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ISZ AMERIKOS
ISZBURE JAI MIRTI
CIGONKA ISZBURE MOTE
RIAI KAD MIRS, NA IR 
TOJI NEISZMANELE PA

PILDE SAVŽUDINSTA.
1I
i

Detroit, Mielu — Sztai ka ti
kėjimas in burtus padare Vik
torijai J(*žbia*kienei, 30 metu, 
6456 Stedman uli., kuri atome 
sau gyvastį per nusitrucinima. 
Motore buvo labai lengvaii- 
kiszko budo, tankiai atsilanki- 
nedavo pas visokes burtinin
kes, cigonkas ir kitokes apga
vikes idant dažinoti kas jaja 
lauke ateitoje.

Ana diena atėjo pas jaja se
na eigonka, kuri prižadėjo jai 
iszburti kanuogeriausia ateiti 
už penkis dolerius. Cigonka 
dirstelojo Viktei in akis po tam 
pradėjo kratyti galva kalboda- 

“Nelaime — didele nelai
me — neužilgio atimsi sau gy
vastį. Matau kauluota giltine 
kuri kybo aug.szcziau tavo gal
vos, o kas svaigiausia, kad tu 
pati atimsi sau gyvastį.

ma:

” Po 
tuju žodžiu paėmė pinigu's, din
go isz namu ir lyg sziai dienai 
■palicije josios nesurado.

Cigonkos žcalžiai ant josios 
iszvere tokia intekme, kad isz- 
siunte savo G metu dukrele pas 
savo kaiminka, o pati iszgerekaiminka 
truciznos, mirdama in trumpa 
laika (ndelio&ė'kh’hcziosė. Pali
cije kaltina cigonka už mirti 
lengvatikes moteres, todėl jo
sios dabar jeszko po visa ap
linkine.

TIKRAS HERODAS — BOBA
Kewanee, Ill. — Abraomas 

Huffman, užvedė teismą priesz

ixv-
savo paezia ant |)ersiskyrimo 
nes su jaja ilginus negali 
vent i, nes kaltina jaja buk su 
juom pasielgineja arsziau ne 
kaip su gyvuliu, tankiai ji tail) 
sumusza kad turi pergulet lo
voje kėlės dienas, turi jisai na
mie viską dirbt, pati nepaveli- 
na niekur jam iszeiti ir neduo
da ne skatiko ant tabako.

\Gal mylemi skaitytojai pa
ša kis: “
kaili?“ Gal Huffmonas norėtu 
tai padaryti su mielu noru bet 
užmirszom pasakyt kad poniu
te Huffmoniene svėrė 242 sva
rus o ponulis vyras svėrė tiktai 
126 svarus.

n.

del ko jai neiszlupa

GERIAU KAD BUTU JI 
PAKORĖ.

Chicago. — Sudžc Lindsay 
nubaudė ant dvideszimts pen
kių metu Feliksą Ma'kovski, 44 
metu, 1013
sužagejima trilekos metu mer
gaites. Kada Makovskis melde 
sudžiaus susi mylėjimo, sudže

Kad tu gyventu-

N. Paulina uli., už

sudžiaus susi mylėjimo 
jam pasakė: “
mei kur kitur, tai žmonys tave 
pakartu ant pirmutines szakos. 
Bukie užganadintas tuom ka 
gavai ir dekavok Dievui kad 
esi gyvas ir kad tave mergai
tes tėvas nennszove ‘kaip szuni 
už toki darba.“

SAN FRANCISKAS VELA 
SUDRĖBĖJO.

San Francisco, Calif. —Pra
eita Petnyczia jaute kelis dre
bėjimus žemes, bet ant gilukio 
bledes jokios nepadare. Aplin
kinei miestai taipgi jaute dre
bėjimus. Žmonys iszbegiojo isz 
namu ir hotel i u.

Santa Cruze padaryta ble
des ant 25,000 doleriu, nes mu
rai didelio hotelio sutruko. 
Miestas San Jose likos smar
kai sukrėstas, namai siūbavo 
tznirx vnnrlvni Inilrn rlirlolin uai/x
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500 UŽGRIAUTI ISZ LIETUVOS
GYVAIS

1

New York. — Porele Branku 
nuolatos burdavosi ir mot imda
vo puodelius ir torielkas viens 
in kita, kuris užsibaigdavo 
verksmu ir riksmu. Jau nekar
ta kaimynai skundėsi ant to- •r
sios rėksmingos poreles, o kar
ta toji pekla taip nubodo žmo- 
nim, kad patys atėjo apmal- 
szinti nesu t inkanezia porele. 
Vos inejo pirmutinis kaimynas, 
gavo torielka per galva, kuris 
iszbego ant ulyczios szau'kda- 

palis, palis!“ Pribuvo 
palis,“ pasiimdami su

vorkhauzc. y y

baus-

mas: “ 
net du “ 
savim Braukus. Sudže abudu 
nubaudė po penkis dolerius ar
ba dvi dienas in “
Vyras užsimokėjo savo 
mia o moteriai pasakė: “Turiu 
tiktai penkine, tu atsėdėk savo 
bausmia per dvi dienas, 
torele neturėdama ka
pristojo ant geros rodos vyro 
ir kaipo paklusna moterėle, nu
ėjo atsedet savo bausmia.

Moy y

daryt

LIKOS APVOGTAS LAIKE 
PRAUSIMO.

Plymouth, Pa. — Stanislovas
Grigą ra vieži us, 448 W. Main

Broc'kton, Mass. — Staigai 
netekes proto .James Stoddard, 
38 metu, naszlys, tėvas koturin 
dukterų, sukapojo kirviu tris o 
ketvirta pabėgo isz stubos. Nu
žudytos yra Fiorentina 1 
na 12,
joną 14 metu, norints likos sun
kiai sužeista, bet turėjo da tiek 
pajėgu kad iszbego isz stubos 
pas kaimynus.

Tėvas sėdėjo

MOTERES SUTVĖRĖ KLIU- 
BA, KURIO TIKSLU YRA 

NUTRUCINIMAS 
NEAPKENCZIAMUJU 

VYRU.

3, Ed- 
Mildreda 7 metu. Mari-

mal.sziai prie 
peėziaus, kad staigai jam atėjo 
mislis kad nužudyt 'savo duk
reles 
ant virszaus kur 
miegojo pradėjo 
darba.

Stoddardo pati mirė apie 18 
menesiu adgal, tėvas gerdavo 
daug ir nuo kokio laiko vaiksz- 

neužga-

Belgrad. — Vietine policije 
kolos savaites atgal atidengė 

y 

imt ru- 
Tosios mo- 

inmaiszydavo smarkios1 
trueyznos in valgi savo vyru, 
nuo ko jau mirė

' “Lucrcoin 
kurio sanarei prislegi* 
c.i not savo vyrus, 
teres

kliu ba i)o vardu

Pasiėmė kirvi ir nuėjus 
virszaus mergaites 

savo baisu

savo vyru 
apie dvide- 

sziints vyru. Mot eres tuju vy
ru gyveno nesutikime su savo 

tokiugyvenimo draugais ir 
budu nuo ju atsikrato.

Palaidotus lavonus poliuije 
atkaso ant daktariszko 

ir kožno

cziojo apsiniaukęs ir 
midvtas isz viso svieto. Buvo 
jisai patalpytas paikszu prie
glaudoje keli metai adgal.
PASAŽIERIAI DAUGIAU 

NE SIRGS ANT 
LAIVU.

New York. —Hamburg-Ame
rican laivyne kompanijo, ana 
diena užbaigė dirbti nauja pa-

iili., drokcris kasyklose No. 11 sužiorini laivo 22,1)00 tonu ku-
. a i • ’• . -r* a * • j x n n i r

likos apvogtas ant $56.70. Sta
sys po darbui nuėjo prie ka- 
svklu maudinyczios nusi
prausi. Pakabino savo džeketa 
ant vinies, o po nusiprausimui 
apsirėdė, bet kiszeniuje koper- 
lo su pinigais nesirado. Vagis 
paėmė visa jojo pede. Matyt 

bode

maudinvczios

y

“bode“ iszeme jam ko- 
perta su pinigais. Tokiam rū
kaliai tik diržą iszpjaut isz pe- 
cziu.

kokis y y

metu, yra

TURI 72 METUS, GAVO 
TRECZIA SETA NAUJU 

DANTŲ.
Darlington, Wis. — Poni Ed

vardą Webster, 72
gal viena y pala isz tarpo mili
jonu, kuriai užaugo treczes se
tas nauju dantų. Keli menesiai 
adgal užaugo jai keturi dan
tys o ana menesi asztuoni o to
mis dienomis susilaukė da ke
turis ir dabar motore nenaudo
ja falszyvu dantų, kad dabar 
jai gamta padovanojo tikrus.

BANDYTAI APVOGĖ 
KLIUBO SĄNARIUS

ANT $20,000.
New York. — Szeszi bandi

tai, gerai apsiginklavo, inejo in 
Broadway Night Club, sustato 
visus sveczius prie sienos, vieni 
saugojo savo aukas o kiti pra
dėjo iszkratinet isz kiszeniu 
pinigus, brangenybes ir kitus 
dalykus turintieje sziokia to- 
ka verte — viso surinko už 20 
tukstaneziu doleriu. Buvo tai 
penkta valanda' isz ryto. Kliu- 
be viso radosi apie penkesde- 
szimts žmonių. Banditai pasa
ko visiems laba ryta apleisda
mi kliuba.
ARGI NUŽUDYTA BUTU 

LIETUVAITE?
Cincinnatti, Ohio. — Palici

je jeszko dvieju vyru, kurie bu
vo matyti paskutiniu kartu su 
19 metu mefgina Biula PiSrvis, 
kurios lavonu surado irpeje už
miestyje. Lavonu pažino josios 
tėvas J. Purvis, kuris turi far- 
ma arti Lawrenceburgo, Indi- 
janos. Argi tai butu Lietuvai
te, nes isz pravardes duodasi 
suprast kad tai butu Lietuvai- 
ta

ris ' taip mntaiftyTJs, kad plaii- 
kent ant mariu visai Besisups 
ir nesvyruos, 
riams nereikės
ant laivu kaip tai sziadien tan
kiai atsitinka tiems, kurie atli
kinėja keliones per mares. Lai
va pa’kriksztino “New York“ 
kuris neužilgio atplauks in sa
vo krikszta-miesti.
SLAVOKU “KARALIUS“ 
UŽTROSZKO NUO GAZO.
New York. — Arthuras Spi- 

ridoviez, 60 metu, 
Rusiszkas grafas, 
praminė Slavoku Karalius, li
kos surastas negyvas name ant 
State Island, kaip romios už- 
troszko nuo gazo. Spiridoviez 
turėjo nuonionia sutvėrimo 
Slavkiszkos karalystes ir ap- 
szauJUi save karalium bet ma
tyt, nesulajike tosios garbes.

ADVOKATAS ISZ RUPES- 
CZIO NUŽUDĖ PACZIA, 
DUKTERES, ANUKUS 

IR PATS SAVE.
Marion, 111. — Staigai nete

kės proto isz didelio rupesezio, 
Suv. Valstijų advokatas ir bu
vusis senatorius W. O. Potter, 
pagriebęs pokeri nuo poeziaus, 
nužudo savo paezia, dvi dukte- 
res ir dvi anūkėles isz kuriu 
viena turėjo tik tris sau vai tos 
senumo. Vyria uses sunns ūžti- 
ko visu lavonus kada sugryžo 
namo isz kito miesto.

Badai Patteris buvo labai 
susirupinias praszalinimu nuo 
darbo ir pinhiiginio ergelio. 
Kambarije buvo didelis nepa- 
redkas, 
balsei gindamiesi nuo pasiu
tėlio y pu.

Žudintojas* papildęs ta bai
so žudinsta, inszoko in szulini 
ir pasiskandino.

už tai pasažie- 
sirgt ir vemt

buvusia
kuris save

matyt aukos kovojo

BUTU JI NURAUDUS.

— Joniene, Joniene, del 
Dievo Szvento, eik szian in 
stuba mano vyras ka tik pasi
korė I

not

Joniene

t vri- 
nejimo ir kožno viduriuosią 
rado užtektinai trucyznoš su 
kuria galcma butu užtrucint 
net tris žmonis.

Perdėti nes tojo prakeikto 
kliubo likos aresztavotos ir už
darytos kalėjime o kitus są
narius policije turi po ake.
EKSTRA PATI ROSIJOJ 
KASZTUOS 250 DOLERIU.
Moskva, Rosije. 

naujas tiesas, tai Soviatu Ro- 
jnigu kas turėtu daugiau 

kaip viena paežiu bus nubaus
tas ant 250 doleriu arba kalė
jimu prie sunkaus darbo. To
sios tiesos daugiausia kiszasi 
prie Mahometoniszku gyvento
ju, kuri|C kaip kur tai daugiau 
kaip viena motore turi.

VAISEI TAMSYBES IR 
LENGVATIKYSTES.

Varszava. — Pobianicuosia 
pas da'ktara atėjo kokia tai 
motore su serganeziu kūdikiu, 
kuriam skaudėjo ausis. Dakta
ras apžiurėjas kūdiki, staeziai 
pasako motinai, kad kas tokis 
jam Įierkirto ausis ir nuo to 
serga. Ant galo motina prisipa
žino, 
vaika, o kad jam nieko nepa- 
gialbejo, nukirpo kūdikiui ga
liukus ausu ir davė iszgert jojo 
paties kraujo, o kada ir tas 
nieko nepagelbėjo, buvo pri
versta jeszkoti daktaro pagal
bos.
ISZDAVE SAVO MYLIMA 

IN POLICIJOS RANKAS
UŽ SUVEDŽIOJIMĄ 

BET IR JI ŽUVO 
NUO KULKOS.

Lodžius. — In policijos sto
ti atėjo jauna mergina Janina 
Bednarekiute 
perdetiniui, buk yra

BANDITAI NEGALĖDAMI 
ISZGAUTI PINIGU ISZ 

TĖVU ATKERSZINO 
BAISIU BUDU.

Pekinas, Kinai. — Baisi ži
nia atėjo in valdžios rankas 
apie barbariszka pasielgimą 
keliolikos banditu, kurie bjau- 
rausiu budu atkerszino žmo
ni ms kad nedavė jiems jeszko- 
muju pinigu.

Kuopa Kiniszku banditu isz 
artymu kalnu užklupo ant kai
mo Machuanko ir pradėjo api- 
pleszinet kaimieczius nuo vis
ko. Užeja pas turtinga ūkinin
ką Ling Ping Kvo, tikėjo
si gerai pa pelnyti, bet ūkinin
kas su paezia sake, kad pinigu 
neturi. Tada banditai norėda
mi isz ju iszgauti slaptybių 
kur'turi paslėpė pinigus, pa
griebė ju 18 metu duktere isz- 
trauke ant kiemo, užkure dide
le ugni, inpyle aliejus in dideli 
katilu in kuri inmeto nelaimin
ga mergaite iszvirdami ja gy- 

. verdaneziam aliejuje.
Senukai žiūrėdami ant bai

siu kaneziu savo dukreles 
galėdami ilginus dalaikyti szir- 
des skausmo, insmeige po peili 
in savo szirdis.

BAISUS DREBĖJIMAS 
ŽEMES ARMĖNIJOJ SU

NAIKINO VISA 
MIESTELI.

TUKSTANCZIAI SUŽEISTI 
IR BE PASTOGIŲ.

vakaru. 
j užeisti

va

nc-

— Pagal
PALAIDOTA

atsitiko baisus ir per-

kad szuu-daktaras gydė

jos.

apreikszdama 
mylima 

bandito Strykoczio, kuris su ja 
bjauroi pasielginedavo ir pri
gavo ir dabar goidže ji iszduo- 
ti in policijos rankas. Bandi
tas supratęs jiidosziszka tiks
lą savo mylimos, pasislėpė 
tarp krūmu su savo draugais ir 
lauke prisiartinanezios polici- 

Kada policije apsiaubė
parodyta vieta, vienas polici- 
jantas pamato iszcinant isz 
krumu Žydą, kada policijantas 
norėjo prie jo prieit, pasiro
dęs Žydas pradėjo bėgt spau
dydamas in policije, bet pri
spirtas prie muro, pasidavė. 
Kiti policijantai pribėgo drau
ge ir jo mylima, kuri pasako 
kad tai jos mylimas pasirodęs 
in Žydą. Kada mergina priėjo 
aroziau, banditas paleido jai 
kulka in szirdi už iszdavima 
po tam koleis szuveis pats sau 
padare gala gyvenimo. KeturiO tas rakalis. Tegul ma-

Petras taip padarytu, tai ^anditai likos suimti, pas ku-

MOTINA
GYVA; PAGIMDĖ KŪDIKI 

GRABE.
TĖVAI ATKASĖ LAVONĄ:

Krokąvas. (per paczti). — 
Kaitne PetTejovam, szale Dem- 
bicoš,
imantis atsitikimas. Sztai jau
na, vos 20 metu Magdalena 
Jendrakoyškiene būdama nesz- 
czia, pasiszauke kaimiszka už
žadėtoją, idant jai prigialbetu 
nesmagumo koki tame laike 
kentėjo. Užžadėtojas apdėjo li
gone szaltais skuduriais ir da
vė ka tokio iszgert. Ligone 
kentėjo baisiai, vėliaus inpuo- 
le in nuomari, o kada už dvieju 

nepabudo, szeimyna nu
tarė kad jiji yra mirus ir palai
dojo jaja ant vietiniu 'kapiniu.

Szirdis tėvu prijautė kad ne 
viskas yra kaip turi bu'ti, in 
dvi dienas po palaidojimui sa
vo mylemos dukreles, pranesze 
palicijai apie savo prijautimą. 
Suvažiavo ant 'kapiniu kamisi- 
je ir keli daktarai, kurie atka
sė kapa Magdalenos.

Kada atidaro gra’ba, susirin- 
kusiuju akims persistatė bai
sus reginys. Grabe gulėjo jau
na motore ant 'pilvo, pirsztai 
buvo sukandžioti, veidas bai
siai apdraskytas ir drapanos 
suploszytos. Kojose gulėjo ne
gyvas naujai gimusis’"^Vfdikis. 
Suraszo proto'kolo to baisaus 
atsitikimo, palicije ar^Įtavojo 
užžadėtoju, kuris prisidėjo prie 
tojo baisaus dafbo.
VĖTROJE ŽUVO APIE 700 

ŽMONIŲ, 7,500 BE PASTO
GES, BLEDES ANT 

$100,000,000.
Havana, Kuba. — Paskuti

nis skaitlis žuvusiu žmonių per 
baisia vėtra kuri perpūto czio- 
nais praeita Sereda, parodo 
buk apie 700 Žmonių pražuvo. 
Paežiam mieste Havanoje pra
žuvo 200. Apie 7,500 žmonių 
pasiliko 'be pastogių. Tukstan- 
cziai žmonių likos sužeistais, o 
bledes daeis . suvirszum ant 
szimto milijonu doleriu. Tarp 
žuvusiu randasi 17 Ameriko- 
niszki gyventojai ant salos 
Pinos, kur konia visi namai li
kos sugriauti kaipo ir San Bar
baroje ir Santa Fe. Likusieji

ne-

sumusztau ant jojo grogeai rįuos rado ginklus ir daug kub zmonys neturi maisto ne dak-
nundn......... * Iru f n r i Q'zlr aq nnounlhna

Leninakan, Armėnija.—Pen
ki szimtai likos užgriautais gy
vais per griuvanezius namus 
kurie sugriuvo per smarku dri* 
bejima žemes kokis atsibuvo 
praėjusia Petnyczios 
Tukstancziai žmonių
ir be pastogių. Visas miestelis 
Karaklis randasi griuvėsiuo
se. Mieste Leninakane kone vi
si namai sugriauti. Telegrafai 
ir telefonai.sunaikinti. Kaimai 
Boczarįdur ir Daarli randasi 
griuvėsiuose.

Czionais randasi prieglauda 
, kuriu 

yra apie deszimtis tukstan
cziai po priežiūra Amerikonu. 
Prieglauda neaplaike bledes ne 
jos dažiuretojai.

Leninakanas, kitados vadi
nosi Aleksandrapolius, yra vie
nas isz didžiausiu miestu Ar
mėnijoj, 40 myliu nuo Karšo. 
Gyventoju turi apie 23 tuks- 
tanezius. Kalnas Ararat, ant 
kurio tai ket ino sustoti Nojaus 
arka, guli 60 myliu nuo mies
to. Armėnija pasiliko Soviatu 
republika nuo Apriliaus mene
sio 1921 mete.

Isz viso svieto plauke aukos 
del tuju nelaimingu žmonių 
kurie tiek nukentejo per dre- 
bejima žemes ir buvo žadinti 
per Turkus nuo jdaugelio metu 
pakol Rosije nepaeme j u po 
savo valdžia.

del Armeniszku vaiku 
deszi uitis

ARESZTUOTI POLITINES 
POLICIJOS VALDININKAI.

Kaunas. — Paskutinėms die
nomis aresztuoti politines po-» 

i licijos valdininkai: Astrauskas 
Vilkaviszkio punkto valdinin
kas, Vaisznora, 
punkto valdininkas 
Žilinskas.

LIETUVOS 1927
BIUDŽETAS.

Kaunas. — Ministcriu Kabi
netas savo paskutiniame posė
dy priėmė valstybes biudžeto 
pajamų samata 1927 metams.

pajamų numatyta 
228,826,187 litai. Isz tos sumos 

— 225,256-

y

gere, rūke ir

ji kelis, kartu 
damas,

MOTERE PER DAUGELI 
METU PERSTATINĖJO

SAVE KAIPO VYRA.
Milan, Italije. —Moteriszke, 

kuri užsiiminėjo szauczysta 
per daugeli metu miestelije Vi- 
alo Umbria, perstatinėdama 
save kaipo “vyras“ gyvenda
ma drauge su kita motere kai
po jos pati, tik tomis dienomis 
iszsidave, kad tai buvo motoro 
o ne vyras. Sziauczius buvo ži
nomas kaipo Ernestas Latina 
40 metu, kuris
draugavo su vyrais, kaipo tik
ras vyras. Bet prie jo paezios 
prikibo kokis tai jaunikis, per 
ka labai jam iszvidejo ir 
iszauke ant galėjimo su peileis. 
Bob-vvrio tikras vardas buvo 
Rozalije, kuri užklupo ant jau
nikio kaip levas, sužeisdama

Jaunikis matv-
kad neingales savo 

prieszo paleido in ji szuvi isz 
revolverio, sužeisdamas in pe- 
ti. Kada sziauczius likos nu
vežtas in ligonbute ant opera
cijos, daktarai pamate kad tai 
ne vyras tiktai motore.

ŽUDINTOJAS SAVO 
MOTINOS.

Vombržyna, Lenkije. — Ap
linkinėje Lopatos, nužudė savo 
motina Zofije Porynskiene, 24 
metu josios sūnūs, po tam mir
tinai sužoido savo jaunesni 
broli Danielių, Atlikęs taji dar
ba, atėmė pats sau gyvastį su 
pagialba revolverio. Priežastis 
žudinstos buvo nuolatiniai ne
sutikimai su motina už pasida
linimą turto.

Vaisznora

Isz viso

Panevėžio
Vežvs ir

U Moskva. — Leiba Troc
kis ir Leiba Kamerer, gavo 
“paszol von“ nuo visu urėdu 
isz Komunistu partijos, o Kri- 
gas Zinovevas taipgi prnsza- 
lintas Komunistu Internacialo.

wtvoo trnLISin

— 1,500;

paprast u pajamų 
762 litai nepaprastu — 3,569,- 
425 litai.

Pajamų numatyta isz Prezi
dentūros — 1,200 litu; Seimo 

M misterio Kabineto
— 73,600; valstybes kontroles
— 1,092; vidaus reikalu mini- 

3,707,000; finansų—»
138,830,557; žemes ūkio — 20- 
273,015; szvietimo —1.867,2.’9; 
teisingumo — 3,698,0(H); susi
siekimo — 51,162,251; kraszto 
apsaugos — 552,10!); pensijų ir 
paszalpu fondo — 2,800,000 li
tu.

Nepaprastu pajamų numaty
ta isz finansų ministerijos 1, 
139,000 litu ir žemes ūkio — 
2,430,425 litu.

Sziais metais isz viso paja
mų numatyta gauti 2413(K),400 
litu. Tad palyginti su kitu me
tu samata pajamos sumažintos 
13,109,300 litu.

1927 metu iszlaidu samata 
Ministcriu Kabinetas svarstys 
savo kitam posdey.

sterijos

PERKŪNIJOS MANEVRAI.
Sziu metu Rugsėjo menesio 

12 diena per Sziaulius Jonisz- 
kio-Meskucziu link ėjo smar
kaus lietaus ruožas su kenks
minga perkūnija. Szis svetys 
sziais metais dar pirma karta 
pasirodė su tokiu skundaiisz- 
kumu. Sziauliu mieste buvo 
tenkiama in kelias vietas, bet 
nostoliu daug nepadare,
apylinkėse: Szapnagiu kaimoi 
Sziauliu vals., sudegino pil. 
Juoz. Jurevicziaus gyvenamai 
troba, 'kuri buvo pastatyta tik 
1925 mete vertes 12,000 litu ir 
invairiu daiktu vertes 9,000 
litu; Priszginiu kam. Meszku- 
czu valscz. pil. Nastaro sude- 

ir klojima su
paszaru. Rupeikiu 

Meszkucziu vals. pil.

g«

gino 2 daržines 
javais ir 
kainu,
Staszkaus sudegino daržine su 
javais. Bucziunu kainu, Gruz
džiu valscz., Beržiniu gyv. 
pil. Valantino gyv. trobos Mi

lu* to,

Beržiniu

arde kaminu ir duris, 
dar užtrenkė ten esanti žmogų 
apie 80 metu amž., 
trenktas pergulėjo per visa 
nakti be sąmones, Prie Brarin- 

vals., 
Dilby- 

apie 
ga i - 

nežiniomis 
kuomet

kuris nu- 
per

skiu paliv., Pasziauszes 
nutenke einanezia per 
sos upes liepta mergaite 
17 metu maž. Minėtoji mei 
te iszejo isz namu
ir tik tada sužinojo, 
atrado ant rytojaus invirtusia 
in upe policija. Girdima, kad 
ir dangau panasziu manevru 
yra padaryta.

RADO LAVONA.
Nemaniunai, Alytaus apskr. 

— Keturi metai atgal ežia din
go be žinios vienas Ameriko
nas, apie kuri niekas ligisziol 
jokiu žinu neturėjo. Tik sz. m. 
Rugsėjo men. 16 diena, vienas 
pilietis, bekasinedamas namo 
pamatus rado jau beveik supu
vusi žmogaus lavonu, kad 
kaip tik ir yra tas dingės
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ADRESAI LIETUVI8ZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

. Washington, D. C.
•»

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

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, 111.

Kas Girdėt
Nesenai iszkeltas arkivv.dcu- 

pas ant kardinolo Patrick O’
Donnell, su 
primuso, atkreipė atyda fak
tas, kad Airisziai turi daugiau 
kardinolu Amerikc ne kaip sa
vo tėvynėje. Del ko vienas kar
dinolas užtenka Irlandijoj, o 
Amerikc turi juju būti net 
trys, Airisziu tautos? Argi Ai- 
risziu sziani sklype butu dau
giau ne kaip Irlandijoj, kur 
randasi tiktai 79 procentas ka
taliku f Visai no.

Airisziai tiesiog Amerikc ap
valdė visa Kymiszka katali- 
kiszka bažnyezia kaipo ir poli
tika — sutverdami sau Irlan- 
dije czionais Amerikc, — kuri 
del juju daugiau reiszke, ne 
kaip ju tikra tėvynė, ba czio
nais ne tik valdo Airiszius, bet 
ir sveti m t a nežiną, o savo tėvy
nėje negali valdyti savo tikrų
jų tautieeziu, Protestoniszko 
iszpažinimo (Ulstere.)

Taigi Airisziai turi czionais 
tris kardinolus: Haves Now 
York; Dougherty Filadelfijoj 
ir O’Connell Bostone, daug ar
kivyskupu, vyskupu ir daug 
kitokiu bažnytiniu pralotu, 
daug politikiszku lyderiu, pa
lipi jaut u, ugnagesiu ir valdisz- 
ku virszininkn Airiszincs veis
les.

Tegul Airisziai turi savo Ir- 
landije Amerikc, neužvydime 
jiems, bet tegul kitu tautu ne- 
paniekinoja, apszankdami save 
“geriausiais katalikais ir tik
ra i s i a i s A m e r i k on a i s, ” 
vadina foreigneriais

titulu I rimuli jos

o kitus 
norints 

czionais yra gimė o ir juju tė
vai. Grinorius Airiszis pribu
vęs czionais visai save nelaiko 
už foreigner! o daug tokiu yra 
ka net balsuoja neturėdami 
ukesiszku popieru.

O bet atsiranda daug tokiu 
Lietuviu (ir kitu tautu) kurie 
nužemintai lenke galvas priesz 
Airiszine valdžia ir laike rinki
mu duodasi save vest už nosies 
laike rinkimu idant už juos 
duoti baisa.

Negeidžiamo czionais sutver
ti Lietuvos, bet reikalaujame 
pripažinimo ir lygiu tiesu, o lai 
mums nedrvsta bile Airiszis 
užmeti net, kad mes ne esamo 
gerais katalikais ir Ameriko- 
niszkais u k esą i s kaip mums 
nekarta in akis drepsto. Can
didas.

Isz priežasties tankiu užpul
dinėjimu ant pacztu, kuriuos 
banditai apipleszineja ant dau
gelio tnkstaneziu doleriu kož- 
na meta, o paskutinis apiple- 
szinias Elizabeth, N. J. buvo 
vienas isz smarkiausiu, todėl 
prezidentas paskyrė marinius 
kareivius (marines) idant ap
saugotu paczto vežimus, tru
kius ir laivus su paliepimu 
“szauti banditus ant vietos.’’

Kinu gyventoju sziadien ran
dasi 448,231,125 dusziu pagal 
valdžios apskaitymo, bet ir tai 
ne tikras skaitlius nes suskai
tyti visus gyventojus Kinuose 
yra negalimas daigtas. Isz tojo 

’ skaitliaus 11,567,000 žmonių 
gyvena miestuose, 
mieste Szangajuje gyvena su- 
virszum pusantro milijono 
žmonių. Mandžiurijoj gyvena 
net 608,100,000.

Ne tik aniolai turi sparnus, 
bet ir mes gyvenanti czionais 
ant szios aszaru pakalnes taip
gi neužilgio galėsimo turėti 
sparnus, jaigu iszradejas M. 
Lutscz’o, isz Austrijos, žodžiai 
yra teisingi, nes jisai iszrado 

- maža maszina su sparnais, ku-

o paežiam

ria kožnas žmogus gali sau pri- 
sijuost ant pecziu ir lėkti kur 
jam patinka. Jojo pirmutine 
padirbta maszina svėrė tiktai 
80 svaru, bet su pagerinimais, 
galps būti daug lengvesne. 
Lutscz’is prisi juose savo nau
ja maszina ant pecziu, iszleke 
in ora dvylika mastu ir laimiu- 
gai nusparnavo adgal ant že
mes.

ISZ SKOTLANDIJOS

Lietuvoje užėjo ubagu “stai
bis!”

Sztai, Amerikoniszki Lietu
viai sugryže isz Ameri'ko nega
li atsistebėt kad norints Lietu
va yra dabar Republikoniszku 
sklypu, kur neprivalo rastis 
ponu ne kitokiu aristokratu, o 
bet žmonys bueziuoja vieni ki
tiems rankas, kloniojesi bile 
kokiam nusiuseliui virszinin- 
kui ir užėjo visur paprotis ne- 
sziojimo lazdų: ponai su laz
dom, driskiai su lazdom, uba
gai su lazdom ir 1.1. Gerai butu 
kad da insitaisytu sau po krep- 
szi o parodas butu pabaigtas — 
visi su lazdoms ir krepsziais -r- 
ubagai.

Dabar nėkurio, kurie ne turi 
už ka nusipirkt lazdeles, keti- 

“ atstovu” 
“kalektavotu

na si misti savo “atstovu” in 
Amerika idant “kalektavotu” 
pinigu ant pirkimo lazdelių vi
siems tiems, kurie neturi litu 
ant nusipirkimo sau lazdeles. 
Jau czion Amerikc už daug pri
buvo t uju “ lazdiuiu” kurie 
renka dolerukus ant visokiu 
fondu.

lazdiuiu

r 1 •

Nc viena tauta ant svieto ne 
pildo Dievo prisakyma “Neuž- 
muszk.” Žmonys eina in baž- 
nyczes, meldžesi ir pildo novos 
Dievo prisakymn*s o bet užinu- 
szineja savo artimus visokiais 
ginklais ir gana.

Budistai panasziai daro, bet 
Buddas neužmusz visztos, 
avies ar karves del maisto, nes 
paskutinis Buddas (dievaitis) 
kuris gyveno ant svieto 2,600 
metu adgal, paliko ti'kejima in 
kuri tiki didesne dalis svieto 
gyventoju — milijonai žmonių 
sziadien tiki in Budda, kuris 
mokino:

Žmogus yra užgimęs kentėti 
varga, gyventi ne yra linksmu
mai, mirtis yra puikiauses da
lykas. Bet mirti negali, jaigu 
ne esi tinkamas. Jaigu esi ne
geras (piktas) turi mirti, bet 
tavo dusze pereina ne in žmogų 
tiktai in krokodiliu, žalti, me
di, arklį arba vora. Kuom di
desniu netikėliu esi, tuom že
miau nueini. Bet jaigu esi ge
ras, tai ir po smert busi geres
nis, o būdamas geresniu, busi 
daugiau užganadintu ir laimin
gesnių. Vienatine laime ir pa- 
kaju rasi tiktai mirtyje, todėl 
mirtis yra panaszi iii gestan- 
czia žvake ir viskas pasibai
gė. ’ ’

Žmonys eina in baž-

neužniusz

ANT PARDAVIMO.

Farma 32 a keru žemes taip
gi prie fanuos biznis. Namas 
geras yra garadžius, prūdas 
del žuvavirno girios del malku 
visokiu vaisingu medžiu. Ran
dasi snvirsz 100 visztu. Farma 
arti kelio in Bloomsburg nenž- 
ilgio darys State Road, 
žastis

Prie- 
pardavimo, savininku 

nesutikimas. Parsiduos pigiai 
del greito pirkėjo.

Alex. Gregas
t.0.29) Zions Grove, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Namai del privatiszko gyve
nimo nuo $4,000 ir brangiau, 
taipgi geriausia biznava vieta 
visam paviete, tuojaus prie 
Steit kelio. Kreipkitės ant ad
reso:

Mrs. John McDonald,
25 Beach and Lime St., 

Girardville, Pa.t.86

Dr. T. J. Tacielanskas
* > i > «

Pirmutinis Lietuviszkas
Dent is tas Mahanojuje.

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

Craigneuk, Scotland! j a. — 
Jau sziadien 12ta Spalio likos 
vos keletas valandų nuo pra
džios anglekasiu straiko i'ki 
pilnam pusmecziui, jau ir se
niausi gyventojai tokio ilgo 
straiko nepamena. Nors ir ga
na ilgas bet nepaprastai ir įdo
mus nekuriais atžvilgiais. La
bai nustebino visus, kad toki 
ilga laika o taip pagirtinai ir 
tvirtai laikėsi gaudami visisz
kai mažas paszialpas, vien tik 
nuo bado apsigindami, czion 
tai pasirodė tikra vienybe, o 
vienybėje galybe ir didvyrisz- 
knmas. Bot liūdnai ir beveik 
be noro, o
blogusi pasekmes nekuriu iszti- 
želiu. Judosziu, ir savo broliu 
par.daviku, bet podraugei ir sa
ves, o to neapgalvoja, iszsiski- 
ria isz savo draugu ir pažinsta- 
niu tarpo ir eina straiklaužiau- 
ti, visiem savo broliams darbi
ninkams renkdami ant ateities 
prapuolinga vergija, mano pro
tas jau neapima kokiu vardu 
tokius pavadinti, kas
nors skriauda daro kitam visa-

eina 
visus darbi-

relikdami pra-

džiuodamas kad už ji policija 
užstoja, visokiais budais erzin
damas užkabinėja kad tik kas 
koki žodi pratartu ant jo p jis 
galėtu tuojaus policijai pra- 
nesz'ti. Turi jis nedaug bet, ko
letą užtarėju, kurie taipgi ma
ža kuom skirosi nuo minėto isz- 
gamos. —iSzkotinskas.

*

LAUKINES
MERGAITES

ISZAUGINTOS PER VIL
KUS, KURIAS SURADO 

MISIJONIERIUS 
GILUMOJ PUSCZIOS.

reik apraszyti ir London. — Dvi mažos vilk- 
niergaties', nesenai likos suras
tos vilko urvoje artimoj kaimo 
Bengale, Britiszkoj Indijoj. 
Apie taji nepaprasta laukiniu 
mergaieziu likimą
misijonierius Kev. Jai Singli 
isz Midnapuvo ir 
per byskupa 
Kalkutos.

Kunigas Singh dažinojo nuo 
tenaitiniu pus-laukiniu gyven
toju, buk pusezioje randasi ko
kios tai piktos dvasios pusiau 
žmonys,
imtas akvvumu kas •• 
per “dvasios 
net i teisingumą ju apsakymu. 
Pasiemias in pagelba kelis ap
siginklavusius žmoni 
pre vilko urvos, 
tris mažus 
mergaites,
metu senumo, abidvi buvo la
bai draskanezios, 
ant visu keturiu i

pranesze

patvirtyta 
Pakenkam isz

kokia

dos slėpėsi, kad ji nesužinotu 
bet czion iszvirkszcziei, 
atvirai prieszais 
niūkūs visiem 
pulti, o sau be naudos jokios,
nes ir sau rengia, ir savo vi
siem draugam ir giminėm pra
pulti ir tai da su didele baime, 
nes policmonai kaip meszkas 
nuveda ir parveda isz darbo, o 
mynios paskui eidami dūsauja 
žiūrėdami ant tokiu iszgamu.

Supraskit gerai kad ir akme
nine sžirdis butu ir ta žiūrint 
in tokius pardavikus turi užsi
liepsnoti, ir ar vėliau, ar an'ksz- 
cziau atkerszijimo budo jesz- 
koti, nes
siskyre isz musu tarpo, ir jo
kio bendro mes su jais neturim 
turėti, tegul jie su policija rei
kalą turi, ba juos užstoja bet 
žiūrėsim kaip ilgai.

Tarpe tokiu iszgamu atsira
do mus kolionijoj vienas ir Lie
tuvis vadinamas Džvikas 'ku
ris užsitarnavo imt visados 
prakeikimą už apdergima kaip 
nedora karve Lietuviu vardo.

toki jau pasirodo isz-

Lsz tieso toki Lietįvi tai ir su 
žiburiu kita sunku butu rasti, 
sztai prirodymai. J&žino par in

cr

ka tiki, labiausia nitiki in pil
vą ir gerkle svarrfiautfes užsi
ėmimas kad tik butu ant iszsi- 
gerymo o amatas ir mokslas tai 
atsižymejas kazirninkas. Kaip 
sztai praeita sanvaite ir minė
tas iszgama, ba Lietuvio vardu 
aila tokiam skirti, prisideda

ir jis prie kitu straiklaužiu ir 
su palicijos pagialba eina dirb
ti. Žinoma diena iszdirbus ir 
pasirodžius jam ant gatves Lie
tuviai ne vienas žodi kita to
kiam pratarė perspedami kad 
negerai daro, o kits ar kita ne
sigailėjo ir pabarti kaip to
kiam pritinka 'pagal jo užpelną. 
Minėtas iszgama duoda žino 
policijai visu kurie tik nors ko
ki žodi jam pratarė kas link jo 
nedoro pasielgimo, kaip girdėt 
tiems gresia bausme. Nenusi
minkit broliai ar-sesers, kad ir 
reiktu už toki nedorėli nukens- 
ti, jam tas nenueis ant gero, ba 
patarlė ako 'kas kitam duobe 
kasa, tas pats in ja greieziau 

Judosziusinpuola. Judoszius pardavė 
Vieszpati Jezusa, ar jam buvo 
ant naudos gauti pinigai — vi
sai ne. Tai/p ir czion tokiems 
tas viskas nenueis ant gero ir 
po laikui gailėsis.
kiekvienas dabar pardavika 
pamate ir pagal jo užpelną rei
kė su tokiu apsieiti o ne drau
gauti. Jau girdėt nckurienis to
kiems Anglikams ir sveikatos 
gerokai ’sumažino, kad atsiža
dėjo daugiau straiklaužiauti, o 
gal kitam prisieis ir kojas nu-

Aiszkiai

t

kratyt, iszkada — bot ir gerai. 
Minėtas mus isztiželis dvi die
nas padirbės pamote, baimes 
gavo, bet nežino ant kaip ilgai.

Negana to kad rhinotas iszti
želis ir užsitarnavo bjauraus 
Vardo, bet da priek tam ir kito
kiais triksaip atsižymi, 
tęs kur stovint (pulkeli Lietu
viu, eina prie visu ir pasidi-

pama- 
Li

eina įprie visu ir pasidi-

Isz Lietuvos

Susitarus su že- 
y Kauno

SIUS BEDARBIUS MISZKU 
SAUSINTI.

Kaunas. — 
mes Ukip Ministerija
miesto valdyba ruoszia bedar
biams darbo Kaisziadoriu apy
linkes miszka 
Vid. Keik. Ministerija 
tikslui leido 20,000 litu.

NUSZOVE PLESZIKA.
Kruonis, T

Sz. m. Rugsėjo 5 diena 
! Gl(‘biszkio
isz savo darbo pisztalieto mir

ti
kuris 4 imdui.

Bii- 
gulejo

Keik.
nusausinimui.

tam

Fraku apskr.
na kt i 

vienk. pil, M.V.

tna nuszove pusbroli pleszil 
Kaži Varkala, 
buvo policijos gaudomas, 
vo sziaip: pil. M.V.
daržinėje. Sulojus jo sznniui, 
norėjo eit pažiūrėt, kas 
Tuo tarpu iszgirdo daržines

v ra.
Tuo tarpu 
duris atidarant ir tarp durn 
pamte žmogysta, 
minėt plcszika 
M.V.

j»Lietu viszkos Pasakos.

o pusiau vilkai. Per
tai butu 

nutarė iszt veiy y

priėjo 
kurioje rado 

vilkuezius ir dvi 
dvieju ir asztuoniu

, bėgdamos 
ir iszdimda- 

mos isz savos staugenti baisa 
kaip tikri vilkai. Kunigas su 
pagelbininkais turėjo nemažai 
bėdos pakol 
suimti.

Manoma, kad motinos turė
jo apleisti savo vaikus i?z ko
kios tai baimes o gal likos su
draskytos per žvėris, 
pasiėmė kūdikius ant 
mo. Kada mergaites likos at
vežtos in misije;' tai mažesne 
tuoj mirė, senesne gyva. Kada 

tai sudraskė

pasiseko jeises

o vilkas 
angini-

ant 
o kada

ja aprėdė, 
sznioteliu drapanas, 
ant jos užsiuvo drapanas tai ir 
tais nudrasko nuo saves. Su 
didele kantrybe davėsi truputi 
apmalszyt josios laukinius pa
sielgimus ir 'diena po dienai 
pripranta prie civilizacijos bil
du ir pradeda po truputi kal
bėt žmogiszkai.

PAŽIŪRĖKITE IN MUSO 

LANGUS!

AR ŽINOTE?
Kad mes parduodame- 

Geriausius Vyru Siutus, 
su dviems kelnėms.

Teipgi Overkotus, už 
žemiausia prekes Mah
anojuje.

PREKES

$24.75 - $30 - $35
SKRIBELES i KEPURES

MARSZK1NES 
APATINES DRAPANOS 

IR T. T.

THE 
LEVIT STORE

15 W. CENTRE ST
> 1 -M 4 f • .» • I?A. Į1 *

MAHANOY CITY
•>
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anie važiuoja!” Tas noroms- 
nenoroms nuėjo ir sugryžes pa
sako kad važiuoja* in ta pati 
miestą kur ir anie. Vėl siunezia 
ponas paklaust,'ka ten anie ve
ža. Su dideliu nenoru gryžo 
Kazys ir atėjės pasakė kad ve
ža grūdus parduot. Da vėl siun
tė ponas berną kad paklaustu 
kio'k anie veža grudu. Bernui 
vai pant is ir nebenorint eiti, at
sirado tuo tarpu ir urėdas, ku
rio ponas paliepė nueit ir pa
klaust, kas ten do žmones. Urė
das, kaip visada, iszlcngvo, ant 
lazdeles pasiramszcziuodamas, 
nuėjo sau pas Kalniecziu dva
ro bernus ir pasiszne'kejas, su- 
gryžo ir apsakė, kad ten va
žiuoja Kalniecziu dvaro szei
myna, veža penkis szimtus pu
ru kviecziu in miestą del par
davimo. Kožnam maisze esą su

lok i us P’^a P° Puru *r kviecziai

suėjo
I

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

Pasaka: už viena lupta, du 
neluptus duoda.

Vieno dvaro bernai,
szventes dienoj, viduvasaryj 
taip tarp saves kalbėjosi:

— Mes per vasaros karsz- 
czius, rnalynes nriam ir akme
nuotas dirvas akėjam. Mes per 
žiemos szalczius, 
pažaseziu pusny j, 
malkas kertam...
gyvenam? Ka mes valgom ir 
kuom apsidengiant L. O ponai ?! 
Pažiūrėk, j
žiemų, jau anas ir ponas! Szlai 
žiurek ir musu dvaro urėdą 
nieko >au nedirba, o t .... 
pinigus ima! Vasara sau iszei- 
na su lazda pasiramszcziimda
mas, o žiebia tai peszezia ir ne
pamatysi! Bet isz jo nėra dar
bininko! Tokiu ponu isz musu 
žednas pabus!...

Taip dvariszkiai kalbėjo ir 
nematė, 
klausėsi ir sau knygelėj ju kal
ba užsirasze. Atėjus rudeniui, 
iszsiunte ponas visus bernus, 
su vežimais grūda, miestan del 
pardavimo. Iszvažiavo drauge 
ir ponas su 
kokia puse kelio, sustojo pasi
ganyt. Atsiliko, kad važiavo 
'kito dvaro szeimyna taip 'pat 
su vežimu grudų, ir taip pa< 
netoli nuo ju sustojo pasiganyt. 
Urėdas kažin kur nuėjo, o po- 

paszauke viena berną ir 
“Eik Kazy ir paklausk 

vra!” 
Kaziys tuojau nu’bego ir pa-

pasinėrė lyg 
miszkuos 

O kaip mos

.. . , , ipasimokinę keletą

*4

neblogi, ta pasakęs urėdas isz- 
sit rauke isz kiszeniaus sauja 
kviecziu, kuriuos isz ten del 
parodymo atsinesze. Tada po- 
i k <1 4 rt i m 1 pu 110 . 4 * \ I Ir

Uuoj pažino 
senai 

Pa-
j

negv-

kuris 
kėsinosi nužudyti.

klausu kas toks inejo, žmogys
ta neatsiliepė. M.V. ir szove 
in ji, o tas vietoj krito
vas. Pas plcszika rasta ranko
je Vokiszkas durtuvas ir mo- 
teriszku du pasu vietiniu žmo
nių.
AUKOS GIRTUOKLYSTES.

Lazdijai. — Prisilaikydami 
Szventadienio nstatvmo, Jode! 
prie uždarytu duru, du polici
ninku Rūgs. 14 d. tusztino bu
telius iszsijuose Titevskio 
traktieriuje. J. Adukauskas, 
smarkiai inkauszes, ežia pat 
revolveriu nusiszove Kitas isz- 
boges in gatve eme dūkti gat
vėje, daužyti antausius polici
ninkams, grasinti ginklu, 
vėjo kilo truikszmas, kol neat
vyko H nuovados policijos 
virsziuinkas su keliais tvark
dariais ir nenuginklavo paini- 
szelio.

PASTOJO KELIA.
Rugsėjo 4 diena pil 

kauskui su savo dukterim va- 
žiuojanezius isz Kauno namo 
užpuolė 
plcszika i

iszsijuose
J.

ežia

G-

Kut-

keturi nepažystanii 
tuo metu, 

mintis traukniui tėvas 
pasiskubinęs pervažiuot i in ki 
ta kelio puse, o duktė buvo pa
silikusi antroje pusėje.

Pleszikai pirmiausia puolė 
(lukteri, reikalaudami isz jos 
pinigu. Praėjus traukiniui, le
vas pamatęs užpultąją (lukteri 
bego gelbėti. Bet pleszikai ji 
užpuolė smarkiai ir peiliais 
subadė.

Atvykus pagolbai 
sis tuojau nugaben i as ligonei), 
bet jo sveikata randasi dide
liame pavojuje.

Kriminalines policijos pa
stangomis pavyko susekti, kad 
4 pleszikai yra isz Mižekiu kai
mo. Trys jau suimti. Plesziku 
vada buvo Jonas Buczinskas ir 
Anui a vi ežius.

Dedama, pastangų suėmimui 
ir likusiųjų.
APIPLESZE KRAUTUVE.
Briedžiai, Szakiu ap. — Prie 

kelio nuo Veliuonos in Szakius 
stovi J. Naujokaiczio krautu
ve. Rugp. 31 (jiena keliavo pro 
szal daug žmonių, 
Szak i nose j omą r k o, 
bai nakeziai. Savininkas nuė
jo gulti apie 12 valanda, 
rytojaus rado ’krautuve at- 
pleszta; iszneszta 100 litu, 
gražiu peiliu, 
pirosu. Vagys nesurasti.

kai arti-
buvo

y

sužeista-

isz buvusio
iki velv-

Ant

12
saldainiu ir pa

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

MILL A PATTERSON STS.,
ST. CLAIR, PA.

IszbalHamuojq ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szta nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, vosoliu. kriksztyniu b 
kitiems pasivažinėjimams,

Bell Telefonas 1878-M

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY t _____ '

»t

4

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
ąutomobibuB del laidotuvių, krikss- 
tintu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t

J . ■ ■ ii* . ‘ ,

820 W. Centra St. Mekenoj City, Pa

j

Matot, ka

ka<l ponas isz sodo

urėdu. Pavažiavo

n a.s
tarė:
anų žmonių isz kur anie

nas ture in bernus: 
padirba urėdas per puse valan
dos nuejae! O jum reikė bėgi
nėt bent kelis kartus ir dau
giau laiko sngurdot ir dėlto 
kaip reike virfka nodasižinojot, 
nes nesupratot, ko asz reika
lausiu.” 'Poliaus bus.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainicriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užyinas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per

Iszrasta ir

klausė. Atbėgės atgal, pasakoj THE HAMPTON LABORATORY
24 MULBERRY ST. READING, PA.kad tai Kalniecziu dvaro szei- 

myna. Vėl jam ponas liepe;
Begk, Kazeli, paklausk kurl 4

i 

Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles UŽ tokia pigia preke.

DR. MENDELSOHN
» ‘ r 1

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

t < t

J

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

j i. d

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 matysiu 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

.......................... —■i.i m.p     , i. n i   ..... „ , ,      -    ............ . , „„ ,     .

Dėkite savo

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

NERVISZKU IR CHRONISZKU 
Garsingas Specialistas per 23 metus.

• t l *

Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insi- 
gyti psisiekima kaipo specialia tas, per moksliszka isrtiri- 
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 prideranczei 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
pkitės pas garsinga specialistą

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

OFISOS VALANDOS:— I ,
7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI

9 iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
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galia Karalyste

antro Marina. Masidas

Senovės gadynėje gyveno di
deliam sutikime du draugai, 
vienas nuo kito neatsiskirdavo 
niekad, kur vienas eidavo tai ir 
kitas ten draugavo. Karta nu
tarė abudu pasiduoti in vaisku. 
Pirmutinio buvo vardas Masi
das o
pabuvos koki laika vaiske, pa
siliko perdetinin ant kitu ka
reiviu o kada pabaigė savo tar
us sta aplaike'puiku arkli, kai
po dovana nuo savo pulkaunin
ko už atsiženklinta narsumą, 
’ruoni paežiu kartu pabaigė sa
vo tarnysta ir^Marma ir abudu 
susitarė keliauti in svietą jesz- 
koti giliuko, nes Marma netu
rėdamas arklio atsiliepe in sa
vo dranga:

— Mielas drauge, kaip asz 
galiu su tavim keliauti neturė
damas arklio!

— Nesirūpink Marma, pir
miausia asz josiu o tu eiki 
pekszezias in paženklinta vie
ta. Kada asz atjosiu in tonais 
tai persimainysim; tu josi o asz 
eisiu pekszezias.

Kai į) notare taip ir padare. 
Bet kaip nusistebėjo Masidas

I

I

i i

I
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CORNELL UNIVERSITETO KARISZKA ATMINTIS.
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Ant abieju szalin Cornell 
universiteto likos pastatyti 
szitie du boksztai ant atmin- 

Ij ties 230 studentu kurie paau
kavo savo gyvastes laiko švie
ti nes kares, 
tarnavo kariuomo'neje. Bo'ksz- 
tal turės po 17 kambariu del 
studentu o viduryje rasis tob-' 
lyczios su kožno studento pra-
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o 6,850 studentu

varde kuris žuvo paaukauda
mas savo gyvasti del avietines 
laisves.
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Trupinėliai isz žvejo
jimo ir medžiojimo 

instatymu.

visose apart vienos

Nelegaliszkai Atvykę 
Ateiviai. jįr PALANKIAUSIAS 

f/ KELIAS -(’ LIETU W
Pereitais i'iskaliszkais metais 

Liepos 1, 1925m., iki 
Liepos 1, 1926’m., — valdžia de
portavo 902 asmeilius, kurie 
nelegaliszkai atvyko in Suv. 
Valstybes. Kaikurie atvvko isz • •
Kanados ar Meksikos, kili, ap
leidę laivus jurininkai, kurie 
czion pasiliko ilginus negu in- 
slalymas pavėlino. Ne visi ne
legaliszkai atvykę ateiviai ga
li bid i deport noth

Ateiviai, nelegaliszkai atvy
kę, priguli vienoj isz sekaneziu 
trijų kliasii

1. Ateiviai, 
priesz 1924m. —
jami tik in Iris metus nuo at
vykimo dienos. Po trijų metu 
negali but i deportuoti.

2. Ateiviai, atvykę po Liepos 
1, 1924m
portuojami, nepaisant per kiek 
laiko czion apsigyvenę.

3. Jurininkai. Jurininkas ga
li ežia pasilikti tik per 00 die
nu. Jaigu ilginus iszbuna arba 
užsiima kitu darbu ar užsiėmi
mu, deportuojamas bile kada.

Pirmiaus ateivis nelegalisz
kai gyvenantis Suv. Valstybė
se,
buvimą 
gracijos stotyje ir užsimokant 
‘ ‘dead’’ 
isznai kinta.
negali būti naturalizuotas, ka
dangi nelegaliszkai randasi 
szioje szalyje. Legalizuoti stovi 
turi vykti užsieny ir praszyti 
immigracijos vizos. Ateivis ku
ris buvo deportuotas negali 
praszyti leidimo, kaipo immi- 
grantas, iki vienais metais po 
deportavimu.

1)110

Tbrt

Baltijos Amerikos 
Linijos

LAIVAI ISZPLAUKIA . 
“LITUANIA”23LAPKRICZI0 
“ESTONIA” 7 GRUODŽIO

Važiuokit visu keliu 
vandeniu in paezia

KLAIPEDA
! Per laisvaji Danzigo porta 
Isz ten tiktai vienos nakties 

kelione kitu laivu
$107 TIESIOG IN KLAIPEDA

(Treczia Kliasa)
IN ABI PUSI TIK .. $181 

Populiariszka turistine 3czia 
kliasa tiktai $10 brangiau už 

vienpus. $15 už abipus.
Taksai atskirium.

Informacijų kreipkitės iri vietos 
agentus ar stacziųi in kompanija

Baltic America Line
10 Bridge St.

Ąpsigyvenes ateivis pavėlin
tas medžioti trisdeszimts sep
tyniose valstybėse, (lali žvejoti 

— (Hali. 
Vienuolika valstybių jiems ne
duoda medžiojimo leidimu. 
Vienuolika valstVbiu leidimo 
mokestis yra vienodas pilie- 
czJams ir nepiliecziams, bet 
dvideszimts-sz<‘szioso valstybė
se ateiviams mokestis augsz- 
tesnę, Dviejos valstybes kurios 
duoda ateiviams medžiojimo 
leidimus duoda tik tokiems 
ateiviams kurie yra nekilnoja
mo turto savininkai. Massachu
setts valst.y'bej ateivis turi itin 
reti žemes iki $500 vertes, ir 
New Jersey iki $2,000. Colora
do, Idaho, Iowa, Missouri New 
Hampshire, Khode Island 
South Dakota 
valstybių moterys gali žvejoti 
be leidimu. Kitu valstybių mo
terys privalo turėti leidimus.

Massachusetts valstybes at
eiviai gali žvejoti bet ne del vi- 

Vicntik piliecziai 
del jnriu vėžiu. 

Maryland, PennsyIvana, ir Te
nnessee žvejojimo ir medžioji
mo leidimu savininkai turi ne- 
szioti leidimo ženkleli užsekta 
ant užpakalio virszutiniu dra
bužiu. Indianoj kareiviai ir ju
rininkai, tarnystėj ar paliuo- 
suoti, gali žvejoti ir medžioti 
be leidimo, New Hampshire tik 
žmones suvirsz 70 metu am-

;\ P- 
braska duoda ateiviams leidi
mus bet draudžia ginklu turė
jimą ir nesziojima — tokiu bu
du gal toj valstybėj jie gali 

tik su sznu,jamais 
vii vezioms. West

kurie 
toki deportuo-

atvyko

'IiI

I

I j
'1

rIrele kuria tau szirdingai ati-| jaunu dienu. Karalius užsirus- 
duodu už paezia. Nes tik tiek 1 tino baisui 
tau praneszu, kad mano dukte
riai turiu nupirkti ka>s diena 
naujus czeverykus, kuriuos per 
nakti nupleszia nežinomu man 
budu.

— Tai nieko szviosiauses ka
raliau, asz jaja atpratinsiu nuo 
ploszimo czeveryku, isztyrinc- 
siu laja'priežasti da szi vakariu

'Laja nakti, užsimovęs kepu
re, stojo prie lango karalaites. 
O kad marios buvo tuoj prie 
lango karalaites, paregėjo ne- 
užilgio kaip prisiartino prie 
palociaus laivas isz kurio iszli- 
po kokis tai kareivis ir paornes

tavo gera darba tau puikiai at
lyginsiu. Asz isz savo puses 
duosiu tau puiku arkliznes ma
tau, kad kelione atbuvineji 
pekszezias. Antra atsiliepe:

:— Tai per maža dovana. 
Duosiu tau divona: jaigu tame 
patiktu kokia nelaime, tai nuo
latos turėk taji divona su sa
vim o mes apie tavo nelaime 
visados žinosim. Kad ir suka-

1 ant szmoteliu, tai 
priimsim tau in pagialba.

kada pribuvęs ant vietos, kada' P°tu tavo 
jau apsimaino arkliu, neužtiko! 1,les prdn
Marino ant paženklintos vietos. 1 roezia jauniauisc atsiliepe:
jau apsimainė arkliu, neužtiko j 1
_ _ _ a. i

Norint s lauke kėlės dienas ant 
Marino bot jojo nesusilaukė, 
kalbėdamas:

— Tai vis ant svieto taip at
sitinka: už gero blogu atsimo
ka.” Peikdamas savo dranga, 

ir neužilgio i li
ejo in didele girria, kurioje ra
dosi platus kėlės nes kas kart 
darėsi siauresnis. Taip eidamas 
per girria, szoko nuo medžio 
didele gyvate ant jo kaklo. Ma
sidas baisiai nusigando szauk- 
damas, jog jau po jojo gyvas- 
tei. nos gyvate prakalbėjo žmo- 
giszku balsu:

— Nunoszk mane in Balta 
karalyste o jaigu to neiszpildy- 
si tai tave ant vietos užsmaug
siu.

Masidas paklanse kur randa
si kėlės in Balta karalyste. 
Gvvate atsake:

— Eikie per szi t a girria o vė
liaus prieisi prie puikesnes ku
ri bus labai tanki o kurioje už 
tiksi kele ir eikie juom pakol 
neprieisi prie puikaus balto pa- 
lociaus pastatyta isz balto mar
muro.

Kaip gyvate pasakė taip ir 
padare. Karia ’priėjo prie palo
ciaus, gyvate nus'linko nuo Ma- 
sido kaklo kalbėdama:

— Sztai vra Balta karalyste! 
Nueik in palociu ir pasakyk, 
jog mane in czionais atnesziai 
o už tavo darba tau puikiai už
mokės.

Masidas inejas in stebuklin
go soda paregėjo prie jojo ar
tinantis tris pui'kes panas, ku
rios jo užklauso ko atėjo ir ko 
sau geidžia.

— Atneszian in czionais di
dele gyvate, kuri man kalbėjo 
kad jus man už tai atnagrady- 
site.

Vyriause isz panų atsiliepe:
— Zinai ka atnesziai pas 

mus: yra tai musu motina, o už

4 4 
ėjo pek.>zezia?

— Asz diiosiu tau toki kardu 
su kurinom ingalosi kannodan-
giausia vais'ko. Driek tam duo
siu ir tokia kepure, kuria už

mokąs tavęs karalaite ant laivo, nuplaukė iiidės 
negales pamaty t.

Apia i kės visas

i ant galvos o

dovanas pa- 
dekavojo panoms puikiai ir nu
jojo tolinus. I ž keliu dienu pri- 

prie dideles karalystes. 
Sziloj karalystėj, kožna žmogų
kuri suliko, paregėjo ant jojo 
vinilo dideli nuliūdima ir už
klausė priežast ies.

— Puikus kareivi,

jojo

atsilie
pe žmogelis, rytoj ketipa bu*i 
didele kova, visas miestas ap
siaubtas kareiviais.

Masidas ant tokios žinios nu
jojo tiesiog in paloviu o susto
jas priesz nuliudusi karalių už
klausė priežasti jojo nuliūdi
mo.

Po ne mano, esmių ap
siaubtas vaisku isz visu pusiu 
ir negaliu gintis. Mano nevido
nas geidžia atimti nuo manės 
karalvsla ir nuneszti nuo sosto. 

— Sesi ra m vk szviesus kara
liau. Dievas mane prisiuntė in 

tau in pagialba. Isz- 
visus tavo nevidonus 

akimirksnyje.
nudžiugo labai ir 

Masida, pabueziavo 
in veidą isz <lidelio džiaugsmo. 
Sulaukus 
Masidas 
trinkele ant užklupimo miesto. 
Masidas iszejas prieszais kaip 
mostelėjo su savo kardu kelis 
kartus, tai neprietelio galvos 
nusirito kaip kopūstai — isz- 
kirto visus kareivius karaliaus 
prieszo. Karalius paregėjus to
ki stebuklą, paszauke:

—- Mano brangus iszgelbelo
jau! Neturiu tiek turto idant 
tave apdovanoti už mano isz- 
gelbejima isz ranku mano nevi
dono. Bet turiu vienturte duk-

czionais 
kirsiu

Ka ralius 
apkabino

rytojaus karalius ir 
iszgirdo kareiviszka

Surinktos Atmintys Parvežtos Isz Afrikos
I

4 l
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Nesenai sugryžo isz Brazi lijos pustynip Mrs.

i

■ar

Marshall
Field in.(’hieaga, atsiveždama su savim kokia 2,000 visokiu 

Pietiniam Amerike.
Draugavo jiji Field miizojui ekspedicijaj kuri iszkeliavo in te
itais moksliszkam tiksle.

dalyku kuriuos surinko tose pustynese

i ir paliepė renk t i 
svodba su Masida isz ko kara
laite baisoi buvo neužganady- 
ta ir
tojaus, nes nutarė laukti pro
gos

biliu nužudinus Masida
Rhode
ir Washington

toki bile kada de

I

antra karalyste, kur siautė su 
1 karalaite per visa nakti szok- 
dami 'be paliovos. Priesz saules 
tekėjimą vela sugryžo prie'pa- 
lociaus, o kada karalaite nusi
ėmė czeverykus, buvo visi su-

po svodbai, pavogti nuo jo 
stebuklinga karda o in 
kita padėti.

Kaip nutarė taip ir padare. 
Nakties laike permaino kar
dus ir nusiuntė pas savo myle
ma, tasai ilgai nelaukdamas 
užklupo ant karaliaus iszkirto 
visa vaisku o priszokes prie 
Masido sukapojo ant szmoteliu. 
Bet Masidas turėdamas su 
savim taji divona, užvarvejo 
ant jo keli laszai kraujo. Tuo
jaus stojo puiki pana isz Bal
tos karalystes, apt epe szmote- 
lius kimo su stebuklingu tepa
lu ir jo kūnas vela suaugo. ’Pa
du pana in ji prakalbėjo:

— Mylcmas mano Masida.

tasai ilgai

vieta

plysze. Karalius pamatęs su- 1 žinokie, jog tai tavo pati tau
plyszusius, nupirko naujus cze- taip padare, permainydama 

Sztaiverykus ir pastate prie lovos, kardus be tavo žinios.
vakara atėjo j paimk szituos miltelius ir api- 

in karalaites mieg-kambari, te
mindamas kas vėliaus darysis. 
Ta nakti vela pasiantrino tas 
pats ka ir pirma nakti. Kada 
karalaite pabaigė rėdytis pra
dėjo jeszkoti czeveryku, o kad 
naujus czeverykus Masidas pa
slėpė, per tai taji vakara nega
lėjo keliauti su savo mylcmu, 
nes su 
kais nepritinka karalaitei ke
liauti. Kada Masidas paregėjo 
kad josios jaunikis jau iszplau- 
ke o karalaite užmigo, tada ve
la permainė senus czeverykus 
ant nauju kuriuos pastate prie 
lovos.

Ant rytojaus viena isz tar
ną icziu atėjo 'budyt karalaite 
ant pusrycziu o karalius ant 
josios lauke. Karalaite paszoko 
isz lovos ir paregėjo stovin- 
czius naujus czeverykus kuriu 
nopatemino nakezia. Su dide
liu nusistebėjimu apsiavė in 
naujus czeverykus ir nuėjo in 
valgoma pakaju. Karalius pa
regėjus naujus czeverykus ant 
kojų savo dukreles tai;p-gi ne
mažai nusistebėjo, nes da to 
niekad ne atsitiko. Tuojaus su
prato, jog tai darbas Masidos, 
isz ko visas palocius džiaugėsi.

Kada taji vakara karalaite 
nusidavė in savo pakajus, Ma
sidas pas'kui ja nuėjo, nes žino- 
ma nematomas per karalaite, 
ha turėjo ant galvos nematoma 
kepure. Neužilgio vela paregė
jo atplaukiant ta pati laiva. 
fszlipo tasai pats kareivis, nes 
tuom kart atsivožė ir savo tar
ną. Kada nepažinstamas karei
vis kalbėjosi saldžiai su kara
laite. Masidas nutarė pavogti 
jojo tania ir pristatyti Kara
lių. Kada jau kareivis rengėsi 
plaukti, paregėjo, jog jojo tar
nas nežinia kur dingo, 
in didele baime 
jog tai karalius jo tania pa
ėmė, szoko per Įauga 
greieziausia atsitolino no palo-

Masidas nuvedo tania

Masidas antra
o pastosi
ir nulėksi

su p I y<sz u s i a i s cze ve ry -

y

Puolė 
nes m i si i no

ir ka-

ciaus.
priesz karalių tardamas:

— Szviesiausias karaliau, 
sztai atvedžiau taji, kuris tau 
iszaiszkins del ko tavo duktė* 
re nupleszinejo tiek czeveryku 
ir kur kas nakt plaukdavo isz 
palociaus.

Tarnas įszpažino viską ka 
žinojo: kad karalaite susineszi- 
nejo su tuom kareiviu da nuo

šokiu žuvu. 
gali žvejot

suvirsz 
žiaus turi ta privilegija.

galėjo užlegalizuoti savo
užsiregistruojant imi-

taksus. Bet tas dabar
Dabartės ateivis

nelegaliszkai

.N

wiI

1

New York

PRANESZIMAS

III
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barstyk ant saves 
in auksini gaigalu 
prie to kareivo palociaus o ka
da jis paregės tave .plaukcuti, 
užsigeis tave turėtu nes tu 
plauki vis toliau nuo kraszto. 
Kada .jisai rasis nuo kraszto, tu 
išžiok isz vandens pagriebkie 
stebuklinga kardu, 
paliks ant 
muszk,,Po tam nueik in palo- 
ežiu ir ta pati padai'yksu kara
laite už jos nedorumą.

Masidas iszklause rodos pa 
uos, iszpilde kaip jam jialiepo. 
Nes kaip nusistebėjo, kada pa
mate nusivedusi kareivi. Paži
no jame savo dranga 
kuriam 
padaręs.
baisoi ir akimirksni sukapojo 
ant szmoteliu, taip kaip 
juom buvo padaręs, 
karalaitei nukirto galva

kraszto

ne»

kuri jisai 
ir ji už-

Marina 
tiek daug gero buvo 

ant joUžsirūstino

sn 
Kada ir

su
gryžo in Balta karalj^te. Kada 
prisiatino prie Balto palo
ciaus iszgirdo puikia muzike o 
jauniausia isz panų iszejns 
prieszais ji, pasveikino meilin
gai, invede in vidų, kur sėdėjo 
jos motina ant auksines kėdės, 
kalbėdama in Masida:

— Sveikinu tave jaunikai
ti. Dabar turėsi pasilikt mano 

Duodu tau jauniausia
isz mano dukteriu už paezia 
nes užsitarnavai ant to puikel.

Svodba tuojaus prasidėjo ta 
O kokis ten 

Ir

žentu.

paezia diena, 
džiaugsmas ir linksmybe, 
asz pradėjau szokti, jog dau
giau negalėjau ne raszyti. Rei
kėjo man viską pamatyti, ant 
popieros suraszyti ir in “Sau
les” redakcije nusiunsti. Te
inu jau užbaigti nes ir atra- 
mento jau netekau. Tik tiek da 
priminsiu, jog Masidas gyveno 
meilingai su savo patogia pa
na isz Baltos karalystes ir bu
vo geru ir mielaszirdingu val
dytoju. — Sutaiso F.W.B

4 "I
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Lietuviazkas Graborius
K. RĖKLAITIS 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir | 
mokslą. Turiu pagęlbi-

■V1

i

ninke moterems. Priei
namos prekes.
610 Sprurc SGt

MAIIANOY CITY, PA.
»00 M ARK HT RT . ,

1 TAMAQUA. PA.

610 W. Spruce SL-

BOO . M ARK ET RT . 
' rm A as a 41

S >• .* •
!H

medžioti 1
lankais ir
Virginia ir Pennsylvanijoj at
eivis negali turėt szunies.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO
M AMANO Y CITY. PA.

Prcko 15c
••

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

Pannlcy, 17 S. Catawissa St.
12 Mahanov City, Pa.O.

CAPITAL STOCK <125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED- 

PROFITS <023,858.62

M

f

y

Nuobrodus Szimukas buvo 
ln nelaime pakliuvo, 

Gaspadineliai atsilsio niekad 
neduodavo,

Nuolatos prie josios kibdavo, 
Nubodo gaspadiniai toki 

triksai,
Kada ant jojo užeidavo fitsai, 
Aplinkui grinezia džiaza szoko, 

Gaspadine ant stalo užszoko.
Su torielkoms Szima 

pasveikino y

Veideli jo puikiai nukrosino
Galva perkirto,
’Pasai pervirto.

Gaspadine isz baimes laukan 
iszbego,

Kaimynai visi subėgo, 
O ir dede su bloke pribuvę
Szimukas in jo rankas 

pakliuvo.
N.ebaga nuvarė, 
ln koza uždare, 

Bausme didele užmokėjo 
Kad net visa nedelia stenėjo.

Prižadėjo daugiau taip 
nedaryti 

Gaspadinele turėjo 
perpraszyti

Matai tu kvaili,
Dideli žiopli,

Būtumei turojas funiu 
daugiau,

Ant duszios butu daug
i smagiau, 

Kad skaitytum “Saule,” 
Tai no būtum tokia 'kiaule!♦ ♦ *

vi •

y

Sztai kas musu Skulkino 
paviete atsitiko, 

Už tokes žines neduota u.
no skatiko,------ ---- 7

Kuolai supuvę buvo, 
Tai ir tvora sugriuvo,'Kai i

f

Dabar nepasislėps, 
Ir szaudyti negales.

E, tiek to, jau tas praėjo 
ln užmirszima nupleszkejo, 

Ir strielcziai dings, 
Kuolu tvorai neiszrinks.

Kas du džiabu nori varyti 
Turi viena pragaiszyti,

Ba jaigu ant vieno laimes, 
Tai ant kito dvigubai padės, 
Du dinstus negalima varyti, 

O ir dvieju ponu tarnauti, 
Bet tai daro ne kas, 

Tiktai godumas,
Ir kad duonos szmoteli kam 

atimti, 
Visa monopoliu nori paimti
Bet kad ir ant galvos stos, 
Tai to niekad nedastos.

Nercikc keisytis prie tokiu 
daigtu, 

Jaigu štokas galvoje smegenų, 
Geriausia sėdėti,

Dieva garbyti ir mylėti, 
Nosi in svetimus reikalus 

ne’kiszti, 
Isz didelio 4‘kas tai asz” 

gali plyszti.

* * *

Vyrucziai, ant tautiszku 
reikalu centus duodame, 

O ant munszaincs doleriu 
nepavydime.

z < Toli nenuvažiuosime, 
Gero nenuveiksimo.

Su centais Liotuvvsta v 

gaiviname
O su doleriu girtuoklysta

platiname,
Tokiu budu ne ilgai 

gyvuosime,
Kol suvis nenusiszpicavosime 
Turime ir laikraszeziu keletą, 
l’o szimts knipeliu argi 

nesarmata, 
Tieji, ka Lietuvysta gaivina,

y

>

Mokame 3.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie Tusu pinigu 1 Sausio 
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-Pra*.
J. E. FERGUSON, Kas.

W. Szneideris ir Sunūs
GRABE ORIAI.

Patarnaujame eimpatiszkal, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt. 

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.
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LADIES! ATTENTION!
YOUR DRUGOIIT
RECOM MINDI

ROYAL PURPLE
PILLS

In rankas laikraszeziu neima 
Už dyka gal skaitytu, 
Ir su galva kraipytu, 
Jog netikus raszlava, 

Ne yra pizologijos gana.
Taip pliauszkia ne vienas 

bjaurybe,
*' ' • M * k

Toki szpicliai Lietuvos
įieatgaivips.

Žiopliais neturime būti, 
Apsigaut nereikia duoti, 

Turimo pirmiausia apsvarstyti
Ant ko turime centą duoti.

I t r - ‘ “

Dis. by First National Laboratories 
Lehighton, Pa.

GYDYKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nos 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 mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud’ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink* 
sztais apdarais po <4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuvistkue 
kolonijas. Adresavokite eziteip:

M. ŽUKA1TIS, 
25 Gillet Rd.
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SAULK

' ŽINIOS VIETINES

ličius su-

— Sziandicn Readingo ka
sikiu pede.

— Utaminke 2 Lapkriczio 
rinkimai.

— Mieste tyku, 
laike visus namieje.

— Szv. Juozapo laetuvisz- 
kas koras laikvs dideli balių

♦

Serodoje, Novembcrio 10, po- 
bažnytineje saloje. Koras nuo- 
szirdžiai užpraszo visu atsilan
kyti ant tojo vakarėlio. Tikie
tus gausite pas sąnarius koro.

. ISZ SHENANDOAH, PA.

— Vincas Maskeviczius su
žeidė koja Turkey Kun kasy- 
klosia ir likos nuvežtas in vie
tinio ligonbutia. Ludvikas Sta- 
nuleviczius isz Heights, aplai- 
ke sužeidimo rankos maszino- 
je, kuri nuiisze cymenta. Kaip 
rodos turės ranka nupiaut.

— Namie Uczinsku Losi 
(’reek, atsibuvo linksmas va
karėlis ant garbes ju dukters 
Onos Mažeikiutes kuri laja 
diena apvaikszcziojo sukaktu
ves gimimo dieha. Drauges ir 
draugai Onos buvo karaliszkai 
pavieszinti.

Mount Carmel, Pa. — Anta
nas Durovskis, 34 metu, likos 
pavojingai sužeistas Summit 
No. 2 kasyklosią, Locust Gape. 
Aplaiko žaidulius ant veido, 
nulaužta nosi ir isznerima ran
kos. Likos nuvežtas in Ashlan
do ligonbuti.

Kulpmont, Pa. — Du angle- 
kasiai likos užgriautais ant 
smert Scott kasvklosia laiko 
darbo. Juozas Szimko, 26 me
tu likos užgriautas pirma. Jo 
bodes Antanas Szalonis 40 
metu isz Montkarinu nubėgo 
ji gelbėti, bet pats likos už
griautas per kita užpuolimą 
augliu.

Girardville, Pa. — Albertas 
14 metu sunūs Kasparo Gndai- 
ezio isz Preston Hill, guli ant 
mirtinio patalo Ashlando Ii- 
gonbuteje szuvio, kuri paleido 
jo draugas Petras Blucza isz 
mažo karabino, su knrinoin 
szaudinejo ant kalno. Atsitiki
mas buvo visai isz netvezin. 
Szuvis pataiko Albertui in pil-

m

Green-
savo

Michael Rim-

Brooklyn, N. Y. — 
pointcspolicija jau turi 
rankose koki ten labai insi- 
karszcziavusi “ 
bas, 21 metu vyruką, paeinan
ti isz Garfield, N.J. 14 Scudder 
St., kuris buvo atsilankęs pas 
savo numylėta mergina Caro
lina Bednarz (rodos Lenko). 
20 metu amžiaus, 190 Huron 
St., ir ja bandė nuszauli.

P-le Bednarz pasakoja, kad 
jie su Kimbu kiek pirmiau 
draugavesis, bet paskiau susi
pyko, ir ant galo, kuomet ji at
sisakiusi už jo teketi jiedu vi
sai susibarė. .Jis Spalio 18 die
na atsilankęs in jos namus ir

Tuomet
ji surėkusi ir policmanni Kim
ba aresztave. 
rasta revolveris,

grasinoH nusznusiiis.

Paskiaus dar 
tad priedan 

už gasinima, prisideda apkal
tinimas ir už nusikaltimą 
priesz Sullivan instatyma.. V.

Plains, Pa. f Diena 15 Okto
berio, Petnyczioje. laiko piet, 
likos užmusztas .Juozas Mike- 
lionis, 47 motu. Velionis ka tik 
buvo užbaigos savo kasdienini 
darba prie kasyklų ir ėjo na
mo, kad sztai pagavo ji maini

au t
Velionis paliko neap- 

paezia,

nei karukai užinuszdami 
vietos.
sakvtam

AVilkes-Ba r re
broli 

kaipo

Miszoniu kaime, 
Liet uvoje.

k u n.

Trai- 
karias laike 

kūnas 
ant vietiniu kapi-

nuliudimia 
dvi (lukterės Albina Wickman 
ir Mare namie, du anūkus, se
seria Ona isz Plains ir 
Antanu
sosere Marijona Lietuvoje. Ve
lionis gimė 
Leipnu parapijoj, 
Laidotuves atsibuvo l’tarnin- 
ko rvta su rnisziom Szv. 
ces bažnyczioje,

P. B. Pauksztis, 
palaidotas 
niu. Nuliudus szeimvna sude
da karszta padekavone visiem 
tiem, kurie dalybavo laidotu- 
vesia ir už paauk uotus žiedus. 
Keikė primyt kad a.a. Mikelo- 
nis buvo skaitytojum 
les“ per 27
jo ir platino, 
nam pakajuje.

“San-
metus kuria mvle-

Lai ilsisi amži-

Baltimore, Md.

Karalius Ak-Sar-Bcn XXXII. ir jojo Karaliene
F ■ ;
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Senatorius Gilbert Hitchcock ’likos karunavotas kara
lium Ak-Sar-Bcn XXXII o pana Eleonora Baxter jojo kara
liene laike baliaus kareiviu to paties vardo (yra tai Masonisz- 
ka draugove.)

V

Paskutines Zinutės.
If Washington, D. (’. 

Ameriko iszsiunsta in 
in laika szesziu menesiu 16,415- 

tuzinu kiauszinin arba 
t rys milijonai daugiau ne kaip 
praejta meta.

1l Washington, D. (’. — Ok
toberio menesyje, 78 didžiau
siuose miestuose Ameriko, au
tomobiliu nelaimėse žuvo 656 
ypatos o 4628 sužeista.

Ravena, ()hio. — (’zionais 
likos užrnuszta per truki visa 
szeimyna Prano Klinefolderio, 

važiavo automobilium 
namo in Milford, Pa.

U Jefferson City, M o. — Ka-

•V

kurie

PAIESZKOMA.

Isz
Europa

y

Pajeszkau savo 
Onos Bacvinskienos, 
Kaleinikiute, paeina isz Suval
kų Ked., Puncko Para., Ciralu 
Kaimo. Pirmiau gyveno Ams
terdam dabar iszvažiavo in In
diana SI ei ta. Jaigu kas apie ja 
žino meldžiu praneszli o gau
sit $5 nagrados arba tegul pa
ti atsiszaukia nes yra labai 

s re i kalas isz Lietuvos. 
.John Barkaus'ky

09 Pottsville St., 
Minersville, Pa.

pusseseres
po tėvais

svarbu

t .88)
n 
• )

nes

—- Policija 
buvo praszyla jcszkoti Agnės 
Matarskiutes, 16 metu kurios lojimo sargai nuszovc septynis 

kalinius, kurie šukele revoliu
cija ir bandė pabėgti isz czio- 
naitinio kalėjimo.

levas, Martinas, gyvenantis po 
No. 1904 Aliceanna SI., sakosi 

4 nesu randas. Ji iszejusi in dar
bą, bet ne gryžtanti.

Waterbury, Conn. —
Thomas Shields nuo 1833 Wa
terbury Av„ pasiskundė tois-

Tūlas

ANT PARDAVIMO.

Didelis KONCERTAS

SENELIŠ
..................  - I

Arba kartais ir szposas iszci- 
na ant gero. ;, |

I

s t a c i j os gel eži nk ėl i o, 
apigardoj 'X. inojo in trūkio va
goną žiliu, senolis. Jo nedrąsą 
rodo, jog nebuvo pratęs važi
uoti trukiais, jog matomai bi
jo tokio važiavimo, bet del rei
kalo turi pasiszvesti. Nestebo- 
tina, jeigu patiriame, kad tas 
žilas senelis kaipo uknininkas 
nereikalavo važinėti trukiais, 
nes turėdamas arklius, kelione 
atlikinėdavo arkliais, bet da
bar būtinai reikėjo važiuoti 
trukiu.

Inejes in vagono, apsidairęs 
aplink save, ir radęs tuszczia 
suoleli tuoj prie duriu kampu
tyje atsisėdo, visai nesižiopso- 
damas ant draugu keliones ir 
nesirūpindamas anais, nors ap
link skambėjo juokai ir links
mos kalbos keleiviu.

tai tas isz 'kcliau- 
linksmos draugoves 

žvilgterėjo in savo sena 
dranga, bet nieks neatsiliepė 
in seneli, kadangi, visi 
užimti tarpe saves linksma ba
la.

Tuomi tarpu atsiliopp signa
las apreiszkentis pasažierems 
jog 
vietos idant važiuot tolinus. 
Snszvilpp szvilpyne lokomoti- 
vas ir trūkis pradėjo judėti.

Ir sztai su vienu srikiu'vago
no pasidarė tyku, kaip kad ten 
butu tuszczia visai. Kas atsiti
ko, kodėl linlcsmas buria ke- 
liaujancziu, žmonių nutilo, kas 
pasidarė ar nusigando? —

Ant

Re t k ar-

Persijos Valdiszkas Namas Ant I
Sesqui Iszkilmes Philadelphia, Pa.
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Sesqui iszkilmes vietoje likos atidarytas Persijos valdisz-
ežiais szis 
janezios

7

sa įt

ini vo

trūkis rengiasi judintis isz

kas namas kuriame randasi visokį dalykai isz Persijos. Narna- 
oficialiszkai atidaro generaliszkas kamisorius S. H. Taquiza- 
dech isz Persijos. Viduris namo yra labai puikiai papuosztas. 
Kas nuvažiuos pažiūrėti iszkilmes lai užeina atlankyti taji 
narna o turės ka pamatyt.

jiems nieko blogo nepadaręs, 
nuėjo in vidų stacijos idant 
atiduot bilietą, 
iszsipirkes — mat apie tiesas 
geležinkelio nieko nežinojo to
dėl mane, jai n no jo neatėmė 
tai jis pats turi atiduoti.

Uredninkas stacijos pažiūrė
jęs in paduota jam bilietą nu
sistebėjos ir nusiszypsojes isz 
nežinvstos senelio tarė:

— Juk važiuojate in N... 
nes in ten bilietas išpirktas, 
kodėl ežia iszlipot isz trūkio.

— Ar tai ne ežia N..!
— O, ne! Da dvi stacijos 

nuo czionais.
— O Szvencziausioji Pane

le! kagi asz dabar biednas da
rysiu — paszauike sielvartau
jantis senelis. Prigavo mane 
tie nedori žmones, su kuriais 
važiavau..

— Hm,

niui už žeminimą ju — iszmin- 
tingu, apszvicstumu!.. Pradėta 
kugždėti ir mastyti koki szpo
sa padaryt “fanatikui seniui.“ 
Sunku buvo jiems rasti būda 
arba pragumą prie to, kadangi 
senis su jais nenorės kalbėti, 
tai žinomas daigias, o ant j u 
pajudku ir žeminimu jo už jo 
maldingumą atsakys tik misli- 
mis, jog “esa kvailais“ ir ne
dorais žmonėmis.

Trūkis tuo tarpu smarkiai 
tyresi pryszakin ir artinosi 
prie kitos stacijos. Suszvilpns 
lokomotyvo szvilpiniai, vienas 
isz linskmos bendrijos atsilie
pė novos gražiai:

— In kurgi teveli važiuoja-

esą kvailais

kuri turėjos

*<•

I 

i
ar nusigando: — 

Sztai praszcziokelis pradėjus 
trukini eit persižegnojo ir mel
dėsi prie Dievo, matomai pra- 
szydamas Ano, 
apsaugot ji nuo nelaimes. Ta 
tai regykla padare ant san
draugų keliones, inspudi ir lie- 
.pe nutilti tikrai nežinia kodėl 
nutilo, ar tai del stebėjimosi 
isz maldingumo praszcziokelio, 
ar del pasižiūrėjimo in

idant teiktųsi

te?
In N.. — atsake senelis.

— tarė klausian
tis nuduodamas nusistebėjimą.
— Jeigu teisybe sakai, tai tu 
teveli laimingas, nes jau arti
namės prie stacijos N..., 
mes, mes dar turime
czionais, nes toli važiuojame.
— Ir žvilgterėjo in savo drau
gus, apreikszdamas jiems aki
mi, jog padaryses 
kvailam praszcziokui 
jie visi tylės ir 
jam tame.

Visi buvo užganėdinti isz su
manumo savo draugo ir džiau
gėsi savije, jog seni prigaus ir 
paliks ji visai ne ten in kur jis 
važiavo.

Netrukus 
priesz vagzala

Aaa ?

Kongia Szv. X’incento Baž. 
(’horns, Gjrardville, Pa.
bus l’iarninke,Spalio 26 (Oct.) 
1926, Giyard Opera House, Gir
ardville, Pa. Taipgi grajinima 
bus Victor Kompanijos rekor
das indainuotas Sz. Vincento 
Para. Choro prisidedant Maize- 

ir Krackville Chorams, 
Bus

Atsi- “kvai
la praszczioka” kuris visur ir 
visuomet jauezia ant saves 
“galybe Dievo,

jeigu taip yra tai 
nieko daugiau jum nepasilie
ka, kaip tik palaukt ežia kito 
trūkio. Po trijų ir puses valan
dos galesite važiuot tolinus.

Nueikite ten in lauktuve ir 
palaukite.

Tai tares uredninkas atida
vė bilietą ir nuėjo sau prie sa
vo užsiėmimo, o senelis nusi
davė in lauktuve ir ten atsi- 

. sėdės ant suolelio lauke masty
damas, jog kelionėj nereikia 
tikėt nepažystamiems
nems. Apie savo prigavikus 
blogai nemislijo, apart to:

Dievas jiems užmokės už ju 
darba. ’ ’

Po ilgai valandai laukimo 
in lauktuve ineina tas pats 
uredninkas. Ant veido jo ma
toma buvo iszgastis, 
draug ir triumfas,

— Tėvuk, esi laimingas! — 
tarė jis. — Tie kurie norėjo 
jum blogai padaryt padare 
daug gero. — Trūkis priesz se
kančia stacija susimusze, toj 
nelaimėj daug pražuvo, o daug 
tapo sužeistais. Galite todėl 

kiti žiurėjo pro padekavot Dievui kad taip 
ar laikais kas

bet 
vargti

jauezia ant
” gana vienog, 

jog po valandai tylėjimo, boi- 
veik visi su vienu sykiu prunk- 
sztclejo garsiais juokais, o be
simeldžiantis senelis iszgirdo 
tuoj visa banga pikeziausiu pa
sargų ir pajuokų atkreiptu in 
maldinga seneli, kas vienok vi
sai nepertraukė maldos jo.

Pabaigęs malda senelis pa
žiurėjo koliojaneziai in nedo
rus jaunus sandraugos, bet 
nieko jiems neat sake.

Žinoma piktai daraneziam 
žmogui užtenka vieno žvilgte
lėjimo, idant primint Jam jo 
neiszmanyma ir bloga darba; 
taip ir tie pikti draugai tuoj 
atjauto misi is senelio ir kožnas

sc-

GERAI SUPRATO.
Po ilgu metu nesimatymo, 

du draugai suėjo ir viens kito 
užklausė:

— Na, kaip
vai? Ar turi gera paežiu ?

l?acziule

szposa 
jeigu

(i 

9f 

nepcrszkadys
vilto
kuris iszeis 29d. Spalio.
taipgi rodomi krutanti paveik
slai. Iužauga 50c. Vaikams 25c. 
Koncertas prasidės 7 vakare.

;al apsipaezia-<rParsiduoda 4 namai, Miners
ville, Pa., 
ir hotelis abudu namai

Kiti 2 namai 
privatiszki po 6 kambarius. 
Lotas 40x154 pėdu. Priežastis 
pardavimo nėr kam

man jogei in jo krautuve ineje kambarius turi.
po(’haries Capa- 

K rakauskas,

Teisme 
kad La ūdai t is ta 

maszi-

szie vaikinai: 
donto, Charles 
Stanley Stašaitis, Krank Lau- 
daitis ir Petras Stok na, ir no 
tik grūmojo ji su kode per gal
va skelti, bet dar iszsinesze 
jo loterijos maszina. 
paaisžkejo,
vakara praloszes toje 
noj $150 ir dar inmetus pasku
tine penkine, ji visai prapuolu
si.

Teisinas paėmė naga n pati 
savininka Shields už laikvina 
krautuvėje loszu maszinos, o 
vaikinus palaiki* atsakomybėj 
tik už betvarkes kėlimą. 
(“Waterbury Republican“).

betvarkes

Worcester, Mass.
Kedvs buvo 
netoli Gardner, 
Policija davė žinia jo broliui 
Juozui, Worccstery, kuris rū
pinasi jo laidotuvėmis. Jonas 
paėjo isz Eglebaliu kaimo, 
Kalvarjos valscziaus, Mariam 
poles aps.

- Jonas 
negyvasrastas

Spalio 16 d.

— Adomas Baublis, 
Ward St., neteko vieno pirsz- 
to ir sunkiai susižeidė kita, 
kuomet geležiu kirtimo presas 
pagedo Boston Pressed Metai 
Co. fabrike pereita savaite.

69

• — Jule Urbsziene reika
lauja perskyros nuo jos vyro 
Andriaus Urbszio. Jie turi du 
vaiku Joną, 11 metu ir Edvar
dą 8 metu. Jos advokatas yra 
B. Mendelsohn, 
Hldflp

931 Slater 
__ AM

su biznais groserne 
po 8 — O, mano 

aniuolas.
— O mano da gyva — at

sake liūdnai antras.

>■
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ANT PARDAVIMO.

pridabot 
biznio. Kandus ant metu at ne

pirkti visa 
arba puse loto. Atsiszaukit ant 
adreso:

John Stravinsky,
465 North St.,

sza $1740. Galite

NUSILPUSI NUGARA 
SUSTIPRINAMA 

GREITAI.

Rezultatai prasideda taip greit 
kaip tik Rod Cross Plastcr’is 

imama vartoti. ,

parduoda buezerno 
naujas szviesus 

Parsiduos

Naszle 
su groserne, 
nanlas.
Kre i likitės ant adreso:

Mrs. A. Sockel,
327 Penn Street, 

Teleponas

Pigiai.
sustojotru kis

o tada vienas

.i

V- Minersville, Pa.
31 f)- J.
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◄ Reading^
v lines

►

[ EKSKURCIJA IN

■PHILADELHPIA
[ Ncdelioj 31 Oktoberio
Į Isz Priežasties Airisziu
> Dienos, Scsqui-Centennial
» Parodoje
* Speciuliszkus Ekskurcijos Treinas

[Isz Iszeis ryte
> Shamokin ................................ 7:30
[Mt. Carmel.................................7:30
i Ashland....................................... 8:24
* Girardville .............................. 8:30
Shenandoah................................ 8:04
'Mahanoy City (Preke $3.25) 8:56
Tamaqua (Preke $3.25) .. 9:24 
In Philadelphia pribus .... 12:10 

^GRĮŽTANT—Specialiszkas treinas 
apleis Philadelphia isz Reading 
Terminal 9:00 vakare in virsz-^ 
minėtas stacijas.

$3.50
Ant Readingo Geležinkelio

Jei jums suskausta nugara keliant 
sunkesni daikta, jeigu jums pasitem
pia nugaros muskulai, jeigu “slogu 
yra insedus justi nugaroj,“ arba jei
gu jus keneziat nuo lumbago, varto- 
kit Red Cross Kidney Plaster’i ir jus 
labile palaiminti, greitu laiku susi- 
laulto pagelbos.

Daug yra priežaseziu susilaukt szi- 
tu ^pažymėtinu rezultatu. Plasteris 
teikia pagalbu silpniems skauda
miems muskulams. Jis suteikia nuo
latini automatiszka masažu su kiek
vieno kūno judesiu, suglausdamas ir 
stimuliuodamas cirkuliacija kūno ap
imtam audiny. Bet svarbiausia gydo
moji ypatybe Red Cross Plaster’io 
yra ta, kad jis persisunkdamas per 
oda tiesiog in skaudamas spilnas vie
tas, pavargusius muskulus paszalina 
skausmą ir atgaivina sumenkusius 
nervus ir atstato muskulus reikalin
gus suteikti jums normale stiprybe.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster’i su raudo
na flanele užpakalyje ir jus turėsite 
didžiausia pagalba greieziausiu laiku. 
Gaunamas visose vaistinėse.

ANT PARDAVIMO.

t .87.) Tamaqua, Pa. isz ju nusprendė atmonyt
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DUBELTAVAS 
TIK1ETA3

Namas su bizniu, buezerno ir 
grosorno, namas naujas, skie
pas cimentuotas, gera vieta del 
biznio. Parsiduos nebrangiai. 
Priežastis pardavimo nesvei
kata. Norintieji pirkti atsiszau- 

zxrsn

SUSIRINKO CHICAGE.
Isz visu valstijų Ameriko ana diena suvaižiavo kupeziai 

kiauszinin ir sviesto in Chicaga ant seimo in Sherman hoteli. 
Paveikslas parodo virszininkus tosios draugavęs Mark -Ha- 
___ t A. i_ Air th tir_n_„ •—---------------------------  t-------

$

isz nedoros bendrijos vėl atsi
liepė:

— Na tai jau, teveli, atli
kai savo kelione, nes ežia yra 

.., ir turime jum tar
ti: “ Sudiev M nes mums da rei* 
kia toliau...

— Dieve jums užmokėk! 
Acziu tamistoms ka pasakote 
— tarė senelis pasikeldamas 
ir iszeidamas isz trūkio.

Dabar vieni juokėsi kad “se
ni prigavo“ 
langa vagono,
nepasakys anam jog da ne ežia 
stacija N...,

stacija N.
o po

o biski ir bijojo 
tokio alsitikmo, nes už apga
vyste turėtu atsakyti. Bet sztai 
suszvilpe lokomotyvas ir trū
kis pradėjo judintis — ir va
žiuoja smarkiai tolesniai toliai 
palikes viena isz savo pasažie- 
riu ant kelio. Dabar jau nedori 
keleivei ramiai sau visi, juokė
si ir buvo užganėdinti kad pa
dare gera szposa seniui. Tures 
susivelint ir laukt kito trūkio..

— Gerai, puikei, tegul da
bar turėdamas lai'ko ir už mus 
pasimeldžia tas kvailas dievo- 
czius. Ha, ha, ha!
linksmi .draugai. — 
senis — ha, ha, lia, ne kolios 
musu, nes nematys daugiau...

Doras senelis, visai nemisli
jo, jog tie nedori draugai ke
liones sutarė padaryt jam

vyko nes gal jei ne mirties ir 
žaiduliu, tai dideles baimes 
būtumėte datyre — o dabar 
sveikas pasilipote.

Ant veido senelio apsireisz- 
ke iszgastis: sedlejo tolintis, o 
akyse jo sublizgėjo aszaros... 
Jausmas senelio nesunku at
spėti.

Sztai priesz valanda buvo 
žeminamu ir apjuokiamu.. Da
bar triumfuoja. Susivėlino kas 
teisybe, kelioms valandoms bet 
pasiliko sveikas ir gyvas. Ka 
laimėjo anie, kurie už jo mal
dingumą iszjuG'kinejo ji f...

— juokėsi
Kvailas

BUDROE VAN SERVICE

Krausto visokius naminus ir kitokius 
daigius, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius. 
Preinamos prekes. Kreipkitės pas: 

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




