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ISZ AMERIKOS
GROMATOS NUO

MIRUSIO TĖVOI

I

SŪNŪS APNAIKINĘS PO 
VIENA KAS METAS LYG 

DIENAI APSIPACZIA- 
VIMO.

Vineland, N. J. — Jonukas 
Stevenson, sulaukės vakar sže- 
szis metus, aplaike gromala 
nuo savo mirusio tėvo, kurioje 
duoda jam gerus patarimus 
kiiip turi gyventi. Priesz mirti, 
tėvas parasze jam tiek groma- 
tu, kad aplaikines po viena kas 
motas laike jojo gimimo dienos 
siikak tuviu.

Tėvas Stevensono, buvo už
baigos Pennsylvanijos Univer
sitetą, turėjo 36 metus ir buvo 
gazuotas laike Švieti nes 
ros, mirdamas Apriliuje, 19 
mete. Prijautė#, kad turės mir
ti parasze vaikui gromatas, su 
paliepirnn del banko kuriame 
gromatas patalpino, idant juju 
neatidarytu tik po jojo mir- 
eziai. Pirmutinėje gromatoje in 
smiu raszo: “Kožna meta, ma
no mylemas sūneli, tavo gimi
mo dienos sukaki u viu, aplan
kysi viena isz tuju gromatu 
nuo manos, patol, pakol ne su- 
lapksj.tlįenos tavo apsipaezia- 
vimo.Gromatoje duoda savo 
ge/us vėlini mus del sunaus ir 
savo paežiai, kuri taipgi yra

I3ZGIALBEJ0 PACZIA NUO 
SMERT, BET PATS

PRAŽUVO.
Motiejus 
Subatoje 
savo pa-

Ka-
25

■ Milwaukee, Wis. - 
Baųgust,'- 30 metu, 
i szg i a 1 bėjo gy va s t i 
ežiai, bet in valanda laiko, pats 
rado mirti mleg-kambaryjc, isz 
kurio isznesže pusgyviu savo 
moterį.

Bau'gufit’iene apsakė palici- 
jai, buk josios vyras rado jaja 
pus^vo mleg-kambaryjc, ku
ris buvo pilnas guzo ir isznesze 
jaja laukan ant szviežio oro,szviežio oro 
kur nepoilgam atsigaivino. » 

Po tam l>ats nuėjo iii mieg- 
kambary iszsimaudyt, many
damas kad kambarėlyje dau
giau nesiranda gazo. Motore 
nesulaukdama ateinanezio vy
ro žemyn, nuėjo pažiūrėt kode! 
jisai taip ilgai lenais užtruko, 
ir rado ji gulinti ant grinda 
negyva. Daktaras pripažino 
kad jisai užtroszko ant smert 
nuo gazo.

\lfredas Ree-

VAGYS PAVOGĖ AUTOMO
BILIU VERTES ANT 300 

MILIJONU DOLERIU.
• New York.

ves, pirmininkas National Au
tomobile Chardber 
merce, 
koniszki automobilistai neteko 
praeita mota automobiliu ver
tes 300 milijonu -doleriu, ku
riuos vagys pavogė o tik 20 
procentas pavogtu automobi
liu policijai nepasiseko surasti 
ir sugražinti locnininkams.

4/ in «mį *

JUOKAS JA UŽMUSZE.
'Chester, W. Va. — Mrs. Me

lissa McClleland, turinti 104 
metus taip szirdingai juokėsi 
isz juoko kuri jai pasakojo jos 
vyras, mirė juokdamasi ant 
krėslo. Motore buvo viena isz 
seniausiu žmonių West Virgi
nia ir labai linksmo budo mo
tore. Kaa tai buvo per juokai 
tai telegramai nepranesza, o 
bijo kad ir kiti vyrai taji juo
ką nesalkyiu savo moterėlėms,

of Com-
apreiszke, buk Ameri-

kad ir jos jnokdnmosios ne* 
įnirtu.
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Ana diena, ėjo reporteris 1 aikraszczio su kamera rankoje
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Isz Visžaliu Delegate

STEBUKLINGAS 
OŽYS

OŽYS PRAKALBĖJO IN MA
ŽA MERGAITE, PASAKY
DAMAS KUR RANDASI
UŽKASTAS SKARBAS.

Iii 
Konvencija• •

/

W. D. BOCZK0WNKI* Pr*a. A If r 
f. W. BOCKKOWB1I, MlUr

ISZ UETŪVOS
m 38 METAS
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tu urėdo arba girininko apžiu-* 
ra tai tuojau sužinotu jo’Mogus 
darbus ir toki nieksza prasza- 
lintu nuo tarnystes' o uždėti! 
gera žmogų.Viena Tearta žiemos 
laiku atvažiavo Vincas Valut- 
keviezius su kokiais tai trimi 
vyrais ant dvieju pad vadu ir 
gerokai užsipylęs linksmybes 
vaistais akis ir parode minė
tiems vvrams isz kur kirst me
džius ir padaręs gera szmugeli 
savo valia be jokiu varžytinių 
r valdžios žinios l>et kada 

v miszko žvalgas apžiurėjo misz- 
ka, surado jo ruože <laug me- 
Ižiu iszkirsta, taigi Vincas Va- 
ut keviezius
kaipo isztikimu mis&ko sargu, 

ll tuojaus mete visa kalte ant pi-

SUKAPOTAS 
ŽMOGUS

(Dancsza musu įkaity tojus “Saules”)

Ana diena tapo sukapotas 
žmogus Krosnos valscz., kaimo 
Rolių. Zudinstos priežastis bu
vo tokia: Ignas Tamulionis ki
lęs isz Alytaus Apskr., Simno 
miestelio ir buvo paemes sau už 
paezia Jeva Urmanavicziute 
isz Krosnos vals., kaimo Birsz- 
cziu ir juodu buvo n lieja gy
vent in Rolių kainui. Pas Igną 
Tamulioni buvo apsigyveno i: 
Tamulionio paezios motina ir 
sesuo, bet kaip buvo girdėt kad 
Ignis Tamulionis visuomet bu-

Sosnovicai, Lenkije.
me Bruduovicuose, ne toli nuo 
Sosnovicu, kuopinasi -daug 
žmonių isz visu aplinkiniu, ku
riu akys yra atkreiptos ant 
grinczeles kurioje gyvena Vla
das Kuža, kuris novos turi kal
banti oži.

Pirmutine žino apie taji ne
paprasta oži pasklydo kada 
maža 14 metu piemenuke Elz
bieta Banska paleido žino buk 
ožis in 
giszku balsu:

kuopi naši
pasirodydamas

ui..
80

prp Brighton Hotel, Long Beach, N. Y. Tame dalis hotelio 
pradėjo griūti ir vos neužniusze reporteri, kuris be baimes nu
traukė szita paveikslą. Pamatai hotelio likos paplaut i per ma
res. Bledes padaryta ant szimto tukstaneziu doleriu.

m

lieezio Juozo Surdoko, kaimo 
Naujavalakiu ir padavė po 

kaltindamas Surdokateismu

III III.1

LIETUVIS PERSZOVE SA
VO PACZIA.

Fall River, Mass. — J. Įįa- 
kad jo pati 

y yru. Manuel 
in kambari

''tu n .j«. ./• '

mihskis pamte, 
Arinio.jyi kitu,.
Santos, ejua in kambari ant 
vidszutiniu lubu, tai nieko ne
laukdamas i szs i t ra u k e 
veri ir paleido kelinta

re vol- 
szuviu 

in juos ir abudu sužeidė. Tuoj 
pats nuėjo in-policijos stoti ir 
apie tai prancūze policijai, kad 
jis negalėjo kitaip pasielgti, 
matydamas savo paezia su ne
geistinu “svecziu” einant in 
kambari. —N.
PASLĖPĖ PACZIOS DAN

TIS IDANT NEGALĖTU 
VALGYT.

Scranton 
Nyp|>,

KUNIGAI NORĖJO APLAI- 
KYTI LIKUSI TURTĄ PO 

MIRUSIAM KUNIGUI.
New York. —- Rymo Katali- 

. ku. Įiunigiii> .pradėjo teismą 
tiksle numetimo palikto’testa
mento buvusio Rvmo-katali- 
kiszkos seminarijos Baltimore- 
jc, rektoriaus kunigo John R. 

kuris susilaukęs 50
metu; pamėtė kunigysta, apsi- 
paeziavo ir pradėjo statyti na
mus isz ko susirinko turtą ver
tes suvirsžum ant milijono do
leriu, o įnirdamas užraszc visa 

turtą ant biblijotekos
(khygynb) New Yorke.

Pati įnirusio buvusio kuni
go, įniro keli metai priesz ji ir 
neturėjo vaiku, 
kunigai turėjo laja 
kad jaigu 
kiszkas kunigas karta aplaiko 
szvęntinimus ir norints pames- 

, tai vis 
užvede teisina idant

jaja prakalbėjo žmo- 
“ Vietoje, ant ku

rios tu stovi, randasi skarbas. 
I’asiszauk in pagialba szeiiny- 
na, tegul kasa, o kada daeis de- 
szimts pėdu, suras toje vietoje 
pilna puodą su Auksiniais ])ini- 
gais.

Kuža su bernu ėmėsi prie 
darbo, bet nesurado jokiu skar- 
bu norints kaso da pelikes pė
das giliau ir ant galo pamote 
darbu.

Tuom lark ožis kalbėdavosi 
su Elzbieta, paliepdamas pa- 
pjaut visztas if suvalgyt ir ta 
pati padaryt su

ėmėsi prie

j»ati padaryt su kiaulėms ir 
karve. In Brjiduovą pradėjo
traukti žrnonys kaip ant kokio 

regeli stebuklinga

Alicija RoOsevelt, duktė bu
vusio prezidento Roosevelt’o o 
pati kongresmeno Longworth 
o likos iszrinkta delegate ant 
republikoniszkos 
isz Ohio.

konvencijos

Kada*Torese pareiszke, jog pa
siryžusi pildyt i Dievo valia, jai 
pasakyta: “Per kanezias sielų 
yra iszgelbejama daug daugiau 
negu iszkalbingiausiais pa
mokslais.

Slattery,

sveczi u

Pa. — Mrs 
viena

Carl
ar-SypP» gul turi viena isz 

sziausiu vyru ant svieto ir ant 
galo ji apskundė, paduodama 
sekanezias priežastis, del ko ji 

u Jisai 
sumuszdavo ir

nori uždaryt kalėjimo: 
mano tankiai
plūsdavo visai]) ant galo pa
slėpė mano dantis sakydamas 
kad asz per daug valgau.“

Magistratas iszklauses skun
do, paliepę vyrui sugražyt dan
tis o moteriai valgyt kiek tik 
galės paneszti o vyras pasnin
kaus per 30 dienu kalėjimo.
UŽTRUCINTI MUNSZAINE.

Pas ne kuri uos 
žmonis negali praleisti links
mai vakarėlio, jaigu ant stalo 
nesiranda butelis su munszai- 
ne, nes kitaip neturėtu ka kal
bėti, Pas koki tai .Joną Tuter- 
ka, 13148 Burley Ave., atėjo du 
draugai ir pradėjo sveikint vie
nas kita su munszaine. Kada 
buteli’ isztusztino, vienas isz 
juju nuėjo pas kaimynu atnesz- 
ti 'daugiau ir pakol sugryžo, 
gaspadorius namo buvo jau ne
gyvas, iii valandėlė po tam ap
sirgo ir draugai pa vėjingai 
kad reikėjo nuvežti in ligonbu- 
ti. Sztai pasekmes prohibicijos. 
TRŪKIS TRENKE IN BOSĄ,

Chicago. —

~ 12 UŽMUSZTI.
Dixon, Calif. — Dvileka pa- 

sąžieriu likos užmuszti kurie 
važiavo dideliam automobili- 
nium< bose in kuri trepke
Soy thorn Pacific trūkis ant
skerskelių arti Dixon. Viso va,- 
j w » ***■  ■ 1 ■ - L .

žirivo trylika žmonių. Trilęlętys
likos jriirtinai sužeistas, bet nė
ra vilties kad pasveiktu.

savo

r»
Kai a Ii k isz k i 

nuomone, 
Rvmiszkas katuli-

tu kunigiszka luomą
juom yra,
ulaužvt velionio testamęnta ir

paimti del bažnyczios.
s
turtą
Bet augszcziauses sūdąs nu- 

nc turi
14^------------------------------------------------- -------

sprendė kad kunigai 
tiesos sulaužyti velionio pasku
tini testamenta ir iszmete teis
mą isz sūdo.

darydamas 
persitikrino,

56,718 TURISTU ATLANKĖ 
AMERIKA. >

Washington, 1). C. — W. W. 
Husband, pagialhininkas Dar
bo Sekretoriaus, 
ateiviu raparta,
buk skaitlis žmonių (turistu) 
kurie atlanko Snv. Valstijos, 
kožna meta pasididina.

Szimet pribuvo 
56,718 s ve timsza 1 i u 
cziubti,
laikiniu perbuvimu.

.Praeita meta tokiu turistu 
atlankė Amerika tiktai 34,326.

atlankyti 
pasisve-

ant biznio arba tuom-

PAIESZKOMA.

Pajeszknu Alena Mickiutc 
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- 

lt 
, Qua A’zpr-keyicziute j s A

siszaukt ant adteso.
♦

839 E. Mahanoy Sto 
Mahanoy Citv. Pa.

atpusko 
mergaite kuri mokėjo susikal
bėt su ožiu. Iszpildinejo josios

pribuvo ;prie
j, 500 žmonių

o viena Ne
muno- 

isznet

visus paliepimus 
deldieni 
apie 
Czenstakavo, Bendzino ir kitu 
aplinkiniu. Ta paežiu diena at
sibuvo puolis ant kurios suval
gė kiaules ir karve ant palie
pimo ožio.

Ant galo viskas iszsiaiszkino 
su pagialba palicijos. Sztai Elz
bieta, kuri buvo iszmintinga ir 
kytra mergaite, paleido taji 
paskala apie stebuklinga oži 
i-dant 'neturėtu ganyt karvių ir 
galėtu gardžiai pavalgyt.

Stebėtina, kad žmonys taip 
greitai intikejo in toki paska
la mažos mergaites.
MERGELE TURI KRISTAUS 

KANCZIOS ŽENKLUS.
Viednius. — Czeko Slovaki

jos ir Bavarijos laikraszcziai 
daug raszo apie Terese Neu
mann, 1 
tautines žmonių minios lanko 
Konnersreūth miesteli kad pa
matyti kenezianezia mergele. 
Sakoma/jog Terese, panasziai 
Szv. ] 
noszioja Vicszpaties 
kanezios ženklus.

Aukszto- mokslo ir dideles 
pagarbos Konnersreutho kle
bonas kun. J. Naberis paduoda 
daug-maž tokias apie nužemin
tąją mergele žinias, 
vyriausioji dievotu 
duktė. Tiria laika dirbo viesz- 
butyje. 1918 m. pavasaryj ten 
iszkiles gaisras paveikė in jos 
sveikata. Kynas dalimis liko 
suparalyžuotas. Pagalinus 1919 
m. mergele visiškai apakusi ir 
pasilikusi nerege iki Balandžio 
29 d. 1923 m. Ji turėjusi nepa
prasta maldingumą in Mažaja 
Jėzaus Gėlėle Terese. Dienoje 
priskaitymo jos prie palaimin
tųjų, akloji staiga praVegojo, 
bet pasikelti nuo patalo uoga- 
Įėjo.

Gegužio 17 d.; 1925 m. mor- 
gėlo turėjusi nepaprasta regė
jimą ir girdėjusi malonu klau
symą ar jinai norinti pasveikti.

28 metu mergele. Tuks-

iszkalbi ngia usiais
” Nuo szio apsireisz- 

kimo mergele rgajoju^‘ atsisėsti 
ir volesniai vaikszczioti.

Pereita gavėnia Terese vėl 
atgulė ant ligos patalo ir per 
jos akis pradėjo veržtis krau
jas. Didžiajame Penktadienyje 
buvo paskendusi baisiuose so
puliuose. Macziusi Kristų ken- 
czianti ir pati jautusi skausmu 
rankose ir kojose. Dabar jos 
rankose ir kojose esanezios ap
skritos žaizdos, kurios atsive
ria penktadieniais ir pasriuva 
kraujais, 
voros prie

Priesz Velykas atsi- 
szirdies szonas ir 

Įniks nuo Įniko begu kraujas. 
(Sžesztadieniais jauezianti tiek 
tvirta, kad galinti eiti in baž- 
nyczia. Gydytojai nesupranta 
ir negali iszaiszkinti apie atsi
radimu žaizdų.

2,000 PRAŽUVO PER 
VIESULĄ.

(f.1,

Hong Kong, Kinai. — Pagal 
daneszimu isz Kinu, tai J38 žu- 
vininkiszkos valtys nuskendo 
su 2,000 žmonių laike’ baisios 
viešnios 'Portugaliszkoje kolio- 
nijoj Macao, praeita Panedeli. 
Bledes milžiniszkos, kuriu da 
neapskaityta.

Pranciškui Asižiecziui, RUSTA CENZŪRA ROSIJOJ.
Jėzaus

Ji esanti 
teveliu

Blagoslavieszczęnrfk. Bol- 
szevikiszkas kamisorius paež
iu ir telegrafu apgarsino viena 
isz rusezialįsiu cenzuru, kada 
kokia likos invvkdinta istori
joj ėivilizavotu vieszpatyscziu.

Visos gromatos iszsiunczia- 
mos isz Rosijos in užrubežinius 
sklypus buna atidarytos. Su
rastos užpeczetytos gromatos 
ant paczto, buna siuneziamos 
ant paczto in Moskva, kur jai- i? i • v*
;. . . .- „ .. tunas pinigu isz Rosi.i 
drausta o kas be pavelinimo 
siunezia, tai buna baudžemas 
kalėjimu.

sės atidaro ir ])eržiur^^sjaS]

Generolas-Lincoln C. And
rews, priverstojas prohibicijos, 
praszyę kongreso idant paskir
tu tryleka milijonu doleriu ant 
kovojimo užlaikyme prohibici
jos atohihnti imeta> Ir' tki patys
žmoliys turės mokėte'už užlai
kymo tiesu kuriu no nori;

. kad padare jo ruožo nuostoliu 
int 3.50 litu bet Surdokas esą 

medi neiszvežes ir
vo tu visu trijų moterių labai 

i 

nei viena 
esą stambus ūkininkas tai gal 
but nepiusiduos tokiam žulikui 
snloszt.

Jam lengva Surdoka nukal- 
tint nes buvo priek tai vietai 
padaryta nuostolis kur ir Juo
zo Surdoko buvo pirkta me
džiai malkoms, bet Vincas Va
lui keviezius paliudijo o Kalva
rijos Taikos Teisėjas nuteisė 
minėta suma sumoket bet Sur
dokas atszaukes byla in Mari
jampolės Apygardos teismą tai 
ežia reikia gera szirdi turėt ir 
lupt žmogaus nekaltai tokia 
suma jiinigu o Lietuvoje litas 
labai sunku pagaut. Taigi ma
tot, gcrbemlęit
tuvos visokį tarnautojai valdi
ninkėliai skriaudžia ūkininkus 
kaip tik galėdami ir tokiu bū
du ūkininkus iszvaro arit var- 
žvtiniu uždedami visokias ne
teisėtas pabaudas.

nekeneziamas ir tos moterys 
turėjo gera prielaidini isz Gem- 
baszalio kaimo, Macziulska.

Taigi viena Szventadieni Ig
nui Tamulioniui iszejus pas 
kaimynu ir atėjo minėtas prie- 
laįdinis ir atsinesze degtines, 
pradėjo gert ir dainuot, žino
ma, kaip visi paleistuviai. Bet 
neilgam laikui trukus pareina b- m i • • i

faigi viena Si

Ignas Tamulionis, ka visos mo
terys pamate ome laikyt duris 
ka<l Tamulionis neineitu, bet 
kaip per duris negalėjo tai per 
Įauga mane inly st. Vos spėjo 
galva inkiszt per Įauga, tuojau 
prielaidinis Macziulskas kirto 
Tamuloniui lazda in galva. Ta- 
muliohih parkrito aiit žemes ir 
Vėl pakilęs mane vargszas pa
bėgt bet gerokai apsvaigintas 
užbėgo ant kelmo ir vėl par
puolė kuri prielaidinis pasivi
jęs tolei musze su lazda pakol 
jis pailso, paskiau hetekes jegu 
muszt, paliko dar biski gyva ir 
iszsigandes pabėgo.

Ant rytojaus rado Tamulio
ni negyva. Sukapota visa gal
va ir viena kojh buk tai visai 
nukirsta o kitos tai ir kaulai 
sukapoti. Taigi piktadariai su
imti sėdi kalėjimo. Ant tardy
mo prisipažino prielaidinis Ma
cziulskas kad jis muszes tik su 
lazda ir da palikes gyva, bet 
kas dabaigė gyvastį ir sukapo
jo (ai jis visai nežino. Tai ir isz 
moterių viena aresztuota, prie- 
laidinio mylimiausioji, Magda
lena Urmanavicziute tardoma, 
tai dar kol kas Lietuvoj tokiu 
baik u nebuvo, 
randasi.

bet dabar jau

LIETUVOS URĖDU IR GIRI
NINKU NETVARKIN

GUMAS.
Marijampolės aps. , Liudvi

navo vals., ponas Buktos urėdą 
ir Bamsztaru girininkas Siau- 
ris tai statosi dideli savo tar
nybos žinovai bet gaila kad jie 
turi tokes vietas užėmė o jie 
savo pareigu isztikimai nepil
do. Laiko tokius miszku sargus 
kurie daro Valstybei didele 
skriauda o
trukumą o apie padarinius nie

ką nei kalbėt, 
ali sugriut,

žmonėms malku

'džius lai nėra 
Žmogaus trioba 
tai pataisyt medžio negausi.

Matot gerbemi skaitytojai 
kame klaidos yra, tokius sar
gus laiko kurie be valdžios ži
nios pardavinėja malkas ir pa
darinius medžius kokiems Zy- 
(lams spekulantams o ne aplin
kiniams žmoniems. Vincas Va- 
lutkeviczius lai ir iszrinktas 
rniszko sargu o tai pirmas yra 
miszko naikintojas, bet kaip 
pasirodo tai gal Vincas Valut- 
keviežius miszka naikina su 
pono urėdo žinia arba girinin
ko kad isz jo ruožo tankiai ma
toma veža malkas stneziai in

*
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GRYŽO ISZ FRANCUOS.
Pereita savaite isz Franci jos 

pargabentas pamiszes jaunas 
21 m. vaikina Karalius Jonas. 
Pernai su daugeliu savo pažys
tamu jis bvo iszvykes iiPFrak
cija lauko darbams. Nelaimin
gasis 'kilęs isz 
Juodupės v.
Pslchiszkai pakrikos, kaip pa
sakoja ji atlydėjęs draug'as, 
del labai sunkaus fiziszko dar
bo, visai menko maitinimosi ir 
isznaudojimo. Negeresnis liki
mas laukias ir kitu Francijon 
uždarbio iszkeliavusiu darbi
ninku.

Rokiszkio aps.
Lingenu kaimo.

Jie vis del tu paežiu 
sąlygų, esą labai sunyko. Taiį) 
isznaudojami jie greit praraso 
savo sveikata ir isz ju tikėtis 
geru darbininku nebusią gali
ma.

VAGYSTES.
Sz. m. Rugpiuczio men. nak

tį isz 21 in 22 d. nežinomi pik
tadariai iszplesze 
Pugžlio Silvestro, gyv. Rokisz
kio miest., Kauno

Rusi pil.

it ve j 24
75 litu

S1 
Nr., pavogė produktu 
sumai.' Betyrinėdama szia va
gyste kriminaline policija kai
po intariamus sulaikė Indrelo 
Kaži ir Aruna Kaži, gyv. Ro- 
kisz.ky ir padariusi pas juos 
krata pavogtus produktus ra
do paslėptus darže bulvbse. 
Tardomi kaltais vagystėje pri
sipažino. Be to inistate, kad 
minėti vagys naktimis valyda-, 
mi iszeinamas vietas padare, 
dar szias vagystes nuo pil. 
Kontoraites Bases pavogė 
viszta, hųo p. Rezinkovicziaus 
Faitelio — viena viszta, nuo p. 
Kapytkovo Pilypo — isz Rū
sio tauku 32 lt. sumai ir nuo 
pil. Baltino Peisacho — palta 
40 litu vertes. Pavogti daiktai 
ir visztos' pas judfc rasti ? it 
gražinti nuken(ejusiems, o va-

Bases

OI

miestą dienok laiku. Jaigu bu-l arv pasodinti kuleiiman.

Ml
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Kas Girdėt
Adresai LietuviazRo Ambasa-

» « 11 ' i A* ’ • ILk " i ♦ 1 11' doriaus ir Konsulu.
Lithuanian legation

2622 —- 16th St., N.W. 
Washington, D. C.

Lithuanian Consulate *
38 Park Row, New York, N. Y.

Daugelis musu skaitytoju 
tankiai užklausė adresu musu 
Lietuviszko pasiuntinio arba 
ambasadoriaus ir konzulu. To
dėl idant užganadyt juos, pa
talpiname ankszcziau tuos ad
resus del visu žinios idant vi
siems butu paranku juos žino
ti ir surasti jaigu turės pas 
juos reikalą. Adresai bus szio- 
je vietoje kožnain numaryje 
laikraszczio.

Lyg szi a m laikui perskyri
mas cigaru a t si b u vi nėjo ranko
mis ir su pagialba geru akiu — 
tai yra kožnas cigaras atskir
tas pagal jojo darba ir kolora. 
Prie tojo darbo reikėjo geru 
inspektorių su gerom akimi ir 
ilgo pripratimo. Bet sziadien 
tas viskas dirbasi su pagialba 
€‘lektrikines maszinos, kuri 
iszrenka cigarus ir deda in pa
skirta vieta pagal jojo kolora, 
diduma ir storuma, 60 cigaru 
iu laika vienos minutos.

maszinos,

Henry Ford, garsus automo
biliu fabrikantas, paskelbė kad 
jojo dirbtuvėse nutarta investi 
penkių dienu darbo a»nt sanvai- 
tes, su tokia pat mokesezia 
darbininkams, kokia gaudavo 
už szeszes dienas darbo. Fondo 
fabrikuose, liejyklose, anglies 
ir rudos kasyklose, gi iriose, 
ant geležinkeliu ir 1.1. — dirba 
daugiau kaip du szimtai tuks- 
taneziu žmonių. Ju paprasta 
alga yra $6 už asztuoniu valan
dų darl>o diena. Bet pagal For
do, tokia alga gauna tik nedi
delis darbininku skaitlis. Di
desne dalis uždirba daugiau.

Dabar jiems ketinama palik
ti asztuones valandas darbo 
diena ir toki pat, kai j) lyg sziol, 
atlyginimą už visa sanvaite, 
bet tiktai penkes darbo dienas 
ant sanvaites vietoje szesziu.

Prezidentas ■Coolidge sako, 
kad geriause mokslaine del 
moterių, kurios mano kiszti sa
vo nosis in politika, yra apsi- 
vedimas, iszauklejimas vaiku 
ir mokintis virti.

Amerikoniszkas fabrikas ana 
diena nusiuntė in Pietine Afri
ka, viena isz didžiausiu fanu 
ant svieto, kuris pumpuoja 25 
tonus oro per minuta, 1,500 per 
valanda arba 700,000 ketur- 
kampiniu pėdu oro *kožna mi
liutą, sunaudodamas 650 ark- 
lio-pajegu elektriko. Tasai fa
nas pumpuos szviežia ora in 
kasyklas ir apsaugos darbinin
kus nuo visokiu nelaimiu. Pa
statys ji angsztumo 4,400 j>edu 
aiigszczau mariu ir kasztavo ji
sai 30 tukstanezius doleriu.

vadinama
9 9

Visi virszininkai ir valdinin
kai palaimintos Soviatines Ro
si jos sziadien dreba isz baimes 
ir nežino katras isz juju gaus 
szilkine juoda virvute ant kak
lo. Priežastis tosios baimes yra 
slapta draugavę
“Broliai Juodos Žvaigždes, 
kuriu tikslas yra iszsmaugi- 
mas visu “ezerezviezaikos“ są
narius ir kitus negeistinus vir- 
szininkus.

Lyg sziam laikui toji drau
gavę slaptai pasmaugė kamiso- 
riu Marjanovski ir Volkov o 
kitiems nusiuntė kerszinantes 
gromatas idant prasiszalintu 
nuo dinsto.

Kožna surasta auka tosios 
draugu ves turėjo ant kaktos 
juoda žvaigždute ir szilkine 
virvute ant kaklo. Niekas ne
žino kur randasi sodyba tosios 
slaptos draugavęs, ne kas in 
jaja priguli.

ezerezviezaikos

' Pasiuntinybes Washingtone

sekretoriaus II. Rabinu vieži us 
paskirtas Lietuvos generajiniu
‘konsulu Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse su rezidencija New 
York’e, paliekant eiti ir 
siuntiny bes pirfndjd l “ 
riąsn pareigas. ;
P. Kabinaviczius, praleidęs at- 
stęgas Lietuvoj, Rugsėjo 7 d. 
iszvažiuoja in savo f 
vieta.

Biuntinybes pirfnčjd
< ' i * t ' I 4 > 9

iszvažiuoja in savo

szi meta

pa
sek reto-

tarnybos

Valdžia szi meta surinko 
taksu nuo automobiliu $113,- 
133,000, o automobiliu sziadien 
tiek randasi, kad ant kožnu 
szesziu žmoni u pripuola vienas. 
Bilardines, ir kitos pasilinks
minimo vietos užmokėjo Detlei 
Šamui $10,000,000. 
kaba retai, 
$23,980,000, 'Prohibicijos agen
tai kurie praleidžia deszimts 
milijonu ant privertimo prohi- 
bicijos surinko tiktai $416,000. 
Distilernes svaiginaneziu ge

li žinok ėjo $26,436,500. 
Fabrikai tabako ir paperosu 
užmokėjo $255,000,000. Cigaru 
fabrikai užmokėjo taksu $5,- 
200,000. Daugiausia taksu val- 
dže aplaike nuo dideliu kompa
nijų kaipo “nikom taksu ” $1,- 

nuo kitokiu

Teatrai, 
koncertai užmokėjo

- - - - • •

rvinu

“nikom taksu
974,104,141.33, o
ineigu $861,895,750.86.

Dede Samas matyt surenka
pelną nuo visokiugana gera 

taksu.

moml Pearl 
giszko

svaigi-Žmogus kuris gere 
nanezius gervinus viduiinisz- 
kai, gyvena ilgiaus, ne kaip tąsi 
kuris visai juju nenaudoja, pa
gal tyrinėjimą Daktaro Ray- 

, pirmininko Biolo-
Tyrinejimo Instil uto 

prie John Hopkins Universite
to.

Savo knygoje “Alkoholius ir 
ilgas gyvenimas,“ daktaras ra- 
szo kad didesne dalis darbinin
ku Baltimoreje, kurie gere vi- 
dutiniszkai, gyveno ilgiaus ne 
kaip tieji, kurie visai negero, 
nes vidutiniszkas naudojimas 
svaiginaneziu gerymu prailgi
na žmogaus gyvastį. Daktaras 
visai netiki in tai, kad alkoho
lius sutrumpina žmogaus 
va st i.

Te tau, nelaba prohibicije, 
ypa per vekla už tavo veidmai- 
nysta!

kurie

py

Cenzuso biuras Washingtone 
1923 metais 

Amerike buvo 404,679 sieratu- 
kai, arba vaikai, neturinti glo
bėju, kurie buvo auklėjami ir 
užlaikomi visokiose prieglau
dose.

pranesza, kad

ANT PARDAVIMO.

Trys farmos parsiduoda pi
giai. Pirma farma 50 akeriu, 
ariamos žemes 
kavos, 3 arkliai ir visos 
szinerijos prie farmu. 1 
$3,000. Antra farma 80 akeriu 
30 akeriu ariamos žemes, 50 
akeriu g 
karves ir visi reikalingi 
mai m asz i nerijos. Kaina $3000. 
Treezia farma 80 akeriu 
veik visa žeme ariama 
stabą, geros budinkos.

Szios farmos randasi 
viena maile nuo miesto, gele- 

State Road. Ima 
ir puse nuvažiuoti ant 

marketo su troku in Pittston 
arba Willkes-Barn*. 
gali inmo'keti 2,000 
suma ant iszmokejimo. 
mos ]>arsidouda isz priežasties 
senatvės. Atsiszaukit po sziuo 
adresu.

Frank Bartaszius 
R.F.D. — 4 

Bradford County.

30 alk erių, 
i ma- 
Kaina

5

J

ariamos žemes, 
irios. Keturi arkliai, 6

far-

J

be- 
graži 

Kaina

J

$3,500.

ži ūkelio ir 
adyna

Pirkėjas 
o likusia

Far-

t.81) Ulster, Pa.

Valgiu Gaminimas
m —

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audė k linais apdarais.

Treką tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS CO 

MAHANOY OITY, PA.

ATSISZAUKIMAS IN AMER 
LIET. SUSIVIEN. KUOPAE, 

DR-JAS IR INVAIRIAS 
KITAS ORGANIZA

CIJAS.

Į Į Į, || .. ............... Į..., ,

RUDUOK

Jan ankszcziau 
minėta

la ikrą sz- 
cziuoso buvo minėta, kad 
Vaiczkaus Dramos teatras ir 
Cineova Pictures Korporaci
ja susijungė ir szi sezonu dirbs 
kartu, duodami invairia ir in- 
ria irdndomia programa, bū
tent: krutumus paveikslus ir 
va id i n ima.

Programa
ežia: “Lietuviu Diena“ 
ladelphijoj, komedijas: 
kartus nusižudas 

Politikierius

podos nesenai turėjome pa
vasari ir nesenai linksmas ad- 
giinimas apsiroįszko gamtoje.
Žemele pasipnoszo žaliu gyvy
bes rubn, modelini apsidengė
žaliais lapeliais, gėlelės pasida
bino i n va iriausiais žiedeliais,

' • ‘I* +

saulute lyg mocziute, savo auk
so spinduliais gaivino 
gamta. O, l^aip linksma pava-

visa

skiriame
Lietuviu Diena

y > 
y

> >.
Pasaulinio karo aukos

duos nauju

seka ji-) 
Phi- 

“Tris 
(larsu-ir << 

drama — 
bet 

veikalu,

sis

teatras 
daugiausiai komedijų.

Pastaba: Reikalui esant ga
lima duoti dar in vai resno ir 
platesne programa pitaikinant 
visuomenes lipui.

Kad butu lengviau suorga
nizuoti marszruta, sziuo Kom
panija turi gi 
virszminctas 
praszydama, 
kurios pageidautu turėti 
savo svecziais, tąsoj 
dienu su virszmineta 
ma.

Biznio žvilgsniu Kompanija 
iszdirbo prieinamas sąlygas. 
Pakol kas Ii Uosos dienos, pra
dedant Lapkriczio 15 d.

Visus laiszkus tuo reikalu 
meldžiu siusti žemia nurodytu 

Pola Tendžiulytė, 
222 So. 9th SI. Brooklyn, N.Y.
anlraszu:

snorga-

irbcs kreiptis in 
organizacijas, 

toms
mus 

dvieju 
progra-

a t si liepi i

Statement of the Ownership, Manago- 
nicnt. Circulation, etc. required by 

the Act of Congretm of
AugaNt 21, 1012.

Of tho “Saule” published soml-wcckly 
this 2nd day of October 1926.
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before mo a Notary Public in and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowskl 
who, having boon duly aworn accord
ing to law, doposoB and nays that ho Is 
tho BuolnoRS Manager of tho "Saule” 
(Tho Sun) and that tho following Is, 
to the beftt of bin knowledge and 
belief, a true statement of tho owner
ship, management, etc. of tho afore
said publication for tho date nhown In 
the above caption, required by tho 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws apd Regula
tions, printed on reverse of this form, 
to wit:

1. That tho names anęl addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher: W. D. Bocikowskl-Co.
South & A Sts. Mahanoy City, Pa. 

Editor: F. W. Boczkowskl,
313 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa. 
Business Manager: W. D. Boczkowskl, 

338 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

2. That the owners are:
W. D. Boczkowskl,

338 W. Mahanoy St. Mahanoy Cly, Pa.
V. L. Boczkowskl,

336 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
8. That the known bondholders, 

mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of tho total amount of bonds, 
mortgages, or other securities aro: 
(If there ar none, so state) None.
W. D. BOCZKOWSKT, Buslnosn Mgr. 

Sworn to and subscribed before mo 
at Mahanoy City, Pa. for October 1st 
1926.
CHAS. S. PARMLEY, Notary Public 
My Commission expires March 7 1929 
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Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mninieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimps, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stompomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

A? RAMANAUSKAS

metu.

Iszrasta ir

LIETUVISZKAS GRABORIU3 
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus panto* 
szia nuo 

i
paprasczlauslu |ki prakil* 
Parsamdo automobilius delniausiu 

laldotuvlu, vesollu. kriksztyniu ira . .1 k . t *j» j i i .« .‘i I. | ■

r"T7wi. teutonai 1M8-M.
kitiems pasivažinėjimams.

4—M*

Lietuviszkos Pasakos.
*

sari j! Rodos jis niekdos nepa
sibaigs. Kaip greitai dingo ta
sai linksmas pavasaris, taip 
greitai prabėgo kaip nakties 
sapnas. Sztai jau giedrąjį (lan
gu uždengia tamsus debesiai, 
ta uleles jau iierhatyti taip tan
kiai, rodos 
szio svieto

gu uždengia tiuhsus debesiai
- > * 4 k . *

neleidžia 
ža-

5URINKO Dr. J. BASANAVICZIU3.

Apie žmogų kuris tabakinei! 
ragelin savo nelaime inkiszo.

Buvo seniau du broliai. Ne 
vienuose namuose anie gyveno, 
ale Husiedijoj. Vienas buvo la- 

o kitas varguo
lis. Viena karta nuvažiavo abu 
du broliai Rygon: turtingasis 
pai i'kinke gražu, riebu arkli ir 
prisidėjo visokio t a voro; var
guolis, kiek turėjo linu iszbrau- 
kes, 
kinko labai prasta savo kumelė 
ir išvažiavo. iNuvažiave in Hy- 
ga, turtingasis tuojau pardavė 
javo ta vora ir prisipylė pinigu 
pilna maisželi, o varguolis tik 
atsietojo su 'tavoru ant rinkos, 
ti'k ant minutos nusigryžo sza- 
Jin, atsigryžta, žiuri — nėra jo 
ne arklio,

vos niekados noathtosiu!..” Isz- 
girdos tuos žodžius turtingasis 
persigando net nubalo, o nelai
me liko nematoma.

Važiuojant namo tuojau pir
ma nelaime atsitiko: arklis pa
sibaidęs iszmote ir koja sulau
žo. Baigdamas važiuot namo, 
pamate kad jo dvaras visas 
liepsnose. Sudegė turtai ir pi
nigai ir liko labai biednas.

[TOLIAUS BUS]

važiuot namo
< Įvaras

visur visur

lyg pykdama ant 
žmonių,

(langiaus sziltu spindulėliu, 
lioji žolele, paraudonavo mede
liu lapeliai, dreba laukdami 
mirties. Žiedeliai nulenkia savo 
galveles po mirties dalgiu, ra
sele krinta lyg perlo karoliai, 
rieda per vystanezius'lapelius 
kaip gailesezio aszaros, kad 
jau reik skirtis su taja gražia 
gyvybe ir žūtie žemes purvyne 
amžinai. Vejas, rodos didžiau
siu kersztu apimtas, drasko po- 
langias, lenkia medžius prie 
žemes, rodos geiddžia viską isz- 
naikinti, Mariu vanduo liūd
nai ūžia ir kur tik nepažvelgsi 

liūdnas reginis,
mirties ženklai duodasi matyt.

•Panasziai galima prilygint ir 
žmogaus gyvenimą. Paimkime 
gyvenimą jaunos mergaites ku
ri žydėjo lyg pavasario žiede
lis, pilna linksmumo, pilna gy
vybes, szokinejo lyg peleiisz- 
ke — nuo vieno žiedelio ant ki
to szio svieto

jaunas 
gražus, skaistus lyg pilnas me
nulis, svietas 
džiaugėsi, pagarbos 
jam po kojų kloja ir taip rodos 
tas jaunystes pavasaris nieka
dos, niekados neužsibaigs. Bet 
kai Į) greitai ir netikėtai pra
bėgo tas jaunystes pavasaris. 
Prabėgo lyginai' kaip upeliai 
vandens in amžinastis ir dau
giau jau nesugryž.

Sziadien, toji skaisti mergai
te, gražus jaunikaitis, kaip di
dele permaina galima 
aut ju ? Veidelis 
raukszletas,

8ZK)
Taipgi

saldumynais, 
bernužėlis,

tik su juom 
vainikus

regėti 
iszblyszkcs, 

galva baltuoja 
kaip sidabro vainiku papuosz- 
ta, pajėgos jau netarnauja, laz
dele pasiremdami, liūdna szlr- 
džia keliauja in amžinasti isz 
kurios daugiau nesugryž.

Laimingas tasai, kuris savo 
jaunysta praleido naudingai, 
gyvendamas teisingai, mylėda
mas Dievą ir artyma savo. Su
sitaupė keletą skatikėliu o se
natvėje užėjus, gali sau ramiai 
baigti gyvenimo dieneles — 
teisingam žmogui amžinastis 
ne baisi. Bet nelaime tam, ku
ris savo jaunystes dienas pra
leido i'sztvirkimo, girtnokliau- 

paleistuvaudanias, 
savo, o

tam gyvenime, ruduo yra bai
sus, jojo niekas neužkonezia, 
kožmrs nuo saves stumia, pirsz- 
tais bado, nes kol buvo jaunas, 
turėjo pinigu ir draugu, galėjo 
gerti karezemoso, o kada pa
seno, pinigu jau nėra,
draugai daugiau nenori jojo 
pažint, vietoje pagialbos ir su
si mylėjimo gauna: 
valkata ir 't.t. “ 
su apleistas, desperacijoj bai
gia savo gyvenimo dieneles, 
be laiko ir nuo visu apleistas...

Mieli broliai ir sesutes ir 
mums kožnam greitai adbega 
tas gyvenimo ruduo. Todėl su
naudokime jaunystes laika tin
kamai, kad ant senatvės nerei
kėtų gailėtis, bukime tokiais 
kaip darbszus ūkininkas, kuris 
vasaros laike tinkamai dar
buojasi o atėjus rudeniui jisai 
buna linksmas, nes jojo aruo
dai pilni, jisai gali ramiai žie- ‘ « S. . . 4 ... . . 4 « k

damas, 
s k ria u sd a i na s a r t y ma

tai ir

“girtuoklis 
Ir taip, nuo vi-

moš laukti, bet tinginio 'ūkinin
ko aruodai tuszti ir žiemai atė
jus, kenezia jisai bada,

—Menka Dulkele.
❖ ❖ ❖

SKAITYKITE “SAULE”

t < 4 ■" bai turtingas,

inside,jo in vežimėli, užsi-

arklio su vežimu 
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kaspasisakė 
prasze brolio

varguolis

ne vežimo. Sze puo
lė, ten puolė, 
kaip nebūta! Kur

trūksta! Priėjo prie tur- 
brolio,

atsi’tiko ir
pažiezyt bent dve-gryvina vy 
žas nusipirkt, bet broli's no gir 
dėt nenorėjo. Eina
isz Rygos pcszczias dūsauda
mas. Per niiszka beeinant, pra- 
dejd temt na’ktis; Jr sutinka 
ateinant pri’esais balta, dideli 
žmogų. Truputi krūptelėjo, bet 
pasidrasines vėl eina sau pir- 

, var- 
‘ ‘ Kas

Esiu ta-
klausė baltojo:

Mano nelaime?

“ Del ko ne? Ga- 
Ir sumažėjo nelaime bent

myii. Kada priėjo artyn 
guolis
esi?“ Atsako tas:—— 
v o nelaime.“ “
kalbėjo dyvydamasi's varguolis 
— o! kokia didelei Ar negalė
tumei, kad bent kiek mažesne 
man Ii k turn? 1 ’ ’ 
liu!“
per puse. Da vėl prasze varguo
lis, kad sumažėtu ir sumažėjo 
sulyg mažo vaikelio.
varguolis norėjo kad liktu ma
žesne,
szuto.

D a vis

ragėli y capt! ir

tuojau prisi-

geriau ir 
tis.

ir pasiliko tik sulyg ric- 
Dabar varguolis iszsi- 

trauke isz kiszeniaus tabakini 
prisigadijas,

uždare in ja savo nelaime. In-
sidejo kiszonen ir eina sau ke
liu. Priėjo prie melnyczios, isz- 
sitrauke rageli isz kiszenjaus 
ir inmoto ji in prūdą, o pats įli
ejo in melnyęzia, jiasiprasze 
ant nakvynes ir apsinakvojo, 
r.szsisznekejo su melninku; pa
sisakė jam varguolis savo ne
laiminga atsitikima ir savo 
vargus. Ryte iszeinant, melnin- 
kas davė jam deszimti raudo
nųjų ir dovanojo gera arkli. 
Parjojąs namo,
pirko reikalingu daigiu, pra
dėjo jam geriau 'sektis gyvent 
ir diena isz dienos vis ėjo bago- 
tyn ir bagotyn.

Per keletą metu jau ir var
guolis nebuvo bied'iiesnis už sa
vo turtingąjį broli. Viena kar
ta jo turtingasis brolis klausė, 
isz kur ji's toks turtingas pasi
liko? Szis eme ir pasisako vis
ką, kaip jis savo nelaime rage
liu inkiszo ir prudan inmete ir 
kaip melninkas ji apdovanojo 
ir kaip jam nuo to karto viskas 

geriau pradėjo sek-
Turtiilgasis brolis tuojau 

sumislijo ji pražudyt. Nuvažia
vo pas ta melninka, kurio pru
dan varguolis inmete rageli ir 
pasako, kad jo prudan inpuoles 
ragelis su pinigais, dėlto reika
lavo kad iszleistu isz prūdo 
vandeni, už tai prižadėjo mol
inukui brangiai užmokėt. Mel
ui nka's sutiko ant to ir iszleido 
diduma vandens. Pasamdo ke
letą žmonių, kurio bojeszkoda- 
mi ir atrado. Pradžiugo turtin
gasis ir mislijo sau ant ano 
brolio: “neilgai tu busi lygus 
man, asz vėl paleisiu tavo ne
laime!“ Greitai pagriebė rage
li ir atkiszo,’ tik 'szmurkszt! ir 
iszlindo varguolio nelaime ir 
pasidaro labai didele. Pasipur- 
teno.ir taro in didžturti: “aiteno.ir taro in didžturti: 
koks tavo brolis palaidūnas! 
uždare mano in rageli ir norėjo
uždusinti Labai dėkui tau kad 
mano paleidai: dabar asz tau 

, busiu Ukra prietolka ir nuo 'ta-

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
pnpruKtnifl kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresnois apdarais, preke $1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY. PA.
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIĘTUV1SZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kūnus numeireliu. Pasamdo 
automobilius dol laidotuvių, krikaa- 
tiniu, voBeliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
520 W. Centra St. Mahanoy City. Pa.
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SIRGO DVYLIKA METU; TURĖJO DESZIMTS 
DAKTARU PAKOL ATRADO DAKTARA, 

KURIS JI ISZGYDE.
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Asz Jurgis Kalami k, 35 West 
Thomas St., Miners Mills, Pa. 
esmių sziadien laimingas žmo
gus 
metu, turėjau baisu 
Tankiai buvau priverstas ap
leisti darba nes 
gauti kvapo. Naktimis negalė
jau miegoti nes vargino mane 
dusulis, kartais taip buvau nu- 
silpnejas jog negalėjau pasto
vėti. Kentėjau galvos skaudė
jimą ir rumatizma. Sirgau 12 
metu ir deszinits daktaru gy- 
d(> mane liet mažai ka pagial-
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diegliai
tada daktaras inleisdavo man adata ir tai tik ant trumpo lai
ko prasiszalindavo diegliai. V iena diena mano draugas isz 
Scran t u pasakojo man kad jisa i pats sirgo per penkis metus 

, 12 E. Market 
Pradėjau pas jiSt., M i Ikes 

gydytis ir po 
jau, viską 
neturiu jokiu skausmu. Visiems

k
ir;i

patariu jiems

ir patarė man kreiptis pas Dr. Mendelsohn’a
Barre, Pa. kuris ma n pagialbes.

dvieju menesiu jaueziausiu sveikesnis. Ne kose- 
lejau valgyti, gerai miegojau, kas dien dirbu ir 

kurie serga
kreiptis pas Dr. Mendelsohn’a nes jis teisingas žmogus ir pa
sakys ligonini teisybe in akis. Nelaukit kolei reikalausite pa
tarnavimo graboriaus, bet nusiduokite pas Dr. Mendelsohn’a 
kuris jus iszgydins. Dekavoju Dr. Mendelsohnui už tai kad po 
12 metu kentėjimo iszgydc mane isz tos ligos.

jinai 1S KALA M IK,
35 W. Tho mas St. • Miners Mills, Pa.

Asz j?ydu visus ligonius patsai ypatiszkai; notaru jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tlumocziu nes nsz pnts -kalbu su Hgonais 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.

DR. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- S--------
3-czias Procentas už jusu pinigus 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
_ —   A. — * _ » » M *Dėkite savodel žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Dr. C. J. BERGER
SPECIALISTAS VYRU IR MOTERŲ LIGŲ 

NERVISZKU IR CHRONISZKU 
Garsingas Specialistas per 23 metus.

!• m

Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insi- 
gyti psisiekima kaipo specialistas, per moksliszka isztiri- 
nejima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
tikra specialistą, kuris su pagelfoa naujausiu iszradimu ir
aparatu isztirineja juso liga. Tik tokis gal suprasti jeigu
* _ * — A M Mk — * * * . * fejuso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi 
dalis kūno prideranezei veikia. Gyduoles, Viole-rays, Serum 
ir 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- <

Dr. C. J. BERGER
20 N. Centre St. Pottsville, Pa. |

OFIŠOS VALANDOS:— 9iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet. <

pkites pas garsinga specialistą

7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI
J . i ‘ . *
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JONUKAS MUZIKANTAS
(Verte Sakalas.)

L/ t --------
Atėjo jis in pasauli menkas, 

a silpnas. Susirinkusios prie ser- 
ganezios motinos kūmos žiurė
jo in ja ir vaika linkeziodamos 
galvomis. Kalvio žmona, skai
toma iszniintingiausia, eme li
gone raminti.

— Dovanokite, — sako 
asz uždegsiu grabnyczia,
nieko jau isz jusu mano kurna 
nebus; jums jau tik in ana 
pasauli rengtis 
parvežti, kad atleistu jums vi
sas nuodėmės.

— Ba, — sako 'kita, o vai
kas — gi rei’kia tuojau ap

im
lius, 

ne isz-

y 

nes

jums jau tik in 
ir goradpja

saugojamas

*
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Aidas taip pat... Lauke jam 
sodo po pilkute 

, kad net 
Vakarais

grieže kietis, 
czirszkejo žvirbliai 
vysznios drebėjo.
klauso visu balsu, ’kokie tik y r 
sodžiuje ir, turbūt, mane kad 
visas sodžius griežia. Kuomet 
ji pasiuntė prie darbo ineszla

ISZG UITAS' VALDYTOJAS
KELIAUNA IN NELAISVIA

**tylėjo ir dairosi 1 kaip*>paitk®z* 
telis. Benė 'jte žibo kddW3JVb 
darys ? Tik kuomet Stasys dar
žinėje,paėmė rykszte, pasitio- 
se ant žemes ir, pakeles marsz- 
k i uolius omo muszti tuomet 
Jonukas suriko:

— Mamyte! — ir kaip tik 
panaktinis rykszte, jis:— Ma
myte! Mamyte!
tyliau, silpniau o po keleto 
kartu ir visai nutilo, neboszaiit- 
ko motinos.

Vargszo
kosi...

sy! kas taip

f

I

PARANKIAUSIAS 
KELIAS »* t

V LIE
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Bet ka tas pagelbėjo!
“.Jonukas

Pavasari bego

'3..

—bet kas kart 
o po

ii 
į 
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Baltijos Amerikos 
Linijos

LAIVAI ISZPLAUKIA
“LITUANIA” - -12 SPALIO

ESTONIA" 2 LAPKRICZIO
Važiuokit visu keliu 
vandeniu in paezia

KLAIPEDA

vinti ir isz tarszytais plaukais 
vėjo muzikos medinėse szake- 
se klausant... pamate ir, atsi- 
juoses diržą, davė jam gera at
minti.
Žmones ji vadino 
niuzikantas!.. “ 
isz namu (Indeliu sukti. Vaka
rais, kuomet varles pefkcse 
pradėdavo kvarkt i, 
pievose griežti, sparvos po ra
sa urszti; kuomet vidurnakty 
gaidžiai visztiiiinkuose imdavo 
giedoti, tai jis miegot negalėjo 
tik klausė ir vienas Devas žino 
kokia jis visame tame muzika 
grdejo. Bažnyczion motina jo 
negalėjo su savim vestis, nes, 
kaip, būdavo sugaus vargonai 
arba saldžiais balsais užgiedos 

net akys persimai
nydavo tartum jau ne isz to 
pasaulio žiurėjo.

Panaktinis, ’kuris naktimis 
vaikszcziojo po sodžių ir, 
neužmigti, 
ant dangaus arba patylomis su 
szunimi kalbėjos, nesyk i mate

sudaužytos smui- ' TARADAIKA

kriksztyti; jis ir geradeja 
sulauks, o sako palaima 
ir nors 
liks.
Taip kalbėdama uždegė grab- 

nyczia, o paskui, paėmus vaika 
apszlakste ji vamleniu, kad net 
vaikas eme akimis mifkczioti, 
ir tarė:

— Asz tave kriksztijn var
dan Tėvo, Sumins ir Szvento- 
sios Dvasios ir duodu tau var
du Jonas, o dabar-gi siela 
krikszezioniszka (‘ik isz kur 
atėjai. Amen.

Bet siela krikszczioniszka 
visai neturėjo noro eiti ten, isz 
kur atėjo ir apleisti sublogusį 
kuna, prieszingai, pradėjo (baltuosemarszkiniuose Jonu* 
spardytis to kūno kojomis, 
kiek galėjo ir veilkti, nors taip 
silpnai, ir liūdnai, 

“manytu kad, ka- 
kacziukas,

o dabar-gi
eik isz

pneszingai,

kad kaip
kūmos sake: 
ežiukas 
kas.“

Pasiusta parvežti kunigas, 
atvažiavo, atliko savo ir iszva- 
žiavo: ligonei pasidaro geriau. 
Už savaites boba pradėjo dar
bą dirbti. Vaikas vos augo, bet 
augo; net ketvirtais metais pa- 

a t kukavo, 
pasitaisė ir

ne kaž

vasari gegute liga
taigi

sveikata daejo
at kukavo, 
sziokia tokia 
iki deszimtu metu.

Visuomet buvo liesas ir sau- 
n nudegęs iszpustu pilvu, in- 
ubusiaiA' škrubstaTs;* cziupry- 

(plaukus) turėjo kanapi
nius baltus, kurie krito jam 
ant aiszkiu iszverstu alkiu, žiu- 
rineziu in pasauli kaip in ko
kia neiszmat uojama tolybe. 
Žiema

,.a
kurie

neiszmat uojama 
sėdėdavo už peczio ir 

tyliai paverkdavo tai isz szal- 
czio, tai kartais isz bado, kuo
met motute neturėjo ko ne in 
pecziu nei in puodą indeli; va
sara vaikszcziojo vienuose 
marszkiniuose, persijuosęs vir
vagaliu, ant galvos 
sziaudine skrybėle 
rios apdriskusiu krasztu žiu
rėjo pasipūtės, lig pauksztis, 
in virszu. Motina, neturtinga 
kampininke, gyvendama diena 
isz dienos, kaip krekžde 
svetimu stogu, gal ji

vaikszcziojo

užsimovęs 
isz po kū

giilvi-

po 
sava i j) 

mylėjo, bet tankiai ji musze ir 
paprastai “persimeteliu“ va
dino. Asztuntu metu jau, kai
po pamestinukas, ganė
jus, arba, kuomet namie nebu
vo ko valgyti ėjo in iniszka 
grybauti. Jei jo ten vilkas ne
suėdė, tai buvo vieno Dievo 
valia.

Buvo tai vaikas visiszkai ne
gudrus ir, kaipo kaimo vaikas, 
kalbėdama 
ta bunion kiszdavo. Žmones 
nei nemanė, kad jis kuomet už
augs, o da mažiau, kad motina 
gales susilaukti isz jo paguo
dos nes ir darbui buvo visai ne 
tikes. Nežinia, isz kur tai buvo 
toks pasidavimas, bet prie vie
no dalyko jis buvo labai godus, 
tai yra prie griežimo. Nugys 
būdavo galvijus miszkan, arba 
nueis su savo bendrais uogau
ti, tai sugryžta namo be uogn 
ir sako szvepliuodanias:

— Motute! kaž kas miszke 
taip grieže! Ai! ai!

O motina in tai:
— Užgriesziu! asz tau, už- 

griesziu! nebijok!
Ir kartais užtaisydavo jam 

sameziu muzika. Vaikas reke, 
žadėjo daugiau nei nemanyti, 
kad kas ten misžke griežia. 
Ka? begu jis žinojo?... Puszys 
beržai, egles, viskas grieže vi

tai buvo vieno

su žmonėmis, pirsz 
kiszdavo.

eas miszkas ir gana.

tai vaikui
jau ne

y

kad
žvaigždes skaitė

ka, bėganti tamsoje smukles 
link. Bet vaikas ne in smukle 
vaikszcziojo, tiktai pasmnklen. 
Ten, 
klauso. Žmones ten szoko, kar
tais kokis bernas net siiszuk- 
damas “

prisiglaudės prie muro,

Girdėtis buvoUha!” 
batu trepsėjimas, tai vėl mer
ginu balsai “Ko-g 
kos plonai giedojo:
sim ulevosim, visi*kartu links- 

o basetie (dideji

Smui-
i <

y y

Visi gcr-

minsimos,” 
smuiką) storu balsu rimtai 
pritarė: “ 
kaip Dievas duos!’’ 
langai žierejo szv i esą 
vienas
turėjo drebėti, griežti

Kai}) Dievas duos! 
Smukles 

, o kiek- 
smukles balkis, rodėsi, 

ir dai
nuoti, o Jonuk,as-gi klausė.

Ka jis duotu 'kad galėtu tu
rėti tokia smuiką, taip plonai 

“ Visi gersim, nle- 
visi kartu linksminsi- 
Tokias dainuojanezias

griežanezia: 
vosini, 
mes. ’ ’ T 
lenteles. Ba, bet kur jas gauti ? 
kur tokias dirbat 
nors leistu jam in rankas pa
imti! Bet kur tau! Leista jam 
tiktai klausyti, taigi papras
tai ir klauso tol, kol patamsėjo 
panaktinis nesuszukdavo:

— Neisi-gi tu namo, 
kiuže!

Tuomet smuko jis basomis 
kojomis namo, 
tamsoje bego smuikos bal
sas: ‘“Visi gersim, ulevo
sim, visi kartu linksminsimos 
ir rinitas baseties
“Kaip Dievs duos! kaip Dievs 
duos! kai Į) Dievs duos!

Kada tik jis 
smuiką, 
ar tai

Kad svki

vai-

o paskui ji pa- 
smuikos

Visi gersim
y y

balsas:

J ?

galėjo iszgirsti 
, ar tai pabaigtuvėse, 
vestuvėse, tai jam jau 

buvo didžiausia szvonte. Užlin
do paskui už peczio ir isztįso
mis dienomis nieko nekalbėjo, 
tiktai dairėsi, kaip kate žiban- 
cziomis akinis patamsėję. Pas
kui pasidirbo sau 
lenteles ir arklio aszutu 
nok ta nenorėjo taip 
griežti, kaip anoje smukioje: 
tyliai, labai tyliuteliai cypė 
kaip pele ar uodas. Grieže vie
nok ja nuo ryto iki vakaro, 

kad 
iSzrode kaip sudaužytas nepri- 
nokes obuolys. Bet toks jau 
buvo jo būdas. Kaskart vaikas 
labiau nyko, tiktai pilvą visuo
met turėjo dideli, plaukus di
desnius, akis labiau atdaras, 
nors tankiausia aszarotas bet 
tfkruoštai ir krutinę jam kas
kart labiau ir labiau dubo...

Visai nebuvo toks, kaip kiti 
vakai, greieziau buvo pana* 
szus in jo sihuika isz lentelės, 
kuri led ne led cypė.
priesz rugiapiute dar pusba
džiu gyveno, nes tankiausia 
maitinosi žaliomis morkvomis 
ir noru ingyti smuiką.

Vienok tas noras neiszojo 
jam ant gero.

smuiką isz 
vie- 

gražiai

vakaro
nors už tai gavo smagiu.

Be to.

Sztai paveikslas Abd EI Kriin (ant kaireses) kuris silke- 
vaikais ant 

nelaisvia ant
le pasikėlimu Moroke, draugo s n savo broliu ir 
Angliszko laivo “Abda” kuris juos gabens iii 
Reunion salos.

kuris juos gabens

Dvare liokajue turėjo smui
ką ir tankiai prieblindomis 
grieždavo, 'kad intikus ponios 
tarnaitei. Jonukas kartais pa- 
slapeziomis krūmais priszliau- 
szdavo net prie pat kambario 
duru kad joms 
Smalkos 'kabėjo

Balti niarszkineliai kas kart 
arsziau balavo kambario duru. 
Jau neslepia ju tamsus 
molkszliai. Jau kambario tarp 
dufyje girdisi greitas sergan- 
czios vaiko kruti nes
Da valandėlė, balti inarszkine- 
liai dingo, tik viena, basa koja 

zapus duru. Veltui do
ras paukszteli da syki leki pr

No, ne!“ Jo-

kru-

atdusvs.

Ei kvaily, pi k laša i Sla
va ikus musza ? 

Juk tai mažas ir silpnas ir vi
suomet vos gyvas.

Atėjo motina, paėmė vaika, 
tacziau neszle turėjo namo par- 
neszti. Ant rytojaus Jonukas 
nesikėlė o treczios dienos va
kare ramiai merdėjo ant kana
pos po paszukine kaldrele.

Kregždes czirszkejo vysznlo
se, kurios augo palei griutele; 
saules spindulys ėjo vidun pro 
Įauga ir apszviete auksine 
szviesa. sutarszyta vaiko galva 
ir veidą, kuriame nepaliko nei 
laszas kraujo.

Ilei! tu kazokiszka nagaika, 
Susivaidyk, ba Ims tau baika, 

Vyra in sienas nedaužyk, 
Per dienas ji

nedaužvk 
nekramtyk. 

I’o teisybei, kokia ten vieta
y

>

I

if

prisižiurę! i. 
ant sienos 

prieszais duris. Dėlto visa sa
vo siela akimis vaikais nusiun
tė josna, nes jam rodėsi, kad 
tai kaž kokia neprieinama jam 
ezventonybe, kurios jis never
tas nei pirsztu paliesti, kad 
tai kokia brangiausia jo numy
lėtinė. O vienok norėjo ju. No
rėjo nors syki turėti jas 
koje, bent isz areziau joms pri- 

Mastant tai,
szui net szirdis isz laimes dre
bėjo.

Viena, nakti rūmuose 
nebuvo. Ponai senai sėdėjo už
sieny, dvaras buvo tuszczias, 
todėl liokajus tankiausia sėdė
jo kitame kambary pas tarnai
te. Jonukas, 
muose jau 
plaežia i 
savo noru siekini, 
dangaus buvo 
szviesa ėjo per Įauga 
rin atmuszdarna in prieszinga 
siena. Pamažu ta szviesa slin
ko areziau smuiku ir paga
linus jas visas apszvicte. ’Puo- 
mot tamsoje rodosi, kad tar
tum nuo ju ėjo sidabrine szvie
sa, ypatingai iszlinkimai taip 

kad Jonukas
Te

buvo

nes jam rodėsi.

pirsztu paliesti

ran-

sižiureti.

] lasislopes

varg-

nieko

k ru
senai žiurėjo pro 

atdaras duris in visu 
Menuo ant

pilnaitis ir jo 
kamba-

ypatingai iszlinkimai 
buvo apsviesti, 
vos galėjo in jas žiūrėti, 
•kioje szviesoje viskas 
aiszkiai mat vii: iszlenkti szo- 
nai, stygos ir riestos ranke
nos. Szriubeliai ju žibėjo kaip 

, o iszil- 
gai kaba prie ju smiczolai isz- 
rode, kaip sidabrine rykszte.

Ak! viskas buvo puiku, 
siog žavėtina, 
kart 
Tai baime laike ji ant 
tai kokis nesulaikomas 
ji stūmė pirmyn, 
kokie, ar kas?..

Szv. .Jono vabalėliai

A i:

tie- 
Jonukas kas 

in jas godžiau žiurėjo, 
vietos, 
noras 

burtai
Bet menesio 

szviesoje rodėsi, kad smuikos 
paezios artinasi prie jo. 
tais geso,

Kar- 
kartais da aiszkiau 

szviele. Burtai, aiszkus burtai! 
Tuo tarpu papūtė vejas, suju
dėjo medžio lapai, suszlamojo 
krūmai, o Jonukas kaip iro Jonukasy 

aiszkiai iszgirdo:
— Eik, Jonuk, 'kambaryje 

nieko norą, eik Jonuk!..
Naktis buvo szviesi aiszkį. 

Dvaro sode, prie kūdros pra
dėjo giedoti laksztingala ir tai 
tyliau,

Eik! nueik! paimk!
tai garsiau cziulbejo: 

|“Eik! nueik! paimk!“ Kitas, 
doras pauksztukas pasisuko 

’ant Jonuko galvos ir suszuko: 
“Jonuk! ne! ne!” Tacziau do
ras pauksztukas nuskrido,i gi 

k r u-laksztingala pasiliko ir 
inai kas kart aiszkiau sznabžde 
jo: “Ten nieko nėra!” Smui- 
kos vol sužibėjo...

Vargszas, mažas susi kupri
nes pavidalas pamažu ir at
sargiai pasislinko kiek pirmyn 
o tuo tarpu laksztingala tyliai 
vėl sneziulbojo: “Eik! nueik!

i)U '41 4> >li ’1paimk!”

paliko
o

szali ir szauki: “
nukas jau kambaryje.

Kūdroje staiga pradėjo var-
iszgazdintos

Tas saules 
spindulys buvo tarsi kėlės 'ku
riuo maža vaiko siela 
iszciti. Gerai, kad nors mirsz- 
t.ant galėjo eiti platu saulėtu 
keliu nes gyvenant tikrai jis 
ėjo erszkeczin taku. Tuo tarpu 
iszdžiitvusi krutino dar syki 
pasijudino nuo dūsavimo^ o 
Veidas jo buvo tarsi insiklau- 
sės in tuos sodžiaus balu ku
rie ėjo vidun per adara Įauga. 
Buvo vakaras taigi

turėjo.

y

Lakszt i n gal a

bet

namie

les kurkti, tarsi 
bet tuoj nutilo.
paliovė cziulbeti, lapai szlamo- 
li. 'Tuo f arpu Jonukas tylomis 
szliaužo areziau smuiku, 
tuojau ji a pome bainje.
niuoso jautose kaip
kaip žverukas bruzgyiiuo.se, o 
dabar kaip 
dėjimą, jo štai
vimas pasidaro trumpas, prie 
to apsupę ji tamsuma.
vasaros' žaibas, 
larp rylų ir vakaru dar syki

Jo- 
prie 

aukszt v n 
neatsikartojo, 

ir 
drdeti nei nia-

vilkas slast nose. J u 
ga sustojo dusa-n

Tylus 
szipektelejes

nuszviote kambaio vidų ir 
nuka ant 
smuiku su 
galva.

visu 'keturiu 
pa kelta 

Žaibas
menuli pridengė debesėlis 
nieko nebuvo g 
tvti.

Už va Indoles tamsoje 
girdo tylus ir verkiantis skam
besys, lig kad kas neatsargiai 
paliete stygas ir staiga...
Kokis storas užmiegotas bal

sas isz kambario kampo rusz- 
cziai paklauso:

— Kas ten ?
Jonukas sulaiko dūsavimą, 

tacziau storas balsas antra sy
ki paklausė:

— Kas ten ?
Degtukas pradėjo szvituoti 

ant sienos, pasidarė szviesu, o 
paskui... 
keiksmas 
verksmas 
Dievo, 
dvare.

Ant rytojaus vargszas Jonu
kas stojo teisman pas virszaiti. 

Turetum-gi teisti kaip vagi? 
Tikrai. Pažiurėjo in ji virszai- 
tis ir teisėjai 
priesz juos
i n si kandės, iszverstomis ir isz- 
gazdintomis akimis, mažas lie
sas, iszsitepes, sumusztas ne
žinodamas kur esąs ir ko isz 
jo nori? Kaip-gi teisti toksai 
vargszas kurs tur tiktai de- 
szimts metu ir vos ant kojų 

In kalejiipa pasiusti 
’ Reikia-gi truputi 

turėti ir susimylejimo ant vai
ku. Tegu paima ji panaktinis 
ir gerai in'kerta rykszte, kad 

dalvkas

past-

dūsavimą

Ai! Dieve! Girdeli 
vaikonmszimas, 

szauksmas: O! del 
szunu lojima-s

•>

visame

kaip stovėjo
Jonukas pirsztu

pastovi. I 
jis, ar ka?

kuris

ki t a syki nevogtu ir 
baigtas.

— Žinoma!
— Paszauke Stasi, 

buvo panaktiniu.
— Paimk ji ir duok jam ge

rai atmineziai.
Stasys linllctorojo savo pus- 

paiksze galva, paemo Jonuką 
po pažaszc^ia, 
ir nusinėszo in daržine. Vaikas 
ai* tai nesuprato, kas ežia do- 

t si®, ar iszsigando gana to ka‘d
*

kaip kacziuka

mergaites 
gryždamos sziena grobe daina- 

Oi ant žalios, ant pieve- 
girde-

vo: “
les!’-’ O isz kitos puses
josi birbynes griežimas. Jonu- 

pasikut ini klausėkas pasOcutini syki 
kaip sodžius griežia, 
gulėjo smuiką, isz lenteles.
Staiga nuszvito mirsztanczio 

vaiko veidas o pabalusios lu
pos susznaliždejo:

— Mamyte?...
— Ko sūneli?

kuria aszaros smaugė.
— Mainyto! Vieszpats Die

vas duos man danguje tikrąją 
smuiką ? 

■I i

—. Duos sūneli, įduosi — 
atsake motina, 
galėjo kalbeli, nįš staiga 
kietos jos krutinės iszsiverže 
gailestis tat tik suszukus: “Je 
zau! Jėzau!“ 
ežia ant s'krvnios ir 
raudoti, 
arba kaip žmogus kurs 
kad nebeisztrauks jau isz mir
ties savo mylimojo.

Ir nebeiszplesze jo, nes kuo
met pasikėlus pažvelgė in Jo
nuką, akys mažo muzikanto, 
tiesa buvo atdaros bet nebe

buvo labai 
ir sustingęs. 

Saules spindulys taip pat bu
vo dingės.

Ramybe tau, Joneli!

motina

Szalc jo

— atsiliepė

bot daugiau ne 
isz

krito 'kniupsz- 
pradejo 

tarsi proto betekusi, 
mato

N

judėjo veidas-gi 
rimtas tamsus

Per lokius ir apgyventa 
Ypacz loki ka boboms 

pasiduoda, 
Ant sprando junga uždėti 

duoda.
Juk ir mi(‘stas laip vadinas, 
Szveid jungas prasimi nes, 

’Uen dvi 
Pasiūlo slaig

Už plauku viena kitai rove 
Ant veido spjovė, 

Pas vaila 1 uoj nubėgo 
Apskunsli norėjo, 

’Pasai jais(’s iszvare, 
Ir labai gerai padare.

* * ♦
Ana -diena in Pittstona 

pribuvau, 
Savo Medes anūko jcszkojan 

Bet neatradau,
I r apie ji nedažinojau,

Už tai daugiau regėjau, 
Ir visur sznipinejaii.

Eidama ulyczia kur liatras 
stovėjo,

Vaiki nelis kožnam po 
plakatu davinėjo 

Užklausi a u jo: “
—Lietuviszkai, 

Bet man atsake kitaip —
A ngliszkai: 

; M upin pikezur to nait 
Gona bi ai ra i t. “ 

Neturėdamas kur eiti,
Ėjau pikezeriu pažiūrėti 

Kvotercli užmokejaių 
Piic duriu atsisėdau, 

Mat, kad man lektrikas in 
akis nežibetu,

Ir žmonys manos nepažintu
— nežiūrėtu, 

Paskui mane atėjo porele 
jauna,

O kad kvaili buvo tai ne 
naujiena,

Ncužilgio elektrikas užgeso, 
tvikszt, 

Iszgirdau tik bizzzzz—trikszt,
Mislinau, kad kas prilipo ant 

audeklo,
O vaikinelis uždėjo mergicai 

ranka ant kaklo, 
Porele kvaila pradėjo juoktis, 
Ir priek tam gargei baladotis,

Tame kokia tai moterėlė prie 
ju priėjo,

galiol bobos,
gai rodos,

y

y 
kas ten ?

y

y

y y

< i
y

y

♦ * *

kuris rūpinosi ja vesti.

Ant rytojaus sugryžo in dva
ru ponai isz Italijos drauge su 
duktere 1— panele ir kavalie
rium,
Kavalierius kalbėjo:

— Quel beau pays quo 
1’Italic (kaip puikus krasztas 
Italija).

— Ir kas tai per žmones 
artintu? On heureux de cher- 
cher la-bas des talents cl de les 
proteger (Laime yra rasti ten 
talentai ir szelpti jie) — dade- 
jo panele.

Ant Jonuko kapo szlamejo 
berželiai.

pe*r

ANT PARDAVIMO.

Farma 32 akeru žemes taip
gi prie fanuos biznis. • Nainiu
geras yra garadžius, prūdas 
del žuvavimo girios del malku 
visekin vaisingu medžiu. Ran
dasi suvirsz 100 visztu. Farma 
arti kelio in Bloomsburg neuž- 
ilgio darys State Road. Prie
žastis pardavimo, savininku 
nesutikimas. Parsidtios pigiai 
del greito pirkėjo.

t 0.29)

i

^Į||

Per laisva ji Danzigo porta. 
Isz ten tiktai vienos nakties 

kelione kitu laivu

$107 TIESIOG IN KLAIPEDA
(Treczia Kliasa)

IN ABI PUSI TIK .. $181 
Populiariuzka turistine 3czia 
kliasa tiktai $10 brangiau už 

vienpus. $15 už abipus. 
Taksai atskirium.

Informacijų kreipkitcs in vietos 
agentus ar btacziui in kompanija

Baltic America Line
New York10 Bridge St.

BUDROE VAN SERVICE
Krausto visokius naminus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius. 
Prcinanios prekes. Kreipkitcs pas:

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

Bell Telefonas 341-J.

CAPITAL STOCK $125,000.00 )
SURPLUS IR UNDIVIDED <

PROFITS $623,358.62 >

ra

A?

Mokame 3_czia procentą ant 
eudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Saulio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

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

ii
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In ausi abioms ka toki 
sznabžde jo

Tik tiek iszgirdau,
Ka kalbėjo ir atsiminiau: 

Vaikai paliaukit, to 
nedarykite, 

Sztai Taradaika sėdi žiūrėkite, 
Ant jus įžiūri rustai, 

Nedovanos jums už tai.” 
Alergica net sudrėbėjo, 

Jau daugiau nieko nekalbėjo
Ne pikezeriu neinate, 

Tik skepetaite dantyse kramtė.
Norints jiems nieko 

nekalbėjau
Pataisos nuo ju da tikėjau 
Na, tuoin kart dovanosiu 
Nes kitu kartu gerai 

iszkoliosiu. _ - - — -- , .. - j
PRANESZIMAS

i <

f

y

y 

y

’ Jeigu norite gero užtikrinto Insu 
ranco; Insurancaa kas apsaugoja 
jus laiko ugnies. Gaukite nuo

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

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 del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
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 greieziaus kreipkitės 
pas mano. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
mn, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujamo pardavinėto
ju musu žolėms po visus lictuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

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

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.
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Alox. Gregas,
Žibus Grotoji Fa.

V A 11'

Lietuviazkai Graboriu*

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

610 W. Shruc« S(.,
MAHANOY CITY, PA.

300 MAKKET 8T.,

• -

f i F

TAMAQVA, PA. < .‘fc

F . >

i i

t

Patarnaujame Bimpatlszkaf, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėm 
kriksztynoms ir tt. 

Boll Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

i

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro KJine Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

!
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.Pyaeita sanvaite likos 
Buriszii mazgu moterystes Szv. 
Tamo»ziaus bažnyczioje Villa 
Nova, Vincas Szukeviczius isz
Shenadorio su Helena Kynke- 
vietiute — Stoniene duktė 
ponstvos W. Rynkevicziu. Svo
tais buvo sesuo jaunavedės S. 
Hanisekiene ir brolis jaunave
džio Albertas Szukeviczius.f
‘ — Koncertas duotas Nedė
lios vakara Victoria teatre ant 
naudos West End ugniagesiu 
nusiseko pasekmingai ant kū
no* susirinko pusėtinai publi- 
jkos.

— Subatoje likos suriszti 
Tnafgu moterystes p. Ona Smu- • ■a • « > t • t •tikiu te duktė Onos Smulikie- 
nes, 631 E. Mahanoy Avė., s u 

Trentono.Judzu Digriu isz 
Knp. Czpsna suriszo jaunave
džius.

uždarytas

valdžiai

— Petras Stanaviczius, W. 
Maple uli., likos
PottRvillos kalėjime per sutižę 
Berger, už nepaklausyma sūdo 
ir neteviazka pasielgimą su sa
vo vaikais. Koki tai laika ad- 
gal likos praneszta
kad tėvas apsileido iszaugini- 
me savo 9 ir 12 metu vaikus o 
moezeka kuria nesenei buvo 
vedos.nesirūpina vaikais ir ne
turi jokios motiniszkos jausies 
del sierateliu. Tėvas likos pa
šauktas in suda ant iszaiszki- 
nimo tojo padėjimo ir daugiau 
rūpintis vaikais. Bet vėliaus 
buvo isztyrineta kad tėvas vi- 
aąi neiszpihle savo prižadėji
mo, todėl palicije atvožė tęva 

o vaikus
iszveže in apleistu vaiku pric- 
glauda Philadelphijoj.
1 
i

j r uždare kalėjime,

PADEKAVONE.

į Mahdnoy City, Pa.
Malonu yra sziadienMalonu yra sziadien pa- 

s^ėlbtl...apie netikėta aukele 
kuri neseniai buvo mums su- 
teikfA.' Taip ta brangia aukele 
nuo Lietuviu Dienos $322.75.

Taigi nusidžiaugusios Sesu
tes, trokszta . iszreikszti padė
kos žodeli. Visiems kurie pri
sidėjo prie szio prakilnaus dar
bo, aczin...acziu, jum taip bran
giams musu dvasiszkiems ge
radariams ir prieteliams. Lai 
angszcziauses atlygina už jusu 
taip prakilnu darba.

Tikimės sulaukti dar kitos 
tokios naudingos Lietuviu Die
nos. *

O ypatingai reikia tarti 
aeziu musu didžiai gerb. kun. 
P. C. Czesnai kuris taip rūpes
tingai darbuojasi del musu vie
nuolyno. Jo geri darbai niekuo- 
metiiebus pamirszti, ypatingai 
maldoje, ir vis bus minėtas kai-
po geriausias ir brangiausias 
musu geradarys.

Szirdingai aeziu už aukeles
J. Neverauskas $5.00
J. Dzimida 5.00
M. Gelžiene 3.00

.......................... 75
Labai dėkingos, 

Rzv. Praneiszkaus Seserys.

SHENANDOAH, PA.
I

.*'* —7 Franas Kapuscinskis, 212 
iW. Poplar uli., laike darbo prie

; Suffolk brekerio, užmynė ant 
vinies susižeisdamas
koja. Maple-Hill kasyklose per 
nupuolimą akmens, 
Linkeviczius 118 N. Bowers 
uli., aplaike sužeidimą

baisiai

Juozas

uli., aplaike sužeidimą nosies, 
kuria daktaras turėjo susinti.

i

~ Praeita Ketverge atsibuvo 
laidotuvės panos Onos Nauniu-
ten isz Bloomsburgo, Szv. Jur
gio bažnyczioje hu pamaldoms
ant kuriu dalybavo daug žmo
nių.

' — , Juozas Bartoseviczius, 
54 metu, 301 S. Market uli., Ii-

*«

kos pataikytas per Lehigh Val-
* les truki ant South Main skers- 

ir .gana pavojingai su
žeistas. Likos nuvežtas in A#h-

■1—1 I .....................................................................
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McAdoo, Pa. — Musu mies
telis nuo keliu metu stebėtinai 
padidėjo, guli jisai ant plento 
vedanęzio in Hazletona. 
tuviu czionais randasi pusėti
nas būrelis, gyvena malszei ir 

, bet 
neturi, 

duok mum

SUMISZIMAS
BAŽNYCZIOJ

Lie-

niekam nelenda in akis 
gyvybes savije jokios 
paprastai gyvenu “ 
duonos sziadien, apie tai rytoj 

” Moterėlės (ne vi
sos) yra užimtos naminiu dar
bu varinio namineles del savo 
prisiegeli ir burdingereliu 
ir beragaudamos paezios 

apslobsta

nesirūpina.

na 
nuo 

josios “apslobsta” — A) ra it, 
tegul ir taij) buna, bile nesipe
ša.

— Arrow Silk Mill Co. isz 
Patterson, N. J. neužilgio pra
dės iszdirbinetr szilka. 
szimtas merginu aplaikys 
siemimus.

Arti
už

Springfield, Ill. f Septom'be- 
rio 17-ta mirė czionais Povy
las Kazuczionis, vienas isz senu 
skaitytoju “Saules”, kuris pa
liko dideliam nubudimo savo 
motore ir dvi (lukterės Ona ir 
Jeva. Laidotuves atsibuvo 

apeigomis S 
kurias

Saules

su
5 v.bažn vt inemis

Vincento bažnyczioje 
laike kun. Yunker ir palaido
tas ant Kalvarijos kapiniu. Lai 

a. a. Povylas,
pasiliks ant vi 

szinlvse savo 
mvneles.

silsisi 
atmintis

bet jojo 
sados 

nuliudusios szei-

Policija

mergina 
apie 

gatves.

Hoboken, N. J. 
suome Veronika Videikiute, 16 
m., kada pamate ta 
be tikslo szlitinejant 
Ferry ir Henderson
Pasirodė, kad ji gyveno su tė
vais Bloomficlde, ant Florence 
St. ir pabėgo nuo ju Rugsėjo 
18 d. Policija paszauke tęva 
kuris parsivežė diikteri in na
mus. ______

Palo Alto, Pa. — Jurgis Po- 
vylaitis, 44 metu, užsimusze 
ant vietos, nupuldamas
augsztu poreziu savo gaspado- 
riaus Juozo Pegoro, 91 E. Tus
carora uli., kur radosi ant bor
do. Žinoma Jurgis buvo užsi
gerės kada nelaime atsitiko.

!

nuo

Kulpmont, Pa. — Žmoneliai 
gyvena malsziai, darbai eina 
gerai ir kožna džiaugėsi gero
ve kuri visur vieszpatauja. Be 
to, reike primint kad czionais 
randasi ir keli musu biznieriai 
kurie -daro pusėtina bizni o 
tarp tu yra ir Lietuviszka ap
tinka kurios locnininku yra 
Burch, kurio paeziule (Szvabo- 
niute) yra užbaigus- aptieko- 
riszka mokslą ir yra tame ge
rai iszlavinta. Reikalaudami 
kokio patarimo, neužmirszkite 
atsilankyti in Lietuviszka ap- 
tieka.

Cleveland, Ohio. — Isz Ne- 
deldienio in Panedeli nakezia 
sudegė garadžiuje, sykiu su ga- 
radžium A. Žuko, naujas Nash 
automobilius. Automobilis bu
vo apdraustas nuo ugnies, bet 
kolei kas Žukui prisieis peksz- 
cziam vaikszcziot. Gaisras ki
lo nuo negerai suvestu gara
džiuje elektros vielų.

— Subatoje, Chillicothe li
goninėj mirė buvęs Su v. Vals
tijų kareivis J. Raduszis. Jis 
pargabentas in Clevelanda ir 
paszarvotas pas gimines,

ant Giddings road. 
Laidotuves buvo Ketverge, da
lyvaujant kareiviams.

Raduszis buvo sunkiai su
žeistas ir buvo nukentėjos ant 
smegenų. Jam isz valdžios ėjo 
pensija, 'bet pinigus pasiimda* 
vo, kaipo jo globojas, jo brolis, 
gyvenos Cleveland©, už ka liko 
nuteistas kalėjimam —D.

LINKSMAS BALIUS!

P.
Peczaiti,

» •

L.M.S. 33 Kuopa rengia ba
lių 9ta d Spalio, 1926, Subato
je, Norkevicziaus baloje. Prasi
dės 7:30 vai. valkare. Ovkestra 
pasamdyta pirmos klases todėl 
atsilankykit ir praleiskit vaka*-

METINIS SVEIKATOS PER
* • « it .Irt. . I. .1 ». • 1ŽIŪRĖJIMAS. I y 7k

KETURI SUNKEI SUŽEIS- 
. Tl,"0 KITI LENGVIAU.

f
I

Kaunas. — (Elta). Pereita 
Sdkmadieni Szv. Trejybes Baž- 
nyczioj Kaune invyko 
viu Lenku riauszes, 
kriu keliolika sužeisti, 
sunkiai, 
szus, suėmus 
puse vadovus, 
duoti. Riausziu priežastis: Len 
ku noras paversti bažnytine 
procesija politine demonstra
cija, kam Lietuviai pasiprie- 

Arcivyskupas riauszes 
pasmerkė; vedama energinga 
kvota kaltininkams iszaiszkin- 
ti.
NAUJI PAOZTO ŽENKLAI.

Sziomis 'dienomis pasirodo 
apyvartoje nauju paczto ženk
lu laida. Iszleista — po 5, 10 ir 
15 centu.

Pasekmingas krautuvninkas 
nors syki in metus ima inven- 
tura savo turto. Jis pageidauja 
žinoti ar jo biznio stovis svei- - ff-- i

I

’ Ir tas pats su i automobiliu 
savininkais. Regulariai. duoda 
savo 
inui.

l kame padėjime.
a * I a a 4 j < .m. < < A « ri i

Lietu- 
pa sek me j 

keturi 
Tik policijai insiki

vi enos ir kitos 
pasiekė Ii k vi-

t

: . >t >

szino.

PASZLAVE 13,000 KAUNO 
LIGONINES PINIGU.

Kaunas, Rugp. 30 d. Kauno 
ligonines rasztvedys Szpokas 
staiga kaž kur dingo ir neatvy
ko in darba. Kadangi jau buvo 
intarimas, kad jo darbe no vis
kas yra tvarkoj, tuojau buvo 
sudaryta revizijos komisija, 
kuri e me
Szpoko rankas piniginius dp- 

padaryta

a u tomobi 1 i u perži u re j i - 
Tiki kad isz anksto go

raus sužinoti ar atomobiliui ko 
trūksta negu laukti pakol su
truksią Ikelioneje 
krautuvninkai ir

Bet ar tie 
automobiliu 

savininkai rūpinasi savo svei
katai Greicziaus laukia pakol 
reikia ūdytoja szaukti in na
mus, niekuomet nemasto ji sa- 

.A .A

vo ofise, aplankyti.
Kūnas, yra delikatniansia ir 

svarbiausia mašinerija bet
dnbiaUšiiSr’apleista.

Nelabai'senai laikraszcziai 
nęsze žinute apie sutarti tarpe
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SEKRETORKA TAIKOS 

LYGOJE
Nuo kada Taikos Lyga likos 

sutverta, pana Fiorentina Wil
son isz New Yorko likos pa
skirta sek ret orka t osios Lygos 
nes galėjo kalbėti Vokiszkai ir

gera žį’ponio hi^vięriaus ir gar-
* i. ‘ *1 • • 1 į

jo gydytojui už’ svei'katos už
laikymą, ir ne už gydymą.

Daugelis biznierių savo szei- 
mynas apsaugoja gyvasties ap
saugoms. Bot praszant tos ap
saugos ne vienas buvo atsaky
tas del pratflAs. sveikatos — 
inkstai liguoti, sZirdis ne taip 
kaip pridera būti, arba serga 
kitoms ligoihs. To negalėjo su
prasti. Bet jaigii tokius szoimy- 
nos gy d y t o ja s 'bu t U • i szegzam i - 
naves, galėtu isz anksto gydy
ti. Kartais žmonoms per vėlu 
prancszta kad serga.

Per pereitus kelis metus gy
dytojai pasekmingai gydo vi
sokias ligas,1 net ir tokias ku- 

’nios praeityjl* buvo pavojingos 
k ■ « B I • «

wins’gydytojo. Biznierius moke
• B « • 1 * -V • < • i V

revizijos 
tikrinti ėjusius per .

k u mentus. Taipogi
jo bute revizija, kur buvo ras
ta perlaidu ir kvitu apie gau
tus pinigus, isz viso virsz 13 
tukstaneziu litu sumoje.

Czia yra toks dalykas. Ligo-: 
niai, iszeina isz ligonines, dau
giausia lieka skolingi pinigu^ 
kurie vėliau iszjeszkomi per 
policija arba klientai patys at- 
siunezia savo skola, 

tokiuDaugeli tokiu atsitikimu 
Szpokas pasiimdavo perlaidas 
in hutą, o pinigini in kiszeniu.

Rastoj jo bute koresponden
cijoj yra net vieno pilioezio 
laiszkas 
jis praszo, 
siaustas kvitas gavime isz jo 
100 litu, kad policija nesikabin- 
tu. Tasai laiszkas irgi atsidaro 
Szpoko asmeniniam archyvo.

Szpokas jau sėdi šankiųjų 
darbu kalėjimo Valst. gynėjo 
žinioj.

uot vieno pilioezio 
direktoriui, kuriamo 

kad jam butu ibZ-

ARTI SUKVAILEJIMO DEL 
UŽPAKALIO SKAUSMU.

Johnson’o Red Cross Kidney 
Plasteriai suteikia greita 

tikra Pagclba.
Greita pagclba yra patikrinta nuo 

pat pradėjimo vartot Johnson’s Red 
Cross Kidney Plaster dedant 
skaudamos vietos.

Szildantis, malonus szis gelbstantis 
plesteris paszalins asztrius ir atszi- 
pusius skaudėjimus, sutvirtins ir gra
žins atgal muskulu tvirtuma ir visi 
trukumai magiszku budu bųp pra- 
szalinti.

Greitai pagelbai
vartot Johnson’o Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele užpakalyje 
ir galima pirkti visuose aptiekuose.

ANT~PARDAVIMO farma 
ARBA GERAS BIZNIAVAS 

NAMAS.

prie

neužmiruzk

Bizniavus kampinis namas 
ant N. Main ulyczios kur su- « « • /"Ml /stoja karu kas isz Shenadorib, 
namas turi 25x110, persiduos 
ant lengvu iszlygu. Taipgi na
mas ant puses loto po No. 50 N.. 
Main u Ii.

Taipgi gera ir derlinga far 
ma žinoma kaipo Kaukelio far- 
ma, % mylios nuo Lakeside, su 
visaU padarais, gyvuliais, pui-
icliP^odai, du gori namai, šū
vi rszum szimtas akeriu, geras 
vanduo ir t.t. Priežastis parda
vimo kad locnininkas neturi 
laiko užsiiminėt farmorysta. 
Persiduos ant lengvu iszlygu. 
Jaigu kas norėtu pirkti ir ne-

• /tuvi visu pinigu tai duosiu ant
lengvu iszlygu pirmo morge- 
czior*AUiazaukit po.adresu: 

Petras Kasparu*
22 N. Main St., 

Afnlinnnv flifv Dn
t

f♦

<

}. . .

ir beveik nelkzgydomos.
Kolis yra gyvenimas be svei-

katosl Bet'kiek žmonių nuali
na*. apib^ Sveikatana*, apib Sveikata sveikais 
esanti Žjn6ma, nereikia susi
rūpinti a|)ie sveikata, bet svar-
bu ajpbiphžinti su brangiausia 
isz visti ihaste'ineriju, suprasti
los masvJne^ijbs silpnumus ir 
stehgti juos padrutinti.

Duok gydjrfojui regularisz- 
kai pePžirirbti hkiį ausis, uosi, 
dai/tis, oda/' szirdi plauczius 
ra’hKftH kbja^* ir ViMits kitas ku
rio dalis.- Kiekviena kūno dalis 
turi dahgiaris drūtumo ir pa- 
jieęos AdguKgyvenimas reika
lauja. Daug^žmidiiiri nežino iki 
kokio laipbiiio gali' intempti 
invairias ktino didis. Gydvto- 
jas gali patarti.- Reikia žmogui 
saugotis nrio vidutinio am
žiaus ligų Rhip tai szlapliges, 
inkstu ligos; szirdies ligos, 
teriju ' sukietėjimo vėžio 
daugelio inVairiu nerviszku ir 
protiszku ligd?’: Metinis svei
katos pėržittrejimhs' daugeli tu

F.L.IB

ar-
ir

ligų nukreipia. " ;-------- - —?-----
ANT? PARDAVIMO ARBA

1 ANT RANOS.
.......

Kartins su sztoriniu ruimu 
14x28 pėdu1 didumo. Tuszcias 
lotas ant kito galo. Kreipkitės 
ant adreso :.;1016 E. Centro St., 

‘ 'Maharioy City, Pa.
. L ' > * Z ..' s r »_______________
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REIKALINGA
DARBININKAI.

1# *

Pajeszkaui dvieju vaikinu ku
rio norėtu gyventi ant farmu, 
arba jaiini ženoti žmonos kad 
ir sft keletą vaikucziu, turite 
insinoszti nuo $2,500 iki $3,000. 
Turimęudvi farmas su gerais 
bildingais,; su vandeniu vidu
je. Abidvi fanuos krūvoje. No
rimo gauti žmones kurio butu 
kaip savo vaikai, nes mes seni 
žmonos ir vaiku neturime. Kar
ma yra pO 80 akeru arba viso 
160 akeru < ir visa žemo dirba- 
rna. Ant tos pgežios farmos yra
Lietuviszka bažnyozia ir mo
kykla arti. Karma,vertes $20,- 
000. Praszom kreiptis sziuo ad
resu:. ' ,. . ' (t.81

- Kazys Zvirgdas,
R. No. 1 Box 57

• Fountain, Mich.

KVITU knygele Draugystėms del Isz-
mpkejlmv pinigu ligoniams. Preke 25c
KVITU knygele Draugystėms del Ka-
ulęriaun hog sudėtu pinigu ant 
susirink Imu. Prdkd I . 26c.

' w.' rtf BOCZKAUSKAS - CO.» 
M ATT A MOV r.TTV PA.

Jay Bruce isz (’aliforni jos ana diena sugryžo isz Ei 
Dorado National Parko, kur ja m pasisekė nuszaut penkiolika ; 
kalniniu levu ir suimti gyvus tris jaunus levukus sverenęzitiR • 
po penkiolika svaru kožnas. Isz viso szia vasara nuszovtf jisai

ana diena sugryžo

kitokiom kalbom. 275 levus.
•X;

• In.
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VAIKAI SEMIA VYNĄ ISZLIETA ANT ULYCZIOS
daug vyno ant ulyczios. Vaikai maty

dami upelukiiR. vyno, pagriebė ka threjo po ranka ir pradėjo semti vyną ir neszti namo.' Kai
Brooklyno ana dienu valdžios agentai iszliejo

kurie vaikai “iszgįalliejo
kol buvo tinkamas gerti, • 

tau

net keliolika galonu, žinoma, vyn as turėjo buti perezystytas pa-
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KINCZIKAI SZOVE IN AMERIKONISZKUS LAIVUS .
/

Amerikbniszki laivai Paloš ir Isabel, kurie randasi ant 
Yangtso upes, Kimiose, likos pataikinti per kelis sznvius per
Kiniszkus revoliucijonieriiis. Laivai sugražino sznvius su ble-
dingojus pasekmėms del Kincziku.
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NAUJAS ISZRADIMAS .

ir būna liuosa. Patentą iszrado 
George Griffith isz.Wasliing- 
tono, senas Iszp’aniszkas karei
vis kuris neteko akiu laike mu- 
szio toie karčio. . ,
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MARKO NIUCZICZ
Daktaras Marko Niuczicz isz 

prezidentas 
Taikos Lygos pbae-

.j

J ugo-Slavokijos,
S vietine 
džio.

* S
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aplinkui stulpą. Su szituom isz^ i 1

Sztai prietaisas kuris užbė
ga išzkabytai vėliavai,apsisukt

t

radimu vėliava pliįtojfrsu oru ApSAuaOJA PAKRASZOZIUS UPES NUO ISZSILIEJIMO
• Skliuk upe, artimoje Burlington, Iowa, taip augsztai pa-

'r*' — ■ k*1 ■ k, ■ * a ■ • B * B • - * *

kilo kad kerszino užliejimu visos aplinkines. Farmėriai norė
dami užbėgti nelaimei, pradėjo kirsti kornus ir dėti ant pa- 
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