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ISZ AMERIKOS
NELAIMINGA

MERGINA.
NUOAPLEISTA NUO VISU 

PAGIMDĖ KŪDIKI 
GRINCZELEJE ANT 

KALNO.I i

i
APATI PAAUKAUDAMA 

GYVASTĮ.

>

Uniontown, Piu— Pati vie
na, apleista

vardas

nuo visu mažoje, 
pusiau sugriuvusioje grineze- 
leje ant artimo’kalno, artimoje 
Walton Furnace, 21 metu mer
gina, likos surasta negyva su 
savo nesenai užgimusiu kūdi
kiu — prispaustas'prie szaltos 
krutinės savo mirusios moti
nos.

Mirusios merginos
Berginia Smith, isz South 

Brownsvilles. Josios motina 
karsztai užsispyrė idant val
dže isztyrinetu ir nubaustu jo- 

suvadžiotoja, kuris yra 
priežaste josios motyniszkurno 
ir liūdnos pabaigos.

Palicije isztyrinejo kaltinin
ku, kuris buvo pirmutinis, ku
ris užtiko lavonus savo suva
džiotos mylemos ir kūdikio, bet 
palicije laiko jojo pravarde 
slaptybėje.

Badai jisai pats nuveže mer
gina in taja grinezele ant kal
no, kada iszsidave josios padė
jimas ir ketino atvežti in to
nais daktara, bet 'apie tai už- 
mirszo ir neiszpilde duoto žo
džio.

Mergina mirė nuo kraujate- 
kio po pagimdymui kūdikio. 
Daktarai yra tosios nuomones, 
kad ji ji buvo negyva per 14 va
landų pakol josios lavonu su
rado. *•

v ra

tuos

Josios 
užsispyrė idant

KUNIGUŽIS DIRBO IR 
PARDAVINĖJO 
MUNSZAINE.

Nashville, Tenn. — Morgan 
Sayss, Baptistu pastorius, likos 
aresztavota-s per valdžios agen
tus už laužymu prohibicijos tie
su, dirbimą 
munszaifies.

ir pardavinejima 
Ant savo apgyni

mo aiszkino sudžiui, buk buvo 
priverstas varyti ir pardavinė
ti namine, 
laikinojo

nes 
uz

alga kokia ap
skelbimą Dievo 

mokslo, jam neužteko ant pra
gyvenimo. Buvo jisai pasto
rium per keliolika metu, bet al
ga kokia aplaikinejo nuo savo 
parapijohu, buvo taip maža, 
kad nekarta visa jojo szeimyna 
badavo.
PAKORĖ KŪDIKI LAIKE 

ZOBOVOS.
Ylillsville, Pa. — Vaikai bo- 

vindamiesi kaipo Indijonai, ar
timoje girraiteje, buvo įpriežas- 
tim mirties savo jauno draugo 
dvieju metu Jonuko McSwain, 
kuri pakorė, ir negalėjo nuka
bint nuo szakoš/Fsz baimes vi
si nubėgo palihia kabanti Jo
nuką, o kada apie tai pranesze 
tėvams, jau buvo per vėlai, nes 
Jonukas jau buvo negyvas.
PENKI SŪNŪS IN LAIKA 

VIENO METO.
Chicago. — Ana diena Mrs. 

Gust Wambler’iene apteikė sa
vo vyra su sveikais dvynukais 
— sunūs. Bet vienuolika me
nesiu adgal panawziai padare, 
bet pirma karta apdovanojo ji 
trynukais, taipgi sūnus ir da
bar szeimynoje in laika vieno 
meto randasi penki tuneliai, 
visi sveiki ir auga puikiai. Ju
ju vardai yra Ted, Fred, dvy
nai ir Mike, Ike ir Tike, visi
*4look alike”. _

MINYSZKA
APSIVYRUOS

PAMĖTĖ KLIOSZTORI IR 
ISZTEKES ATEINANTI 

MENESI UŽ SAVO 
JAUNU DIENU 

MYLEMO.

New Bedford, Mass. — My- 
ledamiesi nuo jaunu dienu ir 
per dvidesziints penkis metus 
buvo-perskirti, jisai kaipo ka
reivis, o jiji kaipo minyszka, 
dabar pasi religine ja susivienyt 
ant viso 
riszkam r v? Ik

Keli menesiai adgal vela su
sitiko abudu, bet kaipo Ona Le 
Brun, o jisai seržantas Fraiias 
Leves(|ue isz ‘C’ kompanijos, 
tarnaujantis prie inžinierių 
Fort Humphrey, Va. Vestuves 
atsibus ateinanti menesi.

Dvidesziints penki metai ad
gal porele pirma karta suėjo 
New Bed fordo. Jiji tada turėjo 
16 metu o jisai 21 metus. In ke
lis menesius 'po tam, jiji atsi
sveikino su savo szeimyna, in- 
žengdaina in kliosztoriu Mon
treal, Kanadoje* o in du metus 
po tam sudėjo paskutine pri- 
siega del bažnyczi'os.

Fra na s n e pa liovė 
neti su savo mylema, kuri ant 
galo sutiko pamesti zokona ir 
pasilikti jojo pati, nes abudu 
mylėjosi karsztai be paliovos. 
Praeita meta Apriliaus mene
syje aplaike specialiszka dis- 
peusu nuo popio&iąus kuris ja
ja paliuosavo nuo zokoniszkos 
prisiegos, nes “svietas jaja 
szauke pas save 'ir jiji turi su- 
gryžt ten, isz kur atėjo — prie 
savo mvlemo. ”

ji ji kaipo minyszka

savo amžiaus moto
je.

isz ‘C’
prie

susiraszi-

Praejta 
nelaime

PENKI KENOSHIECZIAI 
UŽMUSZTI.

Kenosha, Wis. — 
Subatos rvte didele
isztiko kur Chicago and North 
western pasažierinis traukinys 
Lemon gt, ’krykelej užbėgo ant 
automobilio ir ant vietos už- 
inusze penkis žmones.

Užmuszti: Frank Janiszew'ki 
42 m., Joseph Sendrowicz, 42, 
m. Mrs. Mary Maksen, 40 m., 
jos 5 metu sunns ir Mrs. Ber
nice Greyewinski, 35 metu, vi
si isz Kenosha. Niekurie lavo
nu sutrint automobilv, o kitus 
traukiu vs nunesze 
kus.

(Kita žinia sako,

kelis 1>1O-

kad toje 
nelaimėje žuvo szeszi žmones. 
A’ienas žuvusiu esaS neidentifi
kuotas, nes labai sutrintas la
vonas.)

NEBIJOKITE, DA SVIETAS
GYVUOS 999,000,000,000 

METU!
Chicago. — Profesori's Rol

lin (’hamberlain isz ^eologisz- 
ko universiteto czionais, ap
skaitė buk musu žeme da gy
vuos 999 bilijonus metu, ir nėra 
ko abejoti idant pražūtu per 
kokia -ten planeti'szka nelaime. 
— Thapk you, profesor, bot 

nusibostu gyventi lygmums 
tai dienai.

1,577 NELAIMIU
PĘNNSYLVANIJOJ.

Harrisburg, Pa. — Iii laika
devynių menesiu Pennsylvani- 
joj buvo visokiu nelaimingu at
sitikimu isz kuriu 1,577 buvo 
priežastim mireziu, o 
likos sužeistais. Septemberio 
menesyje buvo 233 tmireziu. Ttl 
pati menesi 181 darbininkai li
kos sužeisti kad negalėjo dirb
ti per kelis menesius, o 15,685 
lengviau sužeisti. Tame mene
syje iszmoketa $1,227,043 kom?
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DU-KAKT SANVAITIN1S LAIKRASZTIS “SAULE” 
J8ZELNA KAS JJTARNINKĄ IR PETNYCZIA.

į Prenumerata Kaaztuoja: Amerlke ant viso meto $3.00. , Į
Europoje ir Lietuvoj© $4.00 ant viso moto, Į

Lalszkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso}
W. D. B00ZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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Didžiausias Motorinis Pasažierinis Laivas ant Pasaulės

w. D. BOCZKOWNKl, Pre*. & BfrTT» ■>• PlFvrBvnHBi| lien* ( 
I. W. BOCBKOWBII, I4IUf

Isz Visu Szaliu
38 METAS
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PERSIJOS SZAKAS 4 
NELAIMĖJE.
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85 ŽUVO SU LAIVU.
ANGLISZKAS LAIVAS 

NUSKENDO KONIA SU 
VISAIS LAIVORIAIS.

VIESULĄ PADARE DAUG 
BLEDES.

Tomis drenomis likos nuleistas ant vandens Kovai Mail laivas
22,000 tonu. Yra'tai didžiauses motorinis'laivas ant svieto kur is nenaudoja visai anglių. Pa-

T sunkumo

veikslas nutrauktas Belfaste, I Klaudijoj.

ANTRAS UŽSIKEISEJIMAS 
ANT JO GYVASTIES IN 

TRUMPA LAIKA.
'"1

KELI UŽMUSZTI IR 
SUŽEISTI.
— aosn

— Persi- 
viižiiio-

VAIKAS MIRE PER PRIE- 
ŽASTI GIRTO DRAUGO.
Plymouth, Pa. — Andrius 

lyicz, 19 metu, 225 Orchard 
uli., 
nuo 
nuo -savo 
insiutes 'nuo gerymo munszai- 
nes. Koczas su Juozu Deževs- 
kiu ir Antanu Mantisu kur ten 
gavo bonka munsza'ines ir už 
tai susipesze. Draugai laike ta- 

spyrė Koczui in pilvą 
nuo ko ir mirė. Draugai likos 
uždary t i kalėjimo.

19 metu 
mire Mercy ligonbuteje, 
žaidnlin kokius aplaike 

draugo, kuris buvo

synes.

per neapsiziurejt- 
nauja- 

1 ak t isz k a

APSIŽIOPLINIMAS DAŽIU- 
RETOJOS LIGONIU.

’ Minneapois, ALįnn. — Mies
to ligoninėje mokine dažiurefo- 
ja ligoniu,
ma, papenėjo devynis 
girnius kūdikius su 
rugszczia vietoje cod liver alie
jaus. Vienas ‘kūdikis jau pasi
mirė, o kiti dar bus gal at-o kiti dar bus gal 
griebti. Mirusio kūdikio moti
na Antanina Laipino 
gonbuty ir jai nesakoma, kad 
kūdikis mirė, nes daktarai bijo 

apie 
nu-

i guli Ii-

idant, motina daginius 
mirti savo kūdikio taipgi 
mirtų isz susijudinimo.

NUŽUDĖ SAVO PACZIA.
Coatesville, Pa. — Jonas Ig- 

nac, 40 metu paszove mirtinai 
savo paezia 30 metu, kuri vė
liaus mirė ligonbuteje, po tam 
pats sau pasidaro gala. Ignac 
parejas isz bažnyczios pradėjo 
bartis «su savo paezia su kuria 
buvo apsivedęs tik keli mene
siai adgal. Jojo sūnelis 11 metu 
mate kaip tėvas szove in mo- 
czeka.

dirbo plieniniamIgnacas
fabrike, jojo pirmutine pati mi
rė Austrijoj 1922.mete, palik
dama vienatini'sūneli, kuri pa
siėmė pas save jojo antra ’pati, 
būdama tada mergina. Ignac 
raszinedamas pas jaja padeka- 
vones už rūpestinga dažiureji- 
ma jojo sieratuko, apreiszke 
jai kad jifeai czionais yra da
raktorium mokslą i nėjo. Ant 
galo melde josi'os idant atva
žiuotu in Amerika, atvežtu jo
jo sūneli ir pasiliktu jam mo
tina ant visados, bet mergina 
negalėjo būti inleista iii Ameri
ka 'nebūdama Ignaco pati. Ta-

in
da j'i'sai nuvažiavo in Austrija 
apsipaeziavo ir sugryžo 
Amerika vienas. Nesenai nu 
siuntė laivakorte del josios ir 
sūnaus idant 'pribūtu in Ame
rika. Bet motore atvažiavus, 
Biipratp kad likos apgauta, nes 
Ignac buvo tik prastu darbi
ninku o ne “profesorium” 
kaip jai sake. Isz to kilo bar
niai kožna diena ir ant galo 
daejo lyg žudinstos in sanvai- 
jite laiko po jonio-s pribuvimui- 
in Amerika,

ne

- » i r-, -ir.-iii ii it- 11 — -u rm. t . - -y- * ir i--. ..... ...................... .. ......................... .............

RADO MOTINOS LAVONĄ 
SENAM KUPARE.

Penkio-
(Jia ries

Port land, (irogon. - 
i vaikas 

užejas ant pastoges 
jeszkoti zol loveli u, užliko sena 
kupara kuriahn? tikėjosi suras
ti k a tokio akįkvo, na ir surado. 
Atida re s
metes senas drapanas, rado ant

ISZ LIETUVOS
Ii kos 
Wit hers

met u
•S

antyoža kuparo, isz- 
B

dugno lavonu nužudytos savo 
motinos Beatps Withers’ienos.
Motore negyveno su savo vyru 
nes buvo neįieirai pasimetus. 
Vyras iszvažiavo in Seattle, 
Wash., bet jojo palicije jeszko, 
•nesmano kad tai jisai nužudė 
savo motore , iszvažiuodamas. 
Vaikas isz baimes apalpo kuri 
kaimynai rado pus-gyvi net 
ant rytojaus.

PILSUDSKIS
KARALIUM. I

GIRDĖT KAD GENEROLAS 
PILSUDSKIS NORI BŪTI 
LENKIJOS KARALIUM.

dr. Al.
vasara

. AMERIKOS LIETUVIO 
DOVANA

Amerikos Lietuvis 
Raczkus, vieszejas per
Lietuvoje ir aplankęs žymes
nes senai matvtas savo tėvynės 
vietas bei instaigas, iszvažiavo 
atgal in Amerika. Dr. Raczkus 
yra žynius numizmatikas ir ar
cheologas, turis gausinga ir 
brangiu senovės daiktu muzie
jų. Sztai savo muziejų jis tam 
tikromis sąlygomis sutiko ati
duoti Lietuvos universitetui.
SOVIETŲ RUSIJĄ PIRKS 

ARKLIU.
S.S.S.(R. prekybos atstovy

be Kaune inteike pasiulyma 
1,000 arkliu užpirkti Lietuvo-

Nori pirkti 500 paprastu
ir 500 Belgu tipo arkliu. Jei 
musu arkliai pasirodytu Ru
sams tina'kmi, jie žada pirkti ir 
didesni arkliu skaieziu. Lietu
va kasmet galėtu eksportuoti 
apie 25,000 arkliu. Pa v., praei
tais metais užsienin iszvežta 
22,328 arkliai už 14 mil 500 li-

je.

Vai-szava. — Ana diena ge- tu. Be to Rusai susidomeje inu-

Halifax, N. S. — Asztuones- 
desziints |>onki aficieriai ir lai- 
voriai ant Aiigliszko knriszko 
aivo ” Valerkui” nuskendo 
laike smarkios viešnios. Tiktai 

1 septyniolika laivoriu iszsigel- 
bejo.

Tavorinis laivas “Eastway” 
susimusze ant uolos dr nusken
do drauge su dvileka laivoriu. 
Daug mažesniu laiveliu 
skendo laike tosios viešnios.

Dideli Ainerikoniszki liete
liai Bermudoje labai nukentė
jo per viesulą kuri siautė toje 
aplinkinėje per kolos dienas.

ŽINO KUR YRA PASLĖPTA 
9,000,000 FRANKU.

Ostend, Belgije. — Kokis tai 
Petrus Jarden,'buvusi'S Vokisz- 
kas kareivis, pranesze Belgijos 
valdžiai, buk jisai žino kur yra 
paslėpta devyni milijonai fran
ku aukse ir sidabre. Jnigu val- 
dže sutiks jam duobi penkta 
procentą surastu pinigu, tai 
jisai parodys vieta, kur tieji 
pinigai yra paslėpti.

Mete 1914 Jarden raszo gro- 
matoje, Vo'kiszki kareiviai api- 
plesze National Banka Belgi
jos, o žinodami, kad už tai juos 
lauke bausme nuo savo val
džios, paslėpė tuos pinigus. Po 
karei ketino su'gryžti ant to
sios vietos ir pasidalinti tuom 
milžiniszku turtu, liet visi pra
žuvo karoję iszskiriant Jarde- 
n’o. Jaigu tai butu teisybe, tai 
valdže sutinka jam iszmoketi 
penkta procentą nuo surastu 
pinigu.

Valerian

East way'

nu-

vos iszsisaugojo bai- 
katla automobi-

Tekeran, Persija, 
jos szakas (karalius) 
damas automobiliuje Manza- 
dature, 
Bios mirties,
Įkiš, kuris gabeno amunicija 
nežinomu budu eksplodavo ar
ti automobiliaus, kuriame va
žiavo szakas. Keli oficieriai 
ir karieviai likos užniuszti 
ir daugelis sužeista. Priežastis 
eksplozijos da neisztyrineta. 
Szakas nuvažiavo toliaus.

Szakas Resa Khan Pcldevi 
vos nepražuvo praejta menesi 
nuo bombos in kuri mete ko
kis tai žmogus. Badai revoliu- 
cijonieriai ne tik bandė nužu
dyti Szaka, bet ir jo su nu, kai
po ir augsztus valdiszkus vir- 
szininkus. Jis buvo aprinktas 
prezidentu Persijos kada liku
si republika, bet permaino sa
vo nuomonia, apsiskelbdaiiiąs 
save karalium Apriliaus inenc- 
sije ir pats sau uždėjo karūna 
ant galvos.
BOLSZEVIKAI PERMAINE 

SAVO VĖLIAVA
I Varszuva. — Rusijos legaci- 

kud
nv-

ir za-
ap-

I I*

^a-

-i'j

j

nerolas Pilsudskis 
posėdije, kuri turėjo 
kištu partija Nicilzvit'dze ir isz 
to duodas suprasti, 
goidže pasilikt Lenkijos kara
lium. Kas buvo 
ant tojo posėdžio, 
nežino, bet jis stengėsi suvie- 

konservatorius ir 
monarkistus iii viena 
ju perdėtiniu.

nyti visus

dal vbavo 
w

monar-

su dobilu sėklomis. Gautas rei
kalavimas 20,000 pudu 
ruszies sekhf.

szios

kad jisai ISZEJO PESCZIAS APLINK

apsvarstyta
tai niekas

ir būti

PASAULI.
Rugsėjo 15 d. Radvlliszkio 

gyventojas Juozas Borkauskas 
pradėjo žygi pesezias aplink 
paauli apeiti. Eina Kauno lin
kui.
GRYŽO ISZ LENKU NE

LAISVĖS LAUKUNAI.
Pabėgo isz Lenku nelaisvos 

musu lakūnai Įeit. Milta'kis ir 
žvalgas Eidrikas Rugsėjo 28 
diena atvyko in Kauna.

GIMIMAI IR MIRIMAI 
LIETUVOJE.

Statistikos biuras 
kad per pirmus szeszis 
sis sziu metu Lietuvoje gimė 
33,023 o mirė 18,026. Daugiau- 
se gimė bernaieziu (17,182) 
mirė vyru (9,332).

Pernai per ta pati laika gi
mė 33,957, mirė 18,824. /

NUTEISTAS KUNIGAS 
LIETUVIS.

Tik atvykus in Vilnių arkiv. 
Jalbzikovskiui, 
ms apreliacinis teismas 

pirmos instancijos 
sprendimą, kuriuo kuh. V. Bo- 
binasuuiteistas pus-antru metu i • i Vi* •• •

tvirtino

motoras kuris yra
VAROMAS PER VILNIS.

I

C. II. Brooks, iszrado moto
rą kuris yra varomas per vil
nis. Badai laike bandinimu mo
toras atliko savo darbo užgaw 
nadinaneziai.

skelbia
mene-

jo pastango- 
pa-

tvirtoves už tariamaji organi
zavimą Lietuviu Szauliu būrio.

KARO INVALIDU .
SKAIOZIUS.

invaliduPasaulinio karo 
skaiezius Lietuvoje siekia arti
2,000, o tuo tarpu Lietuvos 
nepriklausomybes karo invali- 
dvi foru „nnilni <ln nximini

PRIE KO NESUTIKIMAS 
PRIVEDA.

Laugermųnd, Vokietije. —
I j f. .1 ‘ wDarbininkas Hans Pnrsser, nuo 

kokio tai laiko gyveno su savo 
paezia dideliam nesutikime ir 
konia kožna diena bardavusi. 
Moteriai nubodo tokis gyveni
mas ir nutarė savo varga už
baigti ant visados. Pasiėmus 
savo szesziu me t ii sūneli, nuėjo 
ant geležinkelio ir kada prisi
artino ekspresinis trūkis, mėtė
si po jojo ratais ir likos sumal
ta su šuneliu ant szmoteliu. V\ - 
ras sugryžes isz darbo ir pama
tęs ant grindų gulinczius szmo- 
tus savo paczios ir sūnaus, nu- 
ejas ant pastoges, pasikorė. 
Ant rytojaus palaidojo tris la
vonus vienam kaipo.

ja Varszuvoi paąkelbe, 
raudonoji vėliava daugiau 
bus Sovietu Rusijos emblvnui. 
Maskva priėmus dabar kito
kia vėliava — raudona
lia, su aukso dažo juosta 
link krasztus. Pacziame vėlia
vos vidury betgi ir toliau pasi
liks pjautuvo ir plakto žyme.

MOTERE APSIGYVENO 
ALTORIUJE.

Mundhen, Vokietije. —
kristi jonas Szv. Po vyto bažny- 
czios nuo kokio tai laiko užt<»- 
mino, kad nuolatos vakare al

inei- I 
džesi, bet niekad neinate jos 
iszeinant. Ana vakara pasisle- 
pes ant vargonų temine kur ji 
eis. Ant galo pamate kaip mo
tore užėjo už altoriaus ir dau
giau nepasirodė. Ant rytojaus 
zakristijonas užejas už alto
riaus, rado lenais kėlės paklo
des ir senas drapanas, czevery- 
kus ir moteriszkas draĮianas. 
Suprato, kad motore altoriuje 
nakvodavo. Kada ja vakaro 
sulaikė, motore verkdama pri
sipažino, kad neturėdama jo
kios prieglaudos ir darbo, bu
vo priversta jeszkoti prieglau
dos bažnyczioje po Dievo ap- 
veizda. Zakristijonas tuom 
laik prieglaude apleista moto
re pas save.

eina tūla motore ir ilgai

Varszava.
atsitikimas užėjo

Ka daryti jeigu pametei 
Pirmas Popieras.

PRAKEIKIMAS SESERS 
ISZSIPILDE.

— Nepaprastas 
miesteli je 

Voli. Pas gaspadoriu L. Man
go! a, atėjo jo sesuo, pradeda
ma jam iszmetineti apie tėvo 
palikta turtą kuri visa užgrie
bė del saves, neduodamas jai 
nieko. Ant galo sesuo isz pik
tumo paszauke: “O kad tu už- 
springtumei, kad mane taip 
nuskriaudei ir apgavai!” Ta
me laike Mangola valgė pie
tus. Inside jas szmoteli mėsos 
in burna, kuriame radosi ma
žas kaulas, tasai užkimszo jam 
gerkle ir ji užsmaugė. Vaikai 
Mangolo mėtėsi ant savo tetos 
ir baisei sumusze už toki veli- 
nima, bet brolis mirė ligonbu- 

daktarai negalėjo
VYo 1 AM 4 •

teje, nes
lo m

i

Visu pirmiausia nueik in ar- 
cziausia natūralizacijos teismą 
(suda) ir teisino rasztininkui 
pasakyk kad pametei pirmas 
popieras, ’kur jos buvo iszduo- 

iszduotos A
paga-

pirnųts

tos, ir diena kada 
jeigu gali atsiminti.

Teismo rasztininkas 
mns a fide vita ir tavęs praszys 
pairaszyti po juo. Afideivitas 
skaitys kad pametei 
popieras.

Rasztininkas turės kreiptis 
prie Natūralizacijos Komisijo- 
nieriaus, Washingtone, iszgant 
leidimą tu iszduot pirmu po- 
peru|duplikata. Jeigu gaus lei
dimą pagaminęs dnplikata yol- ___ __ _ 1 __  ^-4
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ADRESAI LIETUVISZKO 
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, Ill.

Kas Girdėt
■ ■ ii, .11. M N !■ I 1^ ■

II B

Elamarijonas
e i ■ ■ — *■

Kamilius P'lamarijonas ne 
tik buvo garsus astronomas bet 
taipgi geras rokundu vedėjas. 
Iszskaitc jisai, kad pradėjus 
nuo laiku Eg i pc i jonu-Fa ran- 
niszku kariu, kaipo naminiu ir 
tikejimiszku tarp visokiu tau
tu, pražuvo keturesdeszimts 
milijonai gyvaseziu in laika 
szimto metu, arba maž-daugiau 
viena gyvastis iMiit minu tos.

Flamarijonas tolians ajyskai- 
te, buk in laika 3,(MM) metu už- 
muszta 1,200 milijonu žmonių, 
kurie praliejo 18 milijonu ku- 
biszku metru kraujo. Jaigu ju
ju kaulus sustatyt vienas ant 
kito tai pasidarytu stulpas di
dumo 500.7(H) myliu arba pen
kis kartus ilgesnis kaip nuo že
mes lyg menulio. Pakausziai 
žuvusiu padarytu juosta sze- 
szis kartus aplinkui svietą.

Ant galo Flamarijonas tvir
tina buk laike paskutines Svie- 
tines Kares, skaitlis užmusztu- 
ju in laika vieno menesio buvo 

ne kaip
ant dangaus kiek 

akis gali pamatyti

didesnis v • v 1 < • Žvaigždžiu 
žmogaus 
ant aiszko dangaus.

skait lis

kariszkos

Lavonai 402,695 vyru ir mo
terių, kurie mirė už Suvienytas 
Valstijos, silsisi ant 48 tautisz- 
ku kapiniu ir kurios randasi po 

valdžios priežiūra.
Apie tai dažinota tik ana san- 
vaite, kada kariszkas departa
mentas apie tai apgarsino savo 
ra part e.

Valdiszkos kapines Arling
ton’e, ant kitos puses upes Po
tomac nuo AVa’shnigtono, yra 
flidžiausios, nes apima net 400 
margu žemes, o silsisi ant j uju 
35,380 lavonu tavp kuriu ran
dasi 4,713 kareiviu kuriu nie
kas nežino ir nepažino. Yra tai 
kareiviai žuvę naminėje kare- 
je- 1 M fil

Vengruose užėjo daug nauju 
reformų po karei liet paskuti
nes šukele nemažai protesto isz 
szalies merginu ir jaunu mote
rėliu. Sztai miniflteris apszvie- 
tos M. Skitovski, nutarė kad 
nukirpti plaukai, paudeiiai ir 
kvarbos, trumpos szlebes, ko
kias naudoja ir dėvi moteres ir 
merginos, ne bus in leistos iii 
publicznas vietas szokiu, o ypa
tingai mergaites lankanczio- 
sios in mokslaine, po bausme 
praszalinimo isz mokslaines.

Tolesnis nkazas ininisterio 
Skitovskio uždraudže kad mer
gaites nuo 16 lyg 20 metu geis- 
dainos atsilankvti in tokes vie
tas turi ateiti su sąnariais snVo 
szeimynn, kaipo ir uždraudže 
vedushmis moterėlėms turin
čioms nemažiau kaip 20 metu 
negali lankytis ant szokiu be 
vvro.

A'engriszki laikraszeziai da
bar szandije isz ministerio uka- 
zo, užklausdami ar ministeris 
pastatys prie duriu detektyvus 
su visu merginu metrikais 
idant žinot kurios gali lankytis 
ant szokiu o kurios ne.

Darbo Departamentas pra
nešta, kiek Liejios menesyje 
pribuvo immigrantu. Apskai
tyme yra paduota, kad in Ame
rika ta menesi pribuvo tik dvi- 
deszimts Lietuviu, o iszvažiavo 
in Lietuva 45 Amerikoniszki

- ukesai. Nekvotiniu nepiliecziu 
isz Lietuvos ta menesi likos in- 
leista 57.

Žinios isz 
kad szymet javu derlius 
koks. Tos Žinios kaltina 

kbet nekurie laikraszcziai kitaip

Lietuvos suko, 
ne

oru,

ta gamtiszka dalyka aiszkina. 
Jie sako, kad 
baudžia.” Už ka ? -— “
tuva Dievas baudžia tai žino 
ir už ka. Jei Lietuvos žmones 
ir toliau apsileis

kurie griaus ir 
niekins visas Kataliku szven 

Dievas gali Lietuva 
nevit'n nederlių, bet ir dar kuo 
sunkiau nubausti, raszo 
n v be”, fe

“ Lietuva Dievu 
U z k a ? —

ir bedieviais,

tenybes,

S
Jei Lie-

Socialistais

“ Vio-

Girnncourt, K ra ne i joj, in du 
menesius po mirėžiai savo vy- 

tida Frammziszka motore 
pagimdo kvadrukns — net ke
turis kūdikius ant kart — du 
sunns ir dvi <

O gal vyra 
szposa ir 
kad Liros

ro,

8
mirė 
iszmait vt i

lukterės.
prijautė garnio 

isz rupesezio 
didesne

szeimynn ne kaip tikėjosi. Ne
žino. Vaikai
rodos augs. Valdže paskyrė 
motinai dovana ir pensija ant 
užlaikymo naujai gimusius.

\ i si gyvi ir kaip1 
Valdže

Miesto Abbotsbnry, Anglijoj 
gvvona keturi seni broliai Mc- 
T 
mirė, 
vienam name

Farvisb, kuriu motores seniai 
Gyvena jie 

f 
keturiu metus 
ri 339 melus.

visi drauge 
sudėjus visu 

iu viena, tai til
O

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile 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 virsz 
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 gaubite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus liotuviszkus 
kolonijas. Adreauvokite sziteip:

M. ŽUKAITIS,
Spencerport, N. Y

ISZPLESZDA VO
AUKU SZIRDIS

BANDITE ŽUDĖ IR 
SUVALGYDAVO SZIRDIS 

I

SAVO AUKU.

LIKOS SUSZAUDYTA.

Kinai. — Norint-s 
K'iniszk’os moterėles 

užsiima visokiais labdaringais 
darbais, mokinasi daktarystes 
ir profesorystes, bot garbe pri

nt! del Kong-moon kaipo vio- 
moteriszka

<

I

v*
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Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

(’anion, 
sz radii m

EKSKURCIJA IN !

PH1LADELHPIA
Nedelioj 31 Oktoberio ;
Isz Priežasties Airisziu 
Dienos, Sesqui-Centenriial '

Parodoje

Apie tai, kaip vienas bernas isz 
namu iszeidamas ne ta koja 
pirma iszkele, ir kaip jam 

viskas nesiseke,

įT

nal'ine
bandite visuose Kinuose.

bdb-bandite 
razbaininke, vien tik del to 
kad buvo labai bjauraus pavi
dalo, nosis kreiva, veidas bai
liai sukraipytas ir turėjo tik- 

, todėl jaja visi 
Vien-ake Ying.

Ki n isz k a

SpocialiszkaH Ekskurcijoa Trcinas

Iszois ryto 
.... 7:30

Toji
vien

pusi Ii ko

tai vion'a aki 
praminė “Vien-ake Ying.”

Kada jaja pnlicije suome, bu
vo jau nužudžius apie dvide- 
szirnts ypatų. Po nužudinimui 
s’avo aukų, toji szeton-boba isz- 
pleszdavo isz juju krūtiniu da 
plakanęzias szirdis ir suvalgy
davo, o 
b n-s szniurus karolių.

Bandite likos 
kaipo ir suvirszum du szimta'i 
kitu banditu su imt u visose da
lyse Kinu, isz kuriu vienuolika 
buvo bob-band i tos.
Ying” 
reiviu juokdamosi kada in jaja 
paleido szuvius.

Isz
Shamokin ...
M t. Carmel.......... .............. . 7:30,
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 troinas 
apleis Philadelphia isz Reading 
Terminą! 9:00 vakaro in virsz- 
minėtas stacijas.

DUBELTAVAS 
TIKIETAS$3.50

Ant Readingo Geležinkelio

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, ; 
Galvos perszalimas, Užkimimas i 
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojamu su 

per 30 metu.
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stemponiis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

Htebctina pasekme

4.

isz daiktu buvo piulir-
TUREJO TEISYBE.

suszaud vta

“ Vien-ake
stovėjo 'priesz glitą ka-

I TIKRAS BARGENAS.

prie40 akru ūke prie cemonti- 
nio kelio, I ’/2 mados nuo mies
to, geri budinkai, sodnas, gy
vuliai ir paidargai $2600.

medus,
$1.55, balandžiai, karvel’mi 

, gan ežiu 
t.87

tuose bieziu
vuz

verstini

Tv-
5 svarai

po $2 pora 
szunu ir visztu.

P. I). A nd rėkus,
Pentwater, Mieli.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

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

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo paprnseziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių,
kitiems pasivažinėjimams.,

Parsamdo automobilius del 
veseliu. kriRsziyniu h

nedrasus buvo, 
su szei-

iI 
gal- Į

Iszrauta ir
i

ANT PARDAVIMO.

Naszle parduoda buezerne 
su groserne, naujas szviesus 
namas.

— Kas vra reikalingiausiu 
ant svieto .Jonuk — užklausė valgyt, 
lankytojas — ar saule ar me
nulis?

riau.
Menulis, ponas profeso

tu menulio, 
tamsu, 
sZviosu.

Kodėl ?
Todėl, kad jifigu 

lai 
diena,

uebu- 
nakti butu 
tai ir taip()

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED.

PROFITS $623,358.62

Mokame 8.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridė
ti am prie j\isu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
jus turėtumėt reikalu su musu 
bunka nepaisant hf mažas ar. 
didelis.

n. BALL, Prezidentas
G W. BARLOW, Vice-Prea. 
j. E. FERGUSON, Kas.

25 Gillet Rd. Bell Telefonas 187B-M.
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Prailgintas padas ant 
donos bolės) angliakasių kurpių yra gera

Žiūrėk del raudonos boles 
1 ' ■ I ' -t t 1,. ,

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mishawaka, Ind.
“Namas Kuris Išmoka Milijonu* Del Rūšies”

Padaryti Angliakasiams
Ball-Band” (rau-

v

o

/.J’

>>

apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.

Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band 
gumines kurpes, kurios čionais pažymėtos 
—Lopac ir Himiner.

Pažiūrėk kaip jos yra padarytos

BALLBAND
“Ball-Band“” gumines kurpės yra padary
tos del ilgo nešiojimo.

Užsidėk porą. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
atrodo. Yra smagiausios kurpės kurias 
bile kada nešiojai. ' '

Gali gauti “Ball-Band” čebatus, Lopacs ir 
Himiners, balta, raudona ir juoda 
spalva. <

Visi krautuvninkai juos parduoda.
i. ' •

Buvo vienam dvaro jau ne
jaunais bernas. To dvaro ponas 

į padavė jam’ nuneszt in kita 
dvarn gromata. Tszeinnnt jam 
valgyt nieko neindejo, dėlto 
praėjus kelioms dienoms, labai 
užsinorėjo valgyt, o pirkt taip 
pat neturėjo isz ko. Užėjo in 
viena kiemą ant nakvvnes, f/ 7
misi i ja kad tenai ir valgyt 
gaus, bet papuolė labai szyk'sz- 
tus žmones: patys pavalgo va
kariene, o pakelevingui bernui 
nieko nedavo. Praszyt jis no
il ry so, labai
Pavalgo gaspadoriai 
myna, iszejo gult, kas kletin, 
kas kamaron, liko grinezioje 
lik vienas piemuo ir szitas ber
nas. Jam paklojo patala ant 
pecziaus, o piemuo atsigulė ant 
lovos ir užmigo. Bernas negalė
jo užmigt, nes baisiai norėjo 

Nulipo nuo pecziaus, 
apjeszkojo stalika ir Ii uty n a s, 
rados sudžiūvusią plutele, už
lipo ant pecziaus ir kremta. 
Bo^itrindamas bernas ant pe
cziaus, rado reczkeli su medum, 
paragavo, saldu ir eme valgyt.
Valgo tolei, kolei pilvas iszpu- 
to ir eme sopot. Dabar bernas 
besirangydamas, eme ir numė
to reczkeli žemen ir medų isz- 
drabste. Norėjo susemt, bet 
tamsu, nieko nesimato; atsigu
lė, ant pecziaus ir guli kaip ne
kaltas. Atsikėlė ryte gaspado
rius ir atradęs iszpilta meilu, 
užkuro bernui užmokėt; bot 
herna's neturėjo kuo. Tada gas
padorius suome berną ir indejo 
kamaron, ketindamas, kai pra- 
ausz, vesti ji pas vaita, o pats 
su szeimynn nuėjo ■-klojimai! 
kulti. Bernas kamaroj buda- 
maw, iszgirdo kad kažin kas 
patamsėjo kambaryj t ropinėja. 
Sueziupes piesta kaip szere in 
ta daigta, t'ik subliovė ir nusi- 
sparde. Paskui kitam kamba
ryj sueziužejo ir vėl jis kaip 
wzere, taip pat subliovė ir nusi- 
spardo. Iszauszus atidaro gas
padorius kamara, žiuri, kad 
du tol inkai užmuszti, kuriuos 
vakar merga suleido kamaron.
Na, dabar, mislino gaspado
rius, anas sausas isz mano ran
ku neiszois. Paėmė ir veda ji 
pas vaita. Bet ,pirma da reike 
užeiti pas įlesėtninka. 
pas desetninka ir rado pas ji 
kriksztynas. Beregiant ir szita 

į gaspadoriu prisodino prie sta
lo .su svecziais. Dave valgyt ir 
gert. Kada jau visi gerai nusi

tarta Hope rtesetninkas 
duot ir szitam bernui gert deg
tines, tik už tai jam prisakė pa- 
szokt. S?
res, kaip eme' szokinet, eme 
stripailiot, nepasergejo maža 
vaika lopszyj, užgriuvo ant 
lopszio ir nugulė vaika. Dabar 
jau ir rtesetninkas prisikabino 
ant szilo berno

gere
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Užėjo

is taip pat gerai inge-

nepasergejo

už nugulyma 
vaiko. Suriszo ji ir veda pas 
vaitu. Vesdami keliu užėjo žy
du, kuris niekaip negalėjo isz- 
t rauk t arklio inklimpusio ba
lom Praszo juos žydas ant pa
galbos. Susitvėrė visi už arklio 

trauke, trauke ir

■■ ,Į

ir už vatu, 
nieko negali padaryt. Mato, 
kad visi trys nieko nepadaris, 
pradėjo žydas praszyt, kad isz- 
risztu ir sžita berną ir leistu in 
pagelba. Dabar vėl visi sutvė
rė, kur kas pakliudė, o bernas 
nusitvėrė arkliui už uodegos. 
Kaip trauks, triaksz! ir nutru
ko arklio uodega, o arklys liko 
baloj. Žydas emc rėkt: giva'lt! 
ir prisikabino prie berno kad 
už tirkli užmokėtu, bot szis nie
ko neturi. Eina dabar visi pas 
vaita ir žydas seka. Vaitai isz- 
klause visu skundus, o da ma
tydamas kad gaspadorius su 
desotniuku girti, nusijuokė ir 
Iszvare visus laukan.

LADIES!
YOUR DRUGRIBT 
RECOMMENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION I

<

Ui h. by First National Laboratories. 
Lehighton, Pa.

W. TRASKAUBKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY

LJMSPfc l ./■ -1/

■

Laidoja kunua numeireliu. Pasamdo 
automobiliu* del laidotuvių, krik**- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City. Pa.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
VaisbaieoAis uireg. 8. V. Pat Ofise.

naujas
Par? id uos

Kreipkitės ant adreso;
Mrs. A. Sockel,

Penu Street, 
'Peleponas 31!M.

Tumaqua, PaJ W»».vk Įkaro (Anchor) VaisbaženklJ.

pigiai.

*b>7
r 11

Guriu* per daugiau kaip 
50 metų.

t.87.) rp

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI? 1

/

B

Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas. Jaigu 
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 
ir neturite apetito. Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- 
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

yra labai svarbus klausimas.

Todėl Jus jaueziates ligotais.

SALUTARO STOMACH BITERI
Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 

f

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

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

S

c
t

DR. MENDEX.SOHN
.. 4 Ant antro floro Strand Teatro. ,. . ......... .........

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
/1

apsiimu jus gydyti.

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 visisz.kai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pas mane, asz
Praszau atraszyti pas mane kokia sanvaite laiko priesz 
atvažiavima o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurie 
serga, tai paduokite jiems szila apgatsinima perskaityti.

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-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
siūba 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.

Dėkite savo

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

NERVISZKU IR CHRONISZKU 
Garsingas Specialistas per 23 metus.

Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, 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 prideranezei veikia. Gyduoles, Viole-rays, Serum 
ir Intravenous ampules, kurie ineina tiesiog in kraują, tai 
yra keletą budu del gydimo ligų. Jeigu sergate tai tuo- 

a a a ■> m a . ■ « « V . a a a * w •jaus reikalaukite pagelbos 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 vakare. Nedaliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI
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Losz Nauja Role Del 
Naudos Visuomenes

APGAUDINĖJIMAS 
ŽMONIŲ.

cziame žiede jokios elektrikus 
nebuvo, gal elektriką vartoja
ma gaminant tuos žiedus. Žie
dai buvo geležiniai 
niai.

“Gali Tone”
at.nesze $5.00 už liaksuka. Kas 
met nupirkta už $100,000 szitu 
vaistu.

Korex Compound” placziai
v v r i sz

S
I

ar plieni
I

M

i
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Europa aktorka Olga Nether-
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Garsinga po visa Amerika ir

pjlvo vaistai
apgavyscziit įpripildyti

“tikinti Amerikie-— Taip, buvo pažymėtini 
laikai! — atsiminė Kepurius 
kas sėdėdamas briezkoje. — 
Prisimini ir tikėt nesinori. Ar 
pamenate, kaip jus su savo 
žmona skyrėtės? Jau beveik 
dvideszimts metu praslinko ir, 
rasit, jus visa 
asz pamenu tarsi vakar buvau 

'bevedes tamstos byla. Viesz- 
patio, kiek asz tuomet kraujo 
sugadinau. Vai kinas asz buvau 
vėtytas ir mėtytas, gudrus 
kriukutis, pramuszt-galvis... 
Taip, būdavo, stengiuosi nusi
tvert už kokios-nors viliojau- 
ežios bylos, ypacz jeigu geras 
honoraras (atlyginimas), 
vyzdžiui, tamstos byloje. Kiek 
jus man tuomet užmokėjote? 
Penkis — szeszis tukstanezius! 
Na, kaip ežia krauju

kad dau-ldinsi! Jus tuomet atvažiavote 
in Petrapili ir visa byla 
ant ranku palikot: daryk, kaip 
žinai! O jusu nabaszninke 
žmona, Sofija, nors buvo kilu
si isz pirkliu kilmes, bet buvo 
iszdidi, savymeile. Ja papirkt, 
idant ji ant saves kalte prisi
imtu, buvo sunku... baisiai 
sunku! Būdavo, ateinu in ja 

Į del pasitarimo, o jinai mane 
iszvydusi, žiūrėk, ir szaukia in 
tarnaite: “Mariute, jog asz 
tau insakiau 
leist!” 
taip... ir laiszkus jai rasziau, 
ir netyczia su ja susiduriu — 
nieko neiszeina! Prisiėjo veikt 
tarpininkaujant trecziam 
menui. Ilgai asz su ja tasyda- 
vausi, ir tiktai tuomet, kuomet 
jus sutikote duot jai deszimts 
tukstaneziu, pasidavė. . . 
szimties tukstaneziu 
ke, pasviro... 
spiove man in veidą, bet suti
ko prisiėmė kalte!

- Man matos, kiek pairie
ji paėmė isz manes ne de- 

o penkiolika tukstan
eziu — tarė Mazginis.

— Taip, taip., penkiolika, 
apsirikau! — prisipažino Ke
purinskas. — Abelnai, 
pasakius, byla praėjusi, 
mirszta nėra ko nuodėmė be
slepi. Asz jai deszimt daviau, 
o likusius penkis asz isz tams
tos savo daliai išsiderėjau. 
Asz judu abu prigavai!. . . By
la jau senos praeities, nėra ko 
gedyties... Bet ir isz ko man 
buvb imt. Petruk, jei m' isz 
tamstos kiszeniaus, patys su
praskite... Jus buvote turtin
gas, sotus, žmogus... Isz per
tekliaus jus apsivedete, isz per
tek liaus |>ersiskyret e. 
gale uždirbdavo! ir 
vot... Pamenu isz vienu varžy
tinių dvideszimt tūkstantėliu 
paėmėt ir insidejot in

Isz ko-gi ir traukti, kaip 
ne isz tamstos? Bet reikia pri
sipažint, pavydumas kankino... kos priėjo prie vartų ir 
.Jus jeigu paimate, priesz jus 
kepures nusiima, mane gi, bū
davo už rublius ir plaka, 
kliuge žandus apdaužo! 
ka ežia beini net! 
mirszt!

— Sakykite, meldžiamasai, 
kaip paskiau gyvenusi Sofija?

— Ar su deszimGzia tuks
taneziu? Blogiausiai.. Vienas 
Dievas težino, ar ant jos tok is 
pirtraukimas ar kokis galat- 
užpuolė, ar sąžine ir puikybe 
padėjusi kamuot, kad pati sa
vo už pinigus parsidavė, 
rasit tamsta mylėjo, tiktai ži- 
note-gi,

ėjo

kas buvo?
— Perėjo viena savaite ir 

kita,.. Sėdžiu asz sau namie 
ir kaž-ka,
Stkiga atsidaro durys ir ineina
jinai... pasigerusi, kaip kiau- 

“Pasiimkite, 
užmirszote, o savo prakeiktus pinigus!

nepamenu, raszau.

Bel

Architektorius Mazginis at
važiavo in savo gimtini mies
tu, kur jis buvo pakviestas ka
piniu koplycziai atremontuot. 
Tame mieste jis užgimė,
mokslus, užaugo, subrendo ir 
apsivedė bet, iszlvpes isz trau
kinio jis vos-ne-vos ji tepažino. 
Viskas atsimaino.. Priesz asz- 
tuoniolika metu, kuomet jis 
persikrausto in Petrapili, pa
vyzdžiu, kur dabar stovi sto
tis, vaikezai gaudydavo kur 
mins dabar invažiuojant in 
svarbiausiąja gatve sminga in 
akis keturiu aukštu gyvena
masai namas — didelis viesz- 
butis, tuomet gi czion 
betvarkėj pilkoji tvora,
no tvoros, ne namai — niekas 
taip nepasikeite, kaip žmones. 
Užklausos vieszbuczio lekoju 
Mazginis sužinojo, 
giah kaip puse tu žmonių, ku
riuos jis esą pažinojo, iszmire 
pavargo ir isznyko.

— O Mazgini ar tu atsime
ni ? — paklausė jis iszleto se
nuko lekojaus, — Mazgini ar- 
chitektoriu, kuris su paezia 
buvo persiskyres.. Jis dar esą 
turėjos nuosavus namus Svirp
liu gatvėje... Gal-but pameni!

— Nepamenu...
J Na, kaip nepaminti! pra

garsėjusi byla, net visi vežėjai 
Prisimink! Jam per- 

skynna esą iszrupino advoka
tas Kepurinskis 
Žinomas sukezius, tas pats, ku
riam visuomenes kliube kaili 
iszkarse...

— Miku .Jonas?
— Na taip, taip... Ka, ar jis 

gyvas? Ar mires ?
— Gyvas aeziu Dievui. Jis 

dabar notaras savo instaiga 
turi. Gerai gyvena. Turi pasi
statęs du namu Plytų gatvėje. 
Nesenai dukterį už vyro iszlei 

’do..
Mazginis perėjo keli kartus 

isz kampo in kampa, pagalvo
jo ir nutarė isz nuobodumo pa
simatyt su Kepurinskiu. Kuo
met jis iszejo isz vieszbuczio ir 
tykiai nužengė link Plytų gat
ves, jau buvo vidur-dienis. K e 
purinska jis užtiko kontoroje 
ir vos-ne-vos ji pažino Isz 
kuomet tai vikraus, 
advokato, gy\’u, 
amžinai girtu veidu Kepurins
kas persimainė in kuklu žila
plauki, sulinkusi senuką.

— Jus manės nepažystate, 
užmirszote.. — pradėjo 
ginis. — Asz tamstos senu lai
ku klientas (lankytojas) Maz
ginis...

Kepurinskas atsiminė, paži
no ir apmirė. Pasipylė szauks- 

užklausvmai e"

žinojo.

apgavikas.

nu, 
szimts.

ji pažino
tiesaus 

nachaliszku,

Maz

mai, 
mai.

Sztai nesitikėjau! 
ne in galva neatėjo! — szauke 
Kepurinskas. — Kuom pavai- 
szint! Szampano norite? 
malonėsit© žuvelių?

* atsimini-

Tai niu.

sako atgal 
> y

ir trenkė man in veidą pinigu 
pakeli. Roiszkia,
Asz pinigus pakėliau, suskai- 
cziau... Truko penkių szimtu. 
Tiktai penkis szimtus ir suspė
jo praužt.

— Kur-g jus pinigus pade-

e.

jote ?

pa-

nepaga-

man

Mariute, 
niekšu neinsi-

Jau asz ir taip, ir szi-

as-

Do- 
neiszlai- 

Apsiverke,

t tesą
vuz-

Jus be- 
pelnyda-

k i sze-

neiszlaike.

n ('ra

Sii\\ Valstijų Paežio Depar
tamentas suseko užtektinai vi
sokiu 
knyga apie 
ti.”

Jeigu pasitaikytu skaityto
jui aplankyti “Ses<pii-Ceiiton- 

paroda Pbiladelpbijoj, 
peržinrek Paežio Departamen
to paroda. Matysi modernisz- 
kai iszrodyta paezta su veliau- 

iszradimais kaip 
iszsiunl i net a

nial J ?

dejas ir

Gai 
Dievuleli 

tu mano, kiek asz isz tamstos 
savo laiku pinigu iszkrapsz- 
cziau, kad nežinau kuomi ir 
pavaiszint... tikrai nežinau...

— Praszau nesirūpint — 
tarė Mazginis. — Asz tik pri
puolamai užėjau — neturiu 
laiko. Netrukus man reikia in 
kapines važiot, koplyczia ap
žiūrėt, 
ma.

užėjau

Asz paėmiau užsaky-

— Ir puiku! Užkąsim, isz 
sigersim ir drauge nuvažiuo
sim. Mano arkliai geri! Ir ta- 
mista pavežysiu, ir su burmis
tru supažindinsiu... viską pa
darysiu... Bet kodel-gi, tams
ia, tarsi szalinates nuo numes ! 
Sėskite areziau! Dabar jau nė
ra ko bijotis... Che-che... 
•Pirmiau isztikruju, buvau vai
dinas, kaip vyjurkas, vyras 
(kaip ąžuolas... nieks nedrys 
'davo areziau prieit, o dabar 
jaueziuosi tykus, kaip vanduo, 
’žemas kaip žole; pesenau, ap
sivedžiau... turiu vaiku.
Laikas mirt!

Prieteliai užkando, iazsigere 
Jr porine briczka nuvažiavo už 
tnięsto, in kapus.

turiu
. .Ii *

— Praeities bvla...
ko slopties... Žinoma, sau! Ko, 
tamsta, taip in mane pažiurė
jai? Palaukite, kas dar toliau 
busią... Isztisas romansas 
(meiles prietikiai), psiehatri! 
.j«!

Szitaip už kokiu dvieju me
nesiu, ateinu 
namo
rūgės, kaip devynios Petny- 

Užbraukiu degtuką ir 
žiebiu lempa žiūriu, ugi sėdi 
pas mane ant sofkolos ponia 
Sofija ir taip-pat girta, visa 
iszkrikusi, kaž kokia laukine, 
tarsi
instaigos isztrukusi...

asž viena karta 
girtas-girtuoklclis, su-

ežios...

Sofija ir taip-pat girta

isz Tauragės pamiszeliu 
“Duoki

te sako, man atgalios mano pi
nigus, asz ajisisvarscziau. Jai- 
gu jau pult, tai jau kaip reikia 
pult veidu in purvyną! Niek- 
szo, atsigryžkito ir atiduokite 
pinigus!’’ Netvarka!

— Ar, jus... davėt e?
— Pamenu, daviau deszimt 

rubliu...
— Ak! na, nejaugi taip gu

Mazginis.
t ’

lima? — susiraukė
— Jeigu jus pats negalėjote ar 
nenorėjote jai duot, tai reikė
jo man paraszyt, ar k a tokio... 
Ir asz nežinojau! A? Ir asz ne
žinojau !

Mano mielas, kam ežia man 
berašyt, jeigu jinai pati jums 
rasziusi, kuomet vėliaus ligo
ninėj gulėjusi ?

— Abelnai, tiesa pasakius, 
asz taip buvau užimtas nauju 
susižiedavimu, taip visur suki
nėjausi, kad man ne 
rūpėjo...

laiszkai
Bet jus, doras žmo

gus, jus antipatijos prie Sofi- 
delkojos jokios neturėjot... < 

nepadavet jai ranka?
— Žinote ka, Petruk, 

bartiniu metu praeities neisz- 
matuosi. Dabar mes taip sau 
galvojame, o tuomet visai prie- 
szingai galvojome... Dabar asz 
jai, rasit, ir tuksianti litu duo- 
cziau, o tuomet ir ta deszimti., 
no veltui atidaviau.. . Szlyksz- 
t i istorija!

Visko napasakysiu!

da

Reikia 
užmirszt... Bet sztai ir atvažia
vome... Briczka sustojo ties 
kapiniu vartais. Mazginis ir 
Kepurinskas išlipo isz briez- 

p a su
ko ilga, placzia alėja. Apnuo
ginti medžiai ir krūmai, pilki

ir kryžiai ir paminklai buvo ap- 
a >

Metas už-
szarmoje.

vagys

ir,

Gavusi

kari-

smarkiai maukdavo 
rojaus skystimėli. ..
pinigus, pradėjo su karinin
kais ūžt, trankytie©. Girtuokly- 
be, paužimai, isztvirkumas... 
Užvažiuoja, būdavo, su
ninkais in traktierių ir ne tai 
kad balta-keles' ar ko-nors 
lengvesnio, o taikosi spirito 
ir szampano užgriebt, kad vi
durius degintu ir galva ap- 
kvaistu.

— Taip, jinai buvo paszc- 
lusi moteris
prisikentėjau. Būdavo, 
menkniekio užsigauna ir pra
deda nervuoties...

Be galo nuo jos 
del

Kiekvienoje sniego 
gnužteleje atsimuszdavo aiszki 
saules diena. Kvepėjo, .kaip 
paprastai kvepia, visuose ka
puose: puvėsiai ir szviežiai — 
prakasta žeme...

— Geros pas mus kapines 
— tarė Mazginis. — Visai pa- 
nasziai kaip sodas!

— Taip, bet gaila
paminklus vagia... O sztai už 
ano. spižinio paminklo, 
dešinei, Sofija Mazginiene pa
laidota. Ar malonėsite pasižiū
rėt?

Prieteliai pasuko po deszi- 
nei ir drąsiai mindami po kojų 
nukritusius1 lapus pasuko link 
szpižinio paminklo.

— Sztai sziezia.. — pasako 
Kepurinskas, nurodant in ma
ža paminklu isz balto marmu
ro. —Kaž-koks leitenantas esu 
ant jos kapo paminklu pasta
tęs.

Mazginis iszleto nusiėmė ke
pure ir savo plike saulei paro
de. Kepurinskas, in ji pasižiū
rėjęs, taip-gi nusiėmė kepure 

| • 1 • 1 1 • 1 V • 1 •

k a po

0 paskiau ir kita plike sužibėjo nuo sau-

“balta ama- 
arba džiova. Pana Nethor-

sole, apleido teat ra ant visados 
ir dabar losz nauja role ~ ko
vodama priešais 
ra ’ ’
sole apleido teatru 1914 meto
instodama in pulką jlažiureto- 
ju ligoniu kada prasidėjo kare 
ir pasiliko ant tojo dinsto lyg 

J i ji sako, geriau 
gyvastis serganeziu no

sziai dienai.
gelbėt g
kaip linksminti žmonis ant sce
nos.

les. Aplinkui buvo kapu tyla, 
tarsi ir oras buvo negyvas. 
Prieteliai žiurėjo in parniūkia 
tylėjo ir svajojo.

— Miega sau,!

siais iszradimais kaip grci- 
czia ilsia iszsiunl i net a paežio 
si imi iuiai. Svocziai gali pailsė
ti ir paraszyti kelius žodelius 
namon.

Szitas Sesqui paeztas 
daugybe 
net i k 
ežiu. Yra paveikslu galerija, 
kur galima matyti paveikslus 
paczto banditu ir kitu krimina
listu, rinkini szaudyklu ir kitu 
inramkiu kuriuos jie vartojo. 
Bet vitrina visokiu vaistu, ku- 

a pga udi nėjo tukstanezi u s 
gyventoju ir i mm i 

gruntu ir iszlupo milijonus do
leriu ar lik nebus interesin
giausia visiems.

Paežio Departamentas 
stovi už visus žmones ir kom
panijai kurie pacztu veda biz
ni. Bet yra priederme Paczto 
Departamento sustabdyti, kur 
galima, vartojimu paczto del 
ap’gavyszcziu. Jaigu tik paež
ius sužinos kad koki siuntiniai 
yra apgavingi, siuntini paženk- 

fraudulent,” ir atgal;

keist u 
Yra

rie 
viet ini u

buvo

t uri
interesingu daigiu, 

a t* •bet pamokinau-

ne-

šiaušiu gydytoju, suli 
ku, išgydomas.

4 4 
garsinamas sugražint i 
kurna. Iii keturis melus iszra- 
dejas suėmė $1,200,000. Iszra- 

keli pagclbininkai
sziandien sėdi kalėjimo.

Net ir vėžys, kuri liga taip 
suka galvas geriausiu ir gar- 

g apgavi- 
“ Pulifico”

gvarantuoja veži iszgydyti i n 
trumpa laika. B<4 kuomet val
džios chemikai iszegzaminavo 

'ta preparacija rado kad susi 
dėjo isz vandens

rado kad
, alkoholiaHs, 

jodos ir vaistu vidurius sulino 
suot i.

“St.
iszgydyti džiova, 
ir dusuli. O “

James (iii garsintas

I

H

I
K

Oi tu motinėlė su savo dukrele, 
Kurios lojote per vis:

Ant žmoni u visaip iszrandate 
Nuolat juos kandate.

Jau Klevclaudo žmonvs ant*
jus susitarė, 

Idant iszguit jus, mitinga 
padare, 

Arba su smala apipils,
Su plunksnomis aijiredis.

Veluk malsziai sėdėt, 
Savo kaimynus mylėt, 

In akis nesi kabyt, 
Nuo visokiu iszvadvt.*

Randasi lenais ir kelios leidos, 
Meres, Perles, ir Keides,

Kurios Liet u viszkai užmirszo, 
Ant kožno žiuri isz aukszto, 
Sako, kad josios Airiszes, 

Srn i rda n cz i os k a t f i szes, 
“Litvisz vi don’t laik, 
Beter Mikarti Maik!”

Bet ar ilgai jus rnyh‘s 
Mikartukas,

Stora lupa tasai katfiszukas!
O ne, tik ant trumpo laiko, 

O po tam jus ant juoko laiko.
Veluk su Lietuviais, 

Ne kaip su žaliablekiais.

i nedele,

, 'įnlĮ 
nil

” <r

reumat izma 
Dirigo 1K45” tu

rėjo pailginti žmogaus gyvas
tį.

Yra sunkus daigias susi'kti 
apgavinga kompanija ir 
stabdyti jos veikimą.
tys apgauti žmones ne stos liu
dininkai priesz tas 
jas. Ir kampanijos 
szimtus tukstaneziu doleriu 
pasiduoįda. Pavyzdin, “ 
gol” piliules, kurios turėjo | 
didinti žmogaus sveri.
dejas buvo suimtas, turėjo už- 

■ simoketi bausme isz $30,000 
liet eme tris metus sustabdyti

• kompanijos veikimą.
300 liudininku buvo paszaukti 
__  _______,........... i tęsęsi 
per tris menesius. Biznis egzis
tavo per asztuonis metus. Ir 
kad nors valdžia uždraudė 
pardavinejima tu pilių dar per

t" A '• A 1 > V

pasiduoda.

11

SU-

•s pa-

kompani- 
pasidare 

ne- 
Sar-

>a-
Iszra-

I

I

o1
i

M

W

f'!
i
I
■I 
•I

'iii

lins “ fraudulent,” 
siuntėjui sugražins.

Kadangi mes ’ 
vykti Pliiladelpliijou pamatyti 
Paežio paroda 'bet mus intere
suoja lie a'pgavingi vaistai, 
czionais paminėsimo lik keletą 
isz ju.

Sziu visu bonkute arba bak- 
sukas randasi vitrinoj —

“Gland Treatment for the 
Restoration of Youth” kompa
nija Cbicagoj kas met praleido 
apie $100,000. apgarsinti szitas 
g) (lnoh‘s, bet” .fieln^ itžshnftke-. 
jo Inos pinigus praleist i nes 
nuo žmonių įavo $300,000. pa
kol Paežio Doparlamenlas su
žinojo ir sustabdo siuntinėjimą 

’ pacztu.

ir Beveik

j

— peri rau
ke tyla KepurinakMs. — Ir var
go, jai maža, kad kalte ant sa
ves prisiėmusi it kopjaka gė
rusi. Petruk, prisipažinkite!

— Kame f ' niūriai pa-— Kame?’ Y
klausė Mazginis’

— O tame.. Kad ir nosma-
bet jigi ir szlykszti praeitis, 

geriau, negu szitįa.geriau, negu sziln.
Iv Kepurinskas parode pirsz- 

tu in savo pliko.
— Būdavo, ir manyte ne

pamaniau apie mirties valan- 
Kad taip rodos, susidur- 

cziau su mirtimi, tai, regis, 
dešimts žandiniu jai suduo- 
eziau, o dabar... Na, ka ežia be
kalbėt! Kiti metai, kiti lapai!

Mazgini apėmė lindesis... 
Jis staiga užsimanė verkt ir 
taip gailiai, kaip kadaisia už
simanydavo meiles... Ir jis pa
juto, kad tasai verksmas išžel
iu pas ji labai gardu, 
nantis. Akyse pasirodo rasele, 
ir jau iri gerkle buvo besi ritas 
kamuolys, bdt... drauge sto
vėjo Kepurinskas, ir Mazginis 
susigėdijo prie liudininko 
verkszlent...
atgal ir nuėjo link koplyczios.

'Tiktai dviem valandom pra
slinkus, pasikalbėjo su bur
mistru ir apžiūrėjęs koplyczia, 
jis valandelejegavo laiko, kuo
met Kepurinskas sznekuczia- 
vosi su įkunigu, ir nubėgo 
verkt... Slaptai priselino prie 
paminklo, kaip vagis, kas mi
nute dairydamasis. Mažas bal
tas paminklas žiurėjo in ji už- 
simaseziusąi, liūdnai ir taip ne 
kaltai, tarsi po juo 
mergaite, o : 
tvirkusi persiskyrusi žmona.

“Verkt, vekrt!” svajojo sau 
Mazginis.

Bet momentas verkti jau bu
vo praleistas. Kaip nemirksejo 
akimis senukas, ‘kaip sau nein- 
kalbinejo, o aszaros neriedejo 
ir kamuolis nesirito in gerkle.. 
Deszimts minucziti pastovėjęs 
Mazginis mostelėjo ranka ir 
nuėjo Kepurinsko jeszkot.

— J. Naruszeviczius.

Cla.ee

ga iv i-

prie
Jis urnai pasuko

gulėjusi
ne pasileidusi, isz-

Liotuviszkas Graborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moteroms. Priei
namos prekes;

61U W. Spruce Nt..
MAIIANOY CITY, PA.

MAHKKT ST.,
TAMAQVA, PA.

visi negalime anį iszklausvmo kuris

viomis metus gauta $500,000. 
Buvo arsziausias atsitikimas.

Apart szitu vaistu, invairiu 
žmonių paveisklai labai indo- 
mus. Nes reprezentuoja apga
vikus, kurie buvo valdžios su
imti ir pasodinti kalėjimuose.

Taipgi ežia galima pasiskai
tyti apie invairius buklus kaip 
žemes ir aliejaus kompanijos 
agentai apgaudinėja žmones.

— F. L. I. B.

*• *
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Yra labai daug visokiu se
natvėj vaisiu. Toki gal dau
giausia žimrriiu užinteresuoja. 
'Tie vaistai visokiose formose 

’j “La Mar 
kuris muilas

larduoti. Pasirodo
Reducing Soap,” 1 
garsintas labai greitai nutrinti 
žmogaus 
■pardavinėjimas 
szio nfuilo iszradcj'as surinko 
$150,000.

“Oxypathor

riebuma. Ir pakol 
sustabdytas

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialists 

Vito* Kronhxkos Ligo*.
T u berculinc” 

gražiai skamba, garsintas džio
va iszgydyti — ant syk isznai- 
kinti džiovos perus. Iszradcjas 

Oxypathor Tuberculine” nie
ko nežinojo apie medicina. Ži
nojo kad glycerinas ir creosote 
negali sveikatai kenkti ir isz tu 
padare džiovai Vaistus.

i t
Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiego 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus*

Owens Electric Beit“Owens Electric Belt” szios 
gadynes puikiausias iszradi- 
mas nes iszgyde pavojingiau
sias ligas. Tik reikėjo užsidėti 

Isz viso vertojoszita juosta.
iszgydyti dvidešimts ligų. Bot 
kita kompanija Toledo, maty
dama szio juosto pasisekimą 
iszmane geresni iszradima. — 
“Electric Chemical Rings”. 
Žiedas turėjo iszgyldyti trisde- 
szimts ligų. Tik reikėjo neszio- 

ir tas ste-ti žiedą ant pirszto 
buklus dare, diena ir mikli. Pa- ---------------- f--------------

M VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui due- 

damos pavyzdinis bonkutis 
BAMBINQ, Mes norime, 
kad Jt|a išbandytumet Ji!
F. AD. RICHTBR A. CO.

Berry & So. Sth Sts.
Brooklyn, N. Y.

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
koj'oma s—pamėginkite

U

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

Kraujo ir Odo* Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna aanvaite—Seredomi*, Ket- 
vergais ir Petnycziomis. Ofiso* va« 
lando*! 9 ryte iki 8 vakaro.

BAUSUM NAME. -
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE. PA.
Jil. . . ........ . .. ................................. .....a lam' i *y*ą«b. n. ii

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. - Preke 15c 

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

♦ ♦ ♦

Yra gaspadineliu geru, 
O ir gana doru,

Bet daug ir tokiu vaikine, 
Ka tik myli namine.

Kaip tai Bingamptonc kėlės 
sutikau, 

Isz nežinių ant ju užklupau, 
Ant vyru praszymo in ten 

nuvažiavau
Bet jau kantrybia ir 

piktumą nesulaikiau
Kada vyrai isz darbo pareina 

O tai jau paprasta naujiena, 
Vakarienes nesiranda, 

Kad tu laužki sprandą.
Misi ūke serga ant gumbo 

Pilna szaszlavu st ubą, 
Buteliai ant stalo guli, 
Sako gyduole tai buli, 

Eidama ant dypo paregėjau, 
Kaip dvi mergicos kalbėjo, 

Kad mane ketina nukankyt, 
Ir gerai kumsztems apdaužyt, 
Bet kvailiukes manes nepažino, 

Kada stovėjau arti vežimo.
Viską girdėjau, 

In galva inside ja u.
Badai randasi tenuis szlarki 

mergica,
Kuri gano arklius sakosi 

yra jankica,
Bet geriau padarytu, 

Kad tuoj susivaldytu.
Jau ant josios danti gelandu, 

Jaigu nepaliaus po szimts 
balanų.
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Antras Floras,
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Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje nėr 
gali būti nieko geresnio ir page!-A

> bingesnio.

,t-Įįį N • ■ «ii

35c. valstinSge. ' 
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Ilei jus mamutes isz Mikadu, 

Kas ten darosi su jumis po 
szimts paraliu.

Jau pradėjot© už daug 
girtuo'kliaut,

Veluk geriau butu kad tuoj 
paliaut.

Tuom kart da jums prasergstu, 
Žiurau ant senatvės ir jusu 

metu,
Bet jaigu ka iszgirsiu da, 

Tada bus jum nemaža beda, 
Rūteles,atsiminkit, su 

manim ne szposas, ‘ 
Nea|)malszys manės ne bosas, 
Kada ant jusu sprando užeisiu, 

Ir vela su forduku in Mikadu 
atvažiuosiu.

" h!

di’Jlį

ii1

.

W. Szneideris ir Sūnūs
GBABEORIAL

Patarnaujame simpatiszkal, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai ventuvSm* 
krikštynom* ir tt 

Bell Telefonai 90

215 E. Centre St. Shenandoah.
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Paskutines Žinutes.
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Scranton, Pa. f Po trumpai 
ligai mirė ežio imi s 23 Oetobo- 
rio, Motiejus Sajdauekas, 1451 
Albright uli. Velionis paliko 
dideliam nuliudimia savo

Isz Lietuvos.
MAULR

X, ‘ <

— Petnyežioj Mitchell Day 
kasi k los ta diena nedirbs.

• — Panedelyje pripuola Vi-' ežia, viena sunu ir duktere kai- 
į po ir kelis anukus.su Szventuju. *

— Utarninke Uždu-szine.
t Marijona, 29 metu duktė 

Juozo Kasporavicziu, North 
8th uli., po keliu menesiu ligos, 
mirė Seredos ryta apie 11 va- 
lamln. Velione paliko tėvus, 
brolius Vinca kuris yra ateiti- 
niu palicijautu, Juozas Park 
Place, Jonas ir Albertas namie 
ir dvi seseris Veronika ir Pri- 
cilla. Laidotuves atsibus Su- 
batos ryta su bažnytinėms ap
eigoms.

— Vladas Perknuckas, 418 
W. Centre ulvezios likos skau
džiai sužeistas Mahanoy ka 
syklose, kada szuvis iszszove 
adgal pataikindamas jam iu 
licczin-s.

Bukmanteje likos suras-
><r v1as negyvas Airiszis .John Ry

an. Kokia buvo priežastis jojo 
mirties, tai nedažinota.

— Gedimino Politikos Kliu- 
bas laikvs <li<leli susirinkimą 
Panedeli vakara ant Norkevi- 

Visi balsuotojai

pa- 500 ŽMONIŲ
SUŽEISTA.

RUMUNIJOS KARALIENE MARE NEW YORKE. VISUR BUNA
KARALISZKAI PRIIMTA. £ A

' ■ ■ ■ ■ »J

PAIESZKOMA.
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Poughkeepsie, N. Y. — Tik 
ka gauta žinia jog tenai auto- 
mobiliaus nelaimėjo tapo už- 
musztas Simas Rimas, dauge
liui Brooklyniecziu pažysta
mas siuvėjas, seninus gyvenos 
B rook lyne.

Jis buvo vienas isz tu, kurie 
siuvėju darbams czionai pn- 
sii'ii kūjus, su 
iszsikele in Poughkeepsie, kur 
jau esą 
ten

czionai 
darbavietėmis

<4;
11 Lietuviu szeimvnn 

iszemigravnsiu. — V.

Shamokin, Pa. f Gerai žino
mas del daugelio Antanas Za- 
blackas, 67 metu, mirė praėju
sia Petnyczios vakara. Velionis 
pergyvenęs Amerike daugiau 
kaip 30 metu Shenadorije Ir 
Minersville, 
nuliudimia 
dukteres: 
Darata
Magdalena 

ir

TARPMUSZTINEJ 
LIETUVIU IR LENKU

BAŽNYCZIOJE, LAI
KE PROCESIJOS.

BAŽNYCZIA UŽDARYTA.

Pagal paskuti-

penki

Pajeszkau savo pusseseres 
Onos Bacvinskienes, po tėvais 
Kaleinikiute, paeina isz Sųval-

7, KKW K

pasveikina

tas labai kenkia josios

► •
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ku Red., Puncko Para., Ciralu 
Kaimo. Pirmiau gyveno Ams
terdam dabar iszvažiavo in In
diana Steita. Jaigu kas apie ja 
žino meldžiu praneszti o gau
sit $5 nagrados arba tegul pa
ti atsiszaukia nes yra labai 
svarbus reikalas isz Lietuvos.

John Barkausky
309 Pottsville St., 

Minersville, Pa.t .88)

ANT PARDAVIMO.
-------------- i

Farma 32 a keru žemes taip
gi prie fanuos biznis. Namas 
geras yra garadžius, prudart 
del žuvavimo girios del malku 
visokiu vaisingu medžiu. Ran
dasi strvirsz 100 ypjzUi, F^rma 
arti kelio in Bloomsburg mmž- 
ilgio darys State Road. Pricr

* Al 1 «i m ’’ *

Kaunas. — 
nius danoszimus, tai Įniki* už- 
klupimo Lietuviu ant Lenkisz- 
kos procesijos katedroje Szv. 
Kryžius, likos sužeista 
szinitai žmonių.

Viduris bažnyezios turi bai
su regini. Visi langai isz<laužy
ti, lonkos perverstos, altoriai 
taipgi suga/lyti, o ant grindų 
ir sienų randasi plotinai krau
jo. Vyskupas bažnyczia užda
ro.

Lenkai dažinojo buk skiepe 
po bažnyczia randasi paslėpti 
lavonai užmusztu dvieju moto
ru ir kūdikio laike tojo sumi- 
szimo. Policijų padare revizijų 
bet nieko nerado.

Visi kurie likos aresztavoti 
už ėmimą, dalybų toje muszty- 
neje po perklausimui, 
paleisti ant liuosybes.
ergelis bus perklausytas sūdo.

/k

Mynios žmonių pasveikina 
Rumunijoj karaliene Marijona, 
kada iszlipp isz laivo ir likos 
nuvežta in hoteli. Mažesnis pa
veikslas parodo karaliene pri- 
sižiiirinedama ant miesto, kada 
da st o vejų aid laivo. Buvo la-

žastis pardavimo, savininku 
nesutikimas. Parai duos pigiai 
del greito pirkėjo.

Alex. Gregas,, . 
ZioiiR Grove, Pa.

Paliko dideliam 
paezia, 

t Ina Gedminiene,
Czi'kage, 

Great

ket ures

Poszkienia
Digriene 

Neck ir Marijona Mileriene 
Mount Carmel ir viena

Gimė Lietuvoje,
Asą vos kaimo, 

Lubavo parapijos. Jo suims li
kos užmnsztas ant I 
lanko laike Kvietines 
Laidotuves atsibuvo su bažny
tinėms pamaldomis Szv. Miko- 
lo bažnyczioje. Nuliūdus szei- 
mvna sudeda karszta dekavo- 
ne — lai Dievas visiems at Iv-• 
gina už atsilankymu ant laido
tuvių ir padovanotus žiedus.

Jersey City, N. J. — Stepo
nas Gadžes (Gaidys.') 6 metu, 
ir Walter Millewicz, 4 metu, 
iszgere namie virtos munszai- 

isz bonkos, kuri 
\irtuveje ant

buvo arti mirties. Millevieziu- 
kas suklupo ant trepu savo 
namo ir paszauktas gydytojas 
vos atgriebi*. Motina gi Gai- 

neprisieme.

t.0.29)

ANT PARDAVIMO.
ežia u s sales, 
yra užpraszomi atsilankyti nes 
btts apsvavstomi dalykai kas valku gnber., 
link ideinaneziu rinkimu. Susi
rinkimas 
va k kare. 2t.

— Vtarninke balsavimai ant 
visokiu virszininku. Ar esate 
gerai apsx arste ant ko ir už ka 
balsuoti! Didelis laikas idant 
ta ji dalyku gerai pagalvoti ir 
balsuot kaip jums savžine pa
rodo o ne kaip kiti jums skam
bina iu ausis ir prižada jums 
rojų ant žemes, bet po rinkimu 
jus nepažysta ir nesiduoda ne 
prieit prie saves jaigu nuo juju 
reikalaujate kokio suszelpimo.

Subatoj, pirma valanda po 
piet atvažiuos visas būrys po- 

“paspy- 
jums ant kampo Main

praeities 6 valanda

litikieriu in Mahanoju 
cavt’ ’
ulyczios. Gerai teminkite k.i 
jųips pasakys ir už k a turite 
balsuot.

SHENANDOAH, PA.
— Helena Raczinskiute ei

dama in mokslainia likos pa
taikyta ir sužeista per pasiu- 
tiszka bambilista ir likos nu
vežta in vietine ligonbute aut 
gV/lymo.

• ■f Juozas Stravinskas, mirė 
Utarninko ryta namie po No. 
230 S. Ferguson, sirgdamas ke- 

Velionis turėjo 
t ris

ir
)O-

Pet- 
pamahlomis

les sanvaites.
57 metu, paliko paezia, 
po-sunius, Antana, Juozą 
Petrą į sus, kaipo broli Stej 

leidotuves atsibuvo 
rvta su

'. Jurgio bažnyczioji*.

na.
n vežios

Frackville, Pa. — Adomas 
Szerkeviczius, 72 metu, nupuo
lė nuo trepu, penskeldamas pa
vojingai galva. 'Kuojans likos 
nuvežtas in Ashhindo ligonbu- 
te, kur jam daktarai padare 
operacije, bet jojo padėjimas 
yra pavojingas ir vargiai isz to 
iszliks.

Boston, Mass. — Juozas Szn- 
kys, Kcal Estate agentas šilsi

ant omobili u dvisodino in
mergas ir jas sako vėžės in Re
vere Beach. Merginos 
viena Emma F. Cooper, 17 me
tu, kitu Doris F. King 18 metu 
abi isz Cambridge. Szukys po
licijai sake, kad jis kis mergi
nas susitikęs ant tilto tarpe 
Botono ir Cambridge ir ju 

. praszomas sutikės jas atvežti 
iii Bostoną. Bevažiuojant jos 
papraszusios, kad jis jas nu
vežtu in Revere Beach, ka jis 
ir padaręs. Merginos atsisėdo 
palei ji karo priekyje ir links
mai važiavo. Bevažiuojant kas 
tokio sukliuvo jo karui ir jis 
iszlipo apžiūrėt. Iszlipes apsi
žiūri, kad neturi $175 kuriuos 
turėjo kiszeninje. Viena mer
gina policijai sako, kad Szukio 
pinigai iszkrito ant automobi- 

. lio sėdynės ir juos paėmė, bet
nevoge. _ _ —S.

« #1 "

buvo

Antana.

--- H 
nes 
Gaidžio

M illewicz,

smili
Su-

kariszko
i kares.

stovėjo 
stalo,

atgriebė.
džio gydytojo neprisieme. Ji 
sako tėvas geria kasd’nm ir ne 
mažai, o jam tas sznapsas nie
ko nekenkia. Gaidžiai turi ma
ža saldainiu krautuvo 
472 Henderson St.
nužvelgia, kad ton degtini* yra 
pardavinėjama . —V.

EXTRA SUSIRINKIMAS

po nr. 
ir policija

Komitetas Szv. Juozapo Pa
rapijos, Mahanoy Lity, Pa., su- 
szaukia extra susirinkimą, ku
ris atsibus Se red oje 3 diena 
Lapkriczio, Norkevieziaus 'sa
loje, 7
pa ra pi joną i yra užpraszomi at
silankyti <nes bu's labai svarbu 

(88 
Per paliepima Komiteto.

>0 valanda vakare. Visi

reikalu apsvarstyti.

SIUTAI
ir <

Overkotai?
VYRAMS IR VAIKAMS >

PO $25, $30 IR $35
Geriausios ruszies.

Siutai su dviems kelnėms.
Mes juos gvarantiname kad 
yra geriausi pirkiniai visam 
Schuylkill paviete už tuos 
prekes. Ateikite pamatyt. 

kepures
MARSZKINES

APATINES DRAPANOS 
IR T. T.

SKRIBELES

THE 
LEVIT STORE

15 W. CENTRE ST., 
MAHANOY CITY

Naudok U

nuo pleiskanų

likos
Visas

rnoszia
sumažinti spirito

ATPIGS SVAIGIEJI 
GĖRALAI.

Finansų ministerija 
instat vma
akcizu. Tuo bildu manoma su
mažinti spirito kontrabanda. 
Klaipėdos kraszte ir ties 
markacijos linija.
ISZDYKELIAI NUSZOVE 

BRIEDI.
Jurbarko apylinkėse, keliose 

vietose pasirodė reti ir jau se
nai Lietuvoje isznykc gyvuliai 
— biedžiai. Taczian atsirado 
iszdykeliu, 'kurie, susidėjo bu
riu nnszove viena taip reta ir 
brangu gyvuli. Policija, paty
rusi szi in vyki, sdstato proto
kolą, patraukti iszdy keliams 
atsakomvbeii. 

•k

POLICIJOS SKAIOZIUS.
Vidaus reikalų niinisterio 

])areiszkimu, priebz karu vie
nas policijos tanautojas tekda
vo miestuose 400 gyventoju ir 
valscziuose 2,500. Dabar — 
miestuose 500-600 ir valseziuo- 
se daugiau kaip 3,000 gyvento
ju. Nors musu kaimynai dides
ni policijos skaieziu tiui, 
cziaus ponas ministeris randa 
kad musu policijos skaiezins 
per didelis ir ateinaneziais me
tais bus žymiai sumažintas. 
Szymet kriminalinei ir politi
nei policijai iszlaikyti skirta 
1,0300,007 litai, o ateinantiems 
metams numatoma tik 642,962 
litai.
PERTVARKYS PASIENIO 

POLICIJA
Piliccziu apsaugos departa

mentas ruoszia plana pasienio 
policija pertvarkyti. Numato
mam etams sustanpyti 80,000 
litu ir tiksliau suskirstyti pa
sienio policijos pareigas.

hai husi.stclwjus isz dideliu na
mu tam milžini'szkam miesto. 
Paskalai eina, buk karaliene 
apkvike telegrama nuo savo vy
ro idant gryžtu namo, nes jaja 
Amerikiocziai už daug kriti
kuoja o 
karaliszkai ypatai. Karaliene 
užginezina buk gavo telegrama 
ir mano apvažiuoti visa Ameri
ka kaip i.sz pradžia buvo nu
tarta.

UŽSIKIETEJAS ŽMOGELIS.

Namas su bizniu, biiczcrne ir 
groserne, namas naujas, skie
pas cimentuotas, gera vieta del 
biznio. PafsiduOs nebrangiai. 
Priežastis pardavimo nesvei
kata. Norintieji pirkti atsiszau- 
kite in Saules ofisą. (N12

d e-

— Klausyk Mikai — sako »
kunigas — ar atleidai visiems 
savo neprieteliams?

•X. a r* • < •

Mikas:, — Žinoma kunigėli, 
tiktai Petrui Krumplaicziui, 
kuris1 man pavogė keturis 
maiszus bulviu, tam negaliu 
atleisti.

Kunigas: — Jaigu jam ne 
atleisi, tai neeisi in dangiszka 
karalyste.

Mikas po valandėlei sako: — 
Na jau atleidžiu ir jam,

ant t uju iszlygu, kaip pasveik
siu, tai jam 
siu.

kaulus sulaužy-
*

2,500.

ta-

SAUGOKIS SKAUSMU 
KRUTINĖJĘ.

Dažnai priveda prie pavojingu 
ligų.

• •

Golos, skausmai ir diegimai kruti
nėjo dažnai buna nuo sunkiu, giliu 
szalcziu, kaip kad ir nuo muskulu pa
sitempimo.

Nepraleisk kitos miriutos, nekrei
pęs atydos szitam padėjimui. Sku
biai eikite in vaistine ir gaukite John
son's Red Cross Plaster ir uždk ant 
krutinės. Jis szildo, saugoja, ir nuva
ro szalin gėlas, skausmus ir diegimus 
veik urnai. Dar svarbiau gydomos 
ypatybes plasteris laiko prie krutinės 
vaistus, kad negalėtu iszsisunkti in 
ora, kiaurai pereina in nuduotas vie
tas, palengvina ir gelbsti pertraukti 
sukepima sujudinant cirkuliacija.

Nebandyk su nevartotais gydymais 
turint sziuos krutinės skausmus; pra- 
szyk vaistininko, kad duotu jums ta 
sena isztikima dideli Johnson's Red 
Cross Kidney Plaster su raudona fla
nele užpakalyje. Gausit visose vais
tinėse. V
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro Kline Satoro.

19 W. Center St. Mahanoy City
- * 1 •

BUDROE VAN SERVICE

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

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

Bell ‘Telefonas 341-J.... • ■ «' ..i ■< | ■ N
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DIDŽIAUSI tabako organizacija pasauly 
gamina tik vieną cigaretę—Camel. Į šią 
vieną rūšį sueina visas noras patenkinti, 
visas pasaulio didžiausios tabako ekspertų 
organizacijos išsilayinimas patarnauti.

< * . * /

Nuo dienos kada Camel pasirodS ant rin
kos, jis susilaukė rūkytojų malones.

4
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kos, jis susilaukė rūkytojų malones. Kas ■ 
metą nauji milionai apšaukę jį vienu ir 
vienatiniu rūkymu.
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Tiktai didžiausio gerumo cigaretas gali
pasidaryti ir pasilaikyti tiek miliomj draugų.

I

Tiktai cigaretas iš parinkčiausių auginamų* . ’
•|j 'J r ' ' *.

tabakų įstengtų užpelnyti vadovybę pasauly 
cigaretų pirklyboje.

Camel tabakai yra puikiausi—ir jie taip
rūpestingai sumaišyti, kad jie niekad ne
nuvargina skonio. Camels niekad nepalieka 
cigaretinio atsidavimo.

Mes tikime kad pas Camels rasite džiaug
smo i 
puikiausi ir geriausi gali duoti.

Vsusijaudinimą kokį tik pasaulio
puikiausi-ir geriausi gali duoti. Mes kvie- 

■ čiame jus palyginti Camels su bile gami
namu cigaretų, bile kainos.

. Pasiimkite Camel!
■M

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY. WINSTON-SALEM. N. G 
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