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ISZ AMERIKOS
KALTAS UŽ

ŽUDINSTA
ANTANAS JAKUBAUCKAS 

APKALTINTAS UŽ NU- 
ŽUDINIMA JUOZO 

VALAICZIO.

Pottsville, Pa. — Džiure isz- 
rado Antana Jakubaucka isz 
McAdoo kaltu pirmam laips
nyje nužudinimo Juozo Valai- 
czio su kirviu, sukapodamas ji 
nemielaszird ingai.

Teismas tęsęsi kolos dienas 
Pcdtsvilles sūdo. Advokatai in- 
nesze praszyrna ant naujo teis
mo.

Jakubauckas buvo išrastas 
kaltu 1922 mete už sužagejima 
tūlos merginos ir nubaustas 
ant dvieju metu kalėjimo ir už
mokėti $1,000 bausmes, kas pa
rode, buk jisai ne tokis nekal- 

isz pradžiųtas avinėlis kaip 
nudavinejo.
PATI “BOSAS” NAMIE — 
VYRAS TURI KLAUSYTI.
Philadelphia, Pa. — Nuo 

szios dienos Mrs. Zofija Mino 
bus “Įkišu” namie, o josios vy
ras Lauras, turės josios klausy
ti visame ir būti jai paklusnus.

Taip nutarė ir paliepė sudže 
Berttman, kada Lauras stojo 
priesz ji už sumuszima savo 
paeziule* i:;

>1 *

geryma už daug 
Iszgirdcs visa 

skunda moteres sudže pasakė: 
“Sziuom kart neliepsiu užda
ryti tavo vyra in'kalėjimu, nes 
jisai reikalingas tau namie, bet 
nuo szios dienos, tu busi 
su ” 
klausyti visame. Jaigu 
nepasielgines, kaip tu nori, tai 
duok man žine, o as ji liepsiu 
uždaryti, kur negales tave da- 
lypstet.”

SUVALGĖ 20 BANENIU 
DABAR MIRSZTA.

Perth Ambov,

iriunszhlnbš.

“be
namio o vyras turės tavos 

visame. Jaigu jisai

9

J. J. —Miko
la Patonik, vienuolikos metu 
ana diena suvalgė dvideszimts 
baneniu ir dabar guli ligonbu- 
teje mirsztantis. Vaikas rado 
pusiau supuvuses ba nones ir 
patai valgė, pakol 
Pravažiuojantis automobilius 
rado vaiku gulinti ir nuvožė in 
ligonbuti.

apsirgo.

DU GAISRAI 
PHILADELPHIJOJ.

Philadelphia. — Subatos 
nakt'i gaisras sunaikino duon- 
keptuve Froihofer Baking 
kompanijos prie Indiana ir 19- 
tos ulyczios ir pridirbo bledies 
ant puses milijono doleriu. Du 
ugnagesiai
Jones ir John K. Sykes likos 
užmuszti kada ant ju užpuolė 
griuvanezios sienos o 22 kiti 
buvo pažeisti.

Tame paežiam laike kitas 
gaisras Woodside Parke sunai
kino penkes pasilinksminimo 
vietas ir pridirbo bledes ant 
100 tukstaneziu doleriu.

Freihofer

Cap'tain .Joseph

FARMERIS ADOMO PARĖ
DĖ ARESZTAVOTAS.

Chippewa Falls, Wis. — Ar
timoje Cornell, farmeris Juo- 
zs Kubik, laike didelio karsz- 
czio pradėjo grėbti sziena visai 
nuogas. Kaimynai 
Adomiszka

regėdami 
farmeri,

loom pasibaisėjo, bet kada ji 
mate maudentysi mažam prū
delyje arti namo taipgi nuoga, 
to jau buvo už daug ir prane- 
sze apie tai valdžiai. Sudže ji 
nubaudė ant 60 dienu in kalėji
mą. __ ,__ _ j 

baisiai
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PARODA STRAIKUOJANCZIU MUZIKANTU,
MIESTE FRANCI SK E, KALIFORNIJOJ

Tame mieste kilo muzikantu straikas, kuris ketina prasiplatini po visa Amerika. Pa
veikslas parodo paroda kuria laike tukstaneziai visokiu 'muzikantu.

DIDELE VIESULĄ
FLORIDOJE Isz Visu Szaliu

500 U Ž M U S Z T I ; 
PAŽEISTI.

BLEDES PADARYTA 
100 MILIJONU 

DOLERIU.

1,000

ANT

Florida. — Praeita Pclny-
ežio* nnJct* ir Suimtos ryta per-i ,

pute per Floridos valstija di
dele viesulą, 
apie 500 gyventoju
1,000 likos maž-daugiau pažeis
ti.

Miestuose Miami ir Holly
wood 38 tukstaneziai gyvento
ju liko be pastoges. Visur ma
tosi griuvėsiai sunaikintu na
mu. Padėjimas baisus ir pagel- 
ba pribuvineja isz visu szaliu 
Amerikos.
MINYSZKOS UŽMOKĖJO 

$4,000 UŽ SZMUGLERYSTA.
Saint Albius, Vt. — Keturios 

minyszkos, kurios likos czio
nais sulaikytos už szmuglerys- 
ta brangiu Angliszku karunke- 
liu, likos paleistos ant liuosy
bes užmokedamos keturis tuks- 
tanezius doleriu bapsmes.

kurioje pražuvo 
o suvirsz

PASKUTINIOS ŽINUTES.

11 Great Falls, Montana. — 
Pirmutinis sniegas nupuolė 
czionais ana diena, kuris už
klojo žeme ant keturiu coliu.

'Lokio, Japonija. — Czio
nais užgema 7 kūdikiai kas va
landa, 168 per diena o 61,498 
per meta — isz tu buvo 31,626 
vaikai.

11 Nogales, Arizona. — Ko
ne visas batalijomis Meksiko- 
niszku kareiviu likos iszmusz- 
ti per Yaqui Indi jonus arti Bi- 
cuni.

sniegas

ŪKININKAI SUV. VALS- 
TIJOSIA.

Jung. Valst. yra apie 5,000,- 
000 sziam kraszto gimusiu ūki
ninku ir apie 600,000 ateiviu 
ūkininku. Taipgi yra 1,200,000 
negru ūkininku.
procentas ateiviu ūkininku 
yra California valstijoj, 
pastarųjų yra 
cziagimiu ūkininku yra 75,000. 
Daugiausiai ateiviu ūkininku 
yra sekamose valstijose: 
ehgan,
South Dakota ir Washington. 
New Yorko valstijoj yra atei
viu ūkininku 25,000, o cziagi
miu 165,000. Visojo szalyje yra 
7,000 Japonu ir 600 Kiniecziu 
ūkininku.

Didžiausia

nes
35,000 kuomet

Mi-
Montana Nebraska

BAISUS VYRO
ATKERSZINIMAS

ISZVAŽIAVO IN AMERIKA 
PARSIVEŽT

PATI
SU KITU.

ABUDU NUŽUDINTI.

PINIGU; 
SUSINESZE

jauni- 
suramyt

nes visai netikėtinai, 
isz Amerikos 

Da
ka d 

prie- 
pili jo kam- 

pasiomias du 
kam-

<)•

Stasys pradėjo in

ŽYDAI PAPJOVĖ
KŪDIKI

DIDELIS SUMISZIMAS 
DAUGELIS 

ŽYDU SUMUSZTI.
MIESTE;

VISI KROMAI UŽDARYTI.

ISZ LIETUVOS
LENKAI PAGAVO DAR 

VIENA LIETUVOS 
SARGYBINI.

Kaunas. (Kita). — Itugpiu- 
czio 11 d. 7 vai. Lenkai
Užulbiu kaimu, Traku apskri
ty, suėmė denuh’kacijos linijoj

Il-ro rajono sargybos

1 i<-S

KAIP LINKSMAS STOTIES 
VIRSZININKAS
VAISZINO TRAUKINIO 

KONDUKTORIŲ.
. Irkutskas, Sibiras. — Vietos 
' darbininku laikraszlis
~ ,,;'L ’ ’ 
torija charakterizuojanti Rusu 
gyvenimą tolimame Sibire.

Viena vakhra Nuroj, netoli 
nuo Vorcline-Udins'ko, geležin
kelio stoties virszininkas 

'stoties raszt i ne j 
, in kuria

SIBIRE

I
Truda

i “Vlast 
pasakoja szitokia is-

Berlinas. — Apie penkesde- 
szinits Zvdu likos sumuszti isz 
kuriu keli mirs, laiko sum i szi- 

kokis kilo Lenkisz'kam 
mieste Dobžyne, kaip pranesza 
telegramai isz Lenkijos in ežio- 
nail i ui us Vokiszkus laikrasz- 
czius. Buvo tai tikras Žydu po
gromas.

Kas tokis praplatino žino 
buk keli Žydai sugavo maža 
kudi'ki, kuri papjovė del tiki- 
miszku apeigų. Tuojaus po 
miestą susirinko didele myne 
žmonių, užpuldami ant Žydu 
muszdaini juos pagaleis ir me
ti ndami a'kmenais.

Visi Žydiszki kromai likos 
užpulti, langai iszdaužyti o ta- 
vora iszmotinejo ant ulycziu 
kur kita myne pasiėmė ir mine- 
szo su savim. Žydai kromus už
dare kitose dalyse miesto. Po
licija visai nesistengo apmal- 
szyti inirszirsios mynios, per 
ka Žydai innesze skunda pas 
gubernatorių.

mo

K

J
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1 Šli
ūpo- 

pasikvietė 
valdiniu-

ruosze 
poika”, 
kitus savo draugus

Namie darytos degtines 
buvo gausiai ir gerta kaip Ru
sai kad geria.

Tuom tarpu atėjo traukinys. 
Konduktorius neradęs ne vie
no stoties valdininko platfor
moj, del instrukcijų ėjo pats 
in stoties rasztine žiūrėti.

< ( 

nei i

kus.

Na, tai pakliuvai man, ber- 
ir tuojau stipsi kaip 

szuo!” pasveikino inejnsi kon- 
prtas girtutėlis sto

ties virszininkas, ir szove in ji 
isz revolverio. Girtas — nepa
taikė, o iszsigandes kondukto
rius szmurkszt — nore po sta
lu. Bet ten patamsy butą kito 
susiraieziusio gyventojo —sto
ties virszininko padėjėjo, pa
sislėpusio nuo to paties revol
verio.

“Linija yra laisva; 
nys gali eiti”, 
du k tori u. “Dumk!

Konduktorius 
pastalio laukan ir

stoties V i r s z i n i nk o 
Tszbeges in

dūk toriu <r

trank i- 
pakuždejo kon- 

J J
kai szauto

musu n-ro rajono sarg; 
sargybini Pupalaigi Kaži.

Suimtasis Pupalaigis 
mas Trakuose. Lenkai 
prasimanytus gandus, kad jis 
esą buvę peržengęs demarkaci
jos linija 50 metru Lenku pu
se už tai ji ir suome.

MAŽA SODO VAISIU^
Plunge, Telsziu apsk. 

Plunges ir aplinkiniuose 
toliuose sziais metais kaip 
ko patys ūkininkai, busią ma
ža sodo vašiu ir daug kur del 
mažumo negalėsiu ne prinokti, 
nes vaikai nurankiosiu, 
progos tenka pastebėti, kad ir 
visoj Žemaitijoj Ims sodo vai
siu maža, nors žydėjimo i 
kitaip atrodo.

5,000 LITU UŽ AKI.
Rokiszkis. — Rugpiuczįo 1 

d. liauno apygardos teismas 
nagrinėjo Czepnko ir Ruszeno 
byla. 1924 m. Kamajų miszke. 
kur buvo eiguliu Ruszenas, 
buvo padaryta revizija, 
pūkas, 
jeszkojo

laiko- 
leidžia

ni les-
sa-

Prie

motu

o • >

majuose lazdele iszdure

po tam spardė
tytu.

Seirijai

ja ir su-

mo, sūnelis prasto darbininko 
kuris užklausė motinos:

VYRAS PASIKORĖ, PATI 
MIRE ISZ GAILESCZIO.

Luknės, Skuodo valscz. Kret. 
apsk. Nesenai nežinia kodėl 
pasikorė pil. Jonas G i rd ži imas 
60 metu. Buvo gana pasiturįs 
žmogus, bet neturėjo inpedi- 
niu, todėl nedideli savo ūki 
buvo pavedės svetimam berniu 
kui. Senute žmona, radusi po 
imki ies negyva vyra, isz susi
jaudinimo irgi pasimirė.
BLAIVYBE PATI SAVAIME 

VYSTOSI.
Vilkaviszkis. — (’z i a e šauti 

valstybine pilstytu ve aptar
naujanti visa Suvalkija, 
Rugpiuczio 1 d. vienam 
nėšiui sustojo veikusi,
paskutiniu laiku suidariusi di
dele degtines spirito atsarga, 
neiszperkama. Mat szim<4 Su- 
valkiecziai žymiai su blaivojo.

nuo
me
nes

Gal del litu stokos.
NELAIME SU KŪDIKIU.
Vilkaviszkis. — Mariampo- 

les gimnazijos mokytoja J. 
Augustaityte-Vaicziunieue isz- 
vykdama Palangos knroran, 
paliko abu kūdikiu savo to- 
viszkejo Mažucziu kaime Vil- 
kaviszkio valscz., A. Jasaiczio 
namuose, pas sena motute. 
Rugpiuczio 13 d. jos 4-riu me
tu dukrele Eliute netveziomis 
inkrito in karsztu iszrugu ant 
grindų stovinti dijdeli puodą 
(mat buvo raugiami sūriai) 
ir smarkiai nusiszutinusi tos 
paezios dienos vakare mirė.

UŽNUODIJO BROLIO 
-SZULINI.

Mariampolos apskrities, Sa
lernos Budos kaimo gyvento
jas Klemensas Anekaitin pra- 
nesze kriminalinei policijai, 
kad sz. m. Liepos men. nakti 
isz 20 in 21 d. in jo szulini 'kas 
tai pripylė nuodu ir 
vandeni.

Atvyko vieton kriminalines 
policijos valdininkai tarno dar
bo intare nu'kentejusio oroli 
Albina pas kuri ir buvo rastas 
paslėptas butelis su kažkokiu 
skystimu. Inpylus to skystimo 
in vandeni vanduo pavirto to
kiu pat, kaip szulinyje. Nors 
Albinas kaltu save ir neprisi
pažino bet liudininkai parode, 
kad Albinas jau senai rengėsi 
užnuodvti visa brolio szeimv- 
na kad pa vokieti jo ūki.

taipgi mate kaip 
ta nakti sukinėjosi

Albinas

nžtersze

I 
i
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iOstrovas, Lenkije. — Petras 
Stanislovas Galant, dvarponis 
aplaiko žine nuo Arncrikonisz- 
ko'konsulo, idant atvažiuoti in 
Amerika atsiimti palikta jam 
turtą po mireziai jo pusbrolio, 
knis gyveno Chicago, bot turi 
kanecz atvžiuoti pats. Stasys 
atsisveikino su aszaromis su 
savo patogia paeziule ir iszva- 
žiavo.

Kada vyras iszvažiavo poni 
Helena negalėdama susiramyt 
ir isz nuobodumo ka daryt, 
susipažino su kokiu tai Vikto- 
riu Godlaucku 22 metu 
kaieziu, kuris sutiko
moterelia ir ant galo apsigy
veno pas ja.

Nesitikėjo meilinga \porele, 
kad juos neužilgo patiks baisi 
nelaime,
vyras sugryžo 
greieziau ne kaip žadėjo, 
girdo tnojaus nuo tarnu 
jo paeziule susinesze su 
laidiniu ir dabar 
baryje. Stasys
briauninkus, nubėgo in 
bari prigavingos paezios, ir 
tai taip staigai, kad gulintioje 
nedasiprato patamsėję kas at
sitiko, nes
porelia szaudyt patamsije. Ka
da jau neteko szuviu, užžibino 
lampa ir paregėjo du lavonus 
lovoje — motore ir josios my- 
lema.

Galantu likos uždarytas ka
lėjimo lyg teismui. Visi žmo- 
nys laiko puse nuskriausto vy
ro, ir kaip gandai eina, tai bus 
paleistas ant liuosybes,

ŽMOGUS — ŽVĖRIS.
Poznanius. — Czionaitiniam 

sude atsibuvo teismas 50 motu 
Juozo Adamskio už subjauri
ni mn 66 metu senos moteres 
Emilijos Ernest. Adamskis jau 
buvo baudžiamas kalėjimu 
keliolika kartu už visokius 
prasižengimus. Negana kad ta
sai is»zgama baisiai subjaurino 
senute, bot ūždavo jai kelis 
žaidulius su peiliu. Likos nu
baustas ant penkiolikos metu 
in kalėjimą.

szove isz 
pro duris, 
kulipku lydimas.
peroną, davė signalą leist trau
kini ir maszinistas 
paleido maszina.
rius szo'ko vagonan

suszvilpes 
Kondu'kto- 

, ir trauki
nys nudundėjo, palikes stoty 
keliolika pasažieriu, lauku
siu paprasto “treczio skambi
nimo.”

Laikrasztis sako, kad girty
be geležinkelio tarnautojuose 
begalo insivyravus, bet links
masis stoties virszininkas ir 
po sziai dienai virszininkaujas.

pasažieriu

BEZDŽIONKA ŽMOGAUS 
GIMINE.

Berlinas. — Bezdžionka pa
eina nuo žmogaus, o ne žmogus 
nuo beždžiones, taip tvirtina
Max Wflstenhoffer, profesoris 
patologiszko universiteto Ber
ime. Profesoris sako, buk žmo
gus pirmiau radosi ant svieto 
no kaip bezdžionka, todėl žmo
gus negalėjo būti impodžiu bež
džiones. Na, tai dabar žinosi
me kad bozdžionkos yra musu 
Dusbroliai.

BAISI MIRTIS SENOS 
MOTINOS.

Lodžius. — Marijona Miko- 
lajevskiute, likos nubausta ant 
trijų metu in kaldjima už nu
plakimą savo senos motinos 
ant smert, pormuszdama moti
na ant grindų,
jaja su kojoms, szo'ko ant pil
vo, muszdama jaja su grindi
niu szepecžiu per galva ir szon- 
ka ui i us.

Dukrele iszsPkalbinejo, buk 
inpuolo in pasiutima, kad jo
sios motina nepavelindavo jai 
trankytis po ulyczes ir liepda
vo pareiti namo neveliaus, kaip 
deszimta valanda vakare, o 
taipgi, nors motina turėjo 60 
metu, bet buvo drūtesne už ja- 

nekarta skaudžiai
muszdavo.

Motina nuo sužeidimu mirė 
ligonbuteje i<n dvi valandas po 
tam.
NEPAPRASTAS KLAUSY

MAS MAŽO, VAIKO.
Viednius. — Ana diena pa

pilde. savžudinsta Budapeszte 
vaikas puspenktų metu senu-

“ Ko
dėl žmogus turi gyventi ant 
svieto?” Motina nusistebėjo 
tokiu klausymu kūdikio atsa
kydama, kad nežino. Kūdikis 
tada nuėjo pas tęva su tuom 
paežiu klausymu, bet ir tėvas 
negalėjo jam atsakyti. Kada 
tėvai nusidavė in darba, vaiku
tis iszgero karbolines rukszties, 
kuri tėvai vėliaus rado gulinti 
ant žemes dideliosc kaneziosia, 
mirdamas ligonbuteje in puse 
valandos.
TRŪKIS NUSIRITO NUO 

KALNO; 35 UŽMUSZTI. 
Sidney, Australija. — Tris- 

deszimts penkios ypatos likos 
užmirszta o 60 sužeista, kada 
trūkis susidedantis isz szesziu 
vagonu ir lokomotivos nusiri
to nuo kalno arti Murrurindi, 
apie 200 myliu nuo Sydney. 
Keturi vagonai užsidegė o su 
jais ir daugelis sužeistųjų. Ti'k 
už szesziu valandų pribuvo ki
tas trūkis in pagialba.

U Paris, UI. — Per potvyni 
ant farmos tūlo farmorio, pri
gėrė suvirszum szimtas aviu. 
VmiflllA nn/lnm

Cze- 
revizuodamas uoliai 
nekleimuotu kelmu. 

Tatai nepatiko Ruszenui. Tai
gi szis, susitikęs Czopuka Ka

uki,
kad revizuodamas mažiau ma- 

Teismas Ruszena rado 
kalta ir priteisė Czepnko nau
dai 5,000 litu, bylos užvedimui 
400 litu ir 2 ir puse metu sun
kaus kalėjimo.
NEPAŽINO SAVO VYRO.

Rugpjuczio men.
pradžioj Seirijuose pas gyva- 
naszle Szinkauskione, kurios 
vyras yra Amerikoje, atėjo to 
miestelio gi.-- 
dinin'kas B.V.
savim kažin koki svieto perė
jima.

Szis perėjūnas pasisakė I 
kauskienei esąs jos vyras, 
dabar gryžes isz Amerikos ir 
parsineszes 6,000 doleriu, ku
rie esą Kauno banke.

Szinkauskiene, 
jojus prisiėmė ji vis dello už 
savo “vyra” 
balių.
Sz i n k a u sk i e n e s v y r 11 s, 
mes dar isz jos 100 litu kelio
nei ruoszesi jau važiuoti 
Kauna atsiimti pinigu.

Laimei, 'kaimin'kos inspejo 
Szinkauskiene, kad tariama
sis jos “vyras” visai no jos 
vvras o kažkoks valkata.

Dabar joms patikėjusi Szi li
tai 

dabar

arsus valstietis liau 
ir atsivedė su

t ik

'kiek paabe-

ir pakele dideli 
Kita diena tariamasis 

pasie

vyras”v

in

kauskiene praneszo visa 
policijai ir jos “vyras 
tardomas policijoje.

GAISRU SKAIDŽIUS.
Praėjusiais metais Lietuvo

je buvo 1,112 gaisru, kuriuose 
žuvo 16 žmonių ir sudoge tur
to daugiau, kaip už 13 milionu 
litu, o apdrausta tik už 1,056- 
820 litu. Daug gaisru kilo nuo 
perkūnijos ir neatsargaus ap
siejimo su ugnimi.

DIEVO “DOVANA 
KUNIGUI.

Kėdainiai. — Isz kur tai pa
nele atnesze pas klebono Mesz- 
kausko szeimyninke kūdiki ir 
prasze kad ji ten palaikytu, 

Bet vėliau pu
ma-

> I

kol ji sugiyž.
aiškėjo, kad nežinomoji 
tyti nutarusi klebonui kūdiki 
padovanoti, nes ji daugiau ne
sirodo. .Sužinojęs apie invyki 
klebonas smarkiai iszsįkoliojo 
ir daro žygius kūdiki “iszgy- _  3 • • • iii ••• •
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prieini- 
Kilo bauninku kova.

liudbninkai 
Albinas 
apie brolio szulini. 
yra sulaikytas ir patrauktas 
atsakomybėn.

APSMALUOT TOKIA 
MOTERIA.

Ingavangis, Mariampolos ap. 
— Sziame kaime yra vedos pi
lietis kurio žmona juo nesiten
kina ir jeszko daugiau kava
lierių. Viena vakara parojęs 
isz darbo vyras rado pas savo 
žmona, anot žmonių, 
dini.”
Yra sužeistu.

TIKRAS “RAGANIUS.”
Seredžius. — Rugpiuczįo 8 

diena surengtame szoimyni- 
nianie vakarelv svoezius stebi
no nepaprastas Serediszkiams 
szposas:

Vietinis .darbininkas — kal
vis St. Dabaszinskas — apsi
vyniojo apie ranka stora gele
žies sztanga. Atsigulęs grin
dyse laike ant savo krutinės 
80klgr. varumo pieknla ir vie
nas isz publikos vyriszkis di
deliu kalviszkn kuju daužė už
dėta geleži. Basomis kojomis 
Dabaszinskas tryne stiklus, 
skustuvu kapojo liežuvi. Lai
ke ant galvos didiuli akmeni, 
in kuri buvo muszamackuju.

Szia “stebuklinga” scena 
matydami gailestingieji rau- *1 •

stebuklinga

m

'ii
1>1■ ''nil

. I

i MN■ J

■"ii

t

1'įdvjl

illį' -L
ii
•f

''1'Ii; Mi

fe

■.O iii v I į ■■*11 -Ml t1 : k ■: Y ki

.■U
’ H
■iirT'

.’.W1



ii

SAULE

p

'NHL.

Kas Girdėt
Kunigas Dr. James R. Cox, 

prabaszezius Si
rapijos Pittsburge, kalbėjo lai
ke pamokslo, buk Patogumo 
kontestai Atlantic City atsibus 
1935 mete visai nuogi, nes szia
dien tosios patogios merginos 
turi visai mažai drapanų ant 
saves ir ateis tokis laikas kad 
josios stos priesz žioplius vi- 
siizkai nuogos. Bet tasai kuni
gėlis taipgi ir pagyre sziandie- 
nines merginas, buk josios yra 
geriausios ne kaip kada buvo 
žmoniszkoje istorijoj.

sv. Patriko pa-

kuri turi daugiau intekmes sp- 
vo vieszpatystoje, ne kaip jo
sios senas vyras Karalius Fer
dinandas.

Atvažiuoja jiji in Amerika 
taipgi su patogia savo dukre
le, isz ko galima suprasti, kad 
ne tikgeidže atlankyti szi lais
va sklypą bet ir surasti turtin
ga vyra del savo dukreles., O 
kad czionais Amerike nesiran
da jokiu karalaicziu ir szlck- 
tu, tiktai doleriniu baronu, to
dėl karaliene iszsitare kad gei- 

‘ ‘ pa
ku ris t uri pi- 

czionais yra už- •z

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM
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Lietuviszkos Pasakosc

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

vionasodyj bagotas 
turėjo labai 

I nsi mylėjo in

dže dukrele iszduoti už

Apie tris jaunikius.
Gvveno 

•k 

gaspadorius ir 
gražia dukterį,
szita mergaite trys jaunikiai. 
Vienas nori kad eitu už jo, ki-

Kaip žmonys keliavo in 
Amerika szimta metu adgal, 
paduoda knygute po vardu: 
“Atsiminimai isz 1823 meto, 
paraszyta per tūla Szvaicarisz- 
ka rasztiiiinka.
* Tada keleiviai nuvažiuodavo 
in Antverpa, kur sėsdavo ant 
laivo, tri-žeglinio, kuris gaben
davo tiktai v i šok i t a vora. Lai
vo kapitonas paliepdavo savo 
pasažieriains nusipirkti užtek- 

o pats prižadėjo
pristatyt vandeni
tinai maisto,

ir sziluma 
ant szimto dienu keliones, nes 
konia tiek laiko užimdavo ke
lione.

Keleiviai nusiduodavo ant 
turgavietes, kur sueidavo visi 

ir kupeziai.kapitonai laivu
Czionais derėdavosi mokesti už 
kelione ir turėjo užmokėti tuo
jau#. Po tam keleiviai pirkda
vo lovas, patalus^ir maisto kaip 
tai: sviesta, mesa, miltus, sū
riu, kava, cukru, vyną, arielka 
ir t.t. Tokia kelione kasztįloda
vo labai daug ir ne kožnas ga
lt* jo keliauti in Amerika. Tik
tai tieji keliavo, kurie buvo 
kupeziais ir tieji, kurie ketino 
apsigyventi ant kitos dalies 
svieto.

Redaktorius “Saules” atva
žiuodamas in Amerika su savo 
tėveliais plauke per mares ko- 
nia 30 dienu ir tai turėjo gryž- 
ti adgal du kartus, isz priežas
ties dideliu vėtrų o laivas bu
vo tada žeglinis.

Kaip toji kelione per mares 
iszrodo sziadien, po suimto me
tu! Sziadien žmogus plauke 
ant didžiųjų gariniu laivu di
džiausiose vigadose ir perplau
kė in keliolika dienu.

Saules

Apskaitoma, kad Su v. Vals
tijose kožna meta 25 tukstan- 
cziai darbininku mirszta nuo 
visokiu atsitikimu ir nelaimiu 
prie darbo, o kiek tai likos su
žeista laike darbo ir pasiliko 
netinkamais prie darbo ant vi- 

gyvasezio, liet toki aplaike 
Hiiszelpima pagal naujas tiesas,

“'kompensei- 
sužeistas darbininkas

del savo szeirnyneliu. Kitados 
priesz invedima 
szion ” 
neaplaikydavo nieko, bet szia- 
dien kitaip, nes laike užmuszi- 
ino naszle aplaiko nuo 5,000 do
leriu ir daugiau, už netekimą 
rankos nuo $3,(MX) lyg $5,000 ir 
t.t.

Pirmutines 
szion ”
kietijoj 1855 mete, po tam An
glijoj 190G mete, o Suv. Valsti
jose 1908 mete. In deszimts me
tu vėliaus likos investos po vi
sas valstijas.

Aplinkinėje Sharon, Wiscon
sin, mire Ona Doezykiene, tu
rinti 98 metus amžiaus, palik
dama paskui save gana didele 
gentkarte — viso 200, prick 
tam G4 anūkus ir sirvirszum 
szimta pra-anuku.

“kompensei-
tiesoj likos užvestos Vo

Gal szitas prilyginimas bus 
geras del nekuriu žmonių.

Kokis yra skirtumas tarp 
žmogaus ir kiaules f

Toki s, kad kiaule užgimė 
kiaule ir pasilieka lyg smert 
kiaule, o žmogus užgema žmo
gum, bet po tam tankiai pasi
lieka kiaule. — Ar neteisybe!

Menesyje Oktoberio pasiren- 
gineja atvažiuoti in Amerika 
Rumunijos karaliene Marie, 
iszmintinga ir patogi motere, 

,i .

prasto žmogaus 
Tokiu 

tektinai.
Del jaunu milijonierių yra 

tai nepaprasta proga gavimo 
paez.iules isz karaliszkos szei- 
mynos, o priek tam jiji yra pa
togi mergina ir susigiminiuot u 
su Anglijos, Rosi jos, Kaizeriu 
ir kitoms karaliszkoms szeimv- 
noms.

Po teisybei jaunos karalaites 
gimines mirė vargingai, kiti 
gyvena nelaisvėje, o kiti panie
kinime, 
milijonieri

nigu.

Amerikoniszkas 
kuris apsipacziuos 

ant

tas už jo, treczias vol nori ja 
paimt. Mergaite nežinodama, 
kaip nuo ju atsigint, liepe jiem 
visiems trimi viena vakara 
ateiti; vienam liepa ateit prie- 

o tre
nd apie vidunakti. Te-

temoj,
ežiam
vu nebuvo namie.

Sulaukus vakaro ateina pir
mas jaunikis. Mergina ir sako: 

Jaigu tu iszpildysi ka asz tau 
'tada eisiu už ta-

ant tam valiau,

4 4 

liepsiu, tai
Viską iszpildysiu, ka

bet 
is,

su karalaite aut to netemins, 
(’zion, laisvam Amerike, kož- 
nas lygus, bet Ameri'koniszki 
pinigai prisitluos subankrutiju- 
.»iam Rumunijos sklypui.

Kam priguli suszildyt lova 
laike žiemos! Ar pati turi tai 
padaryt, kuri pirma eina gult, 
ar vyras, kuris 
vėlybu laiku?

Isz tojo kivirezo kilo tarp 
vvro ir
San Fra n ei see,

ateina namo

moteres Weisingeru, 
nesupratimas, 

kuris abudu nustūmė in suda 
jeszkoti persiskyrimo. Kaip sū
dąs taji klausymą 
visi v ra akyvi žinoti.

iszrisz tai

ves!” “
tiktai liepsi!“ — atsake jauni
kis. “Gerai, tarė mergina,— 
atsigulk gri'iiczioj ant suolelio 
numirėlio vietoj (buk tai numi
rėlis) gale stalo ir gulėk kolei 
asz liepsiu!” Kaip mergina pa
liepė, taip szitas ir daro: atsi
gulė ir 'guli.

Atėjo audras. Tuojau ji mer
gina kieme pasitiko, jaunikis 
tuojau ir užve<le kalba kad ei- 
I u už jo.
“daigu tu 
ta, k a asz 

Viską

Gerai

pamote kirst ir parojęs namo, 
sako paežiai: 
jas medi kirst, 
baisa isz dangaus, kas lankti 
kirs, tas pat mirs! ėmiau ir pa* 
mecziau kirsti...”
apsikabino vyra ir bucziįloda
ma kalbėjo: “Dokui tau, duszo- 
le, kad tu manos taip gailiesi. 
Asz apmosiu audeklu ir be 
lankezio ant sienos!” 
reczkeli prikimszo pakiliu, vir- 
szui a pd ra i ko siūlais ir padėjo 
pasuolin. Buvo jauna kalaite 
su kuria labai mėgdavo Žum
bakis brajyt. Bobrajijant jam 
su kalaite ome boba ant jo bar
tis, sakydama: “Neporleisk 
kalaites per reczkeli, nes mano 
a pi mestas audeklas po tam pa
virs in pakulas!...” Žumbakis 
narakoi, juokdamas, omo ir už
vijo kalaite per reczkeli, lik 
pati pribėgus isztrauke: viena 
kuodeli pakiliu, kita kuodeli — 
szliopt! szliopt! iszmetc žomon 
rėkdama ant vvro: 
pastiptum! Tu mano visos žie
mos darba suodei!...” 
Žumbakis numano, kad ji pati 
apgaudinėja, bet Iam kartui 
davė valia, mislydamas toliau 
kad ja pamokint. Atėjo ruge- 
piiitis: Žumbakieno nuėjus lau
kan atsigulė pabarėj ir užmi
go. Atėjo vyrąs ir rados paezia 
mieganezia, nieko jai nesaky
damas apkirpo andaroka lygi 
keliu. Pabudus ir pamaezius 
kas atsitiko, sukalojos aplink

Ar ežia Žum- 
Vyras jai

< 4

sakydama:

Buvau prade- 
bet iszgirdau

Zumba k leno

Paėmus

Žumbakis

C c Kad (u

Nors

SKAITYKITE ATSARGIAI K A SAKO ĄNDĘIUS 
KAZIMIR APIE JO ISZGYDYMA PER Dr. 

MENDELSOHN’A.
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Sirgau per du metu ir labai 
kentėjau. Negalėjau miegot no 
valgyt ne dirbti mano kotelyje. 
Turojau dieglius ir neturėjau 

ilginus gyventi. Sirgaugy venti.

;x

\ nu ligos, įl

■■ ?
•; ...

noro
ant rumutizmo, inkstu ir kepe- 

Buvau iszgeltos lyg 
žvake o ant galo apsirgau ant 
infhionzos. Vienas mano drau
gas patarė man kreiptis pas 
Dr. Mendelsohn ’a kuris mano

| dranga buvo iszgydos nuo li
gos, kuriam 'kiti daktarai 
galėjo pagelbėt i ir pripažino 
kad už keliu menesiu mirs. Dr.

mane atsargiai 
pripažino kad 

mano kraujas yra tik vanduo,

Mendelsohn ’as
irperžiurėjo

no

kad turiu liga inkstu ir kepenų ir rumatizma. Po keturiu me
nesiu Dr. Mendelsohn ’as mane visiszkai iszgyde, taip kad pri-
buvo man 15 svaru ant vogus ir jaiicziausi lyg
žmogus nors esmių 39 metu. Už tai dekavoju publicznai Dr. 
Mendelsohn ’ui ir patariu visiems sergantiems ant bile kokios 
ligos idant kreiptųsi prie jo.

ANDRIUS KAZIMIR.

9*i> met u senumo

ANT PARDAVIMO. 
, i 9l 4

Dveji namai ant viso loto, 
ant 
n<»-

randasi Frackville, Pa., 
Spring Street persiduos 
brangiai. Norintieji pirkti gali 
pirkti puse loto už $3,500 arba 
visa lota už $7,000, todėl gera 
proga insigyti gerus namusL gorus 
geroj vietoj. Priežastis parda
vimo sužinosit pas savininka. 
Atsiszaukit po sziuo adresu:

Mat Mitchell,
507 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.t.78)

W. Szneideris ir Sūnūs
|i| ' ’ r ' I Jt * r IĮ ■■ ' ll1 D 11

‘ GRABE ORIAI.

Patarnaujame Rimpatlszkal, 
mandagiai >r pigiai. 

Automobiliai veatuvėma 
krikaztynoms ir tt. 

Boll Telefonai 90 
215 E. Centre St. Shenandoah.

RH
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Asz gydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tluinocziu nes asz pats kalbu su ligonnis juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyli pas mano kokia sanvaite laiko priesz 
atvažiavima o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurie 
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinima perskaityti.

.<1

Mergina jam a’tsake: 
szianakt padarysi 

liepsiu, tai tada ei- 
,'iu.” “Viską padarysiu: lik 
eik už manes!” “Na tai gerai, 
tarė mergina, sziadien nakvojo 
pas mus ubagas ir numirė. 
Grinczioj guli: eik ir melskis 
su žvake prie jo, kolei asz liep
siu!” Su džiaugsmu jaunikis 
inojo in grinezia, pasiėmė kny
ga ir meldžiasi.

Neužilgio lukterėjus atėjo ir 
Ta, taippat mergina 

pasitiko kiemo ir 
daigu tu isztiesu

save ir kalbėjo:
’no?!” 

no Znmbakione.
o

< <

sako:

t u > u t rumpu. J > Ir

bakieno, ar
“Uzia

'Toji buvo su ilgu andaroku 
segejo tuo

bikiu andaroka ir žiema ir va
sara, nes kilo neturėjo.
karta užprasze 
baki ant

DR. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

12 E, Market St. Wilkes-Barre, Pa.

LAUTER
i-

MAUS BABY GRAND P1ANA
$650

Viena 
gimines Zum- 

Noretu ir 
pati važiuot, bet neturi kuo ap
sivilki. Erno praszyt vyro, kad 
tas jai nupirktu rublis. Nuėjo

vogei lios.

n t

Tiktai 56 coliu ilgio 
Pardavimo Preke Tiktai.

L AUTE R- H UM ANA PtAYrR JD/AATO ’
SVIETO GERI AUSIS 
PLEJERIS, TIKTAI....

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

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

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

dienomisTomis 
priėmė pas 
czia, poną Lo Pa llong. Kinczi- 
kas yra žymu žmogum Kimiose 
ir yra Kataliku, aukaudamas 
daug ant visokiu mielaszirdiil
gu užmanymu, kaip ant ligon- 
buczhi, bažnycziu, prieglaudų 
del sierai u ir 'kitu institutu. 
Laiko pasikalbėjimo, padova
nojo popiežiui puikia dežukia 
isz sloniaus kaulo iszdeta 
brangiais že mcz i u ga i s.

rp popiežius
save Kiniszka sve-

su

Anot Iždo Departamento p. 
Joseph McCoy, mes Amerikoje 
turim virsz 11,000 milionieriu, 
ir viena pimutini bilionieriu, 
—kuris esąs New Yorko Vals
tijos pilietis (spėjama, kad 
Rockefelleis). Szitokios žinios 
buvę gauta isz suraszo Ameri
kos piliecziu, kurie turi mokė
ti kas metas taksas nuo inei- 

Tokie rekordai rode kadgu.
karo metu 1917 buvę Ameriko
je 11,800 milionieriu 
bar tie 800 nukrito.

Kiekviena valstija (iszsky- 
rus North Dakota) turinti sa
vo milionierius:
ginu, kitos mažiau, 
stovi 
milionieriais;
turi 1,052, Illinois — 800, Mas
sachusetts — G10, New Jersev 
— 390, ir tt.

? bet da-

vienos dau- 
Viszuneje 

New York o — su 2,800 
Pennsylvania 

t7

CAPITAL STOCK . |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS I623.368.6S

Mokame 8-ceia procentą ant 
•udėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G, W. BARLOW, Vlce-Prea.
J. E. FERGUSON, Kai.

PRANESZIMAS

Joigu norite gero užtikrinto Inau 
ranco; Insurances kas apsaugoja 
jus laike ugnies. Gaukite nuo

Parmley, 17 S. Catawissa St.
12 Mahanoy City, Pa.O.

I '

t reczias.
sako jam: 

“daigu tu isztiesu nori mane 
imti,'tai paimsi, ale tik ar isz- 
pildysi ta, ka asz tau paliepsiu 
padaryt?” Szi t as atsake: 
“Viską padarysiu, tik pažadėk 
už majies tekėt!” 
atsako mergina, -i-

“Gerai, — 
jaigu tnip, 

tai nueik pavietin, tenai rasi 
jauezio skūra. Inlysk in ta skū
ra ir ateik replioms ant keturiu 
kojų: ineik grinezion ir pažiū
rėk kas’ten žiburiuoja...” Jau
nikis greitai nubėgo, inlindo in 
skūra ir rapoja grinezion. Pra
daro duris, žiuri: guli.numirė
lis. Tuo laiku tas, kuris gulėjo 
kaipo 'numirėlis, iszgirdes kad 
kas per duris braszkina, pasi
žiurėjo isz po marszlfos ir pa
malęs kad ateina su ragais, pa
mišti jo kad vėluos ir sėdosi 
greitai ant lentos. Szitas-gi, ku
ris už ji meldėsi, pamatęs kad 
numirėlis atsikėlė, o
matosi ragai, neiszmanydamas 
ka daryt, szoko per Įauga; me- 
namasai numirėlis iszsivijo 
paskui ji. Dabar szitas, kuris 
rapojo, matydamas, kad numi
rėlis iszsivijo paskui ana, ko- 
greieziausia atsistojo ir iszdu- 
me pro duris laukan.

per duris

numirėlis

Apie tingine boba.

Buvo vienas žmogus vardu 
______ . Anas buvo labai 

o jo boba
Žumbakis.
darbsztus žmogus, tl., 
tai babi tingine. Žumbakis vis 
kalbėdavo savo paežiai: “ko
dėl tu neverpi?” Jo pati atsa
kydavo: “Eik
aruodu verpstėm užkroviau o 
tu vis man kauliji už neverpi-

Vyras sako: “Nagi pa-

žiūrėk pilna

ma. ’ ’
rodyk, kur-gi tavo verpate!” 
Boba inlipo aruodan ir paėmus 
verpsti kur buvo trupuęziukhs 
invorpta, kaisziojo isz aruodo 
rodydama vyrui ir sakydama: 
va viena, va kita, va troezia ir 
t.t. Žumbakis buvo lėtas žmo
gus ir patikėjo paezios žo
džiam, klauso: “
mesi audeklą?” Boba atsako: 
“Pakirsk medi ir palenk lank- 
tcli, nes be lankezio nėra ant

O kada-gi tu

ko mest.” Nuėjo Žumbakis me
džio lankeziui kirsti, o pati nu
bėgus už kalnelio ir kalba: 
“Kas lankti kirs, tas pat 
mirs!” Iszgirdes tai Žųmbakip

Žumbakis neva in miestą, bet 
neejo in miestą, tik nuėjės lau
kan pasigavo balta žasi ir no- 
szasi namo. Tuomtarpu jo pati
pasilikus namie kūrena pecziu 
ir vienvalias bėgioja pro duris 
žiūrėti, ar jau ateina vyras su 
rūbais*. / 
kad ateina

Ant gglop pamaegius 
j vyras , ir atsĮnusza 

po pažasezia balta rvszuli, tai 
rubus! Pradžiugus Žumbakie- 
ne in'bego in grinezla sakyda- 

Nebenoriu asz szilais ry- 
nusisoge andaro-

nia : ”
žais seget!”
ka ta trumpąjį ir inmote in pe
cziu. Atėjus vyrui, Žtimbakie- 
ne pamate, kad jisai ne rubus 
jai atnesze, ale ^asi —r eme yekt
ir bartis aut jo, bot vjyraaatsa
ke: “Praboczyk, jlufizele. "Tai 
mat visa nelaimėj atsitiko per 
ta bjaurybe kalaite musu. Bu
vau nupirkęs labai gražius ru
bus, atsisėdau paąi^eti, eme ir 
perszoko kalaite per neszidi, o- 
gi žiuriu! kad mano.ryszulis 
pavirto iii žasi. Kas czia dabar 
padaryt? Bet žiūrėk, kaip pa
darysimo! Asz tau inrisziu 
sziaudu kuli ir nusivesziii ant 
vosoilios. () tonai tai jau no be
da. Gimines aptaisys!... 
ir padare.
paszale pastato, o pats inojo vi
dun ir užsibovijas 
apie savo paezia.
rudenio laikas. Pradėjo Zum- 
bakiene drėbėt ir stenet. Isz- 
girdo vaikai bėgiodami po orą 

Kulis gyvas!
Tai girdėdami

$850
Dėkite savo

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

NERVISZKU IR CHRONISZKU 
Garsingas Specialistas per 23 metus.

■

t

MUSU DIDELI OFERTA
Naujas Mahagony medžio Player 
Pianas, HGnaujausiu rolių, uždan
galu, dubeltavas benezius, prista
tomas tiesog in jusu na- O QQf| 
mus, tiktai už.................. OuvU

ANT LENGVU MOKESCZIU

CONWAY PLAYER PIANO
Buvo $750.00 naujas 
Galime pirkti dabar už . $275

nelaimėj atsitiko per S,

< Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insi- 
cgyti psisiekima kaipo specialistas, per moksliszka isztiri- 
>nejima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
S tikra specialistą, kuris su pagelba naujausiu iszradimu ir
< aparatu isztirineja juso liga. Tik tokis gal suprasti jeigu

Raižykite o gausite pilna surasza 
ir katalogu geriu pirkiniu.

JOHN LIZDAS
PIANA STORE

477 S. MAIN ST.
WILKES-BARRE, PA.

k

” Taip
Nuvožęs ant kiemo

ir pradėjo rėkt: 
kulis gyvas!

4 4

nžmirszo
O jau buvo

visi pradėjo eiti laukan žiūrėti, 
tada atsiminė Žumbakis kad 
tai gal jo pati. Priėjės, tylom 
pasako giminėm, kad anas at
sivožės paezia, bet nodrystant 
vidun eiti, kad esanti pusinio-
ge. Gimines tuojau iszejo, ap-

ir nusivedataisė Žurnbakieni 
vidun. Czia ji gerdama ir val
gydama szoko ir kalbėjo: “Tai 
kai pa r važiuosiu mimo, tai bus
dionoim li-lMi, oj^aktimis pa

ins verpspa-pa, tai , 
linus, o nakSim i fYidiulfls 

[TOLIAUS BUS] j

/ W'J'
I

Dr. T. J. Tacielauskas
♦

Pirmutinis Lietuviszkas
‘ » I '.1j'’ ll • I • 1

Dentistas Mahanojuje.

19 W. Center St.:
v" ' U * > ’*' * j' /r '■ 1 t < f

MAnt antro (fjorp Kilno Sztoro.------ . . . - Oity

t

juso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi 
dalis kūno prideranczei veikia. Gyduoles, Viole-rays, Serum 
ii* Intravenous ampules, kurie ineina tiesiog in krauja, tai 
yra keletą budu del gydimo ligų. Jeigu sergate tai tuo- 
jaus reikalaukite pagelbos nes laukti yra pavojinga. Krei
pkitės pas garsinga specialistą

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

„ , , Ji • • ' i # H I .

OFISOS VALANDOS:

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS^ 
ST. CLAIR, PA.
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Dr.
9 iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.

7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
' ‘ r

Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas. Jaigu i j

iHzbalsainuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu Ug 
kitiems pasivažinėjimams.

BoU Telefonas 187B-M.

MINERS’ ASTHMA^
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebetine pasekme per 
30 motu. Preke tiktai 25c per«*.«. « • • 'i • » • Ą Ov IIlvlU* 1 luKl U KULI IjUlJus tunte galvos svaigimą, akiu raitoma, ausu spengimą į paezta. Iszrasta ir parduodama

ir neturite apetito. Todėl Jus jaucziates ligotais. Jei 5 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- !

Todel Jus jaucziates ligotais.

janczius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami J
, I" t ,u *

SALUTARO STOMACH BITERI
B < » „II

I
Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 

jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mos 
Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai.

i

I

Uk

f

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL C0.
639 West 18-th St - Chicago, III

' i1 A I *

j *
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tik per
The Hampton Laboratory , 

724-736 Mulberry Street
Reading, Pa.

Lietuviaxkas Graborius 
K. RĖKLAITIS 

Laidoja numirėlius pa-
I 
4

*

gal naujausia mada ir ; 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

~_ Jprsre Nl., 
MAHANOY CITY, PA.

I 
TAMAQUA, PA.

610 W. Harare St, 

800 MAHKKT 8T ■ H A 'll 41 >
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Vejas pagavo Jono Kvailio 
žodžius. Važelis isznyko mig
loje. Senis sądejo sniege ir jau
te, kaip stingsta jo senas kū
nas.

9

— Vieszpatio, pasigailėk... 
— meldėsi balsu.

Golochvatovas laiku jo pasi
gavo ir sngryžo

—• Mikitos Jonai, balandė
li ka ežia veiki?..

— Mirsztu, Audiejaus Si
monai — nulankiai atsake Jo
nas'Kvailys. — Tu jaunas, ta
vo gyvenimo prioszais, o mane 
palik ežia 
varžyti.

Golochvatovas tvirtomis ran 
komis emc ji glebiu ir nutem
pė in važeli.

— Mirti — tai sykiu...
znabždejo jis dusliu isz su

sijaudinimo balsu.
Važelis nejudėjo...

pritupės sėdėjo sniego. Goloch- 
vntovas i ils t u me Joną Kvaili 
in važeli pakeliui Ruszere fata
listui — tyru gyventojui ir nu
ėjo in arklius. Galutinai nusi
varęs vienas arklys gulėjo snie 
ge, — sniego buvo taip gilu, 
jog arklys nesieke kojomis že
mes ir skendo sniege kaip van
deny. Golochvatovas atsitūpė 
szale arklio galvos, atsisagstė 
kailinius ir inbreže degtuką.

Silpnoje, drebanezioje szvie- 
soje pažvelgė in ji nebyles ar
klio akys, 
viskas baigta.
Jie buvo palaidoti sniėge.

— Abdulai szetone, iszkin- 
kvk arklius!

Kirgizas isz inproezio pa
klausė ir sustingusiomis 
komis iszvadelejo atrisze pake- 

nueme

• i • igizas kojas man nuslėgė, 
szuns pasmirs..

Ilgai jie sėdėjo tylomis. Go- 
lochvatova laikas nuo laiko 
brėždavo degtuką ir žiūrėda
vo pro mažuli langeli, iszpiau- 
ta važelio dureles. Sniegas jau 
sieko ta langeli. In ta mirgan- 
czia szviosa kas-kart puldavo 
Bzuniuksztis, 
snukiu in 
unkszdavo.

— Man slopu Audiojaus 
Simonai... — pareiszke Jonas 
Kvailys iszsedojes jiems važe
ly apie valanda. — Galva 
svaigsta.

— Klausyk, Mikitos Jonai, 
nogi varysim Abdula in tikra 

Juk ir jis turi siela. 
Nu, tai a^z iszlipsiu.

Goriau suszall mygu užlrokszti.
Abdulo klausimas pnaszlro

jo. Isz t ikro važely nebuvo kuo
Sniegas užkamszo 

visas skyloles.
montu, kai Jonas Kvailys jau 
rouges lipti isz važelio, kirgi
zas pareiszke jis iszeisias.

— Padėsiu galva 
— jis kalbėjo, 
iszeisiu...

Buvo baugi valandėle. Vie
nam prisiėjo suszalti pirmoju. 
Važelio dureles vos galėjo at
stumti ir Abdulas gavo ropoti 
auksztyn lyg pro kamina. 
pasitiko linksmai 
szunelis nenorėjos 
szalti.

V’ažcly tamsu, kaip kape. Gir
dėti tiktai burano staugimas: 
tartum butu padebesiu leke di
džiuliu paukszcziii virtino, 
dangus,
pelo, kurs kilo nuo 
kais sparnais mojaVimo.

Golochvatovas sėdėjo tylė
damas ir vis galvojo apie 

szalanti

Nuo

ateimuszdamas 
stiklą ir gailini

į<

•4 SAULE”

— Dievas atleis...
'Pamsii važely, o ten, an'ksztai, 

kaukdamas siauezia baisus 
buranas, 
t u m 
iszalkusiu dantų.

Verksmas nutilo. Golochva- 
tovas nusiramino ir jau ramus 
tarė:

sia uozia
Kartais rodos, ter

oro kalentu tukstaneziai

Mikitos Jonai, tu — se- 
Iszklausyk mano iszpa-

— Kaltas...
— Ar neturi Dievo tarne 

Simonai, kokiu ypatingu nusi
dėjimu?

— Visas esmi susitepęs Mi
kitos, Jonai... Gyvos kūne vie- 

_, Pavydėjau, kurie 
galingėsni; 

silpnesnius

K

s*

9

f I
■n

“Domestic Relations”
- Teismai.

n tuokliavimo ir tingėjimo? y 

atsitikimus.
Kartais teismas spn'ffdfcia* 

užlaikymu kad nors ypatų nėr 
teisme. Jeigu vyrui praneszta 
pribūti teisme bet jis ta prane- 

| sziina ignoruoja, atsitikimas 
pavestas teismui. Varantai isz- 
duoti tik kuomet žmogus ne 
pribuna teisme (arba teismui 
praneszta kad jis ketina pa
bėgti. Tcisdaris, turėdamas vi
sus faktus, duoda nusprendi
mą. Teismo insakymai gali but 
palengvinti bile kada praszant 

Kur reikalinga taip 
‘‘probation ’’ aficierius

vol lanko namus ir renka viso
kia reikalingas informacijas.

Jeigu vyrui tesakyta mote- 
rei mokėti paskirta suma pini
gu ir jai nemoka, tas kas me
nesi sužinota, be moters prane- 
szimo. Už nemokejima teismas 
gali nubausti kalėjimu.- Jeigu 
vyras pasodintes kalėjimo mo
teris del kiekvienos dienos jo 
sulaikymo gauna sz<»zsiasde 
szimis penkius centus in diena 
nuo apskriezio.
lai ions teismai ir vaiku 
iriai veikia iszvien.

— F. L. L B.

4 4 y >

tos neturiu.
buvo už niane
skriaudžiau silpnesnius... ir 
vis man buvo maža. Vis norė
jau daugiau sugriebti, o senat
vėje atsimelsti...
de Vicszpats, Ka dabar veiks, 
knip gyvens mano žmonele ;

t
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Inas...
žintios

— Kaip-gi asz klausysiu, 
Audiojaus Simonai? 
no kunigas....

— Reikalui

0 sztai nei pi- f

mirti.. Nenoriu jusu su-|,n,,t

_  kvėpuoti.
Kriti ngn mo-

Juk asz t

Abdulas

ir jis suprato, jog 
Taip, viskas...

ran-

liama, paleido sumata 
lanka.

— Pasibaigė aszata...
klys) — tarė jis szaltai.

(ar

esant viskas 
galima, o tu žinai 
apeigas 
mirt i.. 
dejos..

Jonas Kvailys atsi'kosejo ir 
Dievo, 

ir

bažny tinęs 
.. Nenoriu nuodėmėse 
Jaunas asz, daug nusi-

4 4 
nusidėjėli,

sniege...
— Tu buk, asz

iszkilmingni pradėjo: 
nuvalyk mano, 
pasigailėk manos... Viešpatie, 
atleisk man!”

— Nusiimk kepure, 
tarno, Simonai...

Golochvatovas paklauso.
jauna galva užgulė stingstanti 
senio ranka, o senas balsas 
kalbėjo maldos žodžius:

— Vieszpatio,

Paskui tarė:
Dievo

Jo

Ji 
cypdamas 

su-vienas

Ir 
ir žeme sumiszo v(»r- 

milžinisz-

ne-
laimingąjį kirgizą, 
ežia pat, szale važelio sieneles. 
Vieszpatie, kas gi ežia f

Jonas Kvailys jau apsiprato 
su mintim apie mirti ir paty-

ti, gal arkliai kaip-nors Jomis meldas. Staiga jis krup-

na- 
ži-

pasieks namus!
— Baigta...
Iszkinkyti arkliai atsistojo, 

ir Golochvatovas norėjo juos 
nuvyti, szaliu. nuo< važelio^ kad 
jie instinkto vedami eitu 
mo ir ten nunesztu liūdna

Bet iszniintingi gyvuliai 
sugryžo atgal prie važelio ir 
atsistojo užuovėjoje. Taip, jie 
bevelyjo sykiu suszalti... Kir
gizas, kaip ir pirma sėdėjo pri
tupės ir nieko nenorėjo da
ryt. Kartais jis visai dingdavo 
sniego pustymuose. Ant poros 
žingsniu nieko negalėjai inžiu- 

Golochvatova staiga nu
ėmė mirtinas nuovargis. Skau
du buvo pajudėti, 
dėjo stingti.

Jis nuėjo in važeli kame sė
dėjo Jonas Kvailys ir meldes 
balsu. In kokia valandos ket
virti važelis pusiau prasmego 
sniege.

— Mikitos Jonai...
— Asz..
— Ka darysim su Abdulu? 

.Juk jis sutings sniege.... 
liniokai jo blogi,

Ei! Abdulai, eik in 
mus... Tries© bus szileziau.

Jonas Kvailys tylėjo. Važe
lis trims buvo peranksztas. 
Abdulas nenorėjo lysti vidun, 
bet Golochvatovas intempe ji 
spėka.

— Eik, bjaurybe.. Juk isz- 
dvesi sniege.

— U-u! 
laksto.. — pinnykszcziii 
davimu likimui atsake 
zas szalczio sustangintu liežu
viu.

Toks persikraustymas isz- 
szauke likusio ‘‘gatvėje” szu- 
niukszczio protestą, — jis gai
liai suurtkszte, tartum nusi- 
skusdamas žmonių neteisingu- 

Važely buvo visiszkai 
tamsu. Vėjui valandėlei nutilus 
girdėjai kaip trypinėjo prie 
pat važelio arkliai ir trynes 
galvomis in jo sienas veltui 
jeszkodami pagialbos. Goloch- 
vatovuį labiausia gailėjo szu- 
nies. O jeigu ji inleidus važe 
lin? Nuo szuns butu szileziau.

— Ne, jau to tai nebeno- 
rek... — susigyne Jonas Kvai
lys. — Ir taip prakeiktas kir-

nia.

reti.

ir raižo.

mu.

nieko

Kojos pra-

Kai
ti vejas taip

didelis szaitanas 
atsi- 

kirgi-

i sz 
atpirkimui

musu iszga- 
nymo Dievo apdovanojęs mus 
savo gėrybėje, nužengęs 
dangaus žmonių 
nenoris nusidėjėlio pražūties...
Tu, Vsagalis Vieszpatie, pasi
gailėk savo tarno Simono ir 
duok jam visiszka atgaila... 
Kuriam žinoma paslėpta, 
leidžias kaltes ir nuvaląs
teisybes, paliuosuok ji isz visu 
nuodėmių, žinomu ir nežinomu 
ir leisk jam būti dalininku isz- 
ganymo.

at-
ne-

Kursai gyveni ir 
vieszpalauji danguje per 
žius. Amen.
Golochvotovas patylomis ver

kė.

am-

telejo:
kukcziojimas.

— Audiojaus Simonai
siminimas — nuodėmė.

— Juk Usz... aszne-mirties

pasigirdo vaikiszkas

1111-

bijau.' Al<, sunku, sn nuodėmė
mis sunku mirti... Mikitos .Jo
nai, balandėli... asz tave skriau 
džiau... taip, skriaudžiau, 
leisk.

— Dievui s 
jaus Simonai... 
leisk.

66

at-

atleis,
Ir tu man at-

— Vieszpatie Dieve musu,. 
Kursai dar Sename Tnstatyine 
a t galiojantiems teikeis atleist. 
Tu dabar, savo tania Simona, 
atgailojanti savo nusidėjimuo
se,

Tu, Vieszpa- 
Kursai insakei septynias- 

nusi- 
nes Tu esi at- 

Daba r.

sukalbėjus,

priimk priprastu savo gai- 
laszirdingumu....
tie, 
deszimt septynis kartus 
dojeliui atleisti,
gailojaneziu Dievai...
kalbėk, Dievo tarne Simonai, 
“Tikiu.”

Golochvatovni 
prasidėjo iszpažint is.

— Dievo tarne Simonai, ne 
Ai! lie-' man sakai, o paežiam Dievui...

Beveik in kiekviena klausy
mą atgailojantis

Katriute su mažais vaikeliais; 
Ir ja apdnuginejau, ir vaiku-' 
ežiais nesirūpinau, nes ir savo 
siela nesirūpinau... Godus bu
vau in viską pikta..
. — Dievas tau atleis, Dievo 
tarne Simonai....

— Naszlaiczin nesigailėjau 
atėmiau palikta turtą isz dvie
ju dukteriecziu ir jas-gi p<?rso- 
kiojau už savo neteisybe... Ap- 
gaudinedavau tymose apikvai
lius kirgiziukszcziiis, o , 
du mirdavo ir szaldavo 
mano žiaurumo.

— Dievas atleis 
ne Simonai...

Jszpažiotis pasibaigė.. Golo
chvatovas jaute, kaip ji apima

O airksztai 
szelo

jie ba- 
i dele i

Dievo tar-

mirties miegas... 
kaip ir pirma, 
audra.

Bet Golocbvatovui 
kad tai neaudra, 
jo visi prasižengimai 
neteisybe... ' 
tuose vaitojimuose 
jam tartum isz požemio nekal
ti vaiku balsai. 

* *
Buranas siautė trisdienas, o 

paskui rado važeli sniego kau- 
Suszalo visi s^ykiu —■ 
, ir gyvuliai, kaip 

ir gyveno sykiu..
Galas.

būryje.
ir žmonės

LADIES!
YOUR PRUGGIST
RKCOMM KNDB

ROYAL PURPLE
PILLS

4 5 / M A N7*. n l .c va;, i

BĄLTRUVIENE I teismo, 
daryti

y

sniego

rodės 
o buk sukilę 

b
Žeme vaitojo

*

>

visa jo 
o 

vaidinosi

gyvuliai

ATTENTION!

Di«. by First National Laboratories,
Lehighton, Pu. 
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W. TRASK AUŠRAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunufl numerėliu. Panamdo 
automobiliuH del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veMeliju, pasivažinėjimo ir t .t. 

atsakydavo: KZO W. Centra St. Mahanoy City, Pa.

BALLoBANDM
. ■<

f

*fAR*
>5

J•i

. *

er'.' t
s

<» i 
d

\4,.'

'B

<•> . ? I ’■ Jg 
S'

’ v

*4,
♦.t

f

y«.

i AV

i'L /

^‘1 
į'4'i v

r T /r 
|ii„0 į^\■ ■- , “, ? ' ' f nf ’k , lw ■,1" j J .y u".

REI

;)V

Paklausk Seniausio Anglękasio 
Kasykloje.

Negalima daug žinoti apie guniQ, į jį. Geras 
būdas pirkti gumines kurpes yra vardu pirkti. 
<4 
angliakasiams 
ilgaus nešiojimo per daugelį metų.
bile angliakasio kuris jas nešiojęs, ir jis tau 

stiprios, drųtos ir

’Ball Band” (Raudona Bolė) guminės kurpės 
turi reputacijų del rūšies ir 

Paklausk

Žiūrėk

pasakys kad jos yra 
smagios.
Lengva jas pažinti kuomet matai.

Raudona bole yra antdel raudonos boles, 
kiekvieno čebato ir kiekvienos kurpes.

1 1 . ' . i ' .

Čionais parodytos rūšys, Boot ir Himiner, 
padarytos del sunkaus nešiojimo kasyklose. 
Padarytos raudona, balta ir juoda spalva. 
Padai stiprus, drūtus, kaip tik tau tinkami. 
Peržiūrėk juos kuomet kitrį sykį nueisi į 
krautuvę.
Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street Mishawaka, Ind.

“Namus kuris Išmoka Milijonus Del Rušies”
' * ' ? J t '• . I»

■ 't WHITE ROOT HIMINER
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Per Numbortri forduku 
važiavau,

Koki ton kliksma girdėjau, 
O tai dvi bobelkos giedojo, 

Savo kaimynus aplojo, 
Ant rytojaus viena sorkes 

rodo, 
Taip kaip ir visur parodo, 
Kopeczioms in virszu lipo, 

Kaip nupuolė kone uepastipo •-V- M • • *Zmonys tame laike in 
dąrba ėjo, 

Ant tu j u sorkiu žiurėjo.
Badai ir spykyzes jau neims, 
Norints žmonis lengviau 

atsidus,
Riksmu daugiau negirdes1, 

Bjaurybių nereges.
♦ ♦ ♦

Viena rūtele pas Mauszku 
ant burdo nuėjo, 

Visus savo rakandus ten 
padėjo

Gera vyra paliko, 
Prie Žydelio prilipo, 

Ir pas ji pasiliko.
Argi jau jus moterėles,
Keliu vaiku motinėlės,

Nebijote ne paties Dievo, 
Ne viso svieto, 

Atsiminkite ant savo 
niekvscziu

Visokiu bjaurybių ir 
paleistuvyscziu.

Gyvas velnei in pekla trauks, 
Kazoku szoks, linksniai staugs, 

Jau pekla Lietuvėms 
prigrūsta

Bet da kelios isz Spring- 
valles trūksta.

.. Jau laikas jums paliauti * f

Girtuokliauti, paleistuvauti 
Tas jums ant gero neiszeis, 
Greicziau galas jums ateis. 
Jau tiktai tam Bostone

. kvailysta, 
Kur bobeles i daugiausia

•i paklysta 
Mala ir mala, niekad

i nepaliovė
Kaip Teksu karves.

Ant žmonių visaip užpuldinėja, 
Gerus gyventojus*apkalbinėja, 

In akis szokineja, 
Ir visaip iszjuokineja.

O ir jus ant Visztu atryto, 
Ka pradedat sorkes isz ryto, 

G e ri a u a psima Iszy k i t, 
Paredka namie padarykit. 
Jaigu da karta ka toki 

iszgirsiu, 
Visoms gerai užkirsiu, 

Su kurnu Taradaika pribusiu 
Vardus visu užraszysiu.

O tada kas? 
Bus didelis riksmas

J n pagialba steitinius* 
paszauksiu

Visas pravardes jiems 
iszsza uksiu, 

Pasakysiu kad no gut, 
Patalpytos in koza turi but. 

Taip ir padarys,
Jaigu tuojau neapsimalszys. 

Tai bus tai, 
O dabar gud bail

y

NAUJI MUZIKALISZKIi , r. > ~ ■ n*
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Ir tada advokatai ir 
suprant i 

paėjo 
tėvai 

p<‘rsi-

Domestic Re- 
teis-

VISU

na-

Ka tik iszejo isz spaudos, 
Trys Muzikaliszki Kuriniai, 
gaidos su žodžiais (dainos), 
ant piano. 

4 4 
4 4 
4 4 

4 4

žodžiais (dainos)

1.
2.
3.

Mylekie Tėvynė 
Man Tinka” 
Audra Girioj 

Bijūnėlis f f

50c. 
50c.
50o. 

miszram cho-'
rui, keturiems balsams, iszeis
Spalio menesi, 21 d. $2.00 

Komponuoti ir iszleisti J. A, 
2_______visi yra labai gra-Žemaiczio 
žus, ir nesunkus skambint ant 
piano.

J. A. Žemaitis, 
315 S. West St.

(t.78
*

I'

4- r i

r
Shenkndoah, Pa.

* ■ '

“Domestic Relations” (Szei 
mynisziku santikiu) teismai ar
ba taip vadinami 
teismai, nelabai seniai insteig- 
ti. Ne per seniausia szeimynu 
apleidimo neužlaikymo, persi
skyrimo vaiku apsaugos ir pą- 
naszus atsitikimai buvo polici
jos teismu paprastus dalykai. 
Nebuvo jokio privatisxkumo. 
Apie dvideszimts metu atgal 
realizuota kad kaltu vaiku at
sitikimus neverta pavesti kri- 
minaliszkams teismams, ir at
skirus vaiku teisinai buvo in- 
steigti.
kiti žmones pradėjo 
kad blogiausi vaikai 
nuo tokiu szeimynu kur 
nesugyveno arba buvo 
skyria, ir vienas ar kitas tėvas
negalėjo juos tinkamai prižiū
rėti.

Tyrinėjimas buvo padarytas 
keliose valstybėse, isz viso 7,- 
598 vaikai iszogzaminuoti ir 
rasta kad beveik puse 
vaiku paėjo isz suardytu
mu. Panaszus tyrinėjimas 1916 
motuose parodo kad ketvirta 
dalis visu vaiku padėtu patai
sos namuose paėjo isz suardy
tu namu arba kur tėvai persi
skyrė irv aikai tikroj prasmėj 
nebuvo naszlaicziai. Galutinai 
visi pradėjo suprast kad szei- 
myna yra draugijos svarbiau
sias faktorius, ir szeimynos 
nariu prasižengimai reikalavo 
yaptingo gydjmo ir nepapras
to teisiu i szko proceso. Ir tokiu 
budu “Domestic Relations” 
teismai buvo insteigti. Nerei- 
kejo kreiptis prie poliejos teis
mu. Kad nors yra miestu tarpe 
didžiauiu miestu 'kur dar szito
ki teismai nesiranda bet kas
dien skaiezius tu teismu auga, 

miestu “domestic 
teismu pareigos ir

Galime 
imti Philadelphijos teisina kai 
po pavyzdi, ta darome 'kad 
daugelis teismu panaszus ir 

teismą,

ir

Domestic Relations

Invairiu 
relations” 
j u r i sd ik ei j a mainosi.

seką Philadelphijos

TIESIOG IN KLAIPEDA
BE JOKIO PERSEDIMO
Laivu ESTONIA

21 RUGSĖJO (SEPTEMBER)
Lietuviai, kurie mano atlankyti 

savo gimtąja szali arba mano 
grižti 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 New Yorko 
tiesiai in

KLAIPEDA
Važiuojant tiesiai in Klaipeda

į

V 
i!

L jU

Pliiladelphijos teismas prižiū
ri visus neužlaikymo atsitiki
mus apleidimo, vaiku apsau
gos ir pan. atsiti'kimus. 
met skundėjas paprastai 
įnyno motina, apskundžia vy
ra, tyrinėtojas surenka visus 
faiktus apie ta szeimyna. Jeigu 
skundėjas pirmiaus kreipėsi 
prie teismo tas tuoj surasta, 
bet jeigu pirma syki kreipiasi 
tai numeras jai paduotas ir ji 
turi laukti pakol poeiliui pa- 
szaukta. Tyrinėtojas viską isz- 
klausineja ir užsiraszo. Bet 
reikia tolesniu informacijų ir 
jai paliepta eiti namon ir bus 
praneszta kada tyrinėtojas tu
rės visas reikalingas in forma
cijas. Jeigu szeimyna reikalin
ga greitos paszalpos, tai teis
mas praszo tinkamiausios or
ganizacijos szeimynai teikti pa 
gelbos. Tuoj vyrui laiszkas pa
siustas, ir jis turi ateiti in teis
mą in penkias dienas nuo 
laiszko gavimo. Kuomet vyras

Kuo- 
szei-

Isžvengsite kitu visu alstybiu ir 
sumažinsite iszlaidas ir varga. 
Ypacz szeimynoms su buriu vaiku 
ir su didesniais bagažais yra labai 
paranku važiuoti be 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 ABI PUSI ........... $196

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

Sutaupysite $30.00
Revenue Tax” ir “Head Tax” 

atskirai.
Sekantis Užplaukimas Laiva
LITUANIA 12 SPALIO 

ESTONIA 2 LAPKRIČIO
Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus -ar staeziai in kompanija

Baltic America Line s
8—10 Bridge St. New York

.. $270
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ateina (90 nuoszimtis atvyksta 
liuosnoriai), tas pate tyrinėto
jas surenka nuo jo reikalingas 
informacijas, kartais abudu 
paežiu laiku paszauV ir abudu 
ant syk isziklausiheii. Teisinas 
pasiunezia laiszka in vyro dar
bo vieta sužinoti kiek jis už
dirba. Kitas darbininkas prie 
teismo surenka informacijas 
apie tos szeimynos gyvenimą 
ir visas gyvenimo aplinkybes, 
nuo susiedu ir kitu. Tyrinėto
jas turi szita darbininko ra
portą kuomet vyra ir moterių 
szaukia ant iszklausymo. Vi
sos pastangos Lietos viską tin
kamai sutvarkyti ir bandyte 
suvesti vyra ir moteria. Kur 
reikia fiziszko ar protiszko eg
zamino ta viską atlieka tyrinė
tojas. Nelabai seniai Ohicagos 
Domestic Relations teismas 
iszdave pasekmes sveikatos 
isztyrinejimo tarpe visu, kurio 
kreipėsi pagelbos, ir buvo ras- 

boveik 25 nuoszimtis 
sirgo kokia nors liga 

* ! '■ < ■ • « >1

ta kad
žmdniu,
Daugumas airgd nerviszkoms
ligoms, tas paaiszkina

*

t

gir-
T

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Gerinusias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu 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 Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virai 
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 Šlaitinis, 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^ Adresą vokite sziteip:

M. ŽUKAITIS,
25 GUl.t Bd. 
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ŽINIOS VIETINES
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•— Ketverge pirma diena 
Tudens.

— Szia sanvaite prasideda 
g\llentawn Forai.

— Daug žmonių lankosi ant 
misijų kožna vakara. Praeita 
sanvaite buvo elel ‘moterių, tai 
dabar vyrai nepasiduoda mote
rim ir parodo kad ir jieji gei
džia iszgirsti namlingu 
mokslu • misijonieriu, 
duoda gerus prilyginimus ir 
pamokinimus del žmonių.

— Ponia Ona Alenskiene, 
716 E. Mahanoy Ave., 
žiavo in llazletono ligonbuti 
kur jai buvo padaryta operaci
ja ant pendesait is.

— Minersvilles bravoras liko 
paliuosueitas nuo bausmes už 
daryma geresnio alaus, ne kaip 
tiesos pavėlina.

■f Po ilgai ligai mirė Mar- 
garieta, pati Antano Keklaiczio 
(po tėvais Scanlon) pas savo 
tėvus 619 E. Centre ulvezios. 

99

— Girdėt kad anglių kasyk
los dirbs gerai per visa žiema, 
nes orderiu yra daug ir anglis 
yra labai reikalinga.

— Nedėlios vakara apie 8 
valanda, prie Mahanoy ir A 
ulyczios, nežinomas automobi
listas sužeidė motore Mrs. Mar- 
tausz lenke nuo \V. Spruce St. 
kuri likos sužeista in koja.

— Daugeli kartu duodasi 
matyt laikraszcziuose perkrai- 
pytos ateiviu pravardes, ar tai 
paraižytos per tuos kurie ne
moka ju paraszyt arba paežiu 
žmonių kurie nesirūpina idant 
juju pravardes butu gerai pa- 
raszvtos. Sztai užteminom laik
raszcziuose, kad isziina lais
čius ant. apsivedimo sekanezios 
ypatos, bet kokios tautos, tai 
sunku pasakyt — ar Graikai ar 
Lietuviai, o tieji yra: Steve Vo- 
Tosonbvich su Marv Wolosona- 
vich (ne gimines) isz Gilberto- 
no, ir George Kocherzeryot isz 
Frackvilles su Sophia Polifiki- 
kis.

■.............  i ■■■■—■■■mii.li i ■■ i

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

J a

Isz Lietuvos.
I

H». i

pa
kuria

iszva-

— Praeita subata ir Nede- 
lioj lankėsi Niagara Falls ir 
Kanada Jonas Paserpskis, V. 
L. Boczkauskas, Ant. Dziado- 
szas ir W. D. Boczkauskas.

ANT PARDAVIMO.

Du lotai 50 pėdu per 100 pė
du, ant Farleys Katate 
Park Crest. Kreipkitės ant ad
reso (t.79

arti

Mrs. Doyle
530 E’ Pine St.

Mahanoy City, Pa.
?-----------------------------

1776 Visit v*
PHILADELPHIA 
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SESQUI
CENTENNIAL CITY

Teipgi gera proga pamatyti 
Dempsey-Tunney Imtines

KETVERGE 23 September
Isz Preke Iszeis

Shamokin .. $5.00 ........... 5:00
Mt. Carmel .. 4.80 . 
Ashland.........4.35 .
Mahanoy City .. 3.95 .

Grįžtant — Apleis Philadelphia 
Reading Terminal 7:00 ar 11:30 
vakare. Eastern Standard Time.

Tikietai geri tik ant virsz minė
tu treinu ir tik dienoj ekskurcijos.

Parankus nuvažiavimas nuo 
Reading Terminal in Sesqui Cen
tennial vieta.

fading Company

Girardville, Pa. — Praejta 
Ketvergo vakaru Opera House 
atsibuvo muzikaliszkas kon
certas, kuriame dalybavo pana 
Marijona Davnaravicziute, sop 
rano, kuri nesenei užbaigė dai
nininkes mokslą New Yorke ir 
Filajlelfijoj, o 'kuriai akompo- 
nijavo p. Mare Williams isz 
Mahanoy City. T 
tiszkai atsižymėjo musu 
liete 
isz Mahanov Cit v ant r •*
kos. Lirik soprano giedojo Da
rata McElhenney isz miesto. 
Koncertas nusiseko pasekmin
gai ir pnbliko buvo konia pil
na sale. Artiste Davnaravi
cziute vra duktė musu biznie
riaus p. Jono Davnaravicziaus 
kuris yra visiems gerai žino
mas czionais.

“PADARYSIU KAIP 
PADARE MANO TĖVAS.
Suvalkai: — Kaimietis Juo

zas Szmolinskis prijojąs prie 
karezemos, pririszo ark Ii 
pats inejo szmauksztelet kelio
lika stikleliu ramybes. Dirste- 

. kad

pririszo 1

Taipgi artis- 
tnu- 

p. Violeta Mockaicziute 
smui-

lejas per Įauga, pamato, 
arklys nubalnuotas. Ka ežia 

, kur balne) je\sz-
Jimzas st aiga i suszoko 
“Man pavogė balnai 

Nedovanosiu vagiui, 
siu taip, kaip padare mano tė
vas!“ i
kerszto, nes žinojo kad Juozas 
už tai atkerszys.
elirstelejas per Įauga paszauke) 
“Ko tu rėkauji? Juk arklys 
balnotas! “
mas kerszto, atimsze

dabar daryt 
kot?
piktai:

padary-

Susirinkia persigando

Kas tok is

Kitzmiller, Md. f Petras Va
latka likos užinnsztas 'kada ėjo 
namo iuz kasyklų, per elektri
kiai drata kuri dalypstejo ne
žinant, treczia diena szio mene
sio, palikdamas dideliam nuliū
dime paezia ir du vaikuezius. 
Palaidotas 6 diena su bažnyti
nėms apeigoms. Velionis paėjo 
isz Kauno redybos ir apskri- 
czio, Padaugovos kaimo. Buvo 
skaitytojum “Saules“ nnr ke
liolika metu.

per k

Worcester, Mass. —Jonas A. 
Jjiikszis, 21 m., važiuodamas 
dviraeziu invažiavo in auto
mobili, kuris ji vilke) kelias pė
das, ne'geldamas sustot. Luk- 
szio ranka buvę) veik visiszkai 
nupiauta neiszaiszkinamu bū
du. Jis guli Mieste) ligoninėj.

P*- 
Sekmadi(‘-

bažny- 
kuomet

— Isz szv. Kazimiero 
rapijos vienuolyno 
ny pavogta beveik $1,000 pini
gais. Visos seseris — vimmo- 
les buvo iszejusios in 
ežia 9 vai. rytmety,
vagyste atsitiko. Mergaite, gy
venanti toj apielinkej pasisakė 
maeziusi jauna vyra lipanti 
per Įauga in vienuolyną. Pini
gai buvo surinkti vienuolyno 
naudai ir buvo palikti szepoj 
ant pirmo aukszto. Vagis ma
tyt žinojo kur pinigai buvo 
nes nelieto nieką kita.

— Jonas Sarkus, 71 Venn 
Ave., puolė negyvas ant Tem
ple gatves pereita savaite. Jis 
staiga susirgęs szirdies liga.

— Nežinomas vyras užpuo
lė ir primusze .Joną Žukaus- 

jis ėjo in
J 

pareita 
savaite. Policistai greit atvykę 

Vaikas

le ir primusze 
ka 11 metu kuomet 
savo namus, 148 Millbury St. 
anksti viena vakara

nesurado užpuoliko, 
buvo skaudžiai apdaužytas.

— Mare Akstiniene jeszko 
perskyros mm Karolio Aksti
no ir reikalauja, kad jis apmo
kėtu jos teismo ir advokatu 
isziaidas. Jule Urbszieno taip
gi nori, 'kad jos vyras Andrius 
Urbszis, apmokėtu jos isziai
das, idant ji galėtu atsakyt 
priesz jo užvedama byla. Aks- 
tinienes ir Urbszienes advoka
tu yra B. Mendelsohn, 931 
Slater Bldg. — A.L.

NUMAŽINTOS PREKES IN

Great
Allentown Fair

Septemberio 21 iki 26

$2.40
Dubcltavas tikietas per 

DIDIEJI DIENA
Ketverge, 23 Septemberio

Specialiszkas treinas apleis Mahanoy 
City 6:15 valanda ryto.
apleis Allentown 6:00 vakare.
Teipgi pigios prekes per kitas dienas. 
Apie daugiaus informacijos kreipki
tės ant Lehigh Valles stacijų.

Kailroad.

Grįžtant

Mat, vagis bijoda- 
balna ir 

uždėjo atgal ant arklio.
Juozui to tik ir reikėjo. Už- 

szokes ant arklio ir norėjo joti 
namon, bet kiti prasze pasa
kyti ka jo tėvas padare. Ant 
ko Juozas atsiliepė: 
darycziau, 
balna, jisai be 
namo.“

— Jonas Buczmaszka (?) 
33 metu, važiuodamas motor- 
cikeliuje, susidūrė su Wesne- 
rio automobiliu, tuojaus 
miesto ir likos mirt na sužeis
tas, mirdamas ligonbuteje iii 
trumpa laika. Jonas važiavo 
namo isz Indian Ridge kasyk
lų. Paliko paezia ir keliolika 
vaiku. >

Y • 
kad man

Ugi, k a 
pavogė 

balno parjojo

uz

LENKAI ISZMETE 
GAVEN DAR VIENA LIE

TUVIU PRIEGLAUDA.
Vilnius. (Elta) 

iszmete gatvėn 
tuviu vaiku pieglauda 
cziaus gatvėje Nr. 23. Sziifose 
namuose Lietuviai laike nasz- 
laicziu prieglauda nuo 
metu. Prieglaudoje buvo apie 
keliasdeszimt mokiniu. Nieko 
negelbėjo 
augszt(«niaja valdžia, 
deszimtys moksleiviu 
ežiu atidure gatvėje.

— Valdžia
Vilniaus Lie-

Suba-

1915

nepraszymas pas 
Kelios 

naszlai-

visa
Priesz iszeinant po-

SZVENTOJI MEILE.
Kaiszedoriu nuovados vir- 

szininkas Paszkauskas syki at
ėjo su pUlicininku pas pil. Voi- 
cekauska ir prapesze noris 
krata padaryti nes Voicekaus- 
kas esąs intariamas vagystėj. 
Voicekauskas, nusigandęs po
licijos ejne ir pabėgo. Tuomet 
pol i ei n i ii k a i ko n f i ska v o 
jo turtą.
licinlnkas patarė poniai Voi- 
cekauskienei kreiptis in Kau
no tardytojo “numylėtąją,“ 
kurį kaip tik dabar randasi 
Kaiszedoryje, ir praszyti jos 

P. Voicekauskiene 
nurodyta y pa t a ir 

pranesze apie 
praszydama pagalbos.
že atsake, kad ji apsiima pa
lieti p. Voicokauskienei jos be- 
doj, jei pastaroji paaukos 600 
litu “Kataliku moterų draugi
jos“ naudai.

pagelbos. 
nuėjo in

numylėtąją

savo nelaime,
M eilu-

Pas “meiluže“ 
tuo metu buvo ir nuov. virszi- 
ninkas.

P. Voicekauskiene vargais 
negalais sudėjo ta “auka” ir 
inteike tardytoje) “meilužei“, 
už ka jos konfiskuotas turtas 
buvo gražintas.

Bet vėliau sukryžus namo 
p. Voicekauskiene ome sau 
galva laužyti grynai moterisz- 
ku klausimu, būtent: kaip tai 
tokia sena biaurybo gali būti 
Kauno tardytojo numylėtoji?

Neradusi atsakymo ji nuvy
ko in Kauno kriminaline poli
cija kur paaiszkejo visas tas 
romansas.

Meiluže yra no meiluže, bet 
Kaiszedoriu gventoja Zakaro- 
vieziene kuri jau yra kalėjusi 
už viskoius dabelius. Visa kra
ta buvo inscenizouta iszgauti 
600 litu “auka.”
Nuovados virszininkas Pasz- 

kauskas su jo policininku • yra 
atleisti nuo savo pareigu, o
£il, Zakarevicziono su jos vy- 

ru “rogonoscu“ — pasodinti
kalėjimam Visi traukiami at
sakomybėn.
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AMERIKOS KARIUMENES GERIAUSES 
MASZININIS SZOVIKAS.

Kapitonas 'Thomas isz Company D 28-to pulko pekszti-
, sząudamas isz 30-kalabrinio maszini-

SURADO TURTĄ BEPR OCZIO SKUPUOLIAUS.
Keturesdeszimts dn mai z inkai, pripildyti smulkiais pi

nigais, likos surasti va r
js, kuris

aresztavojo rado pas ji užsiūta drapanose daug bumaszku nuo

krata jojo kambarelvje kur su rado pini

<jr

MAŽIAUSIA PACZTA AMERIKE.

NAUJAS TILTAS IN KANADA.
Szis naujau t litas jau baigėsi statyl per Niagara upe isz 

Buffalo in Kanada, ant atmintiės szimto metu draugiszko gy
venimo ir suteikus su Kanada.

ingam kambarėlyje New Yorke kurie 
prigulėjo prie beprotiszko sku puoliaiis Motiejaus Hies, kuris 
ubagavo ant ulycziu parduoda mas alave liūs. Kada ji palicijo 
aresztavojo rado pas ji užsiūta drapanose* daug bmnaszku r_::t 
$1 lyg $100 — vivso $1,800. Pa veikslas parodo palicije darant 
krata ioin kambarolvie* kur su rado niniir

’t

Akyvi Trupinėliai.
ŽMOGUS KUPRANUGARIO 

KOJOMIS.
1882 m. Siliirc gimė žmogus, 

kurio kojos buvo tokios, kaip 
kupranugario ir ranku oda ly
giai tokia kaip kupranugario. 
Tik nesenai tuo nepaprastu at
sitikimu susidomėjo gydyto
jai. Jis yra vedes ir turi 
malins vaikus, 
laiku cirke rodo 
apsigimimą ir gaunu 
pinigu.

SUVARTOJIMAS SZAL- 
TAKOSZES.

Suv. Valstybių Žemdirbys
tes Departmentas apskaito, 
kad pereitais metais 332,729,- 
000 galionu szaltakoszes (ais- 
krymo) suvartota szio szalyj.

1910 m. 95,450,000 galionu 
suvartota, bet jau 1925 motais 
suvartojimas žymiai didėjo iki 
175,224,000 galionu ir 1920 m. 
260,000,000 galionu suvartota.

BARZDOTA MOTERIS.
Vienintele pasauly moterisz- 

ko kuri buvusi su nepaprasto
mis barzdomis, mire New Yor
ke.

Ji buvo parvežta isz Siamo ■ . a « a « b

Ji

nor-
1 ’ankuti iiiuoju 

savo keista 
nemažai

ir rodama Amerikos eikliose.
Be barzdos, ant nugaros 

tarp peczįu pas ja buvo užau
go ilgi plaukai/ 
karezius. Ji buvusi labai gero 
budo. a ,

BUDROE VAN SERVICE 
: I .L- ■ J

daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus . didelius automobilius. 
Preinamos prekes. Kreipkitės pas:

panaszus m

Kratinio visokius naminua ir kitokius

tam tikrus . didelius automobilius.
Pro i namon prekes. Kreipkitės pas:

ANT. BUDREVICZIA
334 W. Pln« St. Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas 841-J.
PRANESZ1MAS

Asz žeminus paelraszes; pirkau vsia 
“Insurance Bizni” nuo W. Rynkie- 
cziaus. Atkreipsiu atyda ant visu 
Insuranciu Polesiu kurie iszsibaigs
ir ypatiszkai bandysiu matyti visus 
kurie turėjo Insurance su p. Rynkio- 
vicuium. Sept.24

Pasiraszo EDWIN BLEW
134 W. Mahanoy St. Mahonoy City,

DAINŲ KNYGELE, telpgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 02 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

Preke 25c
•»

I
Mažianses pacztas Amerike yra Handle Cliffs, Md. Pacz- 

o bet tasai pacztastoriųm laja mažo paczto yra G. E. Frazier, 
randasi ne visai szimta myliu nuo musu sostpylos Washingto-

c. •no

ligonhnteje TupperAna diena prezidentas Coolidge atlankė serganczius ka reivius
Lake, N. Y., kurioje raminsi <la ugelis kareiviu <la nepnsveikusiu po karei, kiti visai neturi
vilties pasveikimo.
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Direk toris dirbimo pinigu peržiūri naujus apginkluotu s automobilius, kuriuose veža
• XT 1 J • • • v 1 • \ _______________ f l : ____________• 1! ____ Ai • • • 1 • 1_•

pinigus in Suv. Valstijų iždą is z monyczios. Ginkluoti sargai gali szauti isz juju be jokio pa- 
. 1

VAimia miA ’ll ri nu Sflr ii

A

*




