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STEBUKLINGAS
ISZGYDYMAS

DAŽIURETOJA 
NEGALĖJO 

VAIKSZCZIOT.

LIGONIU

ISZGYDINTA PER 
EVANGELISTA.

Wilkes Barre, Pa.
Alberta Mosier isz

— Pana 
Sunbury, 

Pa., kuri mokinosi ant norses 
(dažiuretojos ligoniu) susižei
dė sau pirszta laike įpri žiu roji
nio vieno ligonio. Pirsztas bai
siai sutino nuo ko užsitrueino 
kraujas po visa kuna nuo ko 
neteko pajėgu kojose, turėda
ma naudoti lazdele ir tai vos 
paeidavo.

Daginius kad Bosworth 
Evangelistai laiko pamaldas 

ir daro stebuklus, 
nuvažiavo su tėvais
Dubdis, Pa. !

jesžkoti 
pagialbos, žinoma su dideliu ti- 

iszgydymo.
patepta 

per evangelistą, kuris melde 
Sutveri o ja u s } >agi a 11 >os. 
trumpa laika po tam pana Mo
sier apleido maldnarni be laz
deles 
paežiam laike likos iszj 
jaunas vaikas kuris nieko ne
matė per kelis metus. Evange
listai neima jokiu pinigu už 
gydj ma.

k ėjimu ir 
Praeita

vi lezia
Sereda likos 

kuris

ir jokios pagelbės, 
r v

in

Tam 
d v tas

SUNKUS ŽMOGELIS MIRĖ 
ANT ULYCZIOS.

Philadelphia. — Lewis Post, 
59 metu, gyvenantis i 
Fitzwater uli., pavalgė 
jiietus, iszejas isz 
jos sukrito ant ulyczios ir in 
trumpa laika mirė nuo szirdies 
ligos. Post svėre 412 svaru ir 
gyveno pats vienas. Net szeszi 
palicijautai turėjo ji indeli in 
pat rule nuvežti namo.

uit 334 
s gerus 

restauraci-

juju per? 
d e v v ra s

KUNIGAS SUARDĖ 
SZEIMYNISZKA 

GYVENIMĄ.
Brooklyn, N. Y. — William 

Eller, litografistas, gyvenantis 
po 97 Horatio uli., Manhattan, 
užprotestavojo sude ‘pricsz mo
kėjimą savo paežiai Elzbietai 
70 doleriu ant sanvaites ir $1,- 
<500 už advokato patarnavimu 

skyrime, kuri nžve- 
Elzbietos, užmet i ne

darnas jai, kad turėjo nepado
rius Ivtiszkus susineszimus su 
katalikiszku kunigu.

Kunigas likos pripažintas 
kaltu per bažnytini teisimi ir 
uždarytas kliosztoryje ant pa
kulos, bet pravarde kunigo 
1 a i k ra f zezia i 11 Cs k e 1 be.

Ellers’a i vra vedia 18 metu. 
Elzbieta sake ant teismo, buk 
josios vyras sumusze jaja kelis 
kartus ir kerszino nužudinimu 
kada dažinojo apie josios 
venima su kunigu.

likos

ir v-n J

ŽUDINSTA UŽ RADIO.
Saint Louis, Mo.

Huber 30 metu, atsisėdo su sa
vo paeziule prie radio klausyti 
muzikes. Pacziuliai nepatiko 
toji stotis ir norėjo ipasukt 
szriulm ant kitos stoties, vyras 
ant to nesutiko ir kilo tarp juju

- Fredas

liarnis. Pati iszbego isz kam
bario verkdama ir sugryžo lai
kydama rankoje revolveri, ker- 
bzindama nuszovimu vyro. Vy
ras matydamas pavoju, priszo- 
ko prie paczios norėdamas re
volveri isztraukti jai isz ranku 
ir laike tasynes revolveris isz- 
szove pataikindamas moteriai 
įn -szirdi. ____ ____

ANT SMERT
NEDORA MOTERE NUPLA
KĖ ANT SMERT 8 METU 
, MERGAITE; SAVO

IAUGYTINE.

s inert

) a. —- Mrs. Hannah
25 metu, likos 

už uuplakima ant

apzi urejo

Easton, I 
Messinger, 
areszta vota

savo augytines Violetos 
Siegfried, szesziu metu mergai
te. Kada daktarai 
mergaites ‘ kūneli, rado sulau
žyta uosi, du szonkaulius, visa 
kuna ]iamelyuavusi o szlebukes 
buvo pilnos liteliu ir baisiai no- 
sz varios.

Messinger’icne i szsi kalbi nė
jo, buk mergaite nubaudė’ už 
lai, kad brūžino zapalkas, kada 
jiji buvo iszejus in miestą su 
reikalu. Nuo kada nedora mo
tore likos uždaryta kalėjimo, 
kaimynai apsakinėja, buk mer
gaite daugeli kartu likos taip 
sumuszta, kad negalėjo ne pa
eit.

Mergaite buvo dukrele Mess- 
ingor’iu tarnaites, kuri mirė 
palikdama dukrele po juju
ba, nes savo vaiku neturėjo.

<r lo

NUŽUDE MOTINA KAD 
APSIVEDĖ ANTRU 

KARTU.
— Sapnuo-Providence, R. I.

damas kad jojo mirasis tėvas 
prispyri nėjo ji ant atėmimo 
gyvasties, savo motinai, kuri

ant 
motinai,

antru kartu apsivedė, Preston 
iv. M(41,<23 metu, atsikėlęs nak
ties laike, paome dideli mėsini 
peili, priėjo prie gulinczlos mo
tinos, subado josios krutinę 
baisiai ir ant 
peili in szirdi.

Ant verksmo jojo 11 metu 
sesutes, adbego kaimynai ir pa
mate ka pasiutėlis 'padare, pa- 
szauke palicije, kuri uždare ji 
kalėjimo.

subado 
ir

josios 
galo insmeige

szauke palicije, kuri uždare ji

SUDAUŽĖ SAVO MOTERIAI 
GALVA SU PLAKTUKU.
New York. — Už tai, kad jo

jo 60 metu pati tanikiai pasi- 
< r

inais 
Mars

erdavo ir draugavo su sveti- 
vyrais,

58 metu, nužudė ja,ja, su
daužydamas jai galva su plak
tuku. Vyras taipgi apvogė mo
toro nuo visu pinigu kuriuos 
11 eszi o jo pa 11 cz i a ko je.

Edvardas De-

KŪDIKIS NUSISZUTINO 
ANT SMERT.

— IslzbicteleScranton, Pa. — 
trijų metu dukrele Talapu, iiu- 
siszutino ant sanert inpuldama 
in ceberi verdanezio vandenio. 
Motina prijiyle in ceberi ver- 
danezio vandens tiksle iszmau- 
ilymo mergaites ir tame nubė
go in skiepą atsineszti muilo, 
liet kada sugryžo, mergaite ko
kiu tai budu inpuole in ceberi 
ir taip nusiszutino kad in kolos 
miliutas mirė. Kūdikio skūra 
visai nusimovė nuo kimo kaip 
pirsztine.

SOVIATU AMBASADA 
UŽKLUPTA PER 

KINCZIKUS.
Peking, Kinai. — Tryš szim- 

tai palicijantu užklupo ant So- 
viatu ambasados įsz kurios isz- 
f rauke ’visus Rusus laukan, 
tarp t uju ir du Amerikonai. 
Taipgi paimta keliolika Sovia- 

30 karabinu, 
ir visokiu

tiniu vėliavų, 
daug amunicijos 
knygucziu ir bolszevikisz'ku at- 
siszankimu. Norints Angliszki 
kareiviai stovėjo su užprovin- 
tais karabinais prie savo am
basados kuris randasi tuojaus 
szalc, bet inrtįiįfj.neinsimąi^ze.

(<
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Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant Vito meto $8.00. 
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto.

LalazkoB Ir Pinigus visada Biuskite tik ant ežio adresai
W. D. BOOZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STS.,

irW< - i Į

DU-KART SANVALTIN IS LAIKRASZ T1S ‘'SAULE"-
ISZE1NA KAS ŪTARNINKA IR PETNYCŽIA,

MAHANOY CITY, PA.

/

MILIJONAI
PASLĖPTI

$35,000,000 RANDASI PAS 
ŽMONIS, KURIE NESIRŪ

PINA JUOS ATSIIMTI.

Washington, I). C.
kares žmonis supirko milijonus 
bondu kurias paslėpė visose 
vietose ir daugiau apie jaises 
nesirūpino po karei ir nekirpo 
kuponus kurio u'žmoka žmogui 
procentą jaigu nunesza juos in 
banka. Tokiu budu
kasoje randasi 35 milijonai do
leriu ueiszmoketu Ižinoniems, 
kurie niekam neatnesza jokios 
naudos, 
siems,
Liberty Bondus, nukirptu ku
ponus ir nuneszlu juos in ban
ka kur jiems iszmokes pinigus. 
VARGINGAS APTIEKORIS 
DASIDIRBO MILŽINISZKO

TURTO NUO PILULIU, 
MOSTIES IR CIRUPO.

New York. —
szimts metu adgal, 
apt i e korei i s Elden C. DeWitt 
kuris mirė praeita u.mvww,

Laike

valdžios

Valdže 
idant

pranesze 
peržiuretu savo

vi-

r
Penkesde- 
vargingas

mirė praeita sanvuite, 
turėdamas 72 metus, paliko mi
lijonus surinktus nuo pardavi
nėjimo patentavotu gyduolių. 
Badai jojo turtas pasieks lyg 
85 milijonu doleriu, kuri pali
ko savo moteriai, nes jiji pri- 
gelbejo jam visame, kentė var
gu ir nedatekliu kada nieko ne
turėjo.

Pinniausia pradėjo dirbti pi
lules,
City o in 12 metu vėliaus iszke- 
liavo in 
t 
perkelt

most is ir ciropus Sioux

Chicaga kur pastato 
lideli fabriką, o

savo bizni in New Yor- 
ka, kuris užaugo mibŽiniszkai 
o jojo iszdirbyste pagarsėjo po 
visa svietą.

Amerike galima dasidirbti 
dideliu turtu, tik reike žinoti 
kaip ir nebūti tinginiu, o giliu- 
kis pats atsiras.
LIETUVAITE PAVOJINGAI

SUŽEISTA AUTOMOBI
LIO NELAIMĖJ.

Kewanee, III. — Automobi
liui apvirtus tarp Sheffield 
avė., ir Annawan, vienas važia
vusiu juo asmenų, Arthur Vau 
Washenhove, 27 metu, užsimu-

20 motu adgal

sze, trys kiti asmenys skali 
džiai užsigavo. Pavojingai yra 
sužeista viena mergina Hele
na Lakaytis (matyt Lietuvai 
te), kurios sulaužytas žandas 

galva. Ji guli ligo-

asmenys

ir praskelta
nine j.
PASKUTINIOS ŽINUTES.

— n o 
pradžios meto lyg sziam lai
kui mirė nuo niunszaines 39 
vpatos.

K

Pittsburgh, Pa.

niunszaines

Kewanee, UI. “Jum
bo” didžiauses arktis ant svie 

3,055 svarus, .1.8 
coliu augszczio, li- 

negyvas tvarte

to, sveriantis 
delnu ir 3 
kos surastas 
locnininko S. F; Francis.

1l Mount Carmel, Pa. — 
Mrs. Phillips, naszle po miru
siam angliniam milijonierium 
inircbmia paliko ant bažnyczia 
moksląiniu, prieglaudų, kolegi
jų ir 1.1, du milijonus doleriu.

11 Parco, <Wyo. — Per eks
plozijų aliejaus dirbtuvėje, li
kos užmuszti vienuolika darbi
ninku ir daugeli sužeidė.

PASISKAITIMO KNYGELE No. 199
Puiki Pasuka apie Juoda Portą — 

Bausmo Dievo
žines — Virokas Smertles — Dzūko 
Pasaka — Dapiidymas NcdatekliauB 
Jubildjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 meto — Sudas Dievo 
—- Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Mislcs. .15c.

i W. D. BOCZKAUSKAS . CO., 
MAHANOY jCITY, PA.

Klausimas Sav-

%
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Isz Visu Szaliu
UBAGAVO IDANT SZEIMY- 

NAI BUTU LENGVIAU, 
BET PATS SU8ZAL0.

Lublinas.
varow kis, ......
na. gyvenimą. Pats kente ant 
sumaiszyto proto, bada ir szal- 
li, eidamas per kaimus ubagau-

, puti ir vaikai
-magu gyvenimą namie.

'Tula diena Nevarovskis su
gryžo vėlybu laiku 
ubagavimo. Vaikai 
girdėjo tėvo baladojimo in du
ris, ha nieka.s jam duriu neali- 
dare. Ijijiike kantriai nuvargęs 
tėvas, 
duriu,

Stanislovas Ne- 
47 metu, vedė liud-

R

PLAKA SAVO
KUNUS

DA IR SZIADIEN FANATI
KAI PLAKA SAVE 
BELGIJOJ DARYDAMI 

PAKUTA.

PLAKA

Czionait i-

damas 
ved e

namo nuo 
matyt ne-

sUszales ir drebantis už 
bet durvs neatsidare. 

Pusiau Suszales vargszas atsi
gulė ant slenksezio ant atsil
siu... amžino.

Isz ryto kada motore iszejo 
in tvartu rado vyra prie namo 
suszalusi aut smert.

DIDŽIAUSI VARGONAI 
ANT SVIETO.

Liverpool, Anglija. — Vie
tos katedroje baigta intaisyti 
didžiausi vargonai ant svieto. 
Klaviszu yra penkios 
balso kontroles stumikliu 222 
168 stalidykliai, 
dzin. Varoma jėga yra 
kliu duodama elektrikiniu mo- 
toru. Balsus taisant yra septy
niolika telefonu, kad taisyto
jas galėtu susineszti su žmo
gum prie klaviszu.

KINCZIKAI NUŽUDĖ DU 
I KUNIGUS.

Paryžius. — Franeijo užpro- 
teslavojo prieszais Kinus rei
kalaudami atlyginimo nuo tojo 
sklypo už nužu'dinima dvieju 
katalikiszku misijonieriu ku
nigu Vanara ir Dugout.
DU LENKISZKI AFICIEREI 

SUSZAUDYTI UŽ 
SZNIPINEJIMA.

V’arszava. — Du Lenkiszki 
aficieroi Pi;jtek ir Urbaniak, li
kos aresztavoti Toruniuje už 
pardavima kariszku planu Vo- 
kiecziams. Abudu likos iszras- 
ti kaltais per karišzka suda ir 
suszandyti. Badai Piatoko mo
lina yra Vokiete, kuri turi bro
li kuris priguli prie Vokiszkos 
slaptos palieijos.

KARALIUS ŽUDINTOJU.
Leningradas, Bosijo. — Pa-

4 ‘ ka va
kario jeszkojo

eiles,

10,934 vamz-
35 ar-

t i 200

> 1

licijo ana diena suome 
liu žadintoju,”
nuo daugelio metu. Jojo var
das Spiridas Gorfun, kuris pa
pilde nemažiau kaiip 380 viso
kiu žudiuseziu ir sudegino ar- 

grineziu idant užslėpti
savo kruvinus darbus.
ATKERSZINIMAS 

“BALTOS 
NEVALNINKES. '1

Wirszaya. — Mikolas Vujcik 
ir Anele Baguta susipažino ke
turi metai adgal. Gyveno jiedu 
malsziai, jiji 'pinigus uždirbda
vo, o jisai juos praszvil'pdavo.

NesOnei inpuole in aki Vuj- 
cik’ui patoigesne mergina. A’t- 
szalo jojo szirdis del A neles, 
kuri dažinojus apie tai nutarė 
Mikolai atkerszinti už apgau
dinėjimu. Ar norėjo ji nužu
dyt ! — Ne.

Paprastai nuėjo ant palici- 
jos, apsakė apie nedora pasiel
gimu -savo “draugo” kaipo ap
sakydama apie savo godinga 
gyvenimą. Jisai jaja privers
davo kas diena eiti ant ulyczin 
kur prikalbindavo vyrus ir 
parduodavo savo kuna, o jisai 
už tuos pinigus turėjo gorus 
laikus...

Palinijo a reški a vo jo Vujci- 
ka ir uždaro kalėjimo už lie’pjįi-

Idoru gyvenimą, 
t v

Oriau, Belgije.
nei katalikiszki laikraszeziai 
ragina visus tikinezius, o ypa
tingai darbininkus ir
kus idant dalybautu taip vadi
namam “

iikinin-

Retrritc” arba darv-

W. ». •OCI1OWRII, Pre*. A Mgr 
r. W. BOCBIOWBM1, taiur

,A. ■ ... ...  I .Į...—

ISZ LIETUVOS
PASAKOJIMAS APIE 

URVĄ.
Jurbarkas. — Viena mer

gaite, iszkaimo nuo Jurbarko, 
pasakoja apie ta vieta esąs at
rastas ilgas urvas po žeme, ku
ris einas viena kryptimi taip 
toli, kad bene busiąs pereinąs 
apaezia viso Nemuno.

Vasara ji su kitais kaimo 
jaunesniais žmonėmis (nes sė

ji persiėmė

J

fi pakula už savo nusidėjimus, uieji kaimiecziai yr;
kuri atsibus pricsz Velykas prietaringa baime) buvusi iii
kliosztoryje Szv. Franciszkaus 
Ksavero, Orione.

Dal y bau t o1 j ai 
žans t vos privalo pasilikti per 
visa ta laika kliosztoriaus mu- 

po rusta priežiūra zoko-

tosios n o bą

ruošė, po rusta priežiūra zoko- 
n'inku ir praleisti visas dienas 
ant klausymo-mirziu, pamoks
lu, g J* 
Kožnas turi

;įdėjimo kryžium ir 1.1, 
savo 

savo, 
tai nusiperka kliosztoryje. Ne
gana to, tieji, kurie nori save 
plakti luina pataljiyli atskiiram 
kambarėlyje, bet turi atsinesz
ti Savo botagu.

Darbi įlinkai kurie atlanko 
laji ” Retrrite” 
savo darbdaviu vakacijes. — 
Da toje senojo Europoje ran
dasi kampeliai kurie yra da 
toli nuo apszvietos.

atsincszti
valgi arba jaigu neturi

aplaiko nuo

PAKARS TRIS 
VIRSZININKUS.

Moskva, Bosijo. — Trys žy
mus virszininkai prigulinti 
prie'.Mologolesa medžiu kom
panijos likos nusprensti ant 
pakorimo už einima kysziu ir 
apgaudinėjimo. Tarp tujų ran
dasi ir buvusis ministeris 
Wirth isz Vokietijos. Visu tur
tai likos konfiskuoti. Tryleka 
kitu virszininku likos nubaus-

1 f .

t i kalėjimu už ta pati prasikal
timą.

virszininkai

to •

BOLSZEVIKAI ISZDAVE 
NAUJA KARE.

Leningradas, Bosiję. — Vais
tinis Sindikatas Drapanų isz- 
dave smarkia kova prieszais 
kates, mokėdami už kožna po 
50 centu. Tiek moka toji kom- 
panijo už kožna kate kuria at- 
nesza in t a ja dirbtuve, kuri isz 
kacziu kaili pasiuva mot eroms 
drapanas. Tukstancziai kacziu 
buna užmusztos kožna saujai
te, kad net laikraszeziai užpro- 
testavojo prieszais skerdimą 
kacziu, nes daug žiurkių prisi
veisė ir ;daro dideles bledes del 
gyventoju.

MEKSIKONAI SUSZAUDE 
KUNIGĄ.

Meksiko City. Kunigas 
Hermenegildas Lava, kuris bu
vo vadu pasikelefiu, likos su
imtas ir suszaudytas ant vietos 
Guadalaraja.

Daugelis katalikiszku kuni
gu isz Talnauliipas, kurie pasi- 
prioszino valdžiai neklausyda
mi paliepimu, likos nugabenti 
in Meksiko City, kur juos pri
spirs prie paklusnumo.

. NORVEGIJE ATMETE 
PROHIBIOIJE.

Oslo, Norvegije. — Nusibo
do Norvegams įprohibicije, ku
ria invykdino 1917 moto, nes 
suprato kad tosios kvailos tie
sos sklypui noatneszo jokios 
naudos nes isztVirkimas, gir
tuoklyste ir žudinstos pasidi
dino baisiai^ Oktoberio 

ai., ' « y . \ ‘ ► '«■ a

menesi žinojus ntybilsavo prio- 
szais pro.lnbi<e\ąąi,425 bal- 

_ » balsavo
szais prohibicįįje t 531, 
sals o už prohlbicije 
431,122.,AM ....... 1. - ,

4

i\ i c

ta urvą insileidusi ir jau gana 
toli juo nuėjusi. Bet jos drau
gai, kažko insibauksztine like 
ir ji viena ėjusi tolau. Ji pri
ėjusi tokia vieta, kad jau kojas 
iki cziurniu semes vanduo. Vi
sos lo urvo sienos buvusios la
bai drėgnos ir aprasojusios. 
Nuo skersvėjo sunkiai degusi 
žvake, kuria reikeje kelias au
si sz v i ėst i.

ATergaite,
kiek tiktai ji buvo instengusi 
nueiti radusi prie murines sie
nos kdkio keisto 
dantuotu ratlankiu
urvo ji iszsineszusi ir rastu ten 
senoviszku ginklu, kalaviju ir 
kita ko, 
perdavusi Kauno miesto 
ziejui, už tai gaudama gera at
lyginimą.

Tame urve esą dar like

gale to urvo

kuriu dali

38 METAS
5

ZAKRISTIJONAS
BANDITAS

APIPLESZE MOTERE ANT 
$1,500, PASLĖPĖ DRAPA

NAS UŽ ALTORIAUS 
O BRANGENYBES 

CIMBORIJOJ.

Marijampole. - 
to Kataliku bažnyezioje, 
krist i jonas Petras 
pagarsėjo po visa aplinkine isz 
savo bjauraus pasielgimo. Mi
nėtas zakristijonas tarnavo 
szioj parapijoj apie penkis me
tus, bet szimet užsimanė jam 
pralobti lengvu budu ir suma

ni su 
dviems 

vyrais, kame pagal sutarti pri
statyti daugeli drapanų ir ki 
tdkiu daiktu ir pinigu kurio 
ant to sutiko, mat artimoji* pa 
rupijoj Szilavoto. buvo 
ju gimine Kabaszinskiene 
Ameriko, kuri parsivežė su 
vim nemažiau kaip 15-20 szim 

pa

pavidalo.
ratu. Isz

ji esanti 
mu

in- 
vairiu ginklu ir kitokiu daly
ku. Kaimiecziai biją lipti in ta 
uiwa; ir bene busią ji jau už
verto. Bet mergaite to urvo 
vieta žinanti gerai ir galinti ja 
nurodyti.

NELAIMINGAS 
ATSITIKIMAS.

Vabalninkas. — Vasario 16 
diena miestelio gatve 
gydytojo piliete B. 
piliete Incziuriene, 
važiavo dar viena

ėjo isz 
Ja pavijo 

su kuria 
mergina,

mergaieziu ūkio mokyklos mo
kine. Incziuriene pakvietė p. 
B, sesti, — pavėžinsianti. Inse- 
do. Atvažiavo in miesteli. Tie< 
bažnyczia nežinia nuo ko pasi
baidė arklys ir szoko visu 
smarkumu atgal. Gatve buvo 
labai slidi, važys trenkė in te
lefono stulpą. Incziuriene ku
ri sėdėjo viduryje, likosi isz 

, p. Bute- 
stulpa taip

ir szoko

važio neiszblokszta 
niene, (renkta in 
stipriai, kad jai liko perlauž
tas deszincs kojos kaulas virsz 
kelio ir sufripti tos paczios ko
jos pirsztai, kuriu du tuojau 
gydytojas nupiovo. Smarkiai 
sutrenktos ir kitos kūno dalys.

Mokine, važiavusi drauge li
ko nesužeista. Pagulėjusi kele
tą dienu nuo sutrenkimo 
sveiko.

pa-

DOVANOJO KAUNO 
MUZIEJUI 

SENA PAVEIKSLA.
Kunigas Tamuloviczius dova- 

medy 
invairiom spal- 

, kuris 
Ukmergės op

nojo Kauno muziejui 
pjaustyta ir 
vom dažytu paveikslu 
esąs kilęs isz
s'krities ir turis 300 suvirszum 
metu senumo.

OKUPUOTOS LIETUVOS
DALIES. GYVENTOJU

SKAIDŽIUS LIETUVOJ.
Sziu metu Sausio 1 diena ne

priklausomoj Lietuvei okupuo- 
toj Lietuvos dalies gy ventoju 
buvo: 3,528 Lietuviai 1,789 
Žydai 310 Lenku, 276 Baltgu- 
dial, 173 ūsai, 44 Vokiecziai 8 
Totoriai ir vienas Estas. Viso

3,528’ Lietuviai

Prienų mies- 
za- 

Alisza nekas

zakristijonas

szitaip: Susikalbėjo ji 
savo paczios pusseriu
li e

pareju >
isz

tu dohuau, kuri kiek laiko 
gyvenus, szimet pasimirė.

Kabaszinskiene mirdama pa 
liko savo pinigus del 
gos savo sesutes, kuri 
užsiimdavo uliagavimu. 
seseres m i rėžiai pasiliko 

Josios szvoiretvi

varmu 
pirma

, ir po 
1 ur- 

tinga. Josios szvoger<*i bai<< i 
jai pavydėjo ir porimti godys 
ta, nutarė turtą prisisavyi 
Tula nakti susitaria nukcliaxi 
pas ja, kerszindami nužndini 

kad atiduotu 
jiems pinigus. Inbauginta mo 
(ere, atidavė pinigus, < 
ir visas brangenybes

m u prispyrė

f *

<<in.

t >

1 ra paims 
kokia*

turėjo po mireziai senutes. Ma 
mergaite, kuri tame laike

radosi st ūboje, ]nižino k a 
per pauksztelei ir pagal jo>i<>* 
iszpazinima, milicije padare 
asztru tyrinėjimą ir ant galo 
pasirodė kas buvo
ir ant galo prisipažint 
ka'd visus pinigus ir

za
ta*

pa- 
k ra

kalt įninku 
> abudu, 
dal vkus 

atidavė zakristijonui ant 
slėpimo. Žandarai padare
ta pas zakristijoną, nerado nie
ko isz pradžios, (leisdamas isz 
to iszsikivinkliuot, indejo in 
delną žandarui penkcsdesziint* 
doleriu kad tylėtu, 
iszsidave. Ant g 
tai milicije kuri prispvrus 
kristi joną prie muro, ant

bet ir tas 
alo insikiszo in

ža
gai o

prisipažino prie visko, nuvedė 
in bažnyczia, kur už altoriaus 
r^do pavogtas drapanas ir ki

ti brangenybes ir 
indejas in cim-

tus dalykus, 
pinigus 'buvo 
beri je.

Visus tris supaneziojo ir nu 
vi’ teismui. • * 
skaitytojas 

isz Žemaitkiemio kaimo. Mika- 
liszkio valscziaus.

ŽINUTES ISZ KAUNO.
Lietuvos karininkai nu

tarė nesileisti Toliuszio in ša
kiui

Mus-

gabeno in szaltaja 1\ 
— Dauesze musu

vo klubą Roiuove, dėlto, 
jis nepatenkino inžeisto 
teikio.

— Žydai Lietuvoje turi 50, 
000 hektaru žemes.

Kovo vidury 220 Žvdu 
peciale 

kur
iszvažiavo s 
in Brazilija, 
tūlame mieste.

— Aresztuota studentas Ga
linis, 16 metu Socialistu atsto
vo seimo brolis, kuris vožės’., 
dalinti slapta priezvalstybisz- 
ka brosziura “Už Demokratine 
Lietuvos Respublika.’’

— Lietuvos laikraszeziai ra- 
szo, kad Prezidentas Smetonų 
szauks visu Lietuvos 
vadu pasiturima 
klausiniais.

— Apskaieziuota kad 
po” spautuve 
vertes. Ji buvo apdrausta ant 
$43,400. •

ekskursija 
apsigvvens

part i ju 
politikos

“ Va iš
buvo $62,000

I



BFI
I

* I F
4

ilk

ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

0

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

Washington, D. C.

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

pabaigė da tu žodžį^ kad .yJa 
pati pirma sugriuvo ant grin 
du baisiuose 'skausmuose. Pa
kol pribuvo daktariszka pagel
tai, meilužiai buvo jau negyvi. 
Ravvas likos aresztavotas. *
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Lithuanian Consulate, 
008 So. Dearborn St., Chicago, Ill.
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Kas Girdėt

Gerove po visa Amerika pri
veisė daugiau milijonierių bet 
ir ubagu nestokas, kaip pasiro
dė isz valdiszku rapartu. Su- 
virszum 9,000 ypatų suskaityta 
kurie moka padotkus nuo $50,- 
000 ir daugiau 1925 mete. Vi
so suskaityta, buk Su v. Vals. 

| randasi .30,295 milijonierių, o
■Tegul užklausia 

Amerikoniszko
Žmogus 

sztaiidieninio 
vaiko kur jojo motina ar tėvas 
gimė, kiek turi metu, kiek bro
liu ir seserų, kiek metu kaip 
levai Amerike.’ tai dievaž ne
at sukis tiktai |»asakis

Kada levas ar moti-
« 4

.30,295 milijonierių 
1924 meta buvo juju 21,081. 
Pravardes senu ir nauju mili
jonierių neapgarsyta, nes lie

to nereikalauja.sos

<lont no.”
na numirszta ir redaktorius pa
reikalauja tosios žinios, tai 
sunku aplaikyti nes vaikai ne
žino ha tėvai apie tai nesiru- 
pino idant vaikams pasakyti 
arba inraszyti in kokia knygu
te idant vaikai paaugę galėtu 
žinoti isz kur juju levai paėjo.

Tėvai privalo apie tai neuž- 
niirszt ir vaikams apie tai pa
sakyt, nes tas oteiteje labai bus 
reikalinga.

Kas yra turtingiausiu žmo
gum ant svieto?

Gal nekuriu sakis kad Rocke- 
felleris arba Korda's, bet ran
dasi ant svieto turtingesnis 
žmogus už augszcziau minėtas 
ypatus.

Turtingiausiu žmogum ant 
svieto yra Niząin isz Hydera- 
bado, Indijoj, kuris galėtu nu- 

Fordą

fi^

pirkti Rockefeller*! ir 
daug kartu nes Nizam turi dei
manto kasyklas 
kurios 
pelną.

Golkondoje, 
a t nesza ne isz] >asa k y t a

Sziadien Kinuose vra neisz- 
pasakytos permainos, žodžiu, 
esame liudintojais atgimimo 
sklypo, kuris miegojo per ttiks-
tanezius melu, liet szitim sziint- 
inetyje užeis tenais tokioj per
mainos kurios nustebins 
svietą. Kinai pabudo isz ilgo 

susiprato kad
baltieji geidžia apvaldyti juju 

ypatingai kapitalis-

miego. Kinai

visa

sklypą 
lai.

o

Aplinkinėje Mohih vo, l’kra- 
jinoje, nukrito isz dangaus di
delis meteoras. Tasai atsitiki
mas buvo priežade didelio su- 
miszimo tarp žmonių, kurie 
persigandę nepaprasta szviesa 
puoianezio meteoro, pradėjo 
liegti, manydami, kad atėjo pa
baiga svieto. Ant ulyczin klu- 
pojo daugybe žmonių melsda
mi ir szaukdami Dievo su'si- 
įnylejimo. Meteoras su dideliu 
trenksmu nukrito ant lauko už
miestyje. Mokyti žmones (pro
fesoriai) nuvažiavo in taja vie
ta atkasti meteorą ir tvrineti 
ji moksliszkam tiksle.

Pana Teresa Moser aplaike 
pa^iulinima nuo tūlo Najorki- 

dalies kupeziaus szimta 
tiikstanuziu doleriu už relikvi
jų kurioje tahpinasi skiedreles 
nuo tikro kryžiaus ant kurio 
buvo prikaltas Jėzus Kristus.

Toji relikvijų prigulėjo ki
tai los prie Rymo

nio

prie itymo ciesoriaus 
Juozo II ir talpiuos! ciesorisz- 
koje bažnyczioje lyg 1778. Mo- 

tada prigulėjo 
A nst n jokiszku ponu 

relikvijų gavosi in joju rankas 
už koki tai svarbu patarnavi
mu del valdžios.

seru szeimvna 
prie

^palaiminta
Viena syki, j 

nakti gudrus 
Kruszna 
tarė:

— Asz maniau, kad žmogus 
gražiausias žemes tvarinys, bet 
apsirikau. Sztai priesz mane 
szvelnaus vėjelio supamas loto 
žiedas. Juk jis daug gražesnis 
už visus gyvuosius tvarinius! 
Jo žiedlapiai prasisklenle prie 
menulio tzviesos; o asz nebega
liu nuo jo akiu atitraukti!

Taip!'Žmonose nieko pa- 
naszaus neužtiksi! — rFare jis 
atsidusdamas.

Kruszna vėl užsimanste. Pan
kui tarė: — O dulko man, die
vui, nepasinaudot i savo žodžio 
galia ir nesutverti tokio tvari
nio, kuris butu toks tarp žmo
nių, kiti p lotas tarp žiedu ? Te
gul tai]) stojasi žmonių džiaug
smui! Lotu! Pavirsk gyva mer
gaite ir.stok priesz mane!

Slaiga vilnis sudrėbėjo, lyg 
butu ja blezdinga sparnu palie
tusi; naktis |)raszvito; menulis 
dar szviesiau pažvelgė; nakti
niai strazdai dar balsiau su
ūži rszke ir staiga vėl nutilo, 

stebuklas:
pasirodo lotas mer

ai tęs pavidale...
Net patsai Kruszna tuo im

si t tebėjo! — Iki sziol tu buvai 
vandens žiedu, — (are jis, — 
bet nuo sziandie buk mano 
mineziu žiedu ir kalbėk!...

Ir sutvertoji mergaite tai]) 
tyliai prakalbėjo, kai]) sznabž- 
da baltieji lotoso žiedlapiai, 
vasaros vėjelio myluojami.

— Valdone! Tu padarei ma
ne esybe, tai kame mane apgy
vendinsi ? Atmink, vieszpatie, 
kąd asz, loto žiedeliu būdama, 
drebėjau ir slėpiausi žiedla
piuose nuo kiekvieno žiauraus 
vėjo pustelejimo; asz ’bijoda
vau smarkiu lietu ir audru; bi
jodavau žaibu ir perkūnijos, 
bijodavau net ir 'karsztuju sau-

gvaž.ia mėnesiena 
iM dr didingasis 

giliai užsimanste ir

I

O

Stojosi 
Krm zna

priesz

na ji butu tyezia pa vertos van
denin nusvirusiu medžiu...deniu nusvirusiu medžiu

Dievukas apsidžiaugė, kad 
poetas nustebo jo ranku kuri- 

/
Pabusk, Vaimika,

-/ i J « > J A'. 1» I

Hiu.
— ta

re jis, — ir tark, nors viena žo
di.

O Vaimika tarė:
— Myliu!,..
rPik tu viena žodi jis tesupra

to ir temokėjo pratarti.
Krusznos veidas unuti pra-
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Bostono kardinolo pa red v 
mu invVko sekanezios kunigu 
permainos: L. D. S. Dvasios 
Vadas kunigas Pr. Juras per 
keltas isz Lawrence, kur buvo 
vikaru, in Lowell — klebonu. 
Kun. S. Kuczas isz Lowellio 
nuėjo asistentauti pas kun. K. 
Urbonavicziu in Bostoną. Kim. 
Pr. Strakauskas, Bostono Szv. 
Petro parapijos vikaras, 
skirtas vikaru Lawrence.

s. pa-

ATSAKIMAI.

V. K. Wilkes-Barre
Kodėl tamista s<*dejai malszei 
ir neprisiuntoi apraszyma apie

j Pa.

szvito. — Stebuklingoji mer
gaitei — suszuko jis. — Asz 
radau tau gyventi vietove, ta
vos verta: gyvenk poeto «zir- 
dyje.

Vaimika vėl prataro:
— Alyliu.
Ir galingo dievuko noras 

stumti* stūmė mergaite in po
eto szirdi, kuria jis padaro per
regima ir skaisezia, kaip krisz- 
tolas.

Graži, kaip vasaros diena ir 
rami, kai]) Gango bangos, mer
gaite nužengė in atrastoji jai 
busta... Bet staiga ji žvilgterė
jo poeto szirdies gelmėn ir nu
balo, o 
kankino, kai]) žiaurus žiemos 
vejas....

Kruszna nusistebėjo.
Kas tau, szvelnusis žie

deli ? — Paklausė jis, ■ 
gi tu bijai ir poeto szirdies?

Kūrėjau! Nejaugi tu no
ri, kad asz joje 
ežia u! Taip! Toje szirdyje asz 
matau ir s 
szunes ir 
nuožmiu baisybių ir tyrus su 
audra ir vesulais, ir tamsiuo
sius EHoroS' pakriauszius... Ne- 
k u ruja u, 
bijau!

Bet geras ir gudrus Kruszna 
atsake: — Nirsiramink, szvel- 
iiusis žiedeli! Jei Vidini ko szir
dyje raudasi szaltas sniegas, 
tai buk jam szilta pavasario 
saule, kuri galėtu ji, ta szalta- 
ji sniegą, isztir))y4j./Jeigu jo 
szirdvje randasi juru dugnas,

Jei

*

baime ir isžgastis' ja

nejau-

apsigyven-

snieguotas kalnu vir- 
juru dugną, pilna

o
ežia apsigyventi asz

les spinduliu. Tu pavertei ma- buk žemeziugo grūdeliu

I • kaip ge
Jis smagus ir lengvas ant kojų, 

yra iš minkštos, lanksčios odos, 
padai yra 
vandens ir

' pidu oda irs stangresni

;iežis 0

i

I
„ii

. O kada aprafczi 
ir kai]> sakai 

melagi nga i pa ra szy tas 
“11?.-

Tame kalte paežiu žmo-
I

justi parapijos ergeli teisin
gai? Tik tada* pabudai isz mie
go, kada patalpinome apraszi- 
ma paimdami isz laikraszczio 
“Vienybes”
mas nepatiko, 
buvo 
tai tuojaus kilo didelis 
ha!” 
niu, nes laivke nežine ko. kai]
žinia buna patalpyta, tai tada 
pradeda raszyti savo 
mus kėlės savaites vėliaus ka
da žinia apauga šamanais. Jai 
gu kas atsitinka tai nelaukite 
tiktai tuojaus paraszykite tei
sybe ir prisiusikite in redakci
ja

apraszi-

PAJESZKOJIMAI.

Pajesz'kau mano broli Alek
sandra Kaziavicziu paeinanti 
isz Vilniaus red., Traku aps'kr., 
Budos kaimo. Jeigu kas apie ji 
žinot, meldžiu praneszt,
pat mylimas broli atsiszauk.

Pranas Kazinviezius,
Box 45, Kynon, Pa.

arba

no esybe isz loto, dėlto asz te
beturiu visa jo savybes ir pri
gimti; ir dabar bijau žemes' ir 
viso, kas joje randasi... Tai ka
me mane apgyvendinsi f...

Krtiszna pažvelgė in dangų 
savo gudriomis akimis, pamau
si e ir tarė:

Ar nori apsig;,’v?uti kai
nu vir.-zunese ?

— Xe! Tenai sniegas ir szal- 
tis: bijau!

Tai asz inkursiu tau gin
taro rumus juros dugne!

— Juros dugne gyvena dau
gybe* baisiu gyva ežiu ir kitu 
bjaurybių! Bijau!

(lai nori apsistoti tyruo-
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O tas reiškia smagų ncšiojimą(peij 
visą dieną ir ilgesnį išnešiojimą vienos 
poros, 
la t 
iš vardo Mishko ant puspadžio ir Raudono 
Kutulio ant pado.

» •tinka.Viršus
11 > 11 k < • 

nebijanti 
stipresni

i, •

lankstūs.
Jie 

už gimtos padu
Išlavinti nuiatninkai gamina šitą 
atatiktų žmogaus kojos

stangru L 
nesi vstant i. u z 

y
ipavą kad

formai. Jis ir

vra tyrai — e *■
žiedu;

\ ra daug pamėgdžiojimų Mishko 1 >
ik vienas yra tikrasis. Galite ji pažinti

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg* Co.
160 Water Street, Mishawaka, Ind.
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Misliko
Raudono Rutulio 

i Hall-liand»
Darbo apavas

t
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Del žmonių 
kurie smarkiai 
dilina autuvą

X
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prisek .juos lai.nes W. TRASKAUSKAS
ir jeigu randasi niaurios 

Elloros pakriausziai, tai buk 
juose saules spinduliu ir ap- 
szviesk juos...

Vaimika, kuriam 
ba, iki sziol buvusi užkritu 
prabilo:

Ir buk palaiminta!

< »• 
r>;ryžo kal-

L

PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kimus numirėliu.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
VaizbaionklH uireg. 8. V. Pat. Ofi»a.

Paša aulo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vescliju, pasivažinėjimo ir t. t. lYmyk lkHro Anchor) Valzbaženklf 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

(■artus per daugiau kaip 
60 Mietų.
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kogeriausio — ir randa savo idealą

site tokio lengvumo, tokio visados

■ i,

I

r
Ą 'r

I

111

I'

t

Ii*

UI"

f
< J.,■ I■f

■ H
i

■i
*

♦

-t
-L? į’<1

r r d

y
d

j, «

pasauų.
NUMAS.
norus šio griežto amžiaus.

s .Oi . . „ ,

'S

, ' • ■ ’'1

lUyffiSS

' ■ '!G'l ''

"'U' ■
.■> .jy.

■' 1
11 .

1 i

I

* ,. 1 * iO, valdone! Sūkuriai ir 
smėlio audros siauezia tyruose! 
Bijau ju, lyg laukiniu žvėrių 
bandos!

'Tai ka turiu daryti su 
ta v i m i, gyvas žiedeli!? Va! EI- 
loros dykumų pakriausziuose 
gyvena atsiskyrėliai... Ar ne
norėtum apsistoti toliau nuo 
žmonių kokioj nors pakriau- 
szi*j!
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Au-restauracijoj
Paryžiuje ant uly- 

sedejo trys 
Ponas

I *Mažoji* 
lx»n Coin“ 
ežios Mazagrin, 
ypatus prie stalelio. 
Rayvas, turtingas kupczjus už-
prasze ant piet savo paeziule 

prieteli,” koki tai 
agentu L. Havenquard. Senas 
vyras nudavinejo kad yra ak
las ant tosios prietelystes tarp 
paežius ir meildžio. Prie stale
lio vieszpatavo linksmumAs ir 
prietelyste tarp visu, vyras nu-

ir josios »i

Pajeszkau mano broluži Do
minika Aleksa, (j motai atgal 
gyveno Saginaw, Mich., dabar 
nežinau kur. Praszau atsisaukt 
ant adreso. (lt.

amžius
' . ..C, Vi. > -v ’• v

mėgsta malonų— Ten tamsu: bijau!
Kruszna atsisėdo ant akmens 

ir pasirėmė rankomis galva. 
Mergaite stovėjo prie jo persi
gandusi ir virpėdama.

Tuo tarpu pabudo ryto žara 
ir nuszvieto rytini dangaus 
skliautu. Ežero pavirszlus su
blizgo aukso 'bangose; palmes 
nusipuosze pirmaisiais saules 
spinduliais... Vandenyse sukli
ko gerves ir baltieji gulbiai, 
girioje povai ir pąpugos. Jiems 
pritarė gražiame varlekauszy- 
je intemptu stygų aidai ir žmo
gaus dainos garsai...

Kruszna pakele galva ir ta
re: — Tai poetas Vaimika svei
kina tekanezia saule...

Praslinkus nekuriam laikui, 
ežere tarp vandens lelija pasi
rodė ir pats Vaimika.

Pamatęs mergaite, sutverta 
isz loto žiedo, perstojo akam-

PABANDYKITE Camel ir dažino- 
site kodėl jie užkariauja moderninį 
pasaulį. LENGVUMAS ir MALO
NUMAS. Camels išpildo rūkytojų 
norus šio griežto amžiaus. Iš ciga
rete tokio skanumo ir kvepejimo dar 
nebuvo. Malonus lengvumas, kuris 
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Šymo parinkčiausių Turkiškų ir Na-

lengvumą
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JGeorge Alex, 

(’ounty Home,
DEL RUKANCZ1U

DYKAI aiuneziame praba puikiu 
tabako. Kreipkitės pas mus.

Europa Book Co.
57 Dey Street,

Sonicr.set, Pa. ■ ii

; 'į* Camels
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I tegali paeiti iš kopuikiausio sumai- 
, Šymo parinkčiausių Turkiškų ir Na

miniu tabakų.
I

Šitas amžius reikalauja visam© 
kogeriausio — ir randa savo idealą 
rūkyme Camels. Niekur kitur nėra-I 
patikėtino gerumo kaip čia—
-“IMKITE CAMEL!”

■

davinėjo linksmu ir pripildy
davo tankiai stiklelius prielai- 
dinio ir moteres. Anf galo pa
duota szampanas. Ponas Ray- 
vas iszkeh* in virszn savo stik
leli kalindamas: “
laime, linksmybe ir meile — 
iszgerkime duku savo stik
lus!” Meilužei isztnsztino savo 
stiklus

f
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Lai gyvuoja
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i, o ponas Kayvas kalbė
jo tolians Vynas truputi nu
duoda kartus, bet nenusistebe- 
kite, nes in ji inpyliau nrsze- 
niko ir in kėlės miliutas, past- A* •baigs musu gyvastis! Yra tai 
mano ntkerszinimas už sulau
žyta szirdi ir apgaudinėjimu 
mane per mano paežiu!” Ne-
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Now York, N. Y.
I J •■? *

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszlcas Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius logaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

KVITU Mriygele Draugystėms del 1st- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sierians neg sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • - - 25c.

W. D. B0CZKAU8KAS. CO.,

mokėjimo pinigo ligoniams. Preke 25c

Preke • -

MAHANOY CltY, PA.

t
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25c,

hinti, perlawiutrines variokam 
Kžix iėzkrito žemen, o Jis pats 
nuleido* lUhkdfe ir apmirė. Sto
vėjo, lyfe negyvas Vodos Kruto- 
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nuleido* flihkdfe ir apmirė. Sto-
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“SAULIO”

BAIME
Isz Prancūzo kalbos verte M.B.

Po piet visi szejom in ant la
bi. Priesz mus Viduržemio ju
ros visame pavirsziuje nebuvo 
mažiausio judėjimo, tik didelis 
rainus menulis spindėjo. Dide
lis laivas . plauke palikdamas 
didele juodu durnu gyvate dan
guje, kuris buvo tartum prisė
tas Žvaigždžiu, o užpakalyj mu
su visai baitas vanduo suju
dintas smarkiu sunkaus laivo 
plaukimu putojo, sukosi ir taip 
spindėjo, tartum menulio szvie- 
sa ten virė.

Mus buvo szeszi ar asztuoni 
žmones, visi tylėjom sužavėti, 
žiūrėdami in tolima. Afrika, 
kur mes plaukėm. Vadas, kuris 
rūke cigaro tarp musu, staiga 
pradėjo tęsti popietini pasikal
bėjimu.

— Taip, asz turėjau baimes 
ta diena. Mano laivas buvo 
szeszias valandas insibedes in 
uola, kur plake vilnys. Laimei, 
in vakara mus paėmė 
Anglu angliakasis. 
pamate.

Tada auksztas žmogus, žal 
variniu veidu, rinitas viena# 
tu, kurie yra apvažineja daug 
nežinomu krasztu tarp n u ola 
tinio pavojaus, kurio rainiam 
žvilgesio gilumoj galima pa 
stebėti kaž ka stebetino, ka jis 
buvo matos; vienas tu, 
bitvo užsigrudine narsumu pir
ma karta prakalbėjo.

— Tamsta sakai, vade, kad 
turėjai baimes: asz netikiu, 
asz netikiu. Tamsta klvsti del 
žodžio ir del jausmo, kuri pa
tyrei. Energingas žmogus nie
kuomet nejauezia baime# 
priesz ateinant nelaimei, 
yra sujudintas, neramus, 
baime yra visai kas kita.

Vadas szyplodamas tarė:
— Asz tamstai sakau, kad 

asz jaueziau baime.
Tada žalvarinio veido žmo 

gus tarė.
— Leiskite man paaiszkin 

t i. Baime (net labiausia narsus 
žmones gali jausti baime) t ar 
yra kaž kas baisaus, sunkus 
jausmas tartum sielos ats'kili- 

mi uties
atini-

vienas 
kuris mus

kurie

nejauezia
Jis 
bet

mas, baisi szi rd i# ir 
konvulsija, apie ka tik 
mis, jau apima žmogų neramu
mo sziurpuliai. Bet to nejau 
cziama, jeigu esi narsus, nei 
priesz ataka, nei priesz neisz- 
vengiama mirti, nei priesz vi
sas kitas žinomas pavojaus ne
laimes: tai janeziama kai ku
riais nenormaliais atsitikimais, 
priesz pavoju kada yra 
kas paslaptingo.
tai tartum prisiminima^ 
slaptingo pavojaus, kuris bu
vo kitados žmogus, 
kad po mirties
ir kuris mato nakti regėjimus,
prietaringas žmogus turi

pilnu-

kaž 
l’ikru baime 

pa
m

*■%<

kuris tiki 
iii vaidinti.-

su-

vidur-

su-

prasti baime visoj jos 
moj.

Asz jaueziau baime 
dieni priesz kokia 10 melu. Asz 
vėl pajutau pereita žiema vie
na GriuMlžio menesio nakti.

Tacziau man teko pergyven
ti daug nuotikiu, daug pavo
jaus, kur rodosi jau net mirtis 
buvo neiszvengiama Asz daug 
kartu mnsziausi. \ ugys mane 
paliko mireziai. Mane nuteis^ 
Amerikoje, ‘kaip (sukilėli pa
karti ir iszmesti jūron nuo lai
vo palubes Kinu pakraszcziuov 
se. Kiek viena- įkartu numinu 
jau esąs žuvęs Ir tuojau#
tikdavau su tuoiri be didelio 
susigraudinimo ir gailesezio.

Bet btlme talone ta#.
Asz ja pajutau Afrikoje. Ta- 

eziau ji yra sziaures duktė; 
saule ja iszsklaido, kaip mig
las. Gerai i ns įdomėk i te tai. 
Rytu gyventojai nebrangi nu 
savo g^asticH;, jie visuomet 
pasiryžę jos nustoti: sz.viesio- 
)1U8 naktimis jie nejauezia tam
siu neramumu, 'kurie yra szal- 
tu krasztu gyventoju galvose. 
Rytuose gulima pažinti panika 
Ind ton nežinoma yra baime.

Ir sztai kas su mumis atsiti

ko sziaures Afrikos kraszte.
Asz jojau per didžiausias ko

pas Ortrtfln pietuose. Tai ton 
yra Stebėtinas krasztas. 
žinote smėli, nesi baigiamu oke
ano krantu smėli, 
duokite okeanu, 
smėliu siaueziant 
insivaizdudkile 
geltonu dulkia bangu. Jos yrr- 
auksztos, kaip kalimi, tos 
bangos nelygios, invairios, pa
kilusios visai kaip iusiszinusiil
sios viluvs, bet dar didesnes už 
jas, jog bėga eziiirlendamos. 
Karszta pietų saule pila savo 
ugnine sziluma ant tokios in- 
pykusios juros, ir nėra ma
žiausio judėjimo. Peikia užlip
ti ant tu aukso pelenu bangu, 
nusileisti, vėl užlipti ir vėl lipt 
be paliovos, be atilsio be jokio 
pavėsio. Arkliai prunkszczia. 
inklimpdami iki keliu, slysta, 

nuo

J11#

Insivniz- 
kuris virto 

uraganui, 
ramia audra

kaip kalnai,

stumdami vienas kita 
aukszto kranto.

Mes buvom du draugai lydi
mi a<sztuoiiiu Arabu ir keturiu 
kupranugariu, su ju palydo
vais (vežėjais). Mes visai ne
kalbėjom, apimti karszczio ir 
nuovargio ir slopinami trosz- 
kimo toj karsztoj dykumoj. 
Staiga vienas žmonių ■suriko; 
visi sustojo ir mes laukėm nesi
judindami. apimti nciszaiszki- 
namo atsilikimo, kuri tik žino 
keleiviai tuose <kraisztuose.

Nelabai toli nuo musu, neap- 
ribotoj kriptyj buvo girdelis 
būgno garsus, paslaptingas dy
kumos būgno garsas; jis skam
bėjo aiszkiai tai labiau, 
silpniau, sustodamas ir

savo fantastini'

tai
\’el

pradi#lanias 
meliodija.

Iszsigiuido Arabai 
viens in kita, ir vienas ju Arą 
biszkai tarė: ‘‘Mirtis mums”. 
Ir sztai staiga mano bendrake
leivis, mano draugas,
mano brolis, krito nuo arklio

žiurėjo

beveik

saules smūgiogalva pirmyn 
isztiktas.
Ir isztisas dvi valandas, kaip 

nsz veltui bandžiau dar iszgel 
beti ji, vis tas būgno gausas m 

skardoje^, ir mano 
aimyse buvo jojnonotoniis ūži- 

amas

nustojo

mas, nosupi'aiHanFas užimąs, 
kuris nuolat vis mainosi; asz 
pajutau savyje baime tikra bai 
me biairria baime, del to mvli- 
mo lavono esant toje iškyloje, 
kame svilino saule tarp ketu- 

o nežinomas 
200

riu smėlio kalnu, 
atgarsis mums hesze nuo 
lieucs, nuo viso Prancūzu kai
mo smarku būgno skarda.

Ta diena asz pajutau, 
reiszkia jausti baime;

k a 
asz ja 

dargėliau atjaueziau kita kar 
ta...

Vadas pert rauke ji:

neisi judinda- 
jis staugė

pro-

kės.
Mes turėjom vakarieniauti ir 

apsinakvoti pas miszko įsrtrga, 
kurio namelis jau buvo nepoi ■ 
toli nuo musu. Asz vaikszczio- 
davau ten medžioti.

Mano bendrakeleivis
tarpiaiis pasižiūrėdavo auksz- 
tVn ir sakydavo: 
kas!” 
žmones kur mes turėjom alinti. 
Tėvas priesz dvejus melus nu- 
szove viena medžiotoja, kuris 
lankėsi svetimose vietosi* me, 
džioti ir nuo to laiko jis buvo 
suniuręs, tartum ji siege kaž

“Liūdnas lai-
Paskiau jis kalbėjo apie

tartum ji slėgi*

ni toje vietoje tarp iszsigandu -, 
siu žmonių padaro nepaprastai 
baisaus inspudžio.

Visa • valanda 
mas staugė szuo:

sapne nujausdamas 
kaž ka neramaus, ir baiisi bai
me mane a penio visa: baime 
del ko? Ar asz žinau? Tai buvo 
baime ir visa.

Mos stovėjom sustingę, pa- 
melvnave laukdami baisaus in- 
vėVkio, klausa ilitempo nera
miai szirdimi, prie mažiausio 
susibeldimo pasiruosze pull i. 
Szuo pradėjo suktis kambaryj,

tartum

>

'v.

f

A Ji

<W- v**:

f

TARADAIKA r
t1' 4

koks atsiminimas. Jo du suims jausdamas sienas Aplink ir vis
jau vede gyveno draugėj 
juo.

Buvo labai tamsu. Asz ne 
maeziau nieko priesz save, 
aplink saves ir medžiu garba
nos susidurdamos nuolat szla- 
mejo ir tvoszko. Pagaliau awz 
pamaeziau žiburėli ir mano 
bendrakeleivis tuojau pabeldė 
in duris. Ploni motoru balsai 
afsiliepe. Paskiau užkimęs vy
ro balsas paklauwe:

iMano bendrakeleivis 
pasako savo vnrda. Mes i nė
jom. Tai buvo niekuomet nc- 
pamirsztinas paveikslas.

Senas žmogus žilais plaukais 
beproezio akimis, laikydamas 
užtaisyta szautnva 
mus lanko stovėdamas Virtu
ves viduryj, 
dideli stilius gpsiszarvoje kir
viais saugojo duris. Asz paste
bėjau dvi klupanczias moteris 

veidais nu-

eina ?”
i c

su

nei

kas ten

rankoje

tuo tarpu kai jo

tamsioje kertėjo, 
gryžtais in, siena.

Buvo pasiaiszkint'a. 
padėjo savo ginklą prie sienos 
ir liepe paruoszti man kamba 
ri; paiskiau, kadangi moterys 
dar vis nesijudino, 
(are:

jis’ staiga

Žinoto priesz dvejus me

staugė. Tas gyvulys mus dare 
beproeziais! T'a’da, ūkininkas, 
kuris mane ten atvedė, puolė 
prie szu n s ir baimes 
iszmete ji laukan pro duris 
kurios vede in maža kiemą.

Tuojau jis nurimo, o mes dar 
labiau iszsigamle, 
laukėm.
kart pajutom'smarku puolimą: 
kaž kokia esybe prisiglaudė 
prie sienos isz lauko slinko 
miszko link; praėjo priesz'du
ris, kurias rodo's jis paeziupi- 
nejo drebanezia ranka ir dvi 
minutes nieko nebuvo girdėti, 
tas laikotarpis padare mus be
proeziais; paskiau vėl sugryžo 
jis laikydamais ir už sienos ir 
lengvai pabeldė in duris, kaip 
vaikai daro nagais. Staiga gal
va pasirodė pro maža langeli, 
balta, gauruota galva žilbamo- 
mis akimis, kaip laukiniu žvė
rim Ir pasigirdo neaiszkus bal
sais Ivg liūdnas nusiskundimas.

Didžiausias triukszmas paki
lo virtuvėje. Senis sargas isz- 
szove, o 
ir užkiszo maža langeli stalu 
ir bufetu. Ir asz užtikrinu jus, 
kad prie to triukszmo, kada 
senis iszszove, szuvio paežio

apimtas
1

tvledami
Ir staiga visi vienu

suims tuojau# pribėgo

t riukszmo, 
szu vi o

tus asz nuszoviau žmogų kaip JUSZ visai negirdėjau, asz pajų-
ti'k szia nakti. Pereitais metais 
iis atėjo manes szaukti. Asz jo 
laukiu dar szi vakara.

Ir tani, kuris mane prajuo
kino, jis pridūrė:

— Taigi mes nesam ramus.
— Asz ji intikinau, kaip 

galėjau laimingai atėjės kaip 
tik ta vakara ir pamatęs tos 
baimes regini. Asz papasako
jau invairiu atsitikimu ir pa
mažu pavyko mali 
tuos žmones.

Prie krosnies senas szuo, be
veik neregys, tu szu n u. kurie 
yra panaszus in žmones kū
rinos mes pažystam, snaude in- 
kiszes snuki in savo kojas.

Lauke audra siautė, daužėsi 
in maža nameli ir per siaura 
langeli slapta prie duru 
pamaeziau staiga ’suszvitus be- 
žaibuojant visa medžiu krūva

nuramint i

tau toki 
sieloj ir kūne, 
krisiu negyvas baime,

Jlki auszros mes taip 
jom nesijudindami isz vietų, 
negalėdami tari i žodžio, 
parnisze.

Tik pamalė 
plyszi dienos siaura 
drvsom ai krausi vi i duris, tr

Prie sienos, szalia duru se
nas szuo gulėjo iszsitiesps, kul
kos perszautu snukiu.

Jis iszejo isz kiemo padaręs 
tvoroje skyle.

Tamsaus veido žmogus tyle 
jo, paskiau prabilo.

— Nor# ta nakti 
jokio pavojaus, 
goriau sutiikcziau 
venti visas valandas,

su

neramumą 
kad rodos

širdyje,
asz

stove-

lyg

pro langines 
spinduli

nebuvo 
vis dėlto asz 

vėl

Atsipraszau, tamda, be! vėjo pripustyta.
tas būgnas? Kas jis buvo?

Keleivis atsake:
Asz nieko apie ji neži- 

Kari- 
ne-

na u.

savo ru-
Tai ir

Ir niekas nežino, 
ninkai dažnai iszgirde szi 
paprasta užima; mano kad tai 
padidėjęs, sustiprintas atgar
sis, nepaprastai iszpusta< smė
lio lygumuose, vėjo neszamas 
smėlio grūdelis, kuris atsiimi- 
sza in sausos žoles krova; vi
suomet pastebima, kad lai at
sitinka netoli mažu saules isz- 
degintu augalu, kurie yra kie
ti kaip pergamentas.

Tas būgnas tai tik 
szies garsu stebuklas,
viskas. Bet apie tai asz sužino
jau tik vėliau.

Asz tuoj papasakosiu 
antra invvki.

Tai buvo pereita žiema va
saros žiemiu Prancūzijos misz- 
ke Naktis sutemo dviem valan
dom ankszcziau, taip buvo 
tamsus dangus. Su manim bu
vo ūkininkas, kuris rode kelia 
ir ėjo slide manės siauru viesz- 
keliu, o puszii virszunese įnir
tęs vejas staugė ir uže. Tarp 
stiebu, virszunese asz maeziau 
debesis*vėjo pucziamus netvar
koje, iškrikusius debesis, tar
tum jio bego nuo pavojaus. 
Kartais, smarkiai suužus vė
jui, visas miszkas įsusiubuoda- 
vo ir leukesi vienon pusėn vai- 
toidamas 
skausmo. Szaltis mano greit ap 
eme nožinrint, kad asz greit 
ėjau

turn jie bego

upio

Nežiūrint visu mano pastan
gų asz jaueziau, kad tie žmo
nes giliai buvo iszsigande ir 
kiekviena karta, kaip ti’k mi
st oda va n kalbėti, visi jie Už
tempė ausis klausėsi tolumoj. 
Nuvargęs, negalėdamas ilgai 
nuraminti ju 'kvailio# baimes, 
asz paprasziau kad nuvesti in 
kambarį gulti, kaip staiga se- 

I nas sargas paszoko nuo ke’des, 
vėl pastvėrė szautnva ir iszsi- 
gandusiu balsu suriko:

Sztai jis! sztai jis! Asz jo 
laukiau!”

Dvi moterys kortoje klaupto 
atsiklaupė ir užsidenge ranko
mis, veidus, o 
griebe kirvius.

Asz dar mėginau juos nura
minti, bet užsnūdęs szuo staiga 
pakilo ir žiūrėdamas in ilgui 
savo žlibom akimis sustaugė 
taip baisiai^ kad ta staugimą 
iszgirde kaime, vakaru turi su
drebėti keleiviai. Visu akys 
sužiuro in ji, kuris visai neju
dėjo atsistojęs uŽpakalinorr. 
kojomis, tartum mate Jis koQd 
regini ir vėl pradėjo stiiugti 
priesz kaž ka nematoma, neži
noma, baisu be abejojimo, ne# 
visi jo plaukai‘buvo pasiszirtu- 
sze. Pamelynaves sargas sūri-:

kambarį gulti, kaip staiga

4 4

sunns vėl pa

ko: “Jis ji janezia! Jis ji jam.

(dejuodamas) del

ir tizlHai buvau apsivil-

rttAFlEKŪDIKIO
PENĖJIMĄ

i 1
Nosinis Kataras ir Asthma 

arba Dusulis.
ik

pergy- 
kuomet 

teko susidurti su didžiausiu 
pavojum, negu vėl pergyventi 
isz naujo ta. viena minute1, ka
da buvo iszszauta iii gauruota 
galva pro maža langeli.
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Kas skapus, tas ne kvailis, 
rl’a ant senatvės Liuke

gerini v i s,
Bet katras pavydi del saves, 

Tasai vargo turi invales.
Pažinau viena toki skupuoli, 
Katras ir savo narna turi,

Pa ežios ne turi, pats gyvena 
Insimylejas tik in pinigus, 
..Baisiai netikus žmogus,

Laikraszcziu jokiu neskaito, 
Kolektorius bažnytinius

iszvaiko,
Jam spaviednesnereike, 
Dieva ir kunigą peikė.

Pas ji Dievu, yra tik Įiinigai, 
Ir jojo k ra Ii kai.

Mat keliolika augina 
Badai kralikais tik save 

maitina.
l’ž tai isz hales kai Į) giltine, 
Tai jau ne žmogus vaikine.

Ateis laikas, pastips,
Ir viską svetimiems paliks 
Jokia mergina1 ne eina už jo, 
Ba tokio kiaule

O kad ir g

>

)

‘s kožna bijo, 
auti galėtu,

Tai ne ilgai su juoni gyventu 
'l'egul sau skupuoliai gyvena 

Su zuikiais ir bus gana.

f I*

sa u

*♦

Viena pleisa užtikau, 
Tai bent kvailius paregėjau 

O kas nori triksus matvti
Turi in Ohaju atsilankyti. 
Pribuvo in viena vieta koks 

lai pastorelis, 
Kaip rodos bus pasiutėlis 
O greieziau ar tik ne 

apgavikas, 
Prasimine buk yra katalikas 
'Pen pribuvo ir grinorkele 

Isz Lietuvos mergužėlė.
Susitarė su vaikinu 

apsi poruoti, 
Norėjo pas Airisziu kunigą 

nusiduoti,
Bet buvo nebegale, 

Ba abudu Angliszkai negale. 
Tasai kunigužis prisipainiojo 

Na ir juodu prikalbino,
Kad szliubas pigiau kasztuos, 

Kaip jis juos suvineziavos. 
Apsivedė su kokiu tai dekiu, 

Prie visu akiu, 
Na ir, szliubas atsibuvo, 
Norints užsakų nebuvo.

Tai bimbazelis liepe gyventi 
Vienas kita mylėti.

Kaip apie tai mislyti, 
Ir ant to visko sakyti?

Tokis protas, 
'Lai vaikine ne kas.

J

Motinos pienas yna geriau- 
jsias kūdikiams maistas. Kuo- 
•met krūtyse pieno neini, kūdi
kis turi būti kuoatsargiausiai 
pėnetas.

Penėjimas -krūtimis priguli 
nuo motinos prisižiurejimo sa
ve#.

Priesz gimimą —geras mais- 
■ tas ir priežiūra per nosztuma. 

1 Poilsis ir gera priežiūra pa, 
svoikant.

Po gimimu — užtektinai tin
kamu maisto ir skystimu.

! A t yda in užkietejima.
Užtektinai miego ir poilsio.
’Kasdieninis ant oro pasi- 

vaikszcziojimas ir mankszlini- 
mas.

Visas geras maistas pavirs
ta iii pieną, bet pienas motinos 
(liete yra geriausias pieno ga
mintojas.

Krutu piimas gali Imti pri
taikintas kūdikiui.

Kartais motina nusilpus ar- 
( ba susirūpinus ir neturi kūdi

kiui užtektinai pieno. Ypatin
gai per pirmus 
sius yra labai svarbu motinoms 
krūtimi penėti kūdikius, 
yojus atsiranda tuosft mene
siuose. Kūdikiai, isz bonku pe
nėti daugiau# mirszta per pir
mus savo gyvenimo metus ne
gu kruti mis penci l per pirmus 
szeszis menesius.

Jeigu kūdikis nepatenkintas 
krutu pienu nereikia atpratin
ti pakol nebandyta, pagerinti 
pieno kokybe per atsargu mo
tinos dieta, geryma skystimu 
ir atsargesnis kasdieninio gy
venimo prižiūrėjimas.

Reikia penėti kūdiki regu- 
lariai kas keturias valandas.

Sutrumpinti penėjimo laika.

i

)

Tai vaikine ne kas.
O jus vargszai Lietuviai 

Nekaltus avinėliai
)

Kas jus ueprigauna, 
Katras tiktai proga gauna, 
If Žydai ir krepszelninkai,

)

szeszis mene-

Pa

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, UŽymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prišlapkite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ir 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Į»

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

Duoti kūdikiui nuo puses iki 
vienos uncijos virinto vandens 
priesz žindant.

Jeigu krutu pieno permažai 1 

duok kūdikiui karves pieno 
tarpais su žindimu. Tokiu bil
du krūtis yra regulariai žindo
mas.

Motina turi valgyti kuodau- 
giausia maitinaneziu valgiu, 
kaip tai, pieno, Smetonos, kiau- 
sziniu, mėsos, szviežiu daržo
vių, va ilsi u ir t.t.

Iszmintinga, kuomet kūdikis 
krūtimi peuamas pakol apsi
pranta su naujuoju maistu, isz 
pradžių vartoti silpnesni at- 
micszima ir ®u laiku stiprinti. 
Jeigu
tuoj reikia gryžti prie silpnes
nio mieszimo. Jeigu patenkin
tas ir giežiai auga, tvarkiai 
vidupiai liuosuoti, tai maistas 
yra tinkamo stiprumo,

—F.L.IS.

kūdikis nepatenkintas

Mes Duodame

Patarimus Dykai

j

l

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

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Free.
J. E. FERGUSON, Kas.

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

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS«< 
ST. CLAIR, PA.

IszbalBamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visokia kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausia iki prakil
niausia. Parsamdo automobiliui del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ii 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonai 187S-M.

Lietuviazkas Graborius
K. RĖKLAITIS

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

SIS W. Spruce St., 
MAHANOY

30fl MAHKKT ST..
TAMAQUA. PA.

CITY, r A.

r

:* I

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
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 invai- 
riausias žoles nuo visokiu liga kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinL 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir anyta 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz virsi 
minėtu ligų, tai greiczlaus 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 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogo. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

Ir Žydai ir krepszelninkai 
Ir visokį paszlemekai. Kas turi lotus ar namus 

nusipirkę Youngstowne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown. O. tai mes 
teisingai patarnausime.S1

r
■ I

KREIPKITĖS PAS DR. HODGfiNS
Philadelphia Specialists 
Visos Kronisakos Ligos.

L

♦ * *

Szamukuose Lietuviszka 
mozūre Ii užtikau

Tai apie ji daug dažinojau 
Geriau žmogeli kad savo

armonika uždarytum, 
Sau ir kitiems sarmatos 

nedarytum.
Jau karta per terla gavaiy 
O vis armoniko neuždarai, 
Bausmia karta užmokėjai, 

Ba proto mažai turėjai.
Daugiau apie tave papo rysi u,

Mes kalbam lietuviszkai

J. P. Sabel Realty Co.
303 Mahoning Bank Bldg. 
YOUNGSTOWN, OHIO

a

/Spencerport. N. Y- 

ttr

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera*
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.!

Gydau pasekmingai kataru, užkimimą « I - _ —

Kaip turi gyventi pamokysiu, Į
O dabar užtylėsiu, 

Tavim neužsi įminėsiu.

Jl>

dusuli, galvos užima, pilvo^ kepenų, IiirkTQQ IC 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum- 1Y<11 dd£<IUdIkdd

ežia! ji» tuomOt ten btivo/knlp • • • V • i j “ <
i-RZsigaudusios pradėjo ’

asz nuszoviau ji. Ir dvi mbto- 
rys _ ,
staugti drauge tm šauniu.

bngo ar neuHtis ligas.
Kraujo ir Odos Ligas Visuose pa* 

dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.
Be operacijos ir patrtinima laiko.

Rodą ir patarimas dykan.
Kožna sanVahe—Seredotnis, K«t- 

vergaia ir PethytistoUfs. Of Isos va-

LIETUVISZKAS AGENTAS
.M

Rodą ir patarimas dykan.

Sziurpttljai mntf apėmė. Tas

vergai* ir Petnyežiomis. Ofiaos 
landos: 9 fytd 1H 8 vakare.

BAUSUM NAME.

reginys, matant ta valanda szu
i f lora*, z 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE. PA:

Antras Floras,
pa:

Apdraudžia namus, rakandus, 
ui—jr vjgokįu8 kitokius 

daigtuk nuo ugnies. Toipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos ameriko. r , < 

j 137-139 W. CENTRE ST.
MAHANOY OITY, PA.

Į automobilius 
rl n t ■ 1

sios kompanijos ameriko.
v. ' I ' 1 ■ 1

MAHOOY CITY, PA

Ji 
t 
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VĖLtUI! VĖLTUlL
. ParcikBtaukIte veltui duo-

Ita4 Jų* iibandytųmet JJI
F. AD. RJCntER _

’•įS.Ufc
I .III ........................... ’

,

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis*—pamėginkite

t

*

F1
1T

A CO.
Ai,”,,

s

VAAM

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 

geli būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

MAM

mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne-

35c. vaistinėse.

*

i
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ŽINIOS VIETINES Motere Kuri Su My lemu Nužudė Savo Vyra
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kada negalėjo ineiti

T 
į 
h1

ku-
Barni'sville

r

■IRIA

llį!

| !!lT
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— Nedėliojo pripuola Ver
bų Nedelia.

Kazimieras Daunoras 56 
metu, kuris rado prieglauda 
ant farmos pas Stanislova Rus
teika, kuris laiko saliuna ant 
1134 E. Centre ulyvzios, likos 
surastas negyvas ant farmukes 
Barnesville. Velionis pribuvo 
isz Gi ra n! vilios nežino kada. 
Nedėliojo Rusteika nuvažiavo 
pažiūrėti kaip einasi ant far
mukes, o
in st ubą, suprato kati kas ne
paprasto atsitiko. Kada iszmu- 
sze duris rado Daunora negy
va. Isz kur velionis paėjo ir ar 
turi ezionais giminiu tai sunku 
dažinoti, nes apie save mažai 
kalbėdavo. Likos palaidotas 
Seredos ryta.
— Kazimieras Daunoras, 

ri surado negyva
likos palaidotas Seredos ryta. 
Delegatai Lietuvos kareiviu ir 
Citizino Kliubo dalybavo lai- 
dotuvesia, nes prie ju velionis 
prigulėjo.

t Ona, myloma pati Motie
jaus Mažeiko, saluuinko 819 E. 
Pine, uli., (Jakimavieziene) 52 
metu, mirė Szenadorio ligon- 
buteje Vtarninko ryta kur ra
dosi po operacija kolas sau vai
tos. Velione gimė Lietuvoje ir 
pergyveno Mahanojuj apie .”»5 
metus. Prigulėjo prie vietines 
parapijos ir keliu bažnytiniu 
drauguviu. Paliko dideliam nu
liūdime vvra ir sekanezius vai
kui: Marga riet a, pat i M ikolo 
Seizio ir Mikola Filadelfijoj; 
Ona Pittsburge, Alfreda ir Va- 

• lerije namie. Laidotuves atsi
bus
linams 
vems

Mrs. Alberta Snvder su savo dukrele

r'4 ‘į
> ¥ ■*

Lorraina, slėpėsi 
nuo fotografist u, kada jaja ve de in kalėjimą 
>avo vyro su pagelba savo mylemo.

už nužudinima

r via

Isz Shenandoah, Pa. Isz Lietuvos.V f

Teofile Konrad, IS metu
Jono

su bažnv- 
Laidotli-

■

i
II iJI

t

i. I,
KliMI I

Subatos 
apeigomis.

užsienio graborius Saka- 
lauekas.

— Velykines vakacijos pub- 
1 i kinese mokslą i nese 
nuo 13 lyg 19, o dide 
nes vakacijos prasidės nuo 16 
J m liaus.

Antanas Sloczkus likos 
nubaustas ant dvieju metu o 
Adomas Vitkauckas ant trijų 
metu Pottsvilles kalėjimo už 
subjaurinima jaunos cigonkos 
ant kelio arti Lakewood kuria 
iszveže su savim automobiliu- 
jo. Badai tame dalybavo ir kiti 
bet juju nesueme. Mergaitei 
dabar uždrausta teketi pagal 
čigonu tiesas. Abudu berniokai 
paeina isz miesto.

Graborius 
kalauckas, apleido musu mii 
ta Ketverge.

prasidės 
sos vasari-

T 
kuri ketino iszti'keti už 
Zinkovicziaus po Velykų mirė 
staigai nuo szirdies ligos. Ve 
lione paliko motino ir kel u ros 
seseris.

— Miliaiieku skcrdinyczio 
je (Shenandoah Abattoir (’o.) 
kilo ugnis kuri padare 
ant $2,500.

Raulas Monkeviczius, E. i . .
ii namo 

ra i kakta 'i’1’ ir
j ny ga
I............

KAMPELIS.
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ble< les

v ra 
szios dienos dar

i

kurie iki 
apie 

Ant de-

(’lierry uli., puoli4 art i 
pekirsdamas pavojing.. 
kuria daktaras turėjo

puolė 
s pavojui

susint i.

'Trijų die- i
1 • ',»

9

Antanas Sa-
‘S- 

persikraustydr.
mas in Shenadmi. kur laikys
graboriaus bizni. Mu>u tautie
tis atsisveikina su Mahanoje- 
cziais sudedamas szirdinga 
aeziu visiems už suszclpima 
jojo kada gyveno tarpi4 

gyvenimą 
Dievas ka
O

sudedamas 
už suszelpim: 

mus: 
Be! 
pa-

ir draugiszka 
reikale jaigti 
szauktu iii sav 
užminėkite jo ir ateityje,
galite paszaukti per

'karai vsta ne-
nes 

telefoną 
kožnam laike. Nauja vieta gy
venimo yra: Antanas Sika
lauckas 331 W. Centre St r., 
Shenandoah, Pa., telefono nu
murus Bell 197. Velinnme 
lokio ponui Sukalauckui 
jam mieste ir 
nis.“

yra:
331 \V.

i 4

g«- 
nau- 

plenti of biz-

ANT PARDAVIMO.

Namai del dvieju szeimynu, 
ant puses loto, prie 524 W. Ma- 
hanoy St. ir 525 \V. South St. 
Atsiszaukite ant adreso:

52G W. Mahanoy St..
Mahanoy City, Pa.LfJ

* NAUJI NAMAI 
PARSIDUODA.

Pastatyta pagal naujausia 
mada su visokiom vigadom. 
Szeszi ruimai ir maudyne, di
delis gaęrota.if, atida r i tropai, 
didelis iszcemantuotas skiepas, 
drenai visur suvadžioti. Taip- 
pat parduodu lotus ir pastatau 
namus taip kaip kas reikalau
ja. (Ap.8

Antanas Wasaitis 
132 N. Balliet St., 

Fradkvillc, Pa.
Bell phone 519J

I

GAVĖNIA
— Oi, kaip sunku pasnin-

Saint Clair, Pa. 
nu rekolekcijos 
Szv. Kazimiero parapijoj, 
yra 10, 11 ir 12 
nėšio priesz \ ei) 
Brigmonas, Baltu

pradės \ erini \e<i<4 
lios vakaru. Daug žmoiiiu ke
tina atsilankvti isz l’otlsvill

perdet i n is

bus laPkonu)^ 
tai 

diena szio nie
kas. K uniga* 

misi jonieri u 
radęs Verba \ed

1 >aug

b

UŽMIRSZTAS
Salai, Kokiszkio apskr. (V. 

kor.) —• Gal visojo Lietuvoje 
nėra ne vienos tokios tamsios 
parapijos, kaip Salo. Czia dai 

tokiu kaimu,
nežino 

pervęrsma valdžios.
szimts kaimu atatinka tik vie- 
nas egzemplorius laikraszeziu. 

! Pavasarininkai silpnai gyvuo
davo “Peklos 

:nyga’’. Pažiuro —visi Kriksz- 
| ezioniszku. Samagonke varo 
, isz miežiu, ir net su pasididžia
vinių. “Na. Jonai niekus ne
laužyk, kaip mos ariidka iszva- 
rom, tai ir pats velnias neisz-

Gamta ežia labai gra-
t

kad neturi

varvs. ’’
ži. .Jaunimas szviestis trokszla

I bet nusiskundžia, 
vadu.

Shoentown, ir kitu miesteliu. I RADO DAUG SENU PINIGU.
Daunianiu kaime, Seredžiaus 

valscziuje, vienas pilietis Ru
deni beardamas dirvoną iszare 
puodu semi pinigu. Monetos 
tiek senos, kad nuo ilgo guleji- 

jmo žemoji4 didis ju visai sutru 
Frackville, Pa. J Berta, my- I nijusi. 

■ ■ . »>•> 1 — 
N. Rail- 

-avo mot i- 
sirgdama koki 

rime l’Tack- 
1 Jot 11-

Tamaqua, Pa. f !gnota> An 
drelauckas, 73 metu mirė ezio
nais po ilgai ligai. Velionis pa
liko paezia ir tris dukteres.

lema pati Juozo Gudaiczio, 
metu, gyvenanti ant 
road Ave., mire pas s 
na Gudaitiene, 
lai laika. Velione 
villej ir prigulėjo 
visz’kos parapijos. Paliko vyra, 

viena sesute1.

n*
prie

tris brolius ir
Laidui lives atsibus Suimtos ry
ta su bažnytinėms apeigoms.

Pottsville, Pa. f Tamo.-ziir 
Karcziaiiskas, GI metu mirt

Tūnnel,
GI metu 
arti ezionais.

sirgdamas ilga laika angleka 
siu dusuliu.
du vaikus.
Ketverge.

York

I *<il i ko 
l^'kos

paezia ir 
palaidotas

i

pinigu.

ANT PARDAVIMO GERAS 
SALUNAS POTTSVILLEJ.

žino salima kuri lai
ke ('zižanekas, 
sudo, u
sa turtą smlavadvt ir todel'da- 
bar parsiduoda. Yra tai gera 
ir sena bizniava vieta kurioje 
geras

G<il vi>i
tuojaus skersai

kad mirt*, tai reike vi-

žmogus gali daryti pui
ku bizni. Atsiszaukito tuojaus
pas: C. B. Lawson, 

e/o P. P. & L. Co.,
Shenandoah, Pa.

Pottsville, Pa.
11. W. Lawsona rba, 

G39 N. 2-nd St..

Brooklyn, N. Y. Kataliku 
vykupas czia buvo vienos mo 
t cries apskustas ant $50,000, 
užtiti ka'd vyskupo automobi
lius ja sužeidi4.

— Mrs. Minnie Giidavi 
eziene, 7024 Link Court, Mas 
pet he, pereita Petnyczia pra
puolė isz namu ir jos \wras 
niekur negali surasti savo amo 
uos. Pasirodė, kad ji turėjo pn- 
kvietima pas magistratu, pasi
teisinti už laikymu palaido 
szunies be apynasrio. Šzito ji 
taip nusigando, o kūmutes dar 
labiau nugąsdino, 'kad ji nu
sprendė kur pasikavoti. Kaip 
gi vyras parojęs namo isz dar
bo, rado trejetą vaiku verkian- 
cziu mainės, nes szi ryto kaip 
iszejusi, taip ir negryžusi. Ma
gistratas tu iszgirdes, pasakė, 
kad jis nebūtu nubaudęs jos, 
tik reikalavęs pasiaiszkinti.

<r

ANT PARDAVIMO.

Biznavas namas prie 528 W. 
Centre St. Teipgi namai ant 
dvieju szeimynu ant kito galo 
loto. Pnrsiduos už prieinama, 
preke. Kreipki tos ant adreao:

Walter Zetuskey
300-302 Zetuskey Bldg.

Frackville. Pa.t.f.)

Valgiu Gaminimas ** IR "
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek- 
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais ąpdarais.

Preke tiktai $1.50

ji turėtu rastis kiek-

I

W. D. BOCZKAUSKAS-CO 
MAHANOY CITY, PA.
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Be to, perdiena ant stalo stovė
davo virtu pupu bliudas, ku- jo visus vaikus atlankyt, atsa- 
rias 1
Tiesa, visi tie valgiai nėra toki sapietka 
gardus, kaip kad mėsos vai- pat, kokia musu rasztininkeli> 
gini, bet užtad jie yra sveiki, važinėja. Nors tuo laiku dvira 
nes neapsunkina viduriu virsz- tis retenybe buvo, bet mums ji 
kinimo. Gyvenimo praktikai ta jau maezius,* aisztku budav(,| 

sziadien nemažai kaip Velyke visus vaikus at lai 
radosi taip vadinamu vegeta- kyt suspėjo.
rijimu, kurie visa gyvenimą ne dar džiaugdavomesi atsigave- 
in burna mėsos nededa. Neuž- 
mirszk, 
Subacziaus Jonas ir Troszkunu
Matas, pas tave atsilankė taip- ant pievos prie vieszkelio be- j 
rr

Mums klausiant, kaip suspe-

susėdo kramtydavome, kydavo — važinėjanti su
<• r ■ . • • I « a t » <1 1 n t iMH’n i nb 1 bu D / / 1 l* t 1 • fl />'S 1 1 1 \ 1

kauti Nusibodo pieno, žuvies 
ir silkes valgis valgyt. Pilvas 
verkia, gargaliuoja — mėsos 
praszo. Tiesa, keturias in san- 
vaite dienas motina jos duoda, 
bet kas isz to — vos'tik po vie
na karta in diena, o kitomis 
dienomis vaikszcziok tu, žmo
gau, nelyginant žiemkentis, ne- 
<lnvalgęs ir susitraukęs! kad 
kaip nors greiežiau tu Velykų 
sulaukus!

Taip skundėsi, gavėnios kan
kinamas, septyniolikos metu 
Baltrukas vienam devynesde- 
szimts treczius metus einan- 
eziam seneliui Klimui.

— Su na u, nesiskunsk savo 
likimu! Tn gimini dvideszim- 
tanie amžiuje, žmonių sugedi
mo amžiuje, del kurio vieni 
pasilikai bažuyczios panaikinti 
liko, antrus patys žmones lau
žo, todėl nežinai kokius pasnin
kus mano gyvenime turėjome, 
o del to ju sunkumu ir ilgumu 
niekam nesiskundėme. Dabar
tiniai pasninkai, palyginant su 
buvusiais, patys niekai yra — 
atsake jam senelis.

— Ka czia, seneli, dar tyczio- 
jiesi isz pasninkaujanezio žmo
gų irs!
Baltrukas. Jei bntuin (langiaus 
už mane pasninkavęs, nebūtum 
tiek metu sulaukės ir tokiame 
amžiuje dar toks sveikas, stip
rus ir raudonas buvęs — seniai 
jau buitim pas Abraomą molio 
mint nuvažiavęs. Kam dar ty- 
cziotis, lyg asz nežinoeziau ka 
žmogus jauezia pasninkauda
mas, ir koks linksmas yra gar
džiai ir soeziai mėsos prival
gėm. Tikrai piktoji dvasia, o ne 
žmogus tuos pasninkus yra isz- 
mislijes. Sako, kad tai kunigu 
darbas esąs. Jei tiesa, lai tvir
tai tikiu, kad kunigai nepas
ninkauja. Bet vėl, man nesu
prantama, del kokios sau nau
dos kunigai butu pasilikus isz- 
mislije, jei bent tuom laiku 
’•jzviežios mėsos galėtu pigiau 
nusipirkt gaut. Kailiu, kad 
ateisiąs laikas pasninku panai
kinimo. Laukiu, kad tas laikas 
greieziau ateitu.

— Baltruk! Mane iki senat
vės stipriu, >svciku ir raudonu 
ne mėsos valgis, bet pasninkas 
padaro. Tu dar ir dabar su ma
nim savo jaunuose metuose su
silygini negali ir, mėsa valgy
damas, tikrai 
no sulauksi, o v < < < <ik<<iix< <im, 
tai sunkus butu gyvenimas, 
nes ne nuo pecziaus nulipt ne

jaunas skundiesi 
, o ar ne matai, 

kad asz ir senas sausai pasnin
kauju. Man pasninkai 
sunkus, 
la, o tavo metu naujos idėjos 
žmonėms pasninkai likosi be
tiksliais, todėl ir nepakeliami 
pasidaro. 'Turiu prisipažint, 
kad dabar jau sunkesniu asz ji 
matau, nes seno apetitas ir prie 
gardžiu valgiu sumenkėjos, bet 
jaunam pasninkaut patys niek
niekiai yra buvę. Būdavo, szei- 
myninke iszvirs ruginiu miltu 
tyros, 
rugt, indės sutrintu garstycziu 
ir gauni garstytine tyre. Kar
tais tokias stiprias padaryda
vo, kad kąsni in gerkle inside- 
jus, net aszaros isz akiu isz- 
trykszdavo. Valgydavome pa
sidažydami, su bulvėmis, i 
taipgi su beroline ir polu duo- ]<eį pasalkysi 
ua, l,.„ I.L.L’... 2____
rodavome. Jei dar in garsty- 
ezias indedavome lasza alie
jaus, ar silkes galva, tai nors 
ausis draskykis bevalgyda
mas. Antras pasninko nuolati
nis valgis buvo szirstinis. Apie 
szi valgi dabartines szeimy- 
ninkos ne supratimo neturi. Ji 
dirbdavo isz avižiniu miltu.
Pirmiausiai, ciolas avižas isz- 
virdjivo, paskiau piestoje nu
grūdo sumaldavo ir tadar tuos 
miltus praskiesdavo vjindeniu,

— pradėjo karszcziuotis

Tikrai piktoji dvasia

Kalba

mano amžiaus 
jei ir sulauktum 

gyvenimas

Tu 
pieno pasninku
galėsi.

Man pasninkai nėra 
nes juose matau tiks-

Turiu

p a st a t y s ant »p r y že d os

su bulvemis

parodžius,

re, taip, kad kiek sykiu dar 
kam pasitai'ke pro szuli va
žiuot, Jonelis daugiau neisz- 
dryso Velykes kiausziniu pu- 
praszyt.

Senelis pabaigęs savo pasu* 
i kojiniu pridūrė: “Nors asz ma- 
I že; ties kultūros laike gyvenau,

Po VelyJcu il«ui,
j linksmesnis ir malonesnis gj"* 
venimas buvo, negu dabar kad 
yra.

In pusk u t Ino senelio kalba

i “li-
(dviraeziu) tokiu

*

*

bet sziadien jos tau nepavy* 
Į džiu, nes mano laike daug

.jiino valgiais, o ypaez Velykei- 
kad ir tavo draugai, raudonais kiuiisziniuis. 

gražia diena

i mėsos nevalgo, i 
kaip ir tu, yra jokio bažuyczios

nors ir jie,’ 
1 w • ,' i i

- - - -?l

Viena inums I
'žaidžiant, sztai bevažiuojąs su , Baltrukas nięko ne atsake, nu-

», 
autoriteto nepripažinstaiitieji. j ninkelis. Nors tai nebe pirmai 
'Taigi, tavo stebėjimasis, kad 
pasninko valgiai pas Abraomą 
varo, yra nepamatuotas. Tave 
jie daug 
Abraomu nuvarys.

Sakai, pasninko1 
ne žmogus yra buvęs. Tavo tie
sa. Pirmojo pasninko iszrado- 
jas pats Dievas yra buvęs, 
kuomet Adomui ir Jievai roju
je užgynė nuo vienos obels vai
siaus valgyt, reiiszkia — pas 
ninkaut insake. Vėliaus Jėzus 
Kristus irgi 40 dienu pasnin
kavo. Taigi, jei Dievas szven- 
tuks būdamas pasninko reikala
vo, tai kaipgi mes nusidėjėliai 
neturėtume pasninkaut. Taigi 
matai, kad daug ankszcziau, 
negu kunigai atsirado, pasnin
kas yra buvęs. Be to, kunigams 

žmonių pasninko jokios 
naudos nėra, nes ir jie pas
ninkauja. Jei k/ilbi apie pas
ninku panaikinimu, tai asz su
prantu a be Ina ju panaikinimo, 
nes kaip sakiau, ir dabar jie 
žymiai panaikinti yra. Žmones 
kaskartas doriszkai puolant, 
be abejones, jie liksis panaikin
ti. .<[

— Jei jus seniau taip pas
ninkaudavote tai gal ir Vely
kos© mėsos ncvalgydavote — 
paklauso Baltrus, 
damas.

— Prieszingai — atkirto se
nis. Pasninkavome iszlisa Ga
vėnia, viso 7 savaites. Paskuti
nėse priesz Volykąs dienos©, 
kai pradės, būdavo szoimynin- 
ke invairius valgius gamint, 
tai net sciles tekėdavo bežiū
rint, bet kantriai laukdavome

“szvenezionu”, 
bažyczioje paszvestu

isz

lisapietka inmetas raszti- tilo ir užsimausi©... —La lute.

sykis buvo matyt, bet mes, vie
nok nustebę sustojome ir pra
dėjome žiopsot, taip kad m* ne- 

greieziau pas ta pati pastebėjome kaip musu bario 
jau niausi u* met u berniukas Ve
lyke atsiminęs, sugriebt4 lazda 

’’ bėgda
mas visu balsu pradėjo szaiikt. 
“Velyke, atiduok kiauszinius- 
Ei, A'elyke, atiduok 
nius!”

Mes, vyresnieji, tuo reginiu 
nustebinti, žiopsojome ir neži
nojome kas daryt, ar bėgt Jo
nelis sulaikyt,
pasislėpt. Kaip tik tuo laiku 
pasitaikė motinai 
but ir ta nelemta scena 
Ji, del savo vaikelio nemažės

ARTI SUKVAILEJIMO 
DEL UŽPAKALIO 

SKAUSMU.

iszradejas

buvęs

.) > e

pasityczio-

o

atsigavejimo 
tai yra, 
valgiu, kuriuos ryta isz bažuy- 
czios susirinkę, visi susede 
linksmai valgydavome. Oj, 

atsi 
vaikai, 
valgė,

valgydavome, 
kaip linksma būdavo ta 
gavėjinio diena! .Jus, 

su mėsa 
taip neatjaueziate tu Velykų 

mes kad at- 
szvente jau 

isz vakaro pradėdavome jaust, 
nes apsiliuobė, kam tik galima 
buvo, iszeidavome in bažnyczia 
ir ten per nakti szventas gies
mes g 
davomesi.
žmonių, prisirinkdavo ir nevie
nam neateidavo in galva min
tis iszeit in rinka kiausziniu 
muszt ir valgyt, kaip kad jus 
dabar darote. Isz bažuyczios 
sugryže eidavome iszmiogot 
nakezia neiszmiegotu valandų. 
Seninus daug linksmesnes ir 
malonesnes Velykos būdavo 
suaugusiems taika kalbėt apie 
vaikus. Lyg sziadien tas butu, 
dar atmenu, kaip motina visa
dos minėdavo Velykas ir kokia 
tai Velyke geriems vaikams 
kiauszinius dalinanezia.

visa Gavėnia

szveneziu, 
jausdavome.

kaip
Ta

įiedodami, karsztai mels-
Bažnytele pilna

kiekviena prasižengimą bardu- 
ir mi tėvai prikaisziodavo Vely-

nes kitokios duonos netu-

iii kuri judėdavo druskos. Taip 
parengta tdszla jau galėdavo
me valgyt. Garstycziu ir szus-

* . _ _ 4 * . -ti'iiin privalgę, sriubos vietoje, 
užsigcrdavo'ine virtais žirniais.■ s ’ ’ i g.

ir paskui “lisapietka
Johnson’s Red Cross Kidney 

plaster’iai teikia greita, 
tikra pagelba.

kiauszi-

ar isz godos

tarpduryje 
regėt.

Greita pagalba yra patikrinta nuo 
pat pradėjimo vartot Johnson'h Red 
Cross Kidney Plaster įdedant prie 
skaudamos vietos.

Szildantis, malonus szis gclbstantis 
vaistas paszalins asztrius ir atsupu
sius skaudėjimus, sutvirtins ir gra
žins atgal muskulu tvirtuma ir visi 
trukumai magiszku budu bus pasza- 
linti.

Greitai pagalbai
I vartot Johnson’s Red Cross Kidney

neužmirszk

110 UŽ IMUS geda degdama, pilsi- | Plaster su raudona flanele užpaka-
szailke Joneli ir gerokai iszba- lyje. Visi Vaistininkai juos parduoda.

■*,-—EM ♦ ..  .. ..........  | t
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SKAITYKITE! SKAITYKITE!
Du kart iszgydinta per Dr. Mendelsohn. Mrs. Anna Gay

do 12 metu adgalios sirgo per 8 menesius, turėjo 8 
daktarus ir buvo jai sakyta kad neiszgyvens 2 

savaites. Iszgydinta tada per Dr. Mendelsohn 
ir labai po sunkiai ligai influenzijos vela 

likos iszgydinta.

Asz Mi\- Anna Gaydo nuo 
80 Plymouth St., Edwards
ville, Pa., esmių dėkinga Dr. 
Mendelsohn ’ui isz 
Barre, Pa. Dvileka metu ad-

Wilkes- į 

gal taip sunkiai sirgau kad : 
visi daktarai ka mane gydo, j 
o ju buvo net 8, pasakė man ; 
jog negalėsiu iszgyventi, kad 
mano padėjimas buvo per 
blogas. Vienas daktaras lie
pė man nusiduoti iii ligon- 
buti kur gausiu geresni pri-

buvo per « •

žiūrėjimu ir gal iszgydinima. Negavau jokio palengvinimo
ir mano vyras pasiėmė mane namon, urano padėjimas daro
si blogesniu, diena po dienai dariausi silpnesne ir mislinau 
jog jau dienos neiszgy vensi u. Vienas žmogus Mr. Jacobs 
musu sztorninkas isz Plymouth pasakė mano vyrui apie 

į Dr. Mendelsohn’a isz Wilkes Barre ir kiek tasai daktaras 
žmonių iszgyde ir patarė mano vyrui paszaukti ta daktara.

pasakė mano

Mano vyras jo paklausė ir tuojaus paszauke daktaru mane 
• * * • ■ a * a a

I
pamatyti. 'Tai buvo 12 metu adgalios ir sziadien esmiiu
va. Dr. Mendelsohn pagelbėjo man nuo pat pradžios ir in !

... A . . .. .. ■’ .: į
r*.

du menesius ga’lejau iszeiti isz st u bos ir jauezrausiu labai 
gerai. Lapkriczio 1918 mete mano vyras ir asz pati apsir- 
gom ant inflnenzos. Mano vyras mirė ir nuo tada labai sir
gau kad vos galėjau prižiūrėti mano 8 mažus vaikelius. Ant 
galo pamislinau nusiduoti pas Dr.Mendelsolin ir dažinoti 
kas man kenkia, po keletą gydymu, vėl jaueziausiu stebeti- 

i nai gerai ir jau nesirūpinau apie save. Patariu visiems ku
rie sirgo ant inflnenzos ir nebuvo visiszkai iszgydinti kad 
kreiptųsi pas Dr. Mendelsohn’a, kam sudedu szirdinga pa- 
dekavone už mano sveikata ir iszgydyma.

Į Jeigu kada sigote ar sergate dabar, ir norite tikra ir teisinga isztiri- 
nėjima apie j ūso liga ir aplaikyti tam tikra gydimą ir jeigu galima 
visiszka iszgydima, tai kreipkitės pas mane. Asz pats gydau ligonius 
ypatiszkai, neturiu jokiu studentu kad praktikuotu ant jus. Turiu 
teipgi motere pagalbininke del motoru ligoniu. Jeigu sergate ar kada 
sirgote ir ne buvote visiszkai iszgydinti, nelaukite kolei visai busite 
neiszgydomi ir arti mirties, bet ateikite pas mane tuojaus. Ne atide
kite ir nepaisykite ant tolumo ar kasztu idant aplaikyti geriausia 
prižiūra, nes juso sveikata pirmesne už viską ir prailgina juso gyvaste.

šia, kuri 
szianti kiausziniu. Kad kiau- 
szi'iiiu.s gavus, juo areziau bū
davo Velykos juo labiau .steng
davomės i tėvams intikt.
koks buidavo džiaugsmas, kad 
kiekvienose Volykose ryta atsi
kėlė, kiekvienas savo lovos pa
galvyje rasdavome po pora ai 
daugiaus raudonai 
kiausziniu. Mums klausiant, 
tėvai aiszkindavo Velyke ank-

neatne

Ir

dažytu

sti, vaikams dar bemiegant, 
buvus kiauszinius palikus ir 
pas kitus gerus vaikus- iszsi 
skubinus. Jei jus per visus 
motus geri busite ateinanezioso 
Velykose dar daugiau žadėjo 
atvežt kiausziniu 
davo tėvai.

»♦ pridur-
<4 •

Galite pas mane atsilankyti be tlu moeziaus nes asz pats kalbu visas 
kalbas su ligoniais. Nedelomis mano ofisai uždaryti. Jeigu gyvenate 
toliau nuo ezionais, tai atraszykite laiszka kokia sanvaite priesz laik 
o tada praneszu jumis kada galėtumėt atvažiuoti. Per paczta negydu.

DR. MENDELSOHN
SPECIALISTAS DEL VYRU IR MOTERŲ.

112 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
J į. - -.......................... į, i r - .v ■

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-oda Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir U 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir esedina. Dikite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysiu

111

kaip Ui pinigas auga su padauginimu Procento.
w1 *»•.’ i e < •» e" r
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