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ISZ AMERIKOS
TAI TAU DAKTARAS
NORĖJO VAIKU; DAKTA

RAS JAI DAVE GERA 
PATARIMA.

DABAR JI APSKUNDĖ.

Los Angeles, Calif. — Mrs. 
Grace Benet ta, gana turtinga 
moterėlė neturėjo vaiku, kuriu 
labai geide, na ir tame tiksle 
nusidavė pas specialistą jesz- 
koti ĮUlgialbos. Atėjus pas npe- 
cialista, padare ant josios eg
zaminu ir aproiszke jai kad ga
li turėti vaiku, jaigu sutiks ant 
jojo patarimo... da prick tam 
turėjo užmokėt jam už “rodą” 
150 doleriu.

Motore inirszo baisiai ant 
daktaro kuris davė jai toki pa
tarimu, nuėjo pus kilu specia
listą, kuris jai aipreiszke kad 
vaiku negales jau turėti. Tada 
apsakė jam ka jai pirmutinis 
specialistas pasuke, na ir vis
kas dabar iszsidave. Poni Ben
et ta apskundė daktaru ant 
$25,(MX) už nužeminimą josios 
ir prikalbinima ant nemora- 
liszko pasielgimo. Teismas at
sibuvo už uždarytu dura o pa- 
licije pravardes daktaru neisz- 
davė del publikos.

4 l rod a

apskundė daktaru

300,000 DOLERIU TURTO. 
“PERLORIU8” PALIKO

K*>ki> tai(Jrocnbnrg, Pa.
Lenkas ar Liet n v vs kuris buvo 
prasimines V. Danielius, kaip 
apie tai raszo Angliszki lai'k- 
raszcziai, atvažiavo in Ameri
ka 46 metai adgal isz Lenkijos, 

užsiimdavo
pa rd a viliodamas

J’er visa ta laika 
“ perlorysta ” 
viską kas tik duodavosi. Per ta 

sz imtuslaika dasidirbi 
tukstanczius doleriu turto.
Apie gimines nieko neraszo.

> t ris 
doleriu

UŽ $4 NUSZOVE 
DARBININKĄ.

Chicago. — Leo Protowski, 
55 metu, 1906 S. Loomis St., li
kos nuszautas jo samdytojo 
Martin Tessner, 45 metu, 152 

stogu dengimo kontrak- 
?. Abu susibarė

21 st., 
toriam 
kūrinos siūle Tessnor, kuomet 
Protowski tvirtino, kad kiek 
daugiau priklauso. Tessner po 
to sugryžo namo, bet paskui 
su savo dviem sunais atėjo in 
Protowskio namus ir vėl 
siule tik $4. 
ir visi trys 
muszti.

už $4,

pa- 
Vel kilo ginezas 

puolė Protowski 
Galinus senis Tessner

iszsitrauke revolveri ir paszo- 
ve savo darbininku, 
ji sužeisdamas. Protow 
re
Tessnerai liko uždarvti 
well st. policijos stoties 
ji me.

mirtinai 
k i mi- 

pavieto ligoninėj, o visi trys 
Mas
ka le-

PACZIOS 
DRAPANAS SAVO 

MYLEMAI SU KURIA 
PABĖGO.

— Franas 
sumanė

Aliejiniai Szuliniai ,.Dega - Milijonai Gorcziu Aliejaus Sudėge.

Milijonai
T 

aliejiniai
Urys darbininkai sudegė ant smert o 

szuliniai, sudege Sour Lake, Hardin paviete, Texuose.
sudegė. Blcdes dacina ant milijonu doleriu.

keliolika smarkiai apdegė ir susižeidė, kada trys 
galonu aliejaus

BAISUS PADĖJIMAS
MUSU LIETUVIU

FRANCIJOJE
200 MERGAICZIU PARDUO

TA IN PALEISTUVIU 
URVUS.

Daniszkas Laivas Nu
skendo Delaware 

Upeje 
M /‘J

/
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Greensburg, Pa.
Garland isz Jeanette, 
pabėgti su Katriute Schmottz,- 
iute. O kad Katriute neturėjo 
tinkamu drapanų ant tosios ke
liones, Franas pasiėmė savo 
pacziules geriausia “drese” ir 
kailinius, aprodė Katriute ir 
abudu i'szdume po nogiu. Bet 
pacziule taip inirszo ant savo 
prisiego ir ne taip gailėjosi vy
ro kaip savo puikiu kailiniu, 
davė žine palieijai, kuri suseko 
pabėgėlius Pittsburge ir abudu 
uždaro kalėjimo. Franas turi 

. apie 36 metilu o Katriutę,,^
pietų.

MAHANOY CITY, PA.!
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38 METAS
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ISZGAMA SŪNŪS. [VYSKUPAS HOBAN |gZ VįSĮJ SZ3|jU
PAVOGĖ PINIGUS SURINK

TUS ANT NAMO, TĖVAS 
ISZ RUPESCZIO 
NUSITRUCINO.

Cambridge, Mass. — Mikolas 
Bryda, 55 metu, 32 Fairmont 
ui veži o'.

55 metu, 32 Fairmont 
, per daugeli metu rū

pinosi ir czedino pinigus, idant 
nusipirkti savo locna st u bele, 
kad vaikams taipgi butu leng
viau gyventi po jojo mircz'iai ir 
ne kensti tiek, kiek jisai isz- 
kentejo pribuvęs Ju.; Amerika.

Brvda suezedino 611 dole- 
rius, kuriuos ketino užmokėti 
už narna 
kosti, o 
savo akis.

Nakties laike, kada szeimyna 
gulėjo, pabudo Bryda, 
prijausdamas'ka tokio pikto ir 
in laika pamate kaip jojo 15 
metu šunelis Karolius, 
jau nekarta buvo pakliuvęs in 
palicijos rankas, lipo per Įau
ga. Norint s ji ji szauke bet sū
nelis iszszoko laukan ir dau
giau nepasirodo.

Tėvas nuėjo pa žiu rot po szie- 
niku, kur turėjo padojas pini
gus ant užmo'kesczio už narna. 
Pinigu ne buvo. \rargszas 
sidave ant

kaipo paskutine mo
ku riuos saugojo kaip

rodos

kuris

nu- 
•palicijos kur su 

verksmu apsakė kas atsitiko ir 
kad surastu jojo su nu su pini
gais. J>alicije vaiko nesurado. 
Tėvas a t ėjas liauno iszgere Iru- 
ciznos ir kaip rodos neiszliks 
gyvas.

Kada jojo deszimts metu 
dukrele nesulauke tėvo nuli
pant nuo virszaus, nuėjo pažiū
rėt kas jam atsitiko, surasda- 
ma ji mirsztanti. Tuojaus pa- 
szauke ambulansa ir nuveže ne
laiminga tęva in ligonbuti, bet 
nėra vilties iszgydymo.
NORI $25,000 UŽ PAVERŽI

MA PACZIULES MEILES.
Philadelphia. —Feliksas Mi 

levcki, 52 metu, 
ant 2538 Salmon ulyczios už
vedė teismą ant $25,000 prie- 
szais Petra Vaszcievski, 3435 
Edgemont ulyczios, už paver
žima nuo jo pacziules, neteki
mą jos meiles ir da iszmete ji 
laukan isz jo namo, 
laidinis 
idant ponia 
padarytu su savo vyru. < 
10 UŽMUSZTA, 38 SUŽEISTI

LAIKE RINKIMU.
Męksiko City, Mex. — De

szimts žmonių užmuszta o 38 
sužeisti musziuoso laike czio- 
naitiniu rinkimu. Paežiam 
mieste Meksike užmuszta sep
tyni o daug sužeista. Tampiko, 
Tabaske ir kitur atsibuvo kru
vini musziai tarp visokiu poli- 
tikiszku partijų.

jojo

gyvenantis

Petras-
Leokadija

nes prie- 
prikalbino 

taip,

rinkimu.

MIRE
LAIDOTUVES ATSIBUS 

KETVERGE.

BUVO VYSKUPU SKRANTU 
DIECEZIJOS 

30 METU.
PER

kardinolas Daugherty 
Lavonas rasis 
Sens los

Scra'ii t on, Pa. — Vyskupas 
Hoban kuris mirė Suimtoje nuo 
uždegimo plaucziu, bus palai
dotas szi Kctvcrga isz S.S. Pet- 
r6 1F Povylo katedros. Miszes 
laikys
isz Filadelfijos 
bažnyczioje lyg Seredos ryto. 
Kardinolas pribuvęs ant laido
tuvių paskirs tuomlaikini vys
kupą.

Vyskupas Hoban’as iszbuvo 
vyskupu Skrantu diecezijoje 
per 30 metu, apimdamas dinsta 
po mirusiam vyskupui O’Hara.

DUKRELES NUSIKIRPO 
PLAUKUS, MOTINA 

NUSIŽUDĖ.
Kansas City, Kan. — Char- 

lota Serlandie, labai gėrėjosi 
isz savo dvieju dukrelių, kad 
josios turi gražius ir ilgus 
plaukus isz kuriu, taipgi nema
žai gėrėjosi visi žmones, kurio 
pamatydavo mergaites. Nekar
ta motina kalbėdavo savo duk
relėms, kad jaigu duotu misi- 
kirpt sau plaukus pagal nau
jausia mada, tai isz sarmatos ir 
gailesezio atimtu sau gyvastį. 
Dukreles isz tokio motiniszko 
kerszto sau nieko nedaro ir ma
ne, kad motina jai'ses lik bau
gina atėmimu sau gyvasties, na 
ir davę nukir.pt sau plaukus. In 
kėlės valandas po tam, dukre
les surado motina negyva kam
bary je, o
bonkute kurioje radosi truciz- 
na.

szale lovos tuszczia

KARDINOLA S D AUGHER- 
TY APSIGYVENS 
PUIKIAM PALOCIUJE.

Philadelphia. — Už keliu san- 
kardinolas

Da u g h e r t y persi k ra u s t v 
seno namo in nauja, kuris yra 
tikru palocium, o kuris stovi

vaicziu James
iszS

Bala, padovanota per Patriką 
J. Lawlor isz Filadelfijos, ku-
rio verte yra 250 tukstancziai 
doleriu. Prie gyvenimo randa
si 40 akeriu 'žemes, tvartai, ga- 
radžiai ir gyvenimai del sodi
ninko, szoferiu ir tarnu. Vie
nas isz nameliu kuris stovi tojo

NEGALI GRYŽTI ATGAL 
IN LIETUVA. ’

V uz-

Kadangi frankas žy-

nu •
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SEPTINIOS POROS 
JAUNAVEDŽIU

I

SEPTYYNI BROLIAI IR 
SEPTYNIOS SESUTES 

ISZTEKEJO TA 
PACZIA DIENA.

BROLIAI

Sevila, Iszpanije. —■ Czionais 
atsibuvo nosenei nepaprasta 
svodba: sztai ta paezia diena ir
tuom paežiu la'rf<u, vienoje baž- 
nyczioje, vienas kunigas -suri- 
szo mazgu moterystes septynes 
sesutes Cesanzas su septyniais 
broliais 'l'onedos’ais.

Tęva i, t uju porelių nuo senei 
gražiam sutikime 

o kada
apteikė vienus septyneis sunais 
o kitus septynioms dukrelėms, 
padare tarp saves sutarti ir 
prižadėjimus,

prieszingi

r p
gyveno 
prie! elyst oje,

ir
Dievas

jaigu jaunieji ne
>bus prieszingi vieni kitiems 

tai ąpženys savo vaikus.
Vaikai su mergaitėms augo 

konia drauge, o 
ant vyru ir moterių, sutiko ant 
tėvu užmanymu, na ir ant galo 
ta paezia diena nutarė susirisz- 
ti mazgu moterystes, 

žmoni u

kada paaugo

Tukstancziai žmonių suva
žiavo isz visu aplinkiniu regėti 
tokia nepaprasta svod'ba septy
nių poru — broliu ir seserų ta 
paezia diena.

Suvir-

ANGLISZKAS STRAIKAS 
PABAIGTAS.

London Angliję. — 
szum milijonas angldkasiu, ir
kitokiu darbininku nu'džiugo 
kad ilgas strai'kas užsibaigė 
Su balos diena ir tik lanke pu
si raszymo per virszininkus.

JUGOSLAVIJOS KAIME
LIAI UŽLIETI.

Belgradas. — Isz priežasties 
pakilimo Danubes upes, visos 
aplinkines Barana ir Banato 
Iiikos užlietos — apie 40 tuks
tanczius margu lauko. Keli 
kaimai likos užlieti, daug ble- 
des padaryta ūkininkams ku
rio net ('ko visko.

lauko.

o ežia žiema jau po

EUROPA NETURI ANGLIŲ.
Paryžius, Francije. — Euro

pa sziadien rugoja, kad neturi 
anglių,
szonu. Pagal apskaitymu tu ju, 
ka žino, tai sziadien Eurdpoje 
trūksta szimtas milijonu tonu 
augliu idant užtektu per žie
ma. O tai vis isz priežasties di- 

gonerola Washingtona ir jojo, delio anglinio straiko Angli- 
Isz Ameritko kzgabena

vietoje, buvo naudojamas per

kareivius kada ojo isz Valley
Fęrge. Kardinolas bet turės sa- daugybe anglių in visas dalis 
vo ofisą mieste.

joj.

Europos.

1
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Paryžius, Francije. — Atvy
kę isz Paryžiaus Lietuvon as
mens pranesza sziu pasibaisė
tinu žinių apie Lietuvius dar
bininkus Prancūzijoje.

Per n a i i sz važiavus i u j 11
darbiauti Prancuzijon Lietu
viu darbininku sutartys jau 
pasibaigė: vienos partijos Rug 
piuezio men., kitos Rugsėjo. 
Darbininku dauguma liko be 
darbo,
mini nukrito, tai ir tie pinigai 
kuriuos jie buvo užsidirbę, 
ėjo niekais. Darbininkams atė
jo ba'das/Eies Lietuvos atstovy
be daugelis pas praeivius pra- 
szo pinigu duonai.

Be galo sunki ekonomine pa
dėtis sudarė galimybių darbi
ninkus blogai isznaudoti. Pasi
rodo, kad apie 
ir gražesniu daiiuninRu jau 
esą parduota Pietų Amerikos 
ir Afrikos paleistuvystes na- 
muosna.

Kiti darbininkai neturi gali
mybes sugryžti, nes už kelione 
reikia sumokėti 250 litu. Ka
dangi darbininku via apie

200 jaunesniu 
darbininku

tūkstantis, tai ir atstovybe to
kiu pinigu — 250,000 — netu
rinti. i

Agentas, Žoržas Korno, ku
ris su Vid, reik. min. (Endžiu- 
laicziui ministeriaujant) pasi- 
rasze sutarti nuvežti ir atvež
ti darbininkus, pasislepes.

Einant sutartimi Žorž Ker
no turi gražinti Lietuvon apie 
1,000 darbininku, 
jau nebus del aukszcziau pažy- 
met priežaseziu. Paddtis tuom 
yra blogesne, kad isz 1,000 isz- 
eiviu apie 700 yra moterys, 
kurioms sunkiau yra prisitai
kyti vietos sąlygoms.
DAUG UŽMUSZTA, TUKS- 

TANCZIAI SUŽEISTI 
PER FASISTUS.

ir už vėliausi užsikeisejima ant 
jojo gyvasties.
szimta žmonių užmusze o dau- 

kaip tūkstanti snžoido,
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Daniszkas laivas Fredersboro, kuris susimusze su Anglisz- 
ku laivu Manchester, nuskendo Delaware upeje,. tuojaus 
po nelaimei.

nuskendo Delaware 
I jU i vori a i i sZsi gelbėjo.

ISZ LIETUVOS
KAIP KATE ISZGELBEJO 

TRIS ŽMOGYSTES.
25 d i(»na, 

Sargeliu
Genovaite

1926 m.

MOBILIZACIJA KAREIVIU 
IR MUSZEI SKYDAIS.
Jurbarkas (“V.” kor.) — 

Rugsėjo men. Jurbarke invyko 
mobilizacija jaunuoliu karei
viavimui. Mobilizacijos salėjo 
susirinkę Žydai pradėjo užgau
lioti naujokus. Sziems gi Užė
jus gatvėn, 
dėjo stumdyti

(“V.

tikrai Žydai pra- 
8

bet tiek ju

Suvirszum

gi a u 
kaipo ir daugelis žmonių isz- 
mesta isz st ubu, kurie yra prie- 
szin'inkais Mussolino.

London. — Redikalisakas 
laikrasztis “Daily Herald“Daily Herald” 
skelbia telegramus isz Lugano, 
Szvaicarijos apie afkerszini- 
mus fašistu visose dalyse Itali- 
jos, už tai, kad juju prieszinin- 
kai geidžia nužudyti Mussolina

Paskutines Žinutes.
II Mexico City, Meksikas.— 

Mine Katalikiszku fanatiku 
užklupo ant gamijono užtnusz- 
dami kturis kareivius ir ofi- 
cierius. Asztuoniolika fanatiku 
užmuszta o daug sužeista.

V LapaHe, Ind. — Penki 
ginkluoti ban,d’tai apiplesze 
Peopled Tnist and Savings 
banka ant 140,000 doleriu. Vi
si banko darbininkai turėjo 
atsigult ant grindų kada ban
ditai apipleszinejo banka.

GERA RODA.
Jisai: — O mieliausia 

dūk, kaip man sunku! 
paveikslu neszioju visrtdos ma
no szirdyje

Jiji: —-

Mag-
Tavo

• • • •

Jaigu tau Mikai 
taip sunku, tai pakabyk ant 
dienos 1 * ■

Sausio
Szirvintu valscziaus, 
kaimo gyventoja 
Gaidauskaite pranesze polici
jai,kad’brolis Vincas kėsinęsis 
nunuodyti ja, jos seserį ir tik
ra motina. Pravedąs tardvma 
paaiszkejo kiyl Vincas Gaida1 
kaūsikas labai blogai nugyveno

• *■ • ’ iH A « i- l1 * uB • 111 •* *K'1’ f"11 1 'I*

nevio-

su savo motina ir seserimis ir 
ojo didžiausi vaidai del ūkio, 
kuriame jie bendrai 
Karta Zose Gaidauskiene vir
tuvėje virė barszczius, o jos sū
nus Vincas spirgino laszinius, 
nes jo žmona buvo iszejus pas 

Motina kelis sykius 
nuo puodo.

Tuo laiku sugryžo Vinco žmo
na ir juodu pavalgo 
iszejo iii uoszvi.
kieno pamėgino barszczius ir 
jai pasirodė, kad kaž kas juose 
yra. Norėdama patirti nupiove 
lasziniu gabalu ir davė katei, 
kuri suedus eme tuoj vejnti ir 
czia pat nudvese. Gaidakaus- 
kienes dukterys, matydamos, 
kad barszcziuose yra nuodu, su 
szauke kaimynus, tuo tarpu 
pasidarė bogai ir motinai, ku
riai skubiai buvo duota pagel- 
ba. Parėjės sūnūs Vincas namo 
ir pastebėjęs, kad jo nusikal
timas atspėtas sugriebęs puo
dą su barszcziais iszpyle asloje 
bet pasiseko barszcziu dali su
semti ir pristatyti policijom 
Technichemijos laboratorija, 
rado, kad barszcziose yra di
dele strichnino dalis. Kariuo
menes teismas szio menesio 
pa/lžioj Vinca Gaidakauska už 
pasikėsinimą nunuodyti moti
na ir seseris ntfbaude penkioli
ka metu sunkiųjų darbu kalė
jimo.

UŽ TABAKO LAPA.
Liszkeva, Alytaus apskr. — 

praėjusia savaite Liszkevos 
ūkininkas M. Slauta nerado 
trijų naminio tabako lapu. Ta
tare kad juos pavogė sunūs. 
Taigi paemea naujus jo rubus 
sukapojo in mažiausius kąsne
lius.“

UOSZVl.
buvo atsitraukus

jrvveno.

skubiai 
(laidakaus-

<1

PADEGĖJAI.
Seda, — Spalio menesio 

diena, 9 valanda vakaro pric- 
szo ranka padegė Sedos bažny- 
czios klebono klojima, kuriame 
buvę nekultas vasarojus, rugi
niai sziaudai, vikiai, 12 pudu 
sėjimo petnykszcziai linai, 
ulįio padargai etc. Žalos pada
ryta 23,886 litu. Vis tai, kaip 
sako, raudonųjų propagandos 
vaisiai.

1

pemykszcziai linai, * « 1

Naujokai, visi 
sutarė pradėjo akmenimis ko
voti priesz Žydus. Daug tapo 
langu iszdaužyta ir keli Žydai 
prinluszti. Isz naujoku, 
nas nebuvo sužeistas.

Labai blogai, kad Liptiivdįe 
Žydai perdaug didele valia tu
ri ir visus užgaulioja.
NAUJA BAŽNYCZIA

VILKA VISZKY.
Spalio menesio 10 diena Vil- 

kaviszkyje paszvntintn, naujai 
remontuota, buvusi pravoslavu 

“Szv. Kryžiaus 
11

tiszko stiliaus.

Paszvent ini-
cerkve vardu 
Paauksztinimas. 
mo ceremonijas ir pirmąsias 
pamaldas joje atliko Vilka- 
viszkio vyUcpijDs kurijos kan
cleris kan. J. Laukaitis.

Bažnytėlė yra pusiau biznu- 
Ji skiriama

moksleiviu pamaldoms.
SŪNŪS ISZMETE TĘVA.
Liszkeva, Alytaus a p. —Ne 

senai Liszkevoje ūkininko Am- 
sziejaus naujuose kilo triuksz- 
mas. Simus pagriebęs sena sa
vo tęva iszmete pro langa. 
Czia szitokiu in vykiu atsitinka 
daug. Pernai ten pat kilo musz- 
tynes tarp sūnaus ir tėvo. Tė
vas pagriebęs kirvi norėjo 
drožti galvon, bet sūnui aista- 
ezius ranka perkirto ja. Prie
žastis girtybe ir kitos nedory
bes.

1926 m. Spalio menesio 
Liszkevoj buvo atlaidai, 
pamaldų keletas gerai inkau- 
szusiu karsztuoliu susipesze, 
bet greit policijos buvo numal- 
szinti. Vakare gi kilo antro* 
smarkesnes musztynes su gin
klais. Vos no vos visgi pasise
kė ir szio li'kividuoti ir tiuiksz 
madariai suimti. Nors Liszke- 
vojejau ne taip labai goria 
kaip seniau, bet visgi szventa- 
dieniais dar pasitaiko niylin- 
cziu savo didžiausia priesza 
degtine. ?
ISZTVIRKES JAUNIMAS.
Didžiuliai Airiognlos valscz. 

— Sziame kaime vra nemaža 
jaunimo, bet jis pagarsėjęs lat- 
ravimu bei pesztynemis, Rug
sėjo 29 diena Airiogaloje per 
atlaidus gerai inkausze Didžiu- 
liszkiai susipesze ir keli kiaura 
galva nuovadoje nakvojo. Ge
da jaunime, geriau imkitės 
laikraszczius skaityti, szviosos 
kurios jum labiausiai trūksta, 
siek it.
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ADRESAI LIETUVISZKG.

SAULE

k
II

AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. C.

4

»
Lithuanian Connulate.

21 Park How, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
C08 So. Dearborn St., Chicago, III.

Kas Girdėt

puola in toki padėjimą, tai at
sitikdavo neipaprasti apsireisz- 
kimai. Tula diena kada mer
gaite prigelbinejo daktaro pa
ežiai siuvime szlebes, dingo ke
li mastai szilko isz po^ josios 
akiu ir nežino kur dingo. Kita 
karta, kada mergaite bovinosi 
pakajnje kuriame tarnaite dir
bo, staiga i sz v y st oi ėjo ore pci- 

in duris 
si ovejo. 

taip

Nepatinka jiai gyveni
mas po pastogia.

Sziomis dienomis Pottsvilles 
sūdo eina teisinas kol!u maka
roniniu velniu už padegimo ku
tai ikiszkos klebonijos Alaha- 
noy Plane, Pa. (arti Mah.ino- 
jaus) už tai, kad Airiszin kuni- 

kovojo priesznis paleis: u- 
urvas kokiu ezionais ran-

metu i>z

gera i sutvertos,

valdže

gas 
viu 
dasi daugybe. Svarbiausc liudi
ninke yra Lietuve, 22 
(’hieagos, vardu Margarieta
Ka|M*ziuviut(*, po vyrui Vitie- 
ne ar Vitus, kuris po keliu me 
tu vedusio gyvenimo persisky
rė su savo vvru ir leidosi ant 
kelio paleistuvystes ir per sep
tynis metus gyveno kaipo kek- 
sze daugeliose paleistuviu ur- 
vose.

Net graudu klausyti tokios 
patogios ir

sveikos( !) Lietuves iszpažini- 
niu isz praėjusio savo paleistu- 
vingo gyvenimo.

Argi ne laikas idant
prieszais 

makaroninius
kurie gyvena isz kimu 

jaunu merginu ir moterių. Ar- 
“ padienis” 

siiszaudvt •r 
arba sugrąžyti adgal in ten isz 
kur atvažiavo!

Dabar sziomis dienomis val- 
dže aresztavojo kita makaro
nini iszgama Emiliu Pissctti 
isz (oa'ldale, Pa., kuris pavogė 
jauna vedusia motore Digosi, 
kuri su juom iszvažiavo in Phi
ladelphia ant vestuvių ir le
nais užtaise josios kava įiuo ko 
užmigo ir iszveže jaja in .len
kins, Ky., kur jaja laike per 

nelaisvoje, 
bet pasiseko jai pabėgti isz jo
jo ranku ir at važiuot i.pas savo 
vyra. Pissetti nuvažiavo pas
kui motore ir likos aresztavo
tas.

Kaip užsibaigs teismas apie 
padegimu klebonijos, tai sunku 
inspeti, b(*t manoma kad da 
prasi tens ir szia sau va i t e, bet 
jau laikas idant tokius iszga- 
nnis isztremti isz szio svieto 
kupė tik gyvena isz merginu 

moterių kimu kaip dieles 
žrmigiszku krauju.

imt usi 
t uosius
nūs.

karszcziau
szcto-

gi nelaikąs tokius 
žmogiszkam kum*

dev vnis numesi u s

ir

Kaip toli gali žiurke nueiti 
jeszkialama sau maisto? Ant 
tojo klausymo atsako lieji ka 
žino, buk žiurke Imdama alka
na gali nueiti 190 myliu jeszko- 
ti maisto, o gal ir (langiau.

Daug žiurkių likos sugauta 
Lomiom* su toblvczaitems r.nt 
kuriu radosi diena ir vieta isz 
kur likos paleistos. In laika 
vienos sanvaites, likos sugauta 
žiurkes kurios padare net 50 
myliu kada jaises paleido isz 
kletku. Viena žiurke perėjo net 
per puse Anglijos in laika sze- 
sziu menesiu. Gaudytojai žiur
kių sako, kad Londone sziadien 
yra daugiau žiurkių m* kaip 
kada buvo. Praeita meta gau
dytojai žiurkių sugavo net 70,- 
000 žiurkių.

Ana diena in Londoną likos 
atvežta maža kaimiszka mer
gaite Eleonora Zunguno, 13 
metu, isz Rumunijos ant tyri
nėjimo per daktarus, su jaja 
pribuvo taipgi daktaras Vas- 
seloo Serechi, kuris mergaite 
turi po savo apglobti tris me
nesius. Mergaite turi protą 
kaip szesziu metu mergaite, 
bet savo būda permaino neti
kėtinai ir staigai. Mergaite 
pradeda rėkti ir skundžesi ant 
skausmu krutinėję ir pecziuo- 
se. Kada daktarai jaja peržiū
roje, rado ant josios kūno žai- 
dulius, rodos kad jaja kas su-

lis kuris insismuigi* 
prie kuriu tarnaite 
Ant nžklansvmo kodėl 
darosi, mergaite atsake kad jo
je randasi “draku“ (vėluos.) 
Daktarai nežino ka su mergai
te daryti ir kokiu budu jaja 
gydyt.

< Ira k u

Giliinioji* 
pakraszcziu upes Odkhou, Aug 
liszki tyrinėtojai surado szta- 

žmoniu, kuriu tikėjimas 
ga rbinimas patogiausios 

moleri's isz tosios aplinkines. 
Karta ant meto, po užbaigimui 
rugopjntes atsibuna iszrinki- 
mas tosios moteres. Rinkėjais 
v ra tiktai v v ra i.

Po atkalbėjimui tinkamu pa
maldų ir paaukavimo del josios 
dovanu, pasodina jaja ant tam 
tinkamo sosto ir visi sudeda jai 
garbe. Nuo tosios valandos 
prasideda valdže patogiausios 
moteres.

Josios vyru pasilieka vienas 
isz dvasiszkujn, kuri pati 
iszsirenka, o 
poros prisiskaito prie didžioji! 
ponu (aristo’kracijos) sztamo.

Po 
mo tosios moteres, 
jiji nuo savo sosto ir uždrausta 
jai inžengti in mald-nami. Pen
ki motai užtenka idant pagim- 
dvti kelis vaikus ant užlaikv 
mo “dieviszknnio 
mo. Po tam motore perka sau 
puikia gaspadoryste ir baigi* 
savo gyvenimą nžmirszta nuo 
visu.

M OUgolljoS, prie
<>• .

ma
v ra

san
vaikai isz tosios

penkiu metu vivszpalavi- 
prasiszalina

1 1 tojo szta-

Dievulėliau, kaip lai laikai 
persimaino ant szio svieto! Ki
tados žmones garbindavo Die
va garsiai, ant triubu, bubnu, 
cimbolu ir kitokiu instrumeu- 
tu, kaip tai mums rasztas 
szvenlas parodo, 
kitaip.

Szhii ana diena Fergus Falls, 
už garsu alkalhejima 

bažnyczioje, kada ku
ša- 

kyli, parapijomis Arthuras 
Isaacson, likos aresztavotas už 
tai ir nubaustas ant 25 doleriu 
ir tai per pati dvasiszkaji. Ar-

t ■'

devvniu metumaža 
Kinczikinte Jesse Chin isz Bos
ton, Mass., kuri ana diena pa
bėgo isz namu jau devinta 
karta ir likos surasta miegan
ti did(*lioj(* d(*ž(*j(* ant (’hiker- 
ing Place. Mergaite sako kad 
neapk(*nczia gyvenimo namie 

lauko

namu

gyvenimo 
nes jai gyvenimas ant 

geriausia.patin'ka

ATSAKYMAS.

G.P.
Galėtu parduoti viską 
arba moteres dali, 
turėtumėt daug bedi

Goriau su- 
reikala, kolei da

W’i I kes- Bari o, Pa.

bet
)b

- vvru t
tanu*

ir ne-

davadyl 
I lievas

kitas
po smert vienas ar

reikalingo kaszto. 
visa 
duoda sveikata ir gy

vo n o m*
trankytis po sudus. Kny

gutes net nrime.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Ųžymas galvoje, 
Gaivos pernai imas, 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

gi m* juokus! Žmogui sziadien 7 
gar-

mums
Bet sziadien

M imi., 
“Amen ” 
nigas baigė savo panutksla 

parapijomis

uždrausta garbinti Dieva 
šiai.

per Iszrasta ir
THE HAMPTON LABORATORY 

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

Senoviszka Iszpaniszka Misije Sudege.

I

Misije Santa Clara, kuri likos pastatyta 1777 mete o ve-
liaus atnaujinta 1821 mete, kuri buvo viena isz puikiausiu se- 
noviszku bažnycziii Kalifornijoj, pastatyta per Iszpaniszkus 
zokoninkus, sudege ana diena. Bokszte radosi trys sidabriniai 
varpai isz kuriu tiktai vienas užsiliko, l'gnis sunaikino dau
geli sejioviszku papuoszn, paveikslu ir kitu senoviszku užlie
ki!. Tik maža jujn dalis iszgialbela per kunigus, studentus ir 
ugnagesius.

X

ISZPJOVE UOSZVIAI LIE
ŽUVI KAD NEKALBĖTU 

UŽ DAUG.

Moyersville, Ky. — Povylui 
’Bray, taip nubodo nuolatinis 

klegėjimas liežuvio savo uosz- 
ves Antaninos Bednar, kad pa

o

kandžiojo. Kada mergaite pa- griebės peili iszpjove jai liezu-

vi. Ženteli uždare kalėjimo bet 
vėliaus paleido po kaucija, nes 
uoszve ne taip yra pavojuje 
kaip isz pradžių daktarai mu
lu*. Povylas džiaugėsi isz pa
darytos operacijos ant savo 
uoszves ir sako kad nors dabar 
dabar turės ramybe namie ir 
sutikima su savo paežiu.

AMERIKOS
PIENININKYSTES

INDUSTRIJA
Pienas yra vienas isz svar

biausiu miaistu. Mažas stikliu
kas pieno, sakykime isz penkiu 
nuriju, 
vertes.
džingos, vadinamas

“(’arbohvdrates 
4

Tos medži'agos pastiprina 
muskiiliiis ir kitas kimo dalis, 
priduoda, vopubs, kuri musu 
kaulams, dantims ir kitoms kū
no dalims labai reikalinga, tu
ri daug organiszkii drusku ir 
vitaminu, kurie irgi svarbus ir 
žmogaus sveikatai reikalingi.

Nuo to laiko kuomet pirmieji 
gyventojai ai’siveže su savim 
pirmas karves, pieno biz-uis žy
mini augo iki sziadien, kpomet 
turime 30,000,000 'karvių Snv. 
Valstijose. 1924m. pieno produ
kuota 115 bilijonu svaru, arba 
beveik 54 bilijonai kvortų. Ir 
verte to pieno buvo $2,750,000,- 
000, kitais žodžiais, lygi $24. 
kiekvienam irsmeniui Suv. 
Val'st i jose.

Karves laikytos ant 4,500,000 
ukiu (70 nuoszimtis visu szios 

ukiu). Pienininkystės 
isz ge- 
rusziu. 

žemi*.

Priėmė Karaliene 
Marijona

Ą^Ą*-*

'atL ■" v i
į,

ir 
m o.

turi 100 ealoriu kuro 
Pienas turi savyje* me- 

“ protein ’ ’ 
” ir riebu*

irsineniiii

szalies
ukininkvste yra viena

ukinink vstes
pagerina

neknri uos
ukes produktus, kaip žole ir

riansi u
Pirmiausia

suvartojaKarvės

kurie kitai|>wbutii be- 
Pienas pristato loly- 

ezioms ir kiliems ukes gyvu
liams iszrugu. Ir labai lengva 
vesti pienininkyste paežiu lai
ku užsiimant su javu augini
mu. Goriausia priežastis yra 
szita — kad pienininky’ste uki- 
iiiiikui atnesza grynu pinigu.

Pienininkystes Centrai Su v.
Valstijose.
pusi* pienininkystes

katwin randasi septyniose vals- 
valstija turi 

milijoną karvių.
“^W isconsin, New 
^ota, .Illinois. Jo- 
’ennsVlvania. Pa

sziena, 
vertes.

Beveik

t i jose, kiekviena 
suvirsz 
va 1st ijbs yra - 
York, Minna 
wa?rex^*q 
baltiniu<laiktį beveik visa Nau
joji Anglija, didesne dnli.4 pie
tinio New* York’o 
Pennsylvanij’os

rosm

nnsvlvama. Da-

ir rvtines 
produkuoja 

pioua d(»l dideliu rytiniu 'mies
tu. Kiti produktai kaip svies
tas, suri's ir koncentruotoj for
moj pienas produkuota centra- 
lese vakarinėse valstijose, kur 
javai pigesni, ganymo aplinky
bes geresnc's ir ne tiek daug 
gyventoju randasi;
dalys Amerikos “creameries” 
(vielos, kur daroma pieniszkus 
produktus), raudasi tose vals
tijose. Beveik' dvi-treez dalys 
Amerikos sūrio padaryta Wis
consin’e. Kondensuotas ir isz- 
garuota'.s (evaporated) pienas 
produkuotas 31 valstijose, Wris- 
consinas ir New Yorkas užima 
pirmas vietai; Pieninis ezoko- 
lada's ir 
daug pieno 
Yorlc a s ir

dvi-t recz- 
creameries

gui 920 svaru 
tos pieno, 
invairiais

ju

cukriniai reikalauja 
produktu. New 

Pennsy Ivanija 
daugiausia gamina.

Kaip Pienas Sunaudotas.
1921 m. beveik 99,000,000,000 

svaru pieno produkuota szioji* 
szalyje, arba kiekvienam žmo- 

, arba 429 kvor-
pieno formoje arba 
pieno produktais. 

Beveik 46 nuoszimtis viso pie
no yra vartojamas naminiams 
tikshvms, del greito sunaudoji
mo arba virinimo tikslams. 36 
nuoszimtis vartotas sviestui, 4 
nuoszimtis šoriui, kondonsuo- 
tui pienui ir sza'lt'akoszei. Lsz 
liekamo pieno padaryta pieno 
pudras, ir 1.1. Iszrngos ir pasu
kos duotos gyvuliams.

Sulyginus su kitoms szalims
Su V. Valstijos nesu vartoja 
daug pienininkystes produktu 
ir ežia visuomet pasirodo in- 
vairios apszvietrmo kompani* 
jos raghidamos žmones vartoti 
(langiaus pieno. .Rokuojama 
kad Suv. .Valstijose 1921m. 
kiekvienas a^miio suvartojo 49 
galonus, kuomet Vokietijoj < • <• • I it /i t

y

kiekvienas suvartojo GO galo
nu, Szveienrijoj 67 galonus,Szveienrijoj (>7 galonus
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W'ashingtone

jama kad kiekviena 
karve s-zioje szalyji* kas 
prodifknoja 4,000 
862,

vija yra .’’,106 svarai, kaszlavo 
$3.14, kuomet
kur kiekviena karve davė 7,833 
svaru, kaszlavo $1.83. Rokuo- 

pienine 
met

svaru (1,- 
2/3 kvortų) pieno su apie 

160 svaru sviesto riobumu. Bet 
yra garsiu karvių kurios tiek 
pieno duoda kiek duotu 
kibs arbh szcszios paprastos 

Lads lota”

| H'II -

arba 
karves. Garsi “ 
Jersey karve 1922m. produka
vo 18,632 svaru pieno.
<*ss Skylark Ormsly” i 
-Friesian) karves rekordas yra 

‘‘(’ountess
re-

, “ Dnteh- 
(I lolst ei n

sideda isz pienių kurie prista
to Xew Yorko miestui pieną. 
Szita organizacija su 70,000 na
riu 1925m. operavo 159 pieno 
stoezius su aprii|)inimais |H*r- 
dirbti pieno ’pervirszi pieno 
prodiiklais kaip tai in konden
suota pi(*na, szaltakosze, svies
ta, sūri ir 1.1. Baigiant Kovo 
31d., 1924m. kompanija parda
vė už $75,000,000 pieno. Nariai 
szios draugystes turi 8,000,000 
akru ukiu žemes, 1,000,(XX) gai
vu karvių, 216,000 arkliu, ir 1.1.

Apie 30 didžiausi pieno pro- 
lnkuotojai

Na t ional 
Producers

<

4

susiorganizavę m 
('oo perai i ve
I?od(?ration, tie at

stovauja apie 300,000 pieninin
ku (ūkininku) Snv. Valstijose.

— F. L. L B.

Milk
27,761 svaras pieno,
Prue1’ (Guernsey) karves 
kordas yra 18,626 svarui pienu 
ir 1,103 svarai sviesto riebumo.

Pienininkystes prodnkln kai 
na nustato invairns faktoriai, 
tarpe kuriu I ransporlacija, i<z 

past enriza vintas,
vartojimas siildiniu bonku yra 
tik keli faktoriai. Viena isz di
džiausiu iszdalininio kompani 
ju Su v. Wdst ijosi*

ALLENTOWN MOTERE SAKO 
KAD VISKĄ PRAAUKSZTINA.

dalinimas, Mrs. Ellen Buehrie, North Second 
St., Allentown, Pa., sako: “Praeita 
žiema mano maža mergaite pagavo 
szalti ir iszrodc kad turės kriokle, ir 
negalėjo naktimi miegoti. Keturi dak
tarai negalėjo jai pagelbėt. Skaicziau 
apgarsinima apie Dr. White’s Lung 
Healer ir nutariau ji pabandyti. Pa- 
teminau kad jiji tuojaus pradėjo ge
rintis ir kolei suvartojo visa bonkute 

< kosulis prnsiszalino. Prižadėjau sau 
laikyti bonkute tos gyduoles visados 
namie del greito pareikalavimo ir yra 
tai vienatine gyduole kuria vartoja
me del savo vaiku. Su džiaugsmu pa
sakau žmonims ka Dr. White’s Lung 
Healer suteikia mums.

Galima pirkti aptiekose arba tiesog 
nuo First National Laboratories, 
Lehighton, Pa. ad.

P!1
p

Sztai Indi jonu vadas Chief

. .< i

[ ii rUv\r-:‘7^

Two Guns W hite Calf isz Gla
cier parko, kuris priėmė ir pa
sveikino karaliene 
kuri ana diena 
vieta.

. Marijona, 
at lauke laja

Szvedijoj 70 galonu. Su v. Vals
tijose 1921m. kiekvieno asmens 
dalis sviesto buvo 16.1 svaru, 
kuomet ('anadoj 29 svarai, 
Australijoj 26 svarai, Danijoj 
18 svaru. Sūrio kiekvienas su
vartojo tik 3.8 svarus, kuomet 
kai k oriose bai ropos szalyse ke
turis arba penkis syk tiek. Jei
gu szios szalies žmonos suvar
totu tiek sitrio kiek suvartoja 
Danas, Anglas, llolandas, Vo
kietis arba Szvei(*aras tai vei
kiu u 9,000,000,000 svaru pieno 
(langiaus negu dabartiniu lai
ku turime.

Kondensnolo ir iszg’arnoto 
pieno produkcija žymiai auga 
por paskutinius deszimts metu. 
M(*tinis suvartojimas 
dūkto sziadien yra truputi (lan
giaus 
nam.

o i r

to pro-

kaip 10 svaru kiekvie- 
J’aipgi kasmet dauginus 

ir dauginus sza’liakoszcs, pie- 
m > “p iTd r o, rr pni i aKZTTrpTrni irk 111 
pagaminta.

i galonu szall akoszos

kadRokuo jama 
kiekvienas asmuo suvartoja 2 
i
Valstijos kasmet.

Priesz pvnk(*s-<leszimts metu 
labai daug žmonių laikydavo 
karves mažuose miesteliuose ir 
net dideliuose, Lai buvo papras
tas dalykas, l>vt su padidėjimu 
gyVentoj u 
iszst įimtos, ir 
pienas pristatytas 
vietų. Su moderniszkais trans- 
porlacijos parankamais ir mo- 
derniszka pieno priežiūra gali
ma pieną pristatyti dideliams 
miestams isz labai tolimu vie
lų. Daugumas pieno atvežta in 
pieno insteigas, kur atvėsintas, 
pasteurizirotas ir kartais in 
bonkas ind(*tas. Isz tu stoeziu, 
pienos indetas in 
trukius, su 
sums del 
in nd estus. I 
miesto pieno 

1 oiiniu vietu.
Dabartiniu laiku pienui 

tojama porcelano arba 
isztaisvti karai. Kuomet 
kelio trūkis dasieke savo kelio
nes gabi, dideli kubilai (tanks) 
pienu pilni, iszimti isz karu ir 
indeli in 
knriį* nuveža 
Automobiliu 
vartojami pieno pei 
(’i'iicinnati, Ohio, kuri kasdien

nuoszimt i

(tau

sk a i ežia us karves 
m i ėst iecziams 

isz tolimu

gelež keliu 
szaldymo prielai- 

greito pergabenimo 
Didis New Yorko 

gantas isz labai

var
sti klo 
gelež-

automobiliu trukus 
in miesto stoti, 
įnikai placziai 

•gabenimui.

190,000 kvorl u pieno suvartoja 
gauna mažiaus kai 3
savo pieno g(*ležkelin trukiais 
ir Milwaukee, W’is., gauna 60 
nuoszimti savo 120,000 kasdie
niniu kvortų automobiliu tra
ka is.

Su v. Valstijų Agrikultūros 
Departamento ekonomistai sū
roka vo kiek kasztuoja produ
kuoti 100 svaru pieno .1921 m. 
keliose valstijose. Vermonte, 
kur kiekvienos karves pralak
ei ja kas met yra 5,252 svarai 
(3.9 nuoszimtis sviesto riebu
mas), kasztuvo $2.72, arba 5.8 
cehtus už kvorta, Louisiana 
kur kiekvienos karves produk-

jeigu 15

nuoszinilis, 4o 
akiniu

paduoda sc 
kanezias skaitlviips — 
c<‘iilu kvortai pieno bonkose 
vokuojama HM) 
n uosz i m t is užmokėtas
kui, 4 niioszimti's automobiliu 
trukams in iszdalinimo centrus 
miestuose, 10 niioszimtis pas- 
teiirizavimui, 
lis nugabenimui in miesto pas- 
tenrizavimo centrus, 6 7/10 
nuoszimtis traukiniams in 
miestą, 5 4/10 nuoszimtis dar
bui priesz at vėžiaut in miestus, 
28 nuoszimtis iszdalinimo isz- 
laidoms ir 2 6/10 nuoszimtis 
iszdalinimni.

iSzi*imininke paimdama bon 
ka pieno isz lauko kasryt nei 
nemislina per kiek ranku tas 
pienas perėjo pakol pastatytas 
ant jos trepu, ūkininkas jeigu 
gyvena toli nuo gelžkelio sto
ties, painia savo pieną (nuo 20 
iki 40 kvorta bleszinese) ir nu
veža in pa? k irt a 
automobiliu liukais 
in g

10 nuoszimtis
3/10 nuoszim-*) • >

ecnt rus, 
t raukiniams

vieta isz kur 
nuvežtas 

truki. Specialiai 
pieną

44
.4.
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National

CAPITAL STOCK >126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.02

gelžkelio
pieno traukiniai nuveža 
iii miestus i.<z kur iszvežtas in I J 
didelius pasteurizavimo ir bon-; ? 
kavinio vietas. 5

Yra daugelis kooperalyvisz- S 
ku pieno organizacijų Suv. c 
Valstijose, daugiausia isz sziu' * 
randasi Minnesota, W isconsin, 

Szios orga- 
paprastai parduoda 
” pirkliams.

Didžiausia pieno produkiio- 
toju kooperalyvi'szka draugys
te yra Dairymen’s League Co
operative Association, kuri su-j

Mokame 8.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie j“usu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar matas ar 
didelis.

[L BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-l*r«>
J. E. FERGUSON, Kas.

BUDROE VAN SERVICE

H ft !t

Michigan ir Iowa, 
nizacijos 

who lesa i eb 4

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

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

Bell Telefonas 34 ’ J. «r*

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

• -------- $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas kart augu 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.

"""f ... . !!■■■■■ . 1.1 ■■ »«I.     —,.   ■■■■ I will         ——   m

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 specialis tas, per moksliszka isztiri- 
nejima ir praktikavimu. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
tikra specialistu, 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 inoina 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 specialistu

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

A OFISOS VALANDOS:— 9 iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI
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“SAULE”

Isz Lietuvos.
APIE

Pre

prie 
Kokis

OFICIALUS PRANESZIMAS 
ROKISZKO 

KATASTROFA.
Kaimas. — Del katastrofos 

Rokia&kio stoty tuo tarpu gau
ta sziu papildomu žinių,
kiu-keleiviu traukinys N r. ;’8. 
kuria ėjo isz Obeliu in Rokisz 
ki, dar del neiszaiszkintu prie 
žaseziu tapo flushibdytas 
iszeinamojo semaforo
kio stoty. ’Filo metu i u Rokisz 
k i ėjo keleiviu traukinys N r. 
4!>, kuris 4:45 vai. susidurt* su 
stovineziu prie semaforo Irau 

Tuo tarpu jau pu 
aiszkejo, kad nžmusztas \ y res- 
n’lH konduktorius Dambrauskas 
ir sužeisti 5 traukinio tarnau
tojai kurie paguldyti Rokisz 
kio ligoninėj. Keleiviu niekas 
neini kent ėjo. Sudaužyti ar ap 
gadinti 6 vagonai ir mažiau su
gadini i’abiej u tarukiniu garve 
žiai. Vagonu tarpe sudaužyta- 
ir paszto vagonas; 
valdininkas ir 
lengvai sužeisti. Paszt 
niai liko tvarkoj.

kinin Nr. 5. rn

palydovas 
laiszkininka> 

o siunti-

(I limbines

PRUSAI UŽDRAUDĖ IN- 
VEŽTI ISZ LIETUVOS 

MESA.
Karaliauczius.

valdžios pirmininką , oapildy 
damas jau anksezian iszdiiota 

in>ak\ nia,* 
ininisle-

invežt i 
siu i de-

k ra szio policijos 
Prūsijos žemes ukio 
riui sutinkant, naujai iszdiiotli 
insakvimi uždraudžia 
mėsa mažajam sienos
kime isz Lietuvos kareivinėms 
ligoninėms, prieglaudom-, vie- 
szoms virtuvėms,
ir panaszioms instaigmm. kaip 
ir mėsininku, mėsos

kalėjimams ,

pirkliu i 
vioszbucziu. pilstytnviii ir vai-

mėsininku,

gyklu narni nei rimszai.

SZNI-

Amerikoniszki Laivorai Iszpanijoj
__________ ______ ___ A ---- -------------------------- --------- -- ---  -----------------------

pati neszli jum laukan 
pats nusineszi.

(la bar
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Asz ne pus- 

ver-
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rycziu atjojau: dede Hope 
daneziu vandeniu vilnas iszszu- 
tint, nes, sako kandžiu privis.

vaikeli, asz
t insiu, o t n jok sau lankau 
prasznoko nusigandus

Kad dede ta daBba Hope man 
tvirtino berniokas

Lietuviszkos Pasakos.4
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Amerikoniszko kdriszko laiv kuris anai I(IPaveik? las nuimtas nuo 
na atplaukė paslsveeziuot in Santander, Ispanije. 
Ispaniszkiems palociams, kuriuosia. gyveno senos Ispani?zkos

Mrmpbis,”
Musu l)o, sai turėjo proga 

ari stok ra t i nes szeinivnos.
$

die- 
prisižiurel i

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1U3.

< <

“Tai
r, 

pati iszszu- 
J)____

boba.

B

NUSIBODO GYVENT; 
NUSISZOVE.

Kaunas. Jakszto gatve, 
6!) Nr. isz revolverio misiszovt 
Kauno miesto policini ūkai- 
Klimaviczius apie 40 metu am 
žians. Sėdėdamas keile szove 
in deszini smilkinį; kulka pe
rėjusi per galva, atsiimisze in 
siena. Prie jo rastas rasztelis, 
kuriame praszo nusižudymu 
nii*iko nekaltinti, uos jis lai da- 
ra>, kad nusibodo gyventi.
ŽIAURUS AMERIKIECZIO 

PASIELGIMAS.
Kaunas. — ► 

mis apygardos teinnas, Alytu
je sprendi* indomia byla apie 
Juozą Paleckį, kuris, kerszyda 

kaimynams,

mie.-t o

praszo

miis dioiio-

buvonias savo 
sumanęs iszdeginli visa apylin-

metais in Raudoniu 
Kultrinioiiiii valseziaus 

Amerikos pas savo 
Paleeki suims Juo

sti žmona.
laika

j va 1st i joje, par?
! ome

. 1922 
kaimo, 
gryžo isz

J < mate\ a
zas
ilga

in

1 J 
Toxaso 

ir 
jeszkoti tarp kaimynu 

įpirkti žemes, nes sakes neturįs 
gu dėti, bot 

kaimvnu žemes jam 
nenoiėjo, nors Paleckio 
spyrės neduodavo žmonėms ra-

I kur pini

4 k Ameri komis
mHvvenrs 

ivezo pinigu 
tarp

niekas 
parduot i 

prisi-PAGAUTAS LENKU 
PAS,

Pil. Raziimaviržius, savo lai-jmybes. Paleckio butą ypatingo 
kn buv(*s Lietuvos Szauliu gru 
peš vadas, perėjo demarkacijos į “ lai- v

Sime

Batkeviezienes tvartas su szic- | suimtas ir vedant tardymą hu
nu, Rugsėjo 10 d. mikli padeg- 
lą^’ikodimo Rumliausko kluo
nas: ta pat nakli sudegi* Kosi 
Razevicziaus du kluonai

o 
su ja-

a I ■
s
i H

4 4

padirbi i ’ ’
savuoju ir paernes nuo proždos 
katilu su vordaneziu vandenin, 
supylė visa skalinyn, paskui su
siėmė nuo stalo valgius ir isz- 
jojo. Laukuose abudu su seniu 
lai p gardžiai pavalgė, kad se
nis per visa diena džiaugėsi. 
Taip pat ir troezia diena ber
niokas parjojo namo. Paklau
sos palangėj, iszgirdo kad 
sziauezius taip in gaspadino ai
niu n uoja : 
bade, 
no;
Kaip gi mes juos nukankinsi
me?” klausia gaspadino. 
szilaip: prikopk raguoliu, 
szildyk lauku, 
dėsi nuodu. Paskui 
juos isz lauko ir anie padažo 

gala” mokino szau 
ežius gaspadi'iie. Berniokas ko 
greicziaiise sėdo ant arkli 
akies mirksnyje atsidaro 
kuoso. Paklaust* senis kodėl ne- 
'atnesze piisryeziu, jis atsake:

i paszaukl. Jiems bekai- 
iszejo gaspadino ir szau- 

namo. Abu užsėdo ant

U'73
J

*
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Mano kurnąs labai susirnpines, 
Baisiu piktumu perimtas, 
Kad sziadien negali jums 

dainuo! i, 
Todėl asz ji sziadien Iariu 

užvaduot i.
<) lai per viena mslorelia, 
Kad josios ne eme ant szokio 

ana nedelia, 
Tai visaip ji aplojo,

Kaip krokoililius isZsižiojo.
I’ž lai jai snuki sudaužys, 

'l'erlji puikiai apkrosis, 
Jaigu da karia iszgirs, 

Ir siivo žiolies nesnvaldis.
♦ * ♦

Kokia mot ina, lankiai buna 
ir duktė,

l aip tai žmonis kalba švieti*, 
Jaigu rnot'iua paleistuvauja, 
Ir dukrele su jaja draugauja, 

Kaip lai (’zikage buvo, 
Motina in koza pakliuvo, 

t ž darbelius savo snarglys, 
Nesuaugusios varles.

I’ž tokius darbus sunkiai 
atsakys,

pas DieVh' alsiljlmkys, 
svieto bus,

Kaip kartais iszmintingas sam
dinys padaro gaspadoriui 

daug gero.
Vienam sodžiuje gyveno ūki

ninkas. Jam numirė pati ir ji
sai gavo kita’ paezia, visai dar 
jauna. Pati nokink nemylėjo sa
vo vyra ir labai prastai ji val
gydindavo. Szitaip viena karta 
ji padavė ja-ni tokfai nogar(lžiu 
raguoliu, kad ir mirvl negali
ma. Anas ir klausia paezios: 

delko tavo raguoliai loki ne
gardus, lyg kuo atsiduoda ?” O 
pati a'lsake: “kam-gi sėji pake
lėj kvieczius! Ba k-as tik pra
eina tai vis sumindžioja arba 
isznaikina. Senis intikejo pa
ežiai ir nuėjo saugoti, kas nai
kina jo kvieczius. Eina keliu 
berniokas, gal bus metu pen
kiolikos, ir užėjo seni kvie- 
cziuose. Senis nueziupes ji pra
dėjo muszl. Berniokas praszo 
kad jo nemusztu ir žada tar
naut pas seni kolei jo namuose 
pradės 
simislijo: kada-gi mano 
m uosi* gali pradėt vilkai staug
ti? A! 'Tai anas man tarnaus, 
kolei numirs. Ir parsivisle szi- 
a bernioką namo. Ant-rytojaus 
iszejo abudu 'arti. Paarė kiek 
i r sa ko berniokas: ‘ ‘ 
man namo, asz alnesziu pusrv- 
ezin!...” * 

vaikeli! kiek metu asz gyve
nu, o

užvakar szomis su 
vakar nugara niisziili 

reikia anie nukankini!”

A 4
• j

vo nustatyta, 
ji raszleliai. iszmetyti gaisru

.melu, yra raszyti Juozo Palec
kio ir žymus ju Angliszka 
szyseiia.

Teismas

kad grasi mint ie- 
gaisriiisz,met vt i

ra-
va is ir Spalio 3 d. mikli pade
gus sudegi* Amerikono tevo j 
Jono Paleckio klojimas su vi• į! leckio proto normalumo ir pa-
gus sudegi* Amerikono levo ' paabejojo del I a-

o
ame

sais nkio inrankiais.
Pas visus kuriu sudegi* I ro-į 

liesini, ankszcziau laukes Juo- liu.
IVismas

! vedi* gydytojams ji isztirti, bet 
lydytojai pripažino ji norma-o-

Į f-> gaus san

O-gi 
, su 

o ant tauku pri 
paszank d

zas Paleckis praszydamas par 
duoti savo žeme, o po to in ke
linta diena invykdavo gaisras. 
Gaisru vielose buvo rasta rasz- 

lar degsiu, greitai be- 
” Isz pradžih szio

baisaus piktadario, sumaniusio 
visa apylinke iszdeginli, nepa-

rr<‘ismas Juozą Paleckį 
teise szesziais melais snnkiiiju 
darbu kalėjimo.
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'■ill
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O ! I* 
lau-

vilkai staugt. Senis už-
kada-gi mano na-KARVES VAGIA.

Bažavalos k., 
■— Sz. m. Rugsėjo men. 
na 

jokiu isz ganyklos
pėdsaku ir*niekas nemani* apie greit patemijo, kad karves ga-

Bet kai 
sudega Jono Paleckio triobos. 
szis intare padegus savo sunn, 
kuris mikli visiems sugulus 

kluono ves.
Per szi menesi musu apylin 

inrve butu

toliai: “( 

kito isz ežia.

vvko suseki i, nelikus

visiems
• patylomis iszejo prie 
ir vos spėjus jam g 
jo liepsnoti trobesiai.

Amerikonas Paleckis

I !
ryžti prade-

buvo

Airiogal«*s v.
27 dio- 

pilieczio Juozaiezio pavogė 
karve. Laimei,

nykioji* nėra ir lodei raiti gai
lėjo karve prisivyti. Karvį* at
ome, bet vagies nesueiiu*, 
jis buvo revolveriu apsiginkla-

1 keje jau kol virta k
pa vogė.

Chicagos Upe Bus Sulyginta

nes i 4

Senis

dedi*! leisk

jam a I.sake:

ir gerai paarės nėra ko 
valgyt. Nagi antra atvertus — 

kad taip užsimeti*): 
pamatysi, kad nieko 

Berniokas

kot ina
bant, i 
kia juos
arkliu ir joja. Bejojant bernio
kas sialco seniui: “Žiūrėk, dejle! 
kai parjosime, ka asz darysiu, 
lai irt u ta darv'k!”
mo inejo in grinezia. Boba tuo
jau padavė raguolius ir (lažini, 
sulaisvta su nuodais.
kas valgo raguolius, o 
ui ne nežiuri, (artum visai jo 
nėra. Senis pasižiurėjas jam, 
teip pat I(‘valgo lik sausus ra-

Tik

Parjoja na-

>1

Bemin
iu daži

Kada
Kada pabaiga
Isz amžino miego pabus,

I hint imis griesz, 
Vėl nei in pekla nesz. 

♦ • •
Springvalle kelios bobos 

randasi,
Daejo isz ten man gandas, 
Vestiniu karvių nevertos, 

'Tosios senos padlinos.
Vyrus in pagundymu kalbina, 

Visas merginas niekina, 
O ka tosios niekszes iszdtiro 

Ir sarmatos pridaro, 
'Tai net baisu, 
Ir s'/Iyksztu. 
♦ » ♦

In Montkarmiis pribuvau, 
Ant karuko atpiszkinau, 

Kur kėlės bobelkas užtikau, 
Net pati nusistebėjau, 

Kurios per karczenios duris 
nepraeina,

M uiiszaincs pritfilakia daug, 
neiszeina.

Kitos vėl insi’peneja taip, 
.Jog vos per duris gali iszeit, 
Ma't insi|>eneja kaip Racziaus 

pargzas,
Nuo skiedru iszrodo kaip 

lankas.
Vyru prageri* pede visa, 

.Kaip kiaules po kiszenius 
knisa,

Kad lik koki centeli sugriebti 
Munszaine akis užpilti.

Traukdama namo, paregėjau, 
Net sustojau ir nusistebėjau, 
Kaip vaikinelis stulpą 

pasveikino, 
Rankomis visa apkabino. 
Vala<iu!a laiko ten gulėjo, 

Atsikėlęs in save kalbėjo:* 
“Ar asz gyvas,
Ar numiręs?” 

Didelis tai dyvas,
Per namine apsvaigintas, 

Kaip gyvulys iszrode,
Su pirsztu iii dangų parode, 
Munszaine baisiai prakeikė, 

'Tai 'tau mano vaike, —r, r —.... — .... . .- '■ . .

jok 
pa I s 
gausi i 
namo, 
žo, o 
grinezios ir 
įauga, 
prikrauta 
(. 
( 
Ji.-

sa u,

i 1”
ne- 

parjojas 
pririszo arkli gale dar

ei!pats pribaigė prie

■ ii
'I'11
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i
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guolius. 'Tik szt'ai bevalgant 
ome ir nuvirto berniokas pasta- 
len, o 
t uoja u

paskui ji ir senis. Tada 
pribuvo kur- buvęs 

szauczius ir giriasi gaspadinei: 
“Visaip giedojau, tik da vilko 
baisa nemėginau. Dabar ant ta
vo senio pakasynų — pamėgin
si lU”
taip kaip vilkas: kad nežino
tum, tai sakytum, kad vilkas 

ir irana. 'Tik

Paženklinta viela ant szio paveikslo,

valgiu: 
pyragu ir 

visko, ko lik 
geidžia. I’o

žiuri priejas per 
Pamate kad ant stalo 

visokiu 
leszru, kiaiiHzini'u,
legt i nes

i y

gaspadinei
ka abudu su gaspadino:
gu d’.ibar anas al'joja, kur man 

‘ ‘ I ‘eezeli u n paly si! ’ ’— 
gaspadino.

szir-
grinezia vaiksz-

mylimasis ir szne-
“ Jai-

budo, kuris, matomai susidarė 1
os szalios” intakoji*: jis 

į -mnane būtinai nors ir prievar- 
i ta insiy\ 1 i žemes I ‘į gy\’( n tojus 
dojo d<*g 
gyventoju trobas.
liurzio

tikslai'- į gi* Martyno Rumbliau.* ko kilt 
I
I

1 -

linija ir inslojo Lenku žvalgy
bom Ten “besidarbuodamas’ 
inskiinde valdžiai daugeli Lie
tuviu, kurie sukiszto kaleji- 
muosiia.

Sziomis dienomis
nuiviezius žvnIgyh<»>
per l^yga atvyko Kaunan; ežia 
jis buvo pažintas ir suimtas. 
Eina lardvnias.

r Mlen

su k isz! o

pažintas ir

Ir kad sustaugė, visai

pil. Ražu- i p

na> su javais, 
diena Petro 
mis, ta pat

ir iszvaikyti 
Trumpu laiku pra

sti aplinkiniu kaimu 
Taip Rug- 

5 diena nakezia, sude-
lo- 

liugpii'.ezio lt) 
Kazlausko khio- 

iiakti sudegi* (Inos

staugia f 11

MIRE KONGRESMONAS “UNCLE JOE 
CANNON.
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111. —» Juozas G.

dėtis?” 
atsake gaspailine. Berniokas 
nubėgo tekinas gale daržo prie 

o ir beregint, pribuvo rai
tas kiemo. Sziauezius iszgirde.s 
atjojant, kogreieziansia -palin
do pcczeliun. Berniokui inejus 
\ iduii, sako boba: “Vaikeli, su
taisiau pusryczius. Tik ka no
rėjau pati neszli, bet kad tu 
atėjai, tai pats nusineszi!” 0 
berniokas jai atsake: “Kad asz 
ne pusryczin atėjau: dede man 
liepi* baslius 
linu: lietus užeina. “Vaikeli, 
tai asz jau sunesziu; tu begk su 
pusrycziais!” “ 
■man suneszl, tai asz ir snne-

ark Ii

Vaikeli

suneszti pecze-
“Vaikeli.

Kad dede licpc

— atsake berniokas ir 
isz lauko,

Danville, 
('annon, 90 metu, kuris buvo 

Su v. Valstijų kon
gresmenu per 53 melus, mirė
saua riurn

mel us,

Europoje. Paliko dideli tarta 
susidedanti isz keliolikos mili
jonu doleriu ir buvo geru po

parodo keli* Glii- 
cagos upes, kada bu- iszlygint a, nes kreivas lovis toj-ios upes 
daug padaro nesmagumo del miesto 
Soli!h Side dalies.

GERAI KAD NESUSI- 
MAISZE.

aktorisGarsus 
iszejo ant sc/uos, 
mas isz greitumo 
puiku auksini

Mansfield 
užmi rszda • 
misi kaby t 

nuo

i« O Dieve!

Irnei uga 
ziegoreliaus. 'Tame laike losze 
jisai role labai vargingo žmo
gus, kuris szauke: 
Mirsztu isz bado!”

Kas tokis isz publikos pa- 
szau'ke:

— Parduok savo auksini 
lenciugeli, o turėsi duonos!

Mansfiel.das
'li.'lda rodą 'ir suprato kad pa
dare klaida, bet tuojaus at.si- 
liepe:

savo

nesusima isze

ir geležinkeliue- ant

ARTI SUKVAILEJ1MO DEL 
UŽPAKALIO SKAUSMU.

JohnHon’ti Red Cross Kidney piaster1! 
Johnson's Red Cross Kidney plus- 
ter'iai teikia greita, tikra pagelba.

Greita pagalba yra patikrinta nuo 
pat pradėjimo vartot Johnson’s Red 

Kidney Plaster dedant prieCross
skaudamos vietos.

Sziklantis, malonus s'zis gelbstantis 
vaistus paszalins asztrius ir atszipu- 
sius skaudėjimus, sutvirtins ir gra
žins atgal muskulu tvirtuma ir visi 
trukumai magiszku budu bus pasza- 
linti.

Greitai pagelba i
vartot Johnson’s lied Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele užpakaly
je. Visi vaistininkai juos parduoda.

neužmirszk

53 
praeita Petnyczia.

Velionis buvo gerni žinomas 
žmogus ne tik Anwrike, bet ir

litikieriu konia per visa savo*“,’dovanojo aktui iui uz apsi-
ii mži. Gimė jiisai mažam mies
telyje Guilford, North Caroli
na, 1836 mete. 1

žiopli n ima.

— Kas isz to! Kad lenciū
gėlis yra misinginis!

Publika szirdingai nusijuokė

LADIES!

i
i

YOUR DRUGGIST
RECOMMINDI

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

1

I

SKAITYKITE "SAULE"
Dis. by First National Laboratories 

Lehighton, Pa.

iihįfii

.. gana, ilk tada, 
szast berniokas isz pastalio su 
botagu, o paskui ji ir senis, ir 
taip an'ie prikanszo szaucziii, 
kad anas vargiai iszejo

se m s
i;a n'ie

I tJ1
tai dabar,, dede, ži-

isz 
grinezios. Dabar berniokas sa
ko seniui: “ 
nok, dc'lko raguoliai buvo ne
gardus ir atmink, kad jau man 
pasibaigė metai: vilkai jau 
pradeda staugt tavo namuose. 
Atsisveikino ir iszejo. Po tam 
boba pradėjo seni mylėt ir gy
veno dar Ivg sziolei labai lai
mingai. • Tolinus bus.
* II—. —.............................. Iii ll.ll ... ............... »"» »>■— ■ ! .1,1

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

I

sziu! ”
atsineszihrmas isz lauko, eme 
kimszt kaslius pcczeliun lyg 
\ isus sukimszo. Paskui pasi
ėmė nuo stalo valgiu ir isz jo jo 
laukan. “ 
sziau. Eik valgyt.

Na, dede, jau atne- 
” Dede valgo 

ir vis džiaugiasi, kad da nekar
ta .savo gyvenime jam neteko 

gardžiai pavalgyttaip kaip
dabar. Antra diena vėl iszjojo 

ir vėl paarė 
Dede, 
4 4

■— atbuko senis.
Parjojąs namo, berniokas pri- 

pats

senis su bernu art, 
bernas praszo senio: 
leisk mane pusrveziu 1”• • * sau, vaikeli!”

4 <

Jok

s
ir go ryma i s,

riszo ark Ii prie tvoros, o 
atsistojas palangėj khruso, ka 
kalba gaspadino su sziaueziuin. 
Kaip vakar, taip ir sziadien, 
talas visas apkrautas valgiais 

užstalėje sėdi
sziauezius ir szneka su gaspa- 
dine: vakar su'bade visti szoua, 
o sziadien, jaigu atjotu, kur 
man dėtis?” “Šztai skoline su 
vilnimi stovi: inlysi ir neras! 
ramino boba .szitvucziu. Tą isz- 
girdes berniokas nubėgo, ątsi- 
riszo arldi nuo tvoros ir injojo 
iii kiemą. Sziauezius iszgirdes 
stabdant arkli, pasiskubino in- 
lipli skalinen ir pasikavojo po 
vilnom. Berniokui ipejus vi
dun, sako boba: “gerai, vaike
li, kad atėjai: asz tik norėjau

Laidoja kunus nutneirellu. Pasamdo 
automobilius del laldotuviu, krikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.
520 W. Centra St. Mahanoy City, Pa.

GYD1KIS 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 invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nematinio, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalitno, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-ligcs ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsz 
minėtu ligų, tai greičiaus kreipkitės 
pas mane. Asz tųkstancziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms Žolėms 
ka ir suteiksiu Ir jumis. Pas mane 
gulite guuti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 0 spaud' 
tna, puslapiu 092 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kutaloga. Reikalaujame pardavinėto
ju muau žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Glllet Rd. I

Lietuviaikaa Graboriua
K. RĖKLAITIS

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

51(1 W. Sprue* fit., 
MAHANOY CITY, PA.

300 MAUK KT ST ,
TAMAQUA, PA.

I

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje. 
Ant antro f!oro Kline Sztoro.

Spencerport, n. Y.119 W. Center St. Mahanoy City p
di;
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važiavo
su David 

ant

Automobilius
Aldona Miczeliutc 

(Micuta) susidūrė
Sh i neri o a u t oinob ilium
Tenth ir Centro ui vežios. Abi 
maszinos likos gana smarkiai 
apdaužytos bet locnininkai ap
sisaugojo nuo nelaimiu.

— Grand Džiure Pottsvilles 
sude iszmete visas bilas už 
laužymą prohibicijos tiesas ir
uždėjo Ikasztus nnt pavieto. 
Kodėl ne f Juk patys džiure 
mvli stiklą alaus arba ir daro 
namine namie ir kaip kaltyt 
kitus už ta pati darba? Labai 
iszmintingai padare.

t Petnyczioje, 12 d. Lapkri- 
czio 1926m. 5ta, valanda ryte 
mirė Petras Petrauskas, po No. 
504 W. Spruce St., pasirgęs tik 
kėlės valandas. Buvo 62 metu 
amžiaus. Priklausė prie S.L 
K.A. Laidotuves atsibuvo I 
nedelio rvta
szioms Szv. Juozapo parapijos 
bažnyczioje. Paliko nuliūdime 
paezia Marijona; taipgi 4 po
dukras ir 1 po-suni. Graborius 
Rėklaitis laidojo.

R. 
*a- 

su trejoms M i-

Brooklyn, N.Y. —Kada Mrs. 
Vogeliene, 35 metu, 
gyventi su vyru Jurgiu, 190 
Stockholm St., tai szis 
ja subado ties 79 Irving A v. 
Vyras teisinasi, kad jis 
ja mylejes,” kwl rankos nesu- 
valdes. Dabar vienas ligonbu- 
ty, k i ta s'kalėj i me. —V.

atsisakė
vvru

peiliu

< 4 taip

Bayonne, N.J. — Steponas 
Zukowski, gyvenantis 105 Gar
field Av., Jersey City, buvo 
rastas ramiai begulintis Bayo- 
neje ant 18-tos gatves. Polic- 
monas ant motorciklio ji par
vežė in stoti, kur jam davė vie
tos gerai iszsiniiegoti.

d.,

Worcester, Mass. — Turbūt 
jau visi žinote ir girdėjote* 
apie didele nelaime, kuri psi'ti- 
ko Worcesterio Sesutes Kazi- 
mierietes Rugpiuczio 12
kuomet joms Szv. Misziu klau
sant, vagis insikrauste ir pa
ėmė visus pinigus, kurie nepri- 
gulejo sesutėm.*, bet buvo ju 
srinkti mokeseziai už mokykla 
ir vaikucziu ’knygas.

Ikisziol nors visaip bandyta 
surast vagis tacziaus pasirodė, 
kad darbas eina veltui.

Tiesa, vagis nesugaunamas, 
pinigai dinge* bet sesueziu vil
tis, energija ir pabiszventimas 
liaudžiai liko. Jos turi 
Devuje, ir pasitikėjimą
dariams, kad kokiu nors bildu 
jie bus atgauti.

— Bėgyje sziu dvieju 
vaieziu numirė keturios

vilti 
geni-

sa- 
Lie- 

tuves Worcester!etes. Pirmiau- 
se numirė Ona Vaitekvicziute, 
22 metu amžiaus. Sirgus ilga 
laika, mire Worcester State 
ligoninėj. Paliko tęva didelia
me nubudime.

Mikalina Puzariene mirė už- 
pereita Sekmadieni. PiJkavota 
Szv. Jono kapinyne su bzkil- 
mingomis apeigomis.

Anele P. Kotoniute, 16 metu 
amžiaus, mirė užpereita Pir
madieni miesto ligoninėj 

Pakavotn
po

Not reoperacijai.
Dame kapinyne.

Elzbieta Visockiute — Ba- 
kanauskiene, žmona krautuv- 
ninko Stanislovo Bakanausko. 
mire Antradienv Harvard li- 
goninej.

PAJESZKOJIMAI.
Pajeszkau szvogerio Marty

no Ulaeko, 22 metai atgalios 
gyveno Minersville, Pa. Jeigu 
kas apie ji žino tegul duoda ži
nia ant adreso:

Stanley Anderson,
Route 7, 

Washington, Pa.
1

Pajesžkau Elzbietos Verbi- 
liutes (po vyrui Vaiciekauskie- 
ne) apie 25 metus Amerike, isz 
Suvalkų gub., Marijampolės 
pav. Liudvinavo parapijos. Te
gul paraszo laiszka in 
les” ofisą.

< < Sau: 
(t.92

DEVINTAS PEKLOS
RAKTAS

r—  1 , I m.

Dieviszkaja komedi-

Andai Laisves Alėjoj susiti
kau Dante. Mes su juo jau se
nokai pažystami! Dar vaiku 
būdamas penkias naktis skai- 
eziau jo “
ja”, o penkis metus kažko nak
timis bijojau atsikelti 
vos...

Taigi, va, susitinku Dante... 
Labas, labas... žodis po žo
džio — insikalbėjome. . .

— Sakyk, broliuk,
pekloj taip baisu — paklau
siau.

isz lo-

nejau

Taigi sinjor pasigėrėti 
neteko... Kad no Virgilijus, 
jei bogu — nebueziau gryžes.

O kodėl Virgilijus! Ki
bą jis drąsesnis?

Tai, taip sakyt, sziek 
tiek mate>... Eneidoj užsigrū
dino. ..

Trumpais žodžiais apipasa
kojo jis savo kelione po pekla 
ir kitas vietas. Isz jo kalbu su
pratau, kad peklos devintasai 
ratas visu biauriausias. Bent 
man taip iszrode. In ji nei pai

nei kitam 
A s z

sni nenoriu patekti, 
linkiu: jokio malonumo, 
ta ii’ Dantei pasakiau.

— Nepateksi — intikinau- 
cziai tarė Dante — jau tu ežia 
tame pasaulyje ji at kentėsi.

— Nu-u-u?
— Taigi... jau ir kenti. . .
__ ?!
— Žinoma. Vedos esi ?
— Beveik...
— Na vot..

los devintasai ratas.
Ta pasakęs Dante

m

!

sztai tau ir pek-

Ta pasakos Dante užsikūrė 
papirosą ir sykiu su jo durnais 
isznyko Laisves Alejos erdvo
se. Asz pabalinęs akis pasili
kau božiopsas ir jei ne milici
ninko knmsztis paszonen, 
ežia n gal ir asz israiykes.

Tai tau ir istorija — galvo
jau eidamas namo. — Reiszkia 
mano Marce sudaro peklos de
vintąjį rata... Nežinojau

Tris naktis akiu 
kiau. 
kad szale tavos dribso devinta
sai peklos ratas!....

Turiu prisipažinti, kad ma
no Marce turi aibes geru ypa
tybių ir toli gražu heatatinka 
Dantes apibudintam objektui.

Pirmiausia — ji geras tele
grafas ir asz niekuomet laik- 
raszeziu nepeiku. Antra — ma
no Marce labai geras ekono
mas ir, taip sakyti, isz. . . ko 
nors — vaszka iszsunkie. Tre- 
czia — ji... Na, ka czjia api
pasakosi, mums ženikliams ge
rai jau žinoma, o nevedusieji— 
patirs apsivedė.

Ir taip asz iki pirmo szio me
nesio nieku bildu Dantei neti
kėjau ir vadinau jei no mela
giu, tai szeimynin(‘s laimes ar
dytoju.

Nuo pirmos szio menesio 
dienos patyriau, kad jis szven- 
ta tiesa kalbėjo, 
brolyt, patyriau!.

Po pirmos szio menesio, 
ves alga — gryžtu namo.

— Na, alga gavai! pa
klausė manės Marce.

— Gavau, duszyt, 
atidaviau dali pinigu.

— O sztai 
sams keli litai.

— Asz tau, britvone papa- 
pierosuosiu! — riktelėjo Mar
ce: — žmona pus-nuoge vaiksz- 
tines, o jam — papirosai...

— Negaliu gi asz... szita 
be popieroBti... reikia juk pi
nigu sziam tam. Tai alus stik
line, tai...

— Verbliudo, tu verbliude 
jau kibą gerei.. 
taip ir yra — gere.. 
tu smake, — szokinejo, putojo 
Marce ir kaip tavęs pavietre 
neima! — prisispyrus klausė 
manes Marce, — kaip tavęs 
kiaura žeme neprarija? Žmo
na gėdinasi in akis, žmonėms 
pasirodyti, neturi nei doru pan 
cziaku, nei sukneles, o jis — 
ahi pliurpia. Asz nesuprantu 
kaip tavęs pavietre neima?

Prisipažinsiu, kad su paviet

bu-

nesumer-
Ir kur tu ten sumerksi,

SZiO

Ii* kaip dar,

gu-

szia —

man popiero-

papūsk...

tariau asz
isztekes.

•<

•K
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— Važiuok, - 
liriktelėjęs galva.

— Na, žinoma važiuosiu... 
Manai no? Tu jau norėtum ma
no supūdyti tame drėgname 
kambaryje, norėtumei subaigti 
sprogti mano jaunas dienas...

—• Marcele, važiuok, kas 
tavos neleidžia! Važiuok du- 
szyt, pasismagink, jaunystele, 
kurios taip verki gražink... Va
žiuok...

— A-a! Bepiga tau sakyti: 
— važiuok... Man pinigu reike!

— Sakai pinigu? Vaje-o, 
asz maniau, kad tu be pinigu... 
Su jais, duszyte, ir beda— nei 
cento neturiu.

— Gi 'kas tu per 
Kuriems galams
einei ? Szimtai pirszosi galėjau 
pasirinkti, kuri norėjau... o už 
tavos takojau, maniau aukso 
kalnus pelniusi... Dievuliau tu 
mano, Dievulėliau....

Ir mano Marce paleido var-

tu
vyras 7

mane

gonus.
— Suodei — girdi — jos 

jaunystele ir visus galus...
— Oi. Dieve!.. važiuok 

Marcei tu nuo mano galvos.
Važiuok kuo greieziausiai... 
Szia, parduodu paskutines kel
nes, sztai laikrodis be rodyk
les— ir ta parduodu, irduszia szirdis. 
parduodu, ir stala viską, vis
ką... Ti'k begk duszel, nes sue
des tavo jaunyste galiu suėsti 
ir tavo. .Begk, dingk prasmek..

Ir, nusimovęs paskutines 
kelnes, atidaviau t a mailer,*» sy
ki u 
mano

su paskutiniais lopytais 
ga r< lerobo i szt e k 1 i a i s, 

laikrodžiu, staltiese, ir dar kai 
kuo...

Noi's viena kartaima, lengva.
atlikau pavyzdingo vyro pa
reigas, Marcele iszvažiavo ku
rortam.. Atsisveikindama net 
apsiverke:

— Ir kaip asz tave, balan
dėli, be kelnių paliksiu?...

Minkszla, sakau, moteriszka

O Dantei pavydžiu, kaip tik 
galiu. Bepiga jam buvo su Boa- 
trieze amzeretis, 
jis mano Marce.

—Pr. Būdvytis.

•— pakibintu

Sumusze Prezidento 
Coolidge Drauga

Gray zokono, Montreal, Kana
da kuria paliuosavo nuo josios 
prisiegos popiežius Pi ūsas 
idant galėtu iszteketi už Pra
no Lov<‘S(pie isz Su v. Valst. ka- 

Eort Humphrey, 
Va. Ona buvo zokokininke per 
25 metus, bet neužmirszo apie 
savo myloma. isz jaunu jo die
nu ir ant galo suliko pasilikti 
jo paezia.

riuoinenos

popiežius

neturiurėmis jokiu santykiu 
ir jei jau jos mane imtu — bu- 
cziau begalo nepatenkintas. 
Tas 7>ats ir su kiaura ja žeme.

— Žmones ir in Metropoli 
nueina, ir perszviecziainas pan 
ežiukas nusiperka ir kurortai! 
žada važiuoti... O tu, nieko 
del manos. . . Suodei tu mano 
jaunystele, suodei tu mano...

Biesas žino 
suėdžiau,
sijutau beslonkes in devintąjį 
peklos rata. Ausyse pragaro

Saclia-

Mar-

ka asz tau dar
— nebeklausiau. Pa

y

Ausvse 
žvangėjimas, gerklėje 
ros tyrai, akyse — demonas 
pavidale mano gerosios 
ces. Ir nuo ežia prasidėjo mano 
pekla. In devintąjį ratu iszsyk 
be instojamuju kvotimu patai
kiau.

a kvse A7

— Sziandiena eisime in te
atru! — beapeliaciniai pareisz
kia mano Marce...

— Tai, kad pavargęs...
— Girdi tu jį — pavargęs L. 

Miesto kaip strypais svaido
mas eina, o 
dar su žmona
Suodei tu mano jaunyste, suo
dei jaunyste, suodei jaunas die
neles! — kukeziojo Marce.

Kas daryt ? keliuosi cinu st 
savo inkvizitorium in teatru, 
vedžioji: ja visa laika už rau

slį ja juokus, 
tuzinas kaeziu.

— Man ’būtinai reikia le- 
kierku ir perszviecziamn pan- 
cziaku. Be to, sukneles tokios, 
kaip Antaniene turi — su bim- 
buliukais, dekolte iki...

Ir pradeda man Marce pasa
kot apie Antanienės suknele su 
invairiais fintikliuszkais, bir- 
biliukais, kankolinkais, cimba- 
liukais, dekolt ir kitais daik
tais, kuriu pavadinimu nei jo
kioj enciklopedijoj nerasi.

— Žinoma, Marcei, sukne
les reikia, bet kur tuos pini
gus rasti. Neisi gi patiltei)... 
Isz gaunamos algos suknelių 
su fintikliuszkais nelabai..'.

— Ar tai svieto vyrai tail) 
tave, 

stuobri, už vyra ėmiau, kam 
mane moeziute, vargsze nasz- 
laite atidavė tavo globon?

Ir taip toliau, ir taip toliau.

kos, kreeziu 
szirdyje —

daro ?

♦ • •

kai p in teatra, ir
— pavargęs...

Na, ir kam asz 
ėmiau

o

Neszk, girdi, in talkuc7r 
parduok ir 

gus...
ke J atifG$z)^*pini-

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKA3 GRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS, 

ST. CLAIR, PA.

{■S

♦ * *
Dabar sodžių kampe be kel

nių, be laikrodžio, be visa ko...
Sėdžiu ir manau apie svieto 

marnastis. Sieloje taip links-
----------------------------------- ----------------------------------------— .... ... - — . - .■ — .. ♦.... . .......... .. .............

♦
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dei 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu b 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 187B-M
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and it’s old-fashioned to let 
money lie idle

*

o

NO one can justly say he makes the most of his opportu- 
xx irt 4rl w Zklx zx xr a x*l «lx xx I^wxxxwavxx I^xxwav 4* xx z^x»wvxx

money and then lets it lie idle — producing nothing—instead 
of investing it and making it earn MORE money. Isn’t that 
the logical, sensible thing to do? Teach your dollars to have

nities to get ahead in the world if he knows how to save
_ ' „ ' '! _ f ______ * Aj N -

more cents. INVEST YOUR SAVINGS.
You will be entitled to receive $90 a year if 
you invest in only 15 shares of Pennsylvania 
Power & Light Co. Preferred Stock. In only 
12 months the dividends earned by your 
shares would amount to $90. YOU would not 
have to do a tap of work for that $90. Your 
savings, invested in our stock, would have 
done the work and turned the wages earned 
(the $90) over to you. Investing is an up-to-
date progressive way of making money

Do not confuse “investing” with Mspe-
1

-. "; b' * ■ t

culating”.
difference. “Speculating” means taking 
chances; running risks; subjecting your hard- 
earned dollars to perils and hazards—what 
many people call “stock gambling”. Invest
ing does not consist of plunging or blindly 
taking chances. Investing means putting 
your money to work in some firmly estab
lished business where your dollars will be 
SAFE and where they will steadily and 

, surely earn more dollars for you. And thah 
is just what happens when you buy shares of

Lots of folks don’t realize the 
“Speculating”

Pennsylvania Power & Light Co.
PREFERRED STOCK

6"„. ___It’s safe and pays over on your money

i

t b *

David Walsh, Demokratas, 
likos iszrinktas ant Suv. Vals- 
senato isz Massachusetts, tu- 
mnszdamas savo priesza Will- 
iama Butler, kuris buvo pirmi
ninku R<‘publikoniszkos parti
jos ir geras draugas preziden
to Coolidgio.

*

Visit1776 visit '9“
PHILADELPHIA

SESQUI
CENTENNIAL CITY
SEREDOJ 17 Novemberio

Specialiszkaa Exkurainia Trcinaa

.. 4.10 . . 6:00
.. . 3.95 . . 6:10
. . . 3.60 . . 6:39

Iszeis isz Preke Isz ryto
Mahanoy Plane . . $4.15 . . 5:56 
Gilberton ... 
Mahanoy City 
Tamaqua . . .
GRĮŽTANT—Treinas apleis Phi

ladelphia 11:30 nakezia. Tikietai 
geri tik ant virsz-minėtu treinu 
važiuojant ir grįžtant dienoje ek- 
skurcijos. Parankus nuvažiavimas 
in Sesqui-Centennial tiesog nuo 
Reading Terminal stacijos.

Ant Readingo Geležinkelio

Reading Company
4

Reading^ 
(įneš

PARANKIAUSIAS 
ff KELIAS 

(i LIETUVX
I

'4

J

Baltijos Amerikos 
Linijos 

£ Kalėdos 1 
Lietuvon 

“ESTONIA” 7 GRUODŽIO 
Važiuokit visu keliu 
vandeniu in paozia 

KLAIPEDA
Per laisvaji Danxigo porta. 
Isz ten tiktai vienos nakties 

kelione kitu laivu,

i;

Cut out and mail to order stock or for complete information.
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.

Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.
(Mark X in [ ] meeting your requirements)

Devintasai peklos ratas bo 
jokiu pridecziu.

Isztisus
Marcės cziulbejimu, isztisi me
tai, kaip szunelis, lakstau o 
Marcei intikti vis negaliu. Ga
lu gale, kantrybe truko. Nebe
galėjau pakelti to jungo, kuri 
priesz kelis motus tieki Dievo

Ą 8U didžiu džiaugsmu 
užsidėjau.

Ana diena Marce isz kaž 
kur parbėgo iszkaitusi, apil
susi. Szypsena nuo ausies iki 
ausies... krutino — kaip kalvio 
dumtuves.

— Važiuoju kurortan! — 
— Važiuoja Birbilieno,

*...

metus klausausi

galėjau pakelti to jungo, kuri . - _i. -

. smake, aukuru didžiu džiaugsimu

Buy your shares 
from any em
ploye of the 
Compan y — 
they’re our sales 
men.

9
j fl

[ ] Please send mo free copy of booklet telling more about your

( J
Preferred Stock nnd the Company.

I wish to subscribe for........................shares your Preferred Stock
(yearly dividend rate of $6 per share) at price of $98.00 and 
accrued dividend per share, Send bill to me showing, exact 
amount due. »

Žino- 4

tare jl ■
Leipcikione

Ir priskaitė man tu laimin
gu... ieniu apie pora deszim-

•hares yodr Preferred Stock 

, (yearly dividend rate of $6 per sharepon Easy Payment plan of 
$10 per share down and $10 per share per month until $98 and 
accrued dividend per share is paid. ■ -

[ ] Please ship.............shares your Preferred Stock (yearly dividend
rate of $6 per share) at $98 and accrued dividend per share with 
draft attached through.

Name of your Bank...........

Namo

Street
I City .

[ ] I wish to subscribe for

tVh. (k1'1 ■* ft,
■

1

The Company 
maintains a Re
sale Department 
for the benefit of 
its stockholders, 
to assist and ad
vise in the resale 
of any of its 

shares.

I

$107 TIESIOG IN KLAIPEDA
(Treczia K lias a)

LN ABI PUSI TIK .. $181 
Populiariszka turistine 3czia 
kliasa tiktai $10 brangiau už 

vienpus. $15 už abipus.
Taksai atskirtum.

Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
10 Bridge St. New York

irti

I
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