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Brooklyn, N. Y. — Juze 
Draugauekiene, motina szesziu 

2542 Tilden avė., nuo 
kada užėjo prohibicije, puolė 
auka girtuoklystes. Visoki mel
dimai ir kersziniinai vyro nu
ėjo ant vėjo. Gyvenimas kožna 
diena buvo tikra pekla o liūd
niausia, kad juju vyriause dūk
to, negalėdama žiūrėti kožna 
diena ant girtos motinos ir 
kensti sarmata nuo visu iszva
žiavo pas gimines in Czikaga. 
Ana vakara Juze insigavo in 
narna savo pusbrolio ant 2607 
Cortelyon Road, 
drapanas, brangenybes ir 
doleriu 'pinigais.

Kada jaja aresztavojo, iszsi- 
kalbinejo ant palicijos kad bu
vo priversta vogti idant isz- 
inailvt szeszis mažus vaikus. 
Pavogtas

už septynis dolerius, 
negalėjo gauti 

kaucijos 1,500 doleriu, todėl 
.Juze dabar sėdi kalėjimo. Ne
laimingus vaikus paėmė po 
savo globa drauguve apleistu 
vaiku.
ŽUDINTOJAT MELDŽE 

SUDO SUSIMYLEJIMO.
Chicago. — J. Gricius(Grant) 

ir T. McWayne, prisipažino 
prie nužudinimo trijų ypatų, 
atsiduodami ant miolaszirdvs- 
tos sūdo. A'budu nužudo Mari
jona Blank ir josios sužiedoti- 
ni Fredrika Hein, daraktorių ir 
szoferi automobiliaus Julajaus 
menesi, tiksle apipleszimo.

Gricius yra jaunas iszgama 
Lietuvis, o jojo draugas yra Ai 
riszis.
DVASISZKASIS PASODIN

TAS IN KALĖJIMĄ.
— Rev. 

Motodisz-

vaiku,

paėmė jojo
250

mažus 
drapanas

Žydui
Draugauckas

1,500 doleriu

pardavė

Bridgeton, N. J. 
George Southwick, 
kas dvasiszkasis, vedos žmogus 
su szeimyna, li'kos nubaustas in 
kalėjimą ant trijų metu prie 
sunkaus darbo. Jojo prasikalti
mas buvo tokis: “Pavietas pa
vėlino jam priimti tris mergai
tes iąz prieglaudos namu del 
apleistu vaiku, ant iszaugini- 
mo už ka jam mokėjo po tris 
dolerius ant sanvaites už kož
na. Po kdkiam tai laikui pasi
rodo, kad visos trys mergaites 
yra neszczios ir apie tai pra- 
neszta valdžiai kuri mergaites 
atėmė ir patalpino in ligonbu- 
tes kur tikisi neužilgio pagim- 
dyt kūdikius. Dvasiszkasis li
kos aresztavotas, vyskupas ji 
praszalino isz kunigystes o jojo 
pati užveda teismą ant persis 
kyrimo nuo tokio iszgamos.
PORELE SENUKU PABĖGO 

IR APSIVEDĖ.
Pittsburgh, Kans. — Kada 

vaikai pasiprieszino priesz ap- 
sivedima juju motinos Lucidos 
McCallon, 72 metu, su Juozu 
Wright, kuris jau turi 80 me
tu, tada abudu nutarė pabėgai 
nuo vaiku ir likos suriszti maz
gu moterystes. Senukai susipa
žino tiktai tris dienas priesz 
vinezevone.

“Negaliu suprasti del ko 
mano vaikai buvo prieszingi 
mano laimei. Asz turiu nameli 
su 40 a keri u geros žemes, o 
Juozas gauna pensija nuo val
džios, nes yra senu kareiviu j* 
manau kad nuo bado<ifnemir- 
ąim,” — kalbėjo nuotaką.

* St. Louis, Mo. — Dvide- 
szimts metu adgal in viena ma
ža Kusiszka kaimeli pribuvo 
banda čigonu. Keturiu metu 
mergaite Misza, dukrele var
gingo ūkininko FeodorofoSta- 
bicloffo, susipažino su mažais 
čigonu kais su kuriais bovijosi 
kasdien, 
do ta ja 
jais dingo maža Misza. Pra- 
neszla apie tai palicijai kuri 
pasivijo čigonus bet mergaites 
nesurado pas juos. Tėvai labai 
nulindo tame, nes tai buvo juju 
vienatinis kūdikis 'kuria labai 
mylėjo.

Metai

BLEDES MILŽINISZKOS.

o kada čigonai aplei- 
aplinkine, drauge su

slinko. Senukai du 
metai adgal negalėdami iszsi- 
maityt teviszkeje, pardavė vis
ką ir pribuvo in Amerika, bet 
czionais isz pradžių kentėjo ne
mažai bado ir vargo pakol ap- 
laike užsiėmimą tarnu fabrike 
milijonieriaus II. M. AYebste- 
rio.

Tula diena Websteriu tar
naite atėjo ko tokio in fabriką 
o paregėjus sena tarnaite maz- 
gojanezia grindis ofiso, nusi
stebėjo panaszumu josios veido 
in fzivo penios. Parėjus namo, 
apsakė savo ponui. Wobsteris 
žinojo apie 'praeiti savo myle- 
mos pacziules, bet tik tiek, kad 
jiji atkeliavo in Amerika
kuopa Busiszku aktorių, ir kad 
buvo sierai ūke ir vėliaus buvo 
sekretorka pas jojo dranga. Jis 
susipažino su jaja, pamylėjo ir 
a psi paezia vo,

Pakvietęs 
kus pas save

su

savo dingusia dukrele.

jisai abudu senu- 
, prasze idant ap

sakytu jam praeiti juju gyve
nimo ir susijudinęs, dasiprato 
kad tai yra tėvai jojo paezios. 
Už’klause senukes ar pažintu 

“Taip,
pažintau, nes jaja tankiai ma
tau sapne, o norint s jau yra už
augus, bet josios veidelis nuo
latos man stovi priesz akis...

Kada poni Webster parėjo
isz miesto, vyras nuėjo jaja pa
sitikt prie duriu kalbėdamas: 
“Turi svecziu Mariuk! Lauke 
tavęs.“ 1

Nusistebėjus svarbumu ko
kiu isztare žodžius vyras, Web- 
steriene atidarė duris paka- 
jaus, paregėdama du senusparegėdama du 
žmonis. Dirstedejo užklausan- 
cziai in savo vyra, 
staigai 'paszdko 
“Misza...! Mano mylemas kū
diki!... mesdamos! ant kaklo 
savo dukreles. Duktė taipgi su
kliko isz džiaugsmo: “Motin!“ 

Metai ir marios nepersky re 
ant visados kūdiki nuo tėvu.... 
Taip tai atsitinka gyvenime 
žmogaus. Bet ne visados...

Senukai sziadien gyvena už- 
ganadinaneziai prie savo my- 
lemos dukreles ir gero žento, 
glamonedami savo anūkėlius. 
Rodos tai pasaka, ar ne? Bet 
teisingas atsitikimas.

MERGAITE NUŽUDĖ 
VAIKA.

Bristol, Va. — Betta Wise, 
14 metu mergaite, likos užda
ryta kalėjimo už nužudinima 
nigeruko 9 metu. Mergaite mir
tinai paszove vaika po tam nu
traukė ant pievukes, kur ji pa- 
kiszo po medžiu, kerszindama 
paleisti in ji da kelis szuvius 
jaigu nepaliaus vaitoti. Nige- 
ruka rado negyva už keliu va
landų.

, bet senuko 
szaukdama:

•mm.—*-

Joną Prūse-
Pruse-

Brooklyn, N. Y. — Didele 
nelaime atrasta namuose ant 
71 Truxton St. pereita Petny- 
czia, kur policija surado gazu 
užtroszkusius žinoma jauna ir 
gab smuikininką,
laiti, 18 met,jo motina 
laitiene, 40 metu ir jo sesute 
Jeva 16 metu. Visi jie buvo 
rasti negyvi, g 
turbūt jau buvo iszgulejc 
kias dvi dienas.

Pruselaicziu szeiniVna tik už 
keletos dienu buvo atsikraus
tė in 71 Truxton St. 
Westside Av., 
jie buvo isz Waterburio 
kraustė ir neilgai gyveno. Mo- 

Pmselaitiene 
eidavo in darba, o 
selaitukas grieždavo smuiku 

vietiniame 
Jevutc 
“Tevvnes 

rasztines; ji tik ka buvo gavu
si darba, ir “Tėvynės“ 
buvo nusistebėta, kodėl ji jau 
per dvi dienas neatsilanko.

Anot namu savininkes, Mrs. 
Brundell, kuri gyveno apaezio- 
jo, ji dar ta paezia mikli apie 
2 valanda, kad kaž-kas kali
nėja apie gazo paipas, lyg kai 
pliumeris nori paipas taisyti. 
Rytmety ji nuėjusi prie ju (lu
rid ir pa,Jutusi gūžė smarve;' 
negalėdama per užrakintas isz 
vidaus duris ineiti, davusi ži
nia policijai. Al vykęs policma- 
nas insilaužes per duris ir ra
dos visus negyvus. Dar nabasz- 
ninko smuikininko Jono butą 
eita prie duriu, bet ant žemos 
sukniubta ir buvo n< 
Motina ir duktė taipgi 
negyvos. Policija rado atvirus 
du gazo kranelius kuknioje ir 
viena miegruimy. Kuknioje 
rasta gazo taisymui instrument 
tai: reples ir renezius, kas da
vė policijai spręsti, kad 
Pruselaitukas buvo bandos tai
syti gazo paipas. Langai buvo 
atdari.

Pruselaicziu szeimyna buvo 
tik atsikrauseziusi per Colum
bus Day; keletas baksu su 
daiktais dar buvo neatidaryti 
ir sziaip baldai buvo dar isz- 
inetyti. \

Tai tiek tuo tarpu apie szia 
Pruselaitukas 

gabus smuikinin- 
nuo keleto metu 

Brooklynan buvo parkvieczia- 
mas in koncertus ir visuomet 
buvo publikos pripažintas, kai
po iszkilantis Lietuviu talen
tas.

Su szia nelaime, iszgeso visa 
Pruselaicziu szeimyna. Ir isz- 
tikro, likimas užsimėtė Pruse- 
laiczius nelaimėmis persekioti. 
Dar tik pora menesiu atgal 
Waterbury pasimirė tėvas, Jo
nas Prliselaitis, o dabar žuvo 
ir visa szeimyna!
SURADO NETIKĖTINAI 
NAUJA GYSLA KIETŲ

JŲ ANGLIŲ.
Phoenixville, Pa. — Inžinie

riai surado penkių pėdu gysla 
kietųjų anglių ant fanuos Ho
race Ashenfelter, Arco’loje, tris 
mylės nuo czionais, 90 pėdu po Į inspektoriai 
žeme, kada griaže skyle jeszko- 
dami vandens.

Geologai ir angliniai inžinie
riai isz Filadelfijos labai nusi
stebėjo tuom radiniu, nes nie
kas nesitikėjo idant anglis ras
tųsi toje aplinkinėje ir taip ar
ti Filadelfijos miesto. Inžinio-

Visi 
gazu užtroszke, ir 

ko-

nuo 862 
Jersey City, kur 

atsi-

tina

viename 
Duktė 
darbo

kasdien
Jonas Pru-

buvo
J !

teatre.
gavusi

ofise prie

ofiso

buvo

miegruimy.

nelaime, 
buvo gana 
kas. Jau

keletas baksu
t

Vėl.

vel

rial no tik Tado angli, bet vari 
zinka ir molyną marmurą.

Paszto 
me- 

Kasta. 
iki ant

< < apsi-

kur likos statvtas 
komisionie-

PIRMA PATI GYVA; 
VALDŽIOS NAGUOSE.

' I I ! ....... ....-1 r1 . ..... ...... .... -

Brooklyn, N. Y.
inspektoriąi gaude keturis 
nesiūs tūla kriaueziu 
Klimą, 40 inetu vyra, 
galo ji surado Bostone ant 68 
Chandler St. gyvenanti su tūla

Petrone Buguczi u t e, ’ ’
vedusi Rugsėjo 14 d. Jis tapo 
aresztuotas ir pargabentas in 
Broklyna, 
piesz Suv. Va 1st.
riu Resquin, del skundo Onos
Puidokienės, su kuria Klimas 
apsivedęs dar Birželio mene
si paskui apvogęs ja ant $2000 
ir pabėgės.

Puidokiene pasakojo, kad ji 
ant 264 Berry St.

ji persikėlė kitur),
gyvenusi
(dabar
esanti naszle su dvejetais vai- 
kucziais.
kiame

Ji ifzsiskaiczusi ko- 
tėna i Lie tu v i szk a me 

laikraszty Klimo pajeszkojima 
paczioą ir ji in ta skelbimą at
siliepusi. Klimas save persista- 
tes real estate < 
toriam, turis žemes Floridoje, 
ir noris turtingos paezios. Pas-

Bet Y • 
UZS1-

kui

Havana, Kuba. — Szeszesde- 
szimts žmonių likos užmuszta, 
keli szimtai sužeisti, 15() namu 
nupusią o bledes daeina lyg mi
lijono doleriu, per viesula kuri 
prapute czionais Utarninko po 
piet. Buvo tai tdkia pat viesu
la kokia atlanko Florida. Toji 
pati viesula badai vela dalyps- 
tejo Florida ir žmonys buvo 
pasirenge kovoti prieszais ja ja 
bet ant giliuko prapute tik sza- 
limis.

AMUNICIJAI EKSPLODUO- 
JANT DAUG ŽMONIŲ UŽ- 

MUSZE IR BLEDES 
PADARE.

Szanhajus, Kinai.
pranesziniai’sako, kad Kinki- 
ange Kiangsi provincijoj, ki
lus gaisrui karo transporto lai
ve Kuang Juange.
upėj,

— Gauti

RUMUNIJOS KARALIENE 
MARE PRIBUVO IN 

AMERIKA.
New York. — Panedelio die- 

a t plauke Rumunijos kara-na
liene Mare, duktė Ileana ir sū
nūs Nikadojus. Iszlipus isz lai
vo likos nuvežta in Rumunisz- 
ka ambasada o isz tonais spe- 
cialiszku trukiu likos nuvežta 
in Washingtona. Minios žmo-

J angst c 
i žuvo. 

Daug ju žuvo liepsnose, daug 
buvo amunicijos sprogimu už 
muszti daugelis szoke in upe 
prigėrė.

Transporto laivas Kuang 
Juang gabeno rytiniu Kinu 
valdovo, marszalo Sun Cuan- 
fango 1,500 kareiviu ir daug 
amunicijos. Kaip laivas stovė
jo da ant inkaro Jangste upėj, 
kilo jame gaisras, kurs su ne
apsakomu smarkumu iszsiple- 
te po visa laiva. Kareiviai,

1200 Kiniecziu

laivas 
rytiniu

la i va.
matydami, kad gaisras užge
sinti nėra vilties, bandė nu
leisti vandenin valteles ir joms 

bet netrukus ugnis

vilties,

operatorium, n*u pasveikino Europiszka ka-

susiraszinejimai 
apsivedė.

medaus menei is greitai
baigė su .Klimo pabėgimu in 
Bostoną su jos $2,000 sunkiai 
uždirbtu pinigu.

Klimas padėtas po $7,500 
užstato iki iszklausimui jo by
los szia 
teisme.
ne tik už klastinga naudojima 
Suv. Vai. paczto prigavybes 
tikslams, bet ir už dvipatyste, 
ant galo ir už vagyste.

invyke 
ant galo jie ir

Sereda Federal lame
Jis yra inkaltinamau

BARNIS PRIEŽASTIS 
NUPUOLIMO MOTERES.

Cleveland, Ohio. — Malga
rieta Winkler, 21 metu vedusi 
motore, 4609 Tilman avė., bu
vo dora motore, iszaukleta ka- 
talikiszkain kliosztoryje, ne ne
sapnavo kad savo gyvenime 
kada bus aresztavota ir užda
ryta kalėjimo ba niekas už jaja 
nenorėjo pastatyti 3,000 dole
riu kaucijos. Bet kitaip atsiti
ko. Ana diena Malgarieta susi
barė karsztai su savo vyru ir 
vietojo pasibueziuot ir susitai
kini, tai iszvažiavo ant kerszto, 
automobiliuje ant “raide“
kitais, kurie buvo paprasti 
banditai, prie kuriu taipgi pri
gulėjo motore Janetta Pike 
(Szczupa’kieno) 24 metu vedu
si motore, kuria paleido isz ka
lėjimo po užstatymui kaucijos. 
Motore drauge su dviems vy-

su

na ir visi pateko in

rais ir Malgarieta, kuri nieko 
nežinojo su kokiais užsidavė, 
buvo budintoja apipleszimo 
Edvardo McGeinpsey ant 20 
doleriu,
rankas palicijos. Vyras Malga- 
rietos ne nori už ja ja statyti 
kaucijos ir nenori nic'ko žinoti 
apie tokia moteria kuri drau
gavo su banditais.

VIRSZININKAI APVOGĖ 
DIDELI BANKA.

Pittsburgh, Pa. — Valdžios 
į uždaro dideli 

Brotherhood Savings Banka, 
nes pasirodo kad virszininkai 
tojo banko padaro dideles suk
tybes kurios dacina ant szimtu 
tukstaneziu doleriu. Visi ban
ko virszininkai likos areszta- 
voti. Kokis tai bondu agentas 
kuris iszpiszkejo nežino kur, 
pasiėmė su savim banko pini
gu 425 tukstanezius doleriu.

raliene, kuri yra anūke miru
sios Anglijos karalienes Vikto
rijos. Karaliene Mare su vai
kais ketina atlankyti ženkly- 
viauses vietas Amerike. Tiks
iąs josios atvažiavimo in Ame- 

L T . > M* « » I t. A

gelbetis, 
pasiekė amunicijos magazinus. 
Prasidėjo baisus sprogimai ir 
szaudymai in visas puses, nai
kindami viską. Pagaliau nu
trukęs nuo inkaro ir
neszamas degas laivas 
sprogimus svaido in kitus lai
vus ir in miestą, žudymas daug 

ir darydamas dideles

vandens
savo

fika yra grynas biznis, nes ma
no gerai papelnyti ant paveli- 
nimo savo varda naudoti del 
visokiu muilu, perfumu, kru- 
tamuju paveikslu ir kitokiu 
dalyku, kurie atnesz jai pelną. 
Valdže ant tokio pasisvecziavi- 
ino nemaloniai žiuri, bet garbe 
turi jai atiduoti kaipo karalie- 
niai. ;

Nors Amerikos instatvmai 
nepavelija Amerikos geležJke- 
liams dykai ka vežioti, bet im
dami isz karalienes Mares $5, 
geležkeliai instatyma apeina. 
Ji gales apvažiuoti visa Ame
rika puikiausiu traukiniu už 
penkine, kuomet prezidentas 
Coolidge už keliones pa prastai 
per .met us iszleidžia apie $25,- 
000. TPk du geležkeliai atsisakė 
apleisti demokratybe. Tai 
Southern Pacific ir Union Pa
cific. Todėl yra galimybes, kad 
karalienei neteks matyti Kali
fornijos, jei nenorės užsimokėti 
už tikietus kaip visi Amerikos 
piliecziai.

demokratybe.

Indijono Szermenys 
Oklahomos Valstijoj.

• •

Szermenys, kuriuose raudo
tojai gavo dovanas isz skepe
tu, drabužiu ir maisto, kaszta- 
vo suvirsz $1,000 sulig užtvir
tinimo praszymo pasiusto Vi
daus

Velionio

Departmento Sekreto
riui kurio jurisdikcijoj randasi 
Indijonu reikalai.

Szermneys laikytos sulig 
Osage (Indijonu) szeimynos 
paproeziu nuo labai senovisz- 
ku gentiniu dienu,
giminėms duota visokio mais
to ir visokiu dovanu. Senovisz- 
koso szermenyso velionio ark
liukai ir arkliai buvo padalin
ti tarpe raudotoja.

Praszymas parode kad tose 
szermenyse nupirkta visokiu 
geležiniu indu, skauradu, 
szauksztu, sza'kucziu, torielku 
miltu, cukraus, kavos, bulviu 
pyragu, apelsinu, oboliu, drus
kos ir kitokio maisto. Isz viso, 
tai yra už graba ir visas dova*- 
nas, iszmoketa $2,321.50,

indu

žmonių 
materialines bledes.

Praplaukės pro miestą 
pagaliau instr i go 

pakrasztyj ir ten buvo
va s

lai-
upes

♦
rs*li' '3ugnies 

sunaikintas. Isz pus-antro tnk- 
stanezio buvusiu laive 
viu tik trys szimtai iszsigelbe- 
jo, visi kiti žuvo.

Kareiviai buvo 
frontan priesz insiveržusia in 
Kangsi provincija 
ežiu kariuomene.
23 PĖDU ILGIO, PANASZUS 

IN DRIEŽUS KOKIE GY
VENO TUKSTANCZIAI 

METU ADGAL.
Haga, Niderlandija.—Moks

lo pasaulis labai sujaudintas 
žiniomis, kad Komodo saloj, 
Olandu Rytu Indijose, surasta 
milžiniszku prieszistoriniu gy
vūnu. Salos puslaukiniai gy
ventojai vadina tuos baisumis 
slibinais. Sruoszta ekspedicija 
in Komodos salos gelmes isz 
tikro užtiko ten milžiniszku 
driežu daugiau kaip septynis 
metrus, apie dvideszimts tris 
pėdas ilgumo, Tie baisūnai yra 
vsai panaszus in

k arei-

gabenami

kantonie-

Karkovas, Bosiję. — Ketu
riolika buvusiu Kusiszku afi- 
cieriu likos aresztavotais už 
sznipinejima Ir^platinima pro- 
pogandos tarp žrnoniii ant nu
vertimo dabartines Sovialu 
valdžios ir pradėjimo revoliu
cijos. Sznrpai turėjo susineszi- 
ma su Kumunije, Lenkije, Bul
garais ir Turkais, kuriems 'par
davinėjo visokes Rusiszkas 
slaptybes.

Buvusia profesoris M. Ure- 
niuk, vienas isz sznipu, prisi
pažino prie visko ir iszdave sa
vo draugus. Sznipai platino vi
sokius melagingus 
apie soviatus ir pakurstinejo 
gyventojus Krimeos, Ukrajinos 
ir Balt-gudijos ant pradėjimo 
revoliucijos.

Badai visokios nelaimes ant 
geležinkeliu kokios atsitikda
vo Moldavijoj, buvo priežas
tim tujų sznipu.
NAUJAS, KVAILAS 

TIKĖJIMAS TARP
MUŽIKU.

Leningradas, Bosiję. — Mir
tis Marijonos Golubovos, isz 
priežasties bado, atkreipė val
džios atyda ant naujo tikėjimo 
kuris prasiplatino tarp Busisz- 
ku mužiku. Tasai tikėjimas yra 
užvardintas panikai jojo iszra- 
deja koki (ai Aniseva. Sąna
riai tojo tikėjimo tiki, kad jai- 
gu ilgai pasninkaus, tai aplai- 
kys nauja duszia ir kuna. 
Idant neprasiplatintu tasai ti
kėjimas kitur, tai valdže aresz- 
avoja visus perdetinius.

NORVEGIJE NUŽUDĖ 
PROHIBICIJE.

Oslo, Norvegije. — Per rin
kimus, žmones pergalėjo sau
suosius

v i sokes

paskalas

deja koki lai Anise v:

t

žmones pergalėjo 
ir atmete užmanymą 

ant invedimo probibicijos. Už 
szlapuma balsavo 297,010 o už 
sausuma 296,188. Norvegai ži
no ka prohibicije padare Ame
rike, todėl nenorėjo idant ir 
pas juos butu panaskus padėji
mas.

1 Paskutines Žinutes.
H Elkhart, Ind.—Ix*e Stato 

Bank likos apvogtas per du 
banditus ant 75,000 doleriu. 
Banditai paliepė kasjerini ir 
kitiems atsigulti laike npiple- 
szimo.

H Medford, Mass. - 
vyrai važiuodami in

11

t

ir yra, matyt, paskuti*

gyvūnai.
nutarė

“senu gady
nių isznykusius gyvus sutvėri
mus’’
niai iszlike dar isz tu prieszis- 
torinu gadynių

Olandijos valdžia 
saugoti juosn no v is i szk o isz- 
nykimo. Komodos salos 
bematoriui pavyko, 
sunkios kovos viena toki mil-
žiniszka driežą, deszimties pė
du ilgumo, sugauti gyva, 
padovanojo

gu- 
nors po

Jis 
ji Amsterdamo 

zoologiniam daržui, in kur tas 
slibinas buvo atgabentas pra
eita Penktadieni.

M i ne toj saloj tie milžiniszki 
slibinai gyvena labai nuosza- 
liose ir neprieinamose vietose.
KUNIGAS VILINSKIS BUS 

SUSZAUDINTAS.
Moskva. — Krakovo likos 

nusprenstas ant suszaudymo už 
sznipavima kunigas Vilinskis. 
O gal tai tas pats apie kuri te
legramai nesenai 'pranesze tik

Vilinskis.

Penki 
važiuodami in darbu 

automobiliuje likos užmuszti 
per Boston & Maine pasažieri- 
ni truki.

II Union Beach, N. J. — 
Charles Goble, kirto savo pa- 
czinlei su kirviu per galva po 
tam inejas ant pastoges pasi
korė. Motore neiszliks gyva. 
Susibarė abudu už vaikus ku
riu neturėjo.

II Merida, Mex. — Katali- 
kiszkas kunigas Francisco Ri
vera, likos uždarytas kalėjimo 
ant 15 dienu už laikymo pa
maldų be pavelinimo valdžios.

*1 Pittston, Pa. — Kada 
Charles Kripi, 55 metu ėjo in 
darbu, kas tokis pasislepos 
krumuosia szove in ji užmusz- 
damas ant vietos. Matvt tai

neiszliks

kas tokis

i

vietos, 
makaroniu broleliu darbas.

If Chicago. — Garsus Soci- 
Eugeniuszas

pravarde buvo Žilinskas o ne
t

alistu veikėjas
Dobs, mirė czionais Utarninke, 
turėdamas 75 metus. Paliko 
paezia broli ir dvi seseres. Ko
vojo jis už darbininkus per vi
sa savo gyvastį ir buvo aresz- 
tąvotas per valdžc laike kares. 4
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Adresai Lietuviszko Ambasa
doriaus ir Konsulu.

Lithuanian Legation 
2622 — 16th St., N.W.

Washington, D. C.
Lithuanian Consulate
38 Park Row, New York, N. Y.
Lithuanian Consulate

«* 608 S. Dearborn St 
Chicago, Ill.

nimo ir nenori gryžti pas tėvus 
dirbti. Daug isz tokiu merginu 
apsivyravo su turtingais Ar
mėnais ir pasiliko gėroms pa- 
czioms.

•t

Kas Girdėt
'G M

Henri k is Ford, duodn gern 
paveizdi kn galima nuveikti iii 
laika 20 metu. Dvideazimts me
tu adgal dirbo jisai kaipo elek- 
trikierius Detroite už 125 do
leriu aid menesio. Sziadien ji
sai badai yra turtingiausiu 
žmogum ant svieto ir uždirba 
szimta milijomr doleriu ant 
meto. Jojo fabrikuose dirba 
217,(HM) žmonių 54 visokiose 
dirbtuvėse, kurios priguli prie 
jojo, paczio.s ir sūnaus Edselo. 
Nepriguli jisai prie jokiu tras
iu kurie geidže ji siivaržyt, nu- 
mažyt darbininkams algas ir 
valandas darbo. Jaigu Fordas 
norėtu, tai da daugiau suma
žintu prekes ant savo automo
biliu, bet tas neužsinioketu, nes 
mažesni fabrikai automobiliu 
subankrutiiitii, daug žmonių 
pasiliktu 1h* darbo, o to Fordas 
nenori matvti.

Villendorfe, Austrijoj, iš
kasta mažas stovylelis mote- 
res padarytas isz sloniaus kau
lo, kuri žinunai apskaito kad 
turi apie 20 tukstanezius melu 
senumo, nuo t uju laiku, kada 
užėjo ant svieto baisi permai
na — szaltns amžius, kada tai 
viskas suszalo. Žinunai ir to
linus kasa toje vietoje tikėda
miesi surasti da akyvesniu už
liek u. Kasztns tojo darbo už
moka Amerikoniszkas muzejus 
AVasbingtone.

Milijonieriaus Sūnūs 
Apsipacziuos su Var

ginga Mergaite

4 PAIESZKOMA.
I

ANT PARDAVIMO.

re i-

Lietuviszkos Pasakos,

Todėl matome 
kaip didele galylx* yra Fordo 
sziam gvvenime.

n1*

Ant La t v i jos-Rusijos rnbo- 
žiaus likos sulaikyta pora ark
liu turinti nepaprastus kaman
tus kuriuose radosi alkoholius, 
arkliu ausyse buvo paslėpta 
maisziukai su deimantais o ve
žime visi valgiai buvo naudo
jami del kontrabandos kaip: 
deszros buvo prikimszlos bran
giais szilkais ir paneziakoms, 
pieniniuose puo<luos<» radosi vi
sokios brAngenybes o kiauszi- 
niu luksztuose radosi arielka. 
Vienas sukultrts kiauszinis isz- 
dave visa slaptybe szmugleriu. 
— Badai Amerikoniszki butle- 
geriai stengėsi aplaikyti ‘t a ji 
Rnsiszka patentą szmugleriavi- 
mo.

Kinuose ir Japonijoj mergina 
negali pasirinkti gervaliai sau 
vyra, tiktai būna priversta ant 
isztekejimo per levus arba glo
bėjus kurie, žodžiu sakant, par
duoda jaja del vyro. Isz tos 
priežasties atsibuvo ana diena 
Pekine, Kinuose, baisi savžu- 
dinsta, kuri sujudino įprogrosi- 
viszkus gyventojus.

Asztuoiiiolikos metu patogi 
mergaite, iszauginta per sena 
kazirninka ir rūkytoja opium, 
likos parduota senam žmogui 
kuris jau turėjo viena paežio. 
Mergaite meldo savo globojo 
idant susimylėtu ant josios bet 
senis nuturėjo miolaszirdystes 
ir viską parengė ant svodbos. 
Kada nuotaka nosze padabyta 
ant krėslo už palu, pas busimo
ji josios vyra, mergaite nežino
mu budu buvo paliepus in sa
vo placzia rankove, britva. Pri
buvo in namus vyro, tarnai ati
darė dundės krėslo ir rado vie
toje gyvos mergaites, josios la
voną, nes
savo ranku gyslas.

Dabar reformatoriai spiresi 
nuo valdžios idant permainytu 
tiesas kurios duoda tėvams tie
sa pardavinėti savo dukreles 
vyrams, kuriu neapkenezia ir 
turi už juju priverstinai teketi.

perpjovė su britva
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James Stillman, suims mili-
jonieriaus Stillman’o, neužilgio 

su pana Lena 
duk’tere Kanadiszko

apsipacziuos 
AVilson, 
farmerio, kuri kitados tarnavo 
pas jojo motina kada ji ji buvo 
iszkeliavus ant vakacijos in 
Kanada. Stillmonai per-siskyrė 
su savim po t uju vakaciju nes 
josios vyras užmetinėjo jai buk 
snsinesze su kokiu tai pus-In- 
dijonu ir mylėjosi, bet po tam 
volą suėjo in pora ir iszkdiavo 
in Europa ir sugryž’ia gyvena 
su taikoje. Mat turtingi tėvai 
neturi nieko pricszingo prie- 

varginga mergaite kuris žais
jojo motinai tarnavo.

apima sokanezias valstybes — 
Massachusetts,

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

APIE VIENA PONĄ, KURIS 
JESZKOJO BĖDOS.

Gyveno smiiau vienas labai 
turtingas ponas. Viena karta 
anas pai'asze ant toblyczios: 
“Jeigu kas žino, kas tai yra 
beda, lai'pasako man!” Primu

le toiblvczia ant stuobrio
pakelyje. Važiavo tuo keliu ka
ralius ir paima les primnszta 
toblyczia, sustojas perskaito ir 
tarė pats sau: “ 
dvsiu kas tai yra beda!” Nusi-
plesze karalius szita toblyczia 
ir parsivežu ja su savim, o ant 
rytoją us paszauke 
szita poną ir tarė jam:

Pajeszkau pusbrolio 
Nork ar Norkevicziaus, 
no Scranton, Pa., buvo iszva- 
žiaves in Illinois bet vėl sugry- 
žo. Du metai atgal rasze man 
laiszka, bet adresu pamoeziau. 
’Turiu svarbu reikalą, meldžiu 
atsiszaukl ant szio adreso:

L. Nork,
339 E. 1st St.,

So. Wiliamsport, Pa.

Jono 
gyve-

SZ0

A hz jam paro-

PAJESZKOJIMAS

mano pusbroli 
paeina isz

m.

t.85)

Skaitykite “Saule”

i

Farma 32 akeru žemes taip
gi prie faunos biznis. Namas 
geras yra garadžins, prūdas 
del žuvavimo girios del malku 
visokiu vaisingu medžiu. Ran
dasi Ruvirwz 100 visztu. Farma 
arti kelio in Bloomsburg neiiž- 
ilgio darys State Road. Prie
žastis pardavimo, savininku 
nesutikimas. Persiduos pigiai 
del greito pirkėjo.

Alox. Gregas,
Zions Grove, Pa.1.0.29)
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TAIP GERAI JAUCZIUOSIU, KAD TURIU NORA RĖKTI 
ISZ DŽIAUGSMO, SAKO GEORGE LILEK ISZ

BROCKTON, PA.

mergaites,Jaunos 
sziadien auga ne turi 
baimingu motinu” 
ta kad sziadien randasi daug 
svarbesnis tikslas gyvenimo ne 
vien tik puikios szlebes ir pau- 
deris. Sziamlieniniai parėdai 
ne viena mergaite austume ant 
prapulties kelio. Automobiliai, 
puikus parėdai ir pauderis jai- 
ses pakursto ant paleistuvingo 
gyvenimo. .Joms niekas dau
giau nerupi kaip lik: isz kur 
aplaikys kitas szilkines pan- 
eziakas ir kur rytoj važiuos. 
Didesne dalis isz juju neturi 
smegenų, naminio iszauklejimo 
ir geru naminiu aplinkybių. 
Parėdai yra juju vienatine kas
dienine rūpestis. Trumpos szle- 
bes yra sveikos ir geros, l>et 
kada subrinko augszeziau ke
liu, tai to jau už daug. Mergai
tes — o ir vedusios inoteres, 
kada atsisėdę tai isztikruju 
reikia nukreipi akis in szali isz 
sarmatos.

kurios 
“dievo- 

ir užinirsz-

isztikruju
isz

Pana K. Jeppe, Anglike, ku
ri likos iszsiunsta per Tautu 
Lyga, su kamisije in Si riję gel
bėti krikszczioniszkas moteres 
ir merginas isz aremu Arabi
joj, iszdave akyva raparta sa
ko, buk in keturis metus tojo 
darbo, 1,600 jaunu moterių li
kos iszpirkta isz “ 
los” in kurias a rėmas likos 
parduotos kada da buvo mažos 
mergaites per savo tėvus arba 
likos pavogtos per kupezins 
gyvojo ta voro ir parduotos in 
nelaisve. Tarp iszgialbetu mer
ginu, 238 surado savo tėvus.

Prie tokiu merginu sunku 
prieiti, nes yra godžiai saugo
jamos idant joms kas neap- 
reiksztn apie juju iszliuosavi- 
mn. Bet nekurioa negeidžia ap
leisti savo vietas nelaisvės, nes 
priprato prie tinginiszko gyve

gyvos pek-
> * :

Pajeszkau
Antanu Zaramba,
Kauno Red., Raseinių Apskr., 
Szilales Paszto, Užlanke Kai
mo. 1912 metais išvažiavo isz 
Scranton, Pa., nežinau ar jis 
gyvas ar mires. Jeign kas apie 
ji žino meldžiu praneszt:

Peter P. Zaramba,
438 N. Cameron Ave., 

Scranton. Pa.t .85)

ANT PARDAVIMO.

su biznais groserne 
po 8 

Kiti 2 namai

Parsiduoda 4 namai, Miners
ville, Pa., 
ir hotelis abudu namai 
kambarius turi, 
privatiszki po 6 kambarius.
Lotas 40x154 pėdu. Priežastis 
pardavimo nėr kam pridabot 
biznio. Raudos ant metu at ne

pirkti visa 
arba puse loto. Atsiszankit ant
adreso:

John StravinHkv, 
465 North Št., 

Minersville, Pa.

sza $1740. Galite

TIKROJI PAGELBA DEL 
KOJŲ SKAUSMU.

Johnson’s Belladona Plasteris 
Greitai Paszalina Skausmus.

Jis

Juh galite būti visiszkai tikras greita 
pagelba del kankinanezios agonijos 
nuo pairusiu nervu kojose vartodami 
Johnson’s Belladona Plasteri. Kaip 
greit szis gelbstantis vaistas bus pa
naudotus prie skaudamos vietos, jo 
pagelba urnai %us pastabeta,
szvariu budu persisunka per oda tie
siog in kūno audini, szvelnydamas 
pairusius nervus ir paszalindamas 
skausmus greitaieziausiu budu.

Belladona Johnson’s Plasteriuose 
yra specialiai paruoszta ir pritaikintu 
ir yra gvarantuojama ju pagelba at
gauti pilna stipruma ir veiksmą, kaip 
tik plasteris atliks savo gelbstanti 
veiksmą. Sztai del ko jus galite but 
visiszkai tikri geraais rezultatais, ka
da jus vartosite Johnson's Belladonna 
Piaster!.

Szis nuostabus vaistas suteiks ma
lonumą ir paliuosuos nuo skausmu ir 
kentejlmu del rumatizmo, neuralgia, 
lumbago, sopanczfu muskulu taip 
tarsi, greit, tani, magiszku budu. 
Parduodamas aptiekuose, ad.

UKIU KREDITAS
IR PASKOLOS 

ŪKININKAMS
* I II > II ■ |||*»"
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Žemdirbyste Suv. Valstybe- 
se iszsivyste in labai kapitali- 
zuota industrija. 1920 m. visu 
nkiu verte — žemiu, triobu, 
maszineriju ir gyvuliu — buvo 
beveik $78,000,000,000. Tsztilk- 
ro nei viena 'kita industrija ne
turi liek kapitalo.

Žemdirbystes kapitalo
kalavhnai pasididino pereita
me deszmitmety. Per paskuti
nius 70 metus vidutinis ukiu 
didumas susimažino ant ket- 
vrtos dalies, bet nepaisiant to 
visko, nkiu nuosavybes verte 
kilo nuo $2,738 iki $12 084. už 
ūke. Per deszimts metu priesz 
1920 m., u'kiu skaiezius pasidi
dino lik 1.4 nuoszimti, bot vi
dutine n kės nuosavybių verto 
pasididino 87.5 nuoszimezius.

Kadangi nkininkystes kapi
talo reikalavimai pasididino, 
ukes vedimo kreditas vis taps
ta svarbesniu dalyku. Kuomet 
žeme buvo pigi, arba buvo ga 
Įima ingyti už dyka, tada rei
kėjo daug mažiaus' kapitalo 
operuoti ūko. Bet su žomdir 
by stos iszsi vysti j imu u kini n 
kai turėjo vartoti kreditą, ir 
nnoszimcziu mokėjimas užima 
labai svarbia vieta jn biudže
te. 1920 m. vieni ik morgiezin 
(užstatu) nnoszimcziai sudaro 
$500,000,000., nnoszimcziu mo
kėjimai nž ūko buvo nuo $90. 
Szianrinose Allantiko valsty
bėse iki $390. vakariuose vals
tybėse.

Federates Žemes Paskolos. 
Per ilga laika Amerikos ūki
ninkas neturėjo ukes morgi- 
cziu sistemos, sulig kurios ga
lėtu gauti paskolas ilgam lai
kui, ir už kurias paskolas butu 
galima isz palongvo iszmoketi 
su kės uždarbiais. Fedoralis 
Ukes Paskolos Aktas isz 1916 

aprūpino toki 'kreditą. Ge
neralini tikslai to instatymo 
yra sekantieji:

Sumažinti nuoszimozin ratas 
ant ukiu pasikoln pirmu mor- 
gieziu; aprūpinti padko^as il
gam laikui su privilegiją 
mokėti dalimis per trumpa ar 
Iga metu periodą, paskolinto
jo valia; sujudinti bendra vei
kimą tarpe ūkininku: paleng
vinti neturintiems žemos ingy
ti žemos. |

Kiekvienas ukes savininkas 
kuris užsiima žemos vaisinimu 
gali pasiskolinti pinigu po szi- 
tuo pienu. • Szita privilegija 
teikta ir busimiems 
kams, arenduotojams, 
nkiu darbininkams, kurio nori 
pirkti žemos, bet jie turi prisi
laikyti prie nekuriu sąlygų.

Ląikas ir Sąlygos. Federal e 
Žemes Banka duoda paskolos 
iki *50 nuoszimczio apiprekuo- 
to$ nuolatiniu pagerinimu ver
tes. Nuoszimczio ratu yra 5V_» 
nnoszimcziai ir po instatymu 
ne gali virszyti 6 nuoszimti.

Paskolos duotos nuo 
40 metams, pasiskolintojo 
lia pasirinkti lailka. Pabaigoje 
5 metu visa ar dalis paskolos 
tnrib uti užmokėta. Užmokos- 
cziai padaryti amortizacijos 
pienu, sulig kurio metiniai ar
ba pusmetiniai nžmokeseziai 
užmo/ka nuoszimti ir dali pa
skolos pakol paskola iszmoke- 
ta. Pinigu skolinta nuo $100 iki 
$25,000.

Buvo rasta kad paskola at
mokama 35 metu laike yra 
praktiszkiausia sulig szio pie
no. Metiniai mokeseziai del 
kiekvieno paskolinto $1,000 už 
5^ nuoszimti yra $65. Ir tie 
mokeseziai užbaigia paskola 
in 35 metus.

Po penkių metu pasikolinto- 
jas turi privilegija užmokėti 
visa arba dali morgieziaus.
Faderales Žemes Bankos ir 
Tautiszkos Ukiu Paskolos 

Organizacija.
Yra 12 Federaliu Žemes 

Banku,

v uz-

ink ini n- 
arba

5 iki 
va-

kurios administruoja
Ūkiu Paskolos Akta. Kiekvie
na patarnauja kelioms valsty
bėms. Pavyzdžiu, Fedarale Že
mes Banka Springfield, Mass.,

Maino, Massachusetts, Ver
mont, New Hampshire, Rhode 
Island, Connecticut, Now Jer
sey ir New York. Kilos Eede- 

randasi 
Columbia, 
, New ()r- 

I jonis, 
Omaha. Neb.

rales Žemos Bankos 
M d.,

S. (J. Tjouisvillo, Kv.
1 .a

Ball i more,

loans, La., St.
St. Paul, Minn.,
AVichita, Kan., Houston, Toxas 
Ber'kelov, Calif, ir’ Spokane, 
AVash.

Federates

• * M o.

Calif.

Zenuos Rankos 
veikia per tautiszkas nkiu pa
skolos organizacijas. To'kios 
organizacijos gali būti organi
zuotos deszimtR arba dauginus 
ūkininku, kurie nori pasisko
linti mažiausia $20,000. Dabar
tiniu laiku, suvirsz 4,000 tnu- 
tszku ūkiu paskolų organizaci
jos organizuotos szalios invai- 
riose dalyse. Beveik kiekvie
nas apskritis Suv. Valstybėse 
yra patarnautas vienos arba 

sziu organizacijų, 
ūkininkas, kuris 

pasiskolinės pinigu gali būti 
vietines organizacijos nariu.

Deszimts ukininkp gali susi
jungti sutverti tokia organiza
cija. Mažiaus nepavelinta. Kur 
nėr vietines organizacijos tai 
pasiskolintas gali prisidėt prie 
kaimyniszkos organizacijos.

Ūkininkas, ’kuris nori pasi
skolinti pinigu turi būti vieti
nes organizacijos aksijonie- 
rium. Jis privalo pirkti akcijų 
iki 5 nuoszimczio jo paskolos. 
Akcijos verto $5. Jeigu ūkinin
kas pasiskolina $100 turi pirk
ti viena akcija; jeigu $1,000 
tai pirkti 10 akcijų ($50) ir 
t.t.
Kiekvienas ūkininkas yra at-* 

sakomas už jo • organizacijos 
paskolas iki dvigubai savo ak
cijų vertes. Bet vietines ukiu 
organizacijos negali susiban- 
krutyti nes paskolos padarytos 
tik pirmam ' morgieziui. Per
kant tautiszkos ūkus paskolos 
oganizacijos akcijas ūkininkai 
tapsta ne tik pasįskolintojai 1 
bet “investors”. Gaudami pel
no dali. Kuomet paskola isz- 
moketa ūkininkas automatisz- 
kai prasiszaliną isz tautiszkos 
ii'kes paskolos organizacijos.

Sulig devinto raporto Fede- 
rales tikos Paskolos Bordo, 
del 1925 m. Foderales Žemes 
Bankos vra vienus motus už
baigė paskolas 39,905 pasisko- 
lintojams ik i $127,355,451. 
1924 m. buvo 47,327 paskolos, 
pinigu ineme $165,510,844.

daugiaus 
Kiekvienas

rn

sa v<‘ 
‘Pusn

ie

dangaus

Ponas mikt, mikt, ir ne-

pas 
4

kyk, kiek sveria menuo? Kiel 
vertas karalius? Kur vidury.

Kiek ant
Žvaigždžiu ir negirdėtų naujie 
nu?” 
žino kaili atsakyt, nei ant vie
no klausymo. Davė jam kara
lius laiko pamislint tris die
nas. Parvažiavo ponas namo ir 
va i kszezioju visas neramus, 
kaip žeme pardavės. Klausinė
ja dvariszkius, ar nežino kas 

menuo ir taip to
ilet kas-gi žinos tokius

žemes ?

visas

kiek svere 
liaus, 
mandrills daigius? Iszejo po
nas laukan ir klaidžioja lyg 
nesavas. Piemuo ganydamas 
galvijus ir kiaules, pamate kad 
ponas susirietos vaikszczioja, 
lyg greitosios paimtas, priėjo 
ir paklausė: “Ar ponuliui pil
vas sopa, ar ko jeszkai kad su- 

Nieko
man nesopa ir nieko 

nepamocziaii — atsake jam po
nas: “ 
iszmislyt atsakvmu ant kara
liaus klausymu,

Tada piemuo tarė:

K
j

silenkes vaikszczioji ?” “ 
vaikeli,

vaikszezioju ir negaliu

kokius man
uždavė.

Jaigu ponulis mane leistum 
savo vietoj pas karalių, tai asz 
jam viską atsakyezia, ka lik 
anas klaustu.
nas; tuojau atvalnino piemenį 
nuo kiaulių, aptaise gražiai ir 
nuleido pa 
ji pamatęs, 
pasakysi ?”
ant pono karaliaus klausymu, 
kuriuos mano ponui uždavei.” 
“Na,gerai. Sakyk kiek menuo 
sveria ?” ‘‘Viena švara.” “Ko- 

()-gi, kaip 
vienam svare vra keturios 
ez vert y s, taip ir menuo turi ke
tu res ezvertis. ” “ 
kiek verias karalius?

M 4 >.

taip?” “Ogi Dievas buvo dan
gaus ir 'žemes karalium ir ji 
pardavė už trisdeszimt skati
ku; tamsta esi tik žemes kara
lius, tai žinoma, kad puses pre- 

Gerai. O kurgi 
M 4 4

toj kur asz stoviu.’ 
ant
“Penki szimtai.” 
Isz kur tu ta žinai?
karalius manim netiki, tai ga
lima perskaityt!” Mato kara
lius, kad isz visu pusiu ji vai
kas priveikė, da paklausė: “Na 
pasakyk da negirdėta daigia?’ 
“Tas jau yra negirdėta, — at
sake piemuo, — vakar kiaules 
ganiau, o sziadien su karalium 

Labai intiko pie-

1 !

4 i

J > Pradžiugo po-

s knralin. Karalius 
Inujau klausė: “

Atėjau atsakyti
Ka

i i

------p ? ? ii

del viena švara ?
svare

Viena švara.
4 M 4 4

kiolika skatiku.

kės vertas.” “ 
vidurys žemes?•r

dangaus 
Penki szimtai.

Gerai; na o 
” ‘‘Pen- 
Delko-gi

Sziloj vie- 
M 4 4

Žvaigždžiu ?
4 4

) y

O kiek
J >

Meluoji 1
“ Jaigu

t i, sakydamas:

kalbuosiu. ” *
muo karaliui; karalius poną 
iszvare isz dvaro kiaulių gany- 

“Kad tavo pie
muo buvo už tave gudresnis, 
tai mainyk i tos vietoms ir mo
kykis proto pas kiaules.” 
menini atidavė pono dvara, kur 
ir po sziai dienai gyvena. O po
nas, kad jeszkojo, tai ir atrado,

Pio-

kas yra beda.
[TOLIAUS BUS]

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
VMibaHnklla ulrtg. k V. Put. Ofise.

DRAUGAS REIKALE
J v ■

*' f
(vii'

Sirgau virsz d n motus, k on 
ant influcnzoM laike to- 

opidemijos, kuri paliko 
mano silpna ir nuvarginta. Tu
rėjau tris daktarus laiko dvie
ju motu mano ligos ir pasaky
ta man buvo jog gaunu džiova, 

negalėjau 
pradėjau

tėjau 
sios

Pasidariau menkas, 
valgyt, kosėjau, pradėjau rū
pintis. buvau iszgazdintas apie 

liga. Tratinau ant vogos 
jaueziau skausmą žemiau 

plauczio. Pasidariau labai nor- 
Vuotas ir nuvargintas apie sa
vo padėjimą. Jszgirdos ir skai
tės apie dideli skaitlį žmonių 
kurie buvo iszgydinti per l)r. 
Mendelsohn ’a, 
at lank vt i Dr. Mendelsohn’a ir 
persitikrinti kad gal ir man pa

per Dr. Mendelsohn ’a, isz- 
tyrinejo mano szlapuma, krau jn. szirdi ir plauczius, su pagal
ba X-Ray maszina, pasakė man kad darvs viską ka gales del 
manes. Dabar po 5 menesiu gydymo esmių iszgydintas. Nega
liu tame intiketi, bet pribuvo mail szeszi svarai ant vogos, 
kraujas buvo lik 75 laipsniu, dabar turi 100 laipsnius. Esmių 
visiszkai sveikas, ir jaueziuosi a smagiam padėjimo, už ka de-

IMI

sa v o
ir

nusprendžiau

geibo!n. Po pilnam tezogzami nui

kavojn Dr. Mendelsohn ’ui, kadangi drueziai tikiu kad tai ji
sai iszgelbejo man gyvasti kaip., ir praszalino daug kentėji
mu. Patariu visiems kurie serga 
(

idant atlankytu tuojaus ta 
laktam ir nevilkintu i|es tas apeina apie jusu gyvasti.

GEORGE L1LEK, Brockton, Pa.

Asz gydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tliimoczlu nes asz 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 mane kokia sanvaite laiko priesz 
atvažiavimu o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurie 
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinimu perskaityti.

< !

DR. MENDELSOHN
, Ant antro floro Strand Teatro.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
i f
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dekite savo

Dr. C. J. BERGER
SPECIALISTAS VYRU IR MOTERŲ LIGŲ e 

NERVISZKU IR CHRONISZKU
Garsingas Specialistas per 23 metus.

Pabaigęs aukszcziausia mokslą Un i versi tuose, stenegsi insi- 
gyti psisiekima kaipo specialistas, per moksliszka isztiri* 
nejima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
tikra specialistą, kuris su pagelba naujausiu iszradimu ir 
aparatu isztirineja juso liga. Tik tokis gal suprasti jeigu 
juso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi
dalis kūno prideranozei 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 pagalbos nes laukti yra pavojinga. Krei
pkitės pas garsinga specialistą

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

OFISOS VALANDOS:— 9iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
7 iki 8 vakarė. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI
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ISZ LIETUVOS
BESZIRDISZKAS 

, PASIELGIMAS
Becziai, Rokiszkio va. 

kor.) — Rugsėjo 1$) diena be
protis Dilis paeziupes svetimo 
arkli ir jojęs “Lenku muszti.” 
Arklio savininkas ir kiti Sve- 
danszkiu žmones pamanė, kad 
vagis ir labai primusze.
I»avyzdys, kad b<» valdžios isz- 
tyrimo, nusikaltėlio neturi 
nieks bausti.

(’zia

nusikaltėlio

PRIGĖRĖ, PRIVALGĘ, IR 
ANT GALO LANGUS 

ISZDAUŽE.
Baksziszkiai, Vistyczio vals. 

— Rugsėjo 5 diena pil. Kau- 
szas padare pas save vakarusz- 
kas, in kurias susirinko nema
ža žmonių. Buvo ir inteligen
tu ir net mokytoja. Buvo pa
kylėti ir policininkai, 
etoje pamate, kad pats szeimi- 
ninkas su sunum pardavinėja 
degtine ir papirosus, o susirin
kusi publika girtuokliauja ir 
stumdosi. Policininkui, žinoma 
pareikalavo 
pardavinėti ir nurodt

kurit'1

■ V.O

V ’

m% ,; 'r

NĖR KAM SUVALDYTI.
Gudeliai TT ,Marianipoles ap. 

•— Szioj apylinkėj yra staeziai 
nebepataisomu pesztuku, ku
rie dažnai kam galvas apskal
dė. Sztai ir dabar mikli ir i>z 

A 1 iu 2 diena Rugsėjo in vienas 
vestuves atvvko banda ne- 
kviestu vadainamu Pavasari
ninku, kartu ir eigulis Tarase- 
viezins, ir pradėjo pesztynes 
pil. Remenczin žagrių peiliais 
ir kitokiais inrankiais tiek su- 
innsze, kad nežinia ar liks gy
vas. Nejaugi policija tokiu 
pesztuku negali suvaldyti. Ar 
nereikia ir ja pipiru.

leidimo degtine 
‘ reikalu 

tvarkos. Bet tuo paežiu laiku 
gauja chuliganu puolė poli
cininkus ir norėjo sumuszti. 
Policininkai turėjo pasitraukt. 
Bet jiems pasitraukus, chuli
ganai patys tarp saves siisipe- 

apsidauže, hzdauže
szeimiiiinkui langus

«* vni-

MAŽĖJA DEGTINES 
GAMINIMAS.

Per pirmuosius sziu
monesis Lietuvoje

40% ir

metu 7 
pagaminta 

2,771.436 litrai 40% ir 100,572 
lt r. 95% laipsinu spirito. Tuo 
paežiu laiku pernai buvo paga
minta 3,309,676 Itr.
126,201 Itr. spirito. Degtines 
gaminimo sumažėjimas aiszki- 

, na padidėjusia spirito kontra
banda isz užsienio, kur spiri
tas dvgubai pigesnis, kaip pas 
mus.

Petrulis iszsiparduoda. — 
Praneszama, kad Klaipėdoj p. 
Petrulis pardavės dvejus savo 
namus — viena už 70 tnkstan- 
cziu litu, kita už 120 tukstan- 
czi litu,

DEL TURTO.
Papilvio’WHWWXeriu v. 

— 1920 metais szio kaimo gy
ventojas J. Ankudavieziiis ap- 
rasze savo ūki minui, kuris pa
gyvenęs po to 19 menesiu, pu
šimi re.pal, ikdaina naszle žmo- 

Po vvrona ir maža vaikuti.
mirties maezia isz namu iszva- 
re, bet teismas priteisė jai uky- 
j‘‘ gyventi. Iszti‘kejus už kilo 
vyro, marti sz. m. Riigphiczio 
31 diena parsikraustė in jai 

* pripažinta nki gyventi. Tėvas 
Ankudaviczins isz apmaudo 
Rugsėjo menesi o 1 diena anks
ti ryta perszove mareziai gal
va, sužeidė jos vyra ir paga
liau pats mitinai susižeidė. Nu
vežtas ligoninėn,
Marti ir jos vyras gydosi ligo
ninėj.

pasimirė.

DARBSZTUS LIETUVYS
Skuodo miestelyje 

tūlas Adomas Szinikns, 86 me
tu stmelis, buvęs Degrenn dva
ro savininko sūnus, per Lenk
meti isztremto in Rusija, kur 
jis ir mirė. Jis, Adomas Szim
kus, pasakoja, jog turėjos isz 
keturiu žmonų isz viso 37 vai
kus, 9 sūnūs ir 28 dukteris, isz 
kuriu 15 mirė. Kai kurie sunns 
iszpje augsztaji mokslą, bet jo 

r daba nebeszelpia.
kasdamas ūkininkams 
vius ir, kartais, elgetavimu. 
Be to, minimas senukas jokia 
liga norą sirgęs ir dabar 
sorgas, 
tvirtas.

gvvena

Vorcziasi
grio-

ne-
Jaucziasi sveikas ir

kor.)

►

VILKAS SUDRASKĖ AVJ.
Pabaisko valscz. (”V-bes” 

— Graužiecziu k. isz 
Rugsėjo 8 dienos nnkezia, Ka
zio Vinslovo tvartan insikase 
vilkas ir sudrasko avi. Szeimi- 
ninkp iszejo tvartan karvių 
melžt, žiuri — po siena iszkas- 
ta duobe, o kampe guli sudra
skyta avisj Isz vakaro tvartas 
buvo prikratytas sziaudais, o 
ryte rasta sumintus sziaudus; 
matyt, gyvuliai, besibelsdami 
po tvarta, sumynė sziaudus. 
Matyti vilkas buvo labai iszal- 
kes kad nesigedino ir vasara 
iniysti tvartan.

szt, 
szingnm” 
ir kitokiu nuostoliu pridirbo. 
Einag andu, kad Kauszns įv
ožia nugirdės chuliganus ir už
siimtos jais policininkus. Mat.

užprotokolavo jo
pargabenta isz Lenkijos karve.
pastarieji

(“ V-bes

PESZTYNES IR 
SAMOGONKA.

Panemunėlis, Rokiszkio aps. 
’’ kor.) — Rugsėjo 19

diena atsibuvo atlaidai, kurie 
prasigarsiuo samagonke 
pesztyneinis. Kaimai: Juno- 
kai, Viliai, Kliszai, Kavoliai 
tik nepaskondo degtinėje; 
kurie dar ir Szvmitadienyje 
telM'vare smirdela.

DAUGYBE VISOKIU 
STRAIKU.

Kaunas, 
daugiau straiku i n 
nius tris menesius 
laika trijų pakuliniu 
Zmonys neįižgauadyti isz dar- 
bininkiszku sanlygu.

Kaimai: 
Kliszai,

dą r ir

ir

uo

—- Lietuvoje buvo 
paskuti

ne kaip in 
metu.

W. Szneideris ir Simus
ORABEORIAI.

Patarnaujame simpatinzkal, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt. 

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.
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Philadlephia, Pa.Philadlephia, Pa. — Ttda 
laika atgal Jonui Pes'kauskul 
nusibodo pati ir narnai, 
pabėgo nežinia kur, — tai bus 
8 menesiai atgal. Staigai Spa
lio 10 d. pasirodė rytmety prie 
savo barnu ant 1230 Button-Į 

__ 2 2.., ir pradėjo in juos 
ant

'wood St.

tolio I

ir pradėjo in 
veržtis, paskui szaudyti, 
galo padėjo dvi bombas norė
damas sudraskyti namus savo 
paezia, penketą vaiku ir 
innamius.

I

3 IRM
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ANGLIJOS TRYS PATOGIAUSIOS MERGAITES.
I (

Szios trys mergaites likos iszrinktos isz vifjos Anglijos 
kaipo patogiausios ir atvažiuos iu Amerika dalvbauti kontes- 
le patogumo prioszais “ 
bes i r “

Miss America 11

Miss Erance” Jakveli na Scbillior.

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniixkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrni ir Moterea 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

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

Krnujo ir Odoa Ligaa V1SUOSO pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrlinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna aanvaite—Seredomia, Ket- 
Ofiaoa va«vergini ir Pctnycziomis.

Ifindon: 9 ryte iki 8 vakare.
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Antras Floras,

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

. Josios yra llazle For-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Scranton, Pa. — Du Pont pa
rako dirbtuvėje, kuri randasi 
Moosic, kilo baisi eksplozijų 
kurioje žuvo lik vienas darbi
ninkas George Brown, 60 kili 
darbininkai apsisaugojo nelai- 

Bledes padaryta ant $50,-mes.
000.

Kada pono Ona Zaram- 
biute ėjo namo isz baliaus per 
I lineli, koja užkliuvo ant tropo 
ir sugriuvo taiip nelaimingai 
ka-d perkirto sau kakta kuria 
daktaras turėjo susinti kaipo ir 
likos supjaustyta ant veido ir 

skaudžiai k u na.
pana Ona nesziojo akulo- 
todel kada puoje,' akulo-

da.

susi brūžino 
Mat, 
r i us, 
riai siisimusze ir supjaustė vei-

Likos nuvežta automobi
liniu luojans iu ligbnbuti ant 
West Side, kur daktarai ap
žiurėjo ir susiuvo /.aidulius p. 
Onos po tam nuvožė namo po 
No, 438 N. Cameron Ave., pas 
tėvus.

pamate 
Posknnska 

na-
Ji

W. TRASK AU8KAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

v*..
1

Laidoja kunua numeireliu. Pasamdo 
automobilius dol laidotuvių, kriksz- 
tiniū, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
820 W. Centra St. Mahanoy City, Pa.

I

BUDROE VAN SERVICE
Kraupto visokius numinus ir kitokius 
daigius, nepaisant kaip toli. Turimo 
tam tikrus didelius automobilius. 
Preinamos prekes. Kreipkite* pas:

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

Bell Telefonas 341-J.

J ^Vf/7) \>^HABYyBEST

Geriausis vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo.

‘ ‘ i * 1 • u H * ’ • |
Newark, N. J.

g... ...---- — ...

Urbono, nes jis, pasiėmęs Sta
ll islovaiezio inotori, 
irv isa turtą, pabėgo;
likusioje Bolszevikeliai yra pu
sėtinai nusimini1, nes jie bijosi 
kad Stauislovaitis 
ir kad jiems 
aukas.

» I l * I l I ' f I l f * {

- Savaite at
gal vietos Komunistai neteko 
savo gabiausio lyderio

K * ’ * I

J Igno

du vaiku 
žinoma

pesngautu 
nereiktu rinkti

ballSband
Guminiai del Kiekvieno Reikalo
Pažysti “Ball Band“ (Raudona Bolg) kojinius reikmenis, kurie įgijo tokią 
reputaciją per pereitus tris-dešimts aštuonius metus.

t

Mishawaka Rubber & Woolen 
Manufacturing Company 

460Water Street Mishawaka, Indiana
“Namai, Kurie Moku Milijonus del IltiHies”

> 't;f 2J

•***>**» '• *

<1

Gal neapsipažinęs su įvairioms madoms gu
minių ir kojinių reikmenų, kurie turi1 Šitą gerai 
žinomą rūšies Ženklą.

Tavo krautuvninkas su noru tau parodys, 
jeigu tik jo paklausi.

Visuomet žiūrėk del Raudonos Boles — 
reiškia daugiau dienų nešiojimo.

t ris 
Bet. jo pradėtasis 

karas neiszdege.
Tni atsitiko anksti isz nak

ties. Ida Kasperiute, pabėgu
sio Peskausko anūko 
savo dieduką
vaikszcziojanti gatve pro 
mus in viena ir kita gaal. 
nusigandusi pabudino innnmi 
Davisona, kuris apsirodė ir 
iszejo laukan. Jis pasiliko Pes- 
kauska, kuris linksmai užklau
sė:

apsirodė

— Kaip gyvuoja visa szei- 
myna ?

— O, puikiai — atsako Da- 
visonas.

— Na, tai jie neilgai taip 
puikiai gyvuos — atsake Peš 
kauskas, — nes asz juos su
draskysiu iii eziunkiis—(szmo 
tus). •

Davisonas greitai 
vidun, tuotarpu pasigirdo 
duriu pyszkejimns, nes 
kauskas veržėsi irgi vidun in- 
sigriaul. Negalėdamas insi- 
veržt, jis iszo’ko namo užpaka
li ir tuomet prasiįlejo apguli
mas namo. Po.6 kauskas szaude 
aplinkui visa narna. Namas 
medinis, trijų augsztu, su ke
turiolika langu. In kiekviena 
įauga Peskaiiskas insodino po 
kulka ir langai iszbirejo. Paga
li os jis pabėgo.

Kada viskas

— nes asz juos

sugryžo 
už 

Pes-

F)

narna.

aptilo iszejo 
lankau Jonas McCloskey, Pes- 
kauskienes sūnūs po pirmajam 
vyrui, taipgi innamis Ered Po
nio, ir jie nubėgo policijon. Su 
jais atėjo du policmonai, kurie 
rado ant užpakaliniu gonkeliu 
padėtas dvi bombas: viena bu
vo kaip rankine granata, o ki
ta pailgiu matomai, abi namu 
darbo. Knatai jau buvo uždeg
ti, bet neiszdcge iki plyszimo. 
Bombas inde jo in 
vandenin 
stot in.

Du policmanili paskui 
gojo namuka iki iszauszo, bot 
Peš kanakas 11 esi 1 g r y ž o.

Peskauskieno yra 34 motu. 
Ji jau antra syki isztekojusi 
už Peskausko, kuris turi 55 
metus; jis kartą is vadinasi ir 
McCloskey, 
pa ežios ’ d a 
menesi, o pati gavo isz teismo 
nuosprendi, kad jis kas savai
te mokėtu dali savo algos pa
mestai paežiai. Jie buvę vede 
per dvylika metu ir jis lankei 
jo kerszino ka bloga padary
siąs. Be to jis girdavesis, kad 
jo jesKkanti. Anglijos policija 
už žmogžudyste.

Taip aprasze vietos laik- 
rasztis “The Sun.”

kibirą su
ir nihiesze polici jos

sa u-

Jis pabėgo nuo 
pereita Vasario

Hazleton, Pa. — Ant West 
Side, Lenkiszkoje parapijoj už
ėjo nesupratimas už kunigus. 
Kitados buvo kun. Tomkievicz 
ir nuo to laiko parapijonai per
siskyrė. Ant jojo vietos pribu
vo kun. Kviatkovski, bet ir szi- 
to nenori. Vyskupas Ilobanas 
pribuvo a.pmalszyti maisztinin- 
kus. Parapijonu 312 balsai, nu
tarė ant prasza lininio kun. 
JCviatkovskio, o kiti vela spire- 
si idant kun. Tomkiovicziu su
gražintu.

— Ononaitines studentes, 
kiirios/lankosi iii augsztesnes 
mokiai nes, eina in mokslą ap
siginklavusios peiliais. Kada 
burmistras apie tai daginio, 
paszayke studentes pas save 
ant kvotimo. Merginos apsakė 
jam, buk jaisos užkabinėja anf 
nlyeziu nepažystami vyrai ir 
naudoja paniokinanezias kal
bas ir (odei buvo priverstos ap- 
siginkluot in peilius idant ap
sigint nuo tnju nuobrodžiu. 
Bumistras pavėlino mergi
noms noszioti peilius ir naudo
ti juos kada prireiktu,

Burmistras pavėlino
• . A • • a

'•i

(leidžian truputi namie 
pasilsėt, 

Aplinkui Mahanoju 
pasznipinet

Ba jau senei szia aplinkine 
perėjau,’ 

() ir kolos žinutes ezion 
girdėjau.

Praeita ua'kti vakare in 
miestą iszojan, 

Nutariau, in ana galu m’u'sto 
ėjau, 

O kur? Nežinau!
Mažai apie tai rūpinau.

Eidama, prie puikios vielos 
priėjau, 

Daug fenais jaunu porelių 
ūžt i'kau,

Visokio sztamo ir pavidalo, 
Buvo ju ten be galo.

Supratau, kad iu 
Lane”

Apie la vieta prie Vulkano, 
senei jau girdėjau, 

Nenorėjau porelių iszgazdyl, 
Savo planu pagadyt.

Hž krmnu tuoj pasislėpiau

“ Lovers 
pribuvau,

Ant visu akyvai tominau.
Atėjo in tonais jauna 

vyruota moterele, 
Su kokiu tai Italijonu, maitelo 

Kas ten buvo, nesakysiu.
Tik tiek pasakysiu: 

Toji vieta no del doru moterių, 
'Liktai del visu paleistuviu, 

() ir b&mbiliniu valkatų, 
Ir visokiu isztvirkeliu.

Daug ton atsilanko 
Lietuvaicziu

• t ------------------ j.

Aptersztn balandėliu —
HJk •

mergaieziu
Lyg vėlybai nakeziai 

va(l kiojasi

Žmonv-S

F
Po Vulkano 'kaina trankosi, 

daug tokiu ten 
isztramu užtiko, 

Kur ne viena dora mergina 
panysta paliko, 

Ten tikra Sodoma ir (lomora 
Kad trenktu in ja kolera. 
Ten darbo del dvasiszkuju 

y La, 
Nes duszios in 'pekla greitai 

byra, 
Tonais sarmatos niekas neturi,

Ne ant dorumo nežiūri, 
Prie kelio susėdo kaip varnos, 

Kiszkos matyt, maliavotos 
burnos, 

Vyruotos ir jaunos ten eina
Su visokiais vėlneis sueina.
Dzievaž, kad Mahanojie- 

cziams apgarsintai!, 
Visu t uju pravardes jums 

iszduotau, 
Tai pasidarytu revoliucije, 
Siunstu in tonais palicije, 
Vyrams akys atsidarytu 
Savo paeziuloms gala 

padarytu 
Kurios savo vyrus

apgaudinėja,
In taja prakeikta vieta 

atsilankineja, 
Sodomiszka grieka pildo, 

Žalczius prie krūties szildo. 
Vyrai, isz miego pabuskite, 

Isz nežinių in ten užeikite, 
() regėsite, 

Ir nusistobesite,
Kokos ton poreles pamatysit, 

Savo pažinstamus ir paeziulo 
užtiksi!.

Man pripažinsi t e teisybe, 
Jog ton no viena bjaurybe, 

Sueina su kitais, 
O ypaez su svolimaif* vyrais. 
Dievulėlis yra kantrus labai, 

Bet perkūnus nusiims staiga i.
Ibi meskit e moterėlės bjaurus 

papratimus, 
Neapgaudinėkite savo vyrus,

Žinoto, jog tai dido’le goda, 
Plaukai žyla, metai bėga, 

Dorai elgkites, 
Bambiliais novalkiokitos, 

In bažnyczia ei'kite, 
Dievo atleidimo praszykite.

dM

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $028,858.62

Mokame S.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie j'usu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale iu musu 
bunka nepaisant ar maželiA* 
didelis.

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vlce-Prtl. 
j. E. FERGUSON, Kaa.

***'*'***w'*^**^***^5r^Tri«P*
A.I.I

LietuviszLst Graborius
K. RĖKLAITIS

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

51G W. Sprare 
MAHANOY CITY, PA.

3OC WAKKKT HT.<
TAWAQIA« PA.

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STSM 4 
ST. GLAIR, PA.

iBzbalsamuoja Ir laidoja mlnizlua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztynlu i$ 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 187B-M.

Nosinis Kataras ir Asthma < 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Vžymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokamu gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiusklte 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

Iszrasta ir

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanoju j e.

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

LADIES! ATTENTION
YOUR DRUaaiST 
RKCOMMINDI

ROYAL PURPLE 
PILLS

Dis. by First National Laboratories, 
Lehighton, Pa.

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 sveikiau*! 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso Žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinL 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nerwi iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz viręs 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Ass tukstanesiams šutei, 
kinu sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mana 
galite gauti Didysis Šlaitinis, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudf 
ma, puslapiu 992 su juodais mink* 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto, 
j u musu žolėms po visus lietu visikui 
kolonijas. Adresavokite eziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 GiUet Rd. Spencerport, N. Y,
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savo pa ežia 
likos pripažintas

Į.

»

— Jonas Greimas, 59 metu, 
likos sužeistas per nupuolimą 
augliu laike darbo Mahanoy 
kasyklose Sukatoje. Likos nu
vežtas in Ashlando ligonbuti.

— Edvardas Traška nekas, 
kuris nužudo 
Frackville,
beprocziu(f) per du daktarus 
ir smlže Bechtelis paliepė ji nu
vežti in pamiszeliu prieglauda 
in Fairview o. kada pasveiks 
tai turės stoti ant teismo.

Nuolatinis lietus musu 
aplinkinėje, ne tik padare daug 
bledes farmeriams, bet ir daug 
žmonių serga nuo szaleziu ir 
plaucziu ligoms.
' — Ant Konsulmonu susi
rinkimo Vtarninko vakaro, pa
dėka vojo už dinsta kon- 
sulmonas .James Scanlon ir tuo
jaus likos paženklintas miesto 
palieijantu.
policija n tas

Ta ja vieta pildė 
Juozapaviczins, 

bet turėjo pamesti tnji darba. 
Dabar liko tik du musu t auti e- 
cziai pildanti dinstus konsul- 
inonu. Vargingi Lietuviai po
litikoje musu mieste, kurie ga
lėtu iszrinkti ka norėtu, bet 
kur nesiranda vienybes t (m ne 
bus jokios galybes.

— Zmonvs eidami in darba 
Vtarninko ryta mule jau antru 
kartu sniegą szimet. Neužilgio 
turėsime daugiam

T Aleksandras Daugirda isz 
Fradkvilles mirė Panedelio die
na. Laidoluvqs atsibuvo Ket
verge ryta su bažnytinėms 
apeigoms isz namu jojo dėdie
nės gyvenanezios Turkey Rum

Mikolas Polaski likos 
uždarytas kozoje ant iszsipagi- 
riojimo nes per daug nesziojo 
savyje namines.

t Panedelio ryta likos pa
laidota Helena Lazauckiene, 
519 W. Lloyd uli., su bažnyti
nėms apeigoms 
bažnyczioj.

■f Vtarninko ryla likos pa-' 
laidota Ona, nuskendusi nuTte- 
re Andriaus Gružincko, isz jo
sios tėvu namu Lower William 

su bažnytinėms pamal
domis Szv. Jurgio bažnyczioje, 
ant kuriu dalybavo daugybe 
žmonių. Nelaiminga motore nu-Į 
skendo upeje, 
apsiverto Retreat (arti Nanti
coke, Pa.) .Josios lavona sura
do net Berwick’e ant mažos 
salos, i 
iszmele.

Szv. .Jurgio

— Graborius VincnH Lovn-llSZ WILKES-BARRE, PA., 
naviczitib pranesza buk ju duk
tė Jemina isztekejo už Tamo- 
sziaus J. O’Haren. Vinczevone 
atsibuvo Szv. Andriejaus Ka- 
tnlikiszkoje bažnyczioje Fila
delfijoj. Mazga suriszo k u n. 
Juozas Czepukaitis, Septembe- 
rio 21, 1926. Jaunavedžiai ap
sigyveno laikiniai pas uosz- 
vius ant 201 W. Coal ulyczios.

— Juozas Jurgelonis, 30 
W. Coal ui vežios butu labai 
dėkingas, jaigu jam kas pra- 
uesztu kur randasi jo broli? 
.Petras, kuris du metai atgal 
jszvažiavo in Wyland, Ky. 
Ana diena rasze pas ji groma- 
ta tai sugryžo atgal ir žinia 
kad jo lenais nesiranda.

Kiln-

• >

i

Mm

Penn,

kada pa rvazas

Didelis KONCERTAS
Rengia Szv. Vincento Baž., 

Choras, Girardville, Pa. Atsi
bus Vtarninke,Spalio 26 (Oct.) 
1926, Girard Opera House, Gir
ardville, Pa. Taipgi grajinima 
bus Victor Kompanijos rekor 
das indainuotas Sz. Vincento 
Para. Choro prisidedant Maize- 
ville ir Frackville Chorams, 
kuris iszeis 29d. Spalio. Bus 
taipgi rodomi krutanti paveik
slai. Inžanga 50c. Vaikams 25r. 
Koncertas prasidės 7 vakare.

ANT PARDAVIMO.

Berwick ’e
ant kurios vanduo jaja 

Velione paliko vyra, 
tėvus, sesens Prusiene isz Ro
chester, N. J., Vasseriene, Ber
ta, Jeva ir brolius Alberta, 
Konstantina, Kazimiera ir Leo
narda namie.

Juozas Krou pa skis, 303 
E. ('entre ulyczios likos pavo
jingai sužeistas per automobi
liu, kuriame važiavo Mikola 
Kalikas kuris likos aresztavo- 
tas.

Per

Girardville, Pa. — Ketverge 
atsibuvo laidotuves Vinco 
Padėjimo, kuris mirė 15 diena 

B. Budraiczio pas
kuri radosi ant bu rd o. Pamal- 

Szv. Vincento 
ant

isz namu

Namai del privatiszko gyve
nimo nuo $-1,000 ir brangiau, 
taipgi geriausia biznava vieta 
visam paviete, tuojaus prie 

ant ad-
tuojaus

Steit kelio. Kreipkitės 
reso:

Mrs. John McDonald,
• 25 Beach and Lime St 

Girardville. Pa.

kolos dienas gir
tuokliavimo, name 210 E. Ar
lington ulyczios, ant galo daejo 
prie barnio ir pesztyniu, kurio
je Ignotas Jurkonis, pagriebęs 
peili, subadė veidą, rankas, 
kakla ir kitas dalis kimo Mikn
iui Slazevicziui, kuri tuojaus 
nuveže in vietine ligonbuti ant 
susiuvimo ir pataisymo. Peili
ninką uždare kalėjime ir lai
kys patol, pakol ligonis 
eis isz pavojaus mirties.

Petras Makelonis, 15 m. 
likos sužeistas per automobiliu 
kuriame važiavo T. Jenkins. 
Sužeistieji likos nuvežti in vie
tine ligonbuti.

— Antanas Juodis,
Lloyd uli., likos skaudžiu 
žeistas laike 
bocker kasyk losią. Gydosi 
mie.

dos atsibuvo 
bažnyczioje. 
Frack vilios kapiniu.

■■■11.11 ...............-

Kulpmont, Pa. f Praeita Su
kata mirė Jurgis Makeviczius 
41 melu, kuris paliko dideliam 
nubudime pa ežia ir septynis 
vaikus kaipo ir 
Ludvika isz laižome ir dvi se- 
seres Lietuvoje. Laidotuves at
sibuvo su bažnytinėms parpal- 
doms ant kuriu dalybavo daug 
giminiu ir pažinstamu kuriems 
likusi nuliudusi szeimyna su- 
deda szirdinga aeziu už atsi
lankymą ir prigelbejima juju 
nuliūdime. Velionis buvo senu 
skaitytojom “Saules” 'kuria 
mylėjo ir ragino savo szeimy- 
nelia prie skaitymo. Lai silsisi 
amžinam miege.

Palaidotas

viena broli

Saules”

•1

1.86

neisz-

220 E. 
su

dariu) Knicker- 
na-

Jersey City, N.J. — Jono 
Radzevicziaus saldainiu krau
tuvėje ant 160 Steuben St., 
Italas Brumaldo peiliu su
pjaustė Feliksą Suzczesny, 39 
metu, ir Andrejų Zuilkowski, 
50 metu kada tie užsipuolė aut 
Italo, kad tas fundytu gorima. 
Feliksas jau pasimirė ligonbn- 
tyj, o Andrejus dar kovoja už 
gyvybe. Italas gi dar nesugau
tas. — V.

Detroit, Mich, — Būvėsi s 
“Dzimdziu” artistas, p J. 
Olszauskas, atvyko in Detroit 
ir stojo vargonininku Szv. An
tano parapijom Rugsėjo 20 d. 
vakare buvo surengta jo 
ėmimui vakariene.

aptistas,

pri-
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DIDELIS ATIDARIM AS
MILAUS NAUJOS APTIEKOS

Subatoj, 23 Oktoberio 
Naujam name prie kampo 

Center ir Catawissa St.

'*■•**•

Aptiekorius W. J. Milus persikrausto aptieka 
in savo locna nauja pastatyta narna prie 
kampo W. Centre ir Catawissa St. ir turės 
dideli atidarima Subatoj 23 diena Oktoberio. 
Užpraszo visus atlankyti jo nauja aptieka. 
Kožnas atsilankusis aplaikys puikia dovanele. 
Neužmirszkite! Subatoj, prie kamp Center ir 
Catawissa Sts. W. J. MILUS, Locnininkas
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APLINKINES.
— Panedelio ryta musu ap

linkinėje niipuole pirmutinis 
sniegas, bet tuojaus sutirpo.

— Joana Czesliute, 5 motu 
mergaite mirtinai apdegė nuo 
ugnies kuria aukure jos bro
liukas West Nanticoke. . Mer
gaite mire ligonbutejo. Tam 
paežiam mieste likos sužeistas 
per automobiliu Jonas Karba- 
noviez, 57 metu nuo ko įniro 
ligonbutejo.

— Detektyvas John Killen 
pranesze sodžiai, buk Luzer- 

Pringlije, — vaikai
ateina in mokslaines girti nuo 
munszaines. Vienas 
taip buvo apsvaigintas 
mokslaineje pavojingai 
go ir daktaras vos ji 
no.

15 •r 
te

..<>_
v.l

A]

\

r " '4^

5 
•:g$

. f į 
kr-Vi

nejo 11’
5

$%,.

f

I

! j 4. f>!U.
1

■f:' '

1
... - ,/'•

‘W

n
1 
į

•vi"w!
/7• z - A*/ K >

< r 4:
%

<
/

•v

n
<

Ir>/.

J

M7
>/z

i

■•''i

vaikas 
kad 

apsir- 
a t gaivi -

Czionais 
randasi mažai Lietuviu todėl ir 
sutinka broliszkai.
czionais nedirba ir likos užda
rytos 3 metai adgal. Dabar naii 

i i rt. I " ' - IL-i 7

Belt, Montana. —

lvas vk los

ja kompanijų ketina Atidaryti 
minksztu augliu kasyklas, nes 
jau pirko tris tukstanezius 
akeriu anglines žemes.
nuo senei lauke nekantriai ati
darymu (uju nauju 
kurios vadinasi 
Belt Co.” 
užvesta.
kuri reikės užvesti per
Creek kokias ketures
Manoma padėti tais kasyklas 
atoinanezia vasara. Jaigu vis
kas iszsipildys pagal užrnany- 
manaujos kompanijos tai mies
tas Beit volu padidės kokiu bu- 

trisdeszimtis metu atgal.

Visi

kasvklu
East Sidei c

Da geležinkelio ne- 
prie nauju kasvklu.

’ Beit 
mvles.
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Minersville; Pa. 
Sereda

t Praeita 
apsibuvo laidotuves 

Mateuszo Kaledo. Bažnyczioje 
trys kunigai atlaike miszias, o 
Marijonu Mksijonierius pasakė 
puiku pamokslą. Laidotuvėse 
dalyvavo daugybe giminiu ir 
pažystamu, ir net 49 automo
biliai lydėjo in kapines..»

11 Pittsburgh, Pa.
ka beturiu metu miestas

f

degino 366' nežinomu žmonių 
lavonus. Tomis dienomis pele
nus sudegusiu palaidos ant ka
piniu.

_ __________ ______ 4ta ................. ......—«

In lai-
su-

piniu.
ANT PARDAVIMO.

, t f .. ....... ....................

Naszle parduoda buezerne

Parsiduos
Kreipkitės ant adreso:

Mrs. A. Sockel, 
327 Penn Street,

Teleponas 319-J. 
t.87.) Tamaqua, Pa.

................ — — „ ■ „ . ii i. i. . m ■■ ■ ■■■!,■ . —. ,,.,i. i ■ in ,■ i-, ii— .wi i.i i

ANT PARDAVIMO.
Namas su bizniu, buezerne ir 

grosorne, namas naujas, skie
pas cimentuotas, gera vieta del 
biznio. Parsiduos nebrangiai. 
Priežastis pardavimo nesvei
kata. Norintieji pirkti atsiszau- 
kite in Saules ofisą. (N12
DAINŲ KNYGELE, taipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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..
MAHANOY CITY. PA

su grosernp 
namas.

naujas szviesus
pigiai.

Preke 25c

Naujas Didelis
Sapnorius jau 

Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot, 
puikiai drucziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

H 411 •••MIIŪIIIIIHllHIIIIHIIlfllf-

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

Knyga
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PENNSYLVANIJOS UGNAGESIAI TURĖJO DIDELE PARODA SESQUI ISZKILMEJ.
Sanariai Pennsylvanijos ugnagesiu ana diena turėjo didele paroda Sesqui parodoje.

Ugnagesiai suvažiavo isz visu daliu Pennsylvanijos dalybauti toje parodoje. Paveikslas pa
rodo pirmutine devizije parodos isz Ciladelfijos.
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ANGLIJĘ PADIRBO NAUJO BUDO SU BMARINA.
Sztai paveikslas naujausio budo submarinas koki ana

H

M

J

IBijote1IB.C.;'

diena užbaigė Chatham dokuo-

I

se, Anglijoj. Tolimesniu iszaiszkinimu apie taji submarine, valdže neiszdave nes tai karisz-.
k a slaptybe

EROPLANAI GAUDYS BANDITUS.
Banditai ir kiti prasižengėliai isz Los Angeles, Kalifornijos, 

pagialba automobiliu isz miesto turės daugiau vargo ir pavojaus 
nes szerilas Treiger, priėmė sau in pagialba penkis lekiotojus, kuriu užduotis bu<s užlėkti už 
kelio beganeziam banditui.

kurie bandys pabėgti su 
prasiszalint su pinigais

t

PREZIDENTO COOLIDGE’O GIMINES SUORGANIZAVOJO SENOVISZKA ORKESTRĄ
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Gimines prezidento Coolidge’o visi isz Plymotfth, Vt., s utvero nesenei senoviszka or- 
i 1 1 V • • a

, ‘ ‘, --- .1 *

kestra ir dabar važines po visa Amerika grajindami smagias polkutes, valcus, sztiszius ir ki-
tokius senoviszkus szokius. Isz kaireses sėdi Lyn Cody, giminaitis, prie bubno; Jonas Wild
er, dode ant skripkos; Mrs. Cassie Cody, giminaite ant vargonų ir piano; Lewis Carpenter,
gimine, ant dkripkos; Clarence Blanchard, giminaitig) ant kliarneto, o stovintis taipgi gimine 
Herbert Moore yra manadžerium tosios orkestrus.

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.Preke - -

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.» 
MAIIANOY CITY) PA.

PRANESZIMAS

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

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