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ISZ AMERIKOS
52 UŽGRIAUTI

KASIKLOJE
EKSPLOZIJE PAGAVO 52 
ANGLEKASIUS, 28 PRA
ŽUVO, DAUG SUŽEISTA.

PraeitaPrinceton, Ind.
Ketvergą baisi eksplozije kilo 
No. 2 Francisco kasyklose, ku
ri užgriovė 52 anglekasius isz 
kuriu 28 pražuvo ir daug su
žeidė ir apdegino. Badai 22 isz- 
sigelbvjo. Nelaime patiko, ka
da anglekasiai insileidinejo in 
kasyklas pradėti darba. Prie
žastis eksplozijos yra nežino-
nuv Žmonys subėgo isz visos 
aplinkines daginio apie eks
plozije, manvdami kad visi 
pražuvo. ______
perstajįę graudinga

manvdami kad 
Moteres su vaikais 

regini, ka
da subėgo prie kasyklų, verk
damos ir • pcszdainos
kus netekia vyru, broliu ir tė
vu, kurioms bus liūdnos Kale-

s:m plau-

(los.

ATEIVIAI ISZSIUNTE IN
EUROPA 900,000,000 DOLE

RIU IN VIENA META.

Ws

Manevros Amerikoniszkos Flotos.

ma-
nev ros
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POLICIJE MUSZA 
STUDENTUS.

Ant Pacifiko mariu, tom is dienomis alsibnvineja
Amerikoniszkos flotos. Pirmutinis laivas yra Texas, 

užpakalyje Wyoming (ant ku rio raszejas su paezia buvo at
silankęs keliolika sanvaiezin adgal) ir laivas New York.

3,000 STUDENTU UŽKLUP-
TI PER PRIESZUS IR PO
LIO! JE, DAUG ARESZ-
TAVOTA IR SUŽEISTA.

I

Kaumis. —- Ijipkri'czib mene
sio !
Liaudies
Universiteto grynai Liet u vi sz 
kai tautiszloos oi’ieutacijos stu- 

(deniai buvtf suruosze mitinga.
Dalybavo jame apie 3,000 stu
dentu ir taiitiftzkai nusista- 
cziusios jaunuomenes. Studen
tai, rimtai apsvAi’&te 
nes ’

21 (lietui,, -M 2:30 va landa
Namuose Lietuvos

Laiezkos ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adreso:
W. D. BOOZKAUSKAS - 00

MAHANOY AND A STS.,

m „. ». BOCIKOWMl, Frm. A ■■■r. w. ■OCtlOWAMI. KlMr

Audžio Dovana del Prezidento Coolidge.

MAHANOY CITY, PA. |

m 38 METAS

APSIPACZIAVO SU 
DUKTERE.
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NEŽINODAMAS KAD TAI 
JOJO DUKTĖ, APSIVEDĖ 

BET MOTINA PAŽINO 
SAVO VYRA.

Varszava. — Uzionaitine ra- 
biniszka valdže turi iszriszti 
sunku szeimyniszka uždavinį, 
kokis atsitiko nesenai ant Vo- 
Ivnskos ulvczios. Veikalas to- 
kis: Dvideszimts metu adgal, 
apsipacziaVo Žydas K. Brendt 
su jauna mergaite. Po metui 
pagyvenimo, vyras pabėgo 
idant netarnauti kariumeneje, 
iszbegdamas in Galicije. Iii 
trumpa laika po tam, jojo pati 
pagimdė dukrele, apie ka pra- 
nesze jam per gromata. Viens 
pas kita raszinejo per du me
tus, ant galo gromatos paliovė.

Vyras neduodamas jokios ži- • 
nios apie save, ar jisai gyvas ar 
miros, motore mane, kad vyras 
dingo laike svirtines kares- 
Tuom laik dukrele užaugo ant 
puikios merginos, tarnaudama 
pas turtinga Žydiszka szeimy
na. Susipažino jiji su kokiu tai 
turtingu žmogum, kuris po koj 
kiam tai laikui prasze mergai
tes idant pasiliktu jojo pati. 
Mergaite sutiko, ūa ir po keliu 
sanvaieziu atsibuvo szliubas. 
Motina isz kokios tai svarbios 
priežasties, negalėjo pribūti in 
Varszava ant szliu'bo, tik in 
kolos dienas po tam, atvažiavo 
atlankyti jaunavedžius. Kada 
siiKitiko ku’srffo ženteliu, tlio- 
jaus pargriuvo ant grindų ap
alptus. Pasirodo, kad žentelis 
yra josios tikru vyru, kuris ap- 
sipaeziavo su savo tikra duk
teria, nežinodamas apie tai nie
ko, nes duktė ncsziojo motinos 
pravarde po tėvais.

RUMUNIJOS KARALIAUS 
PALOCIUS SUDEGE.

Bukarest. — Rumunijos ka
raliaus palocius, kuriame ra
dosi karaliaus sostas, sudegė- 
Didesne dalis rakandu isznesz- 
ta kaipo ir karalienes Mares 
marmurine lova. Bledes pada- 
rvta ant 50 tukstaneziu dole- 
riu. Priežastis ugnies yra ne
žinoma.

v v ra sda bart i- 
valdžiojį pataikavimo po<* 

lika kai delitautiszku mažumu 
ypaez Lenkli, iszneszo griežtas 
reZoli ucijas’priesz Lietuvi u po ■

• loniacija hej Bolszevižacija.
Mitingo liietu ties Liandie> 

Namais buvo susirinkę (likto 
Lenkiszko”

vietomis dainavo Lenku himną 
ir lauko iszeinant studentu. () 
Komunistai tuo tarpu studen
tu valgykloje r Mapu gatvėj 
(greta liaudies Namu) buvo, 
girdėt, prisiuešze daug plytų ir 
akmenų,
viams studentams isz. Liaudies 
Namu galėtu juos užpulti.

Ir isz tiesu, ’kada studentai 
pabige mitinga ir (‘jo in Karo 
Muziejų uždėti vainikus ant 
paminklo žuvusioms.už Lietu
vos Nepri klasomybe, it z visu 
pusiu pasipylė kerszto keiks
mai, akmenys, plytos ir lazdos.

Cbubganamsjn pagalba at
vyko visas peszcziosios ir rai
tosios policijos rezervas’, kurie 
visi bendru frontu puolė blasz 
kyti, niuszti tautiszkai 
viszka studentija.
deniu buvo sužeistu, smnusztu 
ir aresztuotu. Griežtai parei
kalavus’, areszt uolieji studen
tai, tiesa, buvo netrukus pa
leisti.

VAKARU EPIDEMIJA.
Ežerenai. (“V.”

epidemija

kai i 4 (‘lemento,

O iCZ»», —i,„,11,....
Mrs. Burke Voocbie isz Earth, La., audže puiku skuduri

ni divona, kuri mano padovanoti prezidentui (’oolidg’ui ant 
Kalėdų. Stakles ant kuriu mot ere audže divona turi suvir- 
szum penkesdeszimts metu.
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NUĖJO ANT VESTUVIŲ, 
VAGYS APIPLESZE NAMA.

(V.

(‘re audže divona turi

.   * ■’ '' * —— ’ ‘       —I - ——I   —     II    

Isz Visu Szaliuvalgyklpje Mapu gatvėj

ISZ LIETUVOS Patarenai, Alovės vals 
kor.) — Iszsiskirsczius in ko
lonijas, jau neb(‘prisiszauksi 
pagalbos. Antai szio, kaimo pil. 
Vi. Burnota su savo seserim 
izejo kaimynysten in vestuves, 
tuo tarpu atėjo in namus du 
pleszikai, ir prigąsdino ir at- 
plesze skrynias, visko prisirin
ko ir iszsinesze šita be overko 
ti, kuriuos V. Barnotui brolis 
isz Amerikos atsiuntė.

PIRKO VAIKA UŽ DU LITU.
Mariampoleje per jomarka 

nesenai,toks dalykas invyko: 
Prie kaimo moters, atvožusios 
szio to parduoti, prieina pane
le, papraszo paskolinti du litu 
ir užstato paliko suvyniota 
apsiausta.

NEPAPRASTA ŽUDINSTA; 
MYLEMAS SUDAUŽĖ GAL

VA SAVO AUKAI SU 
PLAKTUKU.

Uonnciiut, Ohio. — Robertas 
Wyman 31 metu, sūnūs turtin
gu ir gerai žinomu tėvu po vi-

4UllwJ<1,lt5 l‘kos uždarytas 
kalėjimo už nužudinima savo 
mylemos Mrs. Mvronos Ilan- 
noki, 51 metu naszles, motina 
penkių vaiku, kuriai sudaužė 
gaiva su*plakinkų.

Robertas

kad iszejus Lietu- 70,000 BE PASTOGES
PASZOVE BANDŽIUSIUS 

PABĖGTI.
Ukmerge. — Spalio menesio 

31 diena policininkas G., stovė
damas sargyboje už upes Szven 
tosios, apie 5 valanda susitiko 
du nepažystamus vyrus, kurie 
jam pasirodė esą pajcszkomi 
bgndiį^ij .

G. juos- sulaikė iy pareikala
vo dokumentu, bet sulaikyt joji 
vietoje to, kad parodžius doku
mentus policininkui pasiūlė 
tris dolerius', praszydami kad 
juos pasliuosuotu.

Policininkas nesutiko ir su
laikytieji mėtėsi bėgti, abu in 
prieszingas puses’. Policininkas 
iszszove kelis sykius ir cine 
vienu isz beganeziu vytis Vy
damasis paleido dar viena szu- 
vi ir begauti sužeidė in koja.

Sužeistasis atvežtas apskri
ties ligoninėn, pasirodo, esąs 
koks tai dizertiras bet savo ki
limo vietos nenurodo. Eina tar
dymas.

Prie jo rasta revolverio szo- 
viniu ir kinžalas.

Kas buvo antrasis, taipgi iki 
sziol nesužinota.

VAISKAS SUNAIKINO 92 
KINISZKUS KAIMUS; ISZ- 

ALKE ŽMONES VALGO 
ŽMOGIENA.

— Pre-
Suv-

Washington, D. ('.
departamentas 

Valstijų paduoda akyva skalu 
Ji, kas kiszasi pinigu, kiek juju 
praleido keleiviai Europoje ir 
kiek iszsiunte ateiviai isz Ame- 
riko in Europa del savo gimi
niu. Keleiviai praleido praeita 
meta Europoje 7<M) milijonus 
doleriu arba 2(H) milijonu do
leriu daugiau ne kaip užpra
eita meta.

Kas kiszasi 
czionais gyvena

k vstes

kurie 
tai

ateiviu, 
ir dirba, 

iszsiunte in Europa maž dau
giau 900 ftiilijmiusdoleriu del 
savo giminiu ir kitu. Viso in 
laika vj^io meto Europa ap- 
laike isz Ameriko 1,000 milijo
nus doleriu.

MARTI IR UOSZVIAI SUDE
GĖ DEGANCZIAM NAME.
Williamsport, Pa. — Mažam 

kaimelyje 
nakties laike namas •»
Fairbanks, kaip rodos nuo in- 
kaityto pecziaus ir taip grei
tai prasiplatino kad szeimyna 
negalėjo iszsigelbet isz liepsnų. 
Sudegė tėvas, motina ir juju 
marti (sumins pati) 17 melu, 
kuri buvo apsivedus vos me
tas laiko.

Simus pajutęs durnus iszszo- 
ko per įauga manydamas, kad 
jojo tėvai ir pati jau randasi 
lauke, bet juju neradęs, supra
to kad nelaimingi randasi de- 
ganeziam name, bet jau buvo 
per vėlai juosius gelbėt, nes 
liepsna apėmė visa narna-

Lindley, 
laike

užsidegė 
Szimo

LAIKE OŽKAS STUBOJE 
O PATI BADEJO.

J

Wilkes Barre, Pa. — Mare 
Hugert užvedė teismą prieszais 
savo vyra už nedoru pasielgi
mu su jaja. Mare savo skunde 
užmetineja savo llenrikiui, 
Imk laiko ožkas mieg-kamba- 
ryje kada būna szalta, nuo ko 
kyla po visa st ubą smarve. 
Taipgi kad vyras neduoda jai 
pinigu ant pirkimo mėsos, tik
tai priverezia jaja gerti ožkos 
pieną ir valgyt sausa duona, o 
nuo kada su juom apsivedė tai 
turėjo permainyt viszta ant pi
gios szlebes $1.25 ir pirko jai 
viena pora czeveryku. Porele 
apsivedė Vasario menesyje szi 
meta. Ji ji turi 19 metu o jisai

....... .

savo

5 ir pirko jai

esą

prisiplakė prie
naszlesi kuri gyveno pas tėvus 
pusiau ’sugriuvusioj bakūžėlėj, 
kuri stovėjo
tėvu namo. Atsilankydavo pas 
jaja, turėdamas su jaja meilin
gus snsineszimus- Ant 
naszle parasze jam gromatele, 
idant pa

užpakalyje jojo

snsineszimus- galo

s jaja ateitu laji vaka
ru ir melde kad su jaja apsipa- 
(■ziuotu nes vra motiniszkam 
padėjimo ir reikalauja pinigu. 
Hubertas nuėjus ta vakara pas 
jaja, o kada (‘jo namo, naszle ji 
nenorėjo iszleist. Tada insiu- 
tes, pagriebė plaktuką, uždavė 
kelis ypus per 
smegenys

galva, kad net 
isztiszkejo. Po tam 

nuėjo namo ir ramiai užmigo. 
Motina nnžmlvtos užtiko lavo- 
na dukters ir pranesze apie tai' 
policijai kuri žadintojų aresz- 
tavojo. ...

Dabar žmonvs stebisi, del ko, 
jaunas, turtingas žmogus insi- 
žioplino in naszle kuri buvo už 
ji 20 metu senesne ir motina 
penkių vaiku.

James

JAUNAS TURTINGAS 
UBAGAS

Philadelphia, Pa. — 
Donovan, 19 metu, kurio užsi
ėmimas yra lengvu būdu isz- 
melsti nuo praeigiu aukas, ar
ba paprastai vadinamas uba
gas, likos aresztavotas už ap
gaudinėjimu geraszirdžiu žmo
nių. Donovan gyvena Utica ir 
negali vaikszczioti, tik eina isz 
vietos in vieta su pagelba ra
tinio krėslo, kuri stumdė vai
kas, kuriam mokėjo aid dienos 
penkis dolerius.

Detektyvai isztyrinejo, buk 
jaunas ubagas, gyveno bran
giam lietelyje, turi puiku auto
mobiliu ir szoferi ir banke 15 
tukstanezius doleriu. Sudžo pa
liepė jam apleisti miestą kuo- 
greiezia usia.

II Everett, Mass. — Baisi 
eksplozije dirbtuvėje Beacon 
Oil Co., padare bledes ant 
$200,000. Keli žmonys sužeisti- 
Trys miestai nu kėnio nuo eks
plozijos dr uties.

Lietu -
Daug stu-

netrukus

Va-kur.)
karu epidemija Ežerenuose 
vorezia rimtai susirūpinti 
kau rengėjus, 
nyti. Kadangi
esti 'kur kas daugiau, kaip lan
kytoju, vakaru rengėjai eme 
lankytis po instaigas ir labiau 

. pasiturineziu žmonių namus 
(už pini- 

kvietimais

va-
norincziiis pel-

dabar vakaru

paliko 
Panele 

kaip kamparas, 
iszvyniojusi apsiausta rado ja
me invyniota kūdiki. Moterisz- 

apsi- 
iiainoii

iszuyko, 
o moteriszke

“NEPRIGUL-

PRIVISO DAUG VILKU.
Lingenu-Apuniszkio apylin

ke, Juodup. valscziaus, Rokisz- 
kio apskiezio. (“V.” kor,) — 
Visoj zsioj miszkingoj apylin
kėj labai daug priviso vilku. 
.Jie savo grobuoniszkiimu vasa
ra ūkininkams ju gyvuliu ban
dose daug žalos pridarė, o da
bar rudeny, tai net pro tvartu 
pamatus insikasdami, in juos 
lenda ir ton gyvulius 
Szunis, tai 
gaudyti.

drasko, 
jau visai baigia

VILKIJOS FASZISTAI 
NUBAUSTI.

Kaunas. -—Lapkriczio 13 die
na Vilkijos nuovados taikos 

Vinco
Vaiczaiczio (zakristijono) Jur 

Kazio Vaičių lai

žmoni u 
i n va iri a i “ garbes’ ’ 
gus) ir kitokiais “ 
tikėdamiesi kasos inplaukas 
padidinti.

Siūloma preke, sakoma, 
suomet pigi...
NUSISZOVE MEDŽIOTOJAS 

BRAKONIERIŲ PRIVISO
Liud v i i ia va s, 1 a r i am po 1 es

apskriezio.—Lapkriczio 7 die
na, Avikilu kaime iszejo me
džioti du jauni vaikai, ■ 
cziulskutis, 17 metu ir Kvieto- 
laitukas 14 met.u. Macziulbku- 
tis, nemokėdamas su szautuvn 
elgtis, pats nusiszove.

Nežinau ar kur nors kitur 
kaip czion apie

> k

VI-

MariampolOh

Ma-

y

I /ludvinava, 
yra priviso tiek daug visokios 

medžiot oju-brakonie-

teisėjas isznagrinejo

gio Szatnno, 
cziu-Vaicziulio, Zenono Dap
kaus (vandens keliu policiniu 
ko), Gecevicziaus Aloizo ir 
kun. Polonskio byla, kaltina
mus kaip platinusius Faszisti- 
nius' atiszatikimus.

Vaiczaitis, Szatnas, Vaicziu- 
laitis ir Dapkus nubausti kiek
vienas po 3 menesius paprasto
kalėjimo.

Noatvylkus svarbiausiam liu
dininkui, kuriam szaukimas 
buvo inteiktas, byla apie kun.
Polonski iszskirta. ir atidėta.

Foochow, Kinai. — Paszial- 
pines draugavęs 
pranesza, Imk isz 97 kaimu pa
siliko tik keli, kuriuos sudegi
no kareiviai generolo Chang 
Vi, kada bego isz Kantono ap
linkines nuo savo prieszu. Sa
vi rszum 70 tukstaneziai žmo
nių pasiliko be pastoges, kens- 
darai dideli bada.

Gyventojai Sianfn, provinci
joj Shensi, pirkinėją žmogiena 
svarais ir jaja valgo, nes kito
kio maisto nesiranda- Szimtai 
lavonu guli ant ulycziu tame 
mieste. Kada kareiviai liego 
isz tosios aplinkines, apiplesze 
gyventojus nuo maisto ir vis
ko kas tik davėsi pagriebt. 
Szimtai žmonių, ypatingai mo
teres ir maži vaikai mirszta 
kas diena.

komitetas

ke yra gera žmona, net 
džiaugė ir parsivežusi 
augins.
SOCIALISTU

MINGA“ BAŽNYCZIA IR 
KUNIGAS VILIMAS.

Kaunas — “Draugas” raszo, 
buk Lietuviszki Socialistai, 
stengėsi ant gvolto suorgani- 
zuot “ 
ežia czionais tiktai turi daug 
ergelio ant atradimo tinkamų
jų įkunigu kurie taisės parapi 
jes apimtu. Net buvusia Kata- 
likiszkas kunigas Vilimas, ku
ris numėtė sutona, už tai kad 
byskupas jam nepavėlino būti 

in seimą, norints 
jam prižadėta pensije 2,000 li
tu ant menesio, nesutiko ant 
“neprigulnlingos bažnyczios.” 
Dabar Socialistai mano parga
benti tuos kunigus isz4 Ameriko 
kur randasi keli ku^kį su mie
lu nor sutiktu būti ‘ pianasz- 
cziais” tos bažnyczios. (WIP.)
NELAIMINGOS MERGINOS 

NUSIŽUDYMAS.
Vendžiogala, Kauno apskri

tyje — Nakti isz Lapkriczio 5 
in 6 diena Vendžiogalos miesto 
gyventoja L RybakoVaite isz- 
gere stikline acto esencijos ir 
netrukus mirė. Jokia pagalba 
nieko nepadėjo.

I. Rybakovaito paskutiniu 
laiku buvo pasijutusi neszczia 
esanti. Jos szeimiuinkas, neno
rėdama treti nemalonumu, ku
riu isz tokios pat priežasties 
turėjo priesz įlietus, atsake jai 
tarnyba ir liepe tuojau isz jo 
ka mba r i o i szs ik ra usty t i. Pa - 
szalinta, nuo vietos I. Rybako-

Draugas

neprigulminga bažny-

kandidat u

NUŽUDĖ SAVO PACZIA 
PAS KUNIGĄ.

Lublinas. — Kaime Iglinoje, 
gyventojas Andrius Vaveris, 
atėjo in klebonija pas kunigą 
Sitkovski, su praszymu, idant 
prikalbytu jojo paežiu ir sutai
kytu juos kad vela sueitu in po
ra ir gyventu drauge, nes pa- 
eziule susinesze su gmina rasz- 
tininku ir nenorėjo gyvent su 
savo vyru. Prabaszezius pa- 
szauke abudu pas save, bet pa- 
eziule staeziai pasakė kad su 

ir gana.
'Tada vyras insiutes isz^rauke 
revolveri ir keliais sznviais pa
dėjo apgavinga motore ant vie
tos prie akiu kunigo. Vyras 
pats pasidavė in rankas teisin- 
gystes-

Audrium negyvens

ruszies 
riu.

Brakonieriauja
pasti kaimo nesubrendėliai, bet 
ir atvykę isz Mai’iampoles po
niai inteligentai. Taip Rugsėjo 
25 diena atvvko in laukus ne
toli Liudvinavo pesivilkes in 
civilus rubgus kun. Petraudkas 
ir vyrausiąs leitenantas 9 p. 
pulko Mikuczionis szaude kisz- 
kins, nors medžiokle tuo lai'ku 
yra griežtai uždrausta.

Tik vienam ūkininkui griež
tai reikalaujant buvo sustaty
tas tiems ponams protokolas.

Butu labai gera, kad policija
griežtai sektu brakonierius ir vaito neturėdama pragyveni- 
per pirsztus nežiūrėtu 
kius neteise tumu g.

ne tik pa

in to- liuli leszu ir nežinodama kur
i| (Ietis, nutarė mirti.

(f

SUGAVO MILŽINISZKA 
ŽALTI.

Rio de Janeiro, Brazi liję. — 
Tomis dienomis likos sugautas 
milžiniszkas žaltis turintis 24 
pėdas ilgio, sverentis 356 sva
rius kuris dabar randasi zoolo- 
giszkam darže czionais.

Tasai sztamas žalcziu vadi
nasi “sucuri” ir badai ėda tik
tai keturis kartus ant meto. 
Jeszkojo jo per devynis mene
sius. Yra tai didžiauses žaltis 
koki kada suome gyva,

APSIPACZIAVO SU MOTE- 
REMS, PASKUI JAISES 
PARDAVINĖJO IN PA
LEISTUVIU URVAS.

Lvavas- — Kokis tai Anzelm 
Kanner, laike turgaus susipaži
no su pana Klein, in kėlės die
nas po tam prasze josios tėvu 
idant duotu jaja jam už paezia. 
Tėvai noringai sutiko ant to, 
nes isz.rode ant turtingo jauni- 
kaiezio ir turėjo ant saves vi
sokiu brangenybių ir pinigu. 
Atsibuvo szliubns, jaunave
džiai iszvažiavo iii Vengrus ir 
nuo tojo laiko dingo visas gan
das apie juos. Tik ana diena 
aplaike žine nuo savo dukre
les, kad jiji likos parduota i a 
paleistuviu urvą per savo vyr i 
Paryžiuje, iii kur jai pasisekė 
pabėgt, kada jaja vožė in Ka
nada. Dabar toji jauna moterų 
randasi po apgloba mielaszir- 
dtngos d raugu ves, kuri jaja 
rūpinasi ir lauke žinios nuo tė
vu. Paryžine palicije isztyrine
jo buk Kanner turi daug kito
kiu pravardžių ir paeina isz 
Kauno, kur apsivedė su 
lioms merginoms po tam par
duodavo jaises in paleistuviu 
urvas už gerus pinigus. Palici
je jojo karsztai jeszko.

m

III

U Washington, 1). U. — Szi- 
met ilkos inleista in Amerika 
8,624 Kincziku. Daugiau ne 
kaip Lietuviu.



Ii

SAULE ; ir..1,

ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

I 
pikti draugai-

Taigi, skaitytojai yra skaitė 
kėlės sanvaites adgal apie 
jauna Lietuvi, 
vadinama

KALBĖTOJAS. Lybiuos geroves a vii i, tas, ku
ris... szis pats dabar pavirto 
in du likes, in esmini miražu. 
Nepermaldaujamoji mirtis už
dėjo ant jo savo negailestinga 
ranka tuo laiku, 'kai jis, 
rint in savo amželi,

ras Juozapai t is, senas valdi- 
ninkas skustu veidu. Jis žiurė
jo in kalbėtoja ir piktai raitke- 
si.

,* eini k žibureli ir klausė, kas-gi ten ži
buriuoja; karalaite jam sako: 

’ tau, nes į ą •
kaip anądien manes klausei, 
kjiip tik tau pasakiau, tuojau 
t|i ano manes ii’ iszliegai.” Da- 

užejo jaunikaieziui ant 
, ar nenuėjo ten jo bro

lis ii’ Imtinai norėjo dasižinot, 
keis ten vra* Bent kelis karius 
klausiant, karalaite nenorom 
Atšaki*, kad ten gyvenanti ra
gana. Po tam ėjo gult, bet jau
nikaitis guldamas pasidėjo 
jįarda tarp savos ir karalaites. 
Szitoji mislina: kodcl-gi jisai 
szitaip pradėjo daryt, tokis 
buvo pirmiau geras! Kaip tik 

užmigo, tuojau jisai 
pasiėmė savo žvėris

Lietuviszkos Pasakos. ,̂ Nesakysiu dabar 
manes

Lithuanian Legation, 
2622 164h Street, N. W 

Washington, D. C.
J. Gaidžiuna, 

Jerry the Pole,” 
kuris buvo iszrastas per džiure 
knltii pirmo laipsnio žmogžu
dystėj ir laukia mirties baus
mes.

Dabar-gi likos ai’esztuota ir 
jo 19 motu amžiaus sesuo Ge
novaite. Ja suėmė dėlto, kad ji 
norėjo inszmugeliuot savo bro
liui brauni nga in kalejiina. 
(linklas buvo paslėptas keptoj 

ivisztoi, kuria ji nunesze kaleji- 
1

Dabar jau visa Kanada, išsi
skiriant mažu provincijeliu 
prie pamario, po iszbandymui 
prohibieijos, vela sngryžo prie 
geros guzai tos ir alaus — po 
dažiura valdžios. Iszbandvmas 
prohibieijos buvo nepasekmin- 
ga, todėl nuo josios atsikratė, 
gal ant visados. Nuėjo jiems tai 
labai lengvai, 
tiesu nepridūrė prie konstitu
cijos kaip padare

Amerikas

L* ••
4 4

»

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

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

Kas Girdėt
mažu

nes tujn kvailu

Amerika - 
ežiai. Amerikas gali tikėtis 
neužilgio pataisymo Volsteado 
prohibieijos tiesu, nes valdže 
ne yra prieszinga dirbimui ge
ro alaus* Kad tai Dievas duotu 

' kuogreieziausia ba jau žmones 
pradeda eit’i isz proto.

n

Gal ne visi žino kad gerai 
krutamuju paveikslu 

aktorka, Estella Clark, tikrai 
vadinasi Stanislova Zuklinska, 
kuri pribuvo in Amerika būda
ma maža mergaite in New Yor- 
ka, po tam užbaigė mokslus 
(’levelande,
karta pasirodė 
192.3 mete loszdama role 
sure Mad,” po tam 
“Broadwav after Dark, 
this is Marriage,

žinoma

Pirmutini(Ibio.
pa veiksluose 

“PJea- 
losze 

So 
’’“The Snob” 

ir t.t. Neužilgio ims role nau
jam paveiksle po vardu 
the Toiler, 
ba ma s.

1 t

po
1 I i 4

‘•Tillie 
kuris jau yra dir-

taip lengva

“ apmuilyt 1 *

Stebėtinu faktu yra, kad da 
niekados nebuvo 
vaikams apgaudinėt savo tėvus 
kaip dabar. Gali juos taip pui
kiai apgaut io
akis, kad toli nueina ant pra
pulties kelio pakol tėvams 
sidaro akvs. ”

Sziadien mergina gali nusi
duoti kelis blokus nuo savo na
mo ir gyventi su paeziuotu vy
ru netoli jojo paežio 
paezios ulyczios.
ma abudu gaki vesti per dauge
li metu, pakol viskas iszsiduo- 
da (žinoma tas gali atsitikti 
tik didesniuose miestuose o ne 
mažuose)

Kiek tai kartu skaitome apie 
vaikus turinezius
daugiau metu, kurie

at-

ant tos 
Toki gyveni-r p

kilis

tai tas, kad vi

devynis ir 
apvogi 

neja sztorus ir namus ir kito- 
pa pildo prasižengimus. 

Skaitydami apie visokius už-
klupimus, szaudimimus, žudins- 
tas, aresztavojimus ir pakori
mus, rodos užmirsztamc apie 
viena dalyku, o 
si tieji prasižengėliai kitados
buvo vaikai. Tas mums duoda 
suprasti, kad visuomene priva
lo daugiau rūpintis apie isz- 
auklejima vaiku, idant butu 
naudingesniais del sklypo, tau
tos ir geresniais ukesais.

Daug pakarę ir elektriknoja 
visokiu prasižengėliu, bet tai 
darydami nepermaino žadinto
ju. 'l’ukstanęzius žmonių gali 
me patalpinki in kalėjimus, bet 
tokiu bildu juju nepermainy- 
sim ant geru žmonių.

Apszvieta paskutiniuose me
tuose daro stebuklus, 
bandymai vra daromi
tiksle, bet sunku pasakyti, kat
ras badas yra isz ju geriauses. 
Bot daugiaiise 
apie tai tėvai, kuriu užduotis 
vra iszaukleti savo vaikus ant 
geru žmonių o ne ant piktada
riu.

Visokį 
tame

tuni rūpintis

man iv pTaszc, kad induotu jos 
broliui.

Kalėjimo vyriausybe viszta 
“ iszravidavojo ” 
kad in jos kemszala yra indetas 
brauningas.

Genovaite Gaidžiuniute buvo 
jau iszejus namo, tai policija 
nuvyko in jos namus ir suėmė 
ja. Ji dabar laikoma kalėjime 
po $8,900 kaucija. Kmlangi nė
ra kam tOs kaucijos už ja už
dėti, tai mergaite turi perse- 
det kalėjime lyg teismui*

Policija mano, kad Gaidžiu- 
no sesuo ežia yra tiktai ihran- 
kis gudresniu žmonių rankose. 
'Lai yra, ji mano, kad braunin
gą sumanė kalėjimai! tinszmu- 
geliuot no ji pati, bet buvusie
ji Gaidžiuno sėbrai banditai. 
Mergina gal'buvo tiktai prikal
binta ta szmugeli nuneszti. To
dėl policija tikisi isz jos suži
noti, kas yra tikrieji kaltinin
kai.

Ginklas 
siuneziamas tuo tikslu, kad jis 
galėtu isz kalėjimo pabėgti.

ir pasirodė,

m

r*

(Ja idžiunu i buvo

isz ke

procentas. >f)

13 procentus,

144 vaikai kune laikomi El
mira, N. V. namuose, in klau
symu kas juos isz. ved e 
lio. atsake szitaip:

Blogi draugai, 
lengvi pinigai,
stoka pinigu merginas vaiszin- 
ti 12 procentas, Degtine, 11 pro 
centas stoka tėvu drausmes na
muose 9 procentą.1, bedarbe, 7 
procentas, pulruimiai 6 procen
tas, tingėjimas 5 procentas 
gouges ant 'kampu, 4 procentas 
ir gemblcriavimas, 4 procentas.

tingėjimas 5

paduota statistika An-Sulig
gi i jo j per 27 metus (1847-1874) 
isz girtybes mirė 2.3,000 žmo
nių; Amerikoj tiktai viename 
Suv. Valstybių miesto, Najorke 
per .38 metus del girtuokliavi
mo mirė apie 200,000 žmonių 
vidutiniai apie 5,000 — tai 
vieno apskrities miesto gyven
toju skaiezins. Rusijoj, Smedo- 
viezio surinktomis 
nuo 1879-1884 metu 
kad kas metai del allkolinin

5,000

ne- 
bet

žiniomis 
matome, 

gė
ralu persigerimo mirszta apie
5,600 žmonių. Bet jei ežia pri- 
skaitytumem ir tuos, kurie 
mirszta isz persigerimo, 
nuo ligų, kurios 'kaipo gėrimo
pasekėjos yra neapsisaiigomos, 
tai tas skaieziu >
dešimti kartu ir po kokiu 
szimto metu butu daugiau dvie 
ju milijonu.
džiais tariant, 
szimtmelis aukoja alkolio nau
dai toki gyventoju skaieziu, 

ir

padidėtu 
ir

dar

Viena gražu ryt meti laidojo
me auksztos kategorijos minis
terijos valdininką Kaži Bobilo- 
vieziu, numirusi nuo dvieju li
gų, taip plaeziai praplitusiu 
musu tėvynėje: nuo piktos pa
ežius ir alkoholizmo. Kuomet 
laidojimo procesija iszsijudino 
nuo bažnyczios link kapu, vie
nas isz nabaszninko bendra
darbiu kažkoks Paplauskas, 
pasisamdė vežeja ir nupyszke- 
jo in savo prieteliu Jurgi Gž- 
girtuna, jauna, bet jau gan po- 
puleringa žmogų.
kaip jau alkaitytojams 
žinoma,

l’žgirt imas, 
ga I* i r 

turis retai pasitaiko
ma dovana pasakyt ant greitų
jų vestuvėms, jubik’jams ir lai
dotuvėms pritaikintas prakal
bas. Jis galis kalbėt, kuoniel 
tik norima: pabudęs, nevalgęs 
būdamas girtutėlis, karsztinej. 
Jo kalba plaukia lygiai, 
vai kaip vanduo 
per triuba nuo stogo in žemo ir 
gausiai; jo iszkalbingam žody
ne gailestingu žodžiu esą kur
kus daugiau, neg by kuriam 
traktieriuj tarakonu. Jis kal
ba visuomet gražiai ir 
taip kad net pasitaiko,

leng- 
misileidžias

811-

szaiiktis policijos

ilgai, 
ypaez 

pirkliu vestuve.se, idant ji 
stabdžius, 
priemonių.

— O asz, brolyti, pas tavo! 
— pradėjo Paplauskas užtikęs 
ji namie. — Tuojaus ruoszkis 
ir važiuojam. Numirė vienas 
isz musiszkiu, mes ji, kaip be
matai in ana pasauli siunezia- 
me. tai esą reikalinga, brolyti 
ji atsisveikinant
k i a - n o r s szi o k i a - tolę i a 
bele... Tavyje visa viltis., 
butu kas-nors isz 
numiręs, tai mes tau galvos ne* 
kvarszintume, o ežia jog sekre
torius... 
jeigu taip
Teikia y pa t a esą 
prakalbos palaidot.

— A, sdvrotorius! 
žiovavo Užgirtimas, 
tai tas girtudklis?

— Taip,

pasa'.kyt 'ko
pra kal- 

Jei 
mažesniųjų

kancelerijos balkis, 
galima iszreikszti.

nepilt ogu be

— nusi-
- Ar ta-

Bus
bl vinį.

Cicerono

girtuoklis.
užkandžiu... .degt i nes... 

gausi vežėjui pasisauu.lyt. Va
žiuojam, broliuk! Pasakyk ten 
ant kapo kokia-nors mantilo- 
lija pasinaudojant
iszkalba, o mes tau užtat busi
me labai ir labai dėkingi!

LJžgii’t linas noriai sutiko. 
Jis susivėlė plaukus, veidui 
pridavė daug melancholijos ir 
iszejo podrau 
in gatve.

— Asz jusu sekretorių pa- 
s, sėsdamasis in 

“dronžika.” — Gudrus, kaip 
žaltys ir bestija, Dieve duok 
jam dangų, kokiu mažai 
ma.

o* n su Paplausku

žystu — tarė ji 
dronžlka. ’ ’

esą-

nabasznin-— Na, Jurgu t i 
kus neleistina koliot.

’Tatai žinoma, ant įnor
iais nihil bene,
žulikas ir snkezius.

Prieteliai laidotu v iii

bet vis-gi Jis

i

— Ir kas-gi tau brolyti, pa
sidarė?! ■ 
kai, kuomet drauge su (Jžgir- 
tunu gryžo nuo kapu, 
žmogų palaidojai!

ra i!

— juokėsi valdini li

I - T - j  | ĮV |

NURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS
1 1 ■* , ; - - -... _" - * - -*-*

bet

neži li
dar buvo 

pilnas žydinezios jėgos ir szvie 
šiaušios gyvenimo vilties. Ne- 
pakeieziamas nuostolis! Kas 
mums ji pamainys? Geru val
dininku pas mus nemaža,
nabaszninkas Petras buvo vie- 

Jis ligi sielos gilumos 
buvo atsidavęs savo doroms ir 
atsakominįęoms pareigoms, 
sigailejo jęgu, nemigo 
mis, netroszko 
buvo nepaperkamas 
kente jisai tii, kurie 
einant priesz bendra visuome
nes nauda, ji papirkti; kurie vi- 
liojancziais szio pasaulio bliz- 
gucziais buvo bemėgina, iii- 
traukt ji in iszdaviku, parj-ida- 

Ta i p< musu akysi 
nabaszninkas Petras iszdova- 
nodavo savo nedidele alga savo 
bedinesniems draugams, ir jus 
dabar patys girdėjote dejavi
mus imszliu ir naszlaicziu gy
venusiu ii’ besimaitinusiu jo 
iszmaldomis. Atsidavęs tarny
binei pareigai ii’ geriems dar* 
bams, jis nepažino szio gyveni
nio džiaugsmu ir net atsisakė 
nuo savo szeimynines geroves 
ir laimes; jums žinoma, kad li
gi savo paskutines gyvenimo 
dienos jis buvo nevedes! () kas 
mum ji pamainys, kaipo drau 
ga ? Kaip dabar 
akimis jo skusta, malonu 
da, nukreipta in mus 
szypsena kaip dabar 
savo ausimis jo minkszta, 
paprastai draugiszka baisa. Te 
buna, tan Petrai, lengva szi že
mele kurioj silsis tavo kūnas! 
Miegok ramybėje, doras ir už
sitarnavęs visuomenes 
ninke!

n i te lis.

veliu eiles!

ti v ve < i* a*

Negerai, vaikine. neg(i
— niurnėjo

Tamstos prakalba
t in'ka

ne
mik ti

są vo naudos 
Kaip ne- 
stongesi,

• • •

matau savo 
vei- 

meilia 
u i rd žiu 

ne-

v

darbi-

Užgirtunas toliau sau 
o klausytojai pradėjo sznabž- 

esa visiems

( e!- (’,

(Ieties. Prakalba 
patikusi, iszspaudmi isz akiu 
kelia aszaras, bot daug kas jo
je pasirodo esant keista. Pir
ma, buvo nesnprarttama, delko 
k a 1 b‘ė t o j a s v a (11 n e s* * ’
ka P(‘tru, tuo iaik, kai jo ti'k- 
rasai vardas buvo Kazys.
(ra visiems esą buVo 
kad n a ba sz n i n ka s 3 
vo gyvenimą esą (kovojęs su 
savo žmona,

Juoząiraitis.
<r n 

nabaszninkui
bot kasLink gyvo žmogaus ji- 

tik pasifyczioji - 
Pagalvokite, ka jus kal- 

N(‘jeszkas naudos piv 
n(‘iimis kvKziu!t

ęy v a ži n o g u tatai ga -

pi 1, i’asif, ir 
paminėt.

nai — vien 
mas!
bojote
paperkamas, 
Jog apie g
Įima kalbėt norint isz jo pasi
juokt. Ir niekas jus, tamstele, 
ncprasze pieszt mano veidą. Ne 
gražus, szlykszlus, gal rasit ir 
teisinga, bet kam ir del'ko vio- 
szai mano veidą dergete ir ji 
pasitycziojimui iszstate? Tatai 

asmens

)

mano asmens užgavimas!
Skaudu, labai skaudu.

John Lizdas
PIANAI 

Plejerei - Baby Grands 
Ant Lengvu Mokescziu

ĮC

r
NAUJI GVARANTYTI 

PLEJEREI NUO

$390

Apie du brolius kurie buvo 
panaszus vienas in kita.

Aut szito miesto, kur szitaS 
kar d ils gyveno, niekados sati- 
!(’ ii(‘szvi(‘sdavo, nes ją turėjo 
užstojus laumc-ragana. ’riiojhi; 
po vescilei, kaip is'zejb lU’isp 
jaunikaitis su karalaite gnll. 
pamali1 pro įauga toli kalnuose 

anas 
jos, kas ten gyvena, karalaite 
atsake, kad tai ragana, kuri 
turi saule užstojus. Ant ryto
jaus jaunikaitis, nežiniom, pa- 

iszejo in 
ta ragana* Nuo j 

rado mažute grinezelyte, kuro j 
sedejo boba ir turėjo su szluo 
ta užstojus saule. Jaunikaitis 
liOpe eiti lallkan isz tos viel< s 
ir numest szluota, boba atsake: 
“asz bijau tavo žvėrių, jie ma
ne sii lraskis. Szlai yra katilas 
vandens, emes pakrapyk save 
ir žvėris, lai lada asz nebijo 
siu.” 
krapino, tuojaus pavirto ir jis 
ir jo žvėrys in akmenis.

Jaunesniam jo broliui, nusi
bojo mandravol po svietą ir 
sngryžo jis in ta puse, kur abu
du su broliu snkiszo peilukus. 
Atrado brolio peili surndiju-i 

“Mano brolis jau nu
josiu jo jeszkot i.

M

maža Žiburėli ir klausė

sienic savo žvėris ir 
kalnus pas

(‘mes
lai lada asz

Kaip tik jaunikaitis pa

ni) Rolsai, Sėdyne, Atve-
DYKAI žinias in stuba, Uždan- 
,, gala, Metas Pastrajininias

GERI ANTRA-RANKI Al PIANAI 
NUO $50 IR AUKSZCZIAU.

nabašžhVib "

Au- 
žilioma. 

>er visa sii-

Priimame jusu sena Pianu arba 
Fonografa kaipo dalini užmokesti 

ant bile kokio naujo Plejerio.
Raszykite o gausite pilna surasza

JOHN LIZDAS
477 S. MAIN ST.

WILKES-BARRE, PA.
tai reiszkia, kad 

negalėjos vadintiel nevedusiu

r’
llįir 

islics

karalaite 
alsikt'le,
ir iszejo in kalnus, kur gyveno 
ragana. Nuejas, rado grineze- 
lyle ir joje boba. Tuojau užku- 

kur padėjai mano bro- 
eme gintis, kad ji

nežinanti, bet jaunikaitis tuo
jau užleido žvėrim. Nusigando 

s, kad

re: ‘ ‘
Ii?!” Boba

‘■’’I

i I

1

ir tarė:
miros, josiu jo j(‘szkoti.” Ir nu
jojo tuo keliu kur buvo brolis 
jojos. Ir szitas taippat suliko ir 
vilką ir Ieva ir meszkfi ir no
rėjo kožna szaul. bet žvervs 
iszsiprasze

boba ir pradėjo praszyti 
tik atgintu žvėris.

Atnesze tokio vandens ir 
kaip tik su juo pakrapino ak
menis, kurie ten buvo, tuojau 
atvirto žmogum ir jo brolis ir 
jo žvėrys, 
sveikino, o 
ta vandeni 
nas brolis isz jos isztrauke ka
tilėli ir ome daugiau krapyt, ir 
be k ra pijant emu verstis isz ak
meniu žmones ir gyvuliai, ku
rie* visi szitos raganos buvo 
paversti ir isz ju vielas kalnas 

pasidaręs, 
pasidaręs*

Broliai abudu pasi- 
ragana norėjo vėl 
pakovot, bet jau-

Dabar, kaip
Dalau1 kaip

szaul, 
ir

bet žvėry e'
seko paskui ji. 

Prijojo prie to miesto kur jo 
brolis buvo ir pamate kad vi
sas miestas buvo po

<r r>
szitas

že laba*miestas buvo 
Klause kerdžiaus, 
nanezio, t 
po želnba.

Delio, kad tave neraii- 
Kam-gi tu paine- 

Czia suprato 
kad tai ten JA 

brolis buvo, nes anie abudu la* 
bai panaszus buvo-viens in ki- 

Injojo in miestą ir tuojan 
miestas pradžiugo ji pa-

Dasižinoj< karalius 
f

mu jo patikti ir klausė:

alvijus ga
lelko szitas miestas

Atsake jam ker-

buvo 
buvo 
jaunikaitis krapijo, žmones isz 
akmeniu virto ir kalnas ėjo 
mažyn ir mažyn, ant galo pasi
darė visai lyguma. Paskui jau
nas brolis su vyresniuoju at
sisveikino, atsidekavojo ir par
jojo namo levus atlankyt, o 
vyresnysis taippat sngryžo in 
karaliaus <

džius: 4 4

da karalius, 
tei jo ( 
jaunas

lūki eri ! 
brolis

) J «

ivara ir ilgai ir lai
mingai karaliavo po uoszvio 
galvai. 'Poliaus bus.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

ta. 
visas 
mate, 
karalaite

'4-
s i

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

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

- 1 " T . t '
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 

Preke 15c 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY. PA.

t *T
f-

4 4

gi tu iszbegai mus palikes.
Su didele linksmybe ir Iszrasta irA. RAMANAUSKAS 

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

ir 
iszbego su džiangs-

kur- 
>,

muzi
kom ji pasitiko ir su visom žvė
rim insivede karalius in savo 
dvara. Nei karalius, nei kara
laite nepažino kad anas ne vy
resnysis bet tik jaunesnis bro
lis. Atėjus vakarui, 
jaunikaiti karalaite

treczia, jis esą nešiojęs tankia 
ruda barzda, kurios niekuomet 
neskilto; o dėlto nesuprantama 
kokiu ti'kslu ir deltko kalbėto
jas jo veidą iszrado esant nu
skustu. Klausytojai spėlioda
vo, žvalgydamo vieni in kitus 
ir trukeziodavo peczius.

— Petrai! — tose kalbėto1 
jas, su inkvepimu žiiiredanlas 
in kapa: — Tavo veidas buvo 
negražus, net szlyksztus*, tu bu
vai paniuręs ir žiaurus, bet 
mes visi žinojome kad po sziuo 
matomu apvalkalu |>lakąnti 
dora, draugiszka szirdis!

Netrukus klausytojai pradė
jo pastebėt kaž-ka keista ir pa- 
czioj kalbėtojo iszvaizdoj. Jis 
nusistatė in viena taszka, nera
miai susijudino ii*/pradėjo pats 
trukeziot pecziais. Staiga jis 
nutilo, plaeziai iszsižiojo ir 
kreipėsi in Pala u ska:

— Klausyk, jis gyvas! —* 
tarė kalbėtojas perši gandi*,s.

— Kas gyvas?
—■ Ligi Petras! \ro jis sto

vi szalia paminklo. ’ y j
— Jis ir nenumirė! Numirė 

Kazys.
•— Bet jog tu pats man bu 

vai sakes, kad osa sekreto r i us
t

•

buvo sekretorius. Tn, bhlannp 
te, supainiojai! Petras, isztik- 
ruju buvo pas mus pirmiau 
sekretorium, bet jis jau lu i^sz 
du metu, kaip esai direąįto** 
riaus perkeltas ini^ita skyifiu.

— () velniai togai jus suži
not ir atskirt!

— Ka-gi sustojai! I’csk to
liau nepatogu! .0

Uugirtunas atsigryžo in ka
pa ir dar labiau susijudinęs tę
sę nutraukta kalba. Prie pa- 
minkli), isztiesti, stovėjo Pot- 

' ■ ■

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiui 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių,
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M

Parsamdo automobilius de) 
vesoliu. kriksziyniu h

iszsivede 
gult, anas

pro Įauga ir pamate kalnuose

raszymo, del vaikams.

I
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DR. J. E. MENDELSOHN 
12 EAST MARKET STREET 

WILKES-BARRE, PA.

LADIES!
YOUR DRUGGIST 
recommends

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

<1 K

ki tais žo-laigi, 
Rusija kas

rn

gyventoju 
koks yra Leningrade 
kvoj 'drauge.

Mas- ir truk-

Lietuvos Pasiuntinvbe Wash- 
ingtone pasiremdama oficiali- 
neinis žiniomis isz Lietuvos, 
sziuo užginezina International 
News Service žinia pasiusta 
Gruodžio menesio 4 diena, 1926 
mete isz Varszuvos, kad Lietu
vos Vyriausybe paskelbė 
padėti Lietuvoje,
y — Lietuvos Pasiuntinybe

Amerikai.
SUMMIT HILL MOTERE 

KALBA:

karo

proce
sija pasivijo ir prisijungė prie 
jos. Naba-szninkas buvo išžio
to nesziamas, taip kad ligi ka
pu iedu suspėjo trejetą kartu, 
užsukt in traktierių
toli po mažiu'ka už nabasznin- 
ko vole (dnszia).

Ant kapu buvo atliktos pa
maldos. (Joszve, žmona ir su

einant priimtu paproeziu 
verku ir raudojo. Kuomet

siu, 
daug 
karsta jau leido in žeme, žmo
na net suszuko: “Leiskite ma
ne pas ji, leiskite!”, bet in ka
pa paskui vyra nenuėjo, mato
mai, pensija prisiminusi.
1 a nikes, kuomet visa nutilo Už- 
girfimas atsistojo prieszakyj, 
apmoto visus akimis ir pradė
jo:

Dis. by First National Laboratories 
Lehighton, Fa.

GYDIK1S SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra lai 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 krauju nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio

Pa- 'I

, * J“

mainu ar bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nematinio, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini-

I

Mano ofisai bus uždaryti nuo 18 dienos 
Gruodžiu iki 5 Sausio. Atlankysiu gar
singiausias ligonbutinius Klinikus Su
vienytuose Valstijose. Raszykite del 
atsilankymu arba pasimatymu su ma
nim po 5 dienai Sausio 1927. Velidainas 
visiems savo paeijentams Linksmu Ka
lėdų ir Laimingu Nauju Metu.

DR. J. E. MENDELSOHN

I

*

numirė!
— Kazys Bobileviczius

mosi, perszalimo, rumntizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iazgastioa, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auys<? 
užima, bemieges, szirdios drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejuąio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85 a. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagunia isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite! 
pas mano. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas piane 
galite gauti Didysis Szaltiriis, Tilžės

puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
' ' MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirbą ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysiu
• J ‘ A • • • ' į _ 1 •• L _ A 4

ro, balt-liges ir t.t po 85a. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagunia isz virsz•— Ar galima savo akims ir 

ausims betiket ? Ar szis kars
tas tai ne baisus sapnas? Ka 
reiszkia szio liūdni, apsiverku
sieji veidai, dejavimai ir rau
dos? Deja, tatai ne sapnas ir 
akys mus neprigauna! ’••Tas, 
kuri mes nesenai dar pažinojo
me ir matome, kaipo sveika, 
szviežia ir tyra, kuris taip dar 
nesenai po musu akiu,1 pana- 
sziai nenuilstamai bitutei, ne- 
sze savo mėdū in bendra vals-

.A '

Mrs. Thomas Barry isz Summit 
Hill, Pa. suko: “Labai kentėjau nuo 
sunkaus kosulio ir niekas man nepa- 
gelhejo pakol pradėjau vartoti Dr. 
Whites Lung Healer gyduole ir szita 
stebėtina gyduole praszalino kosuli 
in trumpa laika. Mano mažas vaikas 
turėjo krioklį ir ta gyduole ji greitai 
iszgyde. Yra geriausia kosulio gyduo
le ka vartojau ir kožnam vėlinu pa
bandyti.

•K
j

ka ir suteiksiu ir jumis. Pas piane 
a • . .a a ■ 4' i ■ W

spaudos, pagal tikra 10 if 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink-

Keleivy jiVela skaitome “Keleivyje” 
apie likusius nehvimingus vai
kus Gaidžiunu isz East Cam
bridge, kuriu negalima panie
kinot, tiktai privalome juju 
gailėtis, nes buvo palikti ant 
“Dievo loskos” o juju “uni- 

buvo ulygzią iryersitetas”

4 4

O juju

19

Galima pirkti aptjekose arba tiesog 
nuo Firet National Laboratories, 
Lehighton, Pa. ady

kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lletuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

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

4H ogaus kuris dirbą ir czedina.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
........... .. .. ......... . ....................................

(

41Į

vestuve.se
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'Iii BAISUS ŽVĖRIS.

— Svarbiausia neužmirszk, 
Teddy, pirkti‘pora jaueziu!

Klausau, kapitone.
Prisipažinsiu neperdaug 

Žinote, kaip
Smūgis vienas, 

bet kam ligina, du
mirties
<lerai
nors ir deszimti kart

Imu nemieli

tenoriu surumo. 
tai sakoma!

j magiu,
.*! Taip ir su surumu!

suvalgyti karta, antra,

galima visais menesiais 
tenkinti vienu surumu; reika 
liūgą tureli szviežios mėsos... 
Žodžiu, pasitenkinkite, Teddy 
pirkti dargi ne pora o tris ar
ba keturis jauczins. Asz manau 
ir “Tilzito
nes ueatsisakvs nuo mėsos. Vis 
bus szioks toks pakeitimas.

— Taip,
asz eiti!

— Suprantama!

bet lie
pusi**

♦ T komandos žino-

kapitone! Galiu

kiu, pasistengkitc.

Paimk su 
savim |M»ra jūreiviu ir padirb 
kite viską kuogreieziau. Keisz- 

kad butu
daugiau vandens — tai viena 
paskui pamąstykite ir 
vaisius — tai antra...

Pirkti keturis 
tai trv>, kapitone.

Tais
“Tilzito”
Koromand(‘lio pakrante, aplei
do kapitono kajute 
mas ant palube.* 
vo.

apie

jauczius

virszininkasžodžiais
laivo, ai plaukusio iii

ir iszeida- 
sukomandira-

■— Szeszia-irkli laiva ant 
vandens. Pranas Szt likerius Da 
nas llollv ir Jonas Jausenas — 
su manim.

Minute praleidus laivas va 
romas szesziais irklais, kaip 
striela loke in plokszczia kran 
ta, kuris buvompauges spig- 
Idiotais krūmais ir lapuotomis 
palmėmis, 
kalbėjo, o 
sėdėjo laivelio dugne ir tiktai 
laikas nuo laiko virszininko to
nu szauke:

— Greicziau, greieziau vy 
rai; kodėl jus taip mojato irk
lais kaip bobos. Sykiu, sykiu.

Bet jau audru baras per
plauktas, laivelis plaukia ,.»ra-. 
iniai, kaip stiklas vandeniu. 
Dar minute ir laivelis sustojo 
ant smėlėto kranto.
Palikes keturis jūreivius sau 

goti laiveli virszininkas nuvy
ko in artimiausia sodvba.

Pirma ir antra dalis buvo 
iszpildyta gana lengvai: lauki
niai žmones už pigia kaina ap
siėmė pristatyti vandens ir 
vaisiu. Treczią,jJ|dis buvo sun
kiau iszpildomn, d.v. 
mas keturiu jaueziu.

— Sugautu tebuvo viena" 
jautis — pranesze virsziniukui 
Teddiui kaimo virizininkas. — 

nors tuo- 
gau 

(lyti. Jeigu jus laivas pastove? 
dar diena, tai mes padarysime 
viską: rytoj ryta jauczins 
ve> prie kranto, jus g 
juos paimt i; sziandie 
pirmąjį.

— O kur jis! 
Koridoje. 
Na, tai eikime ten.

— X’irszininkas sukdamas 
ilsus nuvyko in koralu, t.v. 
vuliu aptvara.

Jūreiviai pasiekė 
szininka.

Ni(‘kam isz ju dar neprisiejo 
turėti reikalas su “ 
visi indomavo tiiomi.

Sztai ir koralas, 
prie kreivo stulpo buvo pririsz- 
tas gyvulys su plonomis 
trumpomis kojomis, maža gal 

•va; su dideliais 
kupra nugaroje.

Matydami ta gyvi jūreiviai 
rejszk<‘ savo nuomones.

4-* Ot tai daiktas!
— l’ai jie vadina jau- 
Paikiai! kad tik ture-

irklais.

Jūreiviai linksmai 
virszininkas Teddv

prist a t y-

Jus galite papūti ji 
jau. liet likusiųjų reikt

o, JUS
Hziandie

at- 
alesi t e 
imkite

savo vi r-

zebu ” (odei

Uksmeje

ra gar ir

M"SAULE

DIDŽIAUSIAS STOVYLAS ANT SVIETO.
Tomis dienomis likos 

baigias didžia uses stovykla ant 
svieto, kuris persiūto karalių 
Viktorą Emanueliu H Ryme. 
Szita. stovyla pradėjo statyti 
1878 meto. Yra padirbtas isz i 
bronzo ir aukso.

kreipdamasis iuvirszininkas, 
greta (‘jusi kaimo virszininka.

-— Asz imu ta gyvuli
— Ar nepasiųsi i pora

menu, pone, — atsiliepė kaimo 
virszininkas.

— Tai driko? 
virszininkas

pie-

ir atvedė jauti ant kranto.
Pamatęs laiva jautis neno- 

rojo eiti, bet instume ji daugy
be ranku, 
uždare narvelyj.

a t (\jo

nuveža ant laivo ir
Vi

paklauso 
žiūrėdamas

aukszto in maža žmoguti.
— Todėl, kad jie 

nuvesti ligi kranto ir indetu iu 
lai veli.

— Kad asz duoeziau jiems 
pora piastru (pinigas) už tai! 
Apsieisime ir be ju! 
sai atrisziu virve nuo 
Ei! Pranai, imki g„ . ..

Pranas žengė iii gulinti jau
ti. Bet vo? paliete virves, taip 
jautis paszoko ir bego. Pranas'(lino jauti.
nuleke in szali.

Pabėgti zebas 
kad jisdel, 

prie stulpo.
ra

1>X

I aidėt u

Asz pat- 
st alpo.

'Will i.

negalėjo 
buvo 

Virve 
ir jautis bego

ir

su

<<•
Uoli v. 
czi n!! 
cziau didesnes kiszenes sukisz- 
cziau iii viena po du tokiu jam 
ežiu.

— Labai panaszus in kup
li! — pastebėjo Olandas Jonas 
Jansonas. — Tiktai kojos tru
puti trumpos!

— Teisingai! kad butu po- 
ya coliu ilgesnes, visai butu pa- 
liaszus in kupli — atsiliepė

v 
uz-

NEINLEIDIMAS 
LIGŲ.<i

labai daug gali at-

* t

Kapitonas atėjo pažiūrėti 
pirkinio. Tuo laiku jautis rome’ 

narvelio 
ragu o- 

savo

B

<
V

4$

BALTRUVIENE

apdaužyt. 
kokis tai

z-x?!

','U

4

*

*

/'AO”!
*•»»<’/V e i»wot i (wfcį

DAŽIURETOJAS AMERI
KONISZKU KALĖJIMU.
Kapitonas Alberta- 

nėr, buvnsis gmieralirzkas pr 
kuratorius Idaho valdi,jo 
svietines kare? kareivis, likos 

per

II. Coil-

(> “

ir

Per pereitus penkis metus 
daug kalbama ir daug raszoma 
apie iinmigraclja. Tu kalbu ir 
rasztu buvo beveik tiek kiek 
buvo paežiu immigrant u ke
liais metais adgal kuomet 
szimtai tukstaneziu atvykdavo 
in szia szali.

Pradžioje 1924 m. Kongresas 
paskyrė kiek kasmet immi
grant n inlois in szia szali, tru
puti suvirsz 150,000, bet tas ne- 
iuima nckvolinius immigran- 
tus, kuriu 
važiuot i.

Kad nors yra daugelis nuo
monių apie skaieziu inleidžia- 
niu immigrant u, kaslink immi
grant u sveikatos gali Imti tik 
viena nuomone, ir (a yra, kad 
immigranto protas ir kūnas tu
ri būti sveikas.

Kiekvienas iminigrantas turi 
Amerikos konsului jo distrik
te, pristatyti medikaliszka cer- 
tifikata nuo savo gydytojo kad 
sveikata gera, be to cortitikato 
negali gauti vizos, kiton pusėn, 
viza negvarantuoja inleidima 
in Su v. Valstijas ir nepaliuo- 
suoja nuo Su v. Valstijų sitnita- 
riszko, protiszko ir fiziszko rei
kalavimo.

Suv. Valstijų Sveikatos Tar
nyste turi medikaliszkus afi- 
eierius didžiuose ICuropos uos
tose, ir priėmimo uostuose Suv. 
Vaisi i jose.

ICuropoj gydytojai randasi 
prie Amerikos konsulatu, ir ju 
darbas yra sulaikyti immigran- 
tus ir kitus, kurie gali perduo
ti eĮlidemiszkas ligas kelei
viams arba gali atvežti tas li
gas in Suv. Valstijas. Nėra 
naujas darbas nes musu val
džia ta atlieka 'per daugeli me
tu.

Vinį pirmiausia, immigran- 
tai turi Indi szvarus. Po geru 
iszmaudymii jie iszvgzaminuo- 
ti. Jeigu rasta kad serga kokia 
liga, lai iminigrantas aHba szei- 
myna negali iszvažiuoti, arba 
sulaikyti del • sekauezio Jiuvo 
jeigu nuilsti kad trumpas gy
dymas pagelbės 
L “n........ - ■

paženklintas per prezidentą 
vyriausiu dažiuretoju ir 
spėk t orimu Amerikoniszku ka
lėjimu po mireziai Hipredonto 
Lutero \Vhit<‘.

Palauk, tu Indijos gyvu
ly — szauke jis pykty. — Asz 
tavo pamokysiu kaip badytis.

Kapitonas prisitaikino ir... 
Ir noiszszove.

— Kodėl?
rfod(‘l kad užmirszo už

taisyti szautuva; Kol jis nubė
go 
va.

ni

Bot jai ne poteriai rūpėjo, 
Tik nauja d n i a parodyt 

norėjo.
Noroje kad visos matytu, 

Ir nauja dresia pagirtu, 
Bet niekas nekreipė domes, 

Ant tos naujos d roses. 
Asz szale jos sėdėjau, 
Viską gerai regėjau, 
Bot ji manos nepažinu, 

Kad taip daryti nesigėdi no.
* * ♦

Vorcesterio mieste 
apsinakvojau,

Ant dienos sustojau, 
O kad buvau labai pailsu? 

Tuojaus nusiėmiau sziuzus,
Jau norėjau atsigulti,

Ir savo akutes
Kad sztai iszgirdau riksmu 

Rodos kates pasiutus*
Kalva per Įauga kysztelejau, 

Sztai ka ten paregėjau:
Dvi musu sesutes už plauku 

......... susiėmė, ’
Po czeveryka in ranka 

pasiėmė,
Snukuczius apdaužinejo, 

Viena kitai per galva davinėjo.
O ka jau keike ir plūdo, 

Žodeliai tekėjo kaip isz prūdo.
Užbaigti jau turiu, 

Nesmagu man ant viduriu, 
Girdint tokias naujienas, 

-Apsirgtu nuo ju nevienas, 
J urs Respektifulviene,

Baltruviene.

savo tvirta kakta iii 
siena narvelis truko ir 
tas gyvis mėtosi ant 
skriaudėju, naikindamas pake
ly viską.

Pirmas parpuolė virėjas, ku
ris nesze apie tris szimlus 
lekszcziu.

V irėjas nukrito in viena pu- 
leksztos in antra. Lekszt.es 

visos sutrupėjo iii szmotelius. 
Skambėjimas lekszcziu iszgas- 

, kuris todėl, szoko 
in kita szona ir iszkele ant 
<r

v v is mėtėsi

apie
I

in kajute ir užtaise szaiitu- 
jautis’buvo taip toli, 

szaidi jau nebevertojo.
Ta pati vakaru atėjo lauki

niu virszininkas sužinoti, 
gardi mota ir ar reikaling

kad

i r
ar

< >

se

a 
daugiau jaueziu.

manvdamas, leuI
Ii epe iszvaryti

Kapitonas
ji pajuokia, 
laukan.

Ryt mėty.) “ lnziias" isz
trauki* inkara ir iszv.v'ko in to

ra- limesne kelione, nebenoredatui

“Tilzitas”

gydytojai

r

u kapitoną, kuris norėjo lip- 'szviežios mėsos, 
pririszta? jti iu >stieba.
iusitempe .kenti'jo meisteri

apie Buchan, kuris gavo dūri iii pil
vą.

Po minutes ant palubes buvo 
tik vienas gyvis: tai buvo por- 
aletojas

\’i.si prieszai pasitepė, kui 
Kapitonas sėdėjo 

ant stiebo ir szauke:
At neszkite man szalit n- 

asz tuoj nuszausiii ta ple
ikei k ta gyvi. J'uoj 
man szaut uva...

Bet niekas nedrvso 
isz savo landynes, •r

Palakstes po palube, 
nubėgo pas laivo ūžt vai 
stojo, pamojo uodega 
sisveikindamas, ir...

Ir inszoko jūron.
— Jus manote 

nusižudyti ?

to
Už kapitono nu

tolinu Jonas
kodėl narsusis 

gavo vardu 
kapitonas vardu 
” ir “

rus-

kaip styi 
stulpą. 4
Milžinas virszininkas, megas 

pasigirti jėga ir vikrumu, 
ežiai apibarė padėjėjus.

Ei jus bobos! — suszuko
2i u roki t e kaip reikalinga 

apsieiti! Vienas, du ir viskas...
Tikrai viskas Imvo 

Bet truputi ne taip,
ke virszininkas, pagavės 
deli zeba už kairiojo rago.

Jautis pamojo galva su 
matyta jėga, virszininkas, isz-
kilęs in ora nukrito in artima

Ida.
. i • i • a .... 1

J J*.

gatava.
kaip lau-

nedi-

ne-

l’uo laiku virve truko, 
(lelbekites, ponai! 

laukinis
su- 

sznko laukinis virszininkas, 
matydamas, kad pasirodė lais
vėje. j 
.lis

roika-

>un-

»<r - 
kelv 
gel 

ir dura iii ji

Jautis isz proto iszejo', 
visus iszbadys. Ai-o-ai!

Laukinis szauksmas paveikė 
m jūreiviu dirksnius. Jiems 
pasirodo, kad prakeiktas .jau
tis sykiu iszaugo tris syk; kad 
jam isz nasrų eina durnai o isz 
akiu žiežirbos lekia.

Pirmas suprasti kas
lingu daryti buvo Pranas Sto
kotas; jis vikriai užszoko ant 
vieno mieto, manydamas, kad 
jaueziui dar nesuskubo isz- 
augti sparnai. Jonas Jansonas 
pasiekt* draugo pavyzdi ir sten
gėsi laikytis areziausiai jo, to
dėl imsit vore už jo kojų.

Tvora neiszlaike tokio
kūmo — iszvirto. Jautis mate, 
kad jam atsidarė kelias palu 
ti, sprūdo per ta skyle; 
jis susitiko besispardanti 
doje virszininka
ragais iszardydamas jam kel
nes. Apleidęs virszininka zebas 
metėsi ant Sztnkerto ir Janso
no. Jausenas stoveje 
jose pavirto ir užgulė savo 
sunkumu Sztukerta, kuris su
kriokė, manydamas kad ant jo 
užvirto no draugas o 
inpykinto zebo pav(iiksle.

Zebas bego in dygletiiN ki li
mus.

Atsitolinus baisiam priegzui 
nuo szip karo invvkiu teatro 
jie mate, kad jiems dabar ne
gresia ne mažiausius pavojus. 
Laukiniu virszininkas gavės 
pora piastru nuo virszininko 
užsiuvo jam iszardytas kelnes.

Po to pasiuntė pora pieme
nų,

•s jam ko- 
iižgule

prieszais

gi 
tis.
kas gaĮejo.

Indijoniszkas jau-

Vii,
at neszkite

iszlvst >

.jautis 
a. su

kai p at

|IS norėjo

k * y • •Nežinia 
szininkas 
o 
ro Ast ronomo.

\ ir- 
Zebo,“Zebo,”

“Torreado-
I 1

y

primerkti,

DAINŲ KNYGELE, toipgl tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 02 pus
lapiu, popierini apdarai.

ui

į

Preke 25c
W._ D. BOCZKAUSKAS - CO..

f MA II ANO Y CITY, PA

CAPITAL SfOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.02

pasinėrė 
i.-zkilo ir

krasz-

Mokame rf.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie j*u3u pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mos norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis

lsz pradžių jautis 
vandeny, bet paskui 
nuplaukė’ iii prigimtus 
t u s.

Pamatęs kapitonas 'kad pa
lube tuszczia, nubėgo iii kajute 
ir iszsinesze szautuva.

%

j hl

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pro. 
j. E. FERGUSON, Kas.
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NAUJAS ATEIVIS ISZ AFRIKO.

s si

kurie jau lengvai sugavo

* a

-UlU .u"

Sztai gyvulėlis vadinamas “kobdoo,” kuri ana diena par
gabeno isz Afriko ir patalpino Washingtono žvorineziuj, Koo
doo yra tik vieno moto senumo, o kada daeis lyg “vyriszku- 
mo” tai užaugs jam puikus ilgi ragai.

Nekurie im- 
migrantai tose1 stotyse inezie- 
pyti.

Immigrantai stotyse sanita- 
riszkai užlaikyti, kad nors tas 
jiems visai nepatinka.

Ligos tankiai pasirodo kuo
met žmones prisigrūdę gyvena, 
todėl ant laivo immigrantai tu
ri labai szvariai užsilaikyti, 

sziadien kelione isz 
Europos gana greita ir kadan
gi ant laivo iinmi'graiitai gau
na gero maisto, szkorbutas ir 
kitos ligos retai pasirodo.

Kuomet laivas dasieke Suv. 
Valstijų uosta ežia randasi 
kvarantinos stotis, kur kelei
viai ir laivininkai peržiūrėti, ir 
Suv. Valstijų Vieszos Sveika
tos Tarnystes gydytojai per
žiuro atskirai kiekviena immi
grant a.

Kartais Europoje musu gy
dytojai užklausti kodėl Ameri
kos valdžia tai]) trokszta nein- 

nes tos ligos so
ra ndasi Suv. Valstijose. 

Atsakymas lengvas — jeigu ta-

Kadangi

Vos asz senuke sugryžtii 
isz keliones,

Vela szauke mane be malones, 
Baltriivienelia lelijoje, 

Pribuk' iii K Ii velandeli, 
Motorolos apmalszyt, 

Paklydusias 
N’esenei lenais

baliukas atsibuvo, 
(lore, szoko ir dainavo, 

Kolei galvoj svaiguli gavo.
Katras isz vyru tik prakalbėjo, 

Tuojaus in žandus 
t vyksztelejo, 

Deszimts per žandus gavo, 
Aut rytojaus visi dejavo.

Prie stubos nedryso prieiti, 
Ne su savo pacziulems sueiti.

Kreivoms akimis ant vaikinu 
žiurėjo, 

‘‘ I)a žandai bus darbe” 
niurnėjo,

Jaigii kelis galonus namines 
nefundis,

Tai vyrams žandus jau 
uepleszkis, 

Vyrai prižadėjo, 
Dabar atsikvotėjo.

♦ * ♦

l’ik los Pittsburgo senos 
seseles nelabos, 

Nuolatos merginas 
apjuodina kvarabos, 

J uju nekaltybe paniekina 
Visaip jaises apjuodina*

Nori ids mergaites užsilaiko 
gerai,

Lsz ko džiaugėsi visi vyrai, 
Mat, senos seseles joms pavydi

Kad kožna turi po jauniki, , 
.. .Norėtu nuo juju paveržti, 
Dantimis isz piktumo griežti.

Geriau padarytu, kad namie 
sėdėtu, 

Vyrus ir vaikus geriau 
prižiūrėtu.

Žinau ir daugiau, 
Bot paliksiu ant toliau, 

Jaigu bjaurybių nepamesi t 
Ir tuojaus neužtylesit.

♦ * ♦

Pakelyje sustojau Danburyje 
N e d i de l i a m m i e s t e ly j e, 

Kur randasi dvi mergiceles 
Pasiutėlės ir neiszmaneles.

Per dienas ir naktis trankosi 
Su makaroniniais tik 

valkiojesi 
Aini nedeki bambiliu 

nupiszkejo, 
Prie rodauzio suėjo.

Gere, staugė ir balavojo 
Gryžtant namo giedojo, 

Ir vyru ten randasi kvailiu 
Kurie neatstoja kiaulių, 

Savo kuinui vardus paduosiu

y

y

y

y

y

y

y

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu 
susirinkimu.

nog sudėtu pinigu ant 
Preke - - - 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY. PA.
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leisti ligas,
• Ir • niai

i
vo szeimynoj rauples atsirastu 

nedęturn pastangas apšau
na r i us 

nuo tos baisios ligos? Vėl už- 
“Ar jus Amerikoj 

neturite neszvarius ir brudo 
pi lnus žmones f Atsakymas — 
T\iip! Bet jeigu vienas vaikas 
inpuola in purvyną, ji reikia 
isztraukti ir neinstumti kita, ji 
tonais nuraminti.

Kiekviena szalis pageidauja 
turėti kuosveikiausius žmones.

Gydytojai ir kiti per amžius 
deda pastangas, kad isznaikin- 
ti užkrecziamas ligas. Ir svar
bia role užima neinleidimas tu 
ligų in szali.

Sziadien labai mažai ligų in- 
gabonta, a ežiu tiems medi ka
li szkams afieieriams, sveti
moms valdžioms ir laivu kom
panijoms, kurie visi prisideda 
prie szio svarbaus darbo,

SKAITYKITE "SAULIŲ
11 ; frK f ipi ‘ .

ar
goti kitus szeimynos

klausta —

lV

y

Jam visa istorijų iszgiedosiu. 
>«' * *

Važiuodama namo Sent- 
klerej sustojau, 

Ant vienu szermenu nuėjau
Kur moterėlė labai pasielgė 

negražiai,
Ba szermonyse elgtis taip 

yra nepadoriai,
Visaip neszvariai tauzyti 

Ir Dieva rūstinti.
Zinokie kad szermenvs tai 

liūdesio- laikas,
O nereikia daryti baikas,
Bet ramiai sėdėti, poterius 

kalbeli,
O nuo vvru buczkiu 

neprasziiieti.
Atminkio, kad ir tau reikės 

mirti, 
Už viską priesz Dieva atsakyti

Kaip tau tada atrodys 
.Joi in dugną pragai/o 

nugramzdys.
l’zionai in vairaus plauko 

susirinko,
lsz toliau ir isz aplinkiu, 

Biznierku ir prastu moterėliu 
Gyvanaszliu ir naszleliu.

Viena biznierku atėjo,
Ir poterius kalbėti pradėjo, 1

v

y
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jįr PARANKIAUSIAS 
KELIAS

(i LIETU V/
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Baltijos Amerikos i 
T • • * IKLinijos

LITUANIA” 23 Gruodžio 
“ESTONIA” 11 Sausio 

Važiuokit visu keliu 
vandeniu in paezia

KLAIPEDA
Per laisvaji Danzigo porta. 
Isz ten tiktai vienos nakties 

kelione kitu laivu
$107 TIESIOG IN KLAIPEDA

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

Populiariszka turistine 3czia 
kliasa tiktai $10 brangiau už 

vienpus. $15 už abipus.
Taksai atskirtum.

Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
10 Bridge St.
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Centre

— Szia sanvaite pripuola 
czvertis meto; pasninkas sere- 
doj, petnyczioj ir subatoj.

— Eikite pas ziegorninka 
Stankevicziu, 224 E.
ulyczios, pirkti Kalėdinės do
vaneles. Turi puikiu auksiniu 
ir deimantiniu žiedu ir ko tik 
jums prireikia ant Kalėdiniu 
dovaneliu.

— Poni F« W. S. Boczkaus- 
4‘Sauleskiene, redaktoriaus “Saules“ 

paeziule, lankėsi kėlės dienas 
Filadelfijoj su duktere Adelai
da, kuri daraktorkauja publi- 
kineje mokslainoje Norristown, 
Pa.

SHENANDOAH, PA.
— .Juozas M iklaseviczius, 

328 S. Main uli., likos baisiai 
supjaustytas musztyneje, kuri 
kilo saliunc Kronko. Kaltinin
kai likos aresztavoti.

— Nupuolus keli coliai snie
go, atsitiko ir keliolika nelai
miu. Povylas Žukas, likos per- 
musztas per rogutes, 
jam sulaužė ranka-

Jurgis Ramuleviczius 22 me
tu, susižeidė, kada rogutes pa
taikė in stulpą. Dabar gydosi 
ligonbuteje.

kurios

Frackville, Pa. — Edvardas 
Traskaudkas, kuris liko užda
rytas Potsvilles kalėjimo 
nužudiiiima savo paezios tkana 
toji ėjo in bažnyczia Nedėlios 
lyta, keli menesiai atgal, likos 
įsivežtas in paikszn prieglau- 

Fairview, Pa. Jaigu 
tai

Pa.

v uz

da in
T ra f kauskas nepasveiktu, 
bus tonais uždarytas ant viso 
gyvasezio.

Orwigsburg, Pa. — Juozas 
Kramickis, mirė Pottsvilles 
ligonbuteje, nuo apdeginimu 
kokius aplniko laike eksplozi
jos gazo Wades vi lie kasyk lo
sią 1 Gruodžio. Velionis kita
dos gxveno Seltzer (31 y. Pali
ko paezia. sunu, motina, 3 se- 
scres ir 2 brolius,
avietinėje karėje ir bus palai
dotas kariszkai.

Dalvbavo

Erie, Pa. — Fra neištikus 
dvieju metu Minelis Jarmalavi- 
cziu mirė ligonbuteje, o jo mo
tina taipgi randasi ligonbuteje 
nuo apdegimo kokius aphiike 
laike eksplozijos karasino, ku
ri inpyle in pecziu idant už
kurti ugnia

idant

)

Hazleton, Pa. — Steitine po- 
licije atrado verhauzeje ant 
123 East Pine ulyczios, spirito 
distilame kuri yra verta nema
žiau kaip $100,000. Ant antro 
laipsnio radosi penkios samo- 
gon'kos kūrinsią sutilptu 20,000 
galonu inunszaines, isz kuriu 
dvi buvo pilnos. Matyt locin- 
ninkai sumalė kad ant ju už
klups policije, todėl pabėgo in 
laika.

Cleveland, Ohio. — Juozas 
‘s czionai 

virsz 25 metus pereita menesi 
aplido muu kolonija su 
szeimvna.

Kanieszis,

savo
Iszvyko Czikagon, 

kur jis apsigvtms su savo žen
tu A. Stankų.

Marijona— Dainininke 
Czižauskiene tapo .‘užeisią, ka
da važiuodama maszina susi
dūrė u kita. Del tos prieža.*-ties 
gerbiama artiste atidėjo visus 
dainavimo užsakymus ir taip
gi sustojo mokinus Mažųjų 
Mergaicziu chorą.

Visi parapijecziai linki grei
to pasveikimo poniai Czižaus- 
kienei ir
in koncertavima.

skubaus sugrvžimo
— A.L.

mus

Sheboygan, Wis. — Sziuom 
tarpu musu aplinkinėje darbai 
sumažėjo — dirba tik 8 valan
das. Daugiausia dirbtuvių pas 

yra mediniu: stalu, lovų,
kr(*siu ir kelios fandres ir ma- 

nebloga, 
bet pribuvusiems isz kitur, 
dai'ba sunku aplaikyti. Lietu
viu randasi nemažas būrelis, 
turime savo bažnvezia, kurioje 

ke-

szinszapes, mokėsi is 
pribuvusiems isz

klebonauja kun. Bistraitis 
les paszelpines draugystes in 
kurias priguli moteres ir vai- 

j kai. Visi gyvena didžiausiame 
Į sutikime, kad net svetimtau- 
cziai stebisi isz Lietuviu ir vra 
garbes verti už toki pasielgimą 
“ foreineriu. “ 
randa kokis “kūkalius,“ bet 
apip tokius mažai rūpinamės. 
Turime ir kelis biznierius kaip: 
2 kriaueziu szapas, 1 svetaine, 
1 fotografista ir 1 barberi. Ma
žai ezion randasi musu tautie- 
cziu kurie neturėtu savo loc- 
nas šlubeles, nes visi yra paeze- 
dus žmonys ir rūpinasi savo ge
rove ant ateities, o priek tam ir 
automobilius su kuriais iszva- 
žiuoja pasivažinet ant ezysto 
oro ir pas savo pažinstamus — 
žodžiu visi gyvena kaip viena 
didele szeimyna, broliszkam ir 
ka i m y n iszka m su t i k i me-

—A. J. (’.

Kartais ir atsi- 
“ kakalius.

ANT PARDAVIMO.

Isz Lietuvos.
STUDENTU DEMONSTRA 

GIJOS VILNIUJE.
Vilnius. — Vilniuj invyko 

didele studentu manifestacija 
del universiteto architdkturos 
skyriaus uždarymo. Slu<h*ntai 
achitektoriai sudarė didele lai
dotuvių eisena su transporaii- 
tais “architektūra mirė.“ Ant 
sunkiojo automobiliu buvo už
dėtas karstas, paskui kuri bu
vo neszami vaivados, miesto 
tarybos pirmininko ir kitu pa
veikslai iszkirpti isz kartono ir 
nudažyti. Lukiszkiu ai'ksztej 
eisena susitiko su kitais stu
dentais, kurie demons!rave rei
kalaudami atidaryti bemlrabu- 
cziils.

GAISRAI LIETUVOJE.
L i szkiava.

šio .15 diena Liszkiavos 
cziuje Balta.kiszkiu kaimo 10 
valanda diena, kilo gaisrass. 
Užsidegė Kavaliaudko Stepono 
gyvenamoji troba. Be jos dar 
sud(*ge tvartai ir klojimas su

Trobesiai nebuvo ap
drausti. Žmogelis liko su szei
myna be pastoges ir maisto.

Egeliszkiai, Szakiu apsk. — 
idtiniuko 

klonas 
su javais, paszaru ir t.t. ir alie
jine. Ugni inkrete in trobas 5 
metu vaikas klojime berukyda- ' 
mas.

BALTAKES VAISIAI.
Tetirvinai, Pasvalio valscz 

— Sziu metu Spalio menesio 28 
diena pas viena ūkininką 'ku- 
liant garine maszina invyko 
musztvnes: kuriose savininkas 
buvo veikias asmuo; kurstvda- 

r C1
mas vienus priesz įkilus buvo 
net avo mauzeri padavęs gero
kai inkauszusiam vliikinui, ku
ris tuojau eme szvaistytis po 
kambarį kviesdamas eiti imty
nių.

Paskui kilo dar 
musztvnes: 
vaikinas spėjo net krieta szu
viu isz mauzerio paleisti.

Tai vis naminos “ 
vaisiai!..

areli i tek f .ura m i n*.

— Spalio mene* 
vals-

javais.

Lapkriczio 2 diena 
J. Stalioraiczio sudegi*

didesnes
kuriose inkauszes

baltakes 11

VARO DEGTINE, NETURI 
LAIKO MIEGOTI

Zagraužis, Girkalnio vals. —
Pastaruoju laiku kai kurie pa-

Paskutines Žinutes.

Pa-

11 Waukegan, Ill. — An
drius (‘arrnther apskundė savo 
prisiegele, kad jiji pridėjo jam 
prie nugaros karszta prosą, už 
tai kad nenorėjo keltis in laika 
valgyt i pusrycziu.

11 Washington, D- C.
gal valdžios raparta, tai Ame- 
rike randasi 850,000 darbi nin
ku, kurie negali susikalbėti 
A ugi iszka i tiktai savo kalboje.

11 ( olumbus, Ohio. — Buvu- 
sis prezidentas U’.M.W. of A. 
(listrikto No. 9, .John Fahey, 
mire ligonbuteje ezionais, sirg
damas koki tai laika.

If Benton, III. — Du bandi
tai iszszauke lankau majoru 
Juozą Adams, paleido in ji ke
lis szuvius nuo kuriu mirė tuo
ju us.

II Little Falls, N. Y. — Ke
turi vaikai likos užmuszti per 
t roką kada juju rogutes gavo
si po sunkiais ratais.

II Pekinas, Kinai.
Mandžiuriszko geležinkelio su- 
simusze du trukiai ant tilto ar
ti Ticchling — 28 pasažięriai 
likos užmuszti o 59 sužeisti isz 
kuriu keli mirė. *

Ant

GERAS MEDŽIOTOJAS.
— Ant paskutines medžio

kles vienu szuviu 
zuiki ir dvi antis!....

— Asz taip negaliu daryti.
— Ar szauti ?
— Ne — meluoti!

užmusziau

*

PAJESZKOJIMAS

Pajeszkau mano pusbroli 
Adolfą Budraiti paeina isz 
Kauno gnber. Raseinių apskri- 
ezio, Vaiguvos parap., Vikrai- 
cziu kaimo, taipgi pusbrolio ir 
pusseseres Stanislovo Budrai- 
eziu, 
apie 20 motu apie Cliicaga, ir

I

.4^1 j 

d 
X!

mano

kurie gyvena A metiko

kitu giminiu. ' Meldžiu atsi- 
szaukti pas anane arba jaigu 
kas apie juos žino tegul prane- 
sza man ant s/*io adreso:

Ben. Budraitis
213 N. Second St., 

Girardville, Pa
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KARALIENE PROGRESO” FLORIDOJE.
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Pana Betty McKeimy, likos iszrinkta per miestą Miami, 

Florida, idant perstatytu “Karaliene Progreso laike poro-1J

dos, kuri turėjo visokios pramone^ valstijos Floridos. *
.. ....... ...... ,a'------ T1----- -------- -----------------

ba pintim nutrinti, ir po tam, 
atsargiai matarija nuplauti. 
Jeigu materijos spalva prasta, 

“hydrogen perox- 
—F.L.I.S.

Hydrogen Peroxide.

na- 
‘ ‘ hvdro- 

. Galima gauti

Patartina kiekvienuose 
muose turėti bonkute 
gen peroxide“ 
kiekvienoj aptiekoj. Yra geras
dviems tikslams. Pagelbsti mo
tinoms disinfekt uoti vaiku
žaizdas, 
demes:

Kavos, jnodylo, prakaito, 
kraujo ir beganezias spalvas, 
ypatingai nuo balto.szilko.

Reikia inrnaiszvti biski amo- 
nijos. Patartina ant demes už
dėti su mažu medicinos laszin- 
tojn, arba su sžvnria korka, ar-'

.. .... „ „„„ ............ ... . ... -N

disinfekt not i 
ir, iszima sekaneziasiszima

jnodylo,

nevartok 
ide.”

Liet u vi»zkA» Graboriut

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

510 W. Sprnrc SI..
MAIUNOV CITY, PA.

300 MARK E T ST .
TAUAQVA, PA.

i

Najorkietis Geriausias 
Melagis.

keleiviai Amerikonai 
ginezinasi tarp saves, kad juju 
miestuose yra didžiausi namai.

Gyventojas isz Chicagos sa
ko: — Musu namai taip augsz- 
ti, kad ant juju stogu visados 
randasi sniegas.

Gyventojas isz San Francis- 
ko atkirto: — Mes turime už
vesti pa i pas in virszu kad gaub
ti szviežia orą, nes taip tonais 
karszta irduszna.

Ant to visko Najorkietis at
siliepė szypbodamasis: — Dats 
all noting, pas mus kalėdinės 
dovanas turime pirkinei Džiu- 
lajaus menesi idant elevatoriai 
galėtu pristatyti juos in laika 
del gyventoju musu augszltu 
muru ant Kalėdų.

Visi nutilo, liktai Najorkie
tis garsiai nusijuokė ir iszbego 
laukan, nes jojo draugai užsi
movė ant jojo su torielkoms. •

Trvs

“TEMYKIT.“

Turiu ant pardavimo dideli 
bizni. Sztoras ir buezerne, taip 
gi su gyvenimo kambarei^, 
trijų lubu. Del platesniu žinių 
atsiszaukit bile kada. >atsiszaukit bile kada.

Jonas Szvcdas, (Agentas)/ 
40 East Broad St., 

t.99) West Hazleton, Pa.
j W TRASOUSKAS

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

laidoja kunuB numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikas* 
tiniu. vėjeli j u, pasivaiinėjitno ir t X 
520 W. Centra St. Mahanoy City. Pa*
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Szirdingas 
Užpraszimas į

'F*

«juto daugiau laisvos. Žagrau- 
žiecziai ir kiti džiaugiasi, kad 
nieks nieko nesako del slapto 
degtines varymo, del truiksz- 
mavimo.

Žagraužiecziai iszsileido dt 
tineles isz didelio džiaugMiio 
ir naktimis maža miega: tel
kiasi in burins ir iszmauke na
mines, pradeda, žinoma, ir au
sis daužyti. Reikia juk laisves 
dovanu taip pat ir daktarui ir 
advokatams.
cziau szio kaimo stebisi ir lin- 

Tokia laisve tik 
in vergija tegali inslįimti.

ant 
kamba •

»(r-

1

-iI

t.D.24)
ANT PARDAVIMO. K

Parsiduoda namas Lietuvoj, 
Marijampolėj mieste. Namas 
naujas, du metai kaip statytas, 
A mo r i k o n i szk o stiliau s 
dvieju gyvenimu,, 1.3
riu, arti geležkolio stoties, tin
kamas del bilia kokio biznio. 
Priežastis pardavimo, 
szeimyna nesutinka 
Lietuvoje. Del platesniu infor- 
maciju kreipkitės laiszku arba 
ypatiszkai pas: Stanley Kuc- 

06 W, Arlington St., 
Shenandoah, Pa., 

arba ant szio adreso:,
Europe — Lithuania 

Marc Kuckaitiene,

mano 
gyventi

I Yra ežia suteikiamas del visu kurie tikim-
linksmas ir laimingas Kalędas, pristoti

Prie Muso Naujo Kaledino Kliubo
i n

Dabar tverantis muso Banke
miega :(sa bū

namas naujas
Partiduoda liotidis 

nas) 12 ruimu, 
paežiam vidini miesto prie di
džiausios gatves prie Stati* ke 
lio ir Street kario. Bulivard 

surastas mirtinai sužeistas Kn-|lvinpa prie paties lango. Gara-

Pottsville, Pa. — Kelios mv- 
lios nuo ezionais, szale Penn- 
sylvanijos geležinkelio, likos

zimieras Jurcziukonis ( *) ir džius del dvieju maszinu. Ran- 
jiuvežtas in ezionaitine ligon-|dasi 
bute, kur daktarai neturi 
kios vilties idant iszliktn 
va«. Plerzikai paguldė ji po 
muHzimu, idant manytu kad h 
kos sužeistas per truki.

ant didelio loto. Parsi- 
jo-[<luos pigiai nes noriu apleisti 

miestą greitu laiku. z 
Win. Mitchell, 

127 S. Lehigh Ave 
Frackville, I1.102 >a.

, žinoma, kailis • >

Y

guoja galva.

Gyvenantieji ar*
Marc Kuckaitiene 

<33 Gedamino gatve,
AI ari jampole.

KOSULIO SPAZMOS
100)
FARMA ANT PARDAVIMO.

ir 
metai n t gal. 
vaikai pasi-

4 Reading 
lines

Žaksejimas, Kokliuszas, Ner
vinis kosulys, Dusulys, 

Krupai ir t.t., paszalinami 
greitai Johnson’s Bella

donna Plaster’iu.

Worcester, Mass. — Domicė
lė Petkeviczienv gavo divorsa 
nuo Antano PetkevicziaiH, ’ku
ris žiauriai su ja elgdaves, 
apleidęs ja trys 
Trys mažameczia
lieka jos globoje.

— Ona Sargiuniene taipgi 
gavo divorsa nuo Prano Sar
giniu). Jie vinie Lietuvoj 1 $H)8 
metais. Sargiunas kaltinamas- 
girtuokliavimu ir žiaurumu. 
,Vaikai pasilieka pas Sargiu- 
iiiene.

Baltimore, Md. — Gruodžio 
4 diena ežia likos palaidotas 
jaunas ir daugelio pažystamas 
geras Lietuvis — Vincas Tra 
kinskas, 32 metu, pasimiręs 
J^pkriczio 30 diena. Velionis 
sirgo 13 menesiu, per visa kurt 
laika su dideliu pasiszventimu 
]igino jo moteris, kuri dabar su 
4 metu šuneliu, likosi didelia- 
Xne nubudime naszlaicziai.

A.a. Vincas Trakinskas pa

32 metu,

laidotas su bažnytinėm apei- 
jgom isz Szv. Alfonso parapi
jos .... .. — V.

$4.00
•1N

Dubeltavas
Tikietas

NEW YORK A
NEDELIOJ 19 Decemberio
Specialia Treinae Sukatos Naktį

Isz Ryte
Shamokin ........................ 12:01
M t. Carmel ......................  12:10
Ashland ............................ 12:47
Girardville ........................... 12:55
Shenandoah.........................12:35
Mahanoy City .................. 1:16
Tamaqua ........................... 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:85 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Libort^SL 7 ;00 vakaro. 
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Iszirusiu muskulu spuzmos del 
nuolatinio ir didelio kosėjimo yra be
veik ii Urnai paszalinamos vartojant 
Johnson’s Belladonna Plaster’!. Jusu 
vaistininkas jums aiszkiausia pasa
kys, kur ji vartoti. Jus busite nuste
binti, kaip greit szis senas gelbstantis 
vaistas nuramys ir palengvins kosuli 
ir paszvelnys skausmą ir silpnumą. 
Johnson’s Belladonna Plaster’is tur 
pripažinta vėliava. Jis gelbsti tarsi 
magiszku budu, del to, kad Belladon
na Johnson’s Plaster’iuoso visuomet 
iszsilaiko visoje stiprumoje ir geroje 
formoje, greitai persisunkianti per 
oda in apimtas pieveles.

Kaip greit plasteris yra panaudo
jamas, Belladonna eina tiesiog in 
apimtas vietas ir pradeda savo gelbs- 
tanti darba kuo veikiausiu budu. Del 
greito ir patvaraus rezultato, buk 
tikras pareikalaut Johnson’s Bella
donna Plaster’i. Visose vaistinėse.

Iszirusiu spazmos

Gera ir derlinga farma ran
dasi Locust Valley, inazdau- 
giau 200 a keriu žemes, 160 a ke
ri u dirbamos ir 40 akeriu misz- 
ko ir girios. Budi ūkai visi ge
ri, kluonas, vi§ztinyczia, kiau- 
lc-tvartis, korninycziu ir 1.1. 
Gyvenimo namai yra du — vie
nas naujai pastatytas*. Bėgan
tis vanduo šluboje ir pas tvar
tus, Ant farmos randasi trys 
szaHiniai ir bėgantis upelis. 
Yra 4 arkliai, 9 raguoti,-6 kiau
les, visztu, anezin ir 1.1. Visos 
reikalingos maszinos del dide
les farmos, didžiuma naujos- 
Viskas parsiduos už prieinama • * . • < 1 • I 1 •preke. Atsiszaukit pas locni- 
ninka. j

Frank Konsavagc, 
ll.F.D. No. 1 Box 130 

į! Barnesville, Pa.

BICZIU MEDUS.

1

ll

go Geležinkelio

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
I

19 W. Center St. Mahanoy City

Jeigu norite apsisaugoti nuo szal- 
czio tai vartokite medų. 5 svaru vjod- 
rūkas dž $1.65. Imant dauglaus 
pirkaite pigiau. Visokiu karveliu ir 
balandžiu $2 už pora ir brangiau. 
Szun^ del medžiokles, gražiu dideliu

P. A nd rėkus
Box 107f ’

apželkoju visztu ir t.t. (103

Pehtwftter, Mich.
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Dabar priesz ateinanezias 
Kalėdas didelis skaitlis žmonių 
aplaikys Czekius Kalėdiniu 
Kliubu, ant invairiu sumu pi
nigu. •

Tie kurie jias aplaiko, dar 
linksmai gales pirkti dovanas 
del savo mylimųjų, liuosi nuo 
rupesties isz kur pinigai parei
na. .

.. . n* ji " h H

,Tikimės kad ir jus esate tarp 
tu j u kurie aplaike Kalėdinius 
Czekius. 'Jeigu ne,’tai beabe- 
jones norėsite būti ateinanti 
meta.

Musu Kalėdinis Kliubas yra 
del visu: Del vyru, moterų, 
vaiku ir mergaicziu, bo jokio 

* skirtumo. ; į r
Rasite tinkami.Kliuba; in- 

/ • vales maža del kūdikio; didelis
1 W '

u-1^
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invales del biznavo ar profesi
jos vyro ar moteres.

Yra lengvai pristoti, 
reike sau apsvarstyti kiek pi
nigo norėtumėt turėti ant kitu 
Kalėdų, tada iszsirinkite sau 
tinkami Kliuba pagal j ūso 
norą ir iszgale.

Maža suma kiekviena san- 
vaite per penkisdeszimts san- 

jumis puikuvaieziu atnesz 
Czeki priesz Kalėdas.

Kalėdiniai Kliubai kas kart 
kožna meta daugiaus darosi 
populariszkesni ir skaitlis na
riu dikoziai dauginasi, nes yra 
labai lengvas būdas suezedini- 
mo pinigo del visokiu kitokiu 
reikalu, kaipo tai del apmokė
jimą taksu, Inszuranc, Mokslo 
ir kitokiu reikalu.

»§

§
Ne laukite! Pristokite Sziandien!

i

ISZSIRINKITE KLIUBA PRIE 
KURIO NORITE PRISTOTI

* < 1 *'I < 1
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The First National Bank
* ♦ * *

E. Centre ir Main Sts. Mahanoy City
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