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DU TRUKIAI SUSIMUSZE 
SU BAISIOMS PASEK
MĖMS; INŽINIERIUS 

KALTAS.
♦

Bethlehem, Pa. — Devyni 
žmones likos užmuszti o pen- 
kesdeszimts du sužeisti nelai
mėjo, kada Lehigh Valles pa- 
sažierinis trūkis ėjo isz Buffa
lo in New Yorka ir trenkė ant 
skerskelio in Central trūkis ku
ris ėjo isz Scranton in Phila
delphia. Nelaime atsitiko Pa- 
nedelio ryta apie 5:48 valanda. 
Užmusztieji ir sužeistieji rado
si vienam vagone.

Akyviausia, kad abudu in
žinieriai mate vienas kita, bet 
kožnas mane kad turėjo pir- 
mybia ant kelio ir signolai bu
vo del juju. Bet Centraliszko 
trūkio inžinierius turėjo sig- 
nola idant sustotu ir duotu pir- 
mybia Lehigh Valles trukini 
perbėgti per skerskeli, bet at
sitiko kitaip ir trukiai susimu- 
sze su baisiu trenksmu. Kelio
lika isz sužeistųjų kaip rodos 
mirs nuo sužeidimu.

TUK8TANCZIAI KATALI
KU ATLANKYS PARODA.
Philadelphia. — Szis Nedel- 

dienis bus/ino*|aM kaipo ‘‘Ka
taliku Diena” Sesqui -Centen
nial parodoje. Taja diena suva
žiuos tukstnncziai kataliku isz 
visu szaliu Ameriko. Kardino
las Daugherty laikis miszes, 
kuriam prigialbes szimtai ku
nigu. Ekskursijos ejs isz visu 
miestu o isz mif.su aplinkines 
trukiai iszeis apie antra va
landa Nedėlios ryta. Manoma 
kad taja diena suvažiuos ne
mažiau kaip szim'tas tukstan- 
cziu kataliku. -

KUNIGAS PATEKO IN 
POLICIJOS RANKAS;— 

KERSZINO" SAVO 
BISKUPA.

Detroit, Mich. — In policijos 
rankas likos atiduotas Katali
ku kunigas Joseph F. Hallisey 
Szv. Leono Kataliku bažny- 
czios klebonas. Ji kaltina del 
szantažo ir bandvmo kerszini- 
mu iszgauti isz Detroito diece
zijos vyskupo, Michaelo J. Ga- 
lleghero, 30,000 doleriu. Kartu 
aresztuota ir kunigo gaspadi- 
ne, Miss Ada Curnew.

Kilnigos Hallisey siuntė vys
kupui Gallaghenii 'keletą gro- 
niatu reikaJaudamas isz jo 
minėtos sumos pinigu ir 
gromatosia kerszi no
nužudyti jei jis neduosiąs jam 
reikalaujamu pinigu. Tais ker- 
szinimo gromatas vyskupas in- 
dave paszto vyriausybei, ir to
sios insakytnu kunigas Halli
sey aresztuotas.

savo 
vyskupą

ERGELIS TĖVO SU SUNUM.
Washington, Pa. — Richard 

D. Pollard, 76 metu, turi nema
žai bėdos su savo posūniu Wil- 
liamu, kuris turi 62 metus ir 

vaikas” likos arosztavotas.
Vaikas** sudrasko tėvo se

4 4

“Vaikas* sudrasko tėvo se
na biblije ktli’Ia skaitė kožna 
vakara, -taipgi pasiėmė 2,(MM) 
doleriu bondaik kuriuos pra- 
szvilpe, toliuvo už daug ir lie
pė “valka” aresztavoti.

Kada palicije pribuvo paim
ti ji, nemažai nusistebėjo kada 
paihate, kad “vaikas” turi 62 
metus. Tėvas norėjo da nu
baust 
tais,”

doleriu bondaik kuriuos

valka” aresetavoti.

“vaika” keliais ubly-

KITAI MOTERIAI.
V ♦į) 
G......  ’ ' ”r"

Des Moinas, Iowa. — Inspek- 
toris jialicijoš T. J. Hubbard, 
turėjo nusprensti ar 
turi tiesa parduoti savo vyra 
cigoria kitai moteriai. Inspek- 
toris negalėjo kitaip apsvars
tyti taji dalyka kaip tiktai pa
sako: “ 
miesto, 
kam netikiu ir tdgul jusu va
das tajl klausymą iszrisza.

Fiorentina Demina užvedė 
skunda prieszais Rozalije Se» 
kondiva, kad jai užmokėjo 750 
doleriu už 
nesutiko 
neejo pas shvo nauja ponia, sa
kydamas, kad jam patinka pir
mutine pati ir jam gerai pas 
jaja. Fiorentina buvo užgana- 
dinta isz savo pirkto vyro, bet 
jam nepatiko antroji motore, 
todėl ji ji apskundė jojo paezia 
idant sugražintu pinigus 
ko Rozalije nesutiko.

mot ere

Neszkites po velniu isz 
nes jus visi esate nie

•sies vyra, bet jisai 
.iC tokio biznio ir

ant

— Po 20

SMARKI MOTERELE ;— 
TIKRA REVOLIUCI- 

JONIERKA.
Cambridge, Mass,

metu gyvenimo, krūvoje, Hen
ry Smith, aiskrimo agentas, 
padavė savo paeziute teismui 
del divorso Jia> teisėjui prista
tė sekanti 
bjaurus “meiles 
kuriuos jis 
diena.

Pati dėdavusi mažas 
tarp paklodžių jo lovoje, 
mete jam in akis sugrustu rau
donu pipiru. Karta apžlibino 
ji su talkum milteliais. Dvyli- 
kasykiu jam uždavė in galva 
su stalo koja. Metusi syki in ji 
mėsininko peili. Ir buvo aresz- 
tavusi ji už nesugryžinia 
mo su saules užsileidimu.
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KELIOLIKA LAIVU NU
SKENDO; MIESTAS 

UŽLIETAS.

Gydys Popiežiaus Akis
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BLEDES DIDELES.
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ge du lekiotojai Clavier ir Islamoff. Su tuom eroplanu ketino 
nulėkti isz New Yorko in Paryžių per Atlantikomares.

Vera Cruz. — Baisi viesulą 
atlankė czionaitini miestą, ko
kios nepamena nuo 1888 meto. 
Keliolika laivu nuskendo o 
mariu vilnys buvo taip dideles 
kad visa miestą užliejo ant ke
liolikos pėdu. Gyvascziu mažai 
pražuvo. Bledcs yra milžinisz- 
kos, bet da neapskaityta pini- 
giszkai.

/ Ventura, Calif. — Ta paezia 
diena czionais davėsi jaust ga
na smarkus drebėjimas žemes, 
bet bledes nepadaryta.

Wheeling, W. Va. —Sniegas 
pirma karta

r, n A

VISI ISZGELBETI
43 DARBININKAI PO ŽEME 

5 DIENAS, ISZGELBETI 
SVEIKI IR GYVI.

DIDELIS DŽIAUGSMAS.

paežiu tęs 
pavyzdžius

sarasza
> > M

suraszvdavo kas*

vinis
Ji

na-

RADO SENA PINIGĄ NUO 
121 METU.W k A 

I

Newark, N. J. — Laike kada 
farmeris Korneliuszas Boeye, 
iszrovinejo žoles ant savo far- 
mota artimoje Wayne Centre, 
su szaknimis iszrove isz žemes 
Amerikoniszka varini puscenti 
paeinanti nuo 1805 meto, didu
mo sidabrinio cento. Kožna li 
tara ant puscenczio yra aiszki, 
norints pinigėlis likos iszmusz- 
tas 121 meta adgal.

suardė tri-

UŽSMAUGĖ SAVO PACZIU- 
LE ANT SMERT KAD 

SUSINESZE SU 
KITU.

Kenosha, Wis. — Da vienas 
užvydus ir insiutes vyras pa
pilde žudinsta ir
kampine meile, kurioje losze 
role patogi moterėlė Carmen 
metu pati 
bias 32 metu. Manuelus insiuto 
baisiai ant savo pacziules ir su 
savo rankomis jaja užsmaugė, 
pakol gyvastis jaja apleido, po 
tam paraszes gromatele isz ko
kios priežasties užsmaugė sa
vo paeziule, nuejas j»ant vir- 
szaus pats sau paleido kulka in 
krutino.

G romą tolėjo rasze, buk nužu
do jaja todėl, kad jiji apleido 
ji ir jojo du vaikus, iszbegda- 
ma su kitu vyru in Detroitą. 
Kaltina jisai ir bdb-vagi, kuris 
užsipelno ant nuszovimo, bęt 
jojo nesurado. Nesigaili nieko 
ir ant galo dadure, kad visi jo-
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Dr. J. I. Lucey, vienas isz ge
riausiu akiniu daktaru Chica-

Isz Visu Szaliu
TAIKA TARP RUSIJOS 

IR LIETUVOS.
” ’ liję. ~ 

szv

nupuolė czionais 
szimet, bet tuo sutirpo.

NUŽUDYTAS UŽ 
KRIOKIMĄ.

Paryžius. — Už tai, kad 70 
metu Ferdinandas Clet su savo 
kriokimu pertrauke jam miega

i
ge, likos pakviestas per popie
žių Piusa XI idant atvažiuotu 
in Ryma pritaikyt akulorius. 
Dr. Lucey taipgi peržiūrinėjo 
akis kardinolui Bonzano, kada 
tasai sveeziavosi Chicago ant 
katalikiszko kongreso.

ISZ LIETUVOS

Ironwood, Mieli. — Kriszpa- 
sakytas džiaugsmas kilo po vi
sa miesteli, kada žinia paskly
do kad 43 užgriauti darbinin
kai geležies kasiklosia Pabst 
per pęnkiua dienas likos surast
ti gyvi ir §V6ik1. Visi maitino
si per ta laika su arbata iszvir- 
ta ant lempukiu 
medžio žieves.

Varpai ir szvilpines prane- 
sze žmonim apie suradimą už
griautųjų. Szeimynos atsiklau
pė ant ulycziu dekavodamos 
Dievui už iszgialb(*jima juju 
myleinu, apie kuriuos dingo 
visa viltis.

Nelaimingi radosi 
šia no praėji08 l’etnyczios ka
da insileišdami in szafta, likos 

ai Il

padaryta isz

kuriuos

kasvklo-

užgriautais, o trys drau 
ko Uzmuszti ant vietos.

, I
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KETURIOS MOTI
NOS NUSKENDO

IR LIE
Moskva, Rosije. — Utarnin- 

ke likos pasiraszyta ir priimta 
taika tarp Soviatines Rosi jos ir 
Lietuvos idant gyventi neutra- 
liszkai ir neužklupinet vieni 
ant kitu.

O gal dabar Lietuva turės 
gera drauga iszvaduoti Vilnių. 
Taip visi dabar Jcolba Lietuvor 
ja.
ATKERSZINIMAS
SUVADŽIOTOS MYLEMOS.
Varszava. —- Ugnis, kuri su

naikino septynes gaspadorys- 
tas pavieto Luskolskam, buvo 
priežastis atkersziirimo isz sza- 
lies suvadžiotos mylemos Onos 
Gilkovnos, kuri geisdama nu
bausti savo mylema, kad jaja 
pamote, padoge tvaria prigu
linti prie jojo. Ant giliuko jau
nikis tame laike nemiegojo 
tvarte, kaip buvo papratęs da
ryti ir tokiu budu apsisaugojo 
nuo baisios mirties. Mergina, 
kuri buvo priežaste kad vie
nuolika szeimynu pasiliko be 
pastoges 
j i me.

szoiinynu 
y likos uždaryta kale- i

PALIKO DIDELES SZEIMY- 
NAS O VIENA NUSKENDO 

LAIKANTI KŪDIKI 
PRIE KRUTINĖS.

Pomeroy, Ohio. — Keturios 
moteres, motinos dideliu szei- 
mynu o viena su kūdikiu ran
kose, nuskendo Ohio upeje ar
timoje Mason, W. Va. Josios 
yra Foulk 50 m.^ Maier 52 m., 
Hummell 38 m., Sponagle 42m,, 
ir josios septyniolikos menesiu 
senumo kūdikis.

Nelaimingos moteres su ki
tais ekskursiniais isz Pomeroy 
sugryžinejo isz Pittsburgo. 
Moteres atsisėdo an't paploksz- 
czios valteles idant persigaut 
ant kitos puses upes, kuri ap
sivertė ir keturios moteres ra
do mirti vandenyje. Tik dvi 
kitos likos iszgialbetos. Nelai
me atsitiko nakties laike.

BANDITAI PAVOGĖ
8 MISIJONIERIUS.

London. — Asztnoni svetim- 
tautiszki misijonieriai likos pa
vogti per banditus aplinkinėje 
Szekiczevo. Banditai juos laiko 
tikslo iszpirkimo. Szangajuj 
banditai sudegino misijos na
mus, 
visko.
ŽMOGUS. SU VERBLUDO 

KOJOMIS.

apipleszdami juos nuo

isz

PASKUTINIOS ŽINUTES.

11 New York. — Ana diena 
likos adgaboutas puikus divo- 
nas kuris likos padirbtas Per
sijoj 1550 mete ir yra vertas 
milijoną doleriu. Bus patalpy- 
tas Metropolitan muzejuj;

U Philadelphia. — Bandi
tai užklupo.(ant kancelarijos 
American Ico Co.\ ant 121 N. 
Broad uli., paimdami bondu ir

Tomsk, Siberije. — Mete 
.1882 czionais gimė žmogus su 
nepaprastoms kojoms pana- 
szios in verbludo kojas, tai y pi 
su trims dideleis pirsztais. Jo 
rankos yra panaszios in ver
bludo skūra su ilgais plaukais, 
bet sziaip iszveizda yra kaip 
ir kitu žmonių. Daktarai, kurie 
mate taji nepaprasta žmogų, 
džiovina sau smegenis kokiu 
budu galėjo gimti tasai žino* 
gus su takioms kojoms.

Nepaprastas žmogus yra ve
dos ir turi sveikus vaikus. Dil
bai* rodėsi jisai cirkuše ir už
dirba gerus pinigus.
5 SUDEGE DEGANCZIAM 

EROPLANE.
Charters, Frančija.Charters, Franci ja. — Pulki- 

'uinkas, trys padaficioriai ir

bet palicije tam užbėgo. Į jo ergeliai ant svieto pasibaige.l pinigais 20,000 doleriu.

vienas mekanikas sudega ant 
smert, kada didelis bombinis 
oroplanas užsidegu oro ir nu- 
bnifn n n t Aakrito ant žemes.

55 mein Georges Pierre, kirto 
jam per galva su ziegoriurfi ir 
apmalszino kriokimą ant visa
dos. Kada persitikrino ka pa
dare, isz baimes szoko per Įau
ga ir nuo tojo laiko nieko apie 
ji negirdėt.
S.S.S.R PRIPAŽYSTA VIL

NIJA LIETUVOS ŽEME.
Vrtrįjzavii. ’ ISZ Katfnd pra- 

nesza kad Lįetpva padarius su 
Sovietu Rusija atskira nepuo
limo pakta kurs netrukus bu
siąs abieju valstybių pasira- 
szytas.

Lietuvos-Rusijos paktui pa
daryti per kai kuri laika truk
dė Lietuvos nusistatymas Vil
niaus klausimų. Deryboms bet
gi besitęsiant santykiai tarp 
Lenkijos ir Sovietu Rusijos pa 
blogėjo, o kai pagaliau Vokie
tija tapo priimta in Tautu Są
jungą Sovietu valdžia savo 
nusistatymą pakeitė lt* sutiko 
in garantijų pakta indet punk
tą, kuriuo Vilniaus krasztas 
pripažystamas Lietuvos i teri
torija. ’
SIBIRE BOLSZEVIKAMS 

GRESIA PAVOJUS.,
Varszava. — Lenku radio 

paskelbė szitokia žinia:
Generolas Neczajev, buvę.* 

Caro armijos karininkas, suor
ganizavęs Sibire 30,000 karei
viu armija priesz Bolszevikus 
ir grūmojąs paėmimu Vladi
vostoko. Kovoje su Bolszevi- 
kais generolui Neczajevui pa
dedąs Mandžiurijos 
Czang Tsolinas.

Kita Varszuvos žinia skelbia 
kad Maskva laukianti atvyks
tant isz Vokietijos žinomo te
roristo Skoblevskio-Krilovo. 
Sovietu vyriausybe ruoszianti 
jam iszkilminga priėmimą.

Sovietu valdžia

valdovas

Paskutines Žinutes.

ll New York. — Pakol vi- 
siszkai pasens, Iszpanijos ka
ralius Alfonsas su paezia atlan
kys Amefika, ateinanti mota.

11 Boston, Mass. — Inspek- 
toris palicijos Thomas Quigley
brolis majoro miesto, kai'po ir 
seržantas palicijos Isbestor, li
kos uždaryti ant 18 menesiu in 
kalėjimą už laužymą prohibici- 
jos tiesu. *

ji?

TARP DVIEJU DRAUGU.
Del kp tu neapsipaoziuo-
121 H ’) - ‘
Bijau garnio...

’ > •)?)1 ii a 
' J' '*

P Į .

K. nehulrin vatIa *

vieton 
valdi

BROLIAI ŽMOGŽUDŽIAI.
Sz. m. Rugpuczio men. 25 d. 

apie 2 valanda ryto savo ūkio 
laukuose rastas nužudytas kir- •f

viu pil. Svambarys Adolfas, 
35 m., gyv. Miszei'kiu k., Sta- 
cziunu vai., Sziauliu apskr.

Atvykę nusikaltimo 
kriminalines policijos
ninkai apžiūroje lavona rado, 
kad Svambarys 
dvem kirvio, smagiais in galva 
ir nuo to vietoje mirė. Krim. 
policija iszaisžkino, kad ji nu
žudė to pat kaimo gyventojai 

ir VI. Mankai, 
kurie turėjo su Svambariu ki
vi rezi u ir teismo bylu del j u 
nuomotosios pirma isz Svam- 
bario žemes. Užmusze ji isz 
kerszto del savo nepasisekimu 
szioj byloj. Užmusztojo namisz 
kiai radę ji po sekanezios die
nos iiakti apie 2 vai. ganykloje 
su sudaužyta galva jau nebe
gyva. Tuo gi laiku broliai 
Mankai, nežiūrint in tai, 
ju kels sykius klaustasi 
Svambari ramiai esą nieko ne
žinodami, gulėjo 
sziaudu, 
pridūręs kad vakarop 
S va i n bar i va i k szcz i o j a n t i 
ganykla prie arkliu. Kada val
dininku buvę užklausti Mauku 
tėvai brolis ir sesus 
jus yra kirviu,“ 
venų balu atsake, kad esą du 
kirviai gi užklaustas Juozas 
Maukus paaiszkines kad tėvai 
ir kiti tikrai nežino, kiek isz 
tikrųjų ju namuose esama kir
viu, esama gi ne dvieju, bet 
vieno; padarius namuose smul
kink rata antro kirvio nerasta. 
Apžiurėjus paežius intaria- 
muosius rasta pas .Juozą Mau
ku kruvini nagai ir marszki- 
niai bet pastarasis užklaustas 
atsakęs, kad tai esą nuo liteliu 
muszimo, vėliau gi 
nes, kad jam bėgės isz 
kraujas. Taip besipainiodami 
savo parodymuose dar labiau 
in lindo “bėdon,” nors kalti ne

broliai Juozas

nužudytas

kad 
apie

kluone ant 
tik Juozas Maukus 

matos
J)O

4 4 

tai jie
kiek pas

VLSI

esama gi ne dvieju

paežius

paaiszki- 
nosies

prisipažino, bet liudininku pa
rodymais ir ju paežiu aiszkini- 
musi ju kalte aiszkiai iszrody- 
ta. Abu juodu pasodinti kalė
jimai!.

VILKAI PJAUNA AVIS.
Riogliszkiai, Lekecziu vai.

— Rugpiuozio ęien.
Riogliszkiuose vilkas papjovė 
3 vais dienos vidury.
miau priesz kelias savaites ke
lis šzuhis ir viena kumelį pa-

• IT A 1 • 1

28 d.

TIKRAI “AMERIKANSKA” 
PANELE.

Antakalniai, Užpalių valscz. 
(“V-bes” kor.) — Kas sako, 
kad ir Lietuvoje nėra 

paneliu, 
kaimo pil. 
pasisamdė sau už tarnaite, ku
ri sakėsi esanti isz toli ir labai 
turtinga, 24 deszimtiniu žemes 
ii1 visokiu gyvuliu turinti, tik 
esą po apiekunu globa. Del 
szito pil. B. ja pamyk) ir apsi
vedė. Neužilgo ji iszejo, buk 
in savo tėvynė, kiek turto par
sigabenti ir net už menesio 
parsivarė tr4s karves.

Ant rytojaus atvyko polici
ja ir suėmė abudu, nes karves 
butą suvagineta isz Užpalių 
apylinkes nuo kaimiecziu! Da
bar p. B. palejstas ant paran
kos, o “jaunavede” tebevedi. 
Vaikinai, bukit atsargus su 
nepažystamom merginom.

UŽMUSZE BROLI.
2 d. apie 15 vai. Vi- 

liampoles p. Stasys Grumoda 
37 metu maž., susipykęs su sa
vo pusbroliu Juozu, iszsitrali
kęs peili smeige jam in vidu
rius. aKimynai Juozą nugabe
no Kauno miesto ligoninėn, 
kur jam urnai buvo padaryta 
operacija, 
pagytu.
energingai jeszko pasislėpusio 
žmogžudžio.
LIETUVOS ISZEIVYBES 

AMERIKON.
Isz Lietuvos 1925—1926 me

tais in J. A. Valstybes emigra
vo 762 •
tai Bulyg kvota ir 369 neemi- 
gruntai. Isz J. A. Valstybių 
emigravo Lietuvon 918 žmo
nių.

riszku

Rugsejo

Ir pir--

lis šzuhis ir viena kumelį pa
pjovė. Nuostoliii skaitoma apie 
ofin iUn

“biznie- 
Antai szio 

Juozas Barauskas

Maža vilties, kad 
Kriminale policija

Kompcnseiszion 
Tyrinėtoja
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Mrs. Bessie Brueggeman yra 
pirmininke United States dar
bininku atlyginimo kamisijoj. 
Per josios rankas pereina nuo 
1,000 lyg 3,000 skundu in laika 
vieno menesio.

NUSIDAVĖ IN MOTINA.
— Girdėjau kaip tamistos 

sūnūs ana vakara laike prakaL 
ba ant susirinkimo, da tokio 
drutaus balso negirdėjau! ;

Tėvas: — Tai nusidavė pas
kui mane. a ■.

Bet jojo kaVba tęsęsi su
virtum ketures valandas.

— Tai nusidavė‘paskui mo-
tina

K A TURĖJO SAKYT?
Tėvas kalba in žiopli sunu, 

kuris sėdėjo szale jaunos ir pa
togios panaites: — Kalbėk iii 
jaja koki žodeli, ba tai turtin
ga oszka.,.

H

Sūnelis kalba in jaja: —Per-., 
praszau paneles, ar tamista 
..JI___ • ____ • •
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Kalėdos jau netoli,, kožnas 
tikisi atlaikyti sziokia tokia 
dovanele, bet szimet daugelis 
turės nuliūdima isz priežastjes 
kad neatsilygino su prenume- 

Saule,” nes lankome
per ilgai ir t u rojome sulaikyti 
laikraszti. Bet tieji, kurie pui
kiai užsimokėjo aplaikys pui
ku kalendorių ai/t Kalėdų isz 
kurio turės daug džiaugsmo ir 
akyvo pasiskaitymo. Tieji, ku
rie aplaike pakvietimus užmo
kėti lai nevilkina su prisiunti- 
mn prenumeratos, ha busime 
priversti ir tiems sulaikyti.

> ' ; <*# <1 f*k < / , F-

pirma vieta kaipo o,buoliu su- 
naudotojai, sulig žemdirbystes 
Department^. Europoj žmones 
nedaug obuoliu ^vartoja, 
Anglijoj rokuojaina du obuo
liai kiekvienam kas savaite.

Trys valstybes'— New Yor- 
kas, Michigan ir Virginia — 
produkuoja beveik puse bacz- 
kiniu obuoliu. Isz eksportuotu 
vairiu, obuoliai užima 
vieta. Metais baigiant Birželio 
30t 1904 — 2,032000 baczku ir 
6,198,000 dėžių obuoliu ekspor
tuota.
000.

tik

pinna

Verte dasieke $23,000-

PAIESZKOMA.

Pajeszkau Alena Mickiuto 
po vyru pavarde Valentiene, 
paeinanti isz Szilavoto Para., 
Marijampolės Apskr. Seniau 
gyveno Sheboygan, Wis. dabar 
nežinau kur. Yra svarbus rei
kalas isz Lietuvos^ meldžiu at* 
siszaukt ant adreso.

Ona (Jzerkevicziute
839 E. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO FARMA 
ARBA GERAS BIZNIAVAS 

NAMAS.
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REIKALINGA ‘ 
DARBININKAI.

I

daigu nori turėti gera pa- 
czia, tai apsipaczruok hu tokia, 
kuri buvo gera duktė. — Tas 
pats kiszasi ir prie vyru.

“The Association of Ameri- 
Universitivs”

pripažintu kolegijų ir
Lnpkriczios 1 d.,

1924 in., New York’a^ 
to suraszo 
turėjo 18, 
Massachusetts 14 ir Illinois 13.

valstybes turėjo 
pri-

can 
surasza 
uversitetu.

pagamino kampinis

vyrai,Dabartiniai vyrai, jaigu 
skundžesi ant vien-Iygybes ve
dusiam gyvenime, tai yra ne
teisingi. Kitados, jaigu vyras 
paimdavo juoil-plauke, tai tu
rėjo juod plauke paezia per vi
sa savo gyvenimą lyg žilu plau
ku. Jaigu apsi|>acziavo su rud- 
plaiike, tai pen visa savo gyve
nimą turėjo žiūrėti ant josios 
ugniniu plankucziu kad ir juju 
neapkenti*, daigu paeziule bu
vo 
jo prie 
jaigu paėmė 
vilti susilaukti josios sunkeny
bes. O sziadien — sziadien 
szviesplauke. rytoj juodplauke, 
užporyt nula-plauke ir 1.1. Mo
tore Imdama kaip statine, gali 
in trumpa laika persimainyt 
ant laibos moterėlės — isz už
pakalio kaip lenta, isz prysza- 
kio mikli kaip kirmėlaitė. Szia
dien turi ilgas kasas, o rytoj 
plaukai nukirpti kaip vaiko. 
Da to negana. Dabar kerpikai 
plauku iszmislino perukas vi
sokio koloro, kurias galima 
naudoti su szlebems kokios jos 
nebūtu — raudonos, žalios, gel
tonos ir t.t.

riebi kaip statine, tai turė
jusios priprasti, arba 

kutia, tai turėjo

Nauja ligonbnte kuri likos 
nesenci atidaryta Shenandoah 
Pa., žinoma kaipo Locust 
Mountain Hospital, tuojaus už
miestyje ant kalno, ženklyvai 
padare del saves nepaprasta 
rekordą. Nuo atidarymo turė
jo 485 ligonius, nepriskaitant 
tuju, kurie aplaike daktariszka 
pagialba dykai kožna diena. 
Per taji laika padaryta net 378 
opercijos, o per Augusto mene
si buvo 82 operacijos ir tik vie
na mirtis. Vyria uses daktaras 
Haldermonas su savo asisten
tais, s
vint juju kentėjimus, o dažiu- 
retojos ligoniu, kuriu randasi 
pusėtinas skaitlis Lietuvaicziu 
po priežiūra vyriausios dažiu- 
retojos, kuri taipgi yra Lietu
vaite, dažiuri ligonius kuono- 
geriausia. Ligonbute užlaikyta 
imuidagiai, szvariai ir turi nau
jausia sistema užraszinejimo 
ligoniu ir juju ligas.

Ligoniu pribuna ne tik isz 
musu aplinkines bet taipgi isz 

Elmira, Ashland,
Philadelphia, Atlantic City, 

Yorfc, Elizabethville ir 
kitu tolimu miestu.

Garbe tiems, kurie yra per- 
detiniais tosios ligonbutes ir 
kovot</jais gelbejime žmogisz- 
kos gyvasties.

tengesi visiems paleng-

Hazletono 9

Sir Philip Lister, pirminin
kas Darhinink'iszkos Drauga
vęs, apskaitė kiek valdže ir 
darbininkai neteko pelno per 
anglini straika Anglijoj. Jisai 
apskaito buk lyg sziai dienai 
st ra i kas padare blades ant 200 
milijonu lirų arba 970 milijo
nu doleriu. Kiek nukentėjo ki
ti per straika, tai 'bledes nega
lima suskaityt.

Kad norą suvartojimas obuo
liu Suv. Valstybėse yra mažes
nis už priežodi 
dien” (rokuojamd, trys obuo- 
lai kas savaite kiekvienam),

“obuolis kas-

|3uv. .Valstybių žmones užima

insteigas, 
Pennsvl Vania t

90 ■j au

1 u rojo 
Oliio

16,

Visos kitos 
mažiau, d. riejos neturėjo 
pažintu insteigu.

ATSAKIMAI.
< < Žalioji Putele

ne, 
ne esi -musu 
prisinnstos

9 9

notara

tik-
s

isz Duqucs- 
Pa. — Szkada kad tamista 

skaitytojam, nes 
žinutes vra labai 

akyvos, bet juju negalime pa
tai py t. Laikraszczio tiesos yra 
kad jokiu daneszimu nuo tuju, 
kurie ne yra skaitytojais laik
raszczio negalima talpyti, 
tai po sudėjimui prisiogos pa

vadinama “affidavit” 
kad prisiunsta žino yra teisin
ga. Gaila 
naudoti jusu 
kaip 
“biznis is biznis” ir 
szalinasi kiek galėdamas idant 
neinklinti in teismo slaistas.

tai

kad uoga Įėjome au
strai psneliu bet 

Amerikonai 
is biznis

sako: 
kožnas

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

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

Bizniavus kampinis namas 
ant N. Main ulyczios kur su
stoja karukas isz Shenadorio, 

5x110, parsiduosnamas turi 25x110, parsiduos 
ant lengvu iszlygu. Taipgi na
mas ant puses loto po No. 50 N. 
Main uli.

Taipgi gera ir derlinga far
ina žinoma kailio Kunkelio fer
ma, mylios nuo Lakeside, su 
visais padarais, gyvuliais, pui
kus sodai, du gori namai, šū
vi rsznm szimtas akeriu, geras 
vanduo ir t.t. Priežastis parda
vimo kad loenininkas neturi 
laiko užsiiminėt farmerysta. 
Parsiiluos ant lengvu iszlygu. 
Jaigu kas norėtu pirkti ir ne
turi visu pinigu tai duosiu ant 

rnorge-lengvu iszlygu pirmo
ežio. Atsiszaukit po adresu:

Petras Kasparu
22 N. Main St.

iMahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO.

1.82)

Farma 32 akeru žemes taip
gi prie farmos biznis, 
geras yra garadžius, 
del žuvavimo girios del malku 
visdkiu vaisingu medžiu. Ran
dasi suvinsz 100 visztu. Farma 
arti kelio in Bloomsburg mmž- 
ilgio durys State Road. 
žasti,s pardavimo, savininku 
nesutikimas. Parsiduos pigiai 
del greito pirkėjo.

Alex. Gregas

Namas 
prūdas

Prie-

(.0.21
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Lietuviszkos Pasakos.
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SURINKO Dr. J. BA3ANAVICZIU3
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Apie du brolius durnius, o 
treczia be proto.

f

Seniau vienam sodžiuje gy
veno trys broliai, kurie visi 
(rys labai myldjo medžiojimą. 
Du isz ju buvo durni,

Ėjo jie karta
ir pamato

o :trc-
ežias be proto, 
pakraszcziu ežero 
plaukiant ežere tris antis: dvi 
baltas, o troezia kaip sniegas. 
Vienas brolis norėjo szaut, -bot 
kita's tarė: “'Szaukim visi trys 
kartu, <tai nuszausimie visas!” 
Ir szovo visi trys kartu, bet du- 
joi nekliudo, o trcczias visai 
nciszszove. Antis pabaidė ir 
nuskrido nusileido ant kitos 
puses ežero. Erno mislyt ir dū
mot visi trys broliai, kaip ežia 
tektie prie aneziu. Eidami pa- 
kraszcziii ežero, rado tris aldi- 
jas. Dvi buvo kiauros, o treczia

trcczias

be dugno. Sėdo du broliai in 
kiauras eldijas, o durnius iii ta 
bedugne. Pradėjo važiuot, du 
broliai nuskendo, 
neiszplaukc.

[TOLIAUS BUS]

o trcczias

ANT PARDAVIMO.

Du lotai 50 pėdu per 100 pe
lu, ant Farleys Estate arti(

Park Crest. Kreipkitės ant ad
reso (1.79

Mrs. Doyle
530 E. Pine St.

Alalia noy City, Pa.

W. Szneideris ir Sonus
grAbeoriai.

l.< <> naw iRSRpS ** t

Patarnaujamo aimpatiszkal, 
mandagiai ir pigiai. .

Automobiliai vestuvėms
♦ kriksztynoms ir tt.
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Pajeszkau dvieju vaikinu ku
rie norėtu gyventi ant farmu, 
arba jauni ženoti žmones kad 
ir su .keletą vnikneziu, turite 
ineineszti nuo $2,500 iki $3,000. 
Turime dvi farmas su gerais 
bildingais, su vandeniu vidu
je. Abidvi farmos krūvoje. No
rime gauti žmones kurie butu 
kaip savo vaikai, nes mes seni 
žmones ir vaiku neturime. Far
ina yra po 80 akeru arba viso 
160 n keru ir visa žemo dirba
ma. Ant tos paezios farmos yra 
Lietuviška ha žn y ežia ir mo
kykla arti. Farma vertes $20,- 
000. Praszom kreiptis sziuo ad
resu :

ATTENTIONl N - r t i *» j* f* » « . • ■

Lietuviizkaa GraboHus
K. RĖKLAITIS

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

#10 W. Npruc* st..
M A H ANO,Y 

sos makkkt ar..
CITY, PA.

" TAMAQUA, PA.
I 4M. "A***• •* "A** *•».,»< «

1

*

(1.81

LADIES!
YOUR DRUGQIST 
RKCOMMKNDB

ROYAL PURPLE
PILLS

Dis. by First National Laboratories 
Lehighton, Pa.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Lnidoja kūnus numeiroliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir t .t 
S2O W. Centra St. Mahanoy City. Pa

PRANESZIMAS

Jeigu norite gero užtikrinto Insu 
ranco; Insurancas kas apsaugoja 
jus laike ugnies. Gaukite nuo

Parmley, 17 S. Catawissa St.
12 < Mahanov City, Pa.O.

•• - 1------ —------£
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Kazys Zvirgdas,
R. No. 1 Box 57 

Fdnbtain, Mieli.

KREIPKITES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialistą 
Visos Kroniszkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bot vi»gi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

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

Bo operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna Aanvalta—Seredomit, Ket
vertais ir Petnycaiomie. Ofiaos va
landos! 9 ryte iki 8 vakare. 

BAUSUM NAME.
Antras Floras, 4 3. CENTRE ST. 

POTTSVILLE. PA.

SKAITYKITE "SAULE
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Camel! gerumas stovi vienas
VI DU J ar lauke, ofise ar ant oro, jokis 
kitas cigaretes neužganėdina skonio taip 
kaip Camel. Camels davė pasauliui visai 
naują sąvoką rūkymo pasidžiaugime, ir rū
kytojai apdovanojo Camel didžiausiu pirkikų 
skaičių kurį cigaretas bile kada turėjo. 
Visoje rūkymo istotrijoje jokis cigaretes 
nėra padaręs ir išlaikęs tiek daug draugų. 
Jokis kitas .nesuteikė tiek pasitenkinimo
rūkyme tokiam daugeliui milionų.

fli ■* . ? * \ j | ' *. < . ,*|...

Camels viršenybė, pasauly rymo vien tik 
ant gerumo—ant parinkčiausiy auginamų 
Turkiškų ir Amerikoniškų tabakų, ir ant
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS.,

ST. CLAIR, PA.
IBI I II 11^ I—i

iHzbahamnoja Ir Laidoja mlrosiua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
azia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laldotuviu, vonelių, krikaziynlu Ir 
kitiems pasivažinėjimams. ;

Bell Telefonas 1873-M.
įsi* ,«» « .. « i ■ s
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SZTAI KA PRANAS WIROSTI ISZ DURYEA, PA. SAKO 
APIE JO STEBĖTINA ISZGYDINIMA PER

DR. MENDELSOHN’A.
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Esmių 40 metu senumo, dir
bau kasykloje 21 metus ir ken
tėjau baisiai ant anglekasio du
sulio, kosulio ir rumatizmo per 
du metus. Buvau tankiai pri
verstas perstoti dirbės ir likti 
namie, toks buvau sergantis, 
neturėjau noro prie valgio, ne
galėjau miegot, buvau labai 
nusilpnejus, nekurie mano pa
žinot aini mistino kad turiu 
džiova, taip blogai iszrodžiau. 
Viena diena mano draugas pa
tarė man nusiduoti pas Dr. 
MendclsohiPa in Wilkes Barre, 
nenorėjau prie to pristoti, nes 

, buvau pas tiek daug daktaru 
be jokios pasekmes, bet ant ga
lo nusidaviau pas ta daktare ir

aeziu Dievui, po trijų menesiu gydymo jaueziuosiu lyg naujas 
žmogus ir dirbu kas dien. Pribuvo man ant vogos ir turiu ge
ra apetitu ir jaueziuosiu lyg naujai užgimęs nuo to hiikojiuo 
kada pradM ___________linu gydintis pas Dr. Mendelsohn’ą, 

FRANAS WIROSTI,
nuo Myers St.,

———1 ' —T-- ————————

A.^ rydo^visoB ligonius patsai ypatiszkaj; nęUii’u jpkiu 
__ fu Xa J ffaC tik uotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tlumocziu neš ass pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas mano kokia sanvaite laiko priesz 
atvažiavimu o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurie 
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinima perskaityti.

■, . r“ f . r --- T

Duryea, Pa.

DR. MENDELSOHNB dAiVAMMMiailM

Ant antro floro Strand Teatro.
12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.

■ - r tT i - ---------------------------------------- ‘ i.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jusu pinigas ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo. |

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

......... .............................................. . ............" 1 ~

Dėkite savo

i *

I
Jjr/aJUBEROTlT^

SPECIALISTAS VYRU IR MOTERŲ LIGŲ 
į NERVISZKU IR CHRONISZKU

1 Garsingas Specialistas per 23 metus.
J Į | - ii ii. ..iC
< Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insi- 
<gyti psisiejdma kaipo specialistas, per moksliszka isztiri- 
Inejima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
5 tikra specialistą, kuris su pagelba naujausiu iszradimu ir
< aparatu isztirineja juso liga. Tik tokis gal suprasti jeigu 
j juso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi
> dalis kūno prideranezei veikia. Gyduoles, Viole-rays, Serum 
j ir Intravenous ampules, kurie ineina tiesiog in krauja, tai 
c yra keletą budu del gydimo ligų. Jeigu sergate tai tuo-
> jaus reikalaukite pagelbos nes laukti yra pavojinga. Krei- 
5 pkites pas garsinga specialistą 
r 
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Camel mišinio kuris nepanašus į jokį kitą.
14

CAMELS NIEKAD . NENUVARGINA 
SKONIO, NIEKAD NEPALIEKA CIGA- 
■Mte. . — ■ - ■ ~ MM --- 4a MMb. A MM MB Mm. Arfb

Jei dar nesate bandę Cameh užsifundikite
KETINIO ATSIDAVIMO

sau šito serio pasaulio labiausia patenkinarp| 
rūkymą, i
smagiausi skanumą kuris kada nors paėjo iš 
gamtos .papinkčiausio tabako. Gerumu, 
grynu pasidžiaugimUj yukyipe, mes kyie-

Camel parūpins draugiškiausi,

gamtos .papinkčiausio tabako.

čiąmc jus palyginti Camel su bile cigaretu

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY

bile kainos.
Pasiimkite Camel!
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Dr. C. J. BBROER
20 N. Centre St. Pottsville, Pa.

— 9 iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI
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OFISOS VALANDOS: 
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FaM I
9 iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
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ANGLEKASIO lyka laiko darbo ir prisiegiati 
tau atidaryti n kis ir at'krOipt

SLAPTYBE ant pataisos kelio.
--- — , Petrai, r 

Tamsiam kambarėlyje tūlo- lur^jau bZ,a nnkti sapna;
—- . Petrai, mano drauge! 

ma-
jo ka rėžomoje Pennsylvanijoj, cz*au tavo ir save kasyklose su
sėdėjo prie stalelio du vyrai, 
kuriu drabužiai ir suodini vei
dai, rodo kad tai yra angleka- 
siai. Priesz anglekasius stovėjo 
bonka namines, abudu sėdėjo 
tyliai ir laikas nuo laiko isz- 
gerdavo stikleli.

Jaunesnis isz dvieju Jonas 
Druska prade'jo kalbėti:

— Dirbai visa diena Pet-
ra i!

Užklaustasis pasako 
taip. Mat Jonas ėjo in darba 
ant naktinio szipto, o Petras 
taja diena ėjo namo isz dieni
nio szipto, rinkdamas anglius 
nuo dortbankio. Abudu susiti
ko prie karezemos ir inejo ant 
“vieno.” 
kalbėti:

— Petrai, ar žinai, kada tu 
dirbai ant dienos asz buvau pas 
tavo paezia.

kad

drilcis rankose. Staigai iszgir-

patyla, kaif>”Va'gls apleidau 
šluba. *

Tyluma vieszpatavo tarp 
abieju, draugu, sėdėjo kaip isz 

Jonas pakele stiklu 
visa isztusžtino

—r?
U

j
TT

HSAULEM
■/ - ----- ■ -

PIKTOSIOS
’•i

. *

RAUPLES’’

K'7

'ųl

les. u
Cziepinimo operacija ne sun

ki ir lie baisi, tik reikalauja 
szvarumo ir odos nuplovimo su 
geru antiseptiku. Raupline me
džiaga in kuna inleista prada
riau! oda adata trims arba ke
turiems sykiams. Jeigu pirma 
operacija ne paslkemingt 
reikia antrai pasiduoti.

Patartina kūdikius 
pirmame 

kuomet

sius žortkhis Thht Mėrgancziu 
veidu, kurios1 ženklus ncszioja 
il^i mirties. , >

“Piktosios” rauples kurios 
per pereitus kelis metus pasi
rodė nebuvo asztrios. Bet turi
me atsiminti kad labai lengvai 
szita liga gali pavirsti in labai 
asztria. Kai kuriose szalyso pa
sirodo, su visu baisiu smarku
mu. Bet Kanados ir Suv. Vals
tybių dalyse (ik lengvoj for
moj, ir žmonos nekreipia tiek 
atydos kiek vertėtu kreipti. 
Dauginus žmonių mirszta Chi- 
uijoj.ir Indijoj nuo szitos ligos 
negu nuo kitu ligų. Tarpe 1918 
ir 1923m. Indijoj GG3,553 žmo
nes mirė nuo jos. Arabijos pe- 
ninsuloj nuo 50 iki 75 nuoszim- 
tis visu gimusiu vaiku mirszta 
nuo szitos ligos, ir Rusijoj tar
pe 1902 ir 1914m. suvirsz mili- 
jona's žmonių užsikrėtė raupais 
ir beveik puse numirė.

yra nukreipiama
Cziepinimas 

būdas
rauples sulaikyti.

no baisi
I ' jį'

- I ii 
L
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murmuro.
prie lupu ir 
lyg dugnui.

— Jan lai'kas, Petrai! Tu
rime eiti in darba. Abudu atsi
kėlė, dingdami tamsumoje nak
ties eidami iii kasyklas.

, Ali t rytojaus parojo Petras 
namo isz darbo, iszbales, rodos 
beprotis. In kelos valandas po 
(am apibėgo žino po visa mies
teli a|>ic nelaiminga atsitikima 
kasyklose, kurioje rado mirti 

anglckasis, o

t The American Association 
for Medical Progress, Ind., tau-

j , . i-'1 .. r

tiszka. organizacijh, organizuo
ta ir inkorporuota 1923 motuo
se raginti ir pagal boti, del mc- 
dikaliszko mokslę patobulini
mo, visokius isztyrincjimus ir 
žmoniszkus bandymus; ir pra- 
laužti visuomenei teisybe apie 
verte moksliszko medicino 
žmonijai ir gyvuliams, iszleido 
tinkama knygute apie “pikta- 

raupjos kaipo nukreipia- 
Kad nors ta liga-ne

dau baisu trinkszma ir brasz- 
kejima, ]
mus užgriuvo. Po tam maeziau 
kaip musu draugai iszkasinejo 
užmusztuosius, gailestis su
spaudė mano szirdi. Kada pa
budau, nubėgau pas tavo pa
ezia. Kada pribuvau pas jaja, 
tariau:

— Magduk! Itkio sveikai— 
Szi va'kara dirbame paskutinė
je gengveje. Žinai gerai ka 
žmonys kalba apie pavoju. Bi
jau, kad neiszliksime gvvais.

Dirstelėjo ant manės nusiste
bėjus.

— Kodėl taip kalbi in ma-
” Jonai! už-

propai suluže, anglis
i,

Zinai gerai ka
vienas, tiktai 
t uom buvo Jonas Druska.

Ar ten buvo jojo tokia liki
mas ar žadinsta. To niekas da 
neit-zriszo, bet Petro gyveni
mas nuo tosios dienos buvo kl
iokis. —F.W.B.

bet

101 tai

pirma 
mete.

pradeda 
epidemi-

Pirmas czie-

Jonas pradėjo tolinus
’ klausė manos.

ne: vlikie sveika,

Mano szirdis negalėjo ilginus 
dalaikyti, pagriebau jaja 
glebi ir musu luposmusu

Ko norėjai nuo josios?— sznuk,lamas in jaja: 
• v t 1 a t 1 •greitai užklauso Petras labai 

nusistebėjas isztartais žodžiais 
savo draugo.

— Pasakiau jai kad jaja 
myliu...

— Ka jai sa'kci I
— Kad jaja myliu, labai 

myliu...
Petras trenktelejo taip smar- 

• kiai in stula, kad net bonka ir 
stiklai nusirito nuo stalo, 
szaukdainas:

— Atsakysi tu man už tai 
Jonai — ture tuos žodžius su 
žibanezioms akimi isz pasiuti
mo.

lino

m 
suėjo )

— Magduk, myliu tave, o 
kaip asz tave myliu, bukie ma
no !...

—- O ji ji ? Ka ji tau atsakei 
— užklausė su szctoniszkii nu- 
si'szypsojimu. Petras, iszklau- 
ses visa mano apsakymo, nu
lenkęs galva giliai dūmoda
mas.

— Magdalena! —
liaus Jonas. — Magdalena... da 

nuo manea, 
nukrito ant krėslo ir pradėjo 
graudžiai verkt, rodos, kad jai

. daugiau sukli'ko

— Petrai! — pradėjo kal
bėti Jonas — iszpažinau tavo 
paežiai, kad jaja myliu ir gei
džiu už tai atsakyti priesz ta
ve. Todėl 'klausyk manes kaip 
einaoi dalykai su manim ir del 
ko tau iszpažinau viską.

Susipažinau su Magdalena 
fa paezia diena kada ir tu. Ne
karta szokau su jaja ant pikni- 

Vescilįu^ir balių o kada ne
turėjau darbo prigialbejau jai 
rinkti uogas, bet josios nemy
lėjau kitokia meile, vien tik 
broliszka; buvau tiktai broliu 
del josios, o kada dagirdau, 
kad tu nori apsipaeziuot su ja
ja, nudžiugau labai, kad žmo
gus, kuris iszsirinko sau •Mag
dalena už paezia, buvo tas kuri 
mylėjau kaip savo broli. Taip, 
džiaugiausi ir buvau tau bro
liu ant veseiHos.

Metai slinko greitai, o asz 
ant Magdalenos kitaip nežiūrė
jau, vien Vik kaipo ant myle- 
mos paezios mano draugo. Bet 
viena diena, kada praeitinejau 
pro tavo narna, nusistebėjau la
bai iszgirdes kokius ten riks
mus. Pažinau jame baisa Mag
dalenos; verke ir klyko isz 
skausmo nes jaja labai plakei. 
Už ka! Už tai, kad per girtavi
mą likaisi praszalintas nuo 
darbo per bosą, nes in kasyk
las eidavai girtas, o tas, kaip 
žinai yra uždrausta. Tada isz 
rupesezio pradėjai da daugiau 
gert ir visai netekai proto. Ala
no szirdis apsiėmė dideliu gai- 
lescziu, nes negalėjau szaltai 
žiūrėti ant to, kaip kente mo
tore, kuria mylėjau kaip savo 
seseri. .

Nuo tojo Taiko, kada tik tu
rėjau liuoso laiko nuo darbo, 
atlankinedavau
idant jaja suramini ir pralinks- 
mint.

Su nuliūdima žiurėjau ant 
josios gyvenimo ir laimes, jaja 
apverkinejau o tave keikiau.

Ant galo dasipratau, kad 
Magdalena buvo del manos 
daugiau kaip sesuo, kad mano 
jausla del josios niekas dau
giau, kaip karszta meile. Per 
savo jausla uždirbau tiesa jaja 
apginti ir gialbet nuo prapul
ties.

Sziadien, Petrai,
tau pasakyti mano slaptybe. 
Dirstelėk ant ziegoriaus! Už 
valandos turėsime eiti in dar
ba ant permainų. Gal girdėjai 
kad paskalai eina, kad musu 
gengveje grasina pavojus už-,

Magdalena

nutariau

griuvimo. Pamislinau apie tai
ir gerai apavarseaiau taji dą-

teso to

szirdis sutruks. Persi gaudau
pats saves, užlaužiau rankas ir

į
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NAUJI MUZIKALISZKI 
LEIDINIAI.

Ka tik iszejo isz 
Trys 
gn 1.1.

M uzikaliszki
žodžiais

Trys e' 
gaidos 
ant piano.

Mylėkie Tėvynė 
Man Tinka” 
Audra Girioj 

9 !
9

su

spaudos,
!Kuriniai 

(dainos)

1.
2.
3.

4 l

< i

l i

“Bijūnėlis

50c.
50c.
50c.! 9

m isz ra m ^bo
rui, keturiems balsams, iszeis
Spalio menesi, 21 d. $2.00 

Komponuoti ir iszloisti J. A. 
____ „2j, visi yra labai gra-Žemaiczio 
žus, ir nesunkus skambint ant 
piano.

šia s” 
ma liga.
tokia baisi kokia kadaise buvo 
priesz i n vedima cziepinimo, no 
visiszkai jn’anyko isz Suv. 
Valstybių. 1921 hl 108,135 atsi
tikimai pasirodo ir 764 isz tu 
mirė, 1922m. 33,473 atsitikimai 
ir 889 mirė, 1923m. 31,782 atsi
likimai ir 184 mire, 1924m. 56,- 

.351 atsitikimas ir 896 mirė.
piktosiosSkaitome, kad > ) 

užkreczia-

karsztis, galvos 
vėmimas ir kar-

Szita liga 
liga, 
vienintelis

syk cziepyli
Antra syki 
lankyti moykla arba 
jai pasirodžius.
pilnas apsaugos per penkis ar
ba septynis metus, antras visa 
amžių.

Jeigu tinkamai atliktas czie- 
imas visai nepavojngas. Birže
lio ir Liepos menesiais,

Metropolitan Life Insu- 
dar- 

pasidave

1925

61|l

O kad kvaraba su tokia galva, 
Ir ne dyvai turiu tokia balda, 

Tai sunku viską atminti, 
Ir del visu apgarsinti.

Paprasze mane ant žclamisziu, 
Kaip jau žinoma del visu, 

Jog ir ražaneziu gieda, 
Daug gere ir daug męsos oda.

Didelio suėjimo ne buvo, 
Keletos poros tik pribuvo, 

Gerti in vales turėjo, 
Gere kiek 'kas galėjo.

Valanda treczia nakti atėjo 
Da nekuriu sėdėjo.

Vienas žmogelis labai nuvargo

m.
rance kompanijos 3,500 
bininku liuosnoriai
cziepiainiui ir ne vienas pavo
jingai nesirgo. Visi Su v. Vals
tybių kareiviai per 
kare irgi buvo 
tik vienas mirė, 
plaucziu 
cziepi nimo. 
per szeszis 
žmonių ineziepyta ir

yra tiktai 
piktąsias

Tie, 
dar nėra ineziepinti, turi kuo- 
greieziausia tuomi rūpintis. ' 
Visi vaikai virsz puses metu 
amžiaus turi 'būti ineziepinti. 
Nelauk insieziepiant kol gausi 
piktąsias rauples, arba kol ta 
liga pasirodys tavo mieste. In- 
sieziepyk dabar. ?

1796m. pirma 'syki patoinyta, 
kad pienininkes karve-raup- 
lems užsikrėstos niekuomet ne
sirgdavo piktosioms rauplėms, 
ir Jenner’is 1798 metuose isz- 
rado cziepus. Buvo viena isz 
didžiausiu iszradimu medici
nos dirvoje. Buvo atrasta kad

kurie
ineziepyt i

I uomi 
virsz i

1924 m.

pasauline 
’ ir 

jis mire 'nuo 
uždegimo ir ne nuo

Dėt roite
menesius 817,000 

nebuvo 
nei vieno nelaimingo atsitiki
mo.

>
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Ant rytojaus turėjo eiti prie 
darbo,

Ir tare in paezia: 
Duszele eisime namon, 
Ba man sunku galvon, 

Rytoj turim eiti in darba, 
Tai man labai skaudės galva. 
Bobele baisiai ant jo užpyko, 
Prie vyro su kede priszoko, 

Galva perkirto, 
Vos žmogelis neparvirto, 
Ir da palicmona paszauke, 

Žmogeli pas vaita nuozauke, 
Bausmia vargszas užmokėjo, 

Verkdamas namo parėjo.
Tai vis taip: Isz Dievo garbes, 

Ant prapulties, 
Ražaneziu pagiedojo, 

Ant provos nuėjo, 
Tai vis ne kitoniszkai, 

Tiktai Lietuviszkai;
Tai vis ant didžiausios garbes, 

Kad ir su pramuszta galva 
• ’stėnos.

4 4

rauples yra smarki, 
ma liga. Pasirodo apie dvylik
ta diena po užkrėtimu. Apart 
odos iszberimo, kiti simptomai 
yra drebulys, 
skaudėjimas,
tais klajojimas.

Iszberimas pirmiausia pasi
rodo ant veido 
neužilgo užpuola kūno kitas 
dalis, kartais net burnos, gerk
les, ansn ir akiu pieveles. Liga 
t<': esi per dvylika dienu, ir jai- 

iszberimai smarkus, tai 
uiti apjakimas arba kur

tumas gali

ir ranku, bet EKSKURCIJA 
in New Yorka

Nedelioj, 3 Octoberio.
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isz JjJz|eQQz)i/6e/Zai;as TikietasBuvo 
iszradimu

(1.78
I

315 S. West St., 
Shenandoaty l’a.
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J. A. Žemaitis, sergi
užpulti, ir beveik

visuomet liga palieka savo bai-
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Treinas apleis Mahanoy City 4i40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Excrange PI. Stacijos) 7:20 vak. 

(Eastern Standard Time)
Gera proga matyti “World 
Scries Basseball Game” 1:30 
vai. popiet, Yankee Stadium

Railroad
•tteBaate efTbe maULDlamena

BUDROE VAN SERVICE
Krausto visokius naminus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turimo 
tam tikrus didelius automobilius. 
Prcinamos 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 $023,358.62 .

Mokame 3.czia procentą ent 
Budėtu pinigu. Procentą pride«
dam prie jusu pinigą 1 Sausio 1 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir į 
jus turėtumėt reikalą bu musu i 
banka nepaisant ar mažas į 
didelis.

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

♦ * *

Szv. Ludviko mieste yra 
cacyte,

Nepaprasta puikybe sviete, 
Artt ‘4N” ulyczios, 

Prie senos kiaulinyczios. 
Sriaubė toji puikybe 

munszainuti, 
Kaip dvarine kiaulute,

* Baliu per pede turėjo, 
Visus sveczius isz vari nėjo, 
Ba mylemas josios atėjo, 

Dovaneles sudėjo, 
Oi kvailei, 
Pasiutėliai!
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Light Co.
Laika
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Szitie Szerai visada atnesze procentą. Procentas mokamas regulariszkai kas tris menesiai i

t

'G j |

sasa

be paloves, nuo pat pradžios nuo kada tie Szerai buvo pirma karta parduodami, suvirsz 
szeszi metai adgalios.
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GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi deL žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti dol 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 t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgastics, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai &reicziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
'spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink* 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto* 
ju musu Žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

♦ ♦ ♦

Vienas vyras darbo neturėjo, 
Na ir darbo gauti negalėjo, 

Daug nuo savo bobos iszkente 
Tegul gialbsti visi Szventi. 
Teisybe, bjaurus bobos 

liežuvis, 
Vargiai toki turi szunis, 
Duoda saviszkiui pipiru, • 
Neaplenke ne kitu vyru.

Už tat burdingieriu neturi, 
Ba nuolatos plukta ir 

nedažiuri.
*

9
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M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. ,|» L Spencerport, N. Y.

Turimo tarp Lietuviu, 
Ir tokiu tėvu kvailiu, 

Tsz pradžių ant dukriukes 
nežiūri, 

Norints da siiarglis po nosia, 
o jau “fele” turi, 

ko nauja szukute pritraukia, 
Tai jokis kvepalas no- 

isztraukia. 
Mamužei gražu kaip jau 

dukrele, 
Iszrodo in szokia tokia 

mergele, 
Ir kada jaunikiai apie jaja 

skraido, 
Tai rodos boba užkėlė ant 

kraigo.
Nekaltos butu dukreles, 
Butu doros mergeles, 

Kad butu dorai užaugintos, 
Dvasioj szveutoj iszmokytos.

Kad stuboj sėdėtu, 
Ne tinginiautu, .

Molina užvaduotu, 
Puodus mazgotu.
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ŽINIOS VIETINES
. A

— Petny«zioje pirma diena 
Oktoberio — Spalio.

— Szio meto lieka tik tris 
menesiai.

Suimtoje bažnyczia ap- 
vaiksztines “Aniolu Sargu.

r— Darbai musu aplinkinė
je eina gerai — tiktai tinginiai 
nedirba.

f Sirgcs tik tris sau va i tęs, 
Antanas Paszukonis, 40 metu, 
salyninkas, laikantis bizni po

t*

I

' * IW

— Petnyczioje pirma diena

> >

«No. SlO W. Centre u Ii., mirė 7 
valanda Se rodos ryta Ashlando 
ligop būtoje. Velionis paėjo isz 
Seiriju parapijos, 
kaimo, Seiriju vals

Posa rnvku 
, Alitaus 

redybos. Prigulėjo jisai prie 
draugoves Moose. Pergyveno 

metus ir visa laikaAmerike 22
Mahanojuj. Velionis buvo ve
dės tik tris metus, palikdamas 
paezia Helena ir podukte Fio
rentina; tęva, motina, du bro
lius Lietuvoje kaipo ir seseri 
Gillespie, Ill., ir du pusbrolius 
Wilkes Ba rre, Pa. Laidotuves 
atsibus Panedelio ryta su trimi 
mjszioms Szv. Juozapo bažny- 
czioje o laidos ant Szv. Jurgio 
kapiniu Shenadoryje.

Isz Shenandoah, Pa.
— I? tarn i n ko ryta Szv. Jur

gio bažnyczioje 
mazgu moterystes 
Sndich isz Coaldale
Ona Loskovski, duktere Los- 
kovskienes nuo S. Emerick 
ulvczlos.

— Per nupuolimą i. 
M»irtc Hill kasyki ose likos 
želsjas Jonas Kupkeviczius 
N|i2inerick ulii. Ta paezia die-

likos suriszti
Steponas 
su pana

M*

I/#- ■’■•’T ,

i ’

/'; y ■•4 iMA . i-> W

nuo

nupuolimą

žeistas Jonas Kiipkevicziu

angliu
s su-

, 10

na Jlkos sužeistas Andrius Rau- 
lirtąltis kasyklose Knickerbok-

i
T' Jonas Sabalis, 40 metu, 

209 E. Centre u Ii. likos užmusz- 
taer ant vietos Kohinor kasyk
lose.' Velionis buvo nevedės.

;— Prohibicijos sznipai su- 
naįkino sztopo vertes už $50,- 
00Q .ana diena kada užklupo 
ant keliolikos vietų kur vare r
<|idelcH samogonkas ir areszta- 
vojo |>enkis locnininkus. Sere- 
dop vakara kilo ugnis ant New 
Yęrk ulyczios apie asztunta va
landa tūlam name, kaip mano- 
pi®, kur buvo sudėtas konfis
kuotas sztopas o laike ugnies 
davėsi girdėt keliolika smar
kiu eksplozijų. Žmonys visaip 
apie tai kalba ka 1 sudeginta 
“davadus” kaltvbes ir 1.1.

1776 Visit
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Shamokin, Pa. — Szv. Miko- 
lo Lietuviszkoje bažnyczioje 
nuo Panedelio atsibuvo misi
jos per visa sanvaitia 'kurias 
laiko kunigai Marijonai. Pra- 
baszczius Dabinas yra užga- 
nadytas isz atsilankimo 
gybes žmonių isz visos

Misijas tikisi užbaigti 
paskemingai.
k i nes.
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Naujausi paveikslai isz Floridos kur baisi
Vėtra padare milžiniszkas bledes ir
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Klinikai ir Dispensarai
............... — ■ —■ ■ -——r—...... ■■■—.. „ j
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. Je | Klinikas, dispensaras, ir taip 
, vadinamas “out patient” de-

dau- 
aplin-

parlamentas prižiūri sergan- 
czius žmones, kurie neužtekti- 
nai -serga pasilikti lovoj. Žmo- 

in klinika taip pat 
in gydytojo ofisą,

Detroit, Mich, f Antanina 
40 metu pati Petro Smaluko, 
po sunkiai ligai keturiu nume
siu, persiskyrė su sziuom svie
tu 11 diena Rugsėjo, palikda
ma dideliam nuliudimia vyra, 
keturis vaikus ir daug giminiu 
czionais ir Lietuvoje. Liūdnas 
tai buvo persiskyrimas su sa
vo szeimvna, nes szeszi mene- 
šiai atgal palaidojo savo vy
riausia siinu, 20 metu senumo, 
kuris buvo didele parama sa
vo tėveliams. Velione buvo gi
mus Lietuvoje,
bo, La i pa Ii nges parapijos, 
tėvais vadinosi 
buvo doraus gyvenimo motore 
ir pergyveno ilga laika Malia- 
noy City, Pa.,
gyveno 14 metu, 
prie parapijos nuo pat pribu
vimo ant West Side*. Laidotu
ves atsibuvo 15 diena, su baž
nytinėms apeigomis 
Cross kapiniu, 
dalvbavo

Suvalkų redy- 
po 

Balincziute,

o Detroite isz-
Prigulėjo

ant Holy 
Visiems, kurie 

• vir u zlaidotuvesia 
puikius žiedus sudeda karszla 

nuliūdus 
Jeigu kas 
susiraszvt 

adresuot 
szitaip: P. Smaliukas, 3932 C. 
Street, Detroit, Mich.

padekavonia likusi 
szeimvna Smaliku. 
isz giminiu geistu 
su milinis praszome

Brooklyn, N. Y. — Automo
biliai per 8 menesis New Yor- 
ko gyventoju skaieziui padare 
daugiau nuostoliu negu audra 
Floridos gyventojams. Per ta 
laika automobiliai nužudė 555 
gyvybes, isz kuriu 238 buvo 
jaunesni 15-kos metu.

— Pereita Penktadieni Mas- 
pethe apvogė pil. .J. Barnata 
ir pil. Adomaiti. Jie visi dirbo 
ir atvažiavę bomelai vagisziai 
insilauže in narna ir isznesze 
p. Barnatai tris siutus, laikro
dėli ir sziaip mažu daiktu. Pil.

laikrodėliu, 
kelnes.

fu r

"3",n="lJ> Cjne

SESOin
CENTENNIAL CITY

Nedaliomis 3 Oct. ir 7 Nov.

• • • • •

Ryte 
.. 1:30 
... 1:30 
.. 2:21 
.. 2:28 
.. 2:00

Ibi 
Shamokin .... 
Mt. Carmel ... 
Ashland ...........
Girardville ... 
Shenandoah ..
M A ha noy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:lt

Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa- 
cs|a vakar in virsz-minčlas sta-
eijai.

, $3,50 
teading Company
4
Į 9

DUBELTAVAS 
DUETAS

r.
t*

Adomaicziui du 
dvejas 

Adomaitienės 
už $300.00, žiedą

žiedą, britva,
Ponios Adomaitienės 
coat” už $300.00, žiedą, laik
rodėli, perlus akinius ir daug 
mažesniu daiktu. Viso už $800. 

vagis tapo pagautas
ir sėdi ’kalėjime. — V.
Vienas

Chicago, Ill. — Walter Ol
szewski, 38 m. 3301 Fifth Ave., 
lavonas liko isztrauktas 
upes prie 35 gatves. Szeszta-
dienv Olszewski buvo vienas 
namie kuomet pas ji atėjo na
mu savininke 
icki.

isz

pasiskan-

Mrs. Anna Ja- 
Įszkilo pesztypes, laike 

kuriu Olszewski pabėgo ir tur
būt ta paezia diena 
(lino.

— Nežinomi piktadariai pa
vogė automobiliu prigulinti na 
mu kontraktoriui Alfredui Ro
manowski, 2603 W. 55 st.

Jis automobiliu paliko ant 
ir Archer

nei

kamop Whipple st. 
avė. ir inejo in vienus namus. 
Automobiliuj miegojo jo 6 
metu mergaite.

Romanowski iszejes laukan 
nerado nei automobiliaus, 
mergaites.

Paskiau mergaite atsirado 
pas savo teta, 4352 So. Mozart 
st. Vagys ja iszleido isz auto
mobiliaus ant kampo 35 st. ir 
California avė. Mergaite pes- 
czia nuėjo in tetos namus.

— N. _________ i___ 1__ i___________
KVITU knygele Draugystėms del Ibs- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu apt 
susirinkimu. Preke - • - 25c.

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

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

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

szimtai gyventoju pražuvo ■

lėtu užmokėti gydytojui, bot 
kuris pats arbd szeimynos na-

kala uja spocialrsto.
Užmokestis.

Beveik visi klinikai reika
lauja maža užmokesti už pn- 

mokestis mainosi 
i iki penkiasde-

rys serga kokia , liga kuri rei-

gus eina 
kaip eitu 
vieton szaukiant gydytoja atei
ti in namus.

Sziadien beveik visi ligonbu-
cziai turi klinikus, kurie vadini i iankvmo.
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kuri viesulą susuko kaip isz popieros. Isz deszincs stovibankas,
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tarnavima,
1 nuo deszimts 
szimts centu del kiekvieno ap-

, Reikia atskirai mo
kėti už ypatinga darba, kaip 
tai už ux-ray”, kepimą kojtf 
arab ranku del reumatizmos. 
Taipgi reikia už akinius užmo-

departamen-ti “out patient
(ai. Yra klinikų nepriklausan- 
cziu prie ligonbueziu. Dideliuo
se miestuose tic “out patient 
departamentai’ 
skyrių,
cialc medicinos szaka. Tokiu’ 
budu yra medikaliszkus, chi- 
rurgiszkus, akiu, nosies, ausies 
ir gerkles, džiovos, szirdies, vy
ru ligų, ir dantų klinikai. Be- 

“out patient” depar
tamentai turi specialius vaiku 
klinikus kurie pavadinti “ 
diatric” klinikai. Kiti turi spe
cialius kūdikiu ir priesz-gimi
mo klinikus. Yra klinikai kur 
galima 
vaikus arba kurie

x-ray
,) 

turi daugeli 
kiekvienas inima spe-

veik visi

pc-

dinti 
Vaikai 
ti

klinikai.

vesti sumenkėjusius 
reikalauja 

špecialio prižiūrėjimo, toki va- 
“ maitinimo”

iszegzamiuoti, pasver-
ir motinoms patarta kokio 

maisto reikalauja, ir 1.1. Kitos 
instaigos turi “szlapliges 
”hay fever 
klinikus.

Kuomet mažas klinikas turi 
tik kelis skyrius, tai paprastai

turi 
f f 1

4 4

ir kitokiu ligų

generales medicinos ir chirur
gijos, ir jaigu sergantis reika
lauja ko kito jam patarta kur 
kreiptis.

Miestu arba Sveikatos 
Centru Klinikai.

Kaikurioso vietose, miestas 
atidarė džiovos, kūdikiu gero
ves ir priesz-gimimo klinikus 
kur gedima -kreiptis del iszeg- 
zaminavimo. Toki klinikai tar
nauja y pa t i ngams distriktums. 
Kartais toki klinikai labdarin
gu organizacijų, geroves orga
nizacijų arba bažnycziu orga
nizuoti ir užlaikyti.

Sveikatos Centrai.
vietiniai, Dabartiniu laiku, 

klinikai ir organizaci jos kurios 
veikia pagerinti vietos sveika
ta, susivienija vienoj vietoj ir 
pavadinti
Aplankancziu slaugiu draugys- 

lt . t * - _ -

' , • £ - - ~

sveikatos centrai.

Ve, vąiku geroves, džiovos or
ganizacijos ir panaszios orga
nizacijos iszvien kooperuoja 
isznaikinti ligas ir pagerinti 
sveikata. Tuose centruose, vi
sokį sveikatos klausymai atsa- 
kineįi, slauges iszsiunstos in 
namus prižiūrėti ligonius, in- 
vairios ruszes sveikatos patar
navimas duotas, vaiku dantys 
prižiūrėti, kliasos laikytos mo
tinoms pa mokinti jas kaip pri
žiūrėti savo vaikus. Jaigu ser
gantieji tuose centruose negali 
Imti tinkamai prižiūrėti jiems 
patarta eiti pas gera gydytoja 
arba in klinika.

Gydytojai Klinikuose.
Sziadien daugelis gydytoju 

kasdien paszvenczia kėlės va-
landas klinikuose. Jie neima 
mokesties už savo darba. Kar
tais geriausi miesto gydytojai 
praleidžia didesne dali savo 
laiko klinikuose. Tas reiszkia 
kad tas kuris lanko klinika ga
li tikėti kad bus tinkamai pri
žiūrėtas.

Kas Gali Lankyti Klinikus.
Bilo kas gali lankyti klinikaimu AXCAD ^C<A1 ILIURJ UA 1A i L1 AV J 

kuris tik negali užmketi priva- 
tiszko gydytojo kaina. Gali 
bus vyras kuris savo darba pa
mote, ir neturi dauginus pini
gu, arba žmogus kurio alga per 
maža ir ązeimyna per didele ir 
viską praleidžia randai, mais-
tui ir drabužiams. Vyras, kuris 
paprastai galėtu užmokėti gy-

— - ' - — ii *

dytojui, bet kuris turėję tiek 
daug ligo<s savo szeimynoje kad 
praleido visus pinigus, visiems 
skolingas, ir privytas kreip
tis prie klini'ko del tolesnio gy-
dyjimo. Aitya žmogus kuris ga-

keti bet preke vis daug mažes
ne negu reiketu kitur užmokėt. 
Reikia užmokėti už vaistus.

Bet jeigu žmogus per bied- 
nas ir negali užmokėti už 
virszminetus jeigu pasakys 
gydytojui apie savo padėjimu 
ir kad negali užmokėti tai jam 
nieko ncikasztuos.

“Pay” Klinikai.
Keliose miestuose “

Tokius klini
kus lanko žmones 
užmokėti už. vaistus ir 
1 ingus daigtus bet 
mokėti gydytojui, 
gai naudingi i ’ žmonėms kurie 
pavojingai sęrga, ir kuriu li
gas paprastnA gydytojas nega
li iszgydyti nes neturi visokiu 
reikalingu daigtu. Tikėta kad 
neužilgo dauginus tokiu klini
kų bus atdaryta kad pagelbė
jus tokiems žmonėms kurie ne 
nori lanky p labdaringus kli
nikus, ir kurie negali užmokė
ti spccialisjtui. ,.

». . .. Valandos.
Dideli f*out( patient 

partmentai atdari kasdien kar
atais nuo 9 iki 12 vai. kas ryt,, 
ir nup l iki‘4 vai. popiet. Bet 
no visi* defiartmentiniai klini
kai atdaryti*kasdien. Invaims 
klinikai atidhryti vakarais ktir 
pasirodo toks reikalavimas. 
Vaiku, klihikai priprastai lai
kyti Subathmis.

Galima sužinot klinikų va
landas užtolefonuojantį arba 
valandos pažymėtos ant bule- 
tino lentelę-Kaikuriose klini
kose žmogui laikas bus paskir
tas jeigu isz anksto paraszyta 
arba užtelcjfonuota. Tokia sis
tema taupina laika ir duoda 
gydytojui . progą 
peržiureti ligoni.

Darbininkai.
Gydytojai turi pagelbinin- 

kus, arba taip vadinamus “so
cial” darbininkus. Ju užduo
tis yra surasti ‘nuo* ligonio vi
sus faktus apie jo gyvenimą, 
darba, praeiti ir-viską kas tik 
galėtu gydytojui pagelbėti. 
Tie darbininkai yra manda
gus ir visuomet ligoniui pagel
bės. Ligonis kuris viską pasa
kys darbininkui daug paleng
vins darbininkui darba.

Vertėjai.
Kuomet klinikas randasi vic • 

toj kur gyvena daugelis sve- 
timszaliu vertėjas pasamdytas 
kuris supranta tos apielinkes 
kalba ir žmones, arba gydyto
jai praszo kito lankanezio li
gonio užimti vertojo vieta 
jeigu svotimszali negali su
prasti. Tokiu budu kurio ne
kalba Anglu kalba vistiek gali 
pilnai szdestyti savo liga.

Vyras aijba moteris kuris 
turi ilgai lankyti klinika, ir 
pagal gydytojo patarimo lan
ko klnika, ras kad daug grei- 
cziaus gali but iszgydomas, 
negu tas kuriam gydytojas 
duoda*patąrimuk bet juos- nese
ka ir kuris pąts nusprendžia

nikai insteigti.
pay f > kli-

kurio gali 
reika- 

negali už- 
Jie ypatin-

f f de-

atydžiaus

kada turi sustoti lankyti klini
ka. Jeigu žmogus lankys kli-
nika kuomet jauezia nesveika 
jis isflvengp ilga ir kartais pa- 
vojlnį&^tign. Klinikai sziadien 
bando Atkreipti ligas ir yra 
yisu^žmfrtdu priederme sekti 
jjh pavyztfif ' F.L.I.B.

—I.,,. -------r----------------------------------------
DAINŲ KNYGELE, tęlpgl tinkama 
kaipo eilei.ir (JekliamacijoB. 92 pus
lapiu, popierini apdarau Preke 25c 

,W. D. BOCZKAUŠRAS-CO., 
MAHAN.QY CITY, PA.? 1 ■■ J ■ *

jis iszvengp ilga ir kartais pa-

kaipo e|b* Ir dtekliamacijoe. 92 pus- 
rvr.v.....

W. D. BOCZKAUŠKAS . CO.,
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matoma i
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Paveikslas nutrauktas isz Royal Palm'parko. Sugriautas namas yra tai Meyer Kaiser

McAllister ir Columbus 
koteliai. Viesulą impute daugeli laiveliu tiesiog in vidurnūesti Miamus kaip ant paveikslo 
matoma,
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MŽiiill iniMrtihrit 
Paveikslas Miamos nutrauktas isz eroplano, kuri 

tiszka viesulą. Paveikslas parodo kaip tasai miestas is:zrode p riesz nelaime. Tieji dideli na-
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Czionais parodo griuvėsius sugriauto miestelio St. Pet ersburg. Patys galite dasrpraA
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kokis buvo paszelumas tosios viešnios kuri padare szitokes bl edes.
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Toji pati Viesulą, kuri padaro tiek ‘bleddes Floridoj, atlankė ir Azoros salas, kur taip-

matome.
gi atsibuvo smarkus drebėjimas žemes, kurjs padare dideles b ledos kaip tai ant paveikslo
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