kokios randasi ant 
pasažieriniu trukiu; turės kuk- 
nia, mieg kambarius, bet 
ro”
hibicijos, bet pasažieriai gales 
turėti savo bonkiites ant parei
kalavimo, nes ore nesiranda 
proliibicijos agentu idant da
rytu krata. Tieji eroplanai ga
lės sutalpyti po asztuonis pasa- 
žierius ir bagaža.

Toki pasažieriniai eroplanai 
jau lekia isz Filadelfijos in Vir
ginia už 30 doleriu in ten ir ad
gal.

“ba- 
neturės isz priežasties pro-
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Tirtas turtingai* advokatas ir 
sportas isz Toroifto, Kanados, 
(’baries Vance Miller, paliko 
po smert testamenta, kuriame 
paliko savo szerus sumoje $25,- 
000 del savo draugu kurie vi
sai nekenezia arkliu, sava sze- 
ras keliuose bravoruose vertes 
$750,000 iržrasze septyniems 
dvasiszkiems kurie buvo karšyč
iais prohibicijonieriais, o ka- 
talikiszkam kunigui užrasze

$10,000 ant misziu už duszia 
tūlo žmogaus, kuriam prisi- 
duos po smvrt> nes tikisi eiti in 
pragare. Mjller mirė Subatoje, 
o kaip jojntdrangai spėja, tai 
užraszc t y czia |u<»s pinigus 
tiems, kurie jam bnvo prieszin- 
gi už gyvasties. Jeigu pinigu 
nepriims; tai bus atiduoti ant 
mielaszinlingu inslitutu.

———
Angliukas streikas pasibai

gė be naudos del darbininku 
kuris tęsęsi nuo Gegužio mene
sio. Anglekasiai pralaimėjo, 
nes mokestis bus mažesne o 

dirbo tik

Anglekasiai 
mokestis bus 

darbo diena ilgesne, 
seplynes valandas ant dienos, 
bet dabar dirbs ilginus.

Angliję per t a ji straika nete
ko 1,250,000,000 doleriu, arba 
po 15 milijonu doleriu ant die
nos nuo kada prasidėjo si rai
kąs ‘konia 200 dienu adgal. Per 
laji laika valdže turėjo parga- 
beiit milijonus tonu augliu isz 
nžrirbežio idant fabrikai nenu
stotu dirbt. Sziadien ir be ang
linio st raiko randasi pusantro 
milijono visokiu darbininku be 
darbo, o 
laikinoja 
<

’i t ' I .i ' t ' ir ' . f i / 1 ' r ,/ ,, c" t
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Kaip gudrus bernas nuo gas- 
padines junkini atpratino. 
Netoli nuo'dvaro gyveno gas- 

'pa'dorius su. savo jauha paozia.
... . 'f k " a k A t

Isz to dvarų ateidavo slaptai
urėdas paw jo pączia. Viena 
karta užėjo pas juos jaunikai- 
'lis siūlytis už berną. Anas ne 
jo*kios algos nereikalavo, tiktai

Bei kodėl Jonas,

2,.‘Liti,000 žmonių ap- 
paszialpa nuo Vainuo

Ižios.
Anglekasiai neteko septynių 

valandų darbo ir tarpiau!iszka 
sutartu, įmes dirbti už mažiau 
ir likos siimuszti visame. Ant 
užbaigimo st raiko balsavo 432,- 
000 o pri(‘>zais 352,000.>2,000.

Isz 31,614,269 asmenų, gyve
nusiu ant Amerikos farmu 
Sausio 1, 19’2(1 metais, kada in- 
vyko žmonių suraszymas, 3,- 
289,414 buvo jaunuoliai tarp 15 
ir 19 metu amžiaus. Kitais žo
džiais kalbant, farmeriti jauni
mas sudarė 35-ta nuoszimti vi
so to amžiaus jaunimo, buvusio 
tuo lai'ku Amerikoje.

suraszymas,

TIKRAI PASZALINA 
SKAUSMUS.

Nuliūdo kentėtojui del asztriu, tar
si peilio skausmu, nustipusiu vargi- 
naneziu, nuolatiniu skausmu, .kurię 
labai dažnai eina su plaucziu ir skil
vio nesmagumais, gali rast malonia 
pagelba naudodami Johnson's Re J 
Cross Kidney Plaster’i. Jis suteiks 
beveik ūmia pagelba nuo baisiu ken
tėjimu, ir visai nekliudys, bet padės 
sveikatos stoviui einant greta kitu 
gydymo priemonių priraszytu jusu 
gydytojo.

Johnson’s Red Cross Kidney Plas- 
ter’is neturi but laikomas kaipo vais
tas del organiniu suirimu — jusu gy
dytojas gali ta jums patarti ir 
teikti tikrus nurodymus.

Johnson's Red Cross Kidney Plas- 
ter’is szildo ir szvelnina, ir jo vais
tai būtinai pradeda persisunkti per 
oda tiesiog in apimtas dalis. Jo nau
dingi rezultatai veikia taip ilgai, kol 
plusteris laikoma prie kūno. Tikrai 
paszalina skausmus. Buk tikras pa
reikalaut pas vaistininką didelio Red 
Cross Kidney Plaster su raudona 
flanele iJžpakalyje. Visose vaistinėse.

su-

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Pigiau negu fabrlkos preke 6 pulkus 
daiktai preke dar tiktai $4.90 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažiaus kaip |12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vldurei, pulkus isz- 
marglntl nikelio luksztal, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug motu. 
Gvarantyti balberio kllperel plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
czei ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri geležeis, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti. Gražus lencu- 
gells gold-fllled su kompasu ir labai 
gera safety, bri t va. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats bevelk tiek vertas kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskite 35c. stempo- 
mis o $4.90 užmokėsite kaip gausite 
tavora in jusu namus. Adresavokite:

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. 602. Chicago.

kada ir a'teidavo, lai jau Imda
vo gudresnis. Tai'p jie abudu, 
bernas su gaspadorium, rude
niop jau, iszvažiavo rugiu set. 
Berno Jr užinatyta, kad atėjo 

Nosekim, sako, szia
dien ru'giu, nes szios'dienos se- 

’’ Gaspado- 
rius paklausė berno ir paleido 
namo. ♦Jiem injojant in kiemą 
urėdas pasižiuri’jo per Įauga ir 
paimate aijojaiiczius gaspado-

urėdus. < i

vesi begi iii 
kva! kva!” 
mates velnią begauti per lauka. 
Ponas padekavojo už parody- 

1, o 
pe-

niiszka.
juokėsi ponas pa-

” Kva!

tus kirmėlės iszes!

ma velnio ir nuvažiavo sau 
bernas iszkrates isz baez<kos ] 
lenus siigryžo namo. Parvažia
vęs sako gaspadonni: 
d a nenorėjai

M a t ai, 
duot vežt; tris 

szimtus paėmiau. Nednve ir in 
miestą invaižhtot, tuojau nu
pirko.!’ ra/H

4 4

niekados! ’ ’
4 4

padoriu tarė: 
lupsi, lai gyvensite meileje!" 
Nuo to laiko unslas ne nosies 
neparodė tuose namuose.

(TOLIAUS BUS.)

Bernas' pasakė: 
sudiev” ir iszeidamas in gas- 

‘‘.Jaigu paczia 
, i ”

I
H

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY __ •

SLAPTYBE
NUVARGIM0

1

''Buvo du draugai, vienu mo
tu, ii* abudu dirbo beveik pa- 
naszu darbu. Vienas buvo svei
kas, gero ir malonaus ūpo, ki
tas visuomet susiraukęs ir vi
siems skundėsi apie savo ligai, 
ir žinoma pažystamoms labai 
nusibodo klausyti apie jo gal
vos skaudėjimus ir visokius 
kitokius skaudėjimus. Bet ne
buvo linksma tiems draugams 
truputi vėliaus sužinoti kad an 
t rasis mai susirgęs, turėjo isz- 
važiuoti in vakarus. ‘‘Asz nie
kad nemislinau kad jis isztik- 
i’tiju sirggo” pasakė nevienas 
draugas. “
kuris daug sunkiaus dirba, at
rodo tokiu sveiku?“ rIV)(lel, 
kad novargis antrojo sveikata 
iszbaige.

Nuovargis buvo pirmo žmo
gaus asziausias prieszas. 
ndkalbame apie 
nuo sunkaus darbo. Nuovargio 
nuodai susirenku, žmogaus ku
ne nuo nuobodumo, neintere- 
singumo, ptr didelio proto in- 

Tas tai 
ya nuovargio misterija. Netik 
sunkus darbas mus suvargina. 
Jeigu kasdien sunkiai dirba
me, tas darbas nuvargina mus 
bot miegas ir poilsis pagelbsti! 

nuovargio 
nuodus. Nuobodumas ir rupes- 

nuovar- 
Mechanikas, parojęs na

mon, po sunkaus darbo, 
maino visas savo mintis, tru
puti pailsėjęs eina km' nors pa
silinksminti. Bet tas kuris per 
diena se,di prie raižomojo sta
lelio, vakaro turi atli'kti kokio 
nors fizinio darbo kad nunirus 
kauja nuo galvos in kitas kū
no dalis, 
sveikatai.

Netik miege rasime pailsėji
mo. Poilsio ir pa.4ilinksminiiųo 
suteikia vaikszcziojimas, geros 
knygos paskaitymas, loszimas 
“golf ir ‘‘tennis”. Bet katras 
isz tu daugiausia pagelbės, pri
guli nuo 'ko kunas reikalauja, 
del gerai balansuoto fiziszko ir 
protiszko gyvenimo. Biznierius 
kuris per diena dau& susirūpi
nės, parėjės namon neturi kal
bėti apie savo bizni, jo rūpės- 
ežius, apie jo darbu, tr gerinus 
namie nestudijuoti sunkius

sveiku ?“

Bet
nuvargima

veržimo ir rnpesczio.

gamtai iszplauli

lis greitai veda prie 
gi o.

per

Permaina pagelbsfa

nestudijuoti sunkius 
problemus kurie reikalauja gi
lios koncentracijos.

Szeimininkes nuovargis yra 
netik nuo darbo bet ir nuobo
dumo. Gaminant tris valgius 
kas dien, siuvant drabužius, 
mokinant vaikus, sugadin ge 
riause upa. Ant lauko pavaiksz 
cziojimas, pasivažinėjimas1, ke
liu sau va i ežiu v akacija, tie yra 
gedausi vaistai szoimininkęms 
— ir namai bus daug linksmes
ni.

Nuovargis pirmiausia pasi
rodo nekantrumu greitu iner- 
zinimu ir nerūpestingumu. 
Kuomet kas pasako kad tavo 

arba patsai 
tai tada laikas 

kreipti atyda in kiek valandų 
, k a valgo, 
veiklumas, 
vaikas- valgo 

tuoj neturi energijos ir kantry
bes.

Jeigu žmogaus kūnas netin
kamai maitintas tai negali at
sikratyti nuo džiovos ir nuo 
kitu užkrecziamu ligų gemalu. 
Yra sveika dirbti pakol pa
vargstame bet saugokimės nuo 
galvos skaudėjimo, nerviszkli
mo ir piktumo. Gali būti nuo
vargio pavojaus ženklai,

National Tuberculosis Asso
ciation žiuri in nuovargi kai
po džiovos iszpletojimo pirma 

Vesti jos darbu ap- 
visuomene kaslink 

sveiko gyvenimo taisyklių, ji 
veda savo metini Kalėdiniu 
ženkleliu (Christmas seals) 
pardavinėjimą per visa szali 
Gruodžio menesi.

vai kas tinginys, 
tip manai,

vilkas miega 
jo protinis 
netinkamai

faktorių, 
szvic'ftti

k < > k s 
Jeigu 

tai

Kalėdiniu

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojuje.

I

Ant antro ftoro KJine Sztoro, 
19 W. Center St. Mahanoy City
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iszsiderejo, kad pasibaigus me
tams gaspadori us padarytu
alaus ir pamylėtu ji įpriesz isz- 
ejima. Gaspadorius ant to su
tiko ir bernas ji prižadėjo pa
daryt ponu. Viena karta iszejo 
anie abudu su gaspadorium ar
ti; aro, are 
nuo pusdienio pasidaro labai 
karszta, 
dorini: ‘‘ 
karsztis! Ar dabar art ? Veluk 
eikim virkszeziu 'kult, tai dau
giau uždirbsime, 
ardami. ’ ’
nenoroms vienok paklausė ber
no. Bernas inunane, kad yra 
urėdas pas gaspadiuo ir rupu
lio savo 
kogreieziau parjot 
jojus bernas sako g 
“dabar tu iižlinobk arklius ir 
gali prigult lyg asz pietų val
gyt ateisiu, — asz tuojau einu 
virkszeziu kulti.” “Gerai” at
sake gaspadorius. Bernas nu
ėjo klojimai! ir inejas imie bal- 

bartis sakydamas: ‘‘tai 
tokio 

iszkultas 
” Užlipo 

verezia virksz- 
gaspadoriu. 

eme

gaspadori us

lyg 'pusdieniui, bet

ir sako bernas gaspa- 
pa'meskiin art! tok i s

ne kaip ežia
G aspa dorins norom s-

gaspadoriu, kad tik 
namo. Par- 

’’aspadorini:

Gerai

šiai narus sakydamas:
V

kaip gyvenu,
gaspadoriaus, 
virkszezias vėl ’kultu!

jaujos iP 
keikdamas

Beversdamas,

anl 
ežias

kad

szi stipriai, sako: ‘‘ 
tavęs nepaleisiu, bet

ir at rado 
gaspatline su urėdu, nutveręs 

Dabar asz 
vesiu pas

gaspadoriu! Ar tai szi t ai p rei
kia ir gaspadiuiai daryt: 
atėjom nuo darbo — nėr kam 
valgyt paduot, o jus

mes

paduot, o jus czia 
vir.kszcziosn!.Uitis dabar jum 
abiem!” Pradėjo anie abudu 
berno praszytis, kad tik nesa
kytu gaspadoriui. Urėdas sa
ko: ‘‘Kiek tik reikia asz tau 
duosiu, tiktai tylėk! 
atsake: ‘‘ 
szeszesdeszinds 
ta'i nesakvsiu. ” e
dėjo ir ji bernas paleido, o pats 
klojime iszmiegojo lyg vaka
rui. Parcjiis namo, rado ir gas
padoriu begulinti nuo pusdie
nio, pavalgė ir vėl atsigulė. 
Anksti lyta prisikeles bernas 
gaspadoriui sako: 
veSzim žirnius,

”()g;

Pradėjo anie

Kiek tik
” Bernas 

Al \’ež k ežia sz i a i i a k t 
puru žirniu, 

Urėdas priža-

‘‘Eikim šu
le ur asz vakar 

prikuliau!” O gaspadorius jam 
“gal ir t n, sako, taip 

pat kolei, kaiiip asz^ iszmiego- 
jai per diena ir ga<na! “Ne, — 

, — asz nekiek ne
dirbau

netiki:

tarė berilas 
miegojau, dii’bau visas suszi- 
les. ” Nuvažiavęs klojimai! 
pradžiugo gaspadorius; o ka- 
gi klojime didžiause krūva 
žirniu! Sumieravo ii’ sako gas- 
padorius: “ 
tau atnesze, parodu savo galy-

Bornas tik prasi juoko ir

tai gal Dievas czia

Nuo to laiko

pradedavo 
sos.

IO‘ ft

dirb't

be!”
nieko jam neatsako. Suvežė žir
nius ir pripylė pilnus aruodus.

nepadorius vis 
klausydavo berno ir nieko nė

jo nesiklau-
Keliom dienom praėjus, 

vėl iszejo a bird u art. Kie'k pa
arė, bernas sako gaspadoriui: 
‘‘pameskim art, eikim geriau 
sziaudu rugieniu kulti!” Mat 
bernas suuodė, kad atėjo urė
das pas gaspadiinb ir abudu nu
ėjo in sziaudus. Sziuo kartu 
gaspadorius jam nesiprieszino, 
Parjojąs namo, bernas nuėjo 
klojimai! ir atrado sziauduoso 
gaspadine su urėdu, ir sukliu- 
des ji tolei nepaleido, kolei tas 
prižadėjo atvežti szeszesde- 
szimts puru rugiu. Ant ryto
jaus vol 'bernas nusivedė gas
padoriu kloji'man ir rado krū
va rugiu, sumieravo lyg sze- 
szesdeszimti. Gaspadorium pa
sidarė da lin’ksmesnis, nežino
jo, kaip ir hęmylet savo berną. 
Nuo tos .dienos ir urėdas re- 

a’tatlankydavo, o jaigucziau

4^ t^M».»**4*4**Ai ^"3 u

*' ■ • f.ET*
Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo

pasakos ali<lave
> ir tarė:riu su bernu. Labai urėdas, nu- gaspadoriui pinigus

....... ■ “T’ai dabar,, asz ka ketinau ir i automobilius del laidotuvių, kriksz-
noreczia kad ir jusltiniu, veseliju, pasivažinėjimo trt.t.

520 W. C«ntr« St. Mahanoy City, Pa.

sigando: iszbegl. per dąris ne- • 
galima, nes pamatytu. Per lan- padari
ga iszlyst vėl negalima, nes 
Įaugau buvo maži. Gas]>adine 
ii* sako jam: ‘‘ 
baez'koii kursu pelenais

1 > Urėdas 
Ui k anas

lysk sztai szi t on 
, o kaip 

anie pavalgė iszeis laukan, ta
da ir pareisi namo, 
paklausė gaspadines
apsivilkės negalėjo inlyst in 
baezka, ir ja-m prisiėjo lysi 
nuogam. Gaspądine apkamsze 
ji rūbai, apipylė pelenais ir isz 
virszaus uždėjo dugną. Inejo 
in grinezia gaspadoritis su ber
nu. Bernas apsidairęs, tuojau 
suprato kas yra baczkoj. Pa
valgi1 pietus, sako bernas in 
g

piet us,
gaspadori n: ‘ 
soti neoiaimo: leisk man in tur- 

nuvežt ir parduot szituos

bernas 
Sziadieu vis tiek

ga
pelenus, kur baczkoj!” “O kas 

. !” nusijuokė gaspa- 
No'bijok, asz pa rd uo- 

1 vjrtino bernas. “
užsimetė, sako gaspado- 
vežk sau: bent nors ne-

juos pirk 
dorins, 
siu ’’ 
la ba i 
rius, vežk sau:
riogsos ezionai grinezioj. Ber
nas tuojau apkalė lankus kie- 
cziau, kad dugnas
užkinkė arkli, insidejo in ratus 
baezka ir iszvažiavo. Baigiant 
važiuot in 
'pat ies 
klausė:

i 4

Kad jau

neiszlckt u,

miestą, susiliko to 
dvaro poną, kuris jo 

K a-gi
duot ?” “Nauja velnią, ponai 
atsake bernas
suszuko ponas pradžiugęs; na, 
tai parodyk man: asz da nie- 

nemaezia u
Kad asz, 'ponai, negaliu 

sako bernas: 
o už nauja 

‘ ‘ A sz 
žirnius rubliu, 

tu man* par<L 
paome nuo po- 

isz

4 4

į

poną, 
czia veži par- 

i y

Nauja ve In'm!4 4

man:

HZ 
mo'ka! ”

velnią!
ro-

— gali
velnią

tau
sa-

y 1kuomet
4 4

dy t, — 
isztrukt, 
b ra ngia i
duosiu tris 
ko1 ponas, t i k 
dvk!”
no pinigus, iszverte isz ratu 
baezka, nukalė su akmeniu nuo 

“Tik susimildamas, 
tarė ponas, atsuk nuo manos 
szila gala baezkos in kita puse, 
nes anl manes gali užklupt vėl
uos!”

Bernas 
iszvertt

jos lankus.

Nubaigus kalt lankus, 
kaip szoko urėdas isz staunios 
::::: g.,.- v;.;.;.: pelenuotas, da-nuogas 'r visas

h

ariau;
daugiau blogo nedarytumei!” 
Ga.opadorins, 
damas, tarė —

nieko nesupras-

ko tamstai blogo nedarau, 
gasptvdine 
ezians:

asz nieko, nie- 
1 >

i i

atsiliepe 
niekados

o '
nuo pe- 
daugian!

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 
lapių, popierini apdarai.

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

92 puB- 
Preko 26c

i

<K3r or*

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo maltomis 
kojonūs*—pamėginkite

1
------nrir—.. l - t wm— iw 

VELTUI! VELTUI!
Pareik at lūkite veltui <!uo- 

dtmnR p-vyidinea bonkutftB 
BAMBINO. Men nor hoc, 
kad jus iibandytumei jį!

I
F. AD. RICHTER & CO.

• Berry & So, 5th Sts.
Brooklyn^ N. Y.

mCc

Fl

ta* cm 
•4»

T

MMUg

*

š J

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio Ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

—

Dr. C. J. BERGER
SPECIALISTAS VYRU IR MOTERŲ LIGŲ 

NERVISZKU IR CHRONISZKU 
Garsingas Specialistas per 23 metus.

Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insi- 
gyti psisiekima kaipo specialis tas, per moksliszka isztiri- 
nejima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
tikra specialistą, kuris su pagelba naujausiu iszradimu ir 
aparatu isztirineja juso liga. Tik tokis gal suprasti jeigu 
j ūso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi 
dalis kūno prideranezei veikia. Gyduoles, Viole-rays, Serum 
ir Intravenous ampules, kurie ineina tiesiog in 4<i>auja, tai - 
yra keletą budu del gydimo ligų. Jeigu sergate tai tuo- 
jaus reikalaukite pagelbos nes laukti yra pavojinga. Krei
pkitės pas garsinga specialistą

Dr. . J. BERGER
20 N. Centre St. Pottsville, Pa.

OFISOS VALANDOS:— 9iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI

F

l 4

<•

<

tinka-

amr*

i

$

d

gumines kurpfls yra

• V

/$>
1 /
7®>

1

1;

*

.P;:’ ,

SMAGIOS GUMINES KURPES
GuminOs kurpfls, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų — ne per 
šiaurios ir ne per liuosos.

“Ball Band 
minusios.

» > (raudona bole)

B A L L@B AN D
į

Lengva pažinti tuos gerus čebatus ir guminius kalošius 
Patemyk raudoną botą ant kie-kuomet juos matai.

kvienos poros.
Zemiaus parodytos rūšys, Lopac ir Himiner, padarytos 
angliakasiams. Drųtos kur privalo būti drųta. Gumas 
tvirtas ir ilgai nešiojantis. Padai truputį pailginti ap
saugoti viršų nuo aštrų akmenų.

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

Padarytos iš balto, raudono ir juodo gumo. 
tavo krautuvninko tau parodyti.

Mishavvaka Rubber & Woolen Mfg. Co, 
460 Water Street Mishawaka, Ind.
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isz Lietuvos.

fronte Vokiecziu 
skeveldros buvo sužeistas 
pilvą Rusu armijos karininkas

Vvtantas Grinius, t
pagelbn sužeist le

siems buvo greita ir tikra. Bet 
ar tai del netikėto susivelavi- 
mo, ar per neapsižiūrėjimą, ar 
del kitos kokios priežasties, 
tiktai kapitono Griniaus žaiz
da ligoninėje buvo pripažinta 
ne tik pavojinga.

< UHtrvtM
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bot mirtina. 
Bendrai visos žaizdos in pilvą 
esi i pavojingiausios, 
A’vtantas Grinin.s liek bent nio
kojo Prancuziszkai, 
ypatingo
kalbos suprato savo ligos var- 

s skilvio pievos už- 
Isz trumpu, kapotu 

del busimos 
sujirato 'kad

o ir pats

vargo isz
kad be 
daktaru

da: pūliuoja 
degimas.
daktaro insakvmu 
ryt .operacijos jis 
jo padėtis visiszkai be vilties.

Grinių krėtė drugys, bet są
mones jis mmustojo. 
kūno isztieses rankas ji? 

nieko 
kaip

Iszilgai
- gule 
savyjejo ant nugaros, 

kito, kaip tik 
nuobodumą.

tusz- 
tnma ir kažkoks keistas tark- 
sznojimas rodos, kad ten vidu
je nenui 1st an tieji
barszkino ant raszomosios ma- 
szineles ir nuolat varto popie
rinius laksztus.

'Taip buvo diena. Bet sztai 
paraudo, parado, eino temti ty
lus pavasario vakaras. Vienuo
lyno sode virsz senu kasztanu, 
auksztai tvliame melsvai 
liame danguje užsidegė ir su
virpėjo pirmoji žvaigždele, 
skaisti, nekalta ir szvelnute. 
Slaugytojos uždare ant nakties 
anksztus, Gotiszkus, kaiji baž- 
nyczios, vienuolyno langus ir 
tuojau 
slogias ligonines kvapas » « • i i « "X" ■ O I ■ ’ « < !|1

nejausdamas
sunku, vienoda
Galvoje kažkokia keista

raižytojai

ža

pirmoji 
nekalta

pasidarė janeziamas 
i apie 

kuri per a iena gali pamirszti 
apsipratęs, 
lem putes, 
žalio stiklo 
duobes tuojau pajuodo.

Tada Griniaus 
siela apėmė priesz-mirt i uis isz- 
gastis.

Dabar jau nebe rasztininkai 
barszkino g 
jo skleidžiamieji laiszkai: 
va pripildė, grūsdamos 
ant kitos, 
gos mintys apie

Užsidegė elektros 
pridengtos 
gaubtuvais. Langu

Pasi-
darė naktis.

giliais

alvoje ir sznabžde- 
gal- 

vi<-na 
režianeziai niiodin-

nepataisoma 
praeiti deginanti geda už visa> 
padarytas 
szalta*

ir 
a kv~ 

kuri ati- 
rvto-

szly ksztenas.
pasibaisėjimas 

vaizdoje tos ateiti< 
darys savo juodas žioti- 
jaus diena.

Tur but jis sudejavo
nes prie jo Įiri.-i- 

lengvais 
dožu ■

(• ir rūpes
tingai prisilenkė prie jo.

— Tamistai negerai? 
asz galiu kuom nors pagelbetiT 
Gal pasėdėti prie tamistosl Jei 
labai skauda, daktaras paveli
jo morfinos inleisti.

Ir ji atsargiai prised 
ant kėdutės.

Tamsoje Grinius nemato jos 
veido, bot aiszkiai ji atsimena. 
Tas veidas visas, rodos, alsuo
ja tylia ramybe, ."zvelniimu ir 
užuojauta. Invairin szalin mo 
t ('rys, invairin visuomenes 
sluogsniu ir prigimties, gali

T 
si jausdamas, 

bebalsiais, 
žingsniais viena balta, 
mojanti sesuo 'rer(‘-

artino

pat.v ne

Gal

< > > žale

invairin
i ir prigimties, 

būti gražios arba negražios su
lig tautos, kultūros ir asmens 
pamėgimais. Bet kiekviena mo 
t.eris yra žavejaneziai graži, 
kuomet ja padabina motinisz- 
ka meile ir broliszkas 
tingumas.

— O, taip, mieloji sesele 
pabūk su manim jei nesunku. 
Duok tamsta man savo 
brangioji aesele 
tamsta man ne taip baisu..

— O, ko-gi tamsta bijai, 
broleli? Viskas Dievo rankoje

Jo valios nekrinta ir 
plaukas nuo žmogaus galvos. 
Juk tamsta tikintis?

— Asz Krikszczionis ir te

mieloji

ga ii (‘s-

ranka 
Terese.rn Su

ir be

Silpni,

kreipkitės pas dr. hodgens 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkoa Ligos.
kad 
prie

.vSf.vUr.

CHICAGAS TURES DIDŽIAUSIA ŽUVINYCZIA ANT SVIETO.
Jonas G. Shedd, biznierius, kuris nesenai mirė, paliko $3,000,()()() ant pamatymo prie 

talpinsiu visokios, žu-(‘zero, arti Grant parko, didžia usia žuvinyczia ant viso svieto, kurioje
vvs ir ggyventojai isz gilumos mariu isz visu daliu svieto.

galiu.kiu, kai|) galiu. Ne taip tobu
lai, kaip reikia ir kaip nore- 
eziau. Bet, sesele, asz ne mir
ties bijau asz drebu priesz bu
simąjį gy venima.. 
vis ir nesigirdamas 
kad daug-daug kartu žiurėjau 
mireziai in akis. Bet po-mirti- 
nis gyvenimas mane baisiai 
baugina... ?
ti, kuomet apie ji pamastau, 

broleli. Pas 
maloniu, 

gailesį iii-

. Asz karei- 
pasakysiu.

mam1
‘galiu susivaldv-

<r

skausmingai

—- Nebijok, 
Vieszpati tiek dau 
taip noiszs(‘iniamas 
gumas!

Grinius
galva, sudejavo ir ome 
dantimis, 
pakilusi nuėjo ties 
stalelio, apszviesto žalsvos že
mai nuleistos lempos ir už va
landėlės siigryžo prie ligonio. 
Paenu* ji už rankos ir jis paju
to ties alkūne lengvuti durste- 
lejima; inleido morfinos.
— Tuojaus tamstai bus len 

viau, s m znibždeio sesute

griezt i 
Sesuo 'Terese tvliai t 

langu prie

s tu zn i bždo jo sos 111 
Aežiu, sesele, 

Grinius ir savo silpna

baisesnisAr kada buvo baisesnis pa- 
Bet juk tas pals 

likimas laukia ir visas velnio 
aukas. Tik pamanykit: — per 
amžių amžius negal(‘ti

Melskis, -— pakartojo 
Ir szilta aszara

smerkimast

rnvlel i.•
ne

nukrito 
Melsk 

Skaiscziau-

šuo.
Griniui ant veido.
Szvoncziausios il
sios Pa n (‘les, musu Iszganytojo
Motinos! Jos maldauk, Jos tik
tai, tucz tuojau. Kartok, mielas 
broleli maldos žodžius paskui 
mane.

Gvvo* ilaus tikėjimo, karsz- 
meteĮto maldavimo jiilnas buvo jos 

balsas, kuomet ji tarė inkvep- 
(os neapsakomai 
dos gaivinanezius žodžius, 
nors
ziszkai, bet juos 
nusilpusiomis lupomis.

<r

(P-

tarė 
ranka 

paglostė jos ranka.— Bet tams 
ta pasiklausyk manes. Asz ne
turiu kam pasakyti... Ir lai
ko maža beliko.. .

sakyti, praszau 
Tamsta tiesa sakai i)ie- 

rumui ir meilei n<‘ra galo, nes 
Jis — pati Meile. Bet juk mes 
turime tikėti, kad bus taip pat 
atlyginimas teisingiems ir 
bausme nusidėjėliams. Dangus 
ir pragaras. Ar ne taip. .

— Taip, — tyliai atsake

— Praszau,
— T_____

vgs y r<\ ga į |estj 11 gas. i;

teisingiems

sesuo.
Ta i iri mano miela, szven- 

toji sesule asz-gi tiek baisiai ir 
be saiko esu nusidėjęs visiems 
Dievo insakvmains, sakau VI
SIEMS insakvmams, kad ži- •
nau, jog man jau nebegali Imti 
atleidimo aname gyvenimo.

— Nekalbėk taip, 
gera. Tai 

didele nuodėmė.
Tai

r>1 *

nedera.
broleli, 

desperacija

Palauk, sesele. . .
iszanksto lenkiuos priosz

I riausiaji teisingumą.
tas, kentėk bausme nerugoda- 

Asz žinau, kad ryt man 
gali-

vy-
Jei kal-

mas. 
beliko isz miljono viena 
mybe iszlikti gyvam. Bet mano 
Dieve, kaip skauda, kaip neisz- 
pusakytai kartu prisiminti jog 
dabar per vėlu jau 
joTviomis pastangomis mano 
likusios gyvybes atitaisyti pa
darytas blogy bes paguosti nu
skriaustuosius. Sztai kas mane 
labiausiai kankina;
džinu negu pati mirtis, negu 
mintis, kad mirsiu be Kriksz- 
czioniszkos atgailos.

Sesuo Terese pasilenki' 
priėjo veido ir tarė: — 
Melskis.
Dar pora žodžiu sesele. 

Aj* numanai sesele, kad tas vė
lybas gailesys ir negalqjimas 
iszlyginti skriaudų, kad tai ir 
yra. amžinojo prakeikimo pra
džia. Ir ten, pragare, vis viena 
koks jis bus asz negalėsiu nie
kuomet nutildyti to gailesio ir 
desperacijos. Sztai tie amžinas 
troszkimas ir amAinoji ugnis. 
Vienas Kataliku kunigas mano 
draugas ir prietelis karo metu, 
syki ma pasakojo apie Szv. Te
rese, kurios varda tamsta taip 
garbingai neszioji.
buvo apsiverkusi. Paklausus, 
ko ji verkianti, ji atsakiusi:— 
“Man pasidarė gaila velnio. 
Jis norėtu mylėti \ir negali!“

nebegaliu 
pastangomis

tai skan
ini rt is,

ar-
ežia n

K •

Karta ji

st toj> i a u i n e i n a n cz m s 
nebeina t vsi I nu

pas

Dn bok 
in (langu ir 
praszytu svcczili.

Dar keletas dienu praslinko. 
Tr vėl ateina Apasztalas 
Galybiu Vieszpati:

Galingasis ir Gailestin
gasis Dieve. Kas dien vis dau
giau irdaugiau prasprūsta sve
timųjų man nežinomu bildu in 

Kreipiuos in Tavo isz-
minti ir valdžia: asz nieko ne
suprantu. J'u visa žinai.

Tuomet (are jam Dievas:
Eik paskui mane, Pet- 

Ajiei.sime visus dangaus 
per

dangų.

Su la i k vi as
IS motu

Serganti Vyrai ir Motereft 
Ne Serganti bet visgi La tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

J

Gydau pasekmingai kataru, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

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

Be operacijos ir potrliniina laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kozna sanvaite----Seredomis, Ket-
vergaia ir P«*tnycziomia.
landos: 9 ryte iki H vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

BONKOS KAMSZTIS 
ISZDAVE PADEGIKUS.

Kaimas. — Rugsėjo men. 
nakti isz 21 in 22 diena Kauno 
apskr., Jonavos vai., Ruklos 
dvaro plytinyczioj kilo gaisras 
laike kurio .sudege plytų san
delis. Kriminalines .Įiolicijos 
valdininkai konstatavo, 
gaisras kilo nsavaime,
krosnies rastas popierinis kam 
sztis su. kuriuo matomai buvo 
užkiszla bonka su žibalu. l.'Z- 
vyniojus minėta kamažti, ant 
jo rasta jiripaustas .'■zlamjielis 
“Jan Komlevski“ sulig kurio 
ir pavyko nustatyti pati kalti 
ninka padegimo. 
Komliauskas Jonas,
amžiaus, gyvenantis Ruklis dv. 
tarnavo pas to dvaro savinmka 
Cesleri Joseli vežiku.

'Tardomas Komliasukas kal
tu padegime plytinyczios prisi
pažino ir pareiszke kad ji jau 
senai Cesleris Joselis inkalbi- 
nedaves minėta jilytinezia pa
degti ir žadejes jam už tai 
mokėti 100 litu.

Kvotoje kalte ahzkiai 
stat vta.

su-

Ofiaoa »»«

(lore Antrai Floras, 

POTTSVILLE. PA.

Jan laikas protą gauti, 
Su tais bankietais pasiliauti 

Ypatingai per kriksztynas, 
Buna bjaurus girtavimas. 
Klykia boba žaksedama, 

Pamėlynuoja kaip suraugema 
Dzievaž, net bjauru žiūrėti, 

Reike ausis užsikimszti.
..L ▼ I

Kur ton IIlinojuje, 
Armistis dienoje, 

Kaip pradėjo gerti Seredoje, 
Tai net užbaigė Pelnyezioje.

baisiai ir plovoje,
Szoko, ba muzikantus turėjo, 

O žmones nulindo už juos 
meldėsi.

Isz tu jmsgalviu piktinosi.
Argi kur girdėtas tok is 

pasielgimas ?
Argi bn'lii Dievo padėjimas! 
Gal nevienas isz tos gaujos, 

Nesulauks daugiau los dienos 
Pekloje sodos ir sienos,

I Jaliduk ta pa m i nes, 
Ka Taradaika kalbėjo 

Gera rodą davinėjo.♦ • *
Greensbiirge daug mulu 

randas’, 
Pasklydo po svietą tokis 

gandas,
Bn’k sporteliai pravardes 

perkraipineja, 
Smitais, Jones 

vadineja, 
Reike žinoti, kad tai steit;

Arkansu,
Kur vra visokiu laukiniu 

■gyvuliu.
Nėr ko stebėtis,

isz tokiu gyvuliu gailėtis, 
Kas kitas taip nepadarytu, 
Kaip musiszkiai pravarde 

iszbjauryl u.
* ♦

Viskas gerai ir smagu, 
Kaip kiszeniuje yra pinigu

Kad ir juos nespendini, 
Tiktai kiszeniuje skambini

Tai vis žmogui geriau, 
Ir ant duszios lengviau.

Kas nori idant pinigu visada 
butu, 

Reike kad k a nors skaityti 
Saule

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.
nu-

Cesleris ir Komliaus- 
kas randasi 'Teismo Tardytojo 
žinioje.

••

rr

rai. 
pakrasezius ir patirsime, 
kur ežia tau susidaro toks tei
sėtas ir pagirtinas susirupini- 

jie buvo tariami Prancu- mas. Eiva.
'Tad ir nuėjo: pirma Valdo

vas, paskui Apasztalas. Ilgai 
nius suprato ju kiekvieno sto- jiedu vaikszcziojo, net pavar- 

igo-dangaus gojeli ir ežia pro me
džiu szakas pamate kažkono 
melvna ruba. t
ir ka gi mato? Aut žalio dirvo-

gražios nial-
Ir

ka rt odamas
Gri-

buklingaja reikszme. Kada se
suo pabaigė malda, p(>rsiž(‘g- 
nojo ir peržegnojo ligoni, jis 
pajuto sieloje 
lyg

I
Pagalinus priėjo vien f *

nu 
niu

gausinginnii šutei ki
li ie-

JTRYSZKIAI.
Musu miestelis pasižymi szu- 

n* 
jiems pilnos laisvos,

nos mot vaikszczioti gatvėmis, 
ypacz tur-gavietej, tiesiog net 
pavojinga. Szunu savininkai — .'7 . ' • . . . 1 juos pri

tik szypsosi.

luzbalnamuoja ir laidoja miruaiuf 
ant visokiu kapiniu. Paj^rabus paruo
šia nuo papraacziausiū iki prakil- 

Parsumdo automobilius del 
veseliu. kriksziynia Ii 

kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas 1878-M.

niausiu.
laidutuviu,

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

in patarima 
gardžiai “

Antra diena Spalio J) vai. ry
to maža, mergaite apie 6 melu 
liko užpulta trijų dideliu szn- 
nii, kuri subėgsiu žmoniu 

buvo

Žyd a i 
riszt i, 4 i

& 
Ppamato

Priėjo a rėžia utvlu, I 
szypsanti jaukumą.

* * * jneliostovi Skaiscziausioji Pa-
Kita. dien jam dare operaci• j na Marija ir žiuri nuo kranto 

iii bedugne, 
žeme ir visi 
cziausios

neisz beveik nematomos kopeczios, 
ploninusio szilko mogstos.
. ..Isz žemes-bedugnes girdeli 

, kila sopu- 
kartus malda- 

ln i kas
st(‘l)ukla. Szvencziausioji Panele 

<0, dže žemyn
tiktai teko jam pagulėti pora Į koj

1

lengva,

ja. Žinomas daktaras (Rusas 
nuo kurio autoriui teko 
noti szi atsitikima), buvo insi- 
tikines, kad kapitonas 
liks gyvas: liga buvo baisiai 
prasiplatinus. Bet gydytojo 
Įiatyrimas, stiprus Griniaus 
organizmas, 
ir jo malda

v • 
SUZI-

kur
žmones.

rankos — plonutes

mat v t i
Szveu-

visa

Bet 
st i prus 
o asz manau kad i 
pasi (‘kusi 

ežia u siosios, padare*
Isz mirties nagu jis hzspruk

menesiu
Viena vakaru,

Ska is-

nesijudinant.
kuomet

galingi vaitojimai 
Ii u szauksmai, 
vimai.

o

Ir nuo laiko 
nulei- 

savo vort inklines 
i< ežias; jos pasiloidže pasie

kia žemes ir isz
jis kita lipa iszbalo,

t (m viens po 
skausmingi

silpnas, kaip visi pradedantie- 1 nuvarginii-nusibadeje, prisleg- 
ji gyti, sznibždu dėkojo seserei ti žmones, vyrai ir moterys, 
Teresei ir verkdamas buoziavo bailiai slepiasi dangausT
jos rankas ji jam tarė:—

Dabar asz tamstai papa
sakosiu, kodėl žmogui, 
kušiam vilties, reikia 
prie Szvencziausios Paneles. 
Pas mumis,
Jojoje, yra tokia pasaka, nepa
saka :

Kai Szv. Petras pabaigi* že- 
miszkojo gyvenimo dienas ir

nebte-

nuošė, 
nuošė.

ir 
>od- 

gelynuose ir žalumy- 
Isztraukusi ki<‘kviona

toki pavargėli Dangaus Kara- 
melstis j liene keldama savo gražiau- 

ĮHise,
savo

sias rankas in ta i

Stibegi' iu o
sudraskvtais raliais vos 
atginta.

Policija matyli szunu 
liavimas“ g?
tinka, kad jai palaidu 
szaiidymo insakymas yra 
mirsztas. O gal szunes sušilau-

“amnestijos ?“ 
Už lakta atsakau.

“dofi- 
atvemis labai -pa^ 

szunu 
pa-

ko i ’ »

ISZ MARIAMPOLES 
PADANGES.

Iszlupo kaili.

M i llereis

Tik

*

>

is

y

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie j\isu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
Jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelfo.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pre«.
J. E. FERGUSON, Kas.Tarpucziuo-

Katiliūtes vestuvėse pasam- 
dtas muzikantas V. Vainikonis 
sustreikavo ir metes 
rangosi eiti namo. Vestu vn i li
kai neva pradėjo pesztis ir 
streikuojanti mnzikanta 
tvatijo.

Pakvaiszele. — Nesenai Kau 
no maldininkes, atvykusios dė
mius! ruoti ,Mariampolej pali
ko pakvaiszusia moteriszke. Ji 
norėjo 
bet kaip neturėjo pinigu, 
vienuolynas nepriėmė. Ji pasi
rodo esanti Jadvyga Vaicziu- 
konyte, kilusi nuo Szvenczio- 
uiu. fTurbut ilgai but Mariam- 
polej kvaiszinejus, bet pasipy- 
nus jai stotyje, virszininkas in- 
sodino iii vagona ir tiesiog nu- 
bugdino in Kauna. Pagirtinas 
darbas.

Nubaudė. —
27 d. Ap. Teismas

se

O‘ riežti,

SU- < i

)

f

BUDROE VAN SERVICE

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

ANT. BUDREVICZ1A
334 W. Pine St. Mahanoy City, Pa, 

Bell Telefonas 341-J.

Ypatingai turiu “Saule“ 
užsiraszyti,

Skaityk, brolau, 
kuonodaugiausia, 

O ant to is^kirsi kageriausia 
Ba niekas neapsiszvies, 

Jaigu prie skaitymo noro 
neturės.

Prisižiurekim in Anglikus, 
Tji Velszius ir Airiszins, 

.Jieji be laikraszczio negali 
būti, 

Turi sau kas dien nusipirkti.
Jaigu 'broluti, laikraszti 

skaitysi,
Niekados nedejuosi, 
Galvos neskaudės, 
Ir pinigu susidės. 

To’kius rasztus reike skaityti v 

Katruos žmogus gali suprasti 
Katrie patinka,

IPrie szirdies prilimpa. 
Pasirinkti gali, koki nori, 

Katra suprast greieziau gali, 
'Tas daug gyvenimui priduoda, 

Ir iszminti duoda.
Girtuoklio sveiikata nekas, 
Žmogus nuolatos sustingęs 

Pajėgos susimažina, 
A mžis susi t rumpina.

Girtuoklis niekam netikės, 
Nuo visu ant juoko paliktas, 

Ir motore nekenezia vyra, 
Ba isz girto naudos neyra, 

Ne kalbos,

»

lc u r 
maldingoje Britą- Amžinasis Sostas, susijaudinu

si sako:
— Mano Vieszpatie ir Die

ve! 'J’u visa matai, girdi ir ži- 
iiiai. Per savo neiszpasnkyta 

l atleisk man, 
kad 'Tavo iszmintingiausiaja 
dangaus tvarka peržengiu. Bet 
asz gyvenau ant žemes ir 
esu motina. Argi galiu atsisa-

įn’venimor>.

nuėjo pas Vieszpati, tai \ iesz- Į gailestingumą
pats jam davė in vieta Bažny
čios raktu, dangaus variu 
raktus. Szventu uolumu persi
ėmęs ėjo savo auksztas parci-

dangaus
asz

gas szventasis Apasztalas: at i- kvti motinai, kuri meldžiasi už
darydavo dangaus vartus tiem, 
kurie nutarus Aukszcziausia-

N e klys ta nezi a m To i s m u i, 
buvo verti amžinosios 
m v bes.

Ir per daugeli metu buvo szi 
nepakeieziamaj rimta tvarka. 
Tik sztai viena karta ateina 
szventasis Petras pas Vieszpa
ti ir, b nežinodamas Jo a ūks ir 
nes szviesos rubu kraszta, di
džiai nusigandęs sako: —

— Viezpatie, teesie 'Tavo 
rūstybe man maloninga, turiu 
Tau pasakyti savo dideli 
pesui. Sztai kai kuri laika ma
tau Tavo szviesiame danguje 
žmoniu, kuriu asz neinloidau 
in dangų.. Negaliu suprasti, 
kaip jie czionai pateko. Net ir

jam
links-

ru

ju veidai beveik neturi szvon- 
tuju žymes. Bijau, kad <?zia ne 
butu velnio darbas. Jis ii- jo 
tarnai visaip, gudrus. Bet asz 
žinau, kad raktai visuomet pas 
mane, ir kad kito inejimo nėra. 
Tad esu nustebės ir labai susi- 
rupiųęs, i

Vieszpats atsako.-
V- Tavo tarnyba ir atsako

mybe, szventasis Apasztale.

butu velnio darbas.

Argi asz— ne motina

in vienuolyną instoti, 
tai

Lietuviazkat Graboriua
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

61 (J IT* Spruce St,« 
MAHANOY CITY, PA.

30C WAKKET ST.<
TAMAQUA, PA.

GYDiKIS SU ŽOLĖMS

iszteisintu-

sunu ?
visu silpnųjų kenezianeziuju 
žmonių.? Jei tai butu nuodėmė, 
Tu Vieszpatie, ja 
me i .

Visagalis Tėvas padėjo savo 
ranka szventajm Petrui ant pe
ties ir tarė:

Na, eikime isz ežia, Pet
reli, patylomis. Mudviem ežia

V *■ inerij jokio reikalo.

TAMAQUA MOTERĘ pABAR 
GAUNA PASILSI.V) F . * * v i L

Mrs. E.
Tamaqua, Pa., raszo: 
mano vyras ir asz pati turėjome ko
sulį nuo kurio negalėjome atsikratyti, 
nepaisant kad ir viską iszbandeme ka 
mums buvo prirodyta. Abudu troti- 
nom ant vogos už tai kad neturėjo
me pasilsio isz priežasties kosulio. 
Viena diena nutariau pirkti bonkuto 
Dr. Whites Lung Healer ir ji iszban- 
dyti. Pirma nakti pateininau paleng
vinimą ir už keliu dienu kosulis visai 
pranyko. Niekad nebueziau be bon- 
kutos tu gydupliu ir patariu visiems 
naudoti laiko reikalo.
Galima pirkti aptiekose arba tiesog 

nuo First National Laboratories, 
Lehighton, Pa.

G. Kroll, Mahanoy St., 
“Praeita žiema

ad.

Rugsėjo men. 
nubaudė 6 

motais sunkiuiju darbu kalėji
mo gyv. Pilotiszkiu kaime II 
Gudeliu valscziujoj Juozą Vo
sylių už subiaurinima prievar
tos budu 10 metu mergaites. 
Albinos B., kuria dar apkrėtė 
blogąją liga. Ta pat diena A}), 

savaitėms 
Tvar- 
Vinca

Tcismas nubaudė 
kalėjimo buvusi Žemes 
k y tojo sa n s k a i t i n i n k 11 
JV^icziuli už valdiszku pinigu 
iszgikvojima.

Nosinis Kataras ir Asthma
v

• > 
o

arba Dusulis. .
Mįunieriu asthma, Gerkline asthma,

Bronkitea, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkas atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal- 
vos, Jsz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu.
Neapmokuma gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stompomis). Iszrasta ir 
parduodama vien tik per
TRE HAMPTON LABORATORY 

724 ffULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

- -

parduodama vien tik per 
ft į i 1 f f ■' ' f 1 1 r . ■

t

Ne rodos,
Ir jokios naudos.

Qirtuoklis:paezios gauti negali 
Nes mergina traukėsi in szali, 

Ir senberniu turi pasilikt, 
Pasenti, pražilti ir nupliki. 
Gerti galima — ir asz geriu,

!l

Kiek pakeliu — kie*k galiu 
Bęt. jftigu viską pragereze, 
Tai dalibuk, nogyveneze, 

Kojų nopavilkezin,
Ir ant galo pustipeziu.

t

Geriausias būdas gyditis 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 nematinio, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pus 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 spaud’ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink
štais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuviszkue 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

m. Bukaitis, 
I 25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.
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SAULS
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I
ŽINIOS VIETINES

— Naszle Petriene Navic
kiene, 714 E. Mahanoy Avė., 
pavojingai serga nuo kokio tai 
Įniko ir randasi po priežiūra 
daktaro.

— Badai szia sanvaite bus 
szalta ir kaip kur nupuls snie
ge.

f Mariute, penkiolikos me
nesiu dukrele Juozo Szukauc- 
ku, 609 E. Pine uli., kuri mirė 
Utarninko ryta, likos palaidota 
8:30 valanda Ketverge ryta su 
bažnytinėms apeigoms.

— Szv. Jono draugyste lai
kys savo metini pokyli 31 Sau
sio Norkevicziaus saleje. Gir
dėt, kad tai bus vienas isz pili-1 
kiaušiu kada turėjo Joniniai.

— Panedelio ir Utarninko 
lietus padare gana daug bledes 
musu aplin'kineje, uždedamas 
keliolika kasyklų. ’Pik North 
Mahanoy kasvklos dirba o ki- 
tos sustojo nes pilnos vandens.

— Lietuviszkas Indepen- 
dent k Ii Ubas, pa randavo jo ke
lis ruimus ant virszaus Miliaus 
naujos
(’cntre ir
Ruimai yra labai parankus ir 
kliubas turės kur

tuom

ant kampoapt iekos
Catawissa ulvcziii.

turės kur praleisti 
linksmai vakarėlius draugisz- 
kam suėjime. Komitetas rūpi
nasi visame* idant del sąnariu 
kliubo intikt visame.

t Jonas Želonis, 41 metu, 
mirė Utarninke po piet namie 
po No. 213 \V. (’(‘litre ulyczios, 
nuo džiovos sirgdamas koki tai 
laika. Velionis gimė Lietuvoje, 
pergyvendamas Mabanojuj 22 
metus. Per koki laika buvo ali
niu dreiveriu del Home Brew
ing (’o., vėliaus užsidėjo salu- 
i)a. Prigulėjo prie Szv. Ludvi- 
kd draugystes ir Lietnviszkos 
parapijos. Paliko paezia, (luk
teri .Juzefina, tris sūnūs Vin
centa, Edvardu ir .Joną kaipo 
ir du ‘brolius ezion mieste ir 
Viktorą, New Yorke ir tęva 
Lietuvoje.

Laidotuves atsibuvo Ketver
ge ryta su bažnytinėms apei
goms Szv. Juozapo bažnyezioje 
kuriose dal/bavo daug žmonių.

SHENANDOAH, PA.
— Julijc Romanskiute ,39 

S. Grant uli. radosi po opera- 
cije vietinioj(‘ ligonbnt<*j(*.

— Siausdamas prie savo 
namo, Viadukas Sideravicziu, 
12 metu puolė ant saidvoko 
permuszdamas pakauszi ir li
kos nuvežtas in vietiniu ligon- 
butia.

f Vietinėje ligonbuteje mi
ro Marijona, 38 metu, pati Juo
zo Visockio, 21 N. Chestnut uli. 
kuri sirgo ant keliu ligų.

— Szv. Jurgio'parapijoj te
sėsi misijos, kurios prasidėjo 
praeita Nedclia. Szi sanvaite 
yra paszvensta del moterių ir 
merginu o ateinanti bus del vy
ru ir senberniu, 
zo'koninkai kunigai 
Urboną ir Juozas 
ežius, kurie pasako pamoki- 
nanezius ir naudingus pamoks
lus. Ba<lai aipie 200 moterėliu 
atsivertė prie Dievo ir pasiliko 
geroms krikszczionems.

— Seredos ryta Szv. Carth- 
agio bažnyezioje Filadelfijoj 
likos suriszti mazgu moterys
tes pana Evelina Rainonaieziu- 
te (Ramonai) duktė biznie
riaus Ramonaiczio su J. Nash 
Daly isz Readingo. Jaunave
džiai apsigvvens Collingswood, 
N. J.

f Panedelio ryta likos pa
laidota Marijona, pati Szima
no Lesaucko, 1148 W. Coal uli., 
su bažnytinėm apeigom Szv. 
Jurgio bažnyezioje, per kuu. 
Dargi o kun. Mikszys pasakė 
puiku pamokslu.

kurias laiko
M i kolas 

Vaitkevi-

iszprabaszcziu 
idant apimtu vieta

GYDUOLE ANT 
NUOBODŽIO

Scranton, Pa. — Kardinolas 
Daugherty, paženklino 
la‘ik kunigą James S. Fagan

Ilazletono, 
mirusio

byskupo Ilobano kurio laido
tuves atsibuvo Ketverge. Kun. 
Fagan turi 65 metus ir likos 
inszventytas ant kunigo 1888 
mete per vyskupą O’Hara.

— Stasiukas Groblewski, 
10 metu nuskendo Lakawanos 
upe jo kada stengėsi pagauti 
szmoteli lentos prie ulyczios 
Nay Aug kur upe buvo labai 
iszkilus. Vanduo nuneszc vai-iszkilus. Vanduo nuneszc 
kinka ir lyg sziam laikui jo ne
surado. Visi geležinkolei aplin
kinėje likos užlieti isz priežas
ties pakylimo upes.

Shamokin,. Pa.
nema- 

ir Utar- 
Daug szeimynu buvo

telefonu
Blodob

Petras Elizas, baronas, kurio 
jau boezei senei iszgeso Pran
cūzijoje, viena karta, ryto lai
ke, iszejo isz savo dvaro kuria
me gyveno per szesziasdeszimt

Sz.vilptclejo ant juodos 
kales vardu “Diana” |-----
szaudykle ir medejiszka krep-1

metu.

— Lietinga 
viesulą padare czionais 
žai bledes Panedelije 
n i ūke.
priverstos apleisti savo gyve
nimui telegrafu ir 
stulpai likos nuversti.
daeis ant $50,000. Kelios kasy
klos užlietos ir negalėjo dirbti. 
Gcležinkclei tarp Shamokin ir 
Sunbuiy likos užlietais. Ant 
plentu vanduo iszkilo ant tri
jų pėdu.

Frackville, Pa. Liūdna 
naujiena aplai'ke Juozas Milu
tis, kuris kitados gyveno Gil
bert one, isz Lietuvos kuri jam 
pranesza, buk jojo tėvas, turin
tis 105 metu mirė. Gana buvo 
liūdna skirtis su taip puikaus 
amžio tėvu, bet nuliūdimas da 
daugiau sužeidė szirdi visu, ka
da pulkas gryžo nuo kapiniu 
rasdami negyva motina 88 me
tu amžiaus. Vargszo netekus 
savo gyvenimo draugo gal mi
re nuo gailesezio. Tėvai gyve
no Vilniaus guber., Jocunu kai
mo. Bažnytines apeigos ir mi- 
szios buvo Ra'kucziu bažnvezio- 
je. Senukai paliko vienatini su
nn Amerikc Juozą Miluti, ge
rai žinomas biznierius czionais 
ir tris dukteres Katre Buiku- 
viene, Shenadoryje; Ona Ra- 
guckiene, Leningrade, Rosijoj; 
Monika Liukevicziene, Druski- 
nykuose, Lietuvoje. Puikus tai 
buvo amžius pono Miluczio te
veliu isz kuriu gali pasigėrėt, 
bet ar mes sulauksime tuju me
teliu, tai Dievo vale.

Shenadoryje; Ona

Du Bois, Pa. —Czionais mai
nos pradėjo dirbti ir darba ga
lima gauti mainose. Po bedar
bes keliu menesiu, žmonių nuli
uose ir szwpose visur trūksta.

Lietuviai czionais gerai lai
kosi, politikoje ir visame. Ne
senai pastate labai puikia baž- 

j. nyczia ir sale už tai kad turi 
gera ir darbsztu ‘kleboną kun. 
M. J. Urboną kuris per keletą 
pereitu metu labai daug nuvei
kė del geroves Lietuviu.

Czia yra labai graži aplinki
ne del apsigyveninio. YFra apie 

Lietuviszku szeimvnu. 
Czionais žmones daugiausia 
dirba mainose, tai'pgi yra szil- 
kines, karszapes, Lokomotive 
works, machine szapes ir Blast 
Furnace. Czia pageidaujama 
geri Lietuviai. Munszaines dir
bėju irgi yra daug.

—( j i Ii uszes M uzi kantas.
DIDELIS BALIUS
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Rengia S.L.A. 211 Kuopa, 
Seredoje, Lapkriczio 24, Nor- 
kevicziaus salėjo.

Orkestrą tam va
li le-

Prasidės K
vai. vakare.
Ikarui parūpinta pirmos 
so:. Visi kurie atsilankvsit tu-

“good time”. Visus szir
di ligai kvieezia
t.94) Kuopos Val.dyba.

LADIES!
YOUR DRUGOIBT 

.RKCOMMKNDS

ROYAL PURPLE
PILLS

Dis. by First National Laboratories
Lehighton. Pa.

resit

ATTENTIONt

Tamaqua, Pa. — Kazimieras 
Urbonas, 18 metu, persiszove 
sau koja laike medžiokles arti 
Hometown. Likos nuvežtas in 
Coaldale ligonbute, kur randa
si gana pavojingam padėjimo.

— Praeita’Panedel i va k a ra 
buvo parapijos balins ir labai 
gerai nusiseko.

• •
Naudok

T

Ruffles
nuo pleiškam;

Isz Lietuvos nes mane, kad ktis dega, ta- 
eziau apsiriko. Ugniagesiai at
važiavo in ta vieta, kur daugu
ma buvo sustojusiu vyru ir 
ome jos vandeniu laistyti. Vy
rai pamate, kad juos užpuolė, 
ome gintis ir svaidyti akmeni
mis. Ugniagesiai savo planus 
ir pakeitė. Pradėjo vietoj van
dens laistymo kirviais 
sokais vvnib muszti.
didžiausios pesztynes. Vienam 
vyru ugniagesiai perkirto kir
viu burna gana gerai, kitus 
sužeidė, bet nežymiai. Policija 
nors ir labai stengėsi sutvarky
ti, bet ncinstenge. Gaisrinin
kams sustatytas protokolus ir 
toliau tardomi.

ežiu.
Vaikai naszles buyo patys 

namieje. Vaikiukas bėgiojo po 
stubele apie sesute, kuri bovi- 
josi su katulkc; turėjo ant siūlo 
pririszta szmoteli popieros, bė
giojo po grinezin traukdama 
siūlą, o katinėlis paskui bėgio
damas gaude.

Orinczdle buvo labai prasta 
maža, žema ir tamsi. Stiklaižema ir tamsi.

PjH‘in(‘(langeliuosia iszmuszti užkai- 

szi paskui užsirakė pypkute su Haitis su vąju net; szvilpe. Aut

Diana
i

antvoželiu skubei ėjo in tan
kia giria.

Sniego buvo visur 
jog net medžiu szakos 
sunkybe nulinko: aplinkinėje 
buvo tyku, tiktai Dianos loji
mas toli girioje atliepe: 
» Baronas ne medžioja, 
drunkso apie savo liūdna gyve
nimą.

Baronas buvo labai bagotu 
bet kas isz tos jo bagotystes? 
turtas žmogų niekados negali 
suraminti, ir laimingu padary- 
tie.

Mislyse paskendęs, eina ta
keliu palei giria ir sztai pasi
tinka biedna motore. Nusigan
dus sustojo su rogelėm 
pati paskui save trauke, o ant 
kuriu gulėjo g 
rinktu girioje, 
buvo rinkti.

Rustu novos, balsu, bot szpo- 
singai užklauso Baronas:

— A, a, nutveriau tavo! tai 
tu man vis vagi malkas... Kaip 
tu vadiniesi!

Da labinus nusigandus' mote
rį szk e atsako:

— Vadi n uosi u Katre, — nasz 
le po Mikolui Blankui, o gyve
nu kaime Karnove, nuo ezion 
reike eiti kokia advna. Pasako
jo man, jog baronas yra labai 
geru ponu, bet nedrysau pas ji 
praszyti kad pavėlintu pasi
rinkti malku. Sztai 

prisirinkau...

invales
po ,jo

• • • 
jnai

kurias

lebis szaku pri- 
o kuriu nevalo

sziezion 
pagiri jo prisirinkau... Alano 
dulkriuko ir mažas sūnelis bai- 
sei szala grinezioje!..

Teisybe esmių baronu, 
tau melavo, jog asz esmių 
ras.

Baronas iszemes isz kre]>szio 
knygele ir užraszo tumpai.

— Kiek turi vaiku! Ar dve
jetą !

— Taip szviesiausias pono.
— Tai tu ubagauji!
Motore dirstelėjo in akis ba

rono, ir atsake:
— Asz gyvenu isz ranku 

darbo žiemos laike verpiu, va
sara uždarbiauju pas ūkinin
kus. Su mano nebaszninku vy- 
ru, Dieve duok dangų, turėjom 
szmota dirvos, bet liga manisz- 

p ragai szi no. 
numirė priesz

bet
ge-

ISZ

Kaip 
du

ne-

ki o viską 
manisžlkis 
metus, nieko man neliko. Ant 
nelaimes pati sirgau drugiu 
per Ju menesius, po ligai
drysau ubagauti ir priesz nieką 
rankos neisztiesiau.

— Matau kad tu esi 
puiki — tarė baronas.

— Asz nepuiki daug-galis 
pone, bet jaigu žmogus iiųyran- 
ta ubagaut, tai jau prie jokio 
darbo nesiima ir ubagauja lig 
smert. Asz nenoriu idant mano 
vaikai isz krepszio butu augi
nami.

— Gerai — tarė, baronas — 
ir indejo knygelei in 
Palik tais malkas* 
eilk sau namon.

Biedna motoro dirstelėjo ant 
malkeliu su dideliu vargu pri- 
rinkt. Atėjo jai ant mislies su- 
szalusie vail$elei, graudžcP ap
siverkus, pasuko ant n# m u 
kalbėdama patylomis in save.

—’ Dieve brangiausias su- 
minksztyk kietas szirdis t ur

labai

sziam savo piktumui iszlieti. 
Mat tas pilietis buvo ji ap
skundęs už neteisėtus pasielgi
mus. Taip, viena diena, rėmiau 
tis kokio tai kito pilicczio pra- 
neszimu, ateina, suima Juravi- 
cziu ir apkaltina kaž kokiu 
prasikaltimu. Perduoda tardy
tojui in Alytų ir jau trvs men. 
sėdi žmogelis kalėjime ir tar
dytojas už joki užstatu atsisa
ko ji iszleisti, arsziau kaip 
žmogžudį ir jokio tardymo ne- 

, *ii veda. Mat jam gerai — nuva-Mariampoles namo ir pakelv v. , ’ , ,, .1 * 1 ziaves rekomendavo. Prienų
’ponas. Kaip ten bebūto, bet 3 

amato), ir pareikalavo, kad jis j 
atiduotu girtuokliam pagarba. 
Szis, vargszas, būdamas nebi- 
lys ir kurezias, nesupratęs ka
me dalykas, ėjo toliau, tai visi jviai. Rugsėjo men. 
keturi važiavusieji r" ’ ’ ' " ‘ 1 ”

PASZESZUPIU
NAUJIENOS

Padovinio kaimo ir vals- 
cziaus gyventojai Juozas IJut- 
vaitis,

szyti su skudurais, per kurios 
’___ _  _____________

j prastos lovos buvo sutrinti 
sziaudai stora paklode užtiesti 
dvi senos kėdutės, kaminėlis, 
ant kurio grūzdo keli 'kelme
liai; ant lentineles stovėjo po
ra szukictii bliudolin.

Jaigu baronas butu ta viską 
mates tai isztikro neimtu taip 

naszle apsiėjęs.
Vilkosi biedna naszle 

tuszcziom rankom sunkei nu-1 
liudus mislydama. apie sausas 
paliktas malkeles, kuriuom 
butu priszildžius grinczelc.

Baronas teipogi buvo užsi- 
inislijes. Pypkute jam užgeso 
ir greitai skubino namon, o už 
ejes ant dvaro ’kiemo, paszau- 
ko:

— Jokūbai! skabyk greitai 
in pagiri,'tonais rasi rogeles su 
malkom. Pridėsi geru malku hi 
mus vežimą liepsi gaspadinoi 
duoti visokios mėsos rukintos 
ir puse palties lasziniu. O taip
gi imk bertainuka senos ariel
kos, dvi sziltas k aid ra s ir ko
kiu senu drabužiu, ir ta viską 
nuvežszi Katrei naszlci in Ker- 
neva, kad biedna žmoniuke su
raminti.

Jo’kubas greitai apsisuko ir 
net rukus jau buvo kaime.

Kada Katre sugryžo nuvar
gus namon, paregėjo juodus 
durnus iszoinant isz kamino. 
Nusisto'bejo da labiau, kada in- 
ejus in grinczelc paregėjo 
szviesia ugnele ant kaminėlio. 
Jokiibas ka toki viro, mergiu
ke. apžiūrinėjo atvežtus viso
kius drabužius, baronas ir pri
buvo raitas ir bovijosi su šune
liu naszles, o jo Diana selino 
prie katu’kes, kuri tupėjo ant 
peeziaus ir iszvertus akis žiu
rėjo in kalia.

Katre i nejus in grinczelc ste
bėjosi.

— Mano žmonele — tarė ba
ronas, daug privargtum kol 
partemptūmiai, rogeles su sza- 
kom namo.

— Tai teisybe, — atsake 
naszle, —- ale už tai prisiver
kiau gana.

Baronas suprato ta iszkalbo- 
jima ir tarė:

— Matai užsipelnei 
bausmes.
kalba: 
site.” 
nele; mano dvare atsiras del 
tavos darbo invales. Tu ir ta
vo vaikeliai vargo jau neturė
site, asz turėsiu apgloba ant 
ju«-

Baronas žodi duota daiaike, 
o Dievas už tatai jam davė ra
muma gyvenime, ir nuo to lai
ko szelpe visus biednus ir pa- 
vargdlius, kur tik <la>žinojo ir 
jau nesibodėjo tolimesniam gy
venime.

A nd ri uh Ba rsu ka i t is, 
Antanas Gcrgelis ir Motiejus 
Bražukas antrame Žolines jo- 
marke pasigėrė važiavo isz

, i

*

su
Ml

važiavo

pavijo einanti
(jis mieste mokinasi batsiuvio

Jonas Daugėla
veda, 
žiaves

men., be tardymo laikymas, tai 
neleistinas dalykas ir del to ( 
tardytojui reiktu pasikrutinti.

Pramn&ztngal- 
29 diena

Merkine. —

szoko isz buvo suszaukti vyrai patikrin- 
ir peiliu kriaunomis ti atlikimui karines prievoles, 

tiek sudirbo galva, kad vnrg- Naujoku Ėmimo komisija pa-

malkeles,

ant
Evangelija szventa 

Praszykite o aplaiky- 
NeveEc jau, biedna žmo-

4 i

keturi 
vežimu

szas Daugėla ligoninėje 
menesi gaus gulėt.

apie

Prienai. — 
kaip aresztuotas musu ap. 
Strielcziu k. gyventojas Jura- 
^iezius. Szio aresztavimo prie
žastis svarbiausia buvo ta, 
kad vienas ponas turėjo dideli 
piktumą. Jis gavo progos

Jau 3 mėnesini 
musu

Jis gavo

ir bn- 
Invykq;

I

REIKALINGA.

kataliko

krepHzi.
czionais ir

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vuizbužouklls užrog. S. V. Pat. Ofls®.

1

Garsus per daugiau kaip 
60 metų.

Tėmyk Įkaro (Anchor) Yahbažeuklį.

MERCHANTS RANKING TRUST CO.
MAI CANOY CITY, PA. 

.-$—
usu pinigus ir saugumas del jusu3-czias Procentas uĄj 

pinigus yra geriaus\negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo. I

MERCHANTS) BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą ^ už jusu sutaupytus pinigus ir ta
Buma kaskart auga iidyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Ba aka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas aug a su padauginimu Procento.

— ■■■ ,1 ■............................    I I I ■ ■■■ ■■m- ....... .

del žmogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai pinigas aug a su padauginimu Procento.
■............................................... ■ ■■■■■!■

?

t ikrinusi prancszc, kurie t i 
karui irj au skirstėsi.
užsimanė obuoliu. Miestelyje 
tuo laiku buvo turgaus diena 
ir Žyde obuolius pardavinėjo. 
Jie pirkti nenorėjo ir eme 
szaukti, ekti, o vyrai atsilygin

obuoliu.* 
uniagesiii 

Žino

darni Žydei iszverte 
Tuo laiku 

komanda davė signalą.
zemen.

ti-

Vvra»

Reikalinga gera
ar mergina del namu 
geram miestelyje arti 

Lietuviu bažnyczios. Prie 2 
vaiku’kaipo gaspadine, mokes
tis atsakanti,-darbas ant ilgo 
laiko.
ant szio adreso:

Mr. B. Julius,
- 21 st Street,
(’arson Station, 

Pittsburgh, Pa.

naszle 
darbo,

Mehlžiame ntsiszaūkti 
t.95
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REMEMBER,”
FRANKLIN

«?»".■ '■» I . . # ■

prolific

said

• 1

“that money is a 
generating nature. Monoy 
can beget money, and its
can >9offspring 
and so on.

beget more,

t

Your money begets more money every 3 manths 
if INVESTED in

Pennsylvania Power & Light Co. 
Preferred Stock

------------ - - . .................. T - .. ■ - -....................................................................... - ------------------- ----------- ------------------ ----- ---------------------

Buy your shares 
from any em
ploye of the 
C ompan y — 
they’re our sales 
men.

T.
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Cut out and mail to order stock cr for complete information.
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.,

Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.
(Mark X in [ ] meeting your requirements)

Please send me free copy of booklet telling more about your<[ 1
Preferred Stock and the Company.

[ ] I wish to subscribe for.......................I * shares your Preferred Stock 
(yearly dividend rate of $6 per share) at price of $98.00 and 
accrued dividend per share. Send bill to me showing exact 
amount due.

[ ] I wi«h to subscribe for shares your Preferred Stock 
(yearly dividend rate of $6 per share) on Easy Payment plan of
$10 per share down and $10 per share per month until $98 and
accrued dividend pe,r there is paid.

..... .shares your Preferred Stock (yearly dividend 
rate of $6 per share) at $98 and accrued dividend per share with 
draft attached through.

[ ] Please ship

Name of your Bank
ii ’ 1 .

Name

Street

City .

. • F

i

9

1

The Company 
maintains a Re
sale Department 
for the benefit of 
its stockholders, 
to assist and ad- 

. vise in the resale 
of any of its 

shares.

0




