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PENKES DIENAS 
PO ŽEMEI

I

PENKI DARBININKAI UŽ-
GRIAUTI KASYKLOSE
ISZGIALBETI GYVAIS.

Salem, Ky. — Penki darbi
ninkai dirbanti zinko kasyklo
se American Flourspar & Zinc 
Co., kurie likos užgriautais per 
penkes dienas ir szeszes naktis, 
likos iszgialbeti per savo drau
gus, kurie be pasilsi o dirbo 
diena ir nakti mainoms idant 
iszgialbet savo nelaimingus 
draugus.

Visi, iszskiriant

savo

tik vieno, 
nuėjo patys namo po savo bai
siam pergyvenimui po žeme, 
be jokios vilties daugiau regė
jimo dienos szviesos.

Iszgialbeti) darbininku szei- 
mynos atsiklaupė prie szafto 
dekavojo Dievui už iszgialbe- 
jima juju mylemuju, o tuosius, 
kurie juos surado ir atkasė, bu- 
cziavo jiems veidus ir rankas. 
Buvo tai labai graudinantis re
ginis.

po žeme

MOTERĖLES, JAIGU TURI
TE GERA VYRA, TAI TU

RĖSITE ILGA AMŽIŲ.
Savannah, Ga. — Mrs. Mari

jona E. Rogers, 104 metu, yra
dekiųga sayo dy>*m mažiui kad ' * * ** Mturėjo gera'vyra.

Apreiszke jiji, kad netrosz- 
ko ilgo amžiaus, nes geide nu
mirti jauna, bet džiaugėsi kad 
daejo lyg tu metu.

Rogers’ieno yra
William Rogers, kuris buvo 
pirmsedžiu Central 
geležinkelio ir Citizens banko.

O gal vyras buvo per geras, 
kad greieziau mirė už savo mo
terių.

4 4

naszle po

Georgia

SZETONAS JI ISZMETE 
PER LANGA.

Kansas City, Mo. —Jojo sze- 
toniszka galybe, vede ant ilgo 
lenciūgo savo numyletina sma
ką isz'kurio snukio ritosi baisi 
liepsna, ateidamas atlankyti 
Fra na Carmen laike sapno. 
Franas taip (persigando, kad 
ant rytojaus radosi ant kiemo 
su iszlaužta ranka ir kojoms. 
Franas sako jaigu kada vela 
sa-pnyos poną Szetona tai jisai 
ji iszmes per langa.

a-teidamas

APSKUNDĖ SAVO VYRA 
IR PATI UŽMOKĖJO 

KASZTUS.
Northampton, Mass. — Mare 

j, paliepė aresz- 
mylema vyra už 
isz meiles sudavė

Juszkevicziene 
tavoti savo 
tai, kad jai 
kelis žandinius todėl kad norė
jo duoti nukirpti trumpai sau 
plaukus. Kada stojo in suda 
atsileido moterėliai gera szir- 
ddle, nes josios vyras sziaip bu
vo geras tiktai baisiai taja die
na užpyko už tai. Melde sli
džios kad ji (paleistu, užmokėjo 
pati kasztns, pasiėmė savo Mi
kuti po ranka ir abudu iszejo 
linksmai namo.

NELAIMINGAS JUNIUS 
ANGLEKASIAMS.

Harrikburg, Pa. — Praeitas 
menesis Junius buvo nelaimin
gas del nekuriu anglekasiu, nes 
tame menesyje pražuvo laiko 
darbo net 145 darbininkai. Isz 
tojo skaitliaus žuvo 105 
mimksztu anglių kasyklose,

žuvo
mimksztu angim kasyklose, o 
40 kietose. In laika szesziu me
nesiu nuo pradžios meto žuvo 
1,137 darbininku, o iszkasta J • ••

MILIJONAI DO
LERIU ANT 

BAŽNYCZIU

SAPNAS MERGINU
ISZSIPILDE

AMERIKONAI ISZDAVE 
648,000,0000 DOLERIU 

ANT UŽLAIKYMO 
BAŽNYCZIU.

SAPNAVO KAD PRIGĖRĖ; 
ANT RYTOJAUS ABIDVI 

NETEKO GYVASTIES 
EŽERE.

KITI ISZSIGIALBEJO.

ant užlaikymo 
9/

Chicago. — Daktaras Luth
er Lovejoy, prezidentas Rodos 
kuri rūpinas Kristaus bažny- 
cziomis Amerike ir Kanadoje, 
apskaitė, kad Amerikoniszki 
gyventojai, praeita meta iszda- 
ve ant tikejimiszku tikslu 648 
milijonus doleriu.

Dvideszimts pon'kios bažny
tines drairguves davė praeita 
meta 88,845,000 ant mielaszir- 
diflgu tikslu,
bažnycziu 632,552,000 doleriu 
ir ant kitokiu tikslu 451,000,- 
000 doleriu.

Žydai, pagal jojo apskaity
ma, paaukavo ant savo tikeji
miszku tikslu 18,500,000 dole
riu; Rymo 'katalikai 169,000,- 
000, o kitos tikojimiszkos drau
goves 10,500,000 doleriu.

Suvienvtos metodiszkos baž- 
nyczios paaukavo $135,000,000; 
babtistai $70,000,000; presbite- 
rijonai $72,000,000; episkopolai 
$39,000,000 o kongregacijona- 
1 i st a i $26,500,000.

ŽVERISZKAS PASIELGI
MAS TĖVU SU SAVO 

_ VAIKAIS.
Uniontown, Pa. — Priraky- 

tas ant lenciūgo prie stulpo po 
gonkeliais, 'be vandenio ir 
be maisto, 
kas Ruhotom, likos surastas 
per palicije pusgyvis, 
palicije 
toki pasielgimu 
sake, kad su 
gauti rodos ir turėjo taip pada
ryti nes vaikas nuolatos pabėg
davo isz namu ir užsiduodavo 
su piktais draugais. Vaikas 
taip buvo silpnas, kad neturė
jo pajėgu atsakinėti ant už- 
klausvmu.

Newark, N. J. — Ir czionais 
atsibuvo panaszus atsitikimas, 
kur Salvatore Rossetti, prira
kino savo asztuoniu metu vai
ką užpakalyje namo, kur jisai 
radosi per menesi laiko, kaip 
szuo ant lenciūgo. Kada tėvas 
iszeidavo in darbu tai vaika 
per diena prirūkydavo ant len
ciūgo, o kada sugryžo namo tai 
paleisdavo. Kada ji palicije už
tiko ir paleido, vaikas kaip dū
me isz miesto, tai jojo da lyg 
sziai dienai nesurado.

'be 
szesziu metu Jonu

li kos
Kada

aresztavojo tęva 
su vaiku, tai 

juom negalėjo

u z

Eidama

J 9 ir bego

KIRMĖLĖ SUGRAŽINO JAI 
KALBA.

Bethlehem, Pa. — 
namo per laukus, pana Minnie
Wifeser, 22 metu, susitiko su ne 
geistinu svecziu ant tako, nes 
prieszais jaja gulėjo susisukus 
didele kirmėlė. Mergina taip 
persigando, kad pradėjo rėkt: 
“kirmėlė, kirmėlė!
namo, kur apsako szeimynai 
kas atsitiko. Szeimyna isz nu
sistebėjimo stovėjo iszsižioja ir 
klauso merginos apsakymo, nes 
per deszimts metu jiji nekalbė
jo ,ne žodelio, nes patrotino sa
vo kalba isz didelio iszgasczio 
ir vela isz didelio iszgasczio 
adgavo netikėtai
Kaip‘kada ir kirmėlės buna 
žmogui naudingos.

kalba.

AMERIKAS MAITINA
EUROPA.

New York. — Savaiteče, ku
ri baigėsi Rugp. 7 isz Amerikos 
iszvežta svetur 6,415,000 busze-

MedoToledo, Ohio. — Izabele 
Staszkevicziute, 16 motu ir Sa
lomėja Labužinskiute, Panede- 
lyje apsaki'iiejo savo draugėms 
apie sapna koki 'turėjo taja 
diena. Merginoms sapnavosi 
kad laike plaukimo luotely j ap 
virto ant Rodo ežero, atsitiko 
nelaime ir abidvi prigėrė. 
Drauges ir draugai nusijiuike 
isz tos lengvatikystes ir visi in 
lipia in luotele, nuplaukė ant 
ežero. Staiga didele vilnis uže- 

apverte luotele ir visi in- 
Visi iszsi-

.1°, 
puolė in vandeni.
gialbejo, tiktai Staszkevicziu- 
te ir Labužinskiute, kurios nu
ėjo anLdugno. Ju lavonus isz- 
gavo už keliu dienu. — Nelai
mingas tai sapnas, kuris iszsi- 
pilde taip, 
navo.

kaip merginos sap-

kurie baigėsi 
na, 
mis

SUNAIKINTA VIRSZ 
BILIJONAS PINIGU.

Washington. — Per metus, 
Birželio 30 dio-

Amerikos valdžia speciale- 
maszinomis sunaikino 

591,509,082 szmotus invairiu 
nusmofiziojnsiu pinigu, vertes 
1,368 milijonu doleriu. Gauna
ma po naikinimo popiera yra 
vėl parduodama fa'br kantams 
už tiek, kad 
g

gautais pinigais 
iszlaikytialima iszlaikyti naikinimo 

maszinos ir darbininkai.

SVARBUS NUTARIMAS 
DEL ANGLEKASIU.

Hazleton, Pa. — Svarbus nu
tarimas likos iszduotas per sli
džia Charles P. Neill, isz Wash
ington©, per sudžia Anthracite 
Conciliation Board: kad jaigu 
žmogus dirba troszkinanczioje 
vietoje po žeme, turi būti ap
mokamas geriau, ne kaip tasai 
anglekasis kuris dirba vietoje 

szviežio 
kiszasi

kur turi 
oro. Tas 
Reading© kompanijos kasyklo- 
sia kur kom'paniczni darbinin
kai uždirba po $5.96 ant die
nos.

Skundikais buvo anglekasiai 
isz Lincoln kasyklų, artimoje 
Pinegrove, kurie tvirtina, kad 
turi dirbti tolimose vietose ati
tolintose nuo szviežio oro ir ne
galėjo uždirbti atsakanezio už
darbio ant iszsimaitinimo. 
Neill ’us iszrode, kad angleka
siai dirbanti brustirose kur vra v 
geras oras, uždirba daugiau ir 
darbas lengvesnis,
KUPCZYSTA AMERIKO SU 

EUROPA.
Washington, D. C. — Praei

ta mota Amerikas pristato vi
sam* svietui falszyvus dantis, 
parduodama net 29 milijonus, 
bet petneszu ne tiek pardavė 
-kaip užpraeituose metuose nes 
pardavė tik 36,178 tuzinu.

užtektinai 
nuta rimas

ant

Visokiu gorymu pardavė už 
o norint sl,701.,500 doleriu, 

Amerikos sziadien yra sausas 
ir del savo “vaiku” neparduo
da jokio sztopo, tai in Europa 
iszsiunte gero sztopo 212,455 
galonu kuriu verto daeina ant 
165,250 doleriu (o tu Ameriko
nai, džiūk ir ryk seile.

Aeroplanu iszsiunsta 88, o 
mote 1924 iszsiimto tiktai 70, 
bet ne vieno nepirko isz užru- 
bežio.

Vaiku vežimėliu parduota

GYVENTOJAI ISZ

ft 

f s?

GILUMOS MARIU.
Harry Bingham, milijonieris 

ir jeszkotojas gyvūnu isz gilu
mos mariu, ka tik sugryžo isz 
savo ilgos keliones 12,000 my
liu, plankinedamas po pakrasz- 
czius Kalifornijos
mas nežinomu žuvu, kurios gy
vena g

jeszkoda-

durnoje mariu. Kelione 
buvo pasekminga 
riu dugno 
žuvų, apie
nežinojo ir nėra mates. Visas 
patalpys in žuvinyczias. 
------------- g_________________

, nes isz ma- 
isztrauke .daugeli 
kurias da svietas

Wilkes-Barre, Pa.
nys /į L
Larksvilles 
ant medžio. Vienas isz 
jencziu, 
sze apie tai palicijai

grybauiuimi
, rado

szale. Veidas

KAS PAŽYSTA SZITA 
PASIKORELI?

— Žmo- 
artimoje 

pasi koreli 
grybau

ji ikolas Spocz, prane- 
, kuri nu

pjovė virve ir atvožė pasikore
li in miestą. Daktarai apžiuro- 
ja lavona, nutarė, kad žmogus 
turėjo pasikart .keli menesiai 
adgal. Pasikorė!is buvo paro
dytas in marszkinius su mėly- 
nais rateliais, kordurojinems 
kelnėms ir naujais czeverykais, 
snrdotas gulėjo
savžudintojaus buvo taip api
puvęs, kad negalima buvo pa
žinti kas tai per žmogus. O gal 
isz kur dingo žmogus tai susi- 
neszkite su palicije Larksville, 
Pa.
STOGAS UŽSIDEGĖ NUO 

KARSZCZIO.
Kansas City, Kaus. — Tele

gramai danesza kad Salino’jo 
buvo toki karszcziai kad’no tik 
ka szienas sudegė aut lauku, 
bet tūlo fermerio tvartas sude
gė, kada stogas užsidegė nuo 
saules spinduliu. Fermeris ap- 
laiko bledes ant $50,000 nes 
viskas sudegė su tvartu. 

____ _

Paskutines Žinutes.
II Sudbiry, Ontario. —Trys 

ypatos mirė czionai nuo užtru- 
cinto munszaino o devyni pa
vojingai serga.

r If 1 i -KT TTY TTY

tai, kad jojo sunns likos aresz- 
tavotas už vagyste, tėvas Mi- 
kola Raftice isz sarmatos atė
mė sau gyvastį per gaze.

11 Manchester, N. II. — Už

1! Belgradas. — Prie Alba- 
nisjiko rubežiaiis kilo maisza- 
tys. Karaliūnas Ahmed Bey 
pabėgo isz sklypo, pasislėpda
mas ant Italiszko laivo.

11 Berlinas. — Trūkis einan
tis isz Bėdino in Municha, isz-
sirito nuo sztangu. Penkiolika 
pasažioriu užmnszta, 38 sužeis
ti.

Calverton, N. J. — Pėr 
nusiritima ' nuo sztangu Long

Isz Visu Szaliu 30 ŽUVO

39 SUSZAUDYTI
MEKSIKE

VAISKAS SUSZAUDE DU 
KUNIGUS KAIPO MAISZ 

TININKUS PRIESZAIS 
VALDŽIA.

C0 UŽMUSZTA MUSZIUOSE 
SU VAISKU.

Mexico City, Mex. — Arki- 
viskupas Ruiz Flores, 

isz Michoacan
kuris 

atvažiavo isz Michoacan, ap- 
reiszke ankiviskupui Meksiko, 
buk du kunigai likos suszau- 
dytais o 39 žmonys taipgi, per 
vaiska dienosią 1 ir 2 Augus
to už Nukėlimą maiszączin ku
rie kilo isz tenaitinio • Kata- 
likiszko nesupratimo.

Maiszaczei kilo 
rniestuosia Michocanb ir G lia
na jua toje provinci juosia,
Kruvini musziai tarp žmonių 
mieste Bahuaryo tęsęsi per vi- 

diena. Sakoma, kad dau-

tri,juosia

Sakoniasa
giau 'kaip pdnkesdeszimts žino 
niu žuvo tosia musziosia. Ka
da valdžios egzekutni'kai atėjo 
atimti
čia s žmonys 
prieszino 
bažnycziu.

nuo

ir
bažnv- 

pasi- 
neduoti

žmonių
Lahuayo 
nutarė

vaiskus pri-

o 
su-

suka
mi t

Tada 
buvo szaudamas in susirinku
sia mine kuria apmalszino, 
maisztininkus suome ir 
šzaudo, tarp ju iV du kunigus.

Gylventojai Acambaro,taip
gi pasispyrė priesz valdžia 
neduodami bažnycziu, 
podami du inžinierius 
szmOteliu. Po tam atėjus vais
kus suszaiide ikeliolika fnaisz- 
tininku. Visi Katulikiszki ku
nigai pabėgo, kuriu valdže da
bar jesz'ko.

Trupute kokia tai protesto- 
ne szandijo isz Kataliku kad 
ju pamaldos • sustojo, tada in- 
irszia gyventojai nužudė ja, 
sudegino narna ir kitus namus 
protostoniszku 
Vaiskus atėjus suszaiide asz- 
tuonis vadus maisztininkn.

Girdėt kad dabar 
konfiskuos visa bažnytini tur
tą verties apie tryleka milijo
nu doleriu. Tasai turtas susi
deda isz puikiu farmu, namu, 
bizniu ir kitu locnaszcziu 'ku- 

, bet 
randasi ant vardo privatisziku

EKSPLOZIJOJ
EKSPLOZIJOJE ARSTNOLE 
ARTI BUDAPEŠTO , 350

ŽMONIŲ SUŽEISTA.

BADAI YRA TAI DARBAS 
KOMUNISTU.

Budapest, Vengrai. — Ma
žiausia 30 žmonių likos už- 
muszta o suvirszum 350 sužeis
ti, 'kada Mancred Weiss maga
zinai ir parako dirbtuve ant 
Csepel Salos likos iszneszta in 
padanges.

Kiek viso žuvo, tai da neap
skaityta, nes daugelis lavonu 
randami griuvėsiuose. Daugiau
sia sužeista moterių darbinin
kių.

Magazinuose tame laike ra
dosi apie 60 tonu parako. Na
mai sugriuvo nuo d ratios eks
plozijos. Daugiau kaip 20 žmo
nių pasiliko k u rėžiais nuo eks
plozijos nes jujit bubnukai au
syse sutruko.

Manoma kad tai vra darbas 
'komunistu, kurie padege ma
gazinus, kaipo atkerszinima 
už mirti juju draugo Rakoskio, 
kuri valdže suszaiide už sznipi- 
nejima.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE 
VIEDNOJE.

Viednius. — Vieno laivo ka
pitonas, važiuodamas pro 
Dono tilta, 
už tilto nupjauta moters koja. 
Pranesze policijai, 'kad tai yra 
kairioji moters koja ir kad ji 
nupjauta tik priesz kelias va
landas.

Baisi žinia pa-kslido greitai 
po visa miestą ir šukele di
džiausias sensacijas. Policija, 
detektivai

važiuodamas 
pamate užkibusia

10 BANDITU
NETEKO GALVŲ

JUJU VADE TAIPGI NETE
KO GALVOS UŽ NUŽUDI- 
NIMA DAUGIAU KAIP 

SZIMTA ŽMONIŲ.

Ekaterina Piszniavaja, 
vado banditu, 
pramintas 

isz Uralo
< < Jo-

api-

Tumai), Siberije. —Ana die
na czionais atsibuvo egzekuci- 
je deszimts banditu ir ju bob- 
vade 
pati mirusio
kuris buvo 
nas draskytojas 
kalnu.”

Suvirszum per du metus to
ji bauda razbaininku iszžudin- 
davo visas szeimynas,
pleszdavo valdžios magazinus, 
užsmaugdami sargus pasiim
dami daugybe visokio materi- 
jolo ir vodkos parduodami už 
gerus pinigus,
aukas sukapodavo kirviu.

Motere savo

Egzekucijoj nukiritmo gai
vu razbaininkams prisižiuri- 
nejo szimtai žmonių.

TROCKIS RENGE NAUJA 
REVOLIUCIJE?

Bukaresztas. —Badai Troc
kis, -kuris gavo “paszol von,” 
dabar szaukesi pagiajbos nuo 
Vokiečziu ir paleido atsiszau- 
kimus idant žmonys pasikeltu 
prieszais “
ra ir Stalina.
viku partije po vardu “Juoda 
Žvaigžde” kursto gyventojus 
ant sukėlimo naujos revoliu
cijos Rosijoj. Pavojus dabar- 
tinioms Bolszevikams grasina 
isz visu pusiu.

kraujegerius Ryko-
Nauja Bolsze-> 9
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Policija, 
ir gyventojai buvo 

inkinkyti in darbo — jeszkojo 
nusikaltėlio. Ko ne kiekvienas 
žmogus, neszinas bent koki ry- 
szuli, buvo intartas žmogžu 
dystej ir patikrinamas. Dėka 
tokiam 
mui žmogžudys buvo 
surastas, ir suimtas..

Artistas Raimundas, 
žinodamas tramvajum, paste
bėjo isz platformos ant 
stovinti žmogų, kuris taikėsi 
mesti in upe igla pakieta. 
tuojau s iszszoko 
jaus ir seke pastebetaji žmo
gų, kol priėjo policininką, ku
riam liepe ji ir suimti.

Artisto uosle buvo 
prastai gera, nes intartasis pa
sirodė isztikrujn jeszkomasis 
žmogžudys. Jis turėjo su savi
mi dargi maisza, isz kurio jis 
buvo tik iszmetes upėn ’kitas 
kūno dalis iilk oris labai dvo
ke.

Suimtasis tuojau prisipaži
no nužudęs savo žmona ir no
rėjos ja gabalais nepastebimai 
paslėpti upėj. Jis aiszkinosi ja 
užmuszes ti ktode, kad ji puo
lusi pirmiau ji su peiliu ir no
rėjusi ji nudurti.
skubės jai pirmiau suduoti kū
ju in gava. Ji kritusi isz sykio 
be sąmones. Lavona pakiszes 
po lova, kurioje gulėjo vaikai. 
Rytojaus diena buvo nutaręs 
gabalais inmesti ja in upe.

Jis pats norėjos policijai 
pasiduoti ir buvęs nuėjės net 
tris kartus iki policijos doru 
bet vis gryžes ntgal 
mos.

Kaimynu pasakojimu, 
butą labai gero Žmogaus, bet 

paliovė linksmint jož mona, sako buvusi padn-

yventojai

gyventoju.

valdže

rie priguli prie kunigu

žmonių.

surado 
žmonių.

stropiam pa tikri neji- 
greitai

SURADO KAULUS 28 NU
ŽUDYTU ŽMONIŲ.

— Aplinkinėje 
kaimo Vierczv, laike dirbimo

V r

plento, darbininkai 
kaulus 28 nužudytu 
Gyventojai sako buk tai kau
lai nužudytu pasikeleliu, Len
ku, kurie sukilo prieszais val
džia 1921 mete idant atsikra- • 
tyt nuo Prusiszkos valdžios.

Akyva ‘kad ne policije no 
prokuratorije nieko apie tai 
nežino ir neranda užraszuosia.
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UŽ VIENA RUBLI NUŽUDĖ 
7 ŽMONIS.

Vladyvostokas, Rosije. — 
Tūlam kaime, keliolika mvliii 
nuo czionais, atėjo nakties lai
ke keli pleszikrti pas ūkininką, 
nužudė ji, jojo paezia, keturis 
vaikus ir viena berną. Isz- 
krauste visus kampus jeszko- 
dami pinigu, rado tik viena 
rubi. Paskalai ėjo po kainui 
kad tasai ūkininkas aplaike 
isz Amerikos keliolika szimtu 
rubliu ir isz to paskalo pasi
naudojo pleszikai, kuriu po
licija lyg szioloi da nesurado.
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Bet jis su-

Bijok tu Dievo, •žmogau, 
užtroksziu, taip czibnais 

duszna! — szauke Kvarabai- 
tiene in savo vyra nakties lai
ke, melsdama idant atidarytu 
langa.

Vyras patamsėjo sueziupo 
langa, bet jojo negali atidary
ti.

Pati
verkti, vyras
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METU.
Jonas Drew, 

koniszkas aktbds, East Hamp
ton, L. I., j 
žmonis, nes kniaukęs 73 motus;

žymus Ameri-

isz bai-

jo

kus, kuri keldavo kasdien vai-

isz piktumo praliejo 
negalėdamas to 

ilginus nukensti iszmuszes Įau
ga kalba:

— Na, tegul tave kvaraba 
paima, dabar turi szviežio oro!

— Acziu Dievui, susznabž- 
dejo motere ir saldžiai užmigo.

Ant rytojaus kada Kvara
ba it Ls atsikėlė, pamate kad ne 
langa iszmusze tiktai szepos
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Kas Girdėt
——  ■ ■ - - - - - ■ -   - - - -—J
Ar žinote kad kbžnas Ameri

kietis sziadien yra daugiau 
vertas ne kaip 1920 mote?

Amerike sziadien randasi be- 
Ryj<‘ 4,858,473,503 doleriai, o 
idant juos padalint del visu gy
ventoju (visu gaivu) tai kož 
nam pripultu po 42 doleriai ir 
21 centai. Gyventoju Amerike 
buvo 1 diena Augusto 115,641,- 
000.

prisisnvint.
Tokia tai istorije. Trnmiia, 

labai trumpa, bdt neuŽHiUioka 
ja ja ilgians pratęsti, nes tokiu 
istorijų, czionais Amerike, isz
Liotuviszko gyvenimo turime 
daug, labai daug, ant kasdieni
nio pa red ko.

Amerike randasi apie dvide- 
szimts milijonu automobiliu. 
Konia kbžiias locnininkas au- 
tornobiliaus piszkina Nedėlios 
diena pnsivažinet, taip, kad ke
liai yra pilni gazolinio dūko ir 

palengva. Ar-
sveikian 

kalnus

I •

«
i

Grofas Karolius Aleksandra, 
jauniauses sūnūs grofo Al
brechto isz Vurtembergo, likos 
inszventintas ant 'katalikiszko 
kunigo Utarnin'ke. Laike cere- 
mo n i ja i n sz v e i ft i n i mo, s u v a ži a - 
vo daugybe giminiu. Grofas 
Karolius gimė 1898 mete ir bu
vo kitados aficierium kariuo
menėje.

reikia važiuoti 
gi nobutu 
pekazti kur in 
szviežio oro toli nuo gazolino 
smarves ir pavojaus?

iszeiti 
ant

I

*
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Vokiecziai negalėdami dirb
ti nauju kariszku laivu !vagai 
sutarti Svietines Lygos, pradė
jo dirbti didelius aeroplanus. 
Neužilgio užbaigs darba ant 
didžiausio aeroplano kuris ga
les sutalpyti savyje not G0 pa- 
sažieriu. Tieji oriniai milžinai 
perleks per Atlantiko mares in 
Amerika ir kitas dalis svieto.

Badai Bosiję pradėjo aero- 
planines keliones tarp Mosk- 
vos ir Pekino, Kinus. Kaip gir
dėt, tai Rosije bus viena isz 
pirmutiniu viesZpatyscziu, ku
ri valdys daugiau aeroplanu ne 
kaip kiti sklypai,'kada tik pa
sikels ant kojų.

vadina 'jaja Bessy.
užklansiteT

/

%

Gyveno vienam mieste, kur? 
— na tai pasiliksime tuom kart 
del saves, — k (/kis tai... Ka 
ežia kalbėt kaip jisai vadinosi, 
gana kad'buvo, o da ir ten yra, 
ba ketino važiuoti in tevynia, 
bet gerai apsvarstęs nevažiavo. 
Pasiliko, ir vela -dirba dratau- 
neje. Pavardykime ji Jonu, tu
ri paezia, sakysime, Barbora. 
Jiji vadina ji Džanu, o jisai ir 
“kiti”

Kas tieji “kiti”’
O gi prielaidiniai, kuriu ne yra 
du, ar trys, tik daugiau.

Džonas dir'bo sunkiai, yra 
jrnysnis už Bessy, parėkiamas 
isz darbo anksti — ba nakti
mi dirba — tai yra netinkamas 
ant visokiu “marnaseziu” ir 
linksmybių...

Bessy, sveika motore ir ge
ro sudėjimo, karszta kaip mun- 
szaine, ir turinti tik du vaiku:.. 
Bessy dienomis truputi gyve
no ajisimalszinus, bet naktimi 
buvo “nubudus” lovoje.

Viena karta szesziolikos me
tu dukrele Mere, pasakė *te- 

“Teveli, kada tu iszeini 
aut naktinio “szipto,” 
mama atsilanko daug vyru ir 
eina in bedruimi kur mama gu
li.”

Džianas netikėjo dukreliai— 
kaip tasai bibliszkas “ 
nas Tamoszius”— pakol pats 
savo akimi nepersitikrino, o 
persitikrino sekaneziai:

Nesenai atsibuvo ekskursije 
in Lietuva. Džianas netikėda
mas ka jam kalbdjo dukrele o 
ir 'kaimynai laikas nuo laiko, 
sumanė iszvažiuoti su visa sa
vo szeimynelia in tevynia. Tu
rėjo parengta praszparta del 
visos szeimynos, kuparai supo- 
kuoti ir pinigai iszimti isz ban
kus. Ne szis ne tas, ant nelai-

> o

vui:

4

< i marnaseziu

tai pas

nevier-

ATSAKIMAL
Mrs. M. G. St a r ford, Pa. — 

Jaigu vyras nėra 
citizinas gimias 
neturi tiesu laikyti jokiu gink-

iie karabino eiti 
Bot, jaigu, jo pati 

na- 
josios varde tai

szio sklypo 
Europoje*,

|
I
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mes Bessy dingo isz namu 
drauge su ja ja ir pinigai.

Bessy toli nebėgo, pasiliko 
tarų paežiam mieste. Paliko 
vaikus ir Džiana ant Dievo ap- 
veizdos, o pati iszrunijo su ki
tais, ir negana to, da apskumle 
Džiana ant persiskyrimo Až- 
met i nedarna jam, kad ja ja no
rėjo pamesti ir iszvažiuoti su 
vaikais in tėvynė.

Bet Džianas turi praszparta, 
kuriame paraszyta kad ketino 
iszplaukti su paezia ir vaikais 
ir tikisi laimėti teismą ir lai
mėti taipgi persiskyrimą nuo 
savo Besses ir sūdąs nepripa- 
žysjai tuos tris tukstanezius, 
kuriuos* czedino del savo vai
ku, o kuriuos ji ji nori del saves

lu namie, 
medžioti.
czion yra gimusi, biznis ir 
mas randasi
gai laikyti ginklą del savo ap
gynimo namieje nuo užpuoli
ku. Bet saugiausia butu, idant 

iszimln nuo skvajero 
laikyti ♦

mot (‘re
pavelinima kad gali
ginklą del savo apgynimo. To
kia pavelinimas mažai 'kasz- 
tnoja.

mažai

BUDROE VAN SERVICE

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

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

Bell Telefonas 341-J.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Mokamo S.czla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prio jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mos norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

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

Lietuviazkaa Graboriu*

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

6HI W. Sprue* SU, 
MAiUSUV CITY, l*A.

30« MAIlKKT ST.,
TAMAUCA, l*A.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patarnaujame Bimpatiszkal, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

ATTENTION!LADIES!
YOUR Dftuoaisr 
RKCOMMINDI

ROYAL PURPLE 
PILLS

Dis. by First National Laboratories, 
Lehjghton, Pa.

MINERS’ ASTHMaT
Anglekasio dusulis, gerkli

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

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.
724-736 Mul
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Lietuviszkos Pasakos.
■ ir i

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
„

Apie Mildute ir jos moezia 
Laume ragana.

Gyveno senelis ir bobule ir 
turėjo duktero Mildute. Bobe
le numirė ir paliko Mildutei sa
vo pa segi ne karvyte. Senelis, 
neilgai laukes, apsiženijo ir pa
eini* paezia Laume ragana. Ta 
ateidama atsivaro sh savim 
Iris dukteres: vyriausioji buvo 
viena akia, antroji trimi, o jau
niausia keturiom akimi. Laume 
labai nekente savo podukros 
M i Mutes ir vis varydavo lau
kan ganyti galviju. Viena die
na geliant Mildutei laukan, in
dą ve jai moezoka pundeli linu 
ir prisakė kad lyg vakarui ga
nydama suverptu. Iszgyite Mil
dute laukan ir 
verkdama.
pasegi ne

(luto gulėdavo

’ ' .1 *■■■! ' Baili , ■ I

niekas negalėdavo pasiimt, kad 
tik inkiszdavo viedra, tuojau 
eidavo gilyn. Tiktai viena M’il- 

pasiraszkyt
obuoliu ir pasisemt isz szul'inio 
vyno. Už tat da laibiau jas lau
me pradėjo neapkęnst ir vis 
anksti brukdayo ja ‘laukan gal
viju ganyt. Viena karta važia-
vo pro ton karalius ir pamato 
Mildute ganant galvijus. La-

vaikszczioja 
prakalboje jos 

“Neverk
Ii- 

ka rvnte:
Mildute! Paimk linus ir inki- 
szus pro mano viena ausele, pa
pūsk in bus g:
Mildute linus pro viena karvu
tes ausele, papūtė, ir iszlindo 

ausele: gatava, su
su aust a! Pargynė 

Mildute namo ir paVnosze gra
žias ir plonas drobes viela* rie
timą. Kita diena indave laume 
Mildutei du pundeliu linu ir 
prisakė, kad sirveUptu ir 
leido savo duktere, kuri buvo 
su viena akia, žiūrėti kaip Mil
dute suverps tiek daug linu. 
Pagane truputi, Mildute sako 
laumes dukteriai: .x..w.x, 
tau pajeszkosiu

M i Id ule 
1 miega

le!” Eme ir užmigo laumes 
duktė. Tada Mildute, skubinai 
paeinu linus, inkiszo pro viena 
karvutes ausele ir papūto. Kai 
laumes duktė pabudo, tai rado 
jau Mildutės ir suverpta ir su
austa. Vakaro pargenus namo, 
laume nu'lupo savo (lukteri už 
tai, kad neinate kaip Mildute 
suverpė ir suaudė. Antra die
na, iszleido drauge.su Mildute 
ganyti ta (lukteri, kuri su tri
ni i akimi. '
Mildute ir jai sako: 
tau g: 
tik paėmė jeszkot 
te giedot: “ 
viena akele!” 
akis. Paskui užmigo ir kita ir 
treczia. Tada Mildute paome 
linus, inkiszo karvutes auselei!, 
papūtė ir iszejo pro kita su
verpta ir suausta. Pabudus lau
mes duktė, rado kad jau buvo 
audeklas gatavas, o vakare 
pargynus namo, gavo in užpa
kali nuo moezios, kad neiszsau- 
gojo. Ant rytojaus po tam, isz- 
siunte saugoti duktere su ketu
riom akimi. Paėmė Mildute ir 
jai galva .pajeszkot. Erne dai- 

Užmiega, miega viena 
Paskui ‘kita ir treczia

d avaI” Inkiszo

pro kita 
verpti! ir

jeszkodama 
Užmiega, 

Erne ir
4 4

isz-

asz
Be-

“ Duok 
galva!”

gieda:
viena ako-

Paganįus truputi 
Duok asz 
I” Kaip 

eme Mildu- 
miega 

Ir užmigo viena

< l

d va pajeszkosip I

Užmiega,

gatavas

nuot: “
akele!”
užmigo. Užmirszo Mildute pa
sakyt, kad Užmigtu ketvirta 
akis. Kaip tik Mildute nuėjo 
pas karvute ir inkiszo per vie
na ausele, papūtė — iszejo ga-

>
vis-

No-

tavas audeklas. Laumes duktė 
nemiegodama viena akia, 
ka mate ir parge nūs namo, pa
sako moeziai. Užpuolė ragana 
ant senelio, kad papjautu Mil
dutės pasogine karvute.

Iszgirdus Mildute, kad jos 
karvute ketina pjaut, iszejo 
gurban ir apsikabinus ja eme 
verkt. Karvute jai sako: “
verk Mildute! Pjaus mano, te
gul sau pjauna. Tau reikės ma
no žarnas daryt. Bedarydama 
žarnas, terasi aukso obuoleli ir 
aukso žiedą. Tas bus tavo krai
tis. Tu szituos obubli ir žiedą 
inkask tėvo daržo žemoj.” 
Taip Mildute ir rado, žarnas 
darydama, obuoleli ir žiedą. In
ka so darželyje, o ant rytojaus, 
vietoj otbuolio, iszdygo obelo su 
aukso obuoliais, o vietoj 'žiodo, 
aukso szulinis su žaliu vynu. 
Niekas negalėdavo pasiraszkyt
nuo tos obeles dbųoliu. Kas tik 
priėidavo artyn, .tuojau szakos 
su obuoliais kildavo augsztyn.
Taippat ir vyno isž saulinio

bai ana karaliu'i patiko, nes bu
vo labai graži. Praleidus keletą 
dieini, atvažia’vo tas karalius 
Mildutės p’irszlom.

Senelio nebuvo nahiie, o lati- 
5ne pakiszo Mildute po kubilu 
ir pakovojo kamaroj. Karalius 
tuojau klausė, kur yra ju gra
žioji duktė, anas jos atvažiavo 
pirszlem. Laume greitai aptai
se savo vyriausiąja (lukteri ir 
pakiszo karaliui, bot szis jos 
nepriėmė, sakydamas, 
ta. Aptaiso anttaja, bot ir ta 
karalius is/brokavo. Kada in- 
vedo laume trecziaja su ketu
riom akimi, net nusigando ka
ralius: tokia baisi buvo! Supy
kęs ant laumes pasako, kad jai
gu neras gražiausios dukteres, 
tai nukirs jai galva. Nora kas 
laumei daryt. Iszejo kamaron 
ir pikta, atVožus kubilą, tarė:

Paskrebelo, papoezkole! Lysk 
isz po kubilo.” Tyczia apiply- 
szusia ir neprausta invodo pas 
karalių Mildute. Bet kaip tik 
ja pamato karalius, jam net. 
szirdis apsalo ir pasako: “SzJ- 
ta asz pasidabojau ir noriu pa
imt ja už karaliene!” 
karalius siuvėjam, kad pasiutu 
rubus kuogražiausius ir naujus 
czeverykus. Kai jau buvo visa 
gatava, 
rednias atsiuntė Mildutei 
liepe, kad apsitaisius lauktu jo 
atvažiuojant. Bet laume vol 
Mildute pavože kamaroj po ku
bilu, o su jos suknelėm apvilko 
savo vyresniąją (lukteri ir su 
ezeverykais apave kojas; bot 
ta i Į), kad jos kojos buvo del tu 
czeveryku per dideles, tai pir
ma, laume paėmus kirvi, apta- 
sze, o 
inkiszo i 
karaliaus. Atvažiavo karalius 
su pajauniais ir atvožė viena 
karieta del Mi'ldutos, kith del 
saves. Insodino jnunaja vienoj 
karietoj, in kita insedo jisai 
pats ir važiuoja ant vineziaus.

medyje

kad. ne

( (

Užsakė

tai karalius visas ap- 
, ir

paskui, per dideli vargut į t 4 < « f < ’ (

ir latiko atvažiuojant.

Važiuojant per girria 
gegute užkukavo:

Kuku! Ponas karaliau! 
Kuku! Ka tu ežia veži? 
Kuku! Ne savo mergele! 
Kuku! Laume ragana! 
Kuku! Pasižiurek-gi!
Kuku! Pilna karieta 1
Kuku! Juodo kraujelio!
Sustojas karalius, pasižiurė

jo ir atrado pilna karieta krau
jo ir sėdėjo .ne Mildute, bet 
duktė laumes raganos. Liepe 
iszbrukt laukai! ja, sugryžo at
gal ir užkure laume, kad atves
tu Mildute. Laume nenorėjo, 
kad Mildute karaliene pasilik
tu; greitai vėl, aptaiso antra ja 
dnktori ir iszleido. Bevažiuo
jant per girria, vol gegute už
kukavo, kaip pirma ir vol su
gini Ženo karalių. Aptaise Jau-

i

me trecziaja (lukteri, bot ir su 
ta gegute /mgrnženo. Užpyko 
karalius ir sako, galva nukirs 
laumei kad neduos gražiosios 
dukteres. Nėra kas laumei da
ryt! Atvežus kubilą suriko aut 
M i Id u t ęs: ‘ ‘ Paskrebelo, pa- 
peezkele! Lysk isz po kubilo!” 
Aptaiso Mildute karalius ir įsi
važiavo ant vineziaus. Kai va
žiavo vieszkeliu, tai ir aukso 
obele ir szulnis vyno paskili 
Mildute seko. Kai važiavo per 
girria, tai gegute kukavo:

Kuku! Ponas karaliau! 
Kuku! tai di/bar veži! 
Kuku! Tai savo mergele! 
Po veseilios karalius su Mil

dute ilgai ir gražiai gyveno.
(TOLIAUS BUS.)

W TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY 
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Laidoja kunŪB numeirėllu, ' Pasamdo, 
’automobilius del luidotuviu, krikai- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .1
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“Paskrebelo

010 W. Centre St. Mehpnoy City, Pa.
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A UKSO 
LAIKRODIS

Cbicagoje vienas laikrodi
ninkas buvo labai turtingas. 
Jisai beveik no laikydavo kito 
kiu laikrodžiu, kaip tik auksi
nius. Draugu ir pažinstamu tu
rėjo visame mieste labai daug.

Viena karta tasai laikrodi
ninkas iszkcle didele puota sa
vo draugatns. Nusirinko labai 
gražus senesniųjų ir jaunimo 
būrelis. Visi 'buvo linksmi. 
Szoimininkns atsinbszo viena 
labai dailu auksini laikrodi ir 
su žinovo pn'sigerbjimii pasako
jo, kaip tas laikrodis yra bran- 
gus.

Netikėtai atėjo daugiau sve-
, .v ««■>.<! n u -ožiu. Pasisveikino, kalba 

krypo visai in kita puse. Besi
rūpindamas szeimininkas pa- 
vaisziniti savo gerbiamus svo- 
cziiis visai pamirszo ir savo 
nnosta'bia pasaka apie ta reta 
gryno aukso laikrodi.

Visi skaniai pavakarieniavo, 
pasilinksmino. Bet sztai laik- 

grybszt,
m už kiszoniu, ugi laikrodžio 

nėra. Snmiszo.
— Gerbiamieji svoteliai! — 

atsiliepė jisai: — asz jums ro
džiau ta nuostabu,‘brangu auk
so laikrodi. Dabar asz jo ne
randu. Ar nebusite kuris per 
klaida inside'je sau in kiszoniu.

Visi svecziai beregint iszvor- 
te savo kiszenius. Tik vienas 
jaunas vaikinas nuraudęs; so- 
d(*jo ir nenorėjo parodyti savo 
kiszoniu.

— Asz sa'vo kiszoniu ne
versi u. Duodu garbes žodi, kad 
asz 'to laikrodžio neėmiau ir jo 
net u riu. —

sznairomis žiurėjo in 
vaikina,’bet nodryso užsipult i. 
Jisai turėjo iki tol pas visus 
gera varda. Bot tas keistas jo 
užsilaikymas daugeli verte 
galvoti, kad jisai; o ne kas ki
tas bus pasisavinęs taji auksi
ni laikrodi. Tszsis’kirste visi, o 

' la i kH)Hži o nora'do.'
Eidamas gulti laikrodinin

kas nusivilko szvarka ir smar
kiai padėjo ant kėdės. Skverno 
kas tai py'ksztelejo. Czinpt, 
ugi jo auksinis laikrodis. Ry
tojaus diena szaukia laikrodi
ni ideas ta atsisakiusi parodyti

rodininkas
s:

grybszt,

te

Visi

daugeli

TIESIOG IN KLAIPEDA
BE JOKIO PERSĖDIMO
Laivu ESTONIA 

21 RUGSĖJO(SEPTEMBER)
Lietuviai, kurie mano atlankyti 

savo gimtąją szali arba mano 
grįžti namo, prisidėkite prie szios 
ekskurcijos ir važiuokite isz New 
Yorko tiesiai in KLAIPEDA.
Geriausias ir Parankiausias 

Kelias in Lietuva.
Suprantamas dalykas, jog pa

rankiausiu keliu bus visada tas, 
kuriuo važiuojant iszvengsit visu 
neparankumu ir nesmagumu su- 
risztu su kelione per svetimas 
szalis.

Baltijos Amerikos Linija 
yra tai vienatine linija kuri dabar 
leidžia laivus isz Now Yorko 
tiesiai in

KLAIPEDA
Važiuojant tiesiai in Klaipeda 

iszvengsite kitu visu alstybiu ir 
sumažinsite iszlaidas ir varga. ' 
Ypacz szeimynoms su buriu vaiku 
ir su didesniais bagažais yra labai 
paranku važiuoti bo jokiu persė
dimu tiesiai in Klaipeda.

Prekes Laivakorcziu in 
Klaipeda

TRECZIA KLIASA .. $107 
IN ABI PUSI TIK .. $181

Sutaupysit $44.50
TURISTU KLIASA .. $117 
IN API PUSI ’.

Sutaupysit $44.50
ANTRA KLIASA .. $142.50
IN ABI PUSI ............ $270

Sutaupysite $30.00 
“Revenue Tax” ir “Hoad Tax” 

atskirai.
A

Sekantis lazplaukimas Laivu 
Laivas LITUANIA 31 Rugp. 
Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus nr sthcziai in kompanija 

Baltic America Line
8—10 Bridge St. New York

|<Al.1,«II^,1*|... .11 — W.* "i L*—.

laivus

p OI’

.. $196 
b

1

savo kiszenius vaikina ir sako:
— Asz savo laikrodi radaru. 

Mano szvarko kiszenius pasi
rodo dsas prairęs ir jisai irtpnrt- 
1(* in pat skverną. Bet sakyk, 
gerbiamasis, kodM Tamsta ne-, 
norėjai parodyti savo kiszeniu? 
.Juk Visi dabar mano tamsta 
pasisdvines mano laikrodi. —-

— Mano Geradari, Tamsta 
žinai, knd asz esu neturtingu 
tovii f.unUR. Kasdien pareida
mas namo
vakarienes. Nenorėjau, kad tai 
pastirtu kiti svecziai ir nebotu 
Tamstai kokio nemalonumo del

žinai, knd

asz parneszu jiems

V

manes. — „ f
J*1Suspaudė karsžtai laikrodi

ninkas bernioko ranka ir sako.
— Tamsta esi geras sūnūs. 

Kad tamstai nereikėtų daugiau 
taip toli vakarienes neszioti 
savo tėveliams, apsigyvenk 
pas mane. Asz pavedu Tamstai 
mano krautuves priežiūra. —

Rii dide'liu džiaugsmu vaiki
nas apsiėmė pas geraji laikro
dininką dirbti, o tas prie kitos 
progos sukvietęs sveczius pa
pasakojo, kaip tas aukso laik
rodis atsirado jo szvarko

K. Kj.—Laive.
—

4' "i .

atsirado 
»k verne.

* >

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU
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NAUJAS DIDELIS
, SAPNOR1US

. ___ - _______ .1. ____________ __________ —

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5y2 c°b plocirio
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz visoj

i

M

yfy; v''

• ♦

1

■

"Wi ir-z#

y-i;

IK' > 
f ’ 4
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jį,,

ftbo t'i;

u

kiu flcnraszcziu. Iszgoldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane- 

• ' tu ir visokiu burtu. :: ::
Knyga puikiai drueziai 

apdaryta kietais audeklineis
PREKE $1.00

W. D. Boczkauskas - Co
Mahanoy City, Pa.

apdarais.
•»

<*******' •ew

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas. 

., ausu spengimą
Todėl Jus jaueziates ligotais.

J&igu
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima,

6 i*. Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei
| norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- 

janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

g ir neturite apetito.

)*

(

SALUTARO STOMACH BITERI
I

Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 
jo, jei aptielJorius neturi siuskite užsakima'mum, o mes 
Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 
639 West 18-th St - Chicago, DI.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Dru ežiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrssab41<

BZTAI KA RA8Z0 I8Z LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

t

'A

lakstantis Naktų

<4

Gerbemuls Tamlital:—•
Sulaukiau nuo juau ■lunczlamoa 

mano vardu knyga
Naktų ir Viena** ui kuria tariu 
■zlrdlnga acslu Ir labai 
kad tokia knyga kaip

“Tuksiantis

diiauifuoei 
MTulutaiiWi 

Noktu Ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra lingeldu akaityU visokias 
Istorijas, jai skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas ssventai Ir sma
giai praeina. Abi Tįsiems linkėctlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas imogus apie Tieka tada 
pamirsztl ir Tįsoki rupesesiai nors 
ant Talandeles atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAB.
18 d. Gerulio 1821m.
Dt. Palazduonya, 
Cceklsskes Tai. 
Kauno apak. 
LITHUANIA.

f

t 
e

Yra tai ketvirtas iszdavimaa toe puikios knygos, taa
parodo kad žmonema labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti in Lietuva. Prėkė knygos Amerike $2.00 
Preke knygo® in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50. 
W. D. B0CZKAU8KA8 - CO. MAMANOY CITY, PA. 
-—'—; ~ ~~
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAKAHOY CITY, YA.
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8-czias Procentas ui jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio ! 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., .
moka 3-cžia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
‘ ‘ Dėkite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysit*
del Anogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
„..T, . 1 r ... . ...... ~ ■■=
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SUGRYŽO
Lietaus 

ankstyvo pavasario. Javai, ne 
gaudami drėgmės, iszdžiuvo, 
bulves nugelto dar nespejusios 
pražydėti, gyvuliai vaikszczio- 
jo po lankus pusgyviai negau
dami žoles ne vandens. Tarp 
isztroszkusios žemes ir mila- 
szirdingo dangaus užsidėjo 
koki tai stora uždanga, neduo
dama nupulti ne vienam veu- 
dens laszeliui. Upelis, prie ku
rio stovėjo malūnas, iszdžiuvo 
visiszkai; didelis mahmo ratas 
iszdžiuvo ir subyrėjo in dalis. 
Ežero vanduo kas kart vis to
liau traukėsi gįlumon, tarytum 
jeszkodamas tenni prieglaudos 
nuo nemilaszirdingos saules 
kaitros. Vaikai szimtais mite 
nuo kruvinosios, o laukai bu- 

pripildyti dulkėmis,

nebuvo nuo pat

vo pripildyti dulkėmis, tary
tum, ežia ėjo žiauri žūtbūtine 
kova. Taip, ežia buvo ne kas 
kita, kaip baisus karo laukas, 
kur ūkininko turtas buvo ne- 
mielaszirdingai naikinamas, o 
pastarasis neszc mirtina smū
gi visam krasztni...

Tie sunkus metai ypatingai 
sunkiai atsiliepe in Kalio szei
myna, kuri žmones paprastai 
vadino “Miszko Kalis,” 
jo menkute g ritele buvo 
ežioje gilumoje didelio pnszy- 
no, apie kuria matėsi nedide
lis plotas pilko smėlyno, kuris 
dargi derlingais metais var
gais negalais atneszdavo men- 

Tokiais metais,

Miszko Kalis, nes 
pa-

I

Ne, tokie žmonos, kaip
Juze, nie

kuti derliu.
kuomet per isztisa vasara Ii ja, 
isz viso to lanko buvo galima 
gauti apie pusantro centnerio 
maiszytu javu, avižų ir rugiu, 
o sziais metais jis nieko nega
vo, taip kad atrodytu lyg Ka
lio szeimyna turi mirti badu, 
neturėdama kuomi prasimai
tinti.

♦Kalis ir jo žmona
kuomet negali mirti badu.

Blogiausia buvo tas, kad jis 
privalėjo nekuriam laikui isz- 
važiuoti isz namu, kad uždirbt 
duonos del žmonos ir vaiki). 
Kitais metais jis būdavo eina 
in kaimus pas ūkininkus kul
tu, arba darbu dirbti, o sziais 
metais ir patys ūkininkai 
turi ko kultu.

ne 
Jis taip pat 

eidavo stogu dengti, szymet ir 
tu nėra, kadangi sziaudai rei
kalingi paszarui. Be to jis ge- 

ir dirbdavoras mūrininkas, 
prie mūrinio namu statymo, 
bet szimet ju niekas nestato, 
kadangi žmones ir patys vos- 
vos gali prasimaitinti.

Kur tai toli toli in sziaure 
už keliu szimtu kilometru bu
vo statomas naujas geležinke
lis. Vienas isz jo draugu pata
rė jam važiuoti sakydamas: 
“Toks mūrininkas kaip
tai be abejo gausi tenai darbi 
ir gerai uždirbsi.” 
taip pat rengėsi tenai važiuot, 
nes jam buvo pasiūlyta nedi- 
delios darbininku partijos vir- 
szininko vieta.

tu,
)

Draugas

to-

Kadangi nebuvo kitos iszei- 
ties, tai norom nenorom reikė
jo važiuoti ir nieko nelaukda
mas Kalis pradeda rengtis in 
kelione. Susiranda geriausi 
savo szvarka, žmona suranda 
varvalio, isztepa sudžiovusius 
senus jo batus, kas reikia pa
taiso, indeda szi ta in keliones 
krepsziuka ir iszleidžia.

Kaip sunku persiskirti
kiam ilgam laikui. Jau penkio
lika metu kaip jiedu gyvena 

9 drauge, 
dvi dukterį 
penkiolika metu neprisejo 
jienrdviem wkirtis bent ku
riam ilgesniam laikui, nebent 
tokiais atsitikimais, 
Kalis gaudavo darbo kur nors 
toliau nuo namu, bet ir tuomet 
ne ilgiau kaip savaitei. Dabar 
gi jis iszvažiuoja visiems me
tams... Jis siuntines namo pi
nigu tiek, kad Juzei ir vai
kams nepriseitu badauti — 
viskas bus gerai.

Atsisveikinant nei žmonos 
nei vyro veiduose neinatyti jo
kio neramumo, nematyti ju 
akyse ne vienos aszaros.

turi keturis sūnūs ir
> per visus tuos 

metu

kuomet

Kalis klausianczin žvilgsniu

•‘SAULE” '•f

t

kuriuose randasi lovosKansas, kuris susideda isz szesziu senu stryfkariu

TURISTU (KELEIVIU) ABAZAS ISZ SENU STRYTKARIU.
Vionas isz nepaprašo ziansiu abazu del keleiviu likos atidarytas užmiestyje Lawrence, 

Kansas, kuris susideda isz szesziu senu stryfkariu, kuriuose randasi lovos, c_._-----------
szviesos, sziltas ir szaltas vand no,-žodžiu visokį smagumai del keleiviu pribunancziu su tuv 
tomirbiliais in taja aplinkiniu keliaudami tolinus in Westus.

elektrikines
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AMERIKOS LIETUVIU DIENOS
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MANIFESTACIJA- puoszti gintarais.
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I Susigrnpavimas (iszsirinkia- 
vimas) visu dalyviu zygiavi 
mid didžiausia ir gražiausia 
miesto gatve (Broad St.) tie
siog in Exposition Grounds in- 
vyks nuo 12 — 1:30 vai. po pie-

Vaikinai — Vieni pasirėdė * 
baltom gėlėms,

BALTRUVIENE
Oi szirdeles jums pasakau

« -J J ... L J. ’
,

ir gražiausia

pažiurėjo in žmona, kuri dabar 
stovėjo prieszais ji ir apžiurė
jo szvarka, ko jis nedaro tur 
but bėgyje penkių metu.

< i

no,
Vnrgsze mano Jiize, pnse- 
snliesėjo nuo vaiku 

sunkiu kasdieniniu darbu”, 
— tarė jis.

Toks pastebėjimas, isz sza- 
ne ti'k kad ne

bot dargi užgaulin
gas, o jeigu neužgaulingas, tai 
ir nieko hereiszkiantis. 
inkaites Juzės veidas pasidar 
daug linksmesnis, kadangi ji 
puikiai žinojo, kad czia jis no
rėjo pasakyti ka tai szvelnaus.

“Tegul laimina tave Dievas. 
Valgyk tenai iki busi sotus, o 
nebadaug ir, saugok Dieve, 

ypacz di-

lies žiūrint, 
szvelnus,

ir

Bet
e

saugok 
saugokis degtines, o 
numito, tenai yra daugybe in- 
vairiausiu pavoju, kurie gali 
tave pražudyti.”

Kalis insmeige peili in pa
skutine bulve ir, mastydamas, 
ja kramtė.

Pasisaugosiu,

galima ap-kaip nekaip buvo 
seiti. Prie kiekvienos galimy
bes gauti kur nors darbo ji ne- 
žiopsojo ir galu gale jai pasi- 
sc&e iszausti gelumbes del Ka
lio ir vaiku. Jai paežiai nieko 
nereikėjo.

Ir sztai kodėl tai gana ilga 
laika, kaip nebara laiszko. Ji 
beveik kas diena vaikszczioja 
in stoti bent ka sužinojus apie 
Kali bet veltui 
nios.
antras ir treczias, o žinios 
kaip nėra taip nėra. Ji su di
džiausiu nekantrumu lanke

Sil
si I ko

— jokios ži- 
Praejo menuo, 

treczias,
praėjo

vaka ru.
n

“tuxedo
kiti baltoms bliuzkoms ir juo
doms kelnem su raudonam gė
lom.

Organizacine Komisija.
Iki sziol neabejotinai daly

vauti jungtiniame chore yra 
pasižadeje ir stropiai ruosziasi 
sekanti chorai ir paskirstyti 
rajonais:

I. Pittsburgh’o rajonas 
Vincento parapijos

, J 8 U

l
.j

■-j

tu ’aikštėje tarp 18—19-tos ir 
Vine—Race Streets (priesz ka
tedra Szv. Petro ir Povylo), 
kame grupuojasi ir kitu tauty
bių organizacijų parodos.

Manifestacija (eisena) 
sideda punktualiai 1:30 ir te
sis iki 3:30.

Manifestacijoje gyvais 
veikslais atvaizduojama ketu
ri (4) svaigiausi Lietuvos is
torijos periodai (laikotarpiai):

1. Stabmeldiszkoji Lietuva:
(1) paveikslas— Lietuvos

* J

1

pra-
J
' IIMi

Nesenai isz Vorcešterlo 
parvažiavau, 

Nespėjau ant krėslo atsisėsti, 
Vėl turėjau in ten bėgti.

Nubėgau ant vieno atryto, 
Paregėjau ten dideli d y va, 
Kaip ant svieto atėjau, 

Da tokiu sorkiu neregėjau. 
0 lifid jau vėlus laikas buvo, 
Nakvynes niekur ne buvo, 

O pamaeziau žiburėli, 
Jeszkojau ten kambarėlio.
Sztai atėjo ir žandaras, 

Akyvai 'žiurėjo kas daros, 
Greitai tropais augsztyn lipo, 
Sodoma ir Gomora ten užtiko.

Žandaras žemyn nuėjo, 
Ir in kita k a nebari pažiurėjo 

Ten ir sorkes užtiko, 
Ne vieno nepaliko.

Viena isz Vaterburio pribuvo 
Badai davatkėlė buvo, 

Bet bažnyežioje nuo senei 
nebuvo, 

Tik po urvas zujavo, 
N a k t i m i s pa 1 e i st u va vo, 
Ir orionais taip darbavo.

Bet ne ilgai czionais taip buvo, 
Ba žemskei pribuvo, 

Kaip isztruko tai nieks nežino,

pa-

(1.) Szv.
choras
(2) Szv. Kazimiero parapijos 
choras
(3) Braddock’o choro ir pa- 
vieniniai aplinkiniu choru dai- 
nininkes-ai.

II. Wyoming Valley.
(1) Wilkes Barre (pono StuL 
gaiezio choras)
(2) Wilkes Barre (pono Kara- 
szaiifko choras)
(3) Kingston’o
(3) Scranton’o
(5) Luzerne
((>) Forest City
(7) Vargom Varaiezio.

III. Philadelphijos
(1) Szv. Kazimiero parapijos 
choras
(2) Szv. Andriejaus parapijos 
choras
(3) Szv. Jurgio ir
(4) Baltimore^ ** ,

i

j
■

jais
J uzes

pasibaigė, 
vėl namuose

kartu 
szirdis.

J,

jau

— bus lai- 
nes

Simbolis
Tikybinis ritualas

Lietuvos Galybe
(2)
(3)

9 9

9 >

m

rio 
džiaugėsi 
Šimkus metai jau 
jos Kalis 
draugo su ja, jiedu vėl drauge
dirbs ir džiaugsis 
mingi, laimingi, nes szimet 
metai bus geri ir Kaliui nepri
sieis eiti taip toli uždarbiauti, 

pilna 'kibirą 
tyro szalto vandens, iszgero 
pora gurkszniu ir pamažu nu
ėjo namu link. Koks lengvas 
buvo tas kibiras, kokie greiti 

Ji buvo begalo 
linksma, koki ji nebuvo nuo to 
laiko, kuomet jiedu kartu su 
Kaliu gryžo isz szokiu ir ėjo 
per gražia pilna 'žydineziu ge-

osze

11. Liūdnoji Gadyne.
(1) paveikslas — Pavergtoji

■ T'i

. Ji prisisėmę 
szalto vandens

jos žingsniai.

j

(2)

(3)

1 9

9 )

kokie greiti (4) 99

' i

1
Lietuva 

Laisves Kovotoju
Auklėjimas

Laisves Kovotoju
Persekiojimai 

Tikybos Persekio
jimas 

Knygnesis.

T

i ji 

i'iiill 

Z'l
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(5) j >

nekantrumu 
bent kokios nors žinios, 
mažino dienos porcija, 
padalindavo in szeszias dalis, 
pasitikėdama rytojui ir 
brangiam Kaliui.

Atėjo laukiamoji diena. Ka
lis sugryžo.

Karta besiartinant linksmam 
pavasa riui, 
kaip tik 
miszka pasirinkti žabu 'mal
kom, o vaikai taip pat vaiksz- 
cziojo kur tai po miszka, jis 
parėjo ir inejes in kamara at
sisėdo kampe ant suolo. Kam
bary buvo tamsu, kadangi jau 
buvo vėlus vakaras. Netrukus 
gryžo ir Juze su malkomis, o 
paskui ja ir vaikai, kurie ne- 
szesi po kelias nedideles kar- 
cziukes, nuo kuriu nulupdavo 
žieve ir parduodavo, kad nu-

kuomet 
buvo

9

Ill. Lietuvos Atgimimas:
(1) Paveikslas — Amerikos

I

savo

žmona
iszejusi in 
žabu

“Pasisaugosiu,” — tare jis 
keldamosi nuo stalo. Po to jis 
pasiėmė savo keliones krep
sziuka ir iszejo Iszejo toli, to
li, kad uždirbus namiszkiams 
duonos kąsni. Niekas jo iszein- 
ant nepaguodė, neramino, no
tare raminanezio žodžio. Kas 
žino gal ir pas viena ir pas 
kita smarkiai plake 
bot nei vienas nei kitas neno
rėjo to parodyti. Pravirko tik sipirkti druskos arba degtuku, 
jauniausieji vaikai Andrius ir 
Lina, 
tarpduryje ir 
rankomis akis 
spinduliu žiurėjo in besitoli
nanti vyra...

Sugryžusi 
pasuolei! jo 
džius. ”

“Juk jie negreit bus reika
lingi!”

Atsidaro durys ir tarpdury] 
pasirodė Kalis.

“Juk tu, Juze, beturėjai 
tiktai tris silkes, o man indejai 
dvi.”

“Taip tris.”
“Sztai imk viena atgal, man 

pakaks vienos. Sudiev.”
“Pasilaikyk 'kely ji bus tau 

reikalinga.”
“O ne, tegu suvalgo vaikai. 

Sudiev.”
Jis sunkiais lėtais 

niais iszejo in vieszkeli, kuris 
lyg sidabrinis žaltys raitėsi 
per tanku miszka...

Po menesio laiko jis pradėjo 
siuntinėti namo pinigu. Kartu 
su pinigais gaudavo ir laiszku, 
kuriuos vyresnioji duktė, kuri 
lanko pradedamaja mokykla, 
skaitydavo bent po kelis kar
tus, kol galu gale ji neiszmok- 
davo mintinai, 
prastai buvo gana trumpi, ku
riuose Imdavo paminėti tie 
laikai, kuomet jis buvo dar 
kavalierius, o ji panele ir tar
navo kaimyniniame valscziuje 
pas viena ųkininka už tarnai
te. LaisZkai paprastai prasidė
davo žodžiu “Brangioji.” 
szydavo«Jkad jis yra sveikas ir 
nori, kad jo laiszkas rastu ir 
juos taip pat sveikus, kad vir- 
szininkai geri, tik valgis labai 
ir labai tonai esąs brangus, 
miegoti prisieina miszjco, ka-

szirdis,

Juze ilgai ilgai stovėjo 
prisidengusi 
nuo saules

in ikambari meto 
senus ‘‘ medpa-

J uze,

žings-

žaltys

Laiszkai pa-

Ra-

Ii u pieva, o ten tol i, toli 
tamsus misžkas...

“Kali, e ilk valgyti 
szals vakariene,” 
i neidama in kambari
maeziusi, kad jis tebesedi toje 
paežioje vietoje*.

Jis nesijudino isz vietos.
Gal atneszti czia ant suo-

o tai a.t-
— tarė J liže 

ir pa-

j

lo.” 
Czia

prie pirmo žingsnio kaip 
, o prie antro pa

sigirdo bidesys, tarsi butu kas 
su lazda sudavęs in grindis. 
Jis szhibuodamas priėjo prie 
stalo. Ant veido pasirodė 
stambus prakaito laszai.

Vaikai, kaip sėdėjo palei ji 
taip, rodosi, ir suakmenėjo I 
kiekvienas savo vietoje, neži
nodami, kas darosi. Juze taip 
persigando, kad vos-vos galė
jo susilaikyti ant kojų ir bijo
dama’iszgriuti nusitvėrė lovos 
gahi. _

“Dieve brangus... Kali., kasi 
su tavo koja?”

Jis pasilenike ant stalo, pa- 
galva savo pūslėtomis1 

rankomis ir tarė:
Mano koja...? Juzyte, tai... 

saszlavyne, szimta 
in sziaure nuo Sa- 

markando, palei statomaji ge
ležinkeli...”

: Galas :
GYDIKIS SU ŽOLĖMS 

GoriaiiHiaH būdas gydltia su žolėms, 
nos žoIor yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nos žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bilo kokios astma, viduriu

Juze klausinėjo apie invai-lir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinh 
ries dalykus, kaip jam sekėsi mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir t.t 
tenai toli prie to geležinkelio | p° 00c; Nuo tnwvu iszgasties, nuoma* 
ir t.t. *

In jos klausymus jis atsaki- 
užsimaseziu-

99

Dieve brangus, tai tu 
j9 j

, Ka-
— suszuko nustebusi

Kalis sėdėjo patamsėję taip, 
kad Juze inejusi in kambari jo 
ir nepatemijo.

“Sveika, Juze. 
( c

Ii, ežia 
Juze.

Ji numėtė malkas in paszali 
pažiurėjo ar yra krosneje dar 
malku ir pradėjo trustis apie 
vakariene.

Dabar taip pat kaip ir atsi
sveikinant, nebuvo jokiu mei- 
lavimosi, jokiu glamonejima- 
sis, tarytum, 
kaip matosi ir tarytum, 
nieko tokio ir nebuvo invyke; 
Nors Juze paprastai pasidarė 
sz/idk tiek linksmesne, vikresne 
vaikzcziojo daug gyeicziau, ne 
gu paprastai. Kalis sėdėjo ne
sijudindamas ir buvo labai 
iszblyszkes. Be abejo isz ke
liones.

Jisai buvo labai 
nes nuo stoties

j

kad jiedu senai 
kad

nuvargęs, 
iki namu vi

si dvideszimtis penki kilomet
rai kelio.

(2)

(3)
(4)

(5)

, >

j j

9 9

Laisve kelia Lietuva 
Lietuviai kovose už

Amerikos Laisve
Pavergtoji Vilnija 

Lietuva Pasauliniu
Valstybių Tarpe 

Liet u vaitos darželis

I
IV. Schuylkill County ir ap

linkines.
(1) Mahanojaus
(2) Tamaqua
(3) New Phila.
(4) Coal Dale

Į

II*

Kalis staiga pasikėlė,
bet 
tai susirieto

reme

• Į

Ant veido

4 <

ji;., gblb
kilometru

9

Tik tuoj paregėjau bambiliu 
Jaunesnius susodino,

In koza nutarambanino.
Prova ant rytojaus turėjo, 

Po dvideszimts doleriu sudėjo. 
Už dukrele 'motina užmokėjo, 
. Ba sportelis pinigu neturėjo.

O szirdeles sakau,
Tiek apygardų apvažiavau,
Dii tokiu pasileidėliu 

nemaeziau.
O tu moterėlė apsistok, 

Savo kaili paguodok,
Su vyrais nesitrankykie, 

Dukrelių savo i.r suvaldykie.
Savo v y rd mylėk, 

Su puodais galVa nedaužyk )

Jaigu da karth Užklupsiu 
Tada gerai kaili lupsiu, 
Vardus visu' pasakysiu, 

Nieką nepaslėpsiu.
♦ ♦ , ♦

Tamakveje nekurtos bobeles 
latravoja,

Be paliovos vis baliavoja, 
Prie namines aplink susedia, 

Per diena nieko ne edia.
Vaikus vežimėlyje palieka

Iszpuola, r 1 y
Klykauja, Staugia.

Nueina namo, lovoje stena
Vyras isz darbo parėjus 

klabina,
Daktaru tuojau paszauke.

Kaimynus ant rodos suszauke.
Daktaras supranta kas tai yra 

Iszbara kvaila vyra,
Tai tokios pas mus misiukes

r
ant žemes pasilieka

9

9

9

užkietėjimo, skilvio nomulimo, strėnų

• ♦

Vai griežiu

9 

Apsigeria nuo munszainukes.
$ *

, griežiu dantį, 
Insikiszau koezela in enti,
Ant Vizberiu mergų taip 

inpykau, 
Kad jau noiszlaikau.

1 Kas tai mate tokeg baikas 
‘ Kad jau gana ilgas laikas 

ro, bnlt*liges ir t.t po 85c. pakelis. I Mokinu, pabarimais ir 
.................  .. i » I.V • i ■ I _

ir kaip jo gyveno, kuomet jo I minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite^ 
nebuvo.

Buvo jau gana vėlu, kuomet,

rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse ( 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata-1 

nėjo trumpai ir užsimaseziu- i 
šiai, jis klausinėjo apie vaikus kenti koki nesmaguma isz vim Į

I pas mano. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 

Juze padavė vakariene. L *
“Eik valgyti, Kali”, — tu" apaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi-1 

re Juze, dedama ant stalo bul- ma» D^lapi“ juodais mink-

10c. o gausite visokiu žolių ir knygų

galite gauti Didysis Szaltinia, TilŽete ■

sztais apdarais po ^4.75. Atsiųskite

*

IV. Szviesion ir Garbingon 
A t ei t i n.
(1) Paveikslas — Meno keliais
(2)
(3)

(4)

y >

9 9

9 9

Mokslo
Doros ir tikybos 

keliais
Ant Gedimino pilies

Lietuvos vėliava.
Pastaba. Kolonijoms organi

zacijoms ir pavieniems asme-
nims paliekama iniciativa pa- 
ruoszti ir kitokius paveikslus 
atatinkamus sziems 4-iems lai
kotarpiams.

Auditorijoje.
Pradžia 4-ta vai. po piet; pa

baiga G-ta vai. po pietų.
I. Dainos.

(a) Jungtinis Choras apie 1350 
asmenų
(b) Solo akompanuojant ge
riausiai Philadelphijos stygų 
orkestrai.

II. Tautiszki szokiai, grojant 
tai pat orkestrai.

15
(5) Minersville **
(6) St. Clair
(7) Shenandoah
(8) Girardville
(9) Mt. Carmel
(10) Frackville
(11) Maizeville

• V. Brooklyn ’o.
(1) Brooklyn ’o Szv. Jurgio
(2) Pan. Szv. Karalienes Anio-
lu
(3) Newark

> ' I’

■

♦(3) Newark * K
(4) Harrison fW t į B
(5) Patterson. * „

Pastaba. Brooklyn’o abudu 
chorai vargu bebus pilname sa
vo sustatė. Elizabeth’o choras 
visuotiniam susirinkime 29/VI 
buvo nutaręs dalyvautų bet 
yra gandai buk tai nedalyvaus. 
Galutinai tiksliu žinių ju daly-» 
vavimo reikale neturime. Bą 
aukszcziau užvardytu choru ti-i 
kimusi dar Ju chorai extra su^ 
silaukti.Presos KomisijtfJ

Hi

I

III. Gyvi paveikslai. 4 
4*

Miesto teatre.
Pradžia 8-ta vai. vakaro; pa

baiga 11-ta vai. vakaro.
I. Choru Konkursai

(a) Jungtiniu
(b) Pavieniu.

II. Solo.

t

I

III. Szokiai ir Žaislai.
Bilietu kaina. Tiržanga in Ex-

1 < Reading 
lines I

" I

H

1
■ .1 liiii

1

B

ijij

dangi arti kaimu nėra.
Juze buvo be galo taupi ir 

laika nuo laiko sutaupydavo

viene.
Jis tarytum ir negirdejo jos

prakaituota kakta jis sunkiai I kolonijas. AdresavokitejBziteli>: 
atsiduso. Taip, jis buvo labai
nuvargęs... • ! SL22J-1521

Juze paėmė kibirą ir iszejo Daktaras Wm. H. LAWLER I
vandens. Pute sziltas payasa*| Ofisas 56 S. Main^St*. . * J

katalogu. Reikalaujame pardavinėto*
žodžiu, nusiszluostes rankove | ju musu Žolėms po visus lietuviszkus

M. ŽUKAITIS, 
Sp^ncerpoH, N. Y.
I..........................ii ■■ ■! ............. ■■

f

rio vejas. Vakaras buvo Bėga-1
lo gražus. Tukstanszjai spaN
nuotu įriesmihinlin Hnksthino-

Ofisas 56 S. Main. St- 
Mahanoy City,, Pa.

Ofiso valandos
po dvylika ezilingu, be kuriu'si ir džiaugėsi gražiu paVasa-1 iki 3 popiet. 7 iki 8 vakared

i f

žodžiais meiliais, 
Ir vis jos eina savo keliais. 

Turbūt ir isztvirkeles ir liks, 
Pasens, pralžils ir nupliks, 
Jau nežinau tie ka daryt, ■ 

Da bandysiu važiuot ryt 
ar poryt 

Isz netycziu prisielysiu, 
Po koezelu apdalysiu, 
aKt • • .M • ve

v •

1

Žersiu teisybe in akis, 
, O jaigu ka sakys, 
Taip nutversiu už kudlu 

NepaisyisdK padlu.
Kratysiu net kaltūnai 

Ibraszkes,
Kagi daugiau darysiu, 

Tik gyvą in žeme pelysiu. *
Ka daryt po pai'beliu,

f

Kad isžkeheti negaliu.

position Grounds Ir Auditor
ium $1.00. Vakare in miesto 
teatra nuo 50c. iki $1.00.

Labai pageidautina kad bi
lietus insigyti savo kolonijose 
•dėtos Sesqui-Centennial Lie
tuviu Komiteto skyriuje, arba 
pas S.C.L.K. instruktorių. Kas 
atvažiuodamas su savimi atsi- 
vesz bilietą, tam.nereikes su- 
gaiszti manifestacijoje einant 
in Auditorium. O kadangi visu
bilietu viena kaina, tada gales 
užimti geresne vieta. Antra: 
S.C.L.K. griežtai punktualiai 
Auditorijoje laikysis nustaty
tos tvarkos ir lygiai 4-ios pra
dės programas. Taigi, kad pa
tiems nesuveluoti ir kitiems ne
trukdyti, reikalinga būtinai isz
anksto insigyti bilietus.

Visoms kolonijoms jau isz- 
siuntinejami bilietai.

Apsirengimas choro ir mani-

NUMAŽINTA PREKE 
IN J

PHILADELPHIA
ISZ PRIEŽASTIES

SESQUI-GENTENNIAL
PANEDELIJE, 23 AUG.

Preke 
' 5:00 Isz ryt*)

99

Isz !
Shamokin. .$5.00 
Mt. Carmel.. 4.80 
MahanoyCity3.95 
Tamaqua... 8:60

5:10
6:10
6:89

1

*' III

' i*

' I
m!

Iszeis

e ■ ’■ I

Grįžtant—Treinas apleis Philadel- 
nakeziaphia 11:30

Standard Time),
(Daylight Saving Time).
Tikietai geri tik ant virsz-minStu
treinu važiuojant ir grižtant.

Ant Readingo Geležinkelio.
- *

(Eastern 
12:30 nakczia

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVJSZKAS GRABORIUą J 

MILL A PATTERSON 3T&, 4 
st. GLAIR. PAL rt

1
I

I
1

, I

■į

' J

1
i'» i' i^ MIM

ivi
I1'

'■•I

ST. 0LAIR,
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus puruo- 
szia nuo paprascziauslu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dal 
laidotuvių, vejelių, krikaztyniu H

Bali Taisonas 1ITS4L 
i iii 1—1 —II ■

A*BE*CELA arba pradžia skaitymo ta; 
raszymo, del valkams. - Preke 1S< 

W. D. BOCZKAUBKAS - CO^
MARANO Y CITY. PA

p i ♦ • V i • II* • IBIUOlUVIUj TeBCllU* ■XI*festacijos dalyviu labai pngei- uaem,
I

Merginos — tautiszkais ru
bais arba 'baltoms suknelėms 
(dresses) ir prisisegti raudona 
gele bei kuodaugiausia pasi-

, dalijama sziaip suderinti:

(dresses) ir prisisegti raudona

<•
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Panedelij tikras atpuskas-

t”

*

I

Fordnkai trukei, vežimai, tre
kai pekszti ir raiti trauks in 
Lei k wood 
Dienos.
žinos apie deszimts tukstan- 
cziu žmonių.

— Aleksas Androvskis li
kos sužeistas North Mahanoy 
kasyklosia. Daktaras ji apžiu
rėjo namie.

— Read i nga kasikius ne
dirbo Subatoj, Panedelije teip
gi nedirbs.

— Eidamas namo po pu- 
siaunakt, Juozas Marinczok, 
gyvenantis ant W. Railroad 
ulyczios likos užkluptas per 
du pleszikus, kurie atėmė nuo 
jo 150 doleriu. Vėliaus polici- 
je aresztavojo koki tai Frana 
Oravka kaipo viena isz nužiū
rėtu plesziku, kuris likos 
aresztavotas ir pastatytas po 
kaucije.

Jonas Mockaitis, kemi- 
isz Elizabeth, N. J. lan

kosi su paeziule pas savo dau
geli giminiu szioje aplinkine 
je ir prie tos progos atsilanko 
ant Lietuviszkos Dienos.

— Leiksaid

ant Lietuviszkos
Manoma kad suva-

kuris

Bi

■

p'

Hii!l

. kas,

kempina

♦
t

i
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LIETUVAITES KURIOS DALYBAUS PLAUKIMO LENKTYNĖSE LEIKSIDE PARKE
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Per 4 4 Lakeside ir Lakewood parkuose

ŠEINIU MISZ-VAGYSTE
KU URĖDIJOJE.

Pirmadieni,
tarp 5-8 vai. ryto nežinomas

Liepos 12 d.

A

bus lenktynes plaukimo, 
fainiau-

m ii-
is paveikslas likos nutrauktas praeita Nedelia Lakeside visu tuju, kurios

LAIKE LIETUVISZKOS DIENOS.
Lietuviu Diena”

Lietuvaites dalybaus isz visos aplinkines. Rinke pripažyt, kad musu sesutes turi 
šio” 
su pripažinimą.

4 4

sudėjimo kūno už svetini tautės ir plaukines kaip žuvytes. Pąveikslas patvirtina 
Szi

dalybaus plaukimo konteste. Pravardes patalpinsime vėliaus.
------  -.......          ■ ....... — 1. ------------ ---------- ----------- -------------------------- --------- - .................. .........................................

Isz Shenandoah, Pa.
“kempina” se- 

kanezios musu dukreles: Teo
file Bocakau skinte, Adelaida 
Bpczkauskiute, 
revieziuto ir 
kevieziute. 
mokinasi namines gaspado- 
rystes, plaukti ir iszmokti var
go prie kokio yra pripratia 
kareiviai, nes palatku gyveni
mas, tai ne smagus gyvenimas 
namie.

— Adele, dvieju sanvaieziu 
senumo, mylema dukrele Ado
mo Butku, 1136 E. Centre uli. 
mirė nuo vasarines ligos. Lai
dotuves atsibuvo Petnyczioje.

— Spruce ulyczios gyvento
jai turi vilti, kad ulyczia bus 
užbaigta apie 21 diena szio me
nesio. Isz tosios priežasties 
rengia dideli atidarymu su pa
roda ir ugnimis.

— Bnvusis taksorius Blew 
kerszina visoms moterims ka
lėjimu jaigu neat si lygins su 
taksoms ir taip padarys kaip 
padare taksorius Hecker isz 
Ephrata* township, Skulkino 
paviete kuris uždare moterių 
Beck’ienia kalėjimo. Tuksoris 
Blew turėtu aresztavoti ir so- 
dyti visas mot eres in kalėji
mą, nes tik kelios moterėles 
užsimokėjo taksas. 
'■ r>" ■ ■ i m 11 -............ ..... ........... ....

SĘECIALISZKI
IN LAKEWOOD PARKA 
PER LIETUVIU DIENOS 

Ant Rendingi) geležinkelio spe- 
cialiszkas treinas apleis She-

Helena Ance- 
Marijona Tam

pri e tos progos 
namines

TREINAI

nandoah 9 vai. ryte Isz Gilber- 
tono 9:2p ryte. Isz Mahanojaus 
speciahszki treinai iszeis 8:55;speeiahszki treinai iszeis 8 
9:36; 11:00 priesz piet, ir 1:00; 
3:25; 6:20 popiet.
Lakewood treinas
landa vakare in Gilbertona ir 

o in Mahanoju

Grįžtant isz 
iseis 8 va-

Shenandoah, 
galimą, gaitti treina isz Lake- 
4:45; 7:45; 8:00 ir 9:55 vakare.

ANT PARDAVIMO.

Naujas 7 ruimu namas. Ci- 
mentinis skiepas. Ant % loto, 
l’arsiduos už prieinama preke 
nes locninrnkas pirko bizni ir 
turi isžšikraustyti. Kreipkitės 
tuojaus pas:

Ant. Loskauskas,
407 W. South St., 

Mahanoy City, I
PRANESZIMAS.

t.69)

t

1a.

Jeigu norite cimentu ap
tverti lota ant kapiniu, ir ki
tokius panaszius darbus at
likti, tai geriausia jumis at
liks ta dai^ba cimentinis kon- 

Adomas Butkus.traktorius
Taipgi krausto naminius daik
tus ir pristato anglis. Prekes 
prieinamos.

1136 E. Centre St
S.10) *

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

Ant* antro floro Klina Sstoro.
19 W. Center St. Mahanov Citv

•> 
Mahanoy City, Pa.

— Jurgis Ancereviczius, 
W. Coal uliezios, 
tinoje ligonbuteji 
mo.

randasi vie
nut gydy

Worcester, Mass. — 3 metu 
Alibna Meleczionis 
nuo antro auktszo namu, 
Srpuce st. ant cementinio said 
voko. Paszaūktas policijos 
dytojas, apžiūrėjęs 

ant smakro 
1

tik žaizda 
dantis iszmusztus.

nupuolė
26

gy- 
rado 
ir du

, 5 m., 
serga nuo apdegi-

nebuvo sužeista. Albina puolė 
isz 15 pėdu aukszczio.

— Walter Kuminsky 
28 Ward st.,
mu. Sm’edoje motina iszvažia
vo uogaut, palikdama ji viena 
namuose. Bežaisdamas, jis už
degė savo apredalus 
koiiLs ir iszbego lauk klykda
mas. Kaimynai užgesino lieps
nas ir nuvežė ji in ligonine. 
Gydytojai netiki, kad jis pa
sveiks, nes

zapal-

inkvepavo lieps-
— A.L.

Brooklyn, N. Y. — Žinomas 
•Juozas Sagevieziiis, 

8 d. buvo 
žiave automobiliu su 
žmona, taipgi p. Krukauskas 
su žmona, pasivažinėtu. .Jiems 
važiuojant Hamilton Parkway 
kažinkoks vaikinas su mer- 

važiuodami 
in važiavo in ju aivlomo- 

! nelaimėje, 
iszlauže ranka 

ir sutrenkė p-nia Sageviczie- 
ne.

— Rugpjuezio 11 d. aplei
do Amerika musu kompozito
rius geri). Mikas Petrauskas. 
.Jis iszvažiavo laivu ‘‘Presi
dent Roosevelt.” Prie laivo 
buov susirinkę palydėti daug 
jo draugu ir dainos bei muzi
kos meno gerbėju.

Pe t ra u sk as, p a re i szk e, 
dar atvyksiąs 
Amerikon; bet kaip greit, jis 
to negu i pasakyt.

— Sekanczios poreles i susi
ėmė laisnius ant apsivedimo.

— William Burkoas, 
Filmore PI. su Auna Gnezc- 
vich, 261 So. 2nd St.

— Mathew Cole, 834 Broad
way su Mare Užemeckiute, 10 
Oakland St.

veikėjas, 
Rugpiuczio 

automobiliu
iszva-

savo

gina 
riu,

si!
roads te-4 4

biliu. In vyk u šioje 
pi. Sagevicziui

laivu
>» i

kad
kada nors vėl
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Boston, Mass. — Randolpho 
pereita sanvaite valdžios agen 
tai užklupo dvi Lietuviu vie; 
tas ir padare krata rado daug 
uždraustu gorimu. Pas Manley 

75 galionai gatavo 
• ir vienas katilas 

viro da ant ugnies. Prie katilo 
dirbo R. Stilingas, So. Bosto
no Lietuvis nim L streeto. SiL 
koma, kad jis buvo pasamdy
tas prie bravoro tiktai kaipo 
darbininkas. Policija ji aresz- 
tavo. To namo skiepo atras- 

1,250 galionu užraugtos 
brogos, 40 svaru mielių, 600 
svaru cukraus ir visokiu prie- _!_• * J----A?

atrasta 
munszaino

ta

Viskas buvo konfiskuota.
Paskui policija nuvyko ant 

Talaczkos fanuos ir rado ten 
100 galonu degtines, du galio
nu vyno ir pusbaczki i 
Degtine buvusi paslėpta 
žinej po grindimis, 
buvo suimtas. Bravoro pas ji 

Matoma, jis pats tu 
bet kas kitas

ISZ LIETUVOS
alaus.
i dar-

Talaezka

nerado.
gėrimu nedaro, 
buvo juos pas ji sudejes.

— K.

Bentlyville, Pa. f Su sziuom 
svietu persiskyrė a.a. Stanis
lovas Lukoszius, kuris paliko 
dideliam nulindimia. paežiu su 
szeimynelia. Velionis buvo se- 

skaitytojasmis skaitytojas “Saules”, 
skaitydamas ja be paliovos per 
dvideszimts penkis

4 4

midus.

$

e*

mirė Ji- 
žaidnlio, buda-

y

ISZ WILKES-BARRE, PA. 
APLINKINES.

— .Jurgis Keru 
gonbnteje nuo
mas perszautu per motere Ro
bert, su kuria 
szes nuo kokio tai laiko.

— W. Boyle 
(ypistas prie j 
frimea-Leader, pjisikore spaus
tuvėje po darbu|. Tėvas labai 
lindojo pankui Nimu kuris no
se ne i .m i re.

buvo susinę-

M9 53 metu lino- 
laikraszezio

Mimu

KONSULAS PAJESZKO:

Ona Prane-1. Mykolas ir 
kūnai, nesenai gyv. 107 Union 
Avęnui, Brooklyn, N. Y. Pra- 
szoina. in Konsulata ateiti ir 
pasiimti 
Teismo praneszimus 
vedamos bylos reikale.

2., Petras Paszkeviczius, isz 
Ukmergės miesto ir apskr., 
priesz kara gyvenos Philadel
phia, Pa.

3. Pranciszka Žukasukaite- 
Muleriene, Magdalena ir. Elz
bieta 
gyv.

Konsulatu
Kauno Apygardos

Tamstų

M įderin to

LENKAI RENGIASI 
UŽKLUPT ANT 

LIETUVOS?
valdžiaKaunas. — Badai 

aplaike žinia, buk Lenkai ren
gėsi užpult ant Lietuvos ir 
jau turi parengtus tris pulkus 
tam tiksle. Badai Lenkiszkas 
vaiskus stovi Szvenczi non i uo
siu, Kaltinemonia ir 
n uosi a.

Tiksle tojo
paimti Lietuva ir pridėti prie

Tarp Lietuviu ir

Lingino-

ližklupimo yra

Lenkijos.
Lenkijos tęsiasi kariszkas pa
dėtis nuo kalia Želigovskis už-
omo Vilnių 1920 mete.

Ar tai butu teisybe, 
nios ne yra užtvirtintos.

tai ži-

LIETUVOJE VANDUO UŽ
; PINIGUS.

Per Szv. Marijos atlaidus in 
Žemaicziu Kalvarija suplaukė 
tiek svieto, kad nakvynių ne- 
užtekon ei žmonoms, nei ark
liams, .Ka'd suvažiavusieji 
“kermoszininkai” neiszseintu 
isz szuliniu vandens sau ir sa
vo arkliams, vietos gyventojai

Tuo-

Kad

užrakino savo szulinius.
met atsirado biznierių, . kurie 
tuojaus pradėjo vežti vajideni 
_ __1___ _____ "L „1 1? par-baczkomis isz tolinus ir 
davinėti ji už /pinigus.

i

SUARESZTUOTAS 
ŽMOGŽUDYS.

t

R. d

piktadarys iszbrove in Rasei
nių miszku urėdijos rasztine, 
kuri buvo.neužrakintą' ir su 
parinktais raktaią atidarę ge- 
ežine spinta, o spihtoj — 
du skyrius, isz kuriu i hz vogė 
18,822 it. 59c.

Invykiui isztirti in 
nius tuojaus iszvažiavo Sziau- 
liu kriminalines policijos 
dejas.

ŽVERISZKAS DARBAS.
“Echo” 

tin, Szancziuose, Kaune, netoli 
kariszku kapiniu gyvenanti 
piliete X. praneszusi policijai 
apie tai, jog jos vyras iszžagi- 
nes prievartos -keliu savo 18 
metu nepilna prote dukterį. 
Mergina pasiusta gydytojams 
isztirti. Poicija del to inVykio 
veda tardymą.
KUNIGU ALGŲ PANAIKI

NIMAS ATMESTAS.
Kaunas. — Liepos 22 d. nu

balsuojant Valstiecziu Liau
dininku inneszta projektą pa
naikinti kunigams algas, in- 
statyinas tapo atmestas. Už in 
statymą balsavo Valstiecziai 
Liaudininkai ir 
kratai, sudarydami 35 balsus. 
Gi priesz instatyma 
Krikszczionys, 
kai, kurie sudarė 36 balsus ir 
tokiu budu instatymo projek
tas tapo atmestas.
BOLSZEVIKAI SUVILIOJO 

MERGINAS.
Lekecziai, Szakiu aps. (V. 

kor.). — ‘‘Lekecziu bažnyt- 
kiemio artistes isz proto isz
ejo!” Taip skamba visoje apy
gardoje.

Nepamenu kuriame 
nybes” i 
szyta, kad Lekecziuose randa
si du “ 
isz Sziauliu, o antras 
Szediszkis^ 
miesezio ' 
turi palikes moteri ir 
vaika. 
jaunas, energingas vyras, tik 
ka isz Torckio milžtuves isz- 
lakintas, tarpe Lekecziu jau
nuomenes “darbavosi” tiek 
kiek jis galėjo: renge vakarė
lius, bubnijo kiekvienam vai
kinui ir merginoms, kad 

, duszios, 
velniu ir 1.1.

‘ 'dar

Rasei-

ve-

raszo, kad A ūks z tu-

>
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Sočia kiemo-
- - n

balsavo 
Žydai ir Lon-

“Vic- 
numery jnu buvo ra- i nr 'i • i
Poselenczikai”: vienas 

— End. 
isz Kauno prie-

Sziincziu, kuris 
maža 

End. Szediszkis dar

ra Dievo 
peklos, angelu,

“ne- 
dangaus, 

9 9
Merginos turi prigulei visiems
vyrams...

Daugelis merginu ir vaikinu 
juokėsi- ir szalinosi nuo tokiu 
“oratorių,” 
nos ju paklausė, su jais losze,
dainavo ir 1.1. Labiausiai prie 
Szediszkio turėjo prisiriszima 
p-le Mare Stanslovaityte (ja

bet kelios mergi-

ANT ATMINTIES Z0K0NINK0 MARQUETTE.
Puikus pomnikas likos atidengtas ant 24tos ulyczios Chi

cago, ant atminties Pere Jacipi es Marquette, Ježuitiszko zo- 
koninko ir eksploratoriaus. Fonda ant pastatymo tojo pomni- 
ko pradėjo B. F. Ferguson ir Chicago* Dailės Muzcjus.

DIDESNIS MELAGIS.
Seda du draugai karezemoje 

ir kalbasi:
— Ar žinai, kada

vau Afrike, pažinojau murina 
kuris buvo tail) juodas, kad

asz bu-

reikėjo užžybyt lampa, kad ji 
pamatyt.

— Tai nieko, asz pažinojau 
taip kudu žmogų, kad reikėjo 
ji invest! in stuba du kartus 
kad ji pamatyt. *

i

SKAITYKITE! SKAITYKITE!
SERGANTI VYRAI IR MOTERES, CZIA YRA PALIUDI- 

NIMAS KA DR. MENDELSOHN PADARE KITIEMS.
JEIGU SERGATE TAI NEATIDELIUOKITE, NES 

PASIVELINIMAS GAL BUT PRIEŽASTIS DEL 
PRIESZLAIKINI MIRTI.

i

Stebėtinas iszgydimas. Motere iszgydinta 2 sykius per Dr. 
Mendelsohn. Mrs. Ona Gay das, ‘‘dviedszimts metu adgalios 
sirgo per asztuonis menesius, turėjo 8 daktarus, buvo jiai 

sakyta kad neiszgyvens dvi savaites — iszgydinta per 
Dr. Mendelsohn’a, teipgi antru kartu iszgydinta 
po ligai influenzijos. Dekavoja Dr. Mendelsoh.

99
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Asz Ona Gavdos, 80 Plvmoutb St. 
Edwardsville, Pa. esmių labai dėkinga 
Dr. Mendelsohn’iui isz Wilkes-Barre, 
Pa. ir daug jam dėkavoju. 
metu adgalios 
asztuonis daktarus 
kad negyvensiu, 
pavojingas, 
mane in Ii gon bu t i, 
siu geresni prižiūrėjimą ir mano padėji
mas gal pasigerins. Bet niekas nepasigė-

esmių 
isz Wilkes-Barre 

Dvideszimts 
snukiai sirgau,

9

Vienas

turėjau 
kurie man pasakė 

mano padėjimas buvo 
daktaras nusiuntė

sakvdamas kad ture-

M

r *

1/
■

t
II

rino ir mano vyras pasiėmė mane namon. Ėjau blogyn ir kiek
viena diena dariausi silpnesne mislinan kad nei dienos neisz- 
gyvensiu. Ponas Jacobs, musu sztorninkas isz East Plymouth, 
pasakė mano vyrui apie Dr. Mendelsohn’a isz Wilkes-Barre, 
kuris daug žmoni n iszgyde ir patarė mano vyrui kad kreiptųsi 
pas ta daktaro. Mano vyras jau trole vilti apie mano iszgydima, 
vienok pamislino visgi nusiduot i pas Dr. Mendelsohn’a. Tas 
dėjosi 20 metu adgalios, irda esmių gyva, už ka dėkavoju Dr. 
Mendelsohn4iui. Jisai pagelbėjo maą tuojaus ir traukyje 
dvieju ineŲCsiu pradėjau dirbti apie namini darbu ir jaueziausi 
linksma, ir po trankyja keturiu menesiu likau visiszkai iszgy- 
dinta ir buvau sveika iki influenzos ligos, ant kurios apsirgau 
drauge su sąvo vyru. Mano vyras mirė, asz iki tam laikui bu
vau silpna ir tiuvarginta, prižiūrėdama narna ir asztuneta 
mažu vaiku. Ant galo nusidaviau pas Dr. Mendelsohn’a idant 
iszrasti kas man yni, nes jaueziausi visiszkai nesveika. Po 
keletą gydymu pasidarė man geriau ir dabar nesirūpina apie 
save i|es esmių sveika. Patariu visiems, kurie sirgo ant influ
enzos arbą bile kokia kitą liga, idant kreiptųsi pas ta Dr. Men
delsohn *ą, o boa'bejones-bus iszgydinti, teip kaip asz likau isz- 

dėkavoju Dievu j ir tam daktarui už mano sveikata 
ir iszgydima. ‘ Mrs. ONA GAYDOS, .

80 Plymouth St. Edwardsville, Pa.
...... ............................. ........................ . ........ , .in, i ..... IW, 

Asz gydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tlumoczju nes asz patą kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sorgate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraazyti pas mano kokia sanvaite laiko priesz

1 T : V, - -

Nelaukite jot sergate. Jeigu turite kokius draugus

vadina “Žemaituke”); jos tė
vai žiurėjo in savo mergaite 
kaipo in artiste-daininke, 
mergaite, laike pamaldų, eida
vo pro bažnyczia pas - . » - _ ~ * a a

f

Pilvis/Jciu km. ir vai. Liepos 
9 d. apie 12 vai. apie 1 kilo, 
atstume nuo gelžkelio linijos 
pil. Kūno rugiuose rastas ne
žinomos moteriszkes lavonas, 
kuris vėliai! pasirodė yra la
vonas 
Agotos.

o

i savo 
“oratorių”... Taip begyve
nant, mergina pasijuto di
džiausioje panuiekoje; nuo vi- 
s uapleista; tas pats jos “ora- 
orius” jau ketines atgal gryžt 
in Kauna. Žemaituke neturė
dama ka daryt, rėkdama bego 
in Nemuną skandintis; vos no 
vos Vilijos keli policininkai ja 
apvaldė,

Sziandien tos nelaimingos 
merginos surisztos rankos ir 
daužosi norėdama sau mirti 
pasidaryti. Žmones juokiasi, 
kad: ' L_l__ 
proto iszejo.” 
pabėgo. Per tai visas Bęszevi- 
ku biznis sugriuvo.

Kokia sekai, tokia ir vai
sius.

oratorių”... vienok pamislino visgi nusiduoti pas Dr. Mendelsohn’a.

1909-1'0 m.
Ilarris-
Jeszko, 

pastarųjų

10 John Street, 
burg, III., (gal Pa.), 
pirmosios sūnūs, 
brolis.

4. Antanas Puszinskas ir Ma 
rijona Virpsziene, priesz kara 
gyveno Sugarville, Pa.

5. Vincas Liangertas,

sunūs

pil. Adomaviczaites 
Vedant Kriminales 

policijos valdininkams tyrinę-

Uk
mergės apskr., priesz karą gy. 
Grand Rapids, Mich.

6. Juozas ir Pranas Stahke- 
vieziai, Lorain, Ohio.

7. Kazys Zamidkis,

Grand Rapids, Mich.

jima nustatyta, kad szia žmog
žudyste yra papildęs Ghisevi- 
czius Jonas, kilos isz Pilyisz- 
kiu vai, ir dabartiniu laiku 
nuolatines gyvenamos vietos 
neturi ir bastosi kaipo “kara- 
bėlninkas” invairiose vietose 
ir dabar sulaikytas Vilką vi sz- 

Isz kvotos paaiszkejo,

prižiūrėdama narna ir asztuneta

Po

enzos arba bile kokia kitą liga, idant kreiptųsi pas ta Dr. Men-

<

7. Kazys Zamidkis, isz Ry
gos in Amerika atvykęs 1915 
mete*

8. Mikaą Jureviczius, Priesz 
karą gyv. 227 Raspberry St..‘ 
Shenandoah, Pa.

kyje. Isz kvotos paaiszkejo, 
kad Gluseyiczius ‘susipažinęs 
su Adoma viekai te
drauge iszvykti užsienin,
* . < , ■ - V . , r

pinigu ir sžiaip auksiniu daik-

, ‘ * **9. Jonas Januszonis (Janu-: 
szevslki), latvytes Ameriikon 
1914 n* ir apsigyvenęs Brook
lyn, N. Y. Karo metu buk tar- 

bet kurnave kariuomenejo, 
ir kuo vardu tai giminėms no
rą *žinoma. 1 -

Jeszkomioji arba apie juos
ka nors žinantieji praszoma 
atsiliepti sziuo adresu:

Lithuanian Consulate, 
38 Paric Row, 

XT^__  XT----- 1. XT TF

susjtare 
nes 

Ądomavicząito turėję kieje tai

tu, kuriuos Gluąeviczius užsi
geidė pasįsaSdtttM Glusevi- 
czius tardomas kaltu? save 
szioje žmogžudystėje neprisi
pažino, bet einant liudininku 
parodymais jo kalto inrodyta, 

« ! ■ • • .5 i «

f ktu, kuriuos Glučoviczius užsi-

tardomas kaltu ’ save
V •* v 1 A • • •

Glusovicžius patalpintas kalė
jimam

Rokiszkis
T*—1*

(“V-bos” kor.)
Orkostros vedėjas M. Biga- 

ta sugryžo isz. Argentinos ir 
sakosi, kad ten tik velniai gali 
gyventi. Lietuviu szeimynugyventi A__ ♦--- Lietuviu szeimynu

“Bolszeviku artiste isz 
O kita mergina

BUTU PATS NAUDOJAS
KAD TURĖTU.

gydinta 9

— Praszau pono aptieko- 
riaus duoti man kokiu gyduo
lių už kvoteri?

— Kokiu tau reike? Ant
ko?

— Kad mano boba tiek ne 
kalbėtu. *

— Mano prietel, kad asz 
turecziau tokias gyduoles, tai

»♦

pirmiaUse savo boba apmal-

P • .. i
atvažiaylma 0 paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti.

i kurie 
Dr. Mendelsohn serga, tai paduokite jiems szita apgarsinima perskaityti, i b if

DR. MENDELSOHN
Ant antro f loro Strand Teatro.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
■ —4 A




