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ISZ AMERIKOS
UŽMUSZTA KIRVIU

suMUSZTYNEJE SU SAVO 
KAIMINKA, LIKOS UŽ

MUSZTA KIRVIU.
♦ _________________

ŽUDINTOJA KALĖJIME.

Belleville, Ill. — Ant kiemo, 
prie savo st ūbos, laike muszio 
su savo kaiminka, likos už- 
muszta kirviu Ona Vukeliczie- 
ne, 40 metu motore. Už taji 
darbeli palicije aresztavojo ir 
uždare kalėjimo josios kaimin
ka Berta Hahn, 41 metu.

Vukelicziene priesz mirimą 
apsakė, buk kaiminka Hahn, 
turėdama kirvi rankoje, adbe
go pas jaja, kirsdama jai per 
galva kada buvo pasilenkus 
prie savo trijų metu kūdikio. 
Iszbegus laukan szaūkdama 
pagialbos, kaiminka kirto jai 
antru kartu per galva, nuo ko 
mire in kėlės miliutas.

Motore Hahn iszsikalbinejo 
ant palicijos, 'buk tai Vukeli
cziene užklupo ant josios pir
ma, o kada stengėsi atimti isz 
josios kirvi, netikėtinai kirvis 
pataiko jai in galva užduoda
mas dideli žaiduli.

Abi szeimynos gyveno nesu
tikime ir nuolatos bardavosi 
tarp saves, o ypatingai mote- 
res. - <4 i
SZIRDIS ANT DESZINES, O 
PLAUCZIAI ANT KAIRE- 

SES PUSES.
Richmond, W. Va. — Kada 

Robertas Bryan nuvažiavo ant 
operacijos in Grace ligonbuti, 
nemažai nusistebėjo no tik 
daktarai ir jisai pats, dagirdes, 
kad jojo szirdis randasi ant de- 
szines puses o plaucziai ir pen- 
diksas ant kaireses. Brvan at
važiavo in ligonini t e duoti isz- 
pjaut pendiksa, bet kada dak
taras perpjovė deszini szona 
nerado jojo, tada perpjovė kai- 
riji szona ir rado pendiksa. 
Padaręs tolimesni 
ant ligonio rado 
ant kairiojo szono. Ligonis 
sveikas ir priesz tai niekados 
nesirgo.

CZEVERYKAI NESAUGI 
BANKA.

Pittsburgh. — Czeverykuose 
nesaugi vieta paslėpti savo pi
nigus, kaip apie tai persitikri- 

32 metu, 
Mexico Cit v.•r

narni-

egzaminą 
ir plauczius 

szono.

no >

SUGRYŽIMUI

Juozas Tomai o 
paeinantis isz 
Juozas užsitraukęs gerai 
nes užmigo ant'porcziu, o kada 
pabudo, kas tokis jam buvo 
numovęs czeverykus, kuriuose 
buvo paslėpta 150 doleriu — 
trys bumaszko.s po 50 doleriu. 
Juozas prislėgė, kad dabar vi
sus savo pinigus talpins in ban
ka.
PERMITAI
NEBUS SIUNCZIAMI IN 

LIETUVA.
: Washington. — Vadžia pa- 

nkelbe, 'kad nuo $zio laiko taip 
vadinami permitai sugryžti 
Amerikon, kurie buvo iszduo- 
darni iszvažiuojantiems nepi- 

nebus daugiau pa- 
Iszva- 

žiuojanti turės arba laukti kol 
jie ateis, arba kreiptis pas 
Amerikos konsulą ant vietos 
ir gauti nekvotine viza, kuri 
kainuoja $10.00. Pirm iszva- 
žiavimo jie turi persitikrinti 
aivų kmopanijose, kokiu var
du jie užraszyti, kada pirma 
karta atkeliavo ir ta varda pa- 

. duoti konsului. Bet geriausia 
yra, laukti, kol permitas yra 
rankose nirm iszvažiavimn

liecziams, 
siuneziami in Europa, v • - - - -

i
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I’rBnumerata Kaiztuoja: Amerika ant viso moto |8,0< 
JCuropoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso moto
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Labikoi Ir Pinigus visada siuskite tik ant sxltf adrMU
W. D. BOCZKAUSKAS - 00., 

j MAHANOY CITY, FE.MAHANOY AND A STS.,

W. D. BOCZKOWNII* Pr». A Bfr
P. W. BOCZKOWNKI, WUr

ft 38 META8

NETIKĖTAS
GILIUKIS

ISZ BAKŪŽĖLĖS IN 
PALOOIU.

BOBUTE PALIKO JAM 
$5,200,000.

Kewanee, Ill. — Jonas Koo- 
peris, darbininkas fabrike, to
mis dienomis rengėsi krausty
tis isz savo mažos bakūžėlės su 
savo paezia ir keturiais vaikais 
in puiku murnlurini palociu 
kuris randasi arti Roanoke, 
Va. Cooperis aplaike dideli 
turtą po nrireziai savo bobutes 
Mrs. Mary Braford isz Virgi
nijos, palikdama jam 5,200,000 
grynais pinigais 'bankose ir 27 
tukstanezius margu žemes ku
rioje randasi daug augliu. Coo
peris buvo prastu darbininku 
ir nesitikėjo taip gausios dova
nos nuo savo bobutes, norints 
jiji turi seseri,
drauge su nauju milijonierium.

kuri gyvens

GERE JAUCZIO KRAUJA 
IR DAGYVENO LYG 

126 METU.

San Antonio, Tex. — Sera
finas Ramos, Meksikonas, ku
ris susilaukė 126 metu, gal yra 
antru seniausiu žmogum ant 
svieto. Senukas yra sveikas ir 
dirba kožna diena.

Kada jojo užklausta kokiu 
budu užlaiko satfo sveikata tai 

‘‘gerk žmogeli, jauezio
krauja, nes gyvulio kraujas 
yra sveikesnis už žmogaus 
krauja ir tau prailgys gyvasti.

Senukas Ramos, turi du dar
bus, dirba nuo penkių isz ryto 

5 vakare skerdinyczioje
gyvuliu. Isz ryto iszgere puo
duką jauezio kraujo ir vakare 
einant namo iszgere puoduką. 
Vakare yra panaktiniu prie 
skerdyklos ir tik miega penkes 
valandas.

atsake:

Iv ire>

NORI $75,000 UŽ ATKALBI- 
NIMA SAVO VYRO SU 

GERU VALGIU.
Philadelphia. — Už tai, kad 

nuo josios atkalbino vyra su 
geresniu valgiu ir kad paleido 
apie jaja paskala kad ji nemo
ka virti valgi, pati Olafo An
dersono apskundė Mrs. Han
nah Nelson ant 75 tukstancziu 
doleriu atlyginimo už paverži
ma nuo josios vyro ir a p juodi
na nczius liežuvius.

f

l

Nuo kada Andersonas pra
dėjo lankytis in restauracije 
ponios Nelson 1924 mete, nuo 
tada apleido savo paezia ir 
vaikus. Negania to visko, kada 
Andersohiene karta su palicije 
nuėjo jeszkoti savo vyro, sura
do jiji savo prieszes namuose 
vienoje lovoje. Andersonai tu
ri du vaikus, 24 metu sunu ir 
duktere 21 metu.

Ai o t erčios, virkite savo vy
rams gardesnius valgius, ba ir 
jus galite netekti savo prisie- 
gu.

PAAUKAVO SAVO GYVAS 
TI UŽ 22-TRA KŪDIKI.

Alpena, Mich. — Pagimdžius 
savo 22-ra kūdiki, Mrs. P. Vo- 
loszykiene, 40 metu, miro Mc
Rae ligonbuteje. Kūdikis taip
gi mirė.

Isz 21 vaiku, aštuoniolika 
yra gyvi; 17 gyvena namie, 
miestelyje Poznan, o kitas Det
roite. Vyriauses sunūs turi 24 
mehlM. Mntilin fili Irndilriii inn_

PROTESTAS PRIESZAIS UŽDARYMĄ
KATALIKISZKU BAZNYCZIU MEKSIKE
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Idant parodyt Meksikai, kad ir S u v. Vaisi, katalikai yra prieszingi uždarymui bažny-
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ežiu Meksike, katalikai San Franeiske surengė protestą vienoje isz tenaitiniu bažnycziu, ku
ri buvo pripildyta žmonimi. Kožnas pasiraszo ant protesto ir nusiunsta Meksikos prezidentui.

su re n £ e

APSZUTINO SAVO
VAIKUS

PAPAIKUS MOTINA 
APSZUTINO VAIKUS IR 

NORĖJO JUOS SUKA
POTI KIRVELIU.

Allentown 
pa paikus nuo 
trumpai ligai,

Isz Visu Szaliu
ZUDINSTOS IR

MAISZACZIAI
.... . ~~.~y .r. ....

Manila

ISZ LIETUVOS
MERGAICZIU AMATU 

KURSAI.
Anlaliepteje prie morgaieziu 

ūkio mokyklos nuo 1925 metu 
veikos amatu skyriaus szvie- 
tinio ministerijos leidimu pa
keistas amatu kursais, 
programa: 
sav., 2
nerimas (mezgimas) 
— 6 men., 
darbeliai — 3 menesiai, 
vairus baftai — 2 men.,

kuriu
1. kirpimas — 3

3.suivimas — 1 rnet., 
maszinn 

4. invnirius ranku
5. in- 
G. in-

vairiu rusziu gėlės — 1 men., 
7. froebelio darbeliai (sziandn, 
rafijos ir 1.1.) — sav. 
ežioms išžioti

Norin- 
visus minėtus 

skvrius mokias tęsiasi 2 metus 
vienair tik

t
NETYCZIA NUSZOVE.
Marimapole, 

km., Ananavo vai., Mariampo- 
les apskr. kažkokiu budu pa
kliuvo in rankas pil. Andriu- 
szio 8 metu amžiaus vaikui 
Antanui namu darbo medžio
klinis szautuvas,
krapsztydamas szautuva nety- 
czia iszszove ir visas szuvis 

in jo bobute Andriu-

Mariniszkiu

kuris be-

pa taikė 
sziene Katre 
mirė.

kuri vietoj ir

PLESZIKAI.
— Sz. m. Liepos

14 d. pil. Alenksandras 
gj’v.

1

*

-

Kretinga, 
men.
Kapelas, gyv. Sedos miest. 
Mažeikiu apskr. važiuodamas 
drauge su pil. Keneriu Kaziu 
kelyje tarp Gargždžių ir Ku
liu miesteliu, Kretingos apskr. 
miszke, vadindamam “Ilgoji,” 
užpuolė juos vienas apsitepes 
suodžiais veidą pelszikas, gin- 

apiplesze 
pil. Aleksandra Rapola, atim
damas isz 
litu pinigu, 
pasislėpė.
BITES SUKAPOJO ARKLĮ.

Anciszkiai,
— Liepos 1 diena ežia atvažia
vo prekiaudamas Žydas isz 
Ramygalos ir prie klebono so
do pririszo arkli, kur buvo su
statyti bieziu aviliai. Kaip tik 
tuo laiku pataikė, 
spieti leido. Visos bites puolė 
arkli ir sukapojo. Po penkių 
valandų arklys sutino ir pa

■ j

bet galima eiti 
kuri nors sziu skvriu.

Mokslas prasideda Rugsėjo 
1 d. Prie mokyklos yra priei
namomis kainomis bendrabu
tis. Platesniu žinių galima 
gauti Antaliepteje, 
apsk r., 
ja.
SZVEDU DRAUGINGUMAS.

Neseniai isz Švedijos gryžo 
Lietuviu ekskursija, vieszejusi 
ten 10 dienu ” 
tuviu Draugijos 
Ekskursija buvo priimta ne
paprastai maloniai vaiszingai. 
Su si pa žindi n imas su 
o jo sulig tam tikra programa. 
Apžiūrėta Stokholmas, garsie
ji pieno pęrdjrbimo trankiu

“Baltic,” “
Thennaeniuso kuliamu

Plat esu i u
Ežeren n

pas amatu kursu vede-

Szvedu — T a e-
svecziai.

Švedija

kluota. revolveriu,

jo pinigine su 90 
Pleszikai miszke

Panevežio aps.

kad jos

I

ji H

«!

!■ i j
I

FILIPINISZKI BANDITAI 
APIPLESZE KAIMA NUO 

VISKO IR NUŽUDĖ 18 
ŽMONIŲ.
Filipinai. — Gauja

puslaukiniu Filipiniszku 'ban
ditu užklupo ant kaimo Data
vau, Cagaypnp jirovincijoj kuri 
apiplesze nuo visokiu brange
nybių, pinigu, maisto ir gyvu
liu, nužudė asztuoniolika gy- 
venti/ju kurie 
banditams
nasles. Norints vaistine palici
je vijosi 'paskui banditus, bet 
tieji pasislėpė kalnuose.(

Kaimas Gataran yra kaime
lis susidedan'tis isz 800 <?yven- O V 
toju ant Luzon salos.

dvėsė. Žydąs taip pat buvo su
kapota^,- -bet pagijo. Visas 
miestelis buvo subėgės in pa
galba, bet iszgelbeti negalėjo.

DIEVO BAUSME.
Alunta.

Sekmadieni 
gyv.

NUO UŽDARYMO BAŽNY- 
CZIU MEKSIKE, VIESZPA- 

TAUJA TENAIS TIKRA 
VELNEVA.

fabrikai 
vai,” 
maszinu ir 1.1. Ekskursija taip 
pat susipažino invairiomis gy
vuliu auginimo draugijomis. 
Visur pastebėtas neprastas 
Szvedu darbiningumas ir gili 
tėvynės meile.
veikianti Kaune 
Szvedu Draugija 
Lietuvon Szvedu ekskursija.

Alfada-

Pa.
karszczio,

— Staigai 
po 

Mrs. Elizabeth 
Rathcliff, sumano nužudyt sa
vo du vaikuczius. Pirmiause 
indejo vaikus iii ceberi ant ku
riu užpylė verdanezio vandens. 
Vaikai isz kaneziu pradėjo 
klyki. Ant riksmo adbego kai
mynai ir matydami ka motina 
daro, isztrauke vaikus isz van
dens ir aipmalszi'no motina, ku
ri buvo pasirengus su kirvuku 
sukapoti vaikus. Motina likos 
atiduota in prieglauda pami
szeliu, o vaikai sziadion kovoja 
su mirezia ligonbutoje. Visa 
skūra nuo vaiku nusmuko.

Mexico City, Mex. — 
rikoniszkas 
va žiu (»d amas

Paskutines Zinutės.
V Capetown, Afrika. —Na

pkin ta c i jose 
keturiolika 

Ugnis sunaikino

talijo cukraus 
ugni jo pražuvo 
darbininku.
2000 margu cukraus lendrių.

11 Yorktown, Tex. —Far- 
merio Chas. Miller pusbrolis, 
staigai papaiko nuo 'karszczio, 
pagriebęs karabinu nuszove, 
ji pati, joj motina ir ant galo 
pats sau paleido kulka in kru
tino.

U Bismark, Mo.
Campbell, 22 metu, nuszove sa
vo tęva 58 metu, 
motina nuo tėvo kumszcziu. 
Sūneli uždare ’kalėjimo, 
vėliaus paleido.

1[ Halifax. — Laivas

reUox

— Edgar

gindamas

bet

“Syl
via” susidaužė ant uolos arti 
Lumenbergo. Su laivu nusken
do taipgi 28 žuvininikai.

11 Moskva. — L. B. Kame
nevas, Bolszevikiszkas kami- 
sorius užrubežiniu veikalu, li
kos praszalintas nuo dinsto o 
jo vieta užemo M. Mikožan, 
sekretorius Komunistu parti
jos. >

Pa. — Isz
džiaugsmo kad jau motina da
vė $5 pirkti molynas kelnes, 
Juozas Erinskis, 12 motu, no
rėdamas groieziau gautis in 
sztora, szoko ant fvoito, bot no- 

n 4 n I Ln * *• Mrt I t« n 1 » Lr»

11 Scranton,

Ame- 
korospondentas 

po Meksika isz- 
tyrineti tenai!ini padėjimą ra- 
szo:

Supykę katalikai bažnyczio- 
je Jėzaus, nužudė palicijos vir- 
szininka Luisa (lonza'les, kada 
tasai pribuvo uždaryti bažny- 
czia szaukdamas: ” 
gyvuoja konstituci’je! 
sa nakti katalikai buvo apsto
ja bažnyczia ir nieką noinlei- 
do pakol jie nepasako obalsio: 

gyvuoja Kristus musu

SZO:

Lai ilgai
Per vi->)

“Lai
Karalius!
žodžiu, buvo apmestas' akme- 
nais ir sumusztas. Pan.aszus su
miszimai atsibuna visur ant 
kasdieninio 'paredko.
sergsti bažnyczias neinleisda- 
mi nieką iii viduri.

Po ngauga 
atsisako mokėti 
ko kilo kruvini 
tarp žmonių ir policijos.

Tai tik pradžia tojo nesuti
kimo tarp valdžios
ežios, bet ateitoje tikisi da di
desniu praliejimu kraujo.

Kas nepasako 'tuja

visur
Vaiskus

ir kitur, žmonys 
pado!kus isz 

sumiszimai

ir bažny-

PAKAUSZIS ŽMOGAUS 
MURE.

Derby, Anglijo. — Darbinin
kai taisydami sonoviszka Ang- 
liszka palociu czionais, 
pirko tūlas 
milijonierius del subankrutiju- 
sio saVo Angliszko žentelio, 
muloriai griaudami siena skie
pe, surado tarp akmenų žmo
gaus galva. Prie kono toji gal
va prigulėjo ir kokiu būdu jiji 
muro atsirado, 
slaptybia ant visados.

Seni gyventojai atsimena pa
saka, buk senas kuningaiksztis 
turėdamas jauna ir patogia pa
ežiu, karta užtiko josios kam
bariuose jaunikli,Nuo tosios 
dienos niekas nemato ne jauni
kio ne paezios. Manoma kad 
tai yra vienas isz dvieju, ku- 
1H trirtm n lt i « «-*««« r 4 ■ «

kuri
Amerikoniszkas

czionais

tai pasiliks

karta užtiko josios kam-

pasiprieszino 
gindami savo loc-

10,000 PASISKANDINIMU 
KAS METAS ROSIJOJ.
Moskva. — Pagal valdžios 

biirasza, tai praeita meta pasi
skandino isz visokiu priežas- 
cziu suvirszum deszimts tuks- 

ypatu. Paežio jo tik
Moskva,

per diena po dvileka ypatų. 
Szimet tasai skaitlis pasididins 
da daugiau.

tancziai 
u po j e pasiskandino

pastebėtas

K i ta i s metais 
4 4 Lietuviu —

pasikvies

gyv. 
Stakliszkiu 

Isz p ra*

SKARBAS PUODE.
Glasgow, Angliję. — Po mir

ezia i Mares Torrens ’ienos, 62 
metu, josios anūkai rado senam 
puodo skiepe 20 tuktftanczius 
doleriu aukse. Kaimynai ir 
arnikai buvo tosios nuomones 
kad jiji buvo labai varginga, 
nes senuke ubagavo ir maiti
nosi isz to, ka jai'kaimynai pa
aukaudavo.

LIETUVISZKI KONCERTAI 
RYME.

Rymas. Pereitojo sezono 
motu Ryme invyke keli Lietu
vi szk i koncertai, atlikti dai
nos mena, studijuojaneziu dai
nininkių Lietuvaicziu — p-liu 
V. Jonuszkaites, J. Aviotenai- 
tos ir V. Podonaites. Koncei- 

“Sala Sgambati”
saloje, kur dažniausia invyks- 
ta svetimszaliu dainininku de
biutai. Dainuota daugiausia 
žymiųjų Lietuviu kompozito
rių

tai invyko

harmonizuotos liaudies 
dainos. Koncertai turėjo pasi
sekimo ir Italu laikraszcziai 
teikia apie juos teigiamu atsi
liepimu. Dainininkes parode 
savo studija sėkmingumą ir 
simpatingai reprozintavosi ir 
priosz Italu publika ir kritika, 
1.^1— ~ _________*1__________ 1

PASIKORĖ.
Sz. m. Liepos men, na'kti isz 

7 in 8 d. rasta pasikorusi pil. 
Bankevicziene Domicėlė, 
Leipalingio km.,
vai., Alytaus apskr.
vestos Kriminalines Policijos 
kvotos matyti, 
buvo nemorali, labai skurdžiai 
gyveno ir pagaliau nesantai- 
kavo su savo vvru.

kad pastaroji

SUŽVĖRĖJUSI SESUO.
I. Zinevicziaus sesuo Klara

Zinevicziute Leipsziszkiu kai-
Juoza
jiems

me turėjo sužiedotini 
Ivanausku. Kadangi 
meileje gerai vedesi, jie nuta
rė paveldėti brolio lldifonso 
žeme: padarant ji invalidu ir 
sesuo paveldesianti žeme. 
Praėjusi Sekmadieni, Liepos 
11 d. Klara pritykojusi aplie
jo savo broli muilo akmenio 
szarniu.
faktu patyrus, isz centro insa- 
kyta seseri suimti ir padėti iii 
kalėjimą.

PLESZIMU EPIDEMIJA.
2 d. pil. K v ieš

ką Petra, gyv. Rykili km., Ko- 
varsko ir Ukmergės griovyje 
rado gulinti be sąmones, 
muszta pil. Mackevicziu Juo
zo, gyv. Kovarsko vienk. ir v. 
Skubiai nuvykus nusikaltimo 
vieton Kriminalines Policijos 

sumusztasis
Mackeviczius pavyko atgai
vinti, kuris pareiszke, kad Lie
pos mon. 1 diena jis buvo tur
guje Ukmergėje ir gryžtant 
namo ji užpuolė trys nežinomi 
asmenys sunkiai sumusze in- 
mete ji in griovį.
jis apžiūrėjęs rado piktadariu 
*A J • 1 « • • • •

Vietos policijai szi

Liepos men.

valdininkams

šu

Atsigaves

— Liepos m. 11 d.
, Aluntos kaimo 

Audenis Antanas ganė 
arklius su kitais to kaimo pi
li oezia is. Lygiai 11 vai per pa
ežiu suma pil. Audenis sako: 

Eisiu maudytis,”
Neik per suma, nes 

Bet, būdamas be

o 'kits jam
4 4

J >

O
Ir vos tik in-

4 4

sako:
nuskęsi.
dievis ir bažnyczios insakymu
neklausydamas, atkirto 
kas man suma.”
brido in upe pradėjo szaukti
“ratavokit.”
isztauke isz upes, tacziau tik
pagniaužes rankas amžinai už
migo.

Nors ir greit

ŽUDINSTA ANT
KRIKSZTYNU

BROLIS KRUVINOJ MUSZ- 
TYNEJE NUŽUDĖ SAVO 

BROLI.

Krokavas. — Nedėliojo atsi
buvo name Juozo Kantaravi- 
cziaus kriksztynos kūdikio 
Leono Adamskio, nes pas 
Adamski nebuvo vietos del vi
su svecziu, todėl gaspadorius 
namo užprasze sveczius pas sa
ve, nes buvo knkszto tėvu kū
dikio, o motina kūdikio yra se- 

Kantaravicziaus.
kriksztynu radosi ir 
Adamskio, Kazimieras, kuris 
nesenai sugryžo isz pamiszeliu 
ligonbules. Kada kožnas jau 
buvo inkaites guzule, tarp bro
liu kilo barnis, kas dalypstejo 
szeimyniszku veikalu. Ant ga
lo pasidarė kruvina musztyne 
kuri tęsęsi ant lauko konia per 
valanda laiko. Laike muszio 
Kazimieras dure peiliu in gal
va Juozui. Tada Leonas inbe- 
go in st ubą, pasiėmė karabine, 
bet tasai ne buvo užprovintas. 
Kazimieras manydamas kad ji 
nori nuszaut, isztrauke savo re
volveri, paleisdamas in broli 
kelis szuvius, padedamas ji

šuo

nes

Ant 
brolis

is * i
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Kas Girdėt
Varonoff,

tJ
L

I

Dak taras Varonoff, Szve- 
žinunas atnaujinimo 

sveikatos, kalbėjo 
czionais ant daktaru suvažia
vimo kokiu badu galima pra- 
ilgyt žmogiszka gyvenimą ant 
140 metu. Tik viena karta ga
lima naudoti jojo vaistus. At
jaunino jisai jau suvirszum 
szeszis szimtus senu žmonių, 
kurie naudodami jojo vaistus 
pasijuto kaip 40 metu žmogus, 
norints jau 'turėjo nuo 70 lyg 
80 metu amžiaus.

diszkas 
žmogaus

mu svk 
taipgi kokia pavarde buvai 
užraszytas.

Tiems, kurie 
iszvažiuoti ir 
lauktin, reikia taipgi isz laivu 
kompanijos dažinoi diena, mo
tai, laivas ir pavarde, 
emigrantas buvo inleistas. Ta
da su tomis žiniomis galima 
nueiti pas Amerikos 'konnsulii 
ir jis duos nekvotine viza. Vi
za kainuos deszimti dolarin, 
kuomet permitas kainuoja tik

in Amerika atvykai,

nori 
perini to negali

greitai

kuria kas
Poji ūkana, menulio
y

tik pasiekiama
m

duoda inspudžio

Oras drėgnas ir

I

M

s

c

y
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suvir-Rosijoj sziadien yra 
szum trys szimtai specialiszku 
kamisiju kurios prižiūri gyve
nimą vaiku nes lyg sziam lai
kui nuo pradžios meto, 35 t ūks-, 
taneziai vaiku stojo priesz sū
dą už visokius prasižengimus, 
o 25 lukstaneziai isz juju likos 
aresztavoti už vagystas, užpuo
limus net ir žudinstas. Užduo
tis tuju kamisiju yra iszrasti 
būda ir užberti ‘darbelius ne- 
pilnamecziu vaiku.

Garsi filmu (krutamuju pa
veikslu) aktorka Gloria Swan
son taip savo gyvasti ir talen
tą brangina, kad anot jos pa
ežius pareiszkimo spaudai, 
esanti apsidraudusi trylikoje 
kompanijų. Visa apdraudos su
ma neszanti arti $2,000,000.00!

pareiszkimo

Paskutiniam numaryj sovia- 
tinio laikraszczio »»
randame

“Ogoniok 
dokumentą, 

kas kiszasi apsivedimu Tatara- 
ke (Degestan ant Kaukazo), o 
kuris skamba sekaneziai:

‘‘Isz priežastie 
randa sutarties kas kiszasi pa- 
sogo merginoms tekanezioms 
už vyro, kas labai nuvargina 
gyventojus, kad nuo vyro nuo
takos tėvai geidžia daug pini
gu, kas nuvargina daugiau var- 
gingesnius vyrus, todėl nutar
ta kad:

Nuo szio laiko valdžia pa
skyrė tam tikra pasoga del 
merginu norineziu apsivynio
ti. Sužiedotinis turi mokėti pa
togiai merginai 120 rubliu auk
siniu, turi duoti dvi paklodes 
ir dvi paduszkas. I ž mergina, 
kuri ne yra (patogi arba už 
naszlia, turi mokėti pagal su
tarti abieju szalin, bet nedau
giau kaip pirmam punkte paro
do.”

Ant galo dokumentas užsi- 
O kad jaunuomene at-

f kad nesi-

baigė: “ 
šliaukanti ant t uju svodbu tan
kiai pasigėrė ir po tam szaudo- 
si, su baisioms pasekmėms, to
dėl uždraudže laikyti tokes 
svodbas po bausmia, 
riant svodbu iszkeltu ant gar
bes revoliucijos.”

Geriausiu davadu, kad net 
grinorius gali czionais prisi- 
duoti, yra faktas, kad Pittsbur- 
ge yra arkitektas Vaclovas 01- 
taževskis, nesenai pribuvęs isz 
Europos, kuris padare planus 
ant pastatymo didžiausio na
mo Jame mieste. Už savo pla
nus — kurie buvo geriausi, ap- 
laike 95 tukstanezius doleriu 
dovanu. Oltaževskis dirba pas 
žymius statytojus namu Cor- 
bert.

Reikė primint, kad didžiau
sia tilta, kuris eina isz Filadel
fijos in Camden, pastate pagal 
planu, padarytus per Mondže- 
jevski, sunu garsios aktorkos 
Helenos Mondžejevskes kuri 
mirė keliolika metu adgal. 
Taip, Amerike randasi žymiu 
“grinoriu”
žalablekius visame.

kurie pervirszina

važiuojam

Jis

Nepiliecziams, 
tiems in Lietuva atsilankyti ir 
norintiems gryžti Amerikon, 
reikia būtinai iszsirupinti sau 
atgal permitas sugryžti.
gaunamas Washingone ir ge
riausia del jo paduoti praszy- 
mas kokie du menesiai pirm 
iszvažiavimo. Paduodant pra- 
szyma reikia būtinai žinoti die
na, metai ir laivas, kuriuo pir-

jo drau-

Tie, kurie ruoszasi važiuoti 
kita meta iii Lietuva, butu ge
rai pasiteirauti per 
bes” agentūra, 193 Grand Si., 
Brooklyn, N. Y. tais dalykais, 

gadynėje dokumentai
yra svarbesni negu laivakorte. 
Laivakorte lengvai galima isz- 
raszyti, bet permitus, paszpor- 
tus ir vizas gauti kai'kada yra 
gana keblu.

Szioje

4 C Vienv-
*

laikrasz-Buvusio Lietuviu 
ežio “Varpo” bendrove, Chi
cago — Bell Press Corpora
tion, leidžia dvi-savaitini Ang 

“The Cen- 
” Lai k ra sz- 

tis pavestas tik vietinio biznio 
tik politika ne už- 

Sziaip yra

i i Varpo >»

1 iszka la i k raszt uka 
Irai District News.

reikalams, 
siima. Sziaip yra neblogu ži- 
nuezin isz Lietuviu gyvenimo 
ir straipsneliu.

prane-Isz Winside, Nebr., 
szama, kad tūlam farmeriui iii 
galva atėjo religija.” 
parodžius savo tikybos stipru
ma, jis sngnrkszniavo 
doza strikninos nuodu, 
damas,
dams jam pakenkti.

C 4 Kad

didele 
sakv- 

kad Dievas neleis nuo- 
Už keliu

dienu graborius nuvežė ta fer
meri in kapus.

ANTRA SĖKMINGA EKS
KURSIJA,
BALTIC AMERICAN LI
NIJOS, LAIMINGAI PA

SIEKĖ KLAIPEDA.

SURUOSZTA

Liepos 29 diena populiarus 
laivas S.S. Lituania, priklau
sąs Baltic. American Linijai, 
kurs Liepos 17 diena 
ko itesiog Klaipedon, 
d i mi u atlikęs gražia

S.S. Lituania,

iszplau- 
per 12 

kelione, 
pasiekė Klaipėdos uosta.i Tat 
antra karta Lietuvos gyvento
jai turėjo
num v lėtos Respublikos

Trans-At-

progos pamatyt ju 
veliū

va plevesuojanczia 
lanlino laivo stiebe.

Tarpo 150 Lietuviu ekskur- 
sininku buvo ir ponai Marty
nas Jankus ir dailininkas Bra- 
kas, kuriuodu vizitavo brolius 
Amerikieczius.

Trans-A t lant iko tarnyba in- 
steigta Baltic Amerikos Lini
jos tarp New Yorko ir Klai- 
pedos, šukele didelio susido
mėjimo Lietuviu tarpe Lietu
voje ir Am. Jungtinėse Vals
tybėse. Tas faktas judina pat
riotu ikrauja, >kad tokiu trum
pu laiku iszsipilde giliausios 
ir brangiausios jn svajones tu
rėt Nepriklausoma laidu va ir 
tiesiogini susisiekimą su Ame
rika.

Baltic American Linija, pa- 
drasinta tokiu nuoszirdžiu 
entuziastiszku
mujii ekskursija 
treczia milžinisZka ekskursija. 
Ji invyks sz. m. Rugsėjo 21 d. 
isz New Yorko populiariu S.S. 
Estonia laivu
Line) ir vyks tiesiog Klaipe- 
don.

Yra vilties, kad Amerikie- 
cziai Lietuviai pilnai invertins 
Unijos pastangas padaryt szia 
ekskursija kuo smagiausia ir 
sutiks jn tokiu pat entuziaz
mu, kaip ir dvi pirmąsias.

Be abejones, skaitytojai in- 
domaujas antrosios

Liepos 29 d..
Ka i pėdo je. 
pranesztos neužilgo.

ir
priėmimu pir-

ruoszia ir

(Bailie Am.

JOS,
ekskursi- 
sutikimu 

Smulkmenos bus 
— ad.

NĖR KO KLAUST.

— Kaip tai, 
trumpam laike, vela tave jna- 
tau priesz save? Kas tave in 
czionais atvedei

Kaltininkas: — Palicijantas 
ponas audžiau. *

taip

I

/ AVOyAS
Tyki Rugpiuczio naktis. 

Nuo lauko išžioto keliasi ūka
na ir pilka uždanga užkloja 
visa, 
akims,
apszviesta 
kartais didžios, ramios, bega
lines juros, kartais didžios bal
tos sienos.
szaltas. Rytas dar toli. In du
žingsniu nuo vioszkolio, einan- 
czio link miszko szvieczia ži- 

po jaunu ąžuolu 
pridengtas nuo 

galvos iki kojų balta drobule. 
Ant krutinės guli paveikslėlis.

būrelis. Czia 
guli lavonas,

sausas szakas laužo, 
gas uždengia rankomis akis ir 
nuo tieiekvieno traszkėjimo pa- 
szoka. Simas atnesza globi ža
garu ir deda juos ant laužo. 
Ugnis dvejodama aplaižo savo 
liežuviukais juodus žagarus, 
paskui staiga, tarsi susitarusi, 
apkabina ir apszvieczia rau
dona szviosa veidus, kelia, 
balta drobule su jos rolijefais 
nuo lavono ranku ir kojų, pa
veikslėli... “Eiliniai” tyli. 
.Jaunasai dar žemiau palenkia 
ka'kla ir dar nervingian stve
riasi už darbo, 
sėdi po senovei 
mas ir 
ugnies.

4 4

veidus

“Eiliniai

(Ižkabarzdis 
nesijudinda- 

nenuleidžia akiu nuo

nieks ji nepastebėdavo, dabar- 
gi, kuomet jis miros ir jo kūnas 
pusta, mes drebam priesz ji, 
kaip priesz ko'ki-nors pragarsė
jusi karžygį ai‘ba vyskupą... 
Sze tau gyveniriasi Ka-gi ar 
ji užmnsze, ar kas pasidarė?

— Dievas ji težino! Gal, už- 
muszos, o gal ir taip sau pasi-

Lietuviszkos Pasakos.
nesuimtu drauge su tavim, už 
tavo 'blogus darbus!” Bet tas 
juodasis žmogus, nusiszypsojo
M Ji JI A M iin 'Abz buvau nuo Dievo

mirė.
— Taip, taip... Kas žino 

jobroleliai, gal dabar jo siela 
rojaus linksmybių ragaujanti!

linksminasi danguje suGal,
Hzvon taisiais!

— Jo siela dar
kūno vai'kHzcziojnnti... — sako

— Jinai, sako, tris

ežia szalin

Szalia lavono, beveik prie pat 
kelio, sėdi “eiliniai” — du 
vyru, pildineziu viena isz sun
kiausiu ir neparankiausiu so- 
dietiszku pareigu. Vienas — 
jaunas, auksztas vaikinas vos- 

pastebimais usnis ir 
juodais skruostais, 

suplyszusiais kailinukais ir 
klumpėmis, sėdi ant szlapios 
žoles, isztieses in prieki kojas, 
ir stengiasi darbu sutrumpin
ti laika. Jis palenkė savo ilga 
kakla ir, garsiai szinokszda- 
mas, daro isz didelio, ketur
kampio medžio szmolo szauk- 
szta. Kitas — mažas vvrukas 
pasenusiu veidu, liesas, pailgo 
veido, retais ūsais ir ožio barz
da, nukorę ant. keliu rankas ir, 
nesijudinant, žiuri beprasmiai 
in ilgui. Tarp abieju tingiai, 

nedidelis laužas ir ju 
apszvieczia raudona 

, Tyku. Tiktai girdot., 
kaip giržda nuo peilio medžia- 
galis ir troszka lauže drėgni 
žagarai (žaibai).

— O tu Simai, 
— sako jaunasai.

— Asz nemiegu... 
cziodamas

Taigi — taigi... Vienam 
nejauku sėdėt, imanti baimes. 
Simuti, tu gal ka-nors papasa
kotum!

— Ne... nemoku...
— Nuostabus tu

Simuti!
nors balabaika papasakoja, ir 
daina padainuoja, o tu — bala 
tavęs nemato kokis keistuolis. 
Sėdi, kaip isz pupu nevarytas, 
ir akys in ugni szpokęo. Lem
tai žodi isztart negali... Kalbi 
ir tarsi ko bijaisi. Gal, rasit, 
jau penkiasdesziint iiydu 
kako, o sąmones mpžipu, kaip 
pas kūdiki...
kad tu kvailiukas.

— Gaila... — niūriai 
ko ožkabarzdis.

— O mums 
žiūrėt in tavo kvailumą? 
vyras geras, blaivus, 
tiktai vargas — galvoje proto 
nesą.
Dievas tave nuskriaudė, 
davė sąmones, pats 
pradėtumei proto ingyt... 
insitempk, Simuti...

n e-vos 
tankiais,

dega 1 
veidus 
spalva.

eiliniai

ka’dinukais

nemiegok...

- mik 
sako ožka 1 >a rz< I is.

žmogus,
Kiti žmones ir kokia-

su

»

atsa-

negi negaila
Tu 

vienas

Jeigu koks

ir ap-

tai

O tu gi, jei Vieszpats 
ne

per save 
Tu

Kur ;ka I 
gera pasakysią, tu sau ir insi- 
deme'k, imkis in galva, ir vis 
galvok, galvok...
žodis tau esą nesuprantamas,
neaiszkus, tu insitemk 
svarstyk galvoje, ‘ka tas pats 
žodis reiszkia ir koks jo pa
skyrimas. Ar supratai? Tnsi- 
teinpk! O jeigu pats proto ne- 
sisemsi, nieko negalvosi,
taip ir numirsi kvailiu, pasku
tiniu žmogumi.

Staiga miszko pasigirsta il
gas, dejuojantis balsas. Kažkas 
kaip ir nukritęs nuo medžio 
virszunes, szlama lapuose ir 
puola ant žemes. Visa tai knr- 
cziai pakartoja aidas. Jauna
sai paszoko ir klausiamai žiuri 
in savo dranga.

— Tasai apuokas pauksz- 
telius skriaudžias — sako pa
niurusiu balsu Simas.

— O ka, Simuti, jog jau 
metas paulkszcziams lėkt in 
sziltuosius krasztus!

— Žinoma, metas.
— Dabar rytais 

szalta. Sza-alta! Gorve-lopps,
Jai tokis

jog jau

esą jau

gležnaa tvarinys, 
szalis — mirtis. Sztai asz ne 
gerve, o suszalau... Panaetekgi 
malkeliu!

Simas pasikelia ir tamsiam 
tankumyne pranyksta. Pakbl 
jis krapsztosi krūmuose ir

Nepakenczianki(‘ji Sto
no... tesusigedija nuo Vioszpa- 
ties”... staiga, pasigirsta gie
dantis szcszelis, paskiau girdi
si tykus žingsniai ir ant kelio 
rausvuose laužo spinduliuose 
iszauga tamsi žmogaus figūra 
ilgais rubais, placzia skrybėlė 
ir su krepszcliu ant peeziu.

— Vieszpatie, testojasi Ta
vo valia! Motina Szvenczina
šioji! — sako toji figūra savo 
silpnu balsu. —Pamacziau ilg
ui nakties tamsoj ir pakilau 
dvasiojo...
bemanąs — naktigoniai, pas
kiau gi ir manau sau: kokigi 
czia naktigoniai, jeigu 
nesimato?

Ar kartais 
manau sau, 
laukiantieji
riaus? Ar ne Čigonu tautos vy
rai, ai naszaujantJoji stabams 
aukas? Ir pakilo mano dvasia.

sau,

vai kinas, 
dienas nuo kūno neatsitrau
kianti.

— Na, gal ir taip... 
szimet szaltoka rytais!
tis danczio nesugaudė... Taip, 

keliaut vis pirmyn

Kaip 
Dau

re iszkia, 
ir pirmyn.

— Pakol in kaima neatsi- 
remsi, o ten pasuksi po deszi- 
nei, pakrancziu.

— Pakrancziu... Taip... Kogi 
asz riogsau ? Peikia keliaut.. 
Sudie, broleliai!

nueina

Pradžioje buvau

arkliu

ne< piktadariai,
i pleszikai,

I jOZO-
ne 
turtingo

be-

Eik, 'kalba sau, Dievo tarne 
Antanai, ir priimk kankytinio 
vainikai Ir nnnesze mane ne
gerove in ilgui, 
lengvasparni.
priesz jumis ir isz jusu veidu 
sprendžiu apie tamsiu sielas: 
ar nesate piktadariai, 
stabmeldžiai.
nems geros valios!

— Sveiki.
— Sakykite, 

ar kartais jus nežinote, 
isz czia pasiekus' Makumins-

1 ' •Iii ? ! k > V',"..............." 1‘
•'Wjai sznnrp, 
nueisite tiesiog

kaip drugeli
Dabar stoviu

Ramvbe *
ar ne 
žmo-

geri žmones, 
kaip

k in plytnyczia?
— Gan arti;

reikia manyt, 
keliu: du kilometru nuėjus ten 
busianti Ananai 
džius.

si.

, musu so- 
Nuo sodžiaus, teveli, 

pasuksi in deszine, pakrancziu 
ir beeidamas plytnyezia priei- 

Nuo Anann dar trvs kilo
metrai busią.

— Dieve duok jums svei
kata. O jus, ko ežia sėdite?

— Sargybiniu pareigai at
liekame. Matai, lavonas...

— Ka kokis lavonas? Moti
na Szvencziausioji!

Keleivis mato balta drobu
le su paveikslėliu ir taip smar 
kiai krnpteleja, kad jo kojos 

Tasai neti
kėtinas reginis paveikė in ji 
slegiamai.
r i na

paszoko iii viražu.

jums

, pas- 
p ra d ėda

Jis visas Kiisiknp- 
ir, palcziai iszsižojes, 

iszputos akis, stovi, kaip inkas- 
tas in žeme.. Tris minutes jis 
tyli, tarsi akims netiki 
kinu gi palaukes, 
garsiai niurnėt:

— Vieszpatie! Motina Szvon- 
cziausioji!! Ėjau sau ramiai, 
nieko neužkliudžiau, ir staiga 
szitokia nelaime!.. Dievulėli tu 
mano!...

— Tamsta, kas tokis?—klau
sia vaikinas. — Gal dvasinin
kas?

,r

Keleivis nueina penkis 
žingsnius keliu ir apsistoja.

— Užmirszau bent kiek pa- 
, — saiko 
ar galima

laidojimui paaukot
J

1

jis. — Gerbiamieji 
pinigėliai padėt?

— Tatai tau goriau žino
ma nes po szventvietes vaiksz- 
ęzioji. Jeigu jis nuo tikrosios 
mirties pasimirė, tai (‘įsiauti 
už jo siela, o jaigu savižudys 
tai nuodėme.

— Tikrai... Gal, ir isztikruju 
savižudys! Taip jau vereziau 
savo pinigini prie saves palik
siu. Ak, nuodėmės, nuodėmės! 
Duok man tūkstanti litu, ir tai 
nosutikeziau czia sėdėt ir bu-

Sudie, broleliai.J 
nužengęs

ir vėl apsi-

dėt
Keleivis 

žingsnius in szali
stoja.

kelis

— Nekaip neiszgalvoju, kas 
bepalieka daryt... — 

niurna, jis. — Czia szalia laužo 
pasilikt, 
baisu. Keliauk ir-gi baisu. 
Visu keliu patamsėję nabasz- 
ninkas stovėsiąs priesz akis... 
Sztai Vieszpats nubaudė! Pen
kis szimtus padariau, ir niekis 
o pradėjau areziau link namu 
keliaut, ir vargas... 
keliaut ir gana!

— Tatai teisybe, kad baisu...
— Nebijau nevilkti, nevai- 

duokliii, ne tamsos, o nabasz- 
ninku bijau.

man

auszros palaukt...
Keliauk

Bijau ir gana!
Nežinau, 'kas darosi! Broleliai 

broleliai mie-brangiausieji, 
liausieji, nuolankiai jusu pra- 

palydekito mane in 80-

nepa- 
Tikrai nepamaty- 

Vieszpats Dievas jum

dyla,
Ko tu

ir tarė: “ 
tau duotas už kol vedi ir asz tau 
norėjau per la laika parodyt, 
kaip kas ant svieto dedasi. Asz 
suprantu, kad visus mano dar
bus tu malei tik isz blogosios 
puses. Pirmoje nakvynėje, kai 
priėmusiam mus ’žmogaus sū
nui nusukau galva, tai tau la
bai bloga mislis apie mane už-c 
ėjo; bet tas vaikas kai ‘butu už
augės, tai Imtu pastojęs žmog
žudžiu ir tęva su motina butu 
užmuszes. Kur pinigus pames
tus užėjom ir žmogų gulinti ir 
asz tau paliepiau juos pasiimt, 
tai tas žmogus buvo didelis tin- 

b.Hlavo"n«i’nL-ko/tik Hzitn navo |«in.vs.ir va«is- Anas guldamas 
ant pievos, mislino kas czia 
reikia a p vogt. Bet dabar turė
damas pinigu, paliks dideliu 
kupezium ir bus geras žmogus. 
Antroj nakvynėj, kur mus la
bai meiliai priėmė, tai buvo la
bai geras ale biednas žmogus. 
Asz jam uždegiau namus, pas
kui anas tarp nuodėguliu, pa- 

vietoj 'bekasinodamas, 
atras daug pinigu. Treczioj 
nakvynėj pavogiau nuo gaspa- 
doriaus aukso kubka. Tas kub- 
kas buvo užnuodintas ir asz pa
sigailėjus žmogaus, kad kar
tais gerdamas isz jo nenusinuo
dytu, paėmiau ir atidaviau ket
virtos nakvynes girtuokliui ir 
nedoram žmogui. Tas kad ir 
numirs, tai mažesne blede bus 
ne kaip gyvens. Kai kunigą su
tikom važiuojant, tu priklau
pei, bet asz, matydamas, kad 
ant jo kaklo sėdi apžergęs vėl
uos, nusigryžau szalin. Toliau, 
kai užėjom pulku jaunimo dai
nuojant, tai anie szventes die
noj sau suėjo gražiai dainavo 
ir asz pasikloniojau ne jiem, 
ale mac^iau, kad tarpu ju yra 
Dievas. O ubaga kad nuo tilto 
nuvereziau, tai szitas ubagas 
diena sėdėdavo ant tilto, o nak
czia susivieidjes 
tižiais, eidavo rabavotį ir
pjauti žmonių. Jo kiszeniuje ir 

yra revolveris ir pei- 
Ta pasakęs pustelnin-

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

Kaip vienas pustelninkas 
ėjo in Ryma.

Seniau gyveno girrioj vienas 
pustelrpnkas. Smnislino viena 
karta ir iszejo in Ryma. Kaip 
tik iszejo, tuojau pristojo pas 
ji toks juodas žmogus už kelve
dį. Eina, eina abudu, priėjo va
karas, reikia jeszkoti nakvy
nes. Apsinakvojo pas viena 
gaspadoriu. Tas gaspadorius 
turėjo sunn nedideli ir vakaro 
eidamas gult, nei poteriu kal-

savo

vaika abu su paezia pabucziuOr 
davo ir eidavo gulti. Nakczia 
visiem sumigus, pamate pns- 
tolninkas, kad jo kelvedis atsi
kėlė isz lovos, priėjo prie gas- 
padoriaus vaiko ir nusuko jam 
galva. Pustelninkas labai nusi
gando regėdamas toki
kelvedžio dauba ir nakczia isz- 
bego isz tu narnu, bet ir jo kel
vedys paskui ji seko. Ėjo jie 
vėl abudu, ir užėjo krūva pini
gu. Paeja triipncziuka, pama
te žmogų gulinti ant pievos. 
Tada kelvedys tam žmogui ta-

Eik ir pasiimk ana krūva

ve'l

iszeinant,

užėjo pulką

A f
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mat u

sų žmogžu- 
rabavoti

dabar 
lifti...” 
ko kelvedys‘pavirto in a idol a 
ir isznyko.
Apie viena tęva, kuris turėjo 

penkis sūnūs kareivius.
Vienas tėvas turėjo penkis 

sūnūs ir visiem penkiom prisi
ėjo eiti in vaisku. Ka'i jau jau
niausia siniu paėmė, tai labai 
tėvas nusiminė ir iszejo isz na
mu, ketindamas eiti pas kara
lių ir prisigadijes nudurt ji. 
Jam beeinant priėjo vakaras ir 
apsinakvojo pas viena turtinga 
gaspa'doriu. Ta nakti tam gas- 
padoriui davė Dievas
Szitam keleiviui, kuris ėjo pas 
karalių, lovoj begulint priėjo 
prie jo tokis senelis, kuri nie
kas nemato tiktai anas vienas.

“Kelkis

sunu.

4
szau, 
džin!

— Mums neleistina nuo la
vono atsitraukt!

— Niekas, broleliai, 
matysiąs!
sias!
szimteropai atlygysias! Barz- 

palydek, padaryk man 
ta malone! Barzdyla! •Z 
vis tyli?

— Jis pas .mus priekvailis... 
— sako vaikinas.

— Palydėk drauguži! 
siu pusliti!

— Už pusliti osa butu gali
ma — sako vaikinas, kasyda
mas pakauszi: — bet neleisti
na... uždrausta...
Simas, mus pridkvailis, viens 
pasėdėsiąs, tai palydėsiu. Si
mai, ar pasėdėsi czia vienas?

— Pasėdėsiu... — sutinka 
priekvailis.

— Na, ir gerai, E i va.
Vaikinas pasikelia isz vietos 

ir eina su keleiviu. Už minutes 
ju kalbos ir žingsniai nutyla. 
Simas užmerkia akis ir tykiai 
snaudžia. Laužas pradeda gost 
ir ant lavono užgula didelis 
juodas szcszelis.

— J. Naruszėviczius.

Duo-

Jeigu sztai 
mus priekvailis,

• • •

re: “
pinigu!” Tas žmogus susiėmė 
pinigus. Priėjo jiem beeinant 

vakaras, prisiprasze pas 
viena žmogų ant nakvynes. Tas
žmogus labai buvo geras, juos 
primylejo visu kuo ir minksz- 
tai paguldė. Bet kelvedys isz- 
eidamas isz tu namu, uždege 
juos. Labai pasipiktino isz to 
pustelninkas ir visaip norėjo 
nuo szito savo kelvedžio pasi- 
kavot, bet tas niekaip neatsili
ko. Treczia įnikti pergulėjo pas 
viena žmogeli, kuris buvo taip 
sau neblogas, bet turėjo toki 
aukso kubka ir kas vakaras ei
damas gult, vietoj poteriu kal
bėt eidavo in kamarėlė ir tolei 
žiuredavo in szita kubka kolei 
užmigdavo. Rytoj
ome kelvedys ir pavogė nuo jo 
szita kubka. Ketvirta naktį ! i e f ' •

pergulėjo pas viena girtuokli ir 
laibai nedora žmogų, kuris ju 
in grinezia nepriėmė, bet pa- 
szalejo liepe gulėt. Rytoj iszei
nant isz namu, pustelninko kel
vedys dovanojo tam žmogui ta 
aukso kubka, kuria vakaryksz- 
czioj nakvynėj buvo pavogęs.

Beeidami keliu sutiko va
žiuojant kunigą pas ligoni, 
pustelninkas priklaupė prie ji, 
o kelvedys nusigryžo szalin ir 
užsikiszo uosi. Vis tai pustel
ninkas labai isz to divijosi, bet 
nesidrasino klaust, delko jis 
taip daro. Toliau beeidami per 
viena miesteli,
berniuku ir niergycziu bedai- 
nuojanezius; pustelninkas la
bai savo mislyje pasipiktino isz 
to kad vyriszkiai su moterisz- 
kems drauge dainuoja ir jis 
nusigryžos nuo ju skubiai pro 
szali praėjo; bet kelvedys mei
liai ant jaunimo žiūrėdamas, 
nusiėmė kepure priesz juos. 
Czia pustelninkas nors labai 
piktai žiurėjo, bet kad jau vi
sai netoli nuo paties Rymo bu
vo, tai kente dantis sukandės. 
1 neinant in Rymo miestą, ėjo 
abudu per aukszta tilta, o ant 
to tilto sėdėjo ubagas, giedoda 
mas giesmes ir viliodamas al- 
mužuas nuo praeinaneziu. Erne 
kelvedys ir nustūmė ubagu nuo 
tilto in upe. Dabar pustelnin
kas nedaturejo ir 
ant jo: “

ome szaukt 
Ak tu žmogžudį! At

stok tu nuo manes, kad ir mane

Tas senelis jam tarė: 
ir eik pasižiūrėk kuo bus užau
gės tas vienturtis gaspadoriaus 
sūnus!” Keleivis atsikėlęs, pri
ėjo prie naujai gimusio vaiko 
ir pamate, kad visas apkabin
tas ginklais, kaip tai kardais, 
muszkietu, dzydam ir kitonisz- 
kais daigiais. Tada senelis ke
leiviui tarė: “
vaikeli Dievas

Matai, kad szita 
nuo mažumes 

paskyrė ant kareivio. Todėl ir 
tu nebesikesedamas ant kara
liaus, gryžk sau namo ir gy
venk ramiai!”

(TOLIAUS BUS.)

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacljos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai. Preke 25a 

W. D. BOCZKAUSKA8 - CO., 
MAHANOY CITY. PA. v
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— Ne... ne... Stebuklingas 
vietas lankau ir po atlaidus 
vaikszezioju... Ar pažinsti Mi... 
Miką Palikarpi, plytnyczios 
užveizda ? Ta'tai asz jo giminai
tis... Vieszpatie, tebūna Tavo 
valia szventoji ! Jus ka czia 'be
veikiate?

— Saugoja m... Insakyta,
— Taip, taip...—niurna ke

leivis, patraukęs ranka per 
akis. —Isz kur-gi kilęs nabasz- 
ninkas?

— Kaž-koks nepažinstamas 
keleivis.

— Et, musu gyvenimas! Ta- 
cziau, broleliai, asz taipo gi.... 
keliausiu... Sziurpų darosi. Ma
no brangiausieji, bijau nabasz- 
ninku labiau už viską. Jog Veliutau važinėti automobi- 
sztai, matai, kaa pasidarė. Pa
kol szis žmogus <buvo gyvas,

v

♦ .! Ji

NAUJAUSIA MADA.

— O mano mylema Onuk, 
atiduok man savo szirdele, o 
po szliubui nesziosiu tave ant 
ranku!

— Jonai tu esi isz mados!

liuje ne kaip būti nesziota ant 
ranku kaip kūdikis. *

ji.

I

I

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumai del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokią 
saugumo. .

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
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 czedina. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. 
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DŽIAUGSMO
SVAJONES

NEPATIKO JOMS
SOSTAPYLE WASHINGTONAS

Tame griiivancziame gyve
nime leido vargo dienas 
troksztanti 
Isz visu ežia liksziol buvusiu 
žmonių jai teliko tik du vaiku- 
ežiu, kurii? vyresnis, Jonukas 
jau ėjo vienuoliktus metus, ir 
penkiolikos metu vaikezas — 
piemuo, 
d indą vos, 
berno pareigas, nes nebuvo k a 
ganyti. O kadangi gero berno 
neinstenge pasamdyti, tai pie
muo atlikdavo visus vyrisz- 
kus darbus. Kaip padaro, taip 
tur but gerai. Rugiu praeitais 
metais pinuti nereikejo: rude
ni dar iszdygo sziokie toki, o 
pavasari visai nepasirodo, 
kitais javais irgi tns pats; 
ežia reikia už žeme užmokėti 
mokesti, atpilti rekvizicijas ir 
kitas reikalingas prievoles at 
likti. Ot ir gyvenk žmogus!

Be to dar, Kauno Apygardos 
teismas jau du Qvimk-n
Marcele: Jurgio

už kito pirmiau puoli*, 
jeigu kartais paskuti

niam neliks.
velionis neturėjo daug artimu

Jis vienturtis buvo, 
sesuo Amerikon iszdume, 
jeigu but buvę daugiau .Jurgio 
broliu, tai but iszvare Marcele, 
atmokėjus innesztaja dali.

Tokiose apystovose Marcele 
kente dideliausi skurdą. Nuo 
ryto ligi juodo vakaro kartais, 
pasikaisziusi sijoną, lakstyda
vo ji, kol gaudavo szionapiutei 
ar kitam kokiam darbui 
bininka.

Del ko dabar taip 
Marcele? Daugelis jai patarė 
paimti kita vyra, susitvarkyti 
niki ir geriau gyventi. Bet ji to 
sau neprileido. Ji jau nutarė 
nejeszkoti daugiau pas vyrus 
žmogaus, kuris suteiktu jai, 
moteriszkei, laime, 
jau kareziai apvylė.

gyvenimas 
žadėjo, ap

linkybes szypsojos, bet viskas 
tebuvo tik svajone...
svajone, o už jos sziukszlynas, pavargęs tacziau vijosi rudki 
juodas purvas, iszvirkszczioji 
gyvenimo puse.

Dabar visa Marcelės viltis
— jos sūnelis Jonukas. Penki- 
seszi meteliai praeis, 
nukas sulauks szesziolikos me
tu. O kokia tai laime motinai! galėtu iszreikszti 
Noreikos daugiau jeszkoti dar
bininku, bėgioti isz vieno kai
mo in kita. Katriute taip pat 
paaugs — paganys gyvulius.
Paaugės Jonukas ves visa ūki 
motinos iszlaikyta, 
^.vs ji’, paskui apsives, 
daug pinigu, iszmokes skolas. 
Gera tada bus Marcelei: gales 
bevaikszczioti ramiai po soda, 

i niekas jai nerupes. Bet ne, juk 
ji netingine, 
be darbo, o padės naujai 
mareziai apie namus triūsti: 
anksti iszvirs pusryti, pakū
rens krosui, viską žiūros taip, 
kaip dabar kad žiuri. O Jonu
kas užtai gerbs ja, gqdos; jis 
atsimins, kali ta ūki tik ji te- 
iszlaike. Atsimins Jonukas tas 
vargo dienas, kai jis dar de- 
szimtu metu buvo, 
sunkiai dirbo ir, pati mažai te- 
valgius, paskutini sviesto kąs
neli nesze parduoti, kad galėtu 
užmokei palukanus tėvo už
trauktu skolų. Atsimins viską 
Joniukas, nes dabar mato, koks 
sunkus gyvenimas.

Tokios mintys pyne Žvan- 
gienei ateiti. Ji dabar buvo 
pilnai insitikinus, kad visa tai 
ko nedave jai Jurgis, duos 
Jonukas, kuri motiniszku 
jausmu spausdama prie kruti
nės bueziuodavo. Visu jegu ir 
pasistiprinimo szaltinis Mar
celei dabar buvo malda, vaike
liai — ateities viltis.

Viena vėlu vasaros vakara 
saulute jau buvo senai nusilei
dus ir raudona žara isz vaka
ru krypo sziauren. Daugu 
puosze jau viena kita žvaigž
dele, o Antvaijdes lankoje dar 
griebe sziena Marcele

leido vargo 
laimes Marcele.

Jis piemeniu tik va- 
o isz tikro eidavo

su
o

kart szaukf- 
skolininkai

viens 
bijojo,

giminiu.

neprileido.

Gerai dar, kad

4

tiek daug lauke, 
taip pat daug ko

o

dar-

vargo

kuris suteiktu
Jurgis ja
Ji isz jo

Graži

jau Jo-

susitvar-
gaus

ji novai kszczios 
o padės

o mamyte•f

sziauren.

duos

griebe sziena Marcele su vai- 
kucziais. Jonukas jau padėjo 
grėbti, o Katriute taip tik szo-

isz Ponca

t *

Blanche Dailey isz Phoenix ir 
City, Arizonos, atvažiavo su forduku 
Washingtona ir pasisveikint su prezidentu. Bet vos invažia- 
vo in mieSla, susidūrė su valdžios automobiliu ir abi likos pa
statytos priesz magistrata, kur turėjo užmokėti bausme. Mer
ginos sako kad Washingtonas “ 
dagumo del svecziu.

Mare Parma n 
atlankyti sostapyle

no gird >9 ir neturi jokio mali

kinojo apie sugriebtas szieno 
kupetas.

Aiiksztuose mūruose, 
kiliose Balionuose nebuvo tiek 
laimes, kiek szivakara
dienos naszles szeimyneleje, 
kai jie tarp saves sznekuczia- 
vosi.

jau

varg-»->

— džiaugėsi

i su

senai

tą ik va i lake,
Jonukas.

leidosi na- 
ju atbėgo senas
Vaikai viens už 

bego pirmyn

— Tai, įnamy t ryt jau pa
baigsim szieneli 
Jonukas.

— Jau, jau vaikeli, 
vargsim tuos vargelius, —kal
bėjo motina, — kiti jau 
pabaigė szienauti.

Maža Katriute pribėgus ar
tyn vėl linksmai krykszte:

— Ziulck, mamyte, jau Die
vulis žibuli pakabino!

— Eik tu,
menulis! — ginczijo 

Pabaigė grėbti, 
mo. Pasitikti 
szuo rud'kis.
kito rvkandami •!
paskui szuni. Jonukas, nor ir 

sugavės sodino ant jo Katriu
te ir t.t.

Marcele, 
lūs, pradėjo (kalbėti vakari
nius poterius, bet dažnai 'kly
do, nerasdama žodžiu, kuriais 

stebuklinga 
Dievo surėdymą. Kelios stam
bios aszaros nuriedėjo jei per 
veidą, bet jeigu kas butu pa
klausos, ko ji verkia, nebūt ji 
atsakius, 
'kitokios aszaros, 
kąda .Jurgis įnirę.
kandus, 
miegoti, 
džiaugsmo.

Jai szi 
ežia pat graži ateitis, 
Marcele gyveno, 
.Juk isztikro džiaugtis galima 
ne vien tik ka nors atsiekus, 
bet ir siekiant, laukiant, 
vien jauni žmones svajoti gali: 
szi vakara ir Marcele kupina 
gražiausiu svajonių.

Bet svajoti tai dar 
kia gyventi. Kiekviena 

gyvenimo 
u žs i vyli m a s.

siautė

akis dangun pa'ke- 
(kalbeti

nes szi karta visai 
kai tuomet, 

Sži ta už- 
be vakarienes, ji ojo
bet pilna begalinio

vakara rodės visai 
kuria 

džiaugės.O

Ne

nereisz-
gyventi, 

džiaugsmo sutikta 
valanda lydi 
1922-ru metu pa vasari 
biauri raupu epidemija. Daug 
gražaus jaunimo nuvarė in ka
pus.

Nepraėjo ji taip ir pro 
Zvangienes baukužele. Netur
tingam žmogui 
sveikam ar 
Marcele 
gal iszgelbėjusi 
mirties, 
goji giltino pakirto sūneli, vos 
14-tus metus beįeinant. O toks 
buvo sveikas ir gražus.

Katriute truputi nesveika 
buvo; matyt, tėvo netvarkin
gas gyvenimas atsiliepe 
Bet, 
karsta, 
isz skausmo 
kraujo aszaromis. O koks pa
laidojimas? Kai Jonuflcas mirė, 
buvo patys pavasario paleidi
mai. Eiik ir gauk žmogus kie
no nors arklius palydėt in ka-

taip ir pro

visada beda: 
ligoje.

turėjusi pinigu, but
Jonuką nuo

o dabar negailėsi! n-

Jei ,but

• • jai.
Jonuką įn 

motinai dvasia alpo
9

paguldžius

o szirdis verke

vargusVisus tuos vargus ir 
turėjo perneszti

pus.
szirdperszas 
motina.

Ūkis Marcelei jau dabar 
visai nerūpėjo: kas norėjo, tas 
galėjo szeimyninkauti. 
viena, gražia pavasario 
vasltybes oficijozas 
va” iszspausdino szitokio tu-

Visuomones 
kad 1923 m.

mo svajones? Nieko daugiau ji 
dabar nemato, 
praeiti,
mai. Atsiminė ji dabar, kai 
isztekojo už,Jurgio. Ji tikėjosi 
tada, kad jis jai duos gyveni
mą, meile.

Apsiriko.
Dabar minis vaikeliams, 

gyvenimas visai sulaužė, 
beliko dabar 
venti. Dabar ji taip skaudžiai 
užsivyle, kad skaudžiau užsi- 
vilti negalima.

Valdžia paskelbus 
nes pardavė ilki už 15,000 litu. 
Karta seniūnas parnesze isz J. 
valscziaus valdybos raszta, su
lig kuriuo, Raseinių apskri
ties virszininkui liepiant Mar
cele Rimbaite — Žvanginiene 
privalo ligi 1923 m. 25 d. Bir
želio iszsi kraustyti.
visas sanskaitas dar jai, kaipo 
irkio savininkei, 
1000 litu.

Paėmus paskirta suma pini
gu. Marcele pasakė paskutini 

per vyra 
per vyra

Antvardys 
kurio lankose su vaikeliais gre- 

ir iszsikrausto in J. 
t

užbaigti senas 
na s.

kaip tik juoda 
kuria rezge atmini-

jo 
Ne

jok i o noro gy-

- ‘į *TARADAIKA
Li

SESQUI CENTENNIAL LIETUVIU
KOMITETO DARBUOTE
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ja u

oficijozas 
iszspausdino 

4 4

Todėl 
diena 
Lietu-

9 9 

rinio skelbimą: 
žiniai skelbiama, 
Gegužes men. 27 d. Raseiniuo
se invyks varžytines Marcelės 

ūkio Raseinių 
apskrities J. valscziaus Kultu- 
rin kaimo.”

Mat, valdžia 
iszimti isz Marcelės Skolų 
tarė jos visa judomaji ir ne
judamąjį turtą parduoti, 
skolų buvo velionies padaryta 
daug. Vienas Zarnickis turėjo 
nuo 5,000 litu vertes vekseli, o 
ka bekalbėti apie kitus.

Blogi darbai palieka blogas 
pasekmes.’ Isz didelio ‘^Važaus 
ūkio Marcelei teliko tik viena 
skara, kuria apsigobusi priva
lėjo iszeiti. 
parbloszke jos gyvenimą 
paėmė didžiausia 
už pusbadžiai gyvenusius ir ne 
laiku mirusius vaikuczius, o 
ypatingai už Katriute, kurios 
nykimo priežastis buvo jo jau
nystes palaidumas.
tinti reikėjo, žiūrint kitados in v
pasileidusi Zvangmiu gyveni
mą,, be dabar, pamaezius viso 
to pasekmes, kai Marcelei vie
na iszcitis tebuvo — elgetauti, 
kiekvienas, turis protą ir szir- 
di, verkti turėjo.

Kas beliko dabar A J ra celei? 
Ko ji galėjo belaukti? 
pradingo dabar tos jos džiaugs

negalėdama
9 mi

O

Jurgis visiszkai 
ir 

atsakomvbe

Nusipur-

Kur

Dažiurines Bravorus
Kad Nedirbtu

Gero Alaus

| i"

>
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fiwaqnmi
Majoras James Waddell, li- 

pąženklintas per valdžių 
idant

kos
i n spėk toriam bravo r u 
nedirbtu drutosnio alaus kaip

Waddoll užbaigė 
akademijo West

Point, mokslą advokato ir tar
navo Svietjneje Karęje.

“nir I)i r. 
kariszka

9 9

I

varžyti-

Suvedus

primokama

“sudiev 
tam ir 
ūkini,

9 9

be sziena 
miesteli.

9

pa ve Įdė
li u stota m, 
upeliukui,

Pen jai lemta buvo 
gyvenimo die- 

() ūki nupirko kažko-ks 
pilvotas Vokietis, sakydamas, 
jog tokioj vietoj esą
gerai gyventi: žeme derlinga 
lygi....

galima

Jau tik gyvuliszkai nekurie 
apsieina, 

Kada isz pecziu in miestą 
ateina,

Daugiausia Subatos ir pedes 
diena, 

Kaip nesenei maeziau viena.
Isz Bukmautes atėjo, 
In Malianoju užėjo, 

Buvo tai davadnas vyrukas 
Smarkus sportukas.

Keli metai Anie rike — d a 
grinorelis,

Su žalia skūra asilei is, 
Pakol pakauszi munszaine 

neužliejo, 
Sziek tiek da akys žibėjo,

Bet kada akis irstome, 
Ant kampu veme,

P r a e i g i u s u žk ai > i n e j o, 
Nuolatos žagsėjo;

Ir stenėjo, 
Turėjo kelis pundelius prie 

saves, 
Szmot.a deązros isz kisze-

9

m

mus apio iszkilmiu diena, ke
liones sanlygas ir asmeniniai 
pareikszti kad “ShenOndoah- 
Amerikos Lietuviu lopszys ir 
kad tatai Shenadoriecziu cho
ras nieku budu negali užsileis
ti kitu kolonijų chorams.”
baigė pasikalbę j ima su atsto- 

sudainuodami: 
kurio kompo-

Už-

dailiai 
Paukszteliui

toto

(NAUJAUSIOS ŽINIOS)
1. Jo ekscelencija Lietuvos 

Ministeris penias K. Bizauskas 
dalyvaus A.merikos Lietuviu 
Dienos iszkilmese.

Didžiai gerbiami
Yorko ir Chicagos konsulai 
taipgi pasižadėjo atvykti.

3. Didžiai gerbiamas Lietu
vos Universiteto prof, ponas J. 
Eretas malonėjo priimti Ses- 
qui-Centennial Lietuviu komi-

pakvietimą būti garbes
pirmininku.

4. .Jau 30 choru isz 1350 as- •' 
menu ruoszia.si dainuoti Jung
tiniame Chore.

5. Ponia Czižauskiene ir po
nia Strnmskiene pareiszke su
tikima dalyvauti 
programoje.

6. Schuylkill Couniy ir apie- 
linkes rajono Lietuviai skait
lingai dalyvaus Amerikos Lie
tuviu Dienos ‘iszkilmese.

7. Naujai pasižadėjo 
vauti G chorai:—Wilkes-Bar- 
res pono Karaszaiisko, Shenaii- 
doah, Girardville, Mt. Carmel, 
St. Clair ir Coaldale.

8. Mahanojaus kolionija 
szia f lot a: 
želis.”

29, 30 ir 31 Liepos atlankyta 
Schuylkill County ir apielin-

iszkilmiu

dal y-

< <
ruo-

I Jet u vai tęs I Jar

VU 
“Paukszteliui” 
zi tori us yra pats j u chorvedį s 
ponas Žemaitis ir 
Diena.”

Bendrai sakant mainieriu 
yra la'bai graži tautiszka dva
sia; ju szirdyse žėruoja tėvynės 
meiles ugnis, o tatai ir skait
lingai ruosziasi atvykti iszkil- 
mesna kad padidinti savo my
limos tautos garbe.

Presos Komisija.
Organizacine Komisija.

Organizacine Komisijo jau 
atlankė visas kolonijas kurias 
tik gyvenimo aplinkybėms lei
do atlankyti ir isz kuriu tikė
tasi susilaukti aktyviu dalyviu 
iszkilmiu dienoje. Vienok yra 
dar ir tokiu, 
ganizacine Komisija negalė
jo asmeniniai užkviesti. Tai
gi jai'gu yra nors ir neatlan
kytos ir asmeniniai neužkvies- 
tos dalyvauti iszkilmese kolo
nijos, bet jaigu tik jos galėtu

Lakant

*
4 4 Važiavau

kurias Or-
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Lie t u vierka • Graboriuu

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pa^elbi- 
ninke motorenis. Priei
namos prekes.

b I (J W. Spruce St.,
MAIUNOY CITY, PA. 

80S m arki: r s r .
TAMAQUA, PA.

key rajono Lietuviu kolonijos: Kuo nors prisidėti prie iszkil-

*

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,868.02

Mokamo S.czia procentą ant 1 
nudėtu pinigu. Procentą pride- , 
d m n prie jusu pinigu 1 Saunio 1 
ir 1 Licpon. Moh norim kad ir ' 
jus turėtumėt reikalu nu iiiuhu < 
bunka nepuinant ar mažu* ar 
didelis.

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Preu, 
J. E. FERGUSON, Kas.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Geriausiai) 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 
vaistui vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riuusias 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- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užimu, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-Iiges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
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. Ądresavokito sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.

W. TRASKAUSKA8 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeirellu. Pasamdo
automobilius* dal laidotuvių, kriksa- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
S20 W. Contra St. Mahjmoy City, Pa*

■

niaus iszernes 
Valgyt pradėjo, 
Ir vela stenėjo.

Kokis tai vaikiukas prie jo 
pri'bogo

Su rankoms viena pundeli 
supi'szkejo

K i a u szi n i u s k re j >szy je 
sumusze

Rodos jam iszszoko dusze.
Nebagelis pautienia apsiliejo, 

Ir da daugiau’sustenėjo,
Ba per kelnes pradėjo varvet, 
Zmonys pradėjo nuo jo bėgt.

Ogi smarve aplinkui pasklydo, 
Palicmonas tai iszvydo, 
Paszauko tuoj vežimą, 

Paguldė jauna vaikina. 
Su doszra burna uždare, 

Taja kiaule in cypia nuvaro 
Kur kėlės naktis pergulėjo, 

Didele bausme už tai užmokėjo.
Gera tai praeafga del kitu, 
Jaigu ateina* isz pecziu, 
Idant padoriai pasielgtu, 

Namo girti’ ne eitu.

9

♦ ♦ ♦
Vienam mieste Konektike, 
Vaikinai niekam netiltia, 

Norint s yra ir puikaus veido, 
Bet gerti už 'daug pasileido.

O ir sporteliu yra grubijonai 
Puola prie kazyru galgonai, 
Vyrai, kad to nepaliausite, 
Po gera merga negausite. 
Tuoj merginos pražydės, 

Vi'si apsivesti pradės, 
O jus aszaras liesite, 

Merginu gaut negalėsite.
Geriau tuojaiis susivaidykite 

Pakausziu vienas kitam 
noskaklykite

In urvas per tankiai 
nelakstykite

Geriau 1 a i k ra szcz i u s 
skaitykite 

Mano žodžiu klausykite.
Tai busite vyrai bent, 

Gausite po merga sztant.

>

9

9

J

9

* * *

Vienam miesteli sustojau 
Kur ėjau nedbojau, 

Ba vi'sur ant ulycziu maeziau
Isz akiu mergicoms 

iszskaicziau

9

9

>
Kad tai musu mergužėles, 

Skaisczios lelijėlės.
Viskas man patiko 

kageriausia, 
Tiktai ta's buvo arsziausia 
Kad sportai pede atsiėmė 

Akis sau užtemina.
Pulkais in cypia sodina, 

Bosai visus iszgniti ketina, 
Su smala iszteps, 

Isz miesto eiti palieps.
Daktaras Wm. H. LAWLER 

Ofisas 56 S. Main St

>

I

Mahanoy City,, Pa.
Ay*e"

Ofiso valandos 
ji1" .11 jt .1 . Ji kl'jF ' j. ri 1 '
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Tamacpia, Mahanoy City, She
nandoah,
Carmel, St. Clair ir Miners
ville. Szios kolonijos atskirai 
dalyvaus Amerikos Lietuviu 
Dienos iszkilmese. Ypącz jau
nimas stropiai ruosziasi su dai
nomis ir szokiais. Sesqui-Cen- 
tennial Lietuviu Komiteto at
stovas T"
progos asmeninai atsilankyti 
repeticijose Mahanojaus, She
nandoah, Girardville ir Mount 
Carmelio choru.

'Mahanojaus choras pirmuti
nis isz visu szios apylinkes cho
ru pasižadėjo dalyvauti 28 
Rugpiuczio iszkilmese. Isz ei
les jis antras, kuris nežinoda
mas ka tars kiti chorai, dvasiai 
pareiszke: “Visi iki vienam GO 
asmenų atvyksim iszkilmese ir 
dalyvausime choru konkurse.” 
Ju balsas ne be atbalsio pali
ko ir kiti chorai paseko ju gra
žu pavyzdi. Taigi ir gerbiamo 
kun. Czesnos jiems perstatyta 
Sesipii-Centennial 
atstovu, malonu buvo susitikti 
erdvioje parapijos svetainėje, 
iszglrsti isz jo sveikinimo ir 
padėkos žodžius už drąsu ju 
pasiryžimą, už gražu pavyzdi 
parodyta visu aplinkiniu kolo- 
niju chorams. Dar karta asme
ninai patvirtiaio gražius savo 
pasižadėjimus, parode kad jau 
net yra ir pasiruos'ze savo pri
žadus iszpildyti gražiai sudai
nuodami szias daineles: “Op,

” “Va- 
Užtrauks’me 
Kur Nemu-

“ Pabus-

Girardville, Mount
miu pagražinimo, sziuo kvie- 
cziame visas kolonijas, organi
zacijas ir pavienius asmenis 
malonėti stoti Amerikos Lietu
viu Dienos iszkilmiu dalyviu 
eilesna ir todelei susižinoti su 
Organizacine Komisija* Mes 
noriai intrauksime jus dalyviu 
saraszan ir pagelbesime savo

Kun. Draugelis turėjo patarimais ir visu kuo tik ga-

Komiteto

op, Kas Ten Nemunėli, 
saros Naktys, 
Nauja Giesme, 
nas Banguoja 
kim.”

9 9 4 4

9 9 4 4

9 9 ir

i

I
losime ir ko jus busit reikalin
gi. Ko skaitlingiau pasirodysi
me, to didesni inspudi padary
sime; ko invairesnes iszkilmes 
— to indomesnes; ko gražes
nes — to mums Amerikos Lie
tuviams ir visai musu Tautai 
jos bus garbingesnes. Tad vi
sus kas gyvas kviecziame stoti 
iszkilmiu dalyviu eilesna!

Organizacine Komisija atli
kusi viena savo darbo dali — 
intraukti kuodaugiausia kolo^ 
niju, organizacijų, ypacz cho
ru bendran Amerikos Lietuviu 
Dienos suruoszimo darban ig 
stodama antrojon savo darboj 
sritin — paczian dalyvausiant 
ežiu asmenų ir organizacijų sut 
tvarkymai! sziuo reiszkiamą 
kuosziidingiausios padėkos žo-» 
džius visiems pavieniams as-, 
meninas ir chorams, kurie tiek] 
daug pareiszkete prielankumo! 
pirmuose musu organizaciniuot 
se darbuose ir kviecziame sku« 
biai ir stropiai imtis taip atsa-» 
komingo darbo. Gerbiamuosius! 
tėvelius praszome neatsisakyti! 
leisti savo dukreles ir sūnelius 
dalyvauti milžiniszkamo jungt 
tiniame chore, nes ju dalyva-* 
vimas yra labai svarbus ir gar
bingas, jiems gi pirmutine ir 
paskutine tokia proga ju gyve
nime, maloni pramogėlė. Taigi 
nepasiskupekite juos suszelpti. 
kelionei, o mes isz savo puses . • e • • * a • « •
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Mahanojaus 'Lietuviu Kolo
nijos vardu 'bus suruoszta f lo
tas “Lietuvaites Darželis.

Girardville choras sudaina-
“ Sukilkite Bangos” 

Plauke Žąsele”
ponas Br. Nekraszas trumpa 
prakalba atsakydamas in at
stovo žodžius pabrėžė: kad szis 
gražus 
szis choru dalyvavimas Ameri
kos Suvienytųjų Valstijų Ne
priklausomybes jubilejuje bus 
taipgi ir akstinas vietiniu ko- 
lioniju jaunimui skatinantis 
juos prie dainavimo.

M‘t. Carmelio choras sudai
navo: “Kaipgi nemylėti” ir 
“Lietuva Brangi.” Noriai su
tiko dalyvauti Amerikos Lietu
viu Dienos iszkilmese ir savo 
skambiais, szvelniais balseliais neapmokama gyduole vartoja-

vo:
( 4

9 9

ir
. Chorvedis-gi

Lietuviu pa s i rod y ma s,

“Kaipgi nemylėti

uždainuoti Philadelphijos pa
dangėje.

Shęnandoah choras parode
savo pakautruma ir valios tvir-
tybes laukdami iki vėlyvo va-
karo atsilankymo S.C.K. atsto-

1 iki* 3 popiet, 7 iki 8 vakarę, vo, kad.iszgir&ti jo paaiszkini- 
t, 

*l<
f

t T ♦
iJLLJb

/

sutiksime juos stotyje, duosi
me veltui nakvyne ir visa su
tvarkysime sulyg iszgaliu kad • 
tinkamiau sunaudotu savo ke
lione.

Organizacine Komisija.
Pirmininkas*, Kun. S. Draugelis 

Vice-Pirm., A. Uzumeckis 
Sekretore, p-lo E. Mickunaita
Nariai, p-le O. Unguraite

ir K. Czeledinas.

i

s 3

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo,
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t.

'Iii
i4
•i

1

ma su stebetine pasekme per 
Preke tiktai 25c per • 

paczta. Iszrasta ir parduodamu 
tik per

The Hampton Laboratory | 
724-736 Mulberry Street

30 metu.

1
Wing, Pa.
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I ‘ ŽINIOS VIETINES
i ’

Su ba toj pasninkas.

I

Isz Shenandoah, Pa. ISZ WILKES-BARRE 
PA., APLINKINES

tf

<.
J. U

SAULE
> ♦ f • . "7 1 

>■ tu i>

i.

’ i
J

1
. 1 / ,1

A A—

Jo
— Nedelioj Žolines arba 

Inžengimas i n 
Marijos.

dangų Sz. P.

— Edwardas Faleskis isz 
Heights, kuris likos sužeistas 
in koja praeita sanvaitia arti 
Kolso, turėjo nupjaut koja vie
tinėje ligonbuteje. |

— Wyoming Valley Motor 
.Club, garsina buk ateitas dirbs 
I nauja konkrotini

K~

— Seredoj kasi k los Read- 
ingo kompanijos nedirbo.

— Klara Bart'kevicziute, 17 
gyvenanti ant 15 E.ant

plentą tarp 
Bear Creek ir Stoddhrdvilles 
apie ketures miles ilgio.

J

PASKUTINIOS ŽINUTES.

11 Mount Carmel, Pa. — Sta-
nislovas Danileviczius, 28 mo
tu, likos sužeistas Sayre kasyk
lose ir nuvežtas in Ashlando li- 
gonbuti.

11 Warszava, Lenkije. — 
Vadže
$10,000,000 už paskolas,? ko-

atmokėjo Ainerijcui

' •(.: Į;

'M

Saules” ofisas ir spau- 
visa

I

, 4 4

stuve kita PAnedeli bus 
diena uždaryta isz priežasties 
Lietuvos Dienos.

met u
Lloyd ulyczios likos iszszauk- 
ta per savo 
Mikola Marinta 
Italas) ir abudu 
Shenador City kasyklų,

Ply

fordukus

Szimukas,

11.

I
! L ■■

r 'F ■'

I ii?
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sav’dPatepkite gerai 
ant Lietuviszkos 

Dienos Leikwood Panedelije.
Ipustrecziu

metu * sūnelis Petro Kalszuk 
is Shoemakers inpuole in ce- 
beri verdanezio vandens apsi- 
szutindamas baisei, mirdamas 
ta pat vakara.

t Utarninko ryta apie pu
se keturiu, mirė Franeiszkus 
Czeginskas, 43 metu, sidiunin- 
kas, gyvenantis ant 
Pine ulyczios, sirgdamas nuo 
kokio tai laiko vandeninia li
ga. Velinois pergyveno Ame
rika 21 metus ir paėjo isz 
Krokalankio parapijos, Lietu
vos. Paliko dideliame nuliudi- 
mia paezia Ona, du k t eres Ju
lijona, Ona, Adele, Valerije ir 
sūnūs Alberta ir 'Edvardu, 
kaipo brolius Antanu ir Juozą. 
Prigulėjo prie S.L.R.K. Laido
tuves atsibus su bažnytinėms 
apeigomis Szv. Juozapo baž- 
nyczioje Subatos ryta. Grabo- 
riu Traskauckas laidos.

— Panedelije per Lietuviu 
Diena antra valanda po piet, 
darže kur atlaikydavo miszias, 
atsibus lenktynes diktu, 
kiu moterų ir ta motere kuri 
pirmiausia ir greieziausia per
bėgs aplink daržu nplurkys do
vana $5 aukse. Visos moteres 
gali prisidėti prie tu lenktynių 
bet turi sverti nemažinus kaip 
200 svaru.

— Paeoe Bidoudoni, maka
ronas susikivirezinias su Miko- 
]u Pruszkevicziu laike darbo 
Vulkano kasyklose, kirto jam 
per veidą su kirvuku, padary
damas skaudu žaidnli. Už tai 
likos apskunstas ir pastatytas 
po $500 kaucijos lyg teismui. 
Mu.^ztyne tarp darbininku po

533 W.

sun-

žernb yra rustai baudžema.

— Seredoje, 18 diena Leik- 
wo<Al atsibus “Laikrasztinin- 
ku Diena” kurioje tai dienoje 
HiivUžiuoH redaktorei, leidėjai, 
darbininkai ir tt.. in taja pui
kia Vieta. Užkvietima del laik 

iszsiunh* 
locininkas

Viskas bus dvkai del 
netoju žinių” 
rie suvažiuos net isz 
pavietu.

rasztininku 
Guinanas

ponas 
parko, 

‘‘sznipį- 
taja diena, ku- 

keturiu
i

PAKVIETIMAS.

Schuylkill Apskriczio Lietu
viu Dienos 12-tas metinis isz- 
važiavimas invyks pirmadieni 
16d. Rugp. Lakewood Parke.

Prasidės su Szv. Misziomis 
10:30 vai. ryte dideleje saleje. 
Koncertas 12:30v. p.p. Dainuos 
Schuylkill Apskr. chorai atski
rai ir bendrai. Szokiai 3 v. p.p.
ir 8 vai. vakare toje pat saleje.

Kviecdame visus Lietuvius 
dalyvauti pakvėpuoti tyrame 
ore ir gražiai pasilinksminti, 
peš parke yra daug visokiu pa- 
silinksminimo vietų.
65) Presos Komisija.

TREINAISPECIALISZKI 
IN LAKEWOOD PARKA 
PER LIETUVIU DIENOS * *

Ant Readingo geležinkelio spe- 
cialiszkas treinas apleis She
nandoah 9 vai. rvte Isz Gilber- v

tono 9:25 ryte. Isz Mahanojaus 
specialiszki treinai iszeis 8:55; 
9:36; 11:00 priesz piet, ir 1:00; 
3:25; 6:20 popiet. Grįžtant isz 
Lakewood treinas ieeis 8 va
landa vakare in Gilbertona ir 
Shenandoah, o in Mahanoju 
galima gatfti treina isz Lake- 
a a » a at at ar •

TRYS NAUJI KARISZKI LAIVAI DEL VOKIETIJOS
■k 1

li

j

jauniki koki tai 
(Graikas ar 
nuėjo prie 

kur 
Mikas pradėjo nemilaszirdin- 
gai smaugt ir priverstinai pri- 

ja iszgerti truciznos. 
kurie atbėgo ant jo- 

kur daktarai “iszpumpavo” 
isz josios negeistina geryma. 

nubodo Ma
riutės meile, nes mane jisai su 
kita paeziuotis o Mariute isz- 
varyti isz svieto, nes jam sto
vėjo ant kelio. Su tais Mari
ntais ir Fanfatuleis vis taip, 
nes kada jiems merga nubos
ta, tai nutrucina arba insmei- 
gi a peili i n szona. 
suėmė.

— W. D. Wife isz 
mouth’o užvedė skunda prie- 
szais St. Rinebimor, isz Kings 

už sužeidimą ju dukre
les su t roku,
keltininką ant $50,000.

kias užtraukia buvo pereita 
meta.

tono,
Tėvai skundže

AR VISI BUCZEREI TAIP 
DARO?

verte
Žmonvs
sius riksmo nnnesze jaja namo 

iszpumpavodaktarai

Badai M i kol ui

Policije ji

Chicago. — Irene Smith, 14 
nudu mergaite, 4136 Carroll 
Ave., tiek pamėgo knygas, 
jog skaito jas visa laika. Mo
tinai) uvo prieszinga tam. .Ji 
nuolat bardavo savo (lukteri. 
Toks gyvenimas Irenue’ai ti(ik 
inugryso, jog ji savo tėvo re- 
voleriu bando nusižudyti. Per- 
szovusi sau vidurius ji iszojo 
in Garfield parka,
pastebėjo ja nugabeno in li 
nine.
žeide, bet pasveiksianti, 
motina atėjo aplankyti, Irene

kalbėjo.
dideli 
—X.

Policija 
go- 

Nors ji ir sunkiai susi- 
Kai

labai nenoriai su ja 
Be prie tėvo ji parode 
prisiriszima.

Simonas
10 Mechanic St.

Bayonne, N. J. — 
Žile viržius, 
gavo 90 dienu už muszima pa
ežius.

Teisėjas 
nutarė, kad jei Jonas Sumskis 
dar syki ateis prie savo žmo- 

baderiuos” omus.’ 
90 dienu szaltosios. 
jau septinti 
riauja.

Newark, N. J. —

uosir ja < <

metai

tai gaus 
Ta pora 
kaip ka-

BUDROE VAN SERVICE

Krausto visokius numinus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam 
I’reinanios prekes. Kreipkitės pas:

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

Bell Telefonas 341-.J.

tikrus didelius * automobilius.

4 Reading 
. lines .

►

Dubeltava* 
Tlkftetas

redakcijai 
iszkarpa su

Prisiims! a 
lai k ranzczio

Elenos Gerantaus-

— Kas tau pasidarė drau
ge kad taip mažai deszru dir
bi?

kuria

isz
paveikslu
kiūtos, 19 metu nuo 77 Meade
St., Wilkes-Barre, Pa.,
Miesto Komisija iszrinko, kai
po gražiausia mergina 
vau t i visa.
Grožybes
(3ty. P-le Gerantauskiute Ang 
liszkai vadinasi: Helen Grant.

P-les Geranauskiutes
yra 
ežiai.

atnto-
Wyoming Kloni 

Parodoje, Atlantic

tėvai 
kilnus Lietuviai ir tautie- 

Prie szitos progos jie 
gavo daugeli sveikinmu ir do
vaneliu, 
rie davė dovanu net deimantu. 
Tėvai labai džiaugiasi iszauk- 
leje tokia gražia, iszmintinga 
dukrele. Garbe jiems!

ypacz nuo Žydu, k u-

— S<mas tiltas Market uli. 
bus nustumtas 25 pėdas idant 
padalyti vieta del naujo tilto 
kuris kasztuos 1,700,000 dole
riu. F. M Kirby padovanojo 
szmota žemos 35 pėdas idant 
Market ulyczia butu platesne.

sze-
•4 

a rti 
Jonas

— Už nelegaliszka parda
vinėjimu. aukso kasyklų 
rus Vau Chose Mining Corp 
kurios novos randasi 
Fredericksburg, Va.,
Standish isz New Yonko likos 
aresztavotas 
liepimo F. J. Marines, 
likos prigautas per 
kaipo ir daugeli Katalikisz'ku 
kunigu, kurio inkiszo 
i n aukso kasyklas. 

■ ■■!■■! M ■■■■ I , ....

czionais ant pa
ku ris 

agent a

pinigus

15, 29 Augusto

$3.75
IN

ATLANTIC CITY ARBA
$3.25 in
WILLOW GROVE

Nedelioj
Specialis Ekskursinis Treinas

Isz Iszeis ryte
Gilberton .......................... 2:39
Mahanoy City . . . . 2:49

. 3:04
. 3:16

E. Mah. Junction
Tamaqua .............
Pribus in Philadelphia ... 6:00

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

16 Dienine Ekskurcija in 
ATLANTIC CITY, 
OCEAN OITY, Etc.

KETVERGAIS 

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

(Tikietai geri ir ant Pullman 
Karu primokant regųlarisz- 

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

treino ta diena priskirent ir ta 
treina kuria apleidžia Williams
port 11:20 vai naktį priesz tai. 
Galima sustot Philadelphijoj va- 
žuojant ir grįžtant.

— Matai prietel, atvažiavo 
cirknsas in Shenadori su dau
gybe žvėrimis, tai negaliu pri
statyt jiems smirdanezios mė
sos ir pad 1 ienos. Dabar netu
riu k a maiszyti su gera mesa.*

ANT PARDAVIMO.

Moderniszkas namas, karsz- 
to vandens apszildomas, taip- 

Kreip'kites ant 
404 
a r-

gi garndžius.
adreso: Wm. Seplefsky,
Spruce St., Tamaqua, Pa.

Michael V.
Ta-
CI t-

ba pas agenta 
Wolfe, 336 Arlington St. 
ma qua, Pa.

PRANESZIMAS.

cimentu

J

Jeigu norite cimentu ap
tverti lota ant kapiniu, ir ki
tokius panaszius darbus at
likti, tai geriausia jumis 
liks ta dai4ba ei menti uis kon- 
trak torius
Taipgi krausto naminius daik
tus ir pristato anglis, 
prieinamos.

1136 E. Centre St., 
Mįdianoy City, Pa.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

S.10)

at-

Adomas Butkus.

Prekes

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

Patarnaujame simpatiszkal, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėm! 
kriksztyKomu ir tt

Bell Telefonas 90 \
215 E. Centre St. Shenandoah'

mandagiai ir pigiai.

SKAITYKITE! SKAITYKITE!
' Wilkes-Barre, Pa.

Praneszimas in visuomene: —
Žinodamas kiek tai musu tautiecziu kenezia ant ligų pa- 

einaneziu nuo invairiu priežaseziu, noriu idant dažinotu apie 
spasaba greito iszsigydymo ir teisingo patarimo, todėl patariu 
tokiems kreipt is del rodos pas Daktara Mendelsohn’a.

Isz priežasties negiliukningo atsitikimo, kokis gal kiek
vienam papulti, kentėjau baisiai ant viduriniu invairiu ne
smagumu per 10 metu, o per ta laika lankiausi pas keturis 
vietinius daktarus, vie>na po kitui, 
galo nusidavian pas viena garsinga specialistu Philadelphijoj 
kuris sziadien 1 
vyru ligu, viename didžiausiame ligonbutyje tame mieste, ir 
tikėjausi aplankyti nuo jo kokia pagelba. Už viena paturima 
jisai paėmė nuo manes $40. ir tik patarė man nusiduoti pas 
kita koki tai gydytoja ir laikytis jo prisakymu kokius jis man 
duotu. Paklausiau jo, ir atsilankęs pas ta kita gydytoja, lai
kiausi jo prisakymu per 6 menesius, bet be mažiausios pasek
mes. Ant galo per patarimu vieno mano draugo, kreipiausi pas 
Dr. (Mendelsohn kuris iszklausias mano istorija, prižadėjo 
mane iszgydyti laike trijų menesiu. Buvau taip neužgana'dIn
tas isz pirmutiniu gydymu, kad jam nenorėjau tikėti, bet pa
sekme jo gydymo taip pasirodo stebėtina kad ėjau geryn kas 
diena; taip kad jau in du menesius buvau visiszkai iszgy- 
d i n t a s.

Esmių dabar vedos ir laimingas ir negaliu rasti tinkamu 
žodžiu idant užtektinai padėkavoti Dr. Mendelsohn’ui už tai,

bet vis be pasekmes. Ant

yra vienas isz tyrinėtoju chemikos skyriuje

kad jisai man daug gero padare. Yra tai didele laime del vi
suomenes, turėti tarpe saves toki tinkama žmogų kuris taip 
pasekmingai gydo serganezius žmonis, ir isz viso užgano- 
dinimo patariu kreiptis pas Dr. Mende'lsohn^a kiekvienam 
serganeziam su panaszia liga kokia asz kentėjau. Raszau szita 
laiszka visai be jokio praszymo ir esmių pasirengęs prisiekti 
ant to kožnam laike. y

AARON S. JONES

Asz gydu visus ligonius patsai ypatiszkai; noturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tlumocziu nes usz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
krelpkites tuojaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas mane kokia sanvaito laiko priesz 
atvažiavimu o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurie 
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinimu perskaityti.

„„„I .. ........................................... .......

DR. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa. _____ ____ _ ___ ______ , . . ...... .

Dr. Mendelsohn
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Trys nauji laivai del isz naikinimo torpedų, likos nuleisti in vandeni Wilhelmshaven,
Vokietijoj. Apkriksztinirno ceremonijose dalybavo tiikstanczi ai žmonių. Yra tai pirmutiniai

B

J

nauji laivai del Vokietijos padirbti po karei.

KETINA BŪTI KANDIDATU ANT 
PREZIDENTO SUV. VALSTIJŲ

t
i

i

i

I

Franas O. Lowden, buvusis gubernatorius {Ilinojaus vals
tijų ir kandidatas ant prezidento Suv. Valstijų, myli labai jo- 
dinet ant savo arklio kada atlanko savo didelia ferma Sinn- 
issippi, arti Oregon, III.

DA PALAUKS.
— Ka? Ar tu Petrai ma

nai paeziuotis su mergina ku
ri turi asztuoniolika metu 
tau jau suėjo nsztuonesde- 

Juk ji tau per
jau 

sziints metu? 
jauna ir tu gali būti jos die
duku.

Jaigu taip, tai galiu pa- 
josioslaukt kelis metus ant 

pakol pasens..... *

Po 38 Metu Sunkaus 
Darbo; Pasilsės

”5
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Danielius P. Fox dirbo New 
Yorko paczte be paliovos per 
38 metus. Paczto virszininkas 
John Kelley, padovanojo jam 
puiku krepszi o Dede Samas 
apteikė ji pensije ant viso gy
va sezio.

LADIES!
YOUR DRUaQIST 
RICOMMZNDB

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

Dis. by First National Laboratories,
Lehighton, Pa.

1

Kodėl 
Bambino?

jV' r •

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemQ.

t ' * t r' " ' i
1 ‘ 1 ' 1 . f/,

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimų vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumu* vjlę 
net prašo daugiau I

“’i I' !‘i\ 1 Ii

kad Bambino yraTodėl, 
kūdikių Geriausia Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35«. bonką, arba 
gulite gauti tiesiai iš labora
torijos.

, Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

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

Brooklyn, N. Y.

EKSKURCIJA 
in New Yorka 
NEDELIOJ 15 AUGUSTO 

$4.00Du6e/tal,as Tikietas 
Tr'einaa apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 vale.

į (Eastern Standard Time)

EeMgli^Mley
Railroad

KREIRK1TES PAS DR. HODGENS
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Ligos.
j . „ .

Silpni, ■ Serganti Vyrai ir Motoras 
Ne'Serganti bet visgi ka tik pajiego 

dirbti. 'Apsisaugokite pavojaus.
Ji rii \ k —11 » —

Gydau pasekmingai katara, užkimimą

•t

dusbli/ galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkštu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

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

Be operacijos Ir patrtlnima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

' lt' l

Kožna sanvaite—Šaradomis, Kat. 
vergais Ir Petnycziomis. Ofisos va- 
landos: 9 ryta iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
Antras Floras, 

.POTTSVILLE. PA.
4 S. CENTRE ST.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. - Preke 15c

w. n. nnczKAiTRKAR.nn.
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PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEMfi.

Negalite užauginti bulvių put*
tyntse, nei granų btambių ptau* 
kų ant plikus galvot.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų Uknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

RiiffJes
fileiskanu mirtinas prieisi ta 
utni padarys, (trinant švelniai 
1 pilvus od4 per savaite ar 

deiiintj dienų laiko, Ruffles 
iinaikms ii jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
auahna.

Nusipirkite b on ką už 6Se. pas 
savo vahtininkg iianden, .arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
I laboratoriją*

F. AD. RICHTER A CO. 
Barry and So. Sth StA

kų ant plikus galvos.
galite apsaugoti 

plaukų Uknit nuo puvimo, pc««

Į gUlvoa o<lg per m 
dešimtį dictių laiko.

F. AD. RICHTER A. CO. 
Berry end So. Sth St*. 

Brooklyn. N. Y.
ty*

4

"-I.... ....... . . ... . ■ 1 . ..... .mum*............................. « UI ■■■t *
Dr. T. J. Tacielauskas

; Pirmutinis Lietuvisikas
' Dentistas Mahanojuje.
Ant antro flora Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy Oity

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV13ZKAS GRABORIUS , 
. MILL & PATTERSON STS^ j

ST. CLAIR, PA. [

Iflzbalsamuoja Ir laidoja mtruaioa 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
ežia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliui dal 
laidotuvių, veseliu. krikastynlu 1| *
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