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ISZ AMERIKOS
LAISVAMANIS PADOVA

NOJO SAVO KUNA 
UNIVERSITETUI.

Philadelphia, Pa. — 
Nepoonocenas Poplinskis priesz
mirti padare •testaimenta, ku
riame atiduoda savo kuna del 
supjaust'inbno 
Pennsylvanijos Universitete.

Poplinskas buvo laisvamanis, 
netikėjo in nieką ir nenorėjo 
idant ant jojo laikytu jokias 
pamaldas ne 'lablotuves ir be 
grabo, nes tas yra nereikalingu 
daigtu. Visa savo turtą koki 
turėjo, paliko savo draugui Jo
nui Szczepanskiui 116 Chew 
ui veži os.

Draugas iszpilde Poplinskio 
nuvožė lavonu inveli n ima ir 

universi'te'ta.

studentams

KUR YRA FRANAS VIN
CENTAS, KAREIVIS, KU
RIAM PRIGULI $13,000?
Wallington, 1). C. — Veter

an’s Bureau turi czeki sumoje 
$13,000 e'ks-kareiviivi Pranui 

Jonas Vincentui, bet negali surasti 
jo. Minėtas kareivis paeina 
isz Riverton, Nobr. ir buvo su
žeistas, nuo ko reikėjo nupjau
ti koja ir ranka, 
žinios apie ji siekia 1920 me
tus, kada jis Kansas City, M o. 
pardavinėjo alavelius. Jo tė
vas yra mires, o 80 metu pu
siau paralyžiuota motina gy
vena pas vaikus.
jai negali duoti pinigu, kol ne
susiras pats Vincentas. Spėja
ma, kad jis isz galvos iszejo ir 
tupi kur nepažintas.

Vincentui, 
Minėtas

Paskutines

Bet valdžia

ft
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Isz Visu Szaliu

Pali ci jc

MUNSZAINE UŽMUSZE 
36 YPATAS.

Buffalo, N. Y. — 
aresztavojo dvyleka žmonių,
kurie pardavinėjo užtrucin'ta 
munszaine. Viena isz ju yra 
Katre Sukarskiene, kuri par
davinėjo taji sulopą savo sztu
relyje, pas kuria surado daugy- 
bia peivlistiliuoto alkoholiams.
NUŽUDĖ PACZIA, POSŪNI 

IR PATS SAVE.
Springfield, Pa. — Elzbieta 

Paplicka, 37 metu ir Cirilius

VISA ADMINISTRATE 
LAUŽE PROHIBICIJOS 

TIESAS.
Monessen, Pa. — Vadas poli

cijos, sudže, konsztabelis, keli 
įprohibicijos virszininkai ir ke
turiolika kilu žmonių likos 
aresztavoti už perlau'žyma pro- 
hibicijos tiesu ir pastatyti po 
didelėm kaucijom. Visi padare 
suokalbi apgauti valdžia iszga- 
vimo arielkos isz vakliszku ma
gazinu ir butlcgcrysta.

Laidotuves Don K. Mellebt, nužudyto redaktoriaus laikraszczio 
Ohio, kuri nužudė piktadariai už lai, kad redaktoris Mellett karszlai 
prieszais visokius prasižengėlius, bntlcgerius ir paleistuves. Netik

isz (’anton, 
lai k raszjyje 

bet ir vahlže

‘ ‘News” 
kovojo 

miestas
joszko jojo žadintoju. Paskirta dovanu net 50 tukstaneziu doleriu už suradimą žadintoju.

IlSZ LIETUVOS
Adele

Žūk, 16 metu, josios sūnūs po 
pirmam vyrui, likos surasti ne
gyvais per ki 'L ymjfl 0 antras 
vyras Paplickienes mirė ligon
ini teje nuo užduotu žaiduliu po 
kruvinam susipeszimui su savo 
szeimyna ant farmos arti Ur
bana.

Paplickas taja diena daug 
iszgere namines ir nuolatos ba
rėsi su paezia ir posūniu, ant 
galo abiems padare mirti ir 
pats sau. Kaimynai numanyda-s 
ini kad kas nepaprasto turėjo 
atsitikti juju na-me ir nebuvo 
kam paszerti gyvulius, ant ga
lo nuėjo pažiūrėti kas atsitiko 
su Paplickais. Kada iszmusze 
duris, rado ant grindų du la
vonus ir mirsZtanti vyra, kuri 
nuveže iii ligoi/buti ir ten mirė 
už keliu valandų.

PARDAVĖ KIAUSZINI 
KURI VISZTA DA 

NEPADĖJO.
Silverton, Ore. — In czionaL 

tine buezerne i nėjo vaikas ne- 
szantis po pa'žaste viszta o ki
toje rankoje gurbeli su vienuo
lika kiausziniais, a/preikszda- 
mas buezeriui, buk atnesza 
viszta ir kiausziniu.s ant par-

FARMERIS NUPJOVĖ 
PACZIAI GALVA.

Metropolis, 111. — Senas ir 
turtingas farmeris O. B. Lo
gan, gyvenantis Now Liberty, 
likos aresdtavėtas už nužudini- 
ma ’savo paežius, kurtai po tam 
nupjovė galva su peiliu, užkas
damas prie tvarto. Buvo jisai 
pabėgės, bet sugryžo už keliu 
sanvaieziu pažiūrėti ar galva 
randasi toj paezioj vietoj. Kai
mynai ji užtikoįprie tvarto, su- 
riszo ir atidavė in palicijos 
rankas.

mergaites 
ir kiti 

kad mergaite 
s. Daktarai

NUMIRĘS KŪDIKIS ASZ- 
TUONES MINUTAS, VELA 

ADGAIVINTAS.
Philadelphia, Pa.

AVeist, .penkių metu mergaite, 
ana diena apleido Szv. P. Mari
jos ligonbute gyva, kuria dak
tarai adgaivino nuo smert, o 
kuri buvo mirus per asz’tnonos 
miliutas.

Laike operacijos,
szirdis nustojo plakti 
ženklai parode, 
iszt'ikruju yra mirų 
inczirszke in szirdi stebuklin
gu gyduolių vadinamu adrena
lin, szirdis atsigaivino ir mer
gaite adgijo po asztuoniu 
mitu ir pradėjo kalbeli.

BAUDŽIA LIETUVIU 
REDAKTORIUS, 

(raukia 
“Vilniaus Aido“ 
n'ž straipsni, kuriame jis apra- 
szo apie 1905 m. invykusi Vii“ 
niaus Seimą ir jo nutarimus.

Mat, Lenkams baisu, kai isz 
nutarimu matyti,

Lenkai
Vilniaus Aido

teisman 
redaktorių

4

Seimo nutarimu matyti, jo 
Vilnius yra Lietuvos sostine.

o*

mi-

AUTOMOBILIO KATA
STROFA.

Liepos 5 d. ryta 
in

atidavė in

Lawrence, Mass.

ATVEŽE MERGINAS ANT 
GERU LAIKU, BET ISZME 
TE LAUKAN. NUBAUSTI.

— Tūlas
kavalierius, kad geriau atsižy
mėti ant “fort Džiula.iaus’’ nu
važiavo in

ir dang

kad tai padegimas

Lietuvoje 
sakoma,

ISZ

BET SAVO MYLEMA ISZ- 
KASE SUŽIEDOTINIS ISZ- 
GIALBEDAMAS JA NUO 

BAISIOS MIRTIES.
Virszava, Lenkije. — Nese

nai apsirgo, 21 metu Jadvyga 
Vojevodziute, kuri gyveno su 
savo motina. Keliolika daktaru 
iH’galejo atspėti priežasti ligos
— vieni sake taip, kiti taip, ir 
an't galo mergina mirė ir likos 
palaidota ant vietiniu kapiniu.

Motina su sužiedotiniu .sėdė
dami prie grabo ndbaszninkes 
iižtemino, kad ji ji gyva, nes 
mirties ženklu . visai nebuvo 
matyt ir rūpinosi visokiais bu
dais pertikrinti daktarus ir 
sveikatos virsziįlinkus idant jo 
sios kuna da nelaidotu, bet vis
kas nuėjo ant niek ir turėjo ne
laimingąja palaidoti.

Motina 'pri'pažino, buk kada 
Jadvyga buvo maža mergaite, 
du kartus inpuole in apmirimą 
ir likos iii laika a'dgaivintą nuo 
palaidojimo gyvos.

Jaunikaitis pilnas gailesties, 
netekės savo mylemosios, nuta- 

pasielgti saviszkai. Sztai nu
tarė iszgialbeti 
nuo baisios mirties, paėmė lo
peta ir nusidavė ant rytojaus 
ant kapinfiu. Dirbo sunkiai, 
prakaitas liejosi 
upehikais, bet darbo nepaliove 
su vilczia, kad savo mylema 
iszgial'bes in laika. Ant galo 
daejo prie grabo, atmusze ant
vožo... ir ka- paregėjo! Malo
nia gulėjo rodos giliam miege
— gyva, 
grabo, nunesze namo ir su pa- 
gialba josios motinos adgaivi
no savo mylema ir sziadien yra 
jojo pati.

Bet jaunikaitis likos areszta- 
votas už peržengimą Sveikatos 
tiesu ir atkasima “

be pavelinimo valdžios. 
Kaip sūdąs taji dalyka nu- 
sprens, tai visas miestas lauke 
su aky v imi u.

re
savo rnvlema

buezeriui, 
ir kiausziniu.s

davimo. Buczeris sutiko pirk
ti viszta ir kiausziniu.s, bet vai
kui pasakė kad jis turi tik vie
nuolika kiausziniu ant ko vai
kas atsake: “Teisybe, bet pirm 
rytojaus viszta padės jum dvi- 
lekta kiauszini ir liūs visas tu
zinas.”
kui, užmokėjo už viską, o visz
ta dalaike vaiko žodi, padeda
ma ’dvylekta kiauszini ant ry
tojaus.

SAPNAS PARODE KUR 
RADOSI DINGUSIOS 

BRANGENYBES.
Dovvdas *

Pavey, turėjo nepaprasta sap
ną, sapnavo jisai per kėlės nak
tis, buk 'brangenybes kurios 
dingo isz jojo namu penki me
tai adgal, randasi szienike ant 
kurio gulėjo. Tris kartus sap
navosi jam tas pats sapnas ant 
galo perpjovęs szienika, i-sztik- 
ruju surado jame du deimanti
nius žiedus ir auksini ziegoreli. 
Tuosius daigtus paslėpė szieni
ke jojo pati, po tam užmirszo 
kur juos paslėpė.

fort Džiulajaus”
i Cambridge, Mass, 

ir parsivežė pora jaunu pane
liu, bet jis buvo geros szirdies 

tai ta laime nutarė 
pasidalinti su kitais draugais, 
ir abidvi paneles nusivedė pas 
tūla, senberni, 
pats vienas prie
Suszauke daugiau savo drau
gu ir prasidėjo balius. Bet 
merginoms nevisi 'kavalieriai 

“revoliuci- 
viena po

vaikinas

kuris gyvena 
Chestnut St.

balius.

tai negalėjo 
Cambridge’in, 

boba levo jaut irgi

Buczeris intikejo vai-

Boston, Mass.

patiko ir pakele 
je’’. Tai kavalieriai 
nele iszmete laukan vidurnak
ty. Mergina atsidūrė keblioj 
padėty, svetimam mieste, pi
nigu neturėjo, 
gryžti atgal in 
drabužiai
buvo labai sutrinti, plaukai 
isztarszyti, alkis irgi 'kankino, 
nes kavalieriai, kurie parsive
žė ir su kuriais balevojo, taip 
sa'kant, yra “sudege” ir už ju 
laime neatlygino.

sudege ’ ’
Tada isz- 

mestoji panele kreipėsi prie 
policisto ir pasakojo kaip jos 
ežia atsirado ir kur buvo ir da 
pridūrė, kad jos drauge 
dasi nelaisvoje. Merginos nuro- 
dimu policija pirmiausia ’su
ome agento, kuris jas parga
beno, o paskui paėmė senberni, 
kurio kambariuose atsibuvo 
balius. Kiti tavorszcziai paju
tę pavoju pasislėpė.

Liepos 9d., 
teismas, distrikto korte, 
sėjas agentui klave tris mene
sius kalėjimo, o senberniui, 
kurio namuose buvo balius 
priteisė $25 užsimokėti. Kitu 
dalyvavusiu baliuje policija 
irgi jeszko. —i e— N.

ran-

buvo suimt uju 
Tei-

DINAMITINIAI PATRONAI 
PASLĖPTI PO PADUSZKA.

Kansas Citv, Mo. — W. II. 
Bailey, rnbeges in palicijos sto
ti be skrybėlės ir surdoto, pa- 

Jonui Casey 
•sza ūkdama s:

1 paimk tuos da
lykus kogreiezia use, 
go laukan.

Kapitonas 
niojas “ 
rino, kad skrynutesia 
50 dinamitiniu ipatronu. Kapi
tonas iszbego paskui Bailey 
idant duotu aiszkesni iszaiszki- 
nima kur gavo patronus.

Bailey ipasake 
metu sūnūs, 
skrynutes pa’tronu

davė 
dvi

Mano Dieve

kapitonui 
skrynutes

i 4

ir isz be-

taji daigi
policijos iszvy- 

a” persi tik- 
randasi

isz Kauno 
Utena važiavo automobilis 

su 4 keleivinis. Ar 6-tam kilo
metre nuo Kauno szoferis pa
juto,
vairas.
autmobili isz kelio ir kaip nors 
sumažinti greitumą. Tiro tar
pu jis ir užlėkė visu greitumu 
ant telegrafo stulpo. Automo
bilis sudaužytas.
keleiviai, kurie ten
sužeisti ir netrukus paszau'ktu 
sanitarijos automobili u atvežti 
in ligoni ne. In katastrofos vie
ta buvo nuvykęs apskrities pa

vadas p. Januszonis,

SUDEGE TVARTAS, GYVU
LIAI IR SZIENAS.

Narkunai, Rokiszikio v. (V. 
kor.) — Birželio 26 d. nakties 
laiko sudege Danio tvartas, 19 
aveliu, trys telyczios
szieno. Gaisro priežastis, spė
jama, 
pavydo.
NELEGALISZKI GIMIMAI, 

pereitais metais,
gimė morgu vaiku 

2,854. Tas skaiezius yra 6-tas 
nuoszinitis viso gimimo dkai- 
cziaus. Reiszkia, Lietuvoje isz 
100 vaiku szeszi gimsta nele- 
galiszkai. Daugiausia neloga- 
liszku kūdikiu gimsta Klaipė
dos 'kraszte.
merges ir Telsziu 
kur nuoszinitis siekia virsz 9.

GAISRAS BIRSZTONE.
Birsztonc 4 d. Liepos sudege

Paskui seka Uk- 
apskrieziai

kaįl sugedo automobilio
Jis sumanė iszsukti

kurie
Visi keturi

važia vo

Januszonis

3 gyvenamosios, keletas negy
venamųjų trobų. Atvyko Prie
nų ugniagesiai gaisra likvida
vo. Nuostoliu apie už 30,000 li
tu. Gaisras sako
atsargumo su primusu.

7 kilos isz no

Paskutines Žinutes.

buk jojo 20 
rado taisės dvi 

ant kelio 
szeszi menesiai adgal, paslėp
damas jaises po sėdynė auto- 
mobiliuje ir užmirszo apie juos 
ir (ik surado, kada czystino au
tomobiliu. Patronai butu eks- 
plodavoja mažiausiam sujirdi- 
nime ir butu visus iszneszia in 
padanges. -

1 !

ISZ 
in

PENKI UŽMUSZTI; AR TIK 
NE BUS LIETUVIAI.

Lakewood, N. J. — Penkios 
ypatos likos užrmisztos per 
Jersey Central truki kuris ėjo

Atlantic City, ‘trenkdamas 
automobiliu kuris norėjo

pralenkti truki per geležinkeli. 
Uzmusztieji paeina isz Tren- 

tono,
Czunkis, kuris vare automobi
liu, jojo pati ir sūnūs Vladas, 7 
met'u; Viktoria Akuziene ir ki
tas žmogus kurio pravarde ne- 
dažinot a.

o lieji yra: Silvestras

GERAS ATSAKYMAS.

Daraktorių: — Ka matomo 
virszui saves laike puikios die
nos!

Studentas: — Dangų.
D.: — Gerai. O ka matome 

virszui savos laike lietaus!
S.: — Parašomi, ponas pro- 

fesoriąu. *

licijos
Jonavos policijos virszininko 
pa vaduotojas. —Automobilius 
priklausė Ukmergės gyvento
jui Li u'biczui.

NEMIELASZIRDINGI 
ŽMONES.

lio'kiszlkis. (“V-bes
Birželio 4 d. isz

i (>• 
■‘Irt-........ —

” 'kor.) 
stoties 

Jaudos 10 vai- 
h’okiszki.

naszlaicziu prie 
kucziu ėjo in 
mergaites buvo szlubos, nega
lėjo priminti letenu. Mergaites 
pravažiuojanezius praszc pa
vežėt. Pravažiavo 15 padvadu,

Taip 
važiuojaneziu matėsi ir pagar
sintu Kataliku.
KIEK ISZLEIDŽIAMA PINI

GU BEDARBIAMS.
Vilniuje, kaip žinoma, yra 

keli tukstancz'iai bedarbiu, ku
riu didesne dauguma gyvena 
be darbo jau kelinti metai. Da
lis ju gauna veltui pietus, kita 
dalis visiszikai nieko negauna. 
Iszdavinejimas veltui pietų ke
liems tukstaneziams asmenų 
prarija milžiniszkas pinigu su
mas. Pavyzdžiui pereita savai
te bedarbiu fondas iszmokejo 
bedarbiams paszalpu 13,432 
auksinu. Mgaistratas gegužes 
menesyje iszmokejo bedarbiu 
szeimoms 4,200 auka., tas pats 
magistratas sziomis dienomis 
vėl sumokėjo už pietų iszdavi- 
nojima 24,000 auksinu. Bet ka 
tai visa reiszkia, turint ome
nyje tokia daugybe bedarbiu, 
kuriu skaiezius nemažėja, bot 
didėja. .............

bet nieks nepavežė,jo.

Dvi

11 Wikes-Barre, 
vardas G ra 11 k o vs'k i 
kos sumaltas per 
V ana mes brokerio 
in 
O’

Pa. — Ed- 
17 metu, 

ant
1 
volus 
mirdamas.

Na n tiko Ii-trumpa laika 
'onbuteje.

II Beaver Falls, Pa. — Ge
rai žinomas Katalikiszkas ku
nigas Fred. Richter, 46 metu, 
mire po operacijai pendesai- 
tis. Buvo jisai kitados vikaru 
katedroje McKees Rocks, Pa.

U Moskva. — Soviatu Dar- 
bininkiszka Draugavo paauka
vo Angliszkioms straikieriams 
lyg sziai dienai du milijonus 
doleriu (4 milijonus rubliu.)

11 Washington, 
Amerikos fabrikai poperosu 
pareita 1925 meta padirbo 
80,000,000,000 poperosu ir kož- 
na meta skaitlis pasididina.

D.C.

ŽYDELKA IR RABINAS.
Pas rabinu atėjo Žydelka 

melsdama nuo vyro persisky
rimo. Kabinas užklauso josios 
kokia tame priežastis, kad ne 
nori su vyru gyventi, bet jįji
ty 1 i 'kaip mūras. Tadą ra'bimįs 
pradėjo josios klausinėt:

— O ga 1 j i sa i t a v e m usza!
— Ne, rabeloi'bon.
— Ga'l vaiku neturi!
— Turiu.
— Tai kodėl no nori gyven

ti su juom!
— Rebel — ipaszauke aut

Dirbo sunkiai 
nuo veido

iszome Jadvyga isz

nebasznin-
kės’’

MEKSIKOS VYSKUPAI UŽ
DRAUDŽIA KUNIGAMS 
LAIKYTI PAMALDAS.

Meksikos vys- 
popiežiaus patariami, 

kad nuo Liepos 31

miszias ir kitas 
kunigu

Meksika. — 
kopai, 
padkelbe, 
jie uždradžia Kataliku kuni
gams laikyti
pamaldas, kur reikia 
dalyvumo. Paezios bažnyczios 
nebus uždarytos bet paliktos 
pi i ra p i j o 11 u ra rikose. 
rin’kties melstis, 
nebus.

Tas daroma su tikslu pri
versti Meksikos valdžia at- 
szau'kti žiaurus priesz Katali

ku r i e tapo

Jie gales 
bet kunigu

tikslu 
valdžia

kus insta tymus, 
iszleisti Liepos 2 diena.

PASIUTISZKAS UŽVYDEJI. 
MAS TĖVO DEL SAVO PO
SŪNIO. NUKIRTO JAM 

GALVA KIRVIU KADA 
JISAI MIEGOJO.

Paryžius. — Vincentas Dob- 
relevskis, 44 metu, Lenkas, ap
sigyvenęs czionais su savo 
szeimyna nuo kares, kuri susi
dėjo isz paezios Marijonos, 17 
metu suniis Alfredas ir 10 me
tu sunūs Tadeuszas. Dobrelevs- 
kis dii’bo su sunum artimam 
fabrike ir tankiai pasigerdavo 
isz ko kilo tankus szeimyniszki 
nesupratimai. Savo paežiai 
tankiai iszmelinejo, kad bu- 
cziuojasi su svetimais vyrais ir 
buvo labai užvydus savo vy
riausiam posūniui.

Ana vakara, kada pati buvo 
iszejus in miestą su reikalais, 
ir pasinaudodamas isz miegan- 
czin posūniu, pasiėmęs kirvi, 
kirto Alfredui per galva, už- 
niuszdamas ji ant vietos. Tame 
sugryžo namo motina o vyras 
si aržiai jai pasakė, kad nors 
karta atsikrato nuo negeistino 
posūnio. Tęva uždare kalėjimo.
PAKORĖ MEKSIKONISZKA 

MAJORA, KURIS SZOVE 
IN KUNIGĄ.

Meksiko Citv, Mex. — Pir- 
miltinis sumiszirtias kovoje val
džios su katalikiszka bažnvezia 
atsibuvo Nochistone, Eucate- 
cas, kur katalikiszkas kunigas 
turėjo koki ten nesupratimą su 
miesto majoru upie registraci
ja. Ant galo užsrkarszcziavusis 
majoras isztraukes revolveri, 
szove in kunigą sužeisdamas ji, 
po tam liepe ji aresztavoti.

Kaimuocziai taip inirszo ant 
majoro, kad ji pakorė ant pir
mutinio medžio.
LENKAI STENGĖSI PADA

RYTI SUTAIKĄ SU 
ROSIJA.

Varszava. — Užrubežiniai 
ministerini Finlandijos, Lenki
jos, Lietuvos ir Estonijos, atei
nanti menesi ketina suvažiuoti 
in Ryga ant padarymo sutai
kęs su Bosija, ir gyventi sutai- 
koje tarp viens kito. Jaigu po
sėdis butu pasekmingas ir Bal
tike sklypeliai susitaikintu, tai 
Lenkije butu kaip kokis patro
nas ant juju.
BOLSZEVIKAS SUDAUŽĖ 

AMERIKONISZKA 
STOVYLA.

Parvžius. — Kokis tai Ru- 
siszkas bolszevikas Grivenka 
likos aresziavotas ir uždarytas 
kalėjime už sūdaifžyma stovy
je perstatant is Amerikoniszka

. kareivi-s-veikinanti Francuzisz- 
Nekurie žiopliai 

kurie prisižiurinejo tam dar
bui tojo pasiutėlio, pa kurst i nė
jo ir pagyre jojo darba, o kiti 
paniekinėjo. Kada ji palįcije 
suėmė, Grivenka sake, buk to
kiu budu norėjo parotlyt savo 
neapykanta del Amerikonu.
POPIEŽIUS APLAIKE 200 
METU SENUMO VYNĄ.
Rymas. — Kuopoje pelegri- 

mu isz Funchal, Isapanijos, ku
rie pribuvo atlankyti popiežių, 
padovanojo jam du szimtiis bu
teliu vyno turinti du szimtiis 
metu senumo. Popiežius sunau
doja'tier diena po pus-kvorte 
vyno, priėmė dovana su padė
lį a vo ne.

JUGOSLAVIJOS KARALIUS 
APLAIKO MILIJONĄ 

DOLERIU ALGOS.
Belgradas. — Karalius Alek

sandras isz Jugoslavijos yra 
geriausiu apmokamu sziandie^ 
niniu karalių isz visu kitu Eu- 
ropiszku valdytoju, nes meti
nes algos aplaiko milijoną do
leriu. Yra tai keturesdeszimts 
kartu daugiau ne kaip gauna 
Bulgarijos karalius Borisas, o 
penkis kartus daugiau ne kaip

Rumunijos karalius
Ferdinandas. Konia keturioli
ka kartu daugiau ne kaip'pre
zidento Coolidg’o alga ir mažai 
skiresi nyo Anglijos karaliaus.

Bet isz tojo milijono Alek
sandras 'turi užlaikyti tris di
delius tpalocius ir daugeli ma
žesniu ipaloceliu kaipo ir dan

gauna

ka kareivi.
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galo Žydelka — man nuolatos
nuduoda, kad mano vyras no gybe visokiu tarnu ir savo 
yra tėvu mano paskutinio kū
dikio... *

gvaiklija ir ant galo mažai jam
< »* t »’ ' - pasilieka isz tosios al'gos.

BUTU VILTIS, KAD....
— Tai ponas daktaras man 

pataria važiuot in Atlanti'k Ci
ty prie pamario, kur szviežias 
oras ir maudymas mariose man 
prigialbes susilaukti kūdikio....

— Taip mano misiuke! Bet 
tik ant vienu iszlygu, kad po
niutes vyras pasiliks Mahano- 
juil ’ .
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Kas Girdėt
suktis aplink saule. — Kam 
ežia daug rūpintis, juk ir taip 
nesulauksime tosios dienos ne 
milijonai musu gentkareziu.

Sztai ka raszo laikraszcziai 
apie nesenai mirusi Feliksą E. 
Dzieržinski, kuri praminė 
“Szetono pagiaJbininkas.” Ta
sai žmogus staigai mirė, novos 
szirdies liga, turėdamas da tik 
49 metus amžinus, būdamas 
paeziame drūtume. Žinojo ji 
visa Bosiję karpo “Raudonasis 
Budelis.”
Rusiszku szetonu ir Lenkas isz 
“ f.

gimimo.
Dzieržinski buvo užsikiete- 

jusiu fanatiku, kad net paliepė 
nužudyt savo ti'kra motina, už 
tai, kad nebuvo isztikiama bol- 
szevike ir tankiai jam primin
davo idant pasitaisytu ir atsi
mintu, kad yra žmogum.

Pamokinimai ir persergėji
mai motinos nuėjo ant niek, 
nes iszmokino ji isz jaunu die
nu “Kas ne eina su mumis, yra 
musu prieszas, reike ji nužu- 

” Turėdamas tai ant inin- 
tasai pasiutėlis 

ant sffneri savo motina.
Buvo jisai pirma ranka Le

nino. Jojo lavona rude per vi
sa diena Soviatu ruime. Dzier
žinski praleido vienuolika me
tu kalėjimuose už revoliucijos 
mokslus. Jojo du broliai gyve
na Varszave ir 
virszininkai.

Dzieržinski isz Jaunu dienu 
buvo apleistas, nelaimingu ir 
neturėjo jokio teviszko iszauk- 
lejimo. Motina buvo užsimer
kus ant visu jojo darbeliu, vis
ką jam pavėlindavo 
Gavosi tarp pi'ktu draugu, isz- 
dykusiu revoliucijonieriu, ku
rie Jam inkvope in galva, kad 
žmogus nesiskiria nuo gyvulio, 
gali savo artimus kandžioti, 
draskyt ir žadint, jaigu jam 
nepatinka arba stovi ant kelio, 
(žmirszo Dzieržinski, kad 
žmogus turi priesz save tikslą. 
Paniekino jisai Dievo prisaky
mus: “ Neužmuszk ’ ’—‘ ‘ Mylėk •r 
savo artyma kaipo pats save;” 
nužudydamas net savo tikra 
motina už pasipricszinima Jojo 
mokslams ir pasiliko “ 
pagialbininku del bolszcviku.

Kaip nekurie mano, tai ji 
patys soviatai užtrucino už jo
jo kraujagerioga būda, nes pa- 

bcdszevikai negalėjo 
kensti jojo pasielgimu.

kuri

Buvo jisai tarnu

dyt. 
ties,

t v S

išjodavę

yra valdiszki

Neužmuszk

Isztikruju,

darvti.

szetono
J >

nu-

toji prohibicije, 
tai dklziauses juokas koki ka
da turėjo szis laisvas sklypas, 
net pats asistentas prohibici- 
jos Frank Dow taip pripažysta. 
Po iszvnžiavimui savo “boso“ 
Lincoln C. Andrews in Angliję 
ant vakaciju, Dow pradėjo 
sznipinet ant savo rankos apie 
padėjimą prohibicijos, surink
damas daugybe davadu, buk 
pietiniai valscziai, kur prasidė
jo lizxlas prohibicijos ir yra 
sausiausi valscziai, randasi 
daugiausia geriausios guzutes, 
kokios nepaniekintu didžiau- 
ses prieszas prohibicijos.
r -

hibicije laikosi, 
galima gauti geriausios guzu
le#, o kiti miestai kaip: Chica- 
gas, New York, Boston, Phila
delphia ir kiti turi gerti mun- 
szaine ir kitokia trucizna. Ge
ros guzutes taipgi galima gau
ti užtektinai pakraszcziuose 
Pacifiko mariu.

Tik Detroite sziek tiek pro- 
bet ir tonais

Suvirszum dvideszimts mili
jonai automobiliu yra naudoja
mi Suv. Valstijosia. Kas atsi
tinka su senais automobiliais?

Statistika parodo, kad po 
penkių metu, atipuo'la septintas 
procentas automobiliu, po de- 
szimts metu atpuola 21 procen
tas, o po 15 metu 29 procentas. 
Bet ant kožno atpuolusio auto- 
mobiliaus yra padirbami nauji.

Neprivalome abejoti apie pa
baiga svieto, nors pei* koki tai 
laika. Profesoris F. R. Moul
ton isz Cliicagos universiteto, 
po kokiam tai laikui aprokavi- 
mo, daejo, kad musu žeme da 
turi 999,998,000,000,000 metu

TrisdCszimts szeszi milijonai 
žmonių pralei'd'žia savo vakaci- 
jes 9,000,000 automobiliuose, 
praleisdairii $3,000,000,000(tris
bilijonus doleriu) ant hotėliu, 
gazolino ir kitu iszlaidu laike 
keliones, taip apskaitė Nation
al Touring Board American 
A u t ounobi le draugu ve.

Apie 26,000,000 žmonių pra
leido savo vakacijes automobi
liuose praeita meta.

Tieji kurie turi automobilius 
(ir tai didesne dalis) nesirūpi
na apie užmokėjimą savo sko
lų, nesirodo ir nieko nesuezedi- 
na, nes viską praleidžia ant už
laikymo autrnndbiliaus bile tik 
pasirodyt kad “ir asz turiu 
bambiliu,” o 
biliu su užlopytoms kelnėms ir 
insikiszes in burna pypkia va
žiuoja kaip (Jauronskio gimi- 

Ttxlel sziadien biznieriai 
rugoja, kad biznis ne eina, ha 
žmonys pinigu ne turi, nes juos 
praleidžia ant baunbiliniu sma
gumu, o sportai tai daro idant 
sau merginoms nuvažiuot grei- 
cziau in pragaru.

legiiju ir universitetu mokyto
ju ftkaiezius taipgi padidėjo 
nuo 10,762 iki 51,907.

New Yorkas turi didžiausia 
skaieziu virszminetu studentu, 
isz viso 88,993. Illinois, su 80, 
623, užima antra vieta, po tu 
seka Pennsylvania, Ohio, 
Massachusetts, ir Cal i foru i,ja. 
Penlkios valstybes turėjo po 
20,000 studentu ir deszimts ir 
District of Columbia po 10,000 
studentu.

Pennsylvania

Suvirsz $158,000,000 buvo 
praleista 1925 m. valstybinėms 
kolegijoms ir universitetams. 
Beveik puse tos sumos buvo 
iszino’keta algoms mokytojams 
ir darbini nikams. Ketvirta da
lis praleista nupirkimui viso
kiu reikalingu aprūpinimu ir 
aztunta dalis del žemes ir na-

ne.

“ir 
sėda in t a ji bam-

imi.

ATSAKIMAI.
Nuskriaustai, Mabanojui. — 

Viena’tinis būdas yra tas: reike

Meldžeme Frackvilles para
pijos atsilyginti su skola už pa
darot u s 
konia i

i del parapijos darbus 
pusantro meto adgal. 

Raszeme ir siuntėme keliolika 
gromatu su rokunda, bet jokio 
atsakymo lyg 
aplaikeme. Mums 
Frackvilles iparaipije da nesu- 
bankrutino ir randasi jojo tei
singi parapijonai, kurie nerei
kalaus skriaudos savo artymo.

rokimda užmokėti 
per ilgai prasitęsė.

sziai dienai ne- 
rodos, juk

M ei d žeme 
nes skola

Walter Runciman, vienas žy
miausiu Anglijos finansininku 
bankininku, atstovu bute praj 
ncsze, kad visuotinas streikas 
ir kasyklų
parojęs Anglijai 
742,500,000

duot žinia del Board of Health, 
o tasai sveikatos bjuras iszty- 
rineja«s viską 'padarys paredka. 
Žinoma, kad nemalonu skunsti 
savo tautiečius arba kaimy
nus, bet tankiai atsitinka, kad 
žmogaus kantrylbe iszsi’baige ir 
turi kam pasiskunsti del savo 
sveikatos ir vaiku. Sveikatos 
virszininkai stengėsi užbėgti 
tokiam padėjimui kokiam ta- 
i n is t a gy v e n i i r s t e 11 gsis p ra - 
szalint neužkeneziamaji 'padė
jimo tiktai reike kreiptis in 
tam tinkama valdžia. Jaigu tas 
nepagialbetu, tada tamista 
ateik in ofisą, o duosime kiloki 
paturima.

Adomas isz Rojaus,

bet tankiai atsitinka, kad
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muzikanto gailėtis, 
pagrajydavo ir, jau vėlu vaka
rui esant, apleido dūsaudami 

Ant rytojaus,
vietojo Jau duobes nebuvo ne 

ta ryt u m nobu ta. (i ryž- 
kim pas muzikanta. Kaip tik 
jisai insiloido in giluma, da ne
buvo visai galas, 
virve neujo, tada suprato 
jau anie pristigo virves ir 
rojo gryžt atgal, bet paskui pa
misimo, kad kas bus, kai Jis 
sugryž nieko nematęs. Szoko 
žemyn, tada, mat, virve sukru
tėjo ir žmonos ja iszsitrauke.

Muzikantas nuszokcs, 
ome in rankas skripka ir eina 
sau grajydaanas. Išriejo grasy
damas prie peklos. Iswgirde 
velniai muzika, iszbego visi 
žiūrėti, o vienas da jaunas pri
ėjo artyn ir prasze, kad muzi-

Lietuviszkos Pasakos.

Niekur ponas bejos J

dn 

susikalbėt

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS. ta vieta.■
žymes,

Apie poną, kuris numiręs 
da kalbėjo.

Buvo viena's ponas ir turėjo 
tarnaite. Anie labai viens kita 
mylėjo.
žinios neeidavo ir nieko jos ne
siklausus nedarydavo. Viena 
karia klausė tarnaite pono: kas 
bus, kai mes numirsime — ta- 

ncgale'siine susikalbėt?’’
Ne, mes ir numirė galėsimo 

“ — atsake jai po
nas. Neilgai trukus, eme ponas 
ir numirė. Reiketu kavot, bet 
tarnaitei labai jo gaila ir nie
kaip negali jo kavot. Judėjo in 
gra’ba, uždegė 'žvake ir nuėjus 
in savo ipakaijcli verpia. Be
verpdama iszgirdo,, kad ja po
nas szaukia:

MINERS’ ASTHMA
Anglckasio dusulis, gerkli

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

Tada pradėjo visi raudonai inkaitusio pado. Keli
nes gražiai ežia u, kencziau 

dėjau. Irkas 
iszhuves bakane susirietęs, kad 

toje ne bernas, kuris, riekdamas ba
ku na nežegnojo ir 
kau. Boba mane nepaminėjo, o 
asz ja tai ilgai paminėsiu, ir 
da'bar nei tu namu nelankau, 
nei tos lio'bos nenoriu sutikt...” 
Pabaigė vėluos pasakot apie 
savo pritikima ir atsirado abu
du mieste. Nusėdo muzikantas 
nuo velnio kupros ir pradėjo 
vaikszcziol isz vienos grinezios 
in ki'ta, neva stygų jeszkoda- 
mas, o velnias vis prie duriu 
paskui sekioja. Tik einant ton 
grinezion, kur vėluos buvo nuo 
bobos kankintas, kapt ! velnes 
muzikanta už skverno ir sako: 
“Neikim ežia!” Bet muzikan
tas suprato, 
leidžia, atsake: 

kantas jam pagrajytu szi Vaka- eisiu, kad asz 
niau, < 
da!” “ 
sveikas!“ tarė velnes ir sustau- 

jeszkoti. Velnias jam pasako, ges sumiszo su veju. Gerai mu
zikantas iszmi^lino, kitaip ne
būt kaip buvę juodojo nusikra- 

edanti. tyt. Tolinus bus.

o jau tolyn 
, kad 

no-

past-

net cypt pra-
žiu kolei buezia

asz isztru- 1L

The Hampton Laboratory i 
724-736 Mulberry Street

Reading, Pa.

W. TRASKAUSKAB 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 1 
GRABORIUS MAHANOY CITY i

Laidoja kunue numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kritus- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
620 W. Centra St. Ma ha noy City. Pa.

delko

; dabar at.*imi
eži a geras Stygas pa rd no- 

Na, tai kad ežia, tai lik

vol nes ne
itai pgi ne-

Lietuvisxkas Grabo rias

K. RĖKLAITIS
ra ant veseilios, nes anas 'žfeny- 
sis. Muzikantas atsake, kad jis 
ne grajyti atėjo, bet savo ponoM 

atsiliopo
Ar tu verpi?

“Verpiu, ponuli,” 
tarnaite. Ir danginu nieko ne
kalbėjo. Vėl ana nenori ji kn- 
vot — mistiną, kad prasznckc- 
jo, gal vol atgis. Antrai nak- 
cziai atėjus ir vėl ponas klau-

Ar verpi?“ o tarnaite 
“ verpiu, po

li- trcczia nakti taip pat

i i 

ponuli

sukvietė daugeli

kad ved ponus jos klau- 
Ar verpi?” Tarnaite nu-

Laldoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą.

Prieiname prekei.
kad ponas dabar neturi laiko— 
pietus valgo. Ta sakydamas, 
parode

Kolei ponas pavalgia, pagra- 
jy'k bent 't rup irt i ”
sze. Kad rėžo muzikantas gra- 
jyt, net stygos sutruko. Velniai 
tuoj jam pristatė nauju stygų, 
kurios buvo isz žmonių gyslų, 
bet muzikantas savaises susi- 
mezgiojo ir vėl rože. Erne vel
niai szokinet, pirma vieni, pas
kui ir mergas iszsivede.

Muzikantas pa teini no kad ke 
lėtas merginu buvo jam pažys
tamos, kurios buvo nesenai nu
mirė. Jis truputi nusiminė, bet 
vol susidrasines, kad reže gra- 
jyt, net stygos sutruko, kad ir 
s i rm e zgio't negalima.
jam velniai savas, bet jisai jas 
iszbrakijo, negeros esą.

Klause velniai, kukiu-gi jam 
reikia stygų? Jisai atsake kad 
tik ju miestelyje esą geru sty
gų ir prasze, kad ji isznesztu 
isz peklos styįu piiJk'ti. Iszejo

ark U
Ta 
žarijas

6i
C <

velniai pra- Valgiu Gaminimas
S'*-- IR--

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
nudek Ii na is apdarais.

Preke tildai $1.50

W. D. BOCZKAUSKAS-CO-

lie W. SPRUCE STR^ 
MAHANOY CITY, PA.

BeU Telefonas 149

Magijos Monu Stebuklai.

Garsus lietuviu magikas Prof. J. 
Cckanaviczius iszleido 10 Stebuklin
gu Magijos Paslaptis. Visi paaisz- 
kinimai lietuviu kalboje. Kurie pri
sisiusite szitas paslaptis tie prikrė- 
site kur susirinkimuose baimes, juoku 
ir nuostebumo. Prisiuskite viena 
doleri Money Orderi arba indčkite 
doleri in laiHzka. In lietuva nesiun- 
cziu todėl neraszykitc užklausimu.

Prof. J. Cekanovich

Prisiuskite

MAHANOY CITY, PA. 5353 S. Turner Ave. Chicago.
“Adomas isz Rojaus,” St. 

Louis, Mo. — GrOmata nuėjo in 
gurbą, nes buvo be paraszo ir 
adreso. — .Jokiu daneszimu ne
talpiname be paraszo in laik- 
raszti.

G. K. Wilkes Barre, Pa. — 
Tamistos maldaknyges 
apdarytos ir galite atsiimti.

S. P. M. Baltimore, Md. — 
Szventas Petras
buvo popiežium ir nesėdėjo ant 
sosto Ryme kaip tebyriai 'po
piežiai sziadien daro.

y

šia: “ 
verpdama atsa'ke: 
nuli!” 
klau’se, o tarnaite vis jam atsa
ke. Bet ketvirta ir penkta nak
ti jau nieko ponas nekalbėjo.

Dabar tarnaite gailiai pono 
raudodama,
žmonių, nuvožė poną ir pako
vojo. Praėjus dviem dienom, 
nuėjo tarnaite ant pono kapo 
raudoti. Beraudojant jtfi pasi
girdo, 
šia: “
bėgus ulyczion, papralsze žmo
nių, kad atkastu numirėli; mat 
ana miglino, kad pomis atgijo. 
Palaike vėl numirėli bent ke
lias dienas, bet matydama, kad 
jisai neat'gyja, vėl nuvedus ant 
kapu pakarojo. Dvaras ir visa 
gerybe pono atateko tarnaitei. 
Pradėjo ipas ja lankytis pirsz-

Duoda

“Antra Valanda Ryte n
Gilliai miegant ramiu rate* 

gu.. sapnuojant malonius 
sapnus.

sapnuojant
Ir atail — kūdikis 

pradeda verkt L..

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mėslun- 

s giai tuokus pranyks.
Bambino sutaiso akilvio ir 

vidurių suirimus* palengvina

prašo daugiau I
35c. i 

nčjc- .< —
šiai iš laboratorijos. Pasiunčiame pavyzdi ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

< 
f

sziol 
labo

j u tar-

streikas iki 
viso

(742,/2 mili( nu) 
doleriu. Nuostolius del streiko 
Runcimanas sziaip:

Visuotino streiko $150,000, 
000.

Didžiuliu pramonių,
pe ir nulies $140,000,000. 

Geležnkeliu $10,000,000.
Geležies pramones $25,000, 

000.
Plieno pramones $50,000,000.
Tekstiles ir panasziu pramo

nių nuostoliai $87,500,000.
Vidaus prekybos $100,000, 

000.
Angliakasiu prarastu 

$125,000,000.

Kitu pramonių darbininku 
prarastu algų $50,000,000.

aitru

Ana diena Amerikos 
apskriezio apieliaciju 
svarstė indomia byla, kurioje 
buvo pa liesta keletas klausy
mu, surisztu su ateivybe Ame
rikon.

Armėnė

antro 
teismas

kad
Jos
Ta

mer-

moteris 45 metu 
ir jos mergaite 9 metu atvyko 
ir buvo neinleistos todėl, 
motina nemdkejo raszyti. 
i nėjo kvoton kaip reikia, 
da advokatai patarė, kad
gaites vardu butu užvesta by
la priesz imigracijos virszinin- 
kus, idant jie inleistu motina, 
kaipo motina, kuria parsitrau
kia žmogus, gyvenas Ameriko
je. Mat mergaite, manoma, bu
tu buvus inleista Amerikon, 
nes ja prižadėjo užlaikyti dė
dės. Bet teismas, peržiurėjos 
instatymus ir faktus, nuspren
dė, 
savo motina “parsitraukti.” 
Todėl motinos neinleidimas 
buvo patvirtintas.

kad to*ki mergaite negali 
“parsitraukti.

913 kolegijų, universitetu ir 
kitu augsztesnio mokslo in- 
steigu registracija daug dides
ne negu buvo 1890 m. 1890 m. 
tose insteigose buvo 121,942 
studentu,
664,266, arba padidėjimas isz 
445 nuszlmcziu. Ta parodo Vi
daus Department© Apszvieti- 
mo Biuro statistikos.

Nuo 1890 m. iki 1925 m. ko-

bet 1924 m. buvo

senai

niekados ne

GUODOTINl SKAITYTOJAI!

Laike bedarbes po visa Amerika, 
laikraszczei ir nemažai sukentejo, nes 
skaitytojai negalėjo atsilygint už pre
numerata, ir mes buvome priversti 
laukti goresniu laiku. < O kad dabai* 
laikai pasigerino, fabrikai ir kasiklos 
pradėjo dirbt, meldžeme paguodotu 
skaitytoju atsilygint su skola ir pri
siųsti užvilkta prenumerata.

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

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

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

• •

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

TURYNIS:
Socita Polka 
Lietuviu Marszas 
Suktinis Polka 
Lastucza Polka 
Tu Mano Mielinusia Polka 
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka 
Griež Polka 
Szvilpis Marszas 
Klumpakojis Polka 
Marcele Polka 
Pade-Espan Valcas 
Noriu Miego Polka 
Helena Polka 
Mojavas Vainikas Polka 
Rasluca Valcas 
Mojava Veszna 
Augonele Polka 
Ilgėjimas Tėvynės Marszas 
Lietuviu Vestuvių Polka 
Lietuviu Galopas 
Pijonkeles Valcas 
Pampilionas Polka 
Nekaltybe Valcas 
Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku budu sutaisyta ir 

lengvai grajyti.

i

Preke eu prisiuntlmu tiktai 75c. C

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA. <
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liai. Atėjo vieni ir kiti, bet ana 
vis nenorėjo'.tokelių už tatykad 
jaunikiai nebuvo panaszus in 
nabaszninka poną. A'tvažiavo 
viena's jaunikis labai isz toli, 
tas buvo labai panaszus ant 
pono, su kuriuo sutarė ir padir
bo vescilia. Bet po pirmai na'k- 
cziai rado tarnaite negyva, < 
jaunikis prapuolė.
Kaip vienas muzikantas ėjo 

kiauron žemen savo pono 
jeszkoti.

vienas

O

Buvo seniau vienas labai 
piktas ponas. Žmones netropy- 
davo jam pro sza'li .praeit. Taip 
anas visiem baisiai in'kyrejo, 
kad ir senas ir jaunas koike ji, 
kaip tik iszmane. Sapnuoja 
viena nakti tas ponas, kad 
szaukia ji balsas ir liepia eiti 
spaviedin.
jaus ir atsiminęs .sapnu 
juoke ir vėl apie tai užmirszo. 
Antra nakti ir vėl girdi baisa, 
treczia nakti vdl taip pat. Ne- 
a'psi kenkdamas ponas, nuva
žiavo ba'žnyczion ir iszsispavie- 
(lojesgryžo namon. Beeinant 
jam isz bažnyczios, taip szven- 
toriaus vartų, atsivėrė kiaura 
žeme ir prarijo ji. Žeme ve1! už
sivėrė tik pasiliko duobe, ku
rios galo nefga'lima buvo matyt. 
Žmones, negalėdami už tos 
duobes i neiti bažnyczion, suau
kosi in kunigą. Kunigas liepe 
suneszt isz visos apylinkes vir
ves ir mieruot, ar gili duobe, ar 
galima bus užverst. Erno virves 
sumegzdami leist; bet vis ne
galima buvo žinot, ar 'virve 
gilyn eina, ar in vietas užklin- 
vus rangosi. Atsirado vienas 
muzikantas,
leistis su virve in ta duobe. Tuo 
Jau muzikantas, pasispaudęs 
po pažasezia 4krų)kelc, insitvo- 
re virves gala ir omo leistis 
duobėn. Da muzikantas pasako 
žmoniem, kad tuojau ji trauktu 
atgal, kaip tik anas virve su
krutins. Leido, lėkio, suleido

Nubudęs ant rvto-
, nusi-

negalėdami

kuris pasisiūlo

visas virves ir pasieko gala.
Tada pririszo gala prie medžio 
ir lauko, kas bus. Lukterėjus,
sukrutėjo virve, tada isztrauko 
ja isz duobes, bot muzikanto

vienas vėluos kreivas ir kupro
tas ir atkiszeg savp kųpyo, mu
zikantui liepe sėstis ant jos: 
jis nnncsz. Bet muzikantas ne
norėjo sėstis, reikalavo, kad 
duotu su ponu pasimatyt. Nu
vedė ji velniai pas ta arkli, ku
ris žarijas ode. AiJkly« pakele 
galva ir pažines muzikantu 
praszneko žmogaus balsu, pra
rydamas jo 
ant ano 
vaikus, kad. negyventu anie 
taip kaip jis gyveno. Bet kaip 
tik velniai iszgirdo 
kalbant, tuojau surikde ju 'kal
ba, ragindami muzikanta, kad 
skubytusi stygų pirkti. Nebuvo 
kaip nuo juodųjų atsikratyt.

Sėdo muzikantas ant kupro
to velnio ir tas greitumu 
paukszcziio isznesze ji isz pdk- 
los. Nepaspėjo pamatyt pro 
katra vieta ji isznesze, tik pa
mate kad jau baigia neszt iii jo 
gimtini miesteli. Tuo tarpu už
ėjo ant misl’ies, paklaust vel
nio, 'delko anas kreivas ir kup
rotas. V elnias jam atsake: 
“Szitam jusu miestelyj yra to
kia boba, kuri mane labai my
lėjo: kas miliutą vis mane mi
nėdavo.

Viena karta 
maiszyt duona, 
duonkepen ir sakau: užszaldy- 
siu jai duona, tai da bent koki 
liczna kartu mane paminės. 
Bet, prakei'kta boba! kaip tik 
inmaiszo duona, tuojau ome su 
kryžium ir užpeczedojo (per
žegnojo); per szita asz negalė
jau isz duonkepes iszlysti ir 
tupėjau ciela nakti, suslinkcs 
trilinkas. Ryto anksti, boba pa
sižiurėjo duonos ir matydama 
kad sza'lta, nieko nesakius už
liejo duona ant poeziaus. Pra
dėjo taszla brinkt, mano 
spaust! Kencziau, kencziau, 
pamaeziau, kad ateina boba. 
Pradžiugau, nA, mislrju sau: 
dabar ka'i duona keps, tai ir 
mano paleis. Nuėmė duona nuo 
poeziaus ir pradėjo szpigom 
hadyt (minkyt.) Iszbadžius, 
vėl 5ižpecZ(xlino, tada inkepus 
bakanan ir vėl nžpeczedino.

Dabar pakepo poeziuu ant

'kad kai sugryž 
, perspėtu jo 

kad. negyventu
svieto

apie ta

ima ruoszesi
Asz inlindau

brinkt
spaust! Kencziau,

• S. V"
artimiautioie vaitti- 

Arba užsisakykite tie*

DR. CHARLES BERGER
GARSINGAS SPECIALISTAS

Nerviszku ir Chroniszku Vyru 
ir Moterų Ligų

20 N. Centre St. Pottsville, Pa.
•>

Ofiso Valandos: Nuo 9 iki 12; 1 iki 5; 7 iki 8.
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Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

„Gražus veidas, bet o, kokia galva lM
Ar kuomet nugirdote kų nors taip sa* 

kant aide jus?
Nagams palitura, pudra, lupoms ir 

veidams d įžak., visa tai randa vieta ant 
jūsų pasidabinimo stalelio. O kaip su

Ruffles
Pleiakanu mirtinu priešu

Lygiai tiek pat reiikia turėti nešvarų veidų, kaip ir nešvarių galvos 
odq, todėl kad pleiskanos nesislepia.

Ruffles pagelbės jums atsikratyti pleiskanų j savaite ar dciimtj dienų
laiko. Pamėginkite jį.

65c. vaistinėse, arba prisiuskite 75c. tiesiai i laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedlna. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

del žmogaus kuris dirba ir czedlna.
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Buvo tai Dideji Petnyczia 
priesz Velykas 1640 metais. 
Romos piliecziai skubėjo isz 
vienos bažuyczios in kita, no
rėdami pagerbti mirusi Iszga- 
nytoja, dabar atminimui Jo isz 
puoszta karsta. Atėjo vakaras. 
Žmones susirinko in senovės 
bažnyczias, kame buvo girdėti 
karsztos kalbamos maldos ir 
graudingos giedamos giesmes. 
Bet kaip butu jautusis
tūkstantine minia, jeigu butu 
girdėjusi psalmė “Miserere”, 
kuriai gaidas pritaikė Grego
rius /Mlegri, garsus bažnytines 
muzikos kūrėjas. Toji psalme 
buvo giedama didžiausios sa
vaites Ketvirtadienyje ir 
Penktadienyje 
plyczioje, dalyvaujant paežiam 
Szv. Tėvui ir daugeliui kardi- 

Psalme buvo giedama 
Josios giedoji- 

padary- 
įlavo nepaprasto inspudžio in 

Szi vakaru tasai 
didesnio 

inspudžio negu kitados, nors 
patsai kompozitorius ir neda
lyvavo pamaldose.

Gregorius Allegri buvo kilęs 
isz garsios dailininko Corre- 
gio gimines.
Tėvo choro dalyvis, 
apie 
nius mažai terupinosi; jam bu
vo svarbesnis 
szaukimas.
kalėjimo kapeliono pareigas, 
tai jisai czia ir buvo savo visa 
szirdi inde jos.
szi vakaru czia buvo užtrukęs. 

Allegri atyda atkreipė vie
nas kalinys, vardu Petras Ra
meti, savo baisumu garsus vi
same Romos mieste. Tasai ka
linys buvo apie 50 metu am
žiaus, su ilgais žilais plaukais, 
visuomet nulindęs, prislėgtas 
ligų be sielvartu. Jo kalėjimas 
jam buvo tartum karsto prie
angis. Visa jo veido iszreiszka 
daugiau rode nusiminimo 
gu pažeminimo.
szeimynos maigios ir Szv. Tėvo 
gailestingumas, jisai jau butu 
buvęs pakartas priesz penkio
lika metu.

Rameti szeimyna buvo gerai 
žinoma ir visu auksztai gerbia
ma visame Romos mieste. Ji
sai gero vardo ingijo dar jau- 

cidamas gydytojaus 
Būdamas 24 metu, 

jisai vede moteri, kurios vie
nintelis turtas buvo josios do
ra ir gražumas. Patsai nemo
kėjo savo finansų tvarkyti, vė

savo 
Didėjo

Ketvirtadienyje
Szv. Tėvo ko

nolu.
dvieju choru.
mas kiekviena karta

klausytojus.
giedojimas padare

Jisai buvo Szv.
Patsai

savo muzikalinius kori

jo kunigo pa- 
Kadangi jisai ėjo

Lygiai jisai ir

ne-
Jeigu ne jo

i

*

•‘SAULE” j!

nysteje, 
pareigas.

kad tiktai gala

ge-
Vicnns atsitikimas jam 

Ji-

Jo sveikatos

dės neturtinga mergina, 
padėties nepagerino, 
szeimyna, didėjo ir josios var
gas. Kasdien buvo blogiau iki 
kol nepasicke visiszko skurdo.

Jojo moteris nesiskundė. Ji
nai dare visa,
su galu sumegstu. Jisai gi ne- 
reiszke tokios kantrybes, 
rinti. 
nuszviete žydresne ateiti, 
sai turėjo viena turtinga dede,
vardu Agutorio, kuris buvo 
turtingas Genuos miesto pirk
lys. Visgi jiedu maža santykiu 
teaplaike.

Viena karta tasai dede smar
kiai ‘susirgo. Liga pasirodė la
bai pavojinga.
stovis visiszkai pablogo ir gjr- 
dytojai buvo atsisako jo bepa- 
gydyt. Tuomet jisai kreipėsi in 
savo giminaiti Petra Rameti. 
Kviecziamas gydytojas tuojau 
iszsiskubino kelionėn. Isz tie
su, jojo dede sirgo pavojingai. 
Bet jisai tuojau ėmėsi darbo; 
pažino liga ir atatiko vaistus. 
Pirklio taniai buvo iusitikine, 
kad jam pasveikimo neea. 
Kuomet gi jie pamate ligoni 
besveikstanti, jaunaji gydyto
ja pradėjo vadinti stcbuklin- 
gu-Kuomet ligonis visiszkai pa
sveiko, jisai pasivadino savo 
giminaiti gydytoja pas save in 
kambarį ir jam tarė:
brangus vaike, tavo dėka asz 
szianklie gyvas ir 
Kaip žinai asz turiu daug gi
miniu; jie visi lauke mano

<1 Mano

sveikas

mirties. Tiktai tu vienas pasi
rūpinai mano gyvybe, 
tau nereiks savo pasiszventi- 
mo gailėtis. Kitas mano vieto
je tau užmokėtu keletą szimtu 
doleriu ir visa butu baigta. 
Asz gi kitaip padarysiu. Tiesa, 
tau reiks kie’k palaukti, bet ta

nelius veltui.

todėl
žodžiai in savo moteri. Bet tie 
žodžiai neteike linksmybes; 
jie pranaszavo skausmą.

— Petrai, tarė moteris, ’ko
kia buvo dodes mirties prie
žastis t

— Priežastis! Visa Roma 
kad jisai buvo sveikata

jo vienas su savo žmona, par- 
puolė ant keliu, 
nieko isztarti tikai viena savo 
geradario varda. Czia jisai pri
siekė, 'kad savo pasielgimu in- 
rodysias tam geradariui savo 
vertybe.

negalėdamas
garbinga muzikos direktoriaus 
vieta prezbiterijoje kartu su 
kardinolais. Prasidėjo pamal
dos. Giedamos psalmes žaidė 
klausytoju jausmais; visa bu
vo taip gražiai, 
dorinta.

žavėtinai sn- 
Rameti

vo laukimas
Sztai imk ir ^įkaityk!” Ir dede 
padavė jam savo paraszyta 
testamenta. Szitas testamentas 
slkelbo dr. Petra Kumeti vie
nintelio jojo dėdės turtu pa
veldėtoju. Gydytojas ne labai 
nusidžiaugė szinomi sutvarky
mu, kadangi pinigai jam buvo 
įuojau reikalingi. Pora szimtu 
doleriu galėjo pagerinti jo da
bartine padėti
isz didelio skurdo, 
truko d rasos 
apie savo finansine padėti. To
dėl, gražiai dedei padėkojęs 
iszvažiavo namo’.

Mirų- 
rengia- 

laidotuves. 
pas kuri

ir iszgelbeti ji 
Bet jam 

pasakyti (halei

žino, 
silpnas ir todėl negalėjo atsi
laikyti ligos antpuoliui.

Szitie žodžiai nointikino nur 
teris2il<es. Jinai verko; josios 
szirdi siege i n tarimas, 
šiam turtuoliui buvo 
mos iszkihningos 
Namu savininkas,
Aggutorio buvo apsistojęs Ro
moje, gavo isz valdžios leidimą 
patikrinti mirties, priežastį. 
Jisai pasikvietė gydytoja kuris 
ligos'metu buvo mirusi irgi lan 
kės. Juodu sudarė isz 'keletos 
asmenų taryba ir 
mirties priežastį. l aonvwv, 
kad turtuolis Aggutorio buvo

mirties

patikrino 
Pasirodė-

Jo nebuvimas namieje labai valgiu nunuodytas.
atsiliepė in jo profesine prak
tika; jisai nustojo daugelio li
goniu. Daugiau negu viena 
karta ga'ilejosi, kad jojo dede 
neparodo jam savo dėkingumo 
kokiu nors kitokiu budu. Bet 
szitas nusiminimas reikalu ne
pataiso; reikėjo žiūrėti kur 
duonos uždirbti. Jisai pasinė
rė savo moksliniuose tyrinėji
muose, tikėdamasis, kad jojo 
moksliniai iszradimai atnesz 
jam netiktai garbe®, bet ir tur
to. Laikinai namu daiktai bu
vo parduodami vienas po kito, 
kad pamalszinti badas.
teikis ekonomijos tvarkymas 
tegalėjo tęstis iki kol namuose 
nieko neliko.

I Jo moteris Julija 
praszyti savo dėdes pagalbos, 
bet puikybe neleido jam prisi
pažinti vargszu esant. Tuo pa
ežiu laiku atvyko Romon pa- 
vieszeti patsai dede, 
dažnai užeidavo pas savo 
minaiti gydytoja.
jo skurdą, bet pagelbos nesiū
lė. Gydytojo moteris, bijoda
ma vyro rūstybes, tylėjo, nesi
skundė.

Gyjdytojas savo dėdei patarė 
per dhžnhl nė važi Reti 
mos, 
sziltine.
damas, 
bijoti szale savos turint 
gydytoja. Deja, gydytojaus in- 
spejimai iszsipilde. Viena die
na svetys smarkiai susirgo. 
“Kaip laimingai asz susirgau 
Romoje, tarė ligonis savo atė
jusiam giminaieziui, kad turė
ti tave po szonu!” Jo pasitikė
jimas gydytojo sumanumu bu
vo nepaprastas.

Aggutorio liga buvo pavo
jingesne, negu ligonis ir net 
patsai gydytojas kad mane. 
Netrukus visi Romos piliecziai 
pradėjo kalbėti, kad turtingas 
Genuos miesto pirklys tuojau 
mirsiąs. Gydytojas dėjo savo 
visas pastangas ligoni 
(lyti. Jam pasiseko; 
pradėjo svei/kti.
Romoje šukele |daug kalbu ir 
jaunam gydytojui teko dideles 
garbes patirti. Vienok teikia
ma garbe ir pagyrimai jo fi
nansų nepagerino.

Karta jo moteris paprasze 
pinigu. Jisai, supykęs, atsake: 
“Nevargink manes savo pra- 
szymais! Turėk kantrybes, gal 
mano dede ifiirs.”

— Veltui laukti svetimos 
mirties, kuomet vaikams rei
kia duonos — atsake apsiasza- 
rojusi motina.

— Palauk dar keletą die
nu; dede nepasveiks.

— Isz kur gi tu tai žinai? 
paklausė nustebusi moteris.

— Jeigu kas turi žinoti — 
tai gydytojas. Asz ‘esu tikras.

— Ar tu negali jo iszgelbe-

goniu.

Bet

ragino ji

kuris 
gi- 

Jisai male

isz Ro- 
kadangi gali užsikrėsti 

Dede neiklause, saky- 
kad jam nėra reikalo 

gera

pagy- 
ligonis 

Szita žinia

tiT
— Visi gydytoju gabumai 

jo nepagydys szitame atvejuj. 
Dabar jau niekas visame pa
saulyje jo nepagydys. Jisai te
turi keletą dienu gyventi.

Gydytojo pasakymas iszsi- 
pilde.
Aggutorio mirė.

Savaites pabaigoje 
Paskutine 

valanda buvo be skausmo ra* i' * it
me turtingi!” bir 

vo pirmutiniai gydytojo tarti

mi.
“Mos

Jaigu taip atsitinka, 
Ant kuinu užklupinet, 

i Tokius klausymus uždavinet, 
Kuinus bauginti, 
Už nieką laikyti, 

Kita karta neateis, 
Pas svetimus nueis.
*-- - —..... .  - ■ ..... „we— ...........    »
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klausosi 
; jisai 

laikosi ramiai kaip iszoriniai, 
taip ir savo sieloje, kurios dar 
nepalieto Dievo malone.

Staiga pasigirdo slaptingi 
” raudos garsiu.

Netrukus saitu, visa lin'ksmy- sSkambancziu giesmių;
bo pasikeitė skausmu, kuomet 
jisai apžiūrėjęs, pamate, kad 
patsai randasi vargingoje pa
dėtyje. Tiesa, jisai dabar buvo 
liuosas, bet k a daryti, ko nu- “Miserere
sistverti? Būti gydyto,jum jis Sužavėjo visus. Aszuros suvil-

KRE1PKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 

Viso* Kroniazko* Ligo*.

'ji

J'

ge klausytoju skruostus. Tik
tai laikotarpiais, 
skambant p i an issi m o, 
buvo iszgirsti gilus dalyviu at- 
si/dusejimai.
virtas raudos skirsnys: 
niam iniquitatem mcam 
nosco — new asz pažystu 
nedorybe 
nuolatos 
akis!”
sze senojo nusidėjėlio szirdyje

negalėjo. Bet ir czia jo gerai Jo
jas pasiskubino jam pagelbėt; 
gavo jam sulig jo gabumais 
gera dariau

Praslinko metai. Petras Ra
meti stengėsi savo geradariui 
reikszti dėkingumo visokiais 
budais.
reikalinga; jisai 
kita. Viena karta 
vėl paklausė apie jo tikybine

Nelaimingas žmogus 
“Asz neturiu jokio ti- 
Jeszkau ir negaliu jo 

rasti. Mano brangusai gera- 
melskis už

Jeigu

Kunigui tas buvo nc- 
jeszkojo ko 
kunigas ir

giesmei 
galima

II

padėti, 
atsake: 
kejimo.

Ligonio vaisius ir valgi pri
žiūrėjo jo giminaitis gydyto
jas. Ant jo ir puolė intarimas. 
Isz pradžių jisai gynėsi, 
kadangi visi i n rodymu i buvo 
priesz ji, jisai prisipažino. Ne
laimingas vyras nunuodijo sa
vo geradari. Szitas atsitikimas 
sulaužė testamento verte.

Teisėjas nu'tei'se prasikaltėli 
mirtim Bot Szv. Tėvas atmainė 
mirties bausme kalėjimu iki 

moteris alpo isz skausmo. Ji
nai tvirtino, 
yra nekaltas, bet kuomet jisai 
prisipažino, josios gyvenimas 
visai palaužtas. Gimines, suži
nojo apie josios padėti ir ne
turtą, priglaudo ja su visa jos 
szeimyna.

Szitas tai buvo kalinys, pas 
kuri taip ilgai 
Gregorius Allegri. Kalinys bu
vo nustojęs tikėjimo; visi ku
nigo aiszlkinimai ir meldimai 
ėjo veltui. Jisai gerbė- kunigo 
nepaprasta kantrybe ir pasi- 
szventima, gal gailėjosi už sa
vo kalte, bet apie tikėjimo pa
reigas nesvajojo. Po ‘kiekvieno 
kunigo apsilankymo 
likdavosi dar daugiau nusimi
nusiu ir susigraužiusiu.

Kunigas visa laika buvo už
imtas szito nelaimingo kalinio 
likimu. Jisai nuolat maste ir 
jeszkojo budo kaip palenkti ' 
nelaimingaji in gerąjį 
Atėjo jam mintis praszyti val
džios ta kalini paliuosuoti; gal 
szitas apsireiszkimas sugražin
tu jam tikėjimą. Lengva pa
sakyti — praszyti paliuosavi- 
mo. Bet ar galima tikėtis, kad 
Szv. Tėvas norės pakeisti savo gus nori ineiti koplyczion t • * . . » • • . _ . _-

gyvos

bet

Jo vargsze

kad jisai tikrai

užtruko k u n.

kalinys *

kelia.

pranokėjo isztarme teisingai 
už žmogžudyste nuskirta?

Dievo Apvaizda jam suteikė 
geros progos. Szv. Tėvas, klau
sydamasis savo koplyczioje 
psalmių giedojimo, buvo dide- 

sujudintas ‘ ‘ Miserere ’ ’ 
Kuomet pas ji užėjo 

kun. Allegri, Szv. Tėvas nuo- 
szirdžiai ji pasveikino, auksz- 
tindamas jo muzikalinius ta
lentus ir linkėdamas jam ge
riausiu sekiniu. “Praszyk ma
nes, tare Szv. Tėvas, ko tiktai 
nori, asz stengsiuosi visa isz- 

Geriau nebuvo gali
ma ne laukti.
visa užmirszes ko

Ii ai 
rauda.

pildyti.

mane pas 
Jisai suteiks 

asz esu pilnai 
kad Jisai czia ant že- 

gailestingumas 
>>

dėjau, 
Dieva I 
man tikėjimo, 
tikras,
mes bus man 
ir atleidimas.

Nulindo kunigas, 
mas

girdoda- 
' tokius bevilczius iszsi- 

roiszk imtis, 
neprarado, 
tasai žmogus sugrysz

Autkszcziausie |ma lo

bet patsai vilties 
kad kuomet nors 

prie

atgal prie
” bu-

paskendęs
Jisai 

verkė

Dievo. ‘ ‘ 
ne ir laikas padarys jam dau
giau gero negu mano žodžiai” 
— mane sau kunigas. Taip ir 
slinko diena po dienos.

Artinosi Velykos,
ežiose buvo ruosziamos, 
paprastai, dideles 
Szv. Tėvo koplyczioje vėl turė
jo būti giedama psalme 
serero’’ 
kantriai lauke pakvietimu da-

Mieste Szcnadori, 
Vienam užkabori, 
Randasi kvailys, 
Didelis pasiutėlis.

Jszti'kruju pradėjo kvailuot 
Ne ant valandėlės ne nori 

apsistot, 
Kožnam in akis kabinasi

Dideliu ponu vadinasi.
Visus paniekina,

11 ja u r i a i a psm e i ži a, 
() gal dabar truputi susipras, 

Proto daugiau atras.
Jaigu tas nepagialbes ir to 

nepadaris,
In kvailiu narna uždaris, 

Tonais galės mokyti proto 
kitus,

Pakol isz miego nepabus.
Taipgi iszmoks pilozopijos, 

Ir astronomijos,
Po truputi,

Tu Szenadorio kvailuti.

J

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

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

Gydau paKckmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, r u matizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odo* Liga* visuos* pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite—Seredomi*, K*t- 
vergai* ir Petnycziomi*. Ofiso* va
landos: 9 ryto iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE, PA.

INFORMACIJOS KELEIVIAMS 
IN KANADA.

Antras Floras,

buvo
tik-

Suskambėjo ket- 
‘ ‘ Quo‘ 

cog- 
savo 

ir mano nuodėmė
yra priesz mano 

Szitio žodžiai atsimu- 

tartum audra susiūbavo kruti
nės ’jausmai ir karsztomis 
asznromis iszsiverže aikszten. 
Dievo malone paliete ta užkie
tėjusia szirdi ir sugražino tu 
nelaiminga siela
Saves. Psalme “Miserere 
vo ir toliau giedama ir pamal
dos toliau tęsiamos, bet Rameti 
ju nemato ir negirdėjo, 
dvasiojo
gr ia u d ži om i s a sza rom i s.

Pamaldos seniai pasibaigė 
ir visi iszsiskirste, tiktai vie
nas Petras Rameti klūpojo ko
plyczios kampe tartum ap
svaigęs. Kuomet jisai pakele 
galva, koplyczioje jau 
prieblandos; visa tusezia
tai szalo stovėjo jojo gerade- 
jas. Atgailotojas pakilo ir, 
nulenkęs galva, kartojo sziuos 

“Asz tilkiu, asz ti- ; 
kiu!”... Verku ir kunigas Al
legri; tai buvo karsztos dėkin
gumo aszaros. Jisai savo szir- 

iyvaiiii'szv7Tevo kopinio je di?8 gelmeso 'kalbėjo tos 
pamaldų metu. Ir buvo -kuo ™os P8“1™8 ‘ *Il8crcre . 
rūpintis: 'koplyczia nedidžiai!- diil,,8: Auka Dievui tai su 

varginta dvasia; Dieve, tu ne
sutrintos ir nuže- 

. mintos szirdies!

Bažny- 
kaip 

iszkilmes.

“Mi-
Romos ‘didikai ne-

šia, žmones leidžiami tiktai su 
Szv. Tėvo pakvietimais. Apie 
tai žinojo ir Petras Rameti; 
•jisai labai norėjo- iszgirsti sa
vo 
kurini.
da pas ji užėjo kun. Allegri, 
jisai ir iszdryso jo papraszyti 
Szv. r.
maldų metu in koplyczia.

- Asz 1 aliai abejoju ar bu- 
pilima gauti leidimas, ka

dangi visos vietos užimtos.
Petras Rameti labai nusimi

nė. Kunigas tai pastebėjo; jis 
tartum nujauto, kad tasai žmo

nų
Todėl 
Nors

geradejo sidiarinonizuota 
Todėl viena diena ka

li že j o

Povo leidinio ineiti pa-

žodžius:

paniekinsi-

) y

pa- v zo-

tu g

vien muzikos iszgirsti.
suramino ji, tardamas:
sunku kas padaryti; visgi asz 
mėginsiu ir tamstai nevi tikin
damas pranesziu.” •

Ant rytojaus kun. Allegri ir 
vėl atėjo, ir tai ankseziau ne
gu paprastai kad ateidavo.

— Galima ar negalima? — 
paklauso nekantriai Ramuti 
savo sveczio.

— Galima — atsake kuni-

4 4
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— Mano sūnau, 
kunigas, imdamas ji už rankos 
— tavo malda iszklausyta, ta
vo nuodėmės tau atleistos.

Remdamasis ant kunigo ran
kos, vargszas gydytojas iszejo 
isz koplyczios. Namieje ji suti
ko labai linksmai, nes jau visi 
žinojo kas atsitiko.

— tarp

<rS

Kun. Allegri, , 
galėjo sau 

praszyti, nulankiai papraęze, 
kad Szv. Tėvas suteiktu vie
nam kaliniu malones —paliuo- 
suotu ji isz kalėjimo. Szv. Tė
vas labai nustdbo kunigo pra
kilniu pasielgimu, praszant ne 
sau, bet kitam, visiszkai jam 
svetimam i žmogų malones, ir 
tuojau jo praszyma iszpilde.

Kunigas Allegri, pilnas 
džiaugsmo 'ir dėkingumo Die
vo Apvoizdai ir Szv. Tėvui, 
linksmai nusiskubino in kale- 
jma. Už valandos laiko gydy
tojas Petras Kumeti jau buvo 
liuosas. Kas galėtu apraszyti 
pirmutini gydytojo pasimaty
mu su savo szeimyna! Kaip vi- • 1 * . <V V • « • v 1 •

gas.
Nuo to laiko, kuomet Petras 

Rameti buvo paliuosuotas isz 
kalėjimo, kunigas jo linksmes
nio kaip sziandien dar nemato. 
Jisai isz džiaugsmo vos galėjo 
savo geradejui padėkoti.

— Praszau greitai rengtis 
— tave kunigas — nes pamal
dos prasidės už valandos. Eisi
va kartu; asz turiu leidimą at
sivesti su savim dranga.

Romos gatves judėjo, uže.-X. >» • • • •

“Asz nie
kuomet neužmirsziu tos inspu- 
dingos valandos — 'kalbėjo 
Petras Rameti — beklausyda
mas tu prakilniu giesmes žo
džiu, asz tartum jaueziau pati 
Vieszpati Dieva įkalbanti man 
savo pasigailėjimo ir atleidi
mo žodžius. Visupirma asz tu
riu Imti dėkingas savo gerade- 
jui, kuris suteikė man ne tiktai 
kūno bet ir dvasios laisve. Asz 
viliuosi, kaxl mabo gailestis 
nuplaus mano prasikaltimo de
mes. ’ ’

Nuo to laiko Petras Rameti 
buvo jau kitokia žmogus. Vi
suomet malonus ir linksmas, 
nes piktadarybes prisimini
mas jo daugiau ndkankino; jis 
tikrai vylėsi Vieszpaties Dievo 
gailestingumu. Visa sužino
jęs, Szv. Tėvas insakc, kad toji 
stebuklingoji psalme turi lik
tis jo 'koplyczios nuosavybe, 
kame Aukszcziausis pareiszlke 
savo ypatingos malones. Ir toji 
garsioji kun. Allegri raudos 

Mįaerere” kmpozicija pasi- 
Szv. Tėvo koplyczios

•kaxl maho

vic-

Allegri,

Žmones vaikszcziojo isz 
nos puses in kita; kas in bažny-

— pasi-ozia, kas pasirodyti 
grožeti. Praeiviai pamate kun. 
Allogri einanti su Petru Pa
meti, tuojau atkreipė in juodu 
savo dome. “Sztai, ana tasai 
žmogžudys eina kartu su ku
nigu A’llegri. Kas ežia per ap-

sa pasikeitė. Vaikai užaugo di
deliais vyrais. Jie saVo tėvo 
nemato per penkiolika metu, 
nors ir žįndjo jojo likimą. Insi- 
tikine, kad juju tėvas nekab
tas, jie dažnai meKlesi, praszy-
< ** • • * 9 • ' •

Petras Bainetij likos kambąry-
darni Dievo jo paliuosavimo.

sireiszkimUvs! Ar kunigas Al
logri isz proto iszojo, ar ‘kas 
jam atsitiko!” pasigirdo pra-• • .1 n 1eiviu pa^taibos. Bet juodu, ne
kreipdami in tai atydos, sku
binosi koplyczios link.

Inejo in vidų. Pątraa Beme
ti pasitraukė in szali, kad ma
žiau kitu butu pastebimas. Ku
nigas Allegri gi užemo savo 

į" l . 4 * ;

f
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liko 
nuosavybe.

Vincas Szaulys — Laive.

LAIVAS “LITUANIA.”
Iszplauko Liepos 17ta tiesiai in 

KLAIPEDA, iszveždamas tula skai- 
cziu Lietuviu, vadovaujamu Jankaus 
ir Brako, kurio gryžta apkeliavo pla
tokai Suvienytas Valstijas.

Tai yra jau antras kartas kaip 
Baltic American Linija siunezia savo 
laiva tiesiai in Klaipeda, ir padrasin- 
ta gražiu atsiliepimu szios szalies 
Lietuviu, ji padaro Klaipeda nuola
tiniu uostu, prie kurio jos laivai stos.

Lipijos troszkimas yra daryti vis
ką, kas galinga, idant pastūmėti Lie
tuvos Respublikos reikalus pirmyn ir 
padidinti jos prekyba su Suvienytos 
mis Valstijomis. Tikima, kad visi tie, 
kuriems rupi gerove Lietuvos ir. kurią 
nori gorinti rysziu? jos su Amerika, 
paroms dabar ipstoigta susisiekimą 
tarp Klaipėdos Ir New Yorko. (ad.

♦ ♦ *
Ilarrisone Nedelia puikiai 

apvaiksztinejo, 
Vieni kitiems pakauszius 

apdau žinojo, 
Ant X ulyczios tas buvo, 
Vieni ant kitu užkliuvo.

O ir smegenis munszaine 
erai užliejo,

Kada in viena urvą suėjo, 
Susitarė keli, užklupo ant 

kitu, 
Su peiliais, akmenais ir bilų. 
Vienam perdare po pažaste, 
Tada paenle visus iszgaste, 
Apleido noba'geli gulinti, 

Ir baisiai vaitojanti.
Bet ant gHuko ncindure giliai, 

Ba buvo apsirėdęs sunkiai, 
Nuvežė in ligonbuti,

C) kitam kalėjimo liepė būti. 
KPtu kartu atsiimsiu kurna 

Baltruviene, 
Ta dora ir garsinga dėdienė 

Ant bobelių nekuriu, 
Kurios ne eina keliu doru.

♦ ♦ *
Nekurio -sportukai Pittsburgo 

Labai jau nuskurdo, 
Per naktis baliavojo, 

Žmonim in akis szokinejo, 
Skatiko pas save neturi, 

In kazyras per naktis žiuri 
In grinezes užeitinejo, 
Bet greitai iszeitinejo;

Kita karta kaili iszpers, 
Jaigu vela in ten užeis.

♦ * ♦
Vyrucziai, jaigu kūmais 

būnate,
In k?ta parapija važiuojate, 
Imkite su savim metrikus, 

Ir kelis pažystamus svietkus.
Kaip tai nesenai atsitiko, 
Geram biznieriui patiko, 

In kita parapija nuvažiavo, 
Laikyti in krikszta kūdiki 

pažystamo savo.
Skulkino paviete tas buvo, 
Vienam mieste atsibuvo, 

Kūmai su kūdikiu pas 
kunigą nuėjo, 

Tas ant kūmo užklupo ran
koms mosejo, 

Pradėjo klausinėt nerei
kalingus daigius, 

Kiek turėjo metu ir ar turi 
metrikus, 

Kur gyveni, ar toli,
Ar ant bažuyczios moki ‘l 
Ar in draugyste priguli, 
Kunigui pensijų moki, 
Ar pusnyikiis užlaikai, 

In bažnyczia atsilankai, 
Prie draugystes prisiraszei, 

Daug vaiku užauginai?
Ir daugiau panasziu 

klausymu uždavinėjo, 
Kokia valanda jojo klausinėjo.11 — L •* X FM I 1 oi • rw •* x x o*

nusistebėjo

i

1

(a<L

Žmogelis isz to viso
« s

Laukan eiti norėjo,
Bet kuiha ji sulaikė, 

Mat, kūdiki atpkriksztyt reiko.
Tokia egzaminas suvis 

nepritinka,

Žinia tiems tmoniems, kurie nori 
atsikviesti savo gimines, in Kanada 
isz Lietuvos arba kitu žemiu, bus su
teikta kas yra reikalinga del kiekvie
no keleivio norinezio atvažiuoti in 
Kanada. Kreipkitės ypatiszkai arba 
per laiszkus in musu Laivakorcziu 
Ofisą, o mes suteiksime visas infor
macijas ir kokie yra Kanados imigra- 
Vijos instatymai. Asz buvau Kanadoj 
su tais reikalais nuvažiavęs ir viską 
sužinojau kas reikalinga del norin- 
cziu važiuoti in Kanada. Asz turiu 
korespondentus didesniuose Kanados 
miestuose ir visus mano keleivius ji* 
sutiks ir viskuo aprūpins. Su visais 
reikalais kreipkitės in

GEO. KAUPAS & CO.,
Lictuviszka Agentūra Laivakorcziu 

Pardavimo ir Pinigu Siuntimo 
6603 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio.

(63

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS

ir BUFFALO
NEDELIOJ 8 AUGUSTO 

$5.00 In ten ir adgaliot 
Treina* apleis Mahanoy City, 9:SO 
•ubato* naktį 7 Augusto ir pribu* 
in Niagara Fall* 7 valanda Neda
lios ryt* 8 Augusto, o in Buffalo 
pribus 6:35 vai. Nedėlios ryta, 8 
Augusto. Grįžtant apleis Niagara 
Fall* 3 vai popiet o isz Buffalo 
3:15 vai popiet Eastern Standard 
Time sustojant ant tu paežiu sta
cijų kaip ir in ten važuojant.

Lehigh V alley
Railroad

The Route of The Black Diamond

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUą 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA. ¥

Isibalsamuoja ir laidoja mirusiu! 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
szla nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu tg 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

Mokame 3-csia procentą Imt ' 
sudėtu pinigu. Procentą prida- i 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar malas aę ' 
didelis. . ‘ |

H. BALL, Prezidentą*
Q. W. BARLOW, Vice-Prra.
J. E. FERGUSON, Ka*.
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ŽINIOS VIETINES
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— Nedėliojo pripuola pir
ma dieim Augusto-Rugpiuczio.

— Praeita Panedeli Vulka
no kasyklose likosi pažeistas 
Piuszas Strungis.
anglies puldamas nuo virszaus 
pataikė ir inkirto jam in aki. 
Jisai gal turės 
akies ligonbuti.

— Dieneles bėga kaip van
duo upeje, o ir žmogaus gyvas-

Tik

Szmotelis
*

I
nusiduoti in

tis kas diena trumpesne, 
penki menesiai pasilieka lyg 
pabaigos szio metelio.

— Ponstva Viktorai Rocz- 
kauskai su vaikais iszvažiavo 
in Atlantic City praleist i kėlės 
dienas prie pamario. Poni W. 
D. Roczkauskiene mi vaikais 
taipgi iszvažiavo in pamari ant 
keliu dienu.

— Aplaikeme gromata isz 
Lietuvos nuo Juozo Strazdo 
kuris raszo pas savo szvogeri 
in Mahanoju, o gromata pri
siuntė in re<lvsta.
pravarde nepa žymėjo, 
kam priguli gromata tegul at- 
siszauke, nes joje yra svarbus 
reikalas.

— Petny ežioje, 30 Juki jaus 
1926, bus paskutine diena ant 
užmokėjimo ramios už vande
ni, neklius po tam laikui uždė
ta bausme 5procentas ant jusli 
rok undos. Kas neužmokes, tu
rės užmokėti pagal musu nu
tarimus ir regulas. (lt.

*—Mahanov City Water Co.
* nf

I
Szvogerio 

todėl,
i

I*

I

Isz Shenandoah, Pa.
t Urszulc, naszle po įniru

siam Augustui Girberiui isz 
Harrison, N. J., įniro Nedėliojo 
vietinyje ligonbuteje, nuo su
žeidimu kokius aplaike pulda
ma nuo trepu, kada lankėsi pas 
savo marezia Anele Guberiene, 
-Mahanov Citv. Keturi metai 
adgal velione iszvažiavo in 
Harrisona pas savo dukteria 
Mare. Laidotuves atsibuvo Se- 
redos ryta su pamaldomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje isz namo 
AneAeto Naruszeviczienes, 445 
W. Washington Ave.

— •Kohinoor kasyklose li
kos sužeistas Juozas Kerlevi- 
cziirs, 232 S. Main ulyczios. Gy
dosi namie. Maple 11 ill likos 
sužeista Kazimieras Kuokelis 
33 S. Grant ui vežios.

— Vagis rsapjove 
lange ziegorninko

., su 
Tame laike 

auksiniu dalvku
Tame

skyle 
»l, Zakarev’i- 

cziaus, ant East Centre uly 
tikslu apvogimo.
radosi lange
vertes tilksta n ežio doleriu. Va
gis perpja irdama s ’Įauga susi
žeidė sau ranka ir matvt likos 
n u baugi n tad .nes nieko nepa
ėmė.

— Trys banditai ineja po 
pusiaunakt in paleistuviu urvą 
Eagle, Ringtone, nuszove ant 
smert Vincenza Larosa, Itali- 
jona, viena isz aptersztu balan
dėliu agenta. Banditu nesuim
ta.

— Readiirgo komipaiiije
ir

po patai-

at i •
In-dare Shenandoah City

dian Ridge kasyklas
Darbininkaisymui brokerio.

tuom nudžiugo, nes buvo nuo
monėje, kad kasyklos pradės 
dirbti apie rudeni.

Eidamas- Tamaqua, Pa. —
in darba Panther Creek Valley 
kasyklas, Jonas Mi’kulskb, 54 
metu isz LansfOrdo, likos už- 
m us z t as per lokomotiva.

Boston, Mass. — Jonas Vai- 
czaitis- prigėrė pereita Ketver- 

Jo lavonas rastas beplu- 
prie Mosquito 

Yacht Klubo. Kus laidojimas
Utaminke Liepos 27 d.
I< " --------

ga* duriuojant

— D.

|r
i

Brooklyn, N. Y. — Liepos 19 
d. laivu “Leviathan” sugryzo 
pirma klase Amerikietis vei
kėjas, Andrius Žiugžda, isz 
Newark, N. J. Žiugžda kupi
nas inspudžiu isz lietuves, ku
riuos ežia tik trumpai galima 
pažymėti.

Jis sako: Klaipeda — tai da-

kejas, Andrius Žiugžda,

Pasitiko Klaipėdoje ir p. Da
nielių, “Vienybes” Ekskursi
jos vada.

Naujoji Lietuvos valdžia la
bai gabiai eme tvarkyti Lietu
vos irki, kuri buvo nuslidi
nusi pirmesne valdžia. Pirmes
ne valdžia žmones 
vadina 
szevikiszka,

Vienybes

Lietuvoje 
katalikiszkai—*bol- 
” kuri butu Lietu

va pavertus in ubagu kraszta, 
— nes prie jos ir didieji ūki
ninkai bego in Krazilija.

— Vedasi szie Lietuviai: 
John Peterson,

St. su Auna Kaspcrit 
pat.

Kazimir Gabrys, 
su Solomeja Rinovich, 

283—GOth St. — V.
Av.,

i i

20 Judge
> isz ten

301—6th

Minersville, Pa. —
Kazimiero Karalaiczio Karei
viu draugystes, nutarė ant sa
vo susirinkimo priiminėt nau
jus sąnarius už papiginta in- 
žanga, tiktai UŽ viena doleri 
insiraszvmo. Juk kožnas žmo
gus privalo prigulėti in drau
gyste apsaugoti savo szeimyna 
laike nelaimes o nevedė nors 
turėtu tinkamas laidotuves ar 
priežiūra ligoje.

Kapitonu tosios kareiviu 
draugystes yra ponas Petras 
K. Eiduikinas, buvusis Rusisz- 
koje gvardijoj, Egersko pulko 
Petrograde ir žino savo karei- 
viszkas pareigas gerai.

Todėl kas da nepriguli in 
jokia draugavo, lai insiraszo in 
Szv. Kazimiero 
pasinaudoja 
insiraszvmo. 

•r

Baltimore, Md. — Jau buvo 
paminėta apie tragedija Bliu- 
džiaus szeimynojė, bet kadan
gi ten vardas buvo netaip pa- 
raszytas, todėl ežia trumpai 
pakartoju.

Ta Szesztadieni ponas 
Kliudžius,
St., parėjo namo rodos jau ge
rokai iszsitraukes. Tuo taijm 
virtuvėje Bliudžiuviene dare 
vakariene, kur buvo taipgi ir 
ju mergaite Adele, 10 metu, 
taipgi sesuo, Rože Zalimiene. 
Neužilgo ir prasidėjo 
Pati bares, 
neduodąs 
Barnis

tosios
ponas

draugyste ir 
isz taip pigaus

J.
857 AV. Lombard

barnis.
kad Kliudžius jai 
ganėtinai

iszkilo
pinigu, 

karsztas ir 
Bludžius iszsitraukes revolve
ri paleidom in paezia szuvi, pe
rėjusi per peti; žmona rėkda
ma iszbego gatvėn ir tapo nu
vežta ligoninėn.

Tuo tarpu Kliudžius puolė 
savo svaine Zalimiene. Pakilo 
riksmas. Subėgo gatvėje dau
gybe žmonių, pribuvo ir*poli
cija, bet Kliudžius užsidarė ir 
pradėjo szaudyt.
net gatvėn, tik niekam nepa
kliuvo.
smarkaus szuvio viduj, viskas 
nutilo, ir tada policija insi 
laužusi vidun rado pati Blind
žių save persiszovusi. Nuvež- 

Bliudžius pasi-

Jis szaude

Pagalinus po vieno

tas ligoninėn 
mirė.

Vėl. Kliudžius buvo 51 metu
isz amato siuvėjas. — V.

— Visiems gerai 
biznieris, buvusis 
Andrius Žukaucl 
nomis sugryžo 
liones, net isz Kalifornijos isz 
ten 
dienas, 
Šamo
D. C., praleisdamas tonais kė
lės dienas. Isz ten keliaus in 
Filadelfije pamatyti 
Centennial paroda ir 
progos važiuos in pamari At
lantic City ant keliu dienu. 
Ketina atsilankyti ir in Maha- 
noy City ir Pottsville kur tu-

žinomas 
salinninkas 

Kas, tomis die* 
isz tolimos ke-

svecziavosi Floridoj tris 
po tam atlankė Dėdės 

sostapile Washingtone,

Sesqtii- 
prie tos

ri reikalą sūdo. Ponas Žukauc- 
kas po'keliolikos metu sunkaus 
darbo, dabar apvažiuoja di
desnius miestus ir atlanko žy
mesnes vietas.

Chicago. — James Gricius, 
kitaip Granit, kuris sėdi kale-

kad pleszimo, 
tikslais, kartu su savo draugu, 
nužudo Cicero tris žmones — 
taksikabo szoferi, 
ir viena mergina, bando nusi
žudyti pavieto kalėjime. Jis 
isz paklodžių pasidarė virve, 
ant kurios ir bandė pasikarti,

jime už tai

viena vyra

bar “Lietuviszka Amerika.“ prirįszdamas virve prie kame-

ros sztangu. Tecziaus kiti ka
liniai tai laiku pateniijo, pa- 
szauke sargyba ir Gricius liko 
iszgelbetas. Nors jis tapo nu--
gabentas ligoninėn, bet jo pa
dėtis nėra pavojinga.

Priesz bandant nusižudyti 
jis parasze laiszkeli, kuriame 
jis Mi visais atsisveikina ir už
sigina kaltinimo, 
žudė mergina, 
neprisipažino 
nužudymo,

kad jis nui 
Isz pradžių jis 
prie merginos 

bet paskui ir prie 
tos žmogžudystes prisipažino.
Laiszkely gi jis pakartotinai 
sako kad jis merginos ncniižu- 
dės.

Anna Jasulowicz,
3272 Armitage Ave., ta-
Mrs.

52 m., 
po aresztuota už sužeidimą sa
vo 10 m. sūnaus Joe. Ji prisi
pažino, kad jam sugryžus na
mo, ji stikline cukrine perskė
lė jam galva.
riusi tai todėl, kad jis diena 
priesz tai vogeziomis insiga- 
ves in narna ir paemes jos $2.

vaikius tapo nugabentas in 
Keystone ligonine ir yra pavo
jingoj padėty, nes 
trenktos smegenys, 
oda ir. galbūt persikeltas 
vos kaulas. Jo-gi motina tapo 
iszvežta in 
cijs stoti.

Vėliaus jos duktė Virginia, 
14 m. ir Mary Bohn, 15 m., ku
ri gyvena pirmame augszte, 
visai ka kita pasakoja. Jos sa
ko kad motina gerdavusi mun- 
szaina ir neleisdavusi vaikui 
i neiti in namus, 
miegodavęs ant poreziu ir sto
gu ir turėjos po apiclinke el
getauti, kad gaut sau maisto.

— N.

Ji sakosi pada- 
kad

labai su
periors ta 

gal-

Shakespeare poli-

taip ’kad jis

TEATRE.
sėdėdamas su paezia 

ant, galerijos teatre:
—- Del Dievo szvento, Onuk 

nesilenk taip žemai!
— Kodėl?
— Gali nupult žemai, o ži

nai kad ton sėdynės kasztuoja

Vvras

daugiau. *

TARP DVIEJU KUMUCZIU.
— Ar t'amisteles dukrele 

yra muzikaliszka ?
— Žinoma

isz'tekejo už vargamistro.
kad yra... Juk

>

GERA PROGA PAMATYTI 
SESQUI-CENTENNIAL 

ISZKILME.

Pirkite tikietus in Willow 
Grove ant Readingb geležinke
lio Nedelioj 1 Augusto. Spe- 

treinas apleis Ma- 
:49 vai. ryte.

cialiszkas
hanoju 2
'tavas tikietas $3:

ANT PARDAVIMO.

Du bei-

............  ' r' .........

ANT PARDAVIMO.
r

'IDaktaras Wm. H. LAWLER 
Ofisas 56 S. Main St* 
Mahanoy City,, Pa.
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UŽLAIKYS SENA FORTECA ANT ATMINTIES.
Paveikslas parodo sena A merikoniszka forteca Hunt, ar

ti Washingtono, kurio jo apsi.-augodavo pirmuliniai Ameri
kos gyventojai nuo Indi jonu, 
gresas nutarė pirkti žeme ant kurios stovi tasai fienovibzkas

kada ant juju užpuldavo. Kon-

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

' “ ~ j Kreipk

4 Reading 
. lines ,

V

8 kambariu namas su Sauliu
mi, prie dideses gatves vidurį 
miestelio. Priežastis pardavr 
mo, nėra kam biznio prižiūrėt.

:ites prie szio adreso:
Mrs. A. Pusziene,

132 S. 2nd. St., 
t.62) St.Clair, Pa.

ANT PARDAVIMO^

K

fortas ant atminties del ateini anezios genkartes.
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PRIEGLAUDA DEL VISOKIU LAIVORIU ISZ VISU
DALIU SVIETO.

i y
i ‘

$3.75
IN

ATLANTIC CITY ARBA
$3.25 in
WILLOW GROVE

Ncdelioj 1, 15, 29 Augusto
Specialia Ekakurainla Treinae

Isz
Gilberton ...........
Mahanoy City . ..
E. Mah. Junction
Tamaqua.............
Pribus in Philadelphia

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

Dubdtava* 
Tikietae

Namai del 4 familiju, su sa
limu ir buezerne. Raudos at- 
nesza $210 ant menesio. Geroj 
vietoj, ant Broad St., 
Hazleton, Pa.

Jonas Szostakauskas,
309 E. Broad St.,

West Hazleton, Pa. (63)

ANT PARDAVIMO.

West

E

Iszcis ryte 
.... 2:39

. 2:49
. 3:04
. 3:16
. 6:00

16 Dienine Ekskurcija in 
ATLANTIC CITY, 

’ OCEAN CITY, Etc. 
KETVERGAIS

29 Liepos 
Augusto 12 ir 26. Sept. 9 
IN TEN IR ADGAL $7.20 

(Tikictai geri ir ant Pullman 
Karu primokant regularisz- 

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

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

Trys lotai mieste Shoentown 
szale Port Carbon, Pa. Atsi- 
szaukite ant adreso. (t.45 

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

"parsiduoda farma7~
142 akru puiki ir gera far- 

nuo Pottsvilles. 
Žeme bus atiduota už vertes 

Szita farma verta

ina 12 myliu

bud ink u.
suvirsz $15,000 bet parsiduoda 
title už $8,500 nes locn i įlinkas 
jau per senas apdirbti lauka. 
Du namai ir naujas tvartas. 
VisOs rcifkalingofi maszinos.

Monroe Moyer,
Summit Station, Pa.
•________  (t.61.

ANT PARDAVIMO

R.F.D.

Kuczcrne ir groseme, randa
si geroj vietoj, biznio padaro
ma in $3,000 in menesi. Atsi- 
szaukit in “

1

Saules” ofisą. ’(61

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

Antras floras Kline Name.
19 W. Center St. Mahanoy City

New Yorke randasi kliubas po vardu National Navv
*

“National Navy 
kurispriima ir priglaud %e laivorius isz visu daliu svie

to, 'kada atplaukė in New Yorka ir geidže praleisti jame k(
Club GYDIKIS SU ŽOLĖMS

ivcivici avpiauivv m lorRa ir gcidzo pnuoisii jame Ke- 
les linksmas yaliindas. Ana diena nžejo in kliulia keliolika lai- 

........ ---'gentinos ir kaip ma tvt ant paveikslo tnreio midvoriu isz Al
tanas.
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Geriausias būdas gydltis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del Žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
Tposi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgastics, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nosmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai groieziaus kreipkitės 
pas mano. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokitc sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillct Rd.

LAIMĖJO DOVANA ANT 
ELKS SEIMO.

Pana Jamina Moore, laimėjo 
dovana patogumo ant Fiks 
seimo Chicago, 
laike gera 
paveikslu

EKSKURCIJA
in NewYorka
NEDELIOJ 1 AUGUSTO 

$4.00 Dubeltavas Tikintas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 

’ (Exchange PI. Stacijos) 8:35 eak.
(Eastern Standard Time)

Lelilgli'VfciIley 
Railroad

•SmMmU ofTh* BlaADiwM

patogumo
prick tam ap

darką krutamuju 
dirbtuvėje.

draugavo praminė ja
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ATTENTION!LADIES!

YOUR DRUaailT
RKCOM MINDSf

ROYAL PURPLE
PILLS

O

11
namas,ruimu, 

sziltas 
maudyne.

trijų 
ir szaltas su

Spencerport, N. Y

Labai gražiai intaisytas 
florin 

vanduo
Gražus elektrikos 

žiburei. Locninin’kas szita na
rna nesenei pastate del 
gyvenimo bet kad dar 
farma tai jam daugiams nerei
kalingas namas, lodei yra gera 
proga kam nupirkti sau gražu 
narna. Kreipkitės ant adreso: 

1037 E. Mahanoy St.
t.63) Mahanoy Qity, Pa.

W. Szncideris ir Sūnūs
savo 

j) irk o
GERI PIRKINIAI. GRABEORIAI.

Farma 50 akru, vidutiniszki budin- 
kai, geras sodas, 2 arkliai, 2 
visos reikalingos maszinos.
$2,500. Kita farma 52 akru su nauju 
namu už
Tos farmos turi būti iszparduotos. 
Duodame nuo 5 iki 10 metu atmokė
ti. Raszykitc Angliszkai.

V. G. McMasters,
1115 Stato St.. Erie, Pa.

karves, 
Preke

$1,200. Katalogus dykai.

Patarnaujame simpatfeikal, 
mandagiai Ir pigiai.

Automobiliai vestuvėm! 
krikeztynoms ir U.

Bell Telefonas 90

1

<

(64

Y

215 E. Centre St. Shenandoah.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu.
i 160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiezkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot.
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais; Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

I •IINIIMHUIMHHIIIMIHI **

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.
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TAI YRA BAISU!
Kaip gali kęsti, taip žiaurius

1 skausmus sąnariuose.

LYNDHURST KOTELIS
Pirmutinis Lietuviszkas
Vieszbutis arba Kotelis

WILDWOOD, N J.
S. Žvigaitis Locnininkas. Y
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prieinama kaina 
patarnavimas,
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Vieszbutis turi 70 kambariu 
su visais patogumais kožnam, 

mandagus 
adaras žiema 

ir vasara, netoli stoties ir arti
vandenio. Gražiausia pamaris, 
visoj aplinkinei, 
vieta del iszsimaudimo, vanduo 
ramei banguoja, vilnis žmogų 
tik supti supa. Teipgi užlaikau 
gražu Rufeta visokiu geru gė
rimu ir gardžiu užkandžiu. Yra 
tai puikiausia vieta vasaros 
karszczius praleisti.
THE LYNDHURST HOTEL 

236 E. Cedar Ave.
Bufetas 241 E* Schellenger Avė 

WILDWOOD, N. J.

(TRADE MARK)

Meszkos Balsamas
(BEAR BALSAM)

Tuojaus praszalina visus dieglius 
ir SKAUSMUS SĄNARIUOSE, 
kaip tik pradėsi vartoti ta visu 
linimontu karaliū “Maaakoi Bal
tam*.” Joigu negausi tuos vaistus 
pas vietini aptiekoriu arba parda
vėja, tai prisiusk mums 35c ir 5c. 
už pasiuntimą, mes tuojaus isz- 
siusime buteliuką Balsamo.
Bear Balsam Products Oo. 

214 S. Main St. Shenandoah, Pa.
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VALSTIS WYOMING PADOVANOJO VALDŽIAI SAVO
VĖLIAVA. . K

Ana diena pribuvo keli delegatai in Washihgtona, D. C. 
atsiveždami savo vėliava • isz Wyoming valstijos i^lant pa- 
dovanot Suv. Vnlst. pacztui. Vėliava likos pakabinta tarp

Ikitu vaistiniu vėliavų ant atminties.
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