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ISZ AMERIKOS
,d'

SZIMTAI BE PASTOGIŲ, 12 
PRAŽUVO PER ISZSILIE-

JIMA UPES.
Little Rock, Ark. — Dvyle- 

ka žmonių pražuvo o keliu ne
suranda kada vanduo iszsilie- 
jo isz lovio upes White River, 
kuris užliejo Woodruff, Prai
rie ir Monroe pavietus. Vanduo 
užliejo tukfetanezius akeriu že
mes ir daugybe namu. Keli 
szimtai szeimynu turėjo apleis
ti savo gyveninius netekę pas
togių. Kaip kur, vanduo kilo 
ant penkiolika pėdu. Bledes 
daeina ant milijonu doleriu.
NORĖJO ISZNESZTI SAVO 
SZEIMYNA IN PADANGES 

SU BOMBA.
Philadelphia. — Sudže Smith 

ana diena nubaudė Joną Peez- 
kauska (McCloskey,) 56 melu, 
ant trijų metu in Eastern Peni
tentiary kalėjimą už padėjimu 
bombos prie namo kuriame gy
veno jojo szeimyna ant Button
wood nlyczios arti 13-tos..

Priežastis tame Imvo sžJimy- 
niszkas nesutikimas su 
kauskiene. Jnju dūkti*, prislė
gė, kad mate savo tęva nakties 
laiko kaip padėjo bomba. Pecz- 

prisiege, kad laike 
jisai tada radosi

ft

ANT SENATVĖS
SKIRESI

KATAUSKIENE, 65 METU, 
SAKO, KAD JOS VYRAS 
69 METU AMŽIAUS SU 

KITOMS MOTERIMS 
VAIKSZOZIOJA.M,

Chicagrt. — Pora dienu at
gal priesz teisėja Sabai h stojo 

Aleksas

jiedu
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DU-KABT SANVAITIN1S LA1KRASZTLS “ 
’ISZEINA KAS ŲTARNINKA LB PETNYCZIA.

PrenoniBrata Kaaztuoja: Amerika ant rišo moto |3.00,

HA L L E

Europoje ir Lietuvoje $4,00 ant viso meto,

Lalukoa Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adresui
W. D. BOOZKAUSKAS - 00.,

MAHANOY AND A STB.,
f

MAHANOY OITY, PA

I

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 4 VASOIO 1927 (FRIDAY FEBRUARY 4,1927) W. P. BOCZKOWHKI, f re«. a l|r 
F. W. BOCEKOWUI, Bilur

ft 38 METAS

ANGLE KASIU SEIMAS UŽ- 
SIBAIGE — PAVOJUS 

STRAIKO.
Indianapolis, Ind. — Seimas 

.anglckasiu pasibaigė 'be jokiu * 
- rot, nuva- 
ir iszvažia-

Isz Visu Szaliu
A. i

tBARBARISŽKAS

—...  T* " .. ' .............. .

SZETONISZKA 
MOCZEKA ISZ LIETUVOS

f

PREZ. S METO N O 
BROLIS, JO ŽMONA 

IR DU VAIKAI 
NUŽUDYTI

MERGAITENUŽUDĖ 
PRIVERSDAMA JAJA 
VALGYT VINIS IDANT 

APLAIKYT TURTĄ 
PO TĖVUI.

svarbiu nutarimu • 
žiavo, pasikalbėjo 
vo namo.

Bitdai volą suvažiuos in Mia
mi 14 Februariaus idant pasi
kalbėti su operatoriais ir susi
taikyt ant seno kontrakto pa
gal Jaeksono sutarti ar kovoti 
už nauja. Badai nekurie sutin
ka ant seno kontrakto po $7.50 
ant dienos ir padaryti kontrak
tą ant dvieju metu. 'Pasai kon
traktas lytietis tiktai minksztn 
augliu 
dalyje
Indiana ir [Ilinojui.

Zinunai vela spėja kad ope
ratoriai visai nesutiks ant jo
kio naujo kontrakto isz ko gali 
kilti didelis straikas.
DIEDAS SU BOBA, PER 16 

METU NESIKALBEJE 
ISZSISKYRE.

Akron, Ohio. — Elizabetha 
Arnoldiene, 69 metu amžiaus, 
per teismą gavo 
su savo vyru farmeriu, 
Arnoldu, 71 metu. Juodu buvo 
vedė priesz 50 metu, i 
pa s k u t i n i u s szesziol i k a 
nors gyveno kartu, 
antru visai nesikalbėjo. Arnol- 
diene skunde* kad vyras panie
kino, o kad dar labiau inžeistu 
eidavęs miegot in daržine.

Vyras gi kaltino žmona, kad 
ji, ūpo pagauta be jokios prie
žasties, pirma paliovus kalbėt. 
sunos Knygos ir marsz-

KINIAI BUVO JO 
BANKOS.

Kewanee, Ill. — Praeita sa
vaite czia mirė vienas senas 
vietos pilietis, Henry Pitch 
Gyveno jis neturtingai bet 
dabar peržiūrinejant knygose 
ir dvejuose senuose 
niuose rado sudėliota arti 
10,000 doleriu banknotais ir 
auksu.
NUŽUDĖ IR SUDEGINO

SAVO PACZIA IR SUNU.
Flint, Mich. — Martinas 

Kvarta, 37 metu, likos uždary
tas kalėjime, kaipo nužiūrėtas 
už nužudinima 
Katros, 33 metu ir 
dora 3 
sius lavonus surasta po sudegi
mui namo, 
kaip Kvarta 
laike isz deganezio namo.
KERSZINO MERGINAI 
NUSISZOVE ISZ BAIMES.
Philadelphia. —• Už tai, kad 

korszino nuszovimu Onos Di- 
tulos, 19 metu, jaigu su juom 
nedraugaus ir naktimis nesi
vaikius po visas pabulkes, už 
ka likos arcsztavotas, Kazimie
ras Bartkus 19 metu, nusiszove 
ant smert kada ji palicije vede 
pas magistratu ant ipcrklausy-

Savžudin'tojas gyveno po 
No. 1405 S. Phillip ulyczios. 
Abudu 
kriaueziu szapoje.

k as v k lose

PASIELGIMAS
. t

•*"—■■ ■

VYRAS SUIPIMINEMS NU
KANKINO? PAOZIA ANT 
SMERT AkT 

RAGANIAUS.

L,
PALIEPIMO

Dortmund! Vest fa lijo. — Ili
ti kejimas in) yisokes raganys-

vvrui Radzevi-
Spalio 27 diena.

paskui i-oI

— Rytu SpaudosKaunas.
agentūra vakar pranosze, kad 
Lietuvos prezidento Smetonos 
brolis, jo brolis, jo žmona ir 
dvejetas vaiku buvo nežinomu 
esmenu nužudyti ju ‘dvare ne
toli nuo Kėdainių. Ju gyvena
mieji namai buvo padegti. De
gėsiuose rado tik apdegusius 
nužudtuju kunus.

Šliejama, kad szita piktada
rybe turi politinio pagrindo, 
kaip kersztas prezidentui Sme 
tonai.

(Kai, pervartai invykus, ka
ro lauko teismas Kaune pa
smerkė suszaudvti keturis Ko
munistu vadus, pasmerktieji, 
karo teismo pirmininko pata
riami, kreipėsi in prezidentą 
Smetona ir prasze susimilimo, 
Smetona ju praszyma atmetė. 
Pasmerktieji buvo suszaudyti.

Dortmund! Vestfalije. 
t” ’’ ’ ’
tas ir užžadėjimus da vis viesz- 
patauja <larj 'tamsu nei i u Vest
falijoj. Ncsiįlpi czionais likos 
nukankyta jauna hioterc, idant 
iszvaryti iszposios “ piki a dva
sia.”

| i

pati mirė

neramia
karvių, ir

va karinėjo
Pennsylvanijos, Ohio,Ohio josios tikra

sena Lietuviu pora 
Katauskas, 69 metu amžiaus ir 
jo žmona Ona, 65 metu. Skun
dėja buvo Katauskiene, kuri 
reikalavo perskirti. Katauskas 
tam nesiprieszino.

Pasak Katauskicnes,
apsivedė 35 metai atgal Lietu
voj ir turi dvi užaugusias duk- 

Atvyko Amerikon apie 
13-14 metu atgal. Lietuvoj gy
veno skurdžiai; bet Amerikoj 
gyvenimas pagerėjęs, 
in senatve 
metes darba.
nesnis jis darėsi, tuo ^(/tesniu 
jis pradėjęs jaustis. Alio var
go ji pasenusi, tuo tarpu jis 
atrodęs daug jaunesnis už ja. 
Jis pradėjęs rūkyti ir vaiksz- 
ezioti in “movies”, o

“sheik
jis esą pradėjęs vaigszczioti su 
daug jaunesnėmis moterimis, 
o kada ji tam pasiprieszindavo 
tai is ir apmuszdaves ja. Ji ne 
begalėjusi ilgiau to pakęsti ir 
todėl praszanti perskiru, kad 
ji nors numirti galėtu ramybė
je.

, Teisėjas Sabai h iszklauses

tevis.

bankui
KatauskaKW/ /jai

Bet esz,<i /A, se-

tuo tarpu

Pecz-
pasidares ir tikras

movies paskui
»,

iszsisky rime. 
Jonu

? 1
f»

l’ris sauvalites po apsivedi- 
miii Morta Lando, likos nuvež
ta in pavieto'ligonbute, sužeis
ta ant viso ki(no baisiais žaidu- 
liais nuo kuriu mire in trumpa 1 _ • 1laika.

Priesz mii|i motore apsako 
kaip in kėlės (dienas po apsi ve
dimu i,

les,
turto pripuls aut

kauskas 
eksplozijos 
{Schenectady.

KASYKLOS UŽSIDARINĖ
JA — BLOGI LAIKAI.

Wilkes Barre, Pa. — Ketu
rios anglines kompanijos, lind
son, Ahlen, Rriigslon ir Is liigh r'."ki sutik" duoti.--
Vallev uždare savo kasyklas 
ant keliu dienu, nepaduodami 
jokios priežasties del ko susto
jo. Hudson kasyklos sustojo 
ant neaprnbežinoto laiko per 
ka nedirba apie 22,000 darbi
ninku.

Luzerne, irLacka wanna 
Schnylkino pavietuose kasyk
los kaip kada nedirba po dvi 
ir tris dienas-. Manoma kad ne
turi užkalbinimu ant augliu isz 
priežasties lengvos žiemos.
SUDŽE PAGULDĖ JI ANT 

KELIU IR SU PAIPA NU
BAUDĖ PER SĖDYNĖ.
Akron, Ohio. — .Jonas Ka- 

vis, 41 metu, jau tiek kartu sto
jo priesz slidžia- Zeigler’i, kad 
jam nubodo klausyti paczios 
nžmetinejimu kad jaja kožna 
diena musza ir visaip panieki- 
neja, o Jonas sau nieko ned.i- 

ir atsėdėdavo bausme po
kėlės dienas, po tam vela pa- 
cziule už plauku tašydavo il
su jaja szluodavo grindis.

Sndže Zeigleris szi kart per
mėtės Joną ant savo keliu, už
davė jam per sėdynė su gumine 
paipa apie 20 blynu. Jonas rai- 
vesi kaip kirmėlė, stenėjo ir 
verkė susimyĮėjimo kaip kūdi
kis, prižadėdamas kad daugiau 
ne inusz savo pacziules. Ant 
galo sndže paleido Joną ir kaip 
rodos daugiau ne stos priesz 
sndžia Zeigleri, kuris prižadėjo 

su visais

re

jianasziai padaryti 
vyrais kurie inusza savo mote- 
res.

PARASZE SAVO
TESTAMENTA ANT 

SIENOS KALĖJIME.
Carteret, N. .1. — Priesz pa

pildymo savžudinstes czionai- 
tiniam kalėjimo, Andrius Kou- 
lody, 40 motu, parasze ant sie
nos paskutini savo testamenta. 
rrestamente iszreiszke savo no
rą idant ji palaidotu ant kapi
niu, visa savo turtą palieka pa
ežiai, o kad sūnui nieko neduo
tu. Koulody buvo Vengras ir 
likos arcftztavotas an't skundo 
paezios. Pasikorė ant szmote- 
Jio paklodes,

lai perski ras. Katauskas gi 
nieko nesakęs. Turtas tapo pa
dalintas sekamai: Katauskiene 
gaus $2,500 
gyventi savo name 
nell Avė., 
abiem priklauso.

SUV. VALSTIJOSE
RANDASI 118,628,000 

GYVENTOJU.
Washington, D. C. — Pagal 

naujausia valdžios apskaityma, 
tai lyg J u laja us linos 1926 Su
vienytose valstijose buvo 118,- 
628,000 gyventoju. Skaitlis :bu- 
vo padarytas pagal gimimus, 
mirtis, atkeliavusiu ir iszkelia- 
vusin žmonių.

Valstijei New Yorke, Penn- 
sylvanijoj ir Kalifornijoj pa
sidaugino po milijoną gyvento
ju.

Pennsylvanijoj tziadien ran
dasi 9,730,000 gyventoju.
SUDEGINO ASEKURACIJE, 

PO TAM NUSIŽUDĖ.
Scranton, Pa. — Iszgujas 

laukan savo paezia, duktere ir 
uoszvia laukan isz priežasties 
prisipylimo už dang in vidu
rius mu nszai nes, Kazimieras 

metu, isz 
Throop, po tam paleido szuvi 
sau in gi 
tiszki vargai t nejaus pasibai
gė.

Pati sake policijai buk josios 
vyras atejps isz darbo piktas, 
iszgero pusėtinai namines ir 
da nurojo daugiau, o kada jam 
atsake daugiau, 
sujoszkojo savo 
pppieras, suplesze ant szmote- 
iiu sakydamas: “po mana 
smert, nieko negausite” pa
griebė ka rabi na, paleisdamas 
szuvi in galva, kuris jam nu- 
plesze visa pakauszi.
KO JESZKOJO, 

TA IR RADO.
Masontown, Pa. — Jokūbas 

Miscivitch užsidegęs degtuką* 
jeszkojo pro kur veržiasi gazas 
s&lepc. Jis vieta, rado bet 
greit vol neteko nes gazo dks- 

, gūžei- 
'■itfabi

ir taipjau teise 
3243 Parv 
jiemdviemkuris

imi nszai nes, 
Anzelvviczhis, riv

‘>7J/

d va ir visi jojo svie-

isz piktumo 
u inszi ureno ”

4 C po

pliozija suardė jo name 
de ji ir du kaimynu.

mo.

bet per 
l metu 

vienas su

marszki 
sudėliota

savo paczios 
sūneli Too- 

met u, kuriu suaugi iju-

kokisj tai “ 
isz Gelsonkiilchcn, pasakė jo
sios vyrui ir giminėms kad jiji 
užraganavo visus gyvulius ap
linkinėje su (pagelba 
dvasios” I
kūne. Kaipo gyduole prieszais 
josios raganystes, vyras turi 
jaja uždaryti! tamsiam kamba
rėlyje ir plakti pateliai, pakol 
“pikta dvasc” josios neapleis.

Po kankiniipui josios per ke
teros dienas ir naktis kaimynai 
negalėdami klausyt nelaimiu- 

riksmu ir vaitojimu, pra- 
nesze apie tai palicijai 
aresztavojo tamsunelius' užda
rydami visus in kalėjimą lyg 
teismui.

raganiusr>

“piktos 
kuį’i randasi josios

gos
kuri
V “

NORĖJO SUDEGINT
VYSKUPĄ

INSIUTUS MYNE ŽMONIŲ 
UŽMĖTĖ VYSKUPĄ ANT 

LAUŽO, KAD PRIĖMĖ 
KATALIKYSTA.

Varszava, Lenkije. — Ne pa
prastais atsitikimas buvo czio- 
nais, kuris sujudino visus gV- 
ventojus miesto. Pravoslavai

Kaimynai mat (T Hlla diena sumanė sudeginti*sa-
iszbogo nakties

dirbo Kirschba in n

ATŠALIMAI.
Miss V. K, Homestead, Pa.— 

1 don’t see any comment neces
sary in your denunciation, -for 
there was no cause for same, 
only as a matter of news com
ment from our correspondent. 
According to my judgement 
“if we all kept our door step 
clean ’ ’
dirt on our

wc would not see the 
neighbors stops 

and brag about it! Sorry you 
did not use better judgement 
for an educated Miss in rend
ing and understanding of the 
article,

priveiki nėjo

Czeustakavas. — Czenstaka- 
vo paviete, kaime Dzencolai 
gyveno turtingas gaspadorius 
Valentas Czekauski, kurio pa
ti mirė du metai adgal ir meta 
po josios mirėžiai apsipaezia- 
vo vela. Pirmutine
laike gimdymo dukreles. Vieto
jo būti gera, molina del mažiu- 
leles, buvo del 
bjaurybe. Nuo pirmos dienos 
moezeka nekente mažos dukre- 

nes žinojo kad po mirėžiai
tėvo dalis 
dukreles—moezeka norėjo vis
ką užimti del savos.

Sumano baisu būda prasza- 
linti mergaite ir kad visi ma
nytu, kad mergai!e mirė tikra 
mirezia. Baugindama kūdiki 
visokiais budais,
jaja valgyt vinis, kokius nau
doja sziaueziai prie prikalimo 
padu. Mergaite pradėjo spjau
dyt kraujais, pabalo kaip dro
be, bet nieko nekalbėjo tėvui 
ka su jaja daro nedora moeze
ka.

Tėvas persigandęs padėjimu 
dukreles, paszauke daktaru, 
kuris nuvožė mergaite in ligon
bute kur padaryta ant josios 
egzaminas hi eksrei spindu
liais. Na ir pamate mergaites 
viduriuose dauįf vlnucziu.

Prispirta moezeka per pali- 
ciję, prisipažino prie visko ir 
kad geide užimti vyro visa tur
tą nes ir jam ketino padaryti 
gala su pagel'ba truciznos.

paszauke daktaru

MASZINA SUMALĖ JAM 
RANKA.

Kaniūkai, Raudonės vals. 
(V-bes. kor.)— Nepersenai pi- 
liocziui J. Gendrnieziui maszi- 
nuojant, isz neatsargupio ratu
kas agriebe pirsztine ir surai
žė'kai r io.sios rapkos kelis pirsz 
tus. Ranka visa butu sulaužė, 
jei nebutu jis visa joga trau
kės atgal. Buvo nuvežtas in 
Kauno ligonine. Dabar pargry- 
žo, bet ranka nesugijusi. Pana- 
sziu atsitikimu szimet labai 
daug invyksta. Daugiau reikia 
atsargumo prie maszinu.

NAUJIENOS ISZ DZŪKIJOS 
(Nuo Vlado Sujotos.)

Szvenlažeriu kaimas ir vals
czius, Seinų aps. — D<*de jau 
girdėjote pirma ka na>zle Ona 
Zalanule po 
cziene, mirė
1926 paliko 3 siratukns Juozu
kas vvriauses dar tik 14 molu. 
Už nedėlios laiko nedoras va
gis iszvede isz tvart 
nia karve. Mes visi kaimynai
jeszkojome po laukus ir kilus 
kaimus bot neradome.

Daugelis ūkininku 
ryte savo arkliu,
aviu. Priesz'kar to nebuvo gir
dėti o ta laika tai buvo dange- 
lis kacapu ir Žydu ka gyveni 
ma pasidaro tik iszvags st<»m>, 
bet niekada nebuvo girdėti
kad nuo vargingu sirateliu pa 
vogtu paskutinių karve.

Vlado Sujotos pati Juze, ap
dovanojo Vladui sūneli Gruo 
džio 4 diena, 1926. Kriksztvnos 
buvo pirma diena Kalėdų ii 
buvo duotas vardas Jonas.

Isz Namajunu kaimo, Szven 
tažerio valseziaus Jonas Bla 
žauskas pereita Rudeni par 
gryžo isz Buenos Aires, Arsen
ti no, Pietines Amerikos prabų 
vias 2 metu, giria kad geriau 
butu gyventi kaip Sziaurineje 
Amerikoje*. Uždirba po 5 pe-u - • • > • • 1 1 . .

Raudonės

Kunka visa butu sulaužo

ant dienos lai apie 2 dolerai i: 
8 centai.
Daug butu geriau kaip prieš? 
kare Sziaurinejo 
mainose argeležinkelu szapose 
bu dirbant tuos darbus Buenos 
Aires galima pigiai pragyveu 
te -*

Amerikoj“

Nepaprastas Dinstas
Del Moteres

vo vyskupą Morozova ant lau
žo už tai, kad nesenei jisai per
ėjo ant katalikiszko tikėjimo.

Nelaiminga vyskupą isztrau- 
ko nakties laiko isz lovos, nu
vilko prie deganezio laužo ant 
kurio užmėtė klykenti žmogų, 
bot ant giliuko adbego palicije 
in laika iszgelbedami nelaimin
gąjį nuo baisios mirties. Vys
kupas likos balsei apdegintas 
ir guli ligonbuteje. Daug likos 
aresztavoti isz mynios, kurie 
dalvbavo tame baisiam darbe.

• Mrs. Mare Bell isz Glasgow,

1

t

Paskutines Žinutes.
11 llsey, Ky. — Keturi aug- 

lėkusiai likos užmuszti eksplo
zijoj gazo llsey Coal kasyklo
sią. Badai elektrikiue kibirksz 
tis uždegė guzu.

11 Manila, Filipinai. *— Sze- 
szesdeszimts Fiiipiniszku pasį- 
keloliu likos užmuszti Movoje 
muszije su vietiniu konsztabu- 
lije. Apib szimtas sužeista ir 
paimta in nelaisvia. •

11 Philadelphia, Pa.
tantis mokiniu ,iszsigialbejo 
pase*kmingai laike ugnies kuri 
kilo parapinėje mokslaineje 
Szv, Ėl/.bietos ant 23-ozioft ir 
Berks ulycziu. Ugnis padare 
mažai bledes. i

i •

Tuks-

*

Szkotijos aplaike dinsta augsz- 
eziausio magistrato. Josios pri
valumu 'bus taipgi rastis prie 
kožno pakorimo prasižengėlio.

PASKUTINIOS ŽINUTES.

11 Ann Arbor, Mieli. — Du 
szimtai ligoniu isz University 
ligonbutes buvo iszgialbetais, 
kada ugnis kilo nakties laike, 
sunaikindami dali ligonbuta,.

11 Scranton, Pa. — Marga 
rietą Duffy ka tik heingriuvo 
in kasy'klas prie No. 7 Grade 
mokslai nee, Ikur žeme ingriuvo 
iu. senas (kasyklas,
szokti in szali kada žeme in
griuvo. ,

vos spėjo

M

PASIKORĖ LATVIJOS 
SEIMO NARYS.

Kaunas. — Vakar savo bute 
rastas pasikoręs Latvijos sei
mo narys Lauva, naujakuriu 
frakcijos atstovas. Pastaruoju 
laiku Lauvai buvo iszkeltos 
kriminalinio pobūdžio bylos ir 
buvo laukiama jo iszdavimo 
teismui. Jis buvo kaltinamas 
neatsiskaitymu isz jo vadovau
jamos žveju sąjungos pinigu 
sumų, fiktyviu sanskaitu isz- 
davineimu ir kitokiais nusi
kaltimais. Kriminalinei polici
jai pradėjus ji tardyti, staiga 
paslaptingai isz nusižudžiusiu 
atstovo buto dingo visi žveju 
sąjungos dokumentai ir atskai-

Tardvnuis

5 pesai Lailaip geri kaip 
Najorke doleriai, ir mažai 
naudoja drapanų.
Bet del Lietuviu ar kitu sziau 
rines Europos žmonių yra per 

Pranas Blažauska> 
tuojau apsirgo kaip tik prilm 
vo in Buenos Aires ir imt ap 
ako. Liepos menesi 1926 dar-? 
jam operacija bet nieko “oro 
nepagialbejo ir už keliu dienu 
mirė.

Vasara buvo vidutine ir gv 
rus vaisius davė d<4 ūkininku.

pamusze 
ga I i 

ma sakytio du syk dauginus je- 
* » 1o 3 k

karszta.

ir

Tik avižas tai ledai 
bet dar pasiliko ir niurni

vu už pereitus metu- 
už 1924 metus.

Žiema prasidėjo ncszalta. 
bet kelios dienos priesz 
das tai labai buvo sznlta 
31 gradusas buvo -zalczio. I* 
Kalėdų ir szita meta turėjom^ 
ir lietaus o sniegu jau nuleid 
ir smagus oras dabartės.

prasidėjo
Kalc

iu*!
<)

t *

parode, 
nuties

V e Ii a u

tomvbe.
kad apvogimas buvo 
Lauvos inscenizuotas, 
pavogtuosius dokumentus žve
jai rado iszmestus isz juros.

Karo cenzūra Lietuvoje 
toki, kad tapo konfiskuota 
ranka raszyti praneszimai linu 
dininku partijos in kuopas.

1926 metais Lietuvoje 
parduota 18 nauju Poniuku.

ARESZTAI LIETUVOJ.
Mažeikiuose1, Telsziu<»se, Tau 

ragėj, Sziauliuos, Kodaininix. 
ir kitur buvo 

Uauravej 
mirė

masiniu T
paleistas

Kaiszedoriuos
suėmimu.

isz kalėjimo 
mokytoju seminarijos mok\to
jus. Jis palaidotas neszveiituo- 
kapuos. Jo laidotuvėse nodaly 
vavo ne vienas draugu moks 
tou mat, dalis ju pasiszaline 
arba suimti, o kiti, tur but lai-

sa vo

DVI MERGINOS NUSZUT0.
Stukonys, Skakpiszkio vals. 

— Viena to kaimo mergina 
griuvo neszant puodą ir apsi
pylė verdaneziu vandeniu. Ne
laimingoji baisiai nusiplikino. 
Antroji mergina, rytojaus die
na, varydama 
katilui trukus, 
verdanezia putra.

Pirmąją ne toks apmaudas 
ima, nes netyczia apsiliejo. 
Tacziau antroji pati nusibaude 
del savo kaprizu. Katilas Iru 
ko samogonke mygant. Turbut

« •

“samogonke 
liiko apipiltu

nebuvo in taisyto monometro,
• ■■

jei nepastebejo kad putra per
daug inkaitinta,

ko neturėjo dalyvauti 
draugo laidotuvėse.

Czia yra suimtu ir 
auksztesniu klasių mokiniu.

— Savivaldybes, 
tarybų posėdžius,
isz komendantu leidimus.

kėlėt n*

sziankiant
gaut ituri

Kai kuriu apskrieziu valdv 
bu nariams be komendantu 
sutikimo negalima važiuoti in 
valsczius.

— Sziauliu taikos teisėjas 
ir be'komendanto sutikimo m* 
gali iszvažiuoti isz n liest

~ Vvriausybe
4 • * #

buk Kaune dar 49 suimti 
duoti karo lauko teismui.

— Lailkraszcziu praneszH 
ka dabartiniu metu esą suimta 
suvirsz 200 asmenų.

o.
atszauke.

per
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. C.

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

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

Kas Girdėt
UAO'tsod 
-IHf

GAILIONIU
BABUTYTE

te szi vakaru, nepaprastai, Te-
tuszis, lyg koki szventadie- 
ni, nieko nedirbo, ne kuom

Andoro

Baisus sutvėrimas užgimė 
aplinkinėje Folsobanijos, neto
li Nagyvarad. Siedmograde. 
Motore anglekasio 
Majdiko, pagimdo baisybe, vy-
riszkos lytii's, kuris užgimė iu 
szeszis menesius (nepilnalai- 
kis), vietoje žmogiszko veido, 
turi vilko snuki, akis kaktoje, 
o ausis ant kaklo. Tasai baisus 
sutvėrimas da gyvas, bet ilgai 
negales gyventi. Pagal dakta
ru peržiurejima, tai tojo sutvė
rimo vienas petis yra suaugės 
su szonkauliais, pirsztai vienos 
rankos suaugia o kita iszrodo 
kaip szunies. Kojos yra papras
tos.

O kad medeciims moksle da 
negirdėt idant tokis sutvėri
mas Imtu kada užgimęs, todėl 
daktarai ji nusiims del moks- 
liszko tyrinėjimo in anatomisz- 
ka institutą in Koloszvara. Tė
vai tojo baby lies yra žmones 
mažo ilgio, tamsus ir bemoks
liai.

Žmones daginio apie 
mima “velniuko,”
pamatyti tojo nepaprasto sut
vėrimo.

NETIKĖTAI PASILIKO 
MILIJONIERKA.

Anele Walsh, 28 metu, kuri 
turi užsiėmimą Washingtone, 
D. ana diena aplaike žino, 
buk josios diedukas paliko jai 
$1,500,000 turto, kuris gyveno 
Brownsville, Pa.

užgi-
atvažiuoj i

--------------------------------------------- 1._____ ___

Budapesztine palicije aresz- 
tavojo jauna, ’29 metu, motore 
kuri per 1’2 metu vaiksztinejo 
pasirodžiusi kaipo vyras vardu 
Eiigenijuszas, uolinis tikra jo
sios pravarde* buvo Edmundą. 
Mergina ne turi jokiu doku
mentu parodyti kuom ji ji yra, 
nes sako kad tėvo ne motinos 
niekad nepažinojo. Edmundą 
buvo maloriniu gizeliu, bet už
dirbinėjo daugiausia visokiais 
prigavingais budais. “Vyras” 
Imdamas patogus sutcszkino ne 
vienai moteriai ir merginai 
szirdeles, prižadėdamas su kož- 
na apsivesti ir isztraukdamas 
isz juju daug pinigu.

Priesz szi i u ha “vvras
davo drauge su pinigais. Pas
kutine apgauta mergina pra- 
nesze apie tai palicijai, kuri 
Eugenijuszo karsztai pradėjo 
jeszkoti visur ir ant galo pasi
seko suimti. Am palicijos nu
rodo ji ir pasirodo kad tai Ed- 

o ne Eugenijuszas, ku-
staeziai pasakė palicijai 

kati nemano visai Imti moteria 
ir kas tai kenkia, jaigu jam pa
siseko iszvilioti kelis szimtelius 
nuo kvailiukiu, kurios iu jaja 
insimylodavo daugiau ne kaip 
iu tikra vvra.

1 1 ding-

sedan > ♦ turi
savyje

Sztai nekurie akvvi taktai 
apie Amerikoniszkus automo
bilius. Uždengtas automobiliui, 
taip vadinamas “

225 pėdas medžio o di
desnis 325 pėdas. Liepos 1, 19- 
2.5 Suv. Valstijose buvo užre- 
gistravota 17,692,097 automo- 

sziadien ju pasididino 
milijonu. Tik vienu 

“teksis” yra 95,000. Keturiose 
valstijose yra užregistravotu 
Mivirszum po milijoną pasažie- 
riniu automobiliu. New York o 
valstiji* yra suvirszum du mili
jonai. lllinojus turi daugiau 
kaip milijoną. Už laisnns loc- 
nininkai automobiliu užmokėjo 
in pirmutinius szeszis mene
sius 1926 mete suvirszum 220 
milijonus doleriu.

Valdže surinko 36 valstijose 
1926 mete suvirszum 40 milijo
nus doleriu pado!ko. Pennsyl
vania surinko daugiausia pa- 
dotkn už automobilius. Konia 
2,500,(XX),000 galonu gazolino 
randasi ant zoposties magazy- 
niiose Suv. Valstijose.

munda 
ris

bili u 
ant

O
*>•) M «W 

tekši s
Tik

Redaktorių Vengriszko 
raszczio “

Kad mažiaus kai 700 žmonių 
mirė nuo difterijos New Yorko 
valstijoj 1926 mete sulyginus 
su 1888 metu 6,500, ir kad tas 
žymus sumažėjimas priguli ge
ram sveikatos darbui, yra pra 
neszimas Dr. Matthias Nicol 1, 
Jr., New York \hdstijos Svei
katos koniisijonieriaus.

Dr. Nicoll sako kad medici
nos profesija ir kitos draugys
tes prisidėjo prie szito judeji- 

stengia apsaugoti
vaikus. Dr. Nicoll praszo visu 
sveikatos 
medicinos profesijos 
neaficialiszku 
prisidėti prie visiszko isznaiki- 
ninio difterijos, nes jis sako 
ka<l ta galima padaryti.

tuo, kuris

laik- 
Nepsava”, už para- 

szyta straipsni kuris paniekino 
ir inžeide grota Bet hiena, likos 
nubaustas ant 103 metu kalė
jimo. Redaktorių apeliavo in 
augsztesni suda idant .sumažin
tu bausme nes tiek motu nesi
tiki iszbuti kalėjimo.

aficieriu, slaugiu 
ir kitu 

draugyszcziu

ues

PAJESZKOJIMAI.
Mano sesute, po tėvais vadi-

n 11
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naši Franeiszka Cižikiute, per
gyvenus Amerike apie ’20 me
tu, paeina isz Lietuvos isz Su 
val’ku guher., Seinų apskriezio 
Lazdiju valseziaus 
kaimo. Lai pati atsiszauke
ba kas apie ja žino tegul man 
maloningai prisiunezia josios 
adresu:

Mrs. Mary Uizikiūto, 
677 Cherry Srt

South Scranton, Pa

Kaimalu 
a r-

• 1

mylemo kas sukeldavo

Ant kapiniu Montmartre, 
Paryžiuje, artimoje Vokiszko 
poeto, Henrikio Heino, atsitiko 
szeimyniszka tragedije. Jaunas 
Angliszkas artistas S. II. Gole- 
man, keli menesiai adgal apsi 
vedė su Krancnzaite Alicija 
Godesey. Po szlinbui dažinojo, 
kad jojo paeziule turėjo myle- 
ma, kuris papilde savžudinsta. 
Nesuraminta gailestyje Alici- 

• je, tankiai atlankydavo kapa
H11VO

tarp josios ir vyro szeimynisz- 
kus nesupratimus. Ana diena, 
kada Goleman’ione iszejo isz 
namu ir ilga laika nesugryži
lieji), nuėjo paskui jaja vyras, 
kuria rado khrpojant prie kapo 
mylemo. Vyras priselino prie 
klupojanezios moteres, iszt rau
ke revolveri, paleisdamas in 
jaja tris szuvius, užmuszdamas 
jaja ant vietos. Po papildytai 
Žudins»tai [atsidavė gervaliai in 
Tankas palicijos.

neži-

vieži u isz

f ..........

Pajeszkati Martyna Graze- 
vieziu isz Parieczienu, pirmiau 
buvo Erneat, Pa. dabar 
imu kur. Taipgi Juozu Adoma-

Krokelaukiit para., 
Kri<‘Mzienu Kaimo. Turiu avar
ini reikalą, tegul atsišaukiu 
ant adreso.

Enoch Urban,
R. D. No. 2 

Stoyestown, Pa.

f. 10

Skaitykite “Saule”

■ - Mama, Gailioniu babuty
te atvažiavo! — durk, pradaros 
riktelėjo mažasis Stasiukas ir 
vėl spruko atgal.

O, kad tu nesulauktum, 
kaip iszgasdinai tokiu rėkimu; 
maniau kad kokia nelaime! — 
■bare: i motule, bet ir pati iš
bėgo paskui Stasiuku.

— Tegul bus pagarbintas!— 
rogėse sėdėdama bobulyte 
linktelėjo galva. — Na vaike
liai ar nelaukiate vieš.nios? — 
szypsodama paklauso.

— Per amžių amžius! — at
sake motute. — Oi motinėlė, 
kaip senai pas mano besilau
kia i, laukiame labai laukiame! 
— puolė motute prie rogių ir 
eme sveikintis su babul vie.

Kaip sveiki vaikeliai ja
lu, jusu vaikeliai?... Pasilgau 

jusu. Szi ryt ueboiszkentu- 
ikau “gasnadoriui “Ar

<
asz
si sakau “gaspadoriui ”: 
pykši šuneli, ar ne, oras gražus 
neszaltas,
žinosiu pas litoniete, senai be-
I 111 \* 11 11 J «,< i ii/l i 4 4

nori...

kinkyk be r a,j i ir va-

bi tik 
pamaeziau

nesirūpino, tik visa laika sėdė
jo ir sznukucziavo su viesznia.
Motute-gi, lyg tyczįg daugiau

I I i*

pa klauso m ilsu

sako popu galva

1

krutėjo, bėgiojo. Pati ir teszlai 
maisze, valgyt virė taptum ne
būtu kam. Tik 'neiszkentusi

1 I7 * . >

kart kurtėmis pribėgo prie sta
lo ir pasiklauso ka AoltlHzis su 
viesznih kalba.viesznih kalba.*

Stasiukas visa laika sėdėjo

■ ——_________-

ti.” —
. “Kadgi?” 

vyskupus.
f “Tųdel,”
“kad jusu aveles-, kasmet di 
deliais būriais pereina iii pra
voslavu jmse.”

4 4 Asz ir džiaugiuos,” atsake 
musu vyt kūpąs ramiai.

popai barzdas kratėVisi popai barzdas kratė 
džiaugdamiesi tokiti vyskupo 
atsakymu. Bet

kodėl,” girdi 
Netrukus

kad jau arklys pakinkytas, — 
gyrėsi babutyte.

— Gerai molinei, kad neuž- 
mirszai. Tas musu tėvas ne 
karta luiš.nekejo: kur ta Gai- 
lioniete mama paliko kad neat
važiuoja, tikrai pasilgau.
gJ- 
po

” Gi 
ai neb(‘važiuosi sziadien! — 

ranka vezdamos klausė mo
tute.

— Mat — 
te, — gi gal arklelis • • Mritu

szypsojos babuty- 
“gaspado- 

'bus reikalingas.
Na jau molinei, nekalbėk

— neleisiu ir tiek. Kuo jis 
lamstai geresnis kad pas ji vi
sa laika esti, o pas mane ne die
nos nebenori palikti! —

— Gi kad, vaikei, neleisi ne 
ka asz tau padarysiu — kletge- 
jo babutyte. Stasiukas insika- 
bines babutytes rankos ėjo sza
lyj ir vis žiurėjo jai iu akis.

Ai kad tave Dievas niiniv- 
lėtu bueziau iižmirszusi. Va
žiuodama paimacziau zuiki pa
gal ežia pyragus kepanti; isz- 
szo'kau isz rogiu ir privijusi nu
laužiau visa pyrago kerti, szit 
Stasiukui atvežiau, —- padavė 
Stasiukui pyrago griezinioka.

Babutyte, grinezioj šziek tiek 
apszilusi, pasznekejusi apie 
; varbesnius dalykus, apsisiau
tė motutes storąją austine ska- 

Eik, vaikei, pa-
rodyk man savo gyvulėlius. — 

Kūtėj babutyte visus gyvu
lius apglobto, pakalbino, dar 
nusiuntė Stasiuką in grinezia 
plutelių atnoszti 

yvulelins.”
Labutytes atvažiavimu, 

vikrus, riektas, kaip gaidys, 
per minute subėgiojo in grin
ezia.

Dar karta paglosczius gyvu
lius, pavaisziniis plutelėmis, 
bobulyte apžiurėjo paszara 4‘
jau daug nusluge daržines gu- 

Sugryžta in kieti, apžiūri 
” ir pavilga.

ir tetuszis parvažiavo 
isz malūno. Stasiukas pamatęs
— pas vartus pasitiko szaukda- 
inas:

— 'Petiiszink, ka tik nesenai 
Gailioniu babutyte a,įvažiavo. 
Asz pirmas pamaeziau ja a'tva- 
žiuojanezia. — Tet uszis arki i 
padavęs berniokui skubiai bė
ga iii grinezia prie išsiilgto
sios vietznros.

— Kodėl, ženteli, nepasiemei 
sziltesniu pirsztiniu,
kaip rankeles atšalo spau&da ' 
ma tetuszio rankas kalbėjo ba- 
bulvte.

Gi -gal mama, sziadien 
nevažiuos? — lyg negirdėda
mas jos sznekos paklausė teta- 
szis.

— Ka-gi su jum padarysiu 
kad abudu toki užsispyrėliai 
patenkinta atsako babutyte.

Abudu tedosl už stalo ir lyg 
kelis metus nesimatė ilgai 
sznekejosi.

Sutemo. Szeimyna apsiruo- 
szusi susirinko in grinezia ir 
kaip paprastai dirbo, katras sa
vo darbu. Tik tetuszis su motu- 

,, i. «, * || •* ' ■ * ■« 1 ■ii * * **1 *'

ra ir tarė:

<r
n

imu

4 ‘ pavaiszinti 
Stasiukas links-

ar

lai.”
“javelius

Szi t

žiūrėk

m.

szalyj babuty'tos Ir žiUrdjo ln 
ja. Tetusziui truputi nl»itrau
kus Stasiukas nedrąsiai su-] 
sznibždejo: —- 
kyk pasaka! 4—

— Gerai gerai, Vaikeli, kai 
eisim gulti i^sz jums pasaky
siu. ----

Vakariene buvo visiems ne
paprastai smagi ir linksma.

Motute nusiplovė rankas, už- 
siriszo baltesne skarele ir atsi
sėdusi szalyj babutytes valgė. 
Mat prisibėgiojo ir vakariene 
liepe paduoti mergiotei.

— Na, Stasiuk, dabar tau pa
saka pasakysiu — pavalgiusi 
vakariene, kalbėjo babutyte.

— Ai, babutyt sakyk balsu, 
mes visi norim paklausyti! — 
szaiike, visa grinezia.

— K a

- Babutyt, paša-

ežia vaikeliai, seno- 
viszkos mano pasakos nebepa
liks jums — teisinos babutyte.

A. a. kun. Mesiunas, atmenu, 
mamos pasakų labai mėgdavo 
klausyti, kur ežia mums nepa
liks — kalbėjo motute.

— Amžina atilsi!... 
duok jam dangaus
iK'puikus kunigėlis buvo, daug 
ir man visokiu dvasiszku atsi
tikimu 
tiesa gimine, 

apie 
mirti,

aszarodamas Įiasakujo. — 
Papasakok,- babutyt, ka 

jis ten pasakojo? — prasze vi
si.

— Amžina atilsi, gudrus ir 
iszmintingas buvo vyskupas, 
sako liet pats savo mirti nujau- 

Pavakarej, kai vyskupas
paslabo ’ ’ 

prie jo visieips 
klierikams. Kai visi suėjo, vy 
kūpąs palaimino ir pasako:

“Nenusiminkit vaikai muna, 
darykit taip, kaip asz esu jums 

garbei, 
ir tėvynės gerovei!” 

, pa- 
— babutyte 'pri-

popu gaivu” 
“Av.

/K

” ramiai 
vyskupas

< i

11

atsistojo ir balsu tarė: 
netikiu kad Jus džiaugtum 
tos! ”

“Tikrai džiaugiuos 
sėdėdamas atsake
Valaiiczius.

Kaip nesidžiaugi i, kad jin 
,iš mano kviecziu iszreukat vL. 
siu kūkalius, o man tik grynus 
kviecziu's paliekat.”

Visi popai nieko nesuprasda
mi, akis isžlempo žiurėjo iii 
vyskupą.

“Taigi
jusu tikėjimą pereina tik, viso 
k i pjęszikai, vagys, žmogžu- 

kurie man nebetinka.
Pereina dėlto, kad jus juos isz 
kalėjimu paliiiosuojat. Tikri 
katalikai ir geri žmones, nepa
mot a savo tikėjimo ir man pa
lieka.”

I )ieve
tos bites

akis

J,” sako vyskupas < k;m

džiai,
vagys, 
man

sergek, kaip suerzin- 
, visi popai savp tarpe 

sutižę, o pats ju galva net vys
kupui “sudiev”

Nuo lo laiko Inoj
eme

I )ieve 
karalyste,

nieiiii, 
eziaus

pripasakodavo. Nors 
no svetimas. At
vysi; u po Valau- 
jis man bemaž

nesakęs iszejo.
‘‘ruskiai” 

iii savo tikėjimą be para
pijos klebono liudymo, nepri
imti. Tai mat, vaikeliai, ka Ži
nojau ta ir’pasakiau.

— Ar atmeni, babutvt 
kūpa 
siau.

Valu nežili ?
f s’ V s-

tęs.
4 4 — paprasze sueiti 

.(kunigams iv
S-

liepes, dirbkit Dievo 
žmonių
Žmonių ir tėvynės gerovei 
manykit sau 
spausdama atkartojo paskuti
niuosius žodžius.

“ Nebijokit,”
asz sziadien dar nemirsiu, 

mirsiu rytoj...” 
if zglrde, 
balsu pradėjo verkti. Vėliau 
vyskupas paraszes savo

Visus savo turtus

C 4
sako vyskupas 

asz 
Tuos žodžiustr

t 

sako visi klierikai

“das-
tamenta. ” 
iszskirstes invairioms draugi
joms, ubagynams, net ir Žydu 
pavargėliu neužmirszes, ir jiem 
palikes 700 rubliu.

j” sako
Mat Vyskupas vietoje 
” tardavo “minia” — 

f

Gudrus ir iszmintinga'S buvo 
vyskupas; Lenkiszkai tik 
didžiūnais
Sziaip su kunigais ir su žmo- 
niems Liotuviszkai net žemai- 
cziuodamas kalbėdavo. Ar jus 

“ruskiu popu gal- 
pric visu didžiūnu yra

Ir jie
* > 1

4 4 

kai. 
“mano 
žemaieziavo.

įmina val

mana

su 
teprasita rdavo.

žinot ka jis 
vai ” 
pasakęs? —

— Asz nežinau, papasakok 
mama! — paprasze tetuszis.

— Kodėl, by tik uesnaudžia- 
te. Mat esant Motiejui Valan- 
eziui musu vyskupu, Rosi jos 
popu galva iszkele dideli balių, 
kur sukvietė visus Rosi jos di- 
džiumi'š. Net ir musu vyskupo 
neaplenko. Ka jie ten valgė ir 
gero, ne ’mano prastai galvai 
beatminti. Tik tiek tos kun. 
Mesiuno pasakos teatmenu. 
Szalyj savos U,popu galva” pa- 
bisodinos vyskupą Valancziu. 
Visa laika sznekojos su vysku
pu labai mandagiai, bet kai 
“popu galva” truputi inkau- 
szo, sako, pasiglosto ilga ruda 
i . V ‘

vyskupe, asz (mabau,
barzda ir tarė:

• “E-e, ■
neužilgo ir pats atvažiuosi in
Petrąburka ar Maskva gyvon-

i

) Jsakyti pamokslu apie girtybę,,.
tai ne (Tie nYotcn’S, het irvyrrrl* Vyskupas* visus

naive.

verke. Vyskupas nusųpyl<Of«J 
bet maloniu veidu i n rod i nėjo 
‘ i <i i»i/, I Ir aū ’ *arielkos

palaimimi, 
jĮnuo staliuko, paėmė in burna 
musu padėtos 'duonoms su drus- 

“ Kokios pa-ir kitu svaiginait’-nka ir paskui turo: 
ežiu gėrynių pragaisztinguma. . rupijos laukiate manes vaikai 
O jo balso gražumas, nelygi-] muno ?” 
įpint koks varpas, s/ventoriuje 
skambėjo. Net ir tie nekriksz- 
Į || j 
niuro

> ’ ’
Linkuvos, Ganytojau“Linkuvos, Ganytojau” at

sake mano lirololis Juozapas. 
Vyskupas dar karta palaimino 
ir ant staliuko pabėrė kelias 
saujai kryželiu, sakydamas:

Visiems kaimo Hcneliams ir • 
vaikams.”

vyskupai* nuvažiavo iu Linku- 
bažny-1 va. Nors pAsenes, bet Linkuvo-

aŽydai, ant szventoriaus 
užlipo klausėsi vyskujio 

pamokslo.
• Antra karta ji maeziau Jo- 
niszkelyj. Jau pusmergiote bu
vau, nei ir vainikus,-su kitomis 
mergai t < inis pyniau, 
ežios papublzinmi. 1 
vvskupas mnne “padirmavo- 
j<>:” 
lejes

kryželiu,
4 4 
mažiems Paskui

Tuo kart je dar ilga pamokslu pasakė 
apie girtybe. Bet sugryžes vys
kupai in Kauno sako neužilgo 
ir mirė.

Visi jo tada verke ir dabar 
senieji, ne vienas apsiaszsiroja 
minėdami vyskupą Valancziu, 

didi žmoni u mylėtoja ir 
blaivybes apasztala, — 
griaudinus sznckejo lla'butyto.

Gana molinei, pavargai, 
ir verkti pradėjai;

— kalbėjo motute.
Kaip vaikei, neverksi mi

nint tokius žmones — keldama 
kalbėjo babutyte.

Visi jau suguli*, tik ant lovos 
kraszto tebepoteriavo babuty
te, kiekviena ‘Sveika Marija’ 

viduryj važiuoja pradedama balsiau.
visi pradėjom

s mano “
Bei ir jis jau buvo sensle-

, galva truputi szirnia, tik 
akvs tarvtum šviesesnes ir 
malonesnes.
neatsiinaines. O-o, kiek ir tada 
jis svietelio privirkde mivo pa
mokslais npi<‘ girtybe.

Kai treti karia maeziau, tai 
'asz jau kelinti metai jau marti 
buvau. Isz Joniszkelio, vvsku-Y e,r 
pas važiayo in Linkuva, l'lyez.- 
galyj prie vieškelio, visas mu
su kaimas lanke jo. 2inau net 
savo asz!uoiiianxežius nesziau 
— parėdyti “altorėlio” prie 
kuri<j

rzviesesnes
Balsas taip pat

aszt uonians ežius i 
<1

altorėlio
lankėme.

♦ >

vyskupo lankėme. 'Pik 
pamatėm kad berniuku railari- 
ja atjoja, 
vyskupas.
iedot i: “

Sustojo karieta ir pasiro- 
le vyskupas. Dieve mano, net 

pa m a ežius —

? 1

toki
susi-

tat 
glllt i

eisim i

c

o
Mes

Dievas musu gelbėto-t r

jas.
(

skurdu pasidarė
susigraudinus kalbėjo balmty- 
le.

la

I

Asz gulėdamas maniau: “Ko
kia gera ta Gailioniu Labutyte, 
kad ji nemirtu nors kol asz gy
vensiu...’’

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbai«nklH uiref. 8 V. Pat. Ofisą.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

, .visus lygiai aplankai su se- Femyk Įkaro (Anchor) VaizbaZenklį.

ne tas vyskupas; gal- 
, sulinkęs, pa

senės, lik vienas akeles pažinau 
ne kad tos paezios.
no” pamaniau “Ir vyskupai ir 
ju žmones, visi lygus Tavo aky- 
s e

d r

paklau- vole visai szirma

jan tavo motina——- J Uokai, 
motinike buvo kai jis mirė. O 
tavo dede Ignacas, 
tuomet buvo. Ji jau iu Linku
va vežiau, kai buvo 
uos’ ’ 
lieju. |

Vežiau, sakau, gal atmins 
nors mirti tokio brangaus mu
su vyskupo. —

— t), babutyte, ar malei ji ? 
— paklausiau.

K u r c z i a

” želau-
pnmnldos už vyskupą Mo-

sakau,

nematysi, tris 
kartus pati tavo akimis ma
eziau. Pirma karta maeziau ji 
Linkuvoje. Bet dar menka, su 
suknele mane a. a. motinėlė in 
Linkuva nusivožė. O, tada dar 
jaunas, tvirtas gražus, 
vyskupas.

(virtas gražus, buvo
Atmenu, kad euie

r

i 4 Dieve ma-
pamaniau

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING ^RUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir U

f 4

suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
Dėkite savodel žmogaus kuris dirba ir czedina.

pinigus in šita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Padarytos raudona, balta ir juoda- spalva. 
Padai stiprus, drūtus, kaip tik tau tinkami. 
Peržiūrėk juos kuomet kitij syki nueisi j

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mishawaka, Ind.

“Nnmuu Kuris Ištuoka Milijonus Pel Rūšie*”
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Paklausk Seniausio Anglekasio 
Kasykloje.

* , 

Negalima daug žinoti apie gum<į, į ji.
badas pirkti gtuninęs kurpes yra vardu pirkti 
“Ball Band’’ (Raudona Bolč) guminės kurįiės 
angliakasiams turi reputaciją 
ilgaus nešiojimo per daugeli metu,
bile angliakasio kuris jas nešioji > 
pasakys kad jos yra 
smagios.
Lengva jas pažinti kuomet matai,
del raudonos bolės. Raudona bolė yra ant 
kiekvieno Čebato ir kiekvienos kurpės.
Cionais parodytos rūšys, Boot ir Hitniuer, 
padarytos del sunkaus nešiojimo kasyklose.
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SZITIE VYRAI DIRBA AM ERIKONISZKUS KELIUS.
21-Ias seimas Ainerikoniszku 
ožvmiami kontraktoriai isz

TINKAMAS MAISTAS IR 
GIMNASTIKA.”

Arthur A. McGovern, Buvusia
Physical Director, Cornell

Medical College.

inlindo akysna puikkU)
<i vr/ vY rr i / i cirjtf <i 1 rvrl <i

Kareivis tuojaus atspės 
tikra kareivi — tarė pakelda
mas ranka prie kepures.— No- 
Hitikejau, kad kunigai turėtu 
tokius mandagius oficierius.

Ponas Czarneckis net sudrė
bėjo isz pykezio, pamatęs Ia’ii- 
ka, kuris pas Szvedus taruau-

< (

i
Brookline ana dioya bpvo 

vese. .<*, 
Net man bėga seile.

Jaigu susirenka žmones,

karžygio iszvaizdu.h

® Szvedu Užpuolimas ant 
Czenstakavos

I
==z

i■ kad kunigai turėtu
1 • /• • • •

i
Tikras Atsitikimas. Parasze del “Saules” XX.

UliiiiiiitidHiiiiiiiiiiniuaiHiHHinhaiiiiniuiiiinl
J

Tinkamai užlaikyk savo kojas.

1 ’radedant

nauja*

Sept y 
pa-

su

tikėdami

pa-

tęva Ble- 
Malachovski,

Kunigaiksztis lieskis prasi
juokė. Sadovskis szypsodamas 
pradėjo žiūrėti in Miulleri, 
Vrzeszczioviczius gi is/, piktu
mo pradėjo draskyti barzda. 
Visi labai tuo pasipiktino.

Miulloris gi tuojaus liepe pa
smaukti keletą ginkluotu karei
viu.

Duryse pasirodė keturi pės
tininkai.

— Paimkite tuos praskust- 
galvius ir uždarykite!
szuko generolas. — Jus, pone 
Sadovskis praneszito vienuo
liams, kad jei tik nors syki bus 
iszauta isz vienuolyno tuojaus 
liepsiu abudu vienuolius 
karti!

Abudu kunigus, 
sziuski ir tęva
juokdamiesi vede kareiviai ka
lėjimai!. Kareiviai užmovė 
jiems ant gaivu, geriau sakant 
ant akiu kepures savas taip, 
kad nieko nesimatytu ir tyczia 
vedė juos per akmenis, 
parpultu ant žemes; parpuolus 
katram kunigui, juokėsi isz jo 
ir neva keldami musze szautu- 
vu apsmlais. Kiti vėl mete juos 
arkliu meszlu, kiti tryne jiems 
ant tonsuru sniegą arba kim- 
szo už rubu Atkabino nuo triu 
bu szniurus ir pririszo jais tė
vus už katklo, paskiaus, pagrie
bė kareiviai už antrojo virves 
galo, tempe juos paskui 
neva gyvulius mugen 
szaukdami kaina.

Abudu kunigai ėjo sau 
miai besimelsdami, sudėjo 
rankas ant kratiniu. Ant 
uždare j m 
juokius szalto.n arklyden; ap
linkui pa st at e sa r gy ba.
Ties vienuolynu jau pranesz- 

ta insakyiumį, t.v, Miullerio 
grasinimas.

Nusigando t

Kareiviai

savas

kad

sa \ e, 
garsiai

ra-
besi melsdami,

Jralo
suszalusius, isz-

•p* t .y.

nusiminė 
susirinkusi

evai, 
visa ikariuomone;
taryba nežinojo kiis pradėt da
ryti. Palikti tėvai onrbaru ran 

siusti kitus 
Miulloris 
valandos

|ja v|enok atmine svarbu, iko- 
'kitt priduoda kunigas Koniec
kis deryboms taigi pergapjo 
'pats save ir szaltai bet ramiai 
tarė:

kis .deryboms taigi 
'itiifsi mivo ir u'Znltni

I neik, tamsta

Anie gi kaskart vis artinosi 
ir vis drąsiau piktažodžiavo.

Tuo tarpu invyko 
atsitikimas, kuris, labai bloga 
padare inspndi ant apguli uju 
Kievo kasztelianas, negalėda
mas apginti Krokuva, atiduo
damas ta miestą’ iszsiderejo, 
kad su visa savo kariuomene 
praszalins Szlionzkan ir ten iki 
kares pabaigos iszbns.
ui szimtai pėstininku isz 
ežios karaliaus Jono Kazim’u* 
ro gvardijos, pulkininkui Vol
fui vadovaujant, 
gandams stovėjo pasienyj, isz
niekur užpuolimo nelaukdami.

Minėtas \’rzeszczviczius in- 
kalbejo Miulleriui tuos žmones 
sugriebti. Miulloris pasiuntė 
Vreszeziovicziu su dviem tuks- 
taneziais raiteliu, kurie nak- 
czia yerejo siena ir visus juos 
mieganezius suėmė. Atgabenu* 
juos Szvedu kariuomenėn, 
Miulloris liepi' tyczia vedžioti 
aplink marus, kad parodyti 
kunigams, jog ta kariuomene, 
nuo kurios lauke pagelbos,

Czenstaka-
kurios 

pati prisidės prie 
vos paėmimo.

Baisus buvo reginys apgul 
■kuomet 

vedžiojo aplink 
niekas neabejojo, 

pirmuosius sius 
nuolvna imti.

Ir vėl gimė kariumeneje be 
kai kurie

padėjo laužyti ginklus ir szauk 
t i, kad jau nėra

tiems.

ris juos

tvarkė;

koše — negalima; -....-.n «v. 
tai ir juos Miulloris suims. 
Vienok už valandos jis pats 
atsiuntė su užklausymu, ka vie 
nuoliai ketina darvti. e

Atsakyta jam, kad kol 
paliuosuos tėvu, jokiu derybų 
negali būti nes kagi vienuoliai 
gali in t i keti ju sąlygoms, jei 
prieszingai bendrai visu tautu 
teisei, suima pasiuntinius, ku
riu nepaliccziamybe dargi Bar 
barai gerbia.

Ant tokio praneszimo ilgai j<j 
vie- nies

ne

neduota. atsakymo todėl 
nuoliai apgynėjai labai nuliū
do.

Szvedu gi kariuomene, be
laisviu suėmimu apsirūpinusi, 
dar stropiau pradėjo darbuot is 
apie tvirtove. Ant greitųjų nil 
ta nauji szancai statyta pilni 
žemes maiszai pastatyta armo-

Drasus kareiviai limb'
<1*- 
ri

zau-

tos.
prie muru taip arti, kad len 
vai galima buvo juos isz 
tuvu spaudyti. Grasino jie baž 
nycziai, apginė jams. I
ežiai kareiviai szukavo 
se rankas in mums:

— Atiduokite vienuolvna! 
lies žinokite, kad jei neatiduo- 
site, pakarsime jusu vienuo
lius!

Kiti

l’usgir-
• iszti<“-

labai piktažodžiavo 
priesz Dievo Motina ir priesz 
Kataliku tikėjimą. Apgultieji, 
gaile<bimi(‘s tėvu gyvasties, 

‘turėjo kantriai klausyti. Mar
tynas vos nepaszclo isz 
murmr.
plaukrw plgšzo rublis ant savos 
ir laužydamas rankas kalbėjo

tėvu

nera-
Peazeai nuo galvos

vachmiatnu Horakni r
— Sakiau, sakiau, kam tos 

derybos su piktadejnis!.. Dievo 
Motina, susimilk ant manės 
ihiok man kantrybei... Del Die
vo meįles! neužilgo pradės ris- 
lies ant ’ muru!...
mane, apkalkite mane, kaip 
piktadari, nes neiszkesiu!

laikykite

Ana diena Chicago atsibuvo 
Dirbėju Keliu ant kurio suvaž'av 
visu daliu Ameriko.

vesti juos. Likusieji* ol'įcieriai 
kita, aid galožiurėjo kits in 

kažkuris atsiliepė:
— Su panasziais tikineziais 

sunki 'kova.
Kunigaiksztis lieskis krei

pėsi in Vrzeszcziovicziu: .
Pont' Veihard, noreczian 

žinoti, kn manai apie tuos 
vienuolius ?

— Novorta

manai

d va

suimtuosius 
nuirus, nes 
kad Miulle 

vie-

kapeiviai

vilties, kad 
reikia jau pasiduoti. Nusiminė 
ir bajorai.

Kai kurie vėl pradėjo 
szyti kunigo Kordeekio, 
pasigailėtu ju vaiku, szventos 
vietos, Stebuklingo Paveikslo 
ir vienuoliu susirinkimo. \’os- 
ne-vos kunigas Kordeekis ir 
ponas Zamoiskis praszaliifo be
tvarke.

Kunigas Kordeekis pirmiau
sia turėjo omenyje paliuosuoti 
suimtuosius tėvus ir g 
geriausio tam tikslui inrankio, 
nes parasze Miullerui laiszka, 
kad bažnyczios labui 
aukoja tuos brolius. Tegul to 
del pasmerkia juos 
mirtin, tuomet \ isi žinos, 
galima puo ju laukti ir 
ju prižadams intiketi.

Džiaugėsi Miulloris, nes ma
ne prieinąs prie galo. \ ienok 
iszkarto neintikejo kunigo Kor 

Todėl viena 
Belszins-

del ju 
laužvti — atsake 
ežius — ponas generolas jau 
pasirūpino jais.

Sadovskis tuomet iszejo vi
dun grinezios ir atsistojo prie- 
szais Miulleri:

— Jusu mylista neliepsi nu-
— pa-1

I

į stebėjosi, 
tuomet I sakojant, 

j apies derybas negali Imti

o*

Vreseziovi

žudyti Inos vienuolius! 
sake rimtai.

— Delkotaip?
Delio, kad jau

nei

įieuzgi rs,

pra- 
kad

kal
bos, kad tvirtovių apginėjai už 
sidogs 'kersztu kad tie žmones 
gerinus vienas ant antro kris, 
negu pasiduos.

— Vittembergis siuiiczia 
man sunkiausias anuotas.

.Jusu mylista, nepadary
site to, nes tai yra pasiimti- 

" niai,— kalbėjo toliaus Sadovs- 
- insilikeje atėjo iii ežia.f.

v ra

kis

riebesi

mielai

generolas 
ko

Asz taippat no ant insi- 
tikejimo bet ant kartuvių liep
siu juos pakarti!

Praszvsiu tuomet mane 
paliuosuoti nuo tarnavimo, at
sistatydinimo 
prani'sziii jo didenybei 
liui. Noriu būti 
budeliu!.,.

Kunigaiksztis llcskis

gi priežastis
k a ra •

nekarei vi u,

at si-
A‘llb stojo viduryj grinezios ir tarė: 

Pom* Sadovski, duok sa- 
Panisla esi bajorasvo ranka.

deckio žodžiams, 
suimtu tėvu, kunigą

pasiuntė vienuolynan, pae- 
isz jo prižada, 

grysz pas Szvedus, 
to, koki atsakymu gaus Liepc 
taippat jam pridiegti, kad pra- 
nesz vienuolynui Szvedu gali- 
be ir prieszinimosi
Vienuolis viską tikrai atkarto
jo bet akys jo .visai ka kita

i<b
kad 
nežiūrint

gaus

pu

kvailybe.

jo .visai k a 
rodo, ant galo gi tarė:

Bet gyvastį mažiau kai
nuodamas, negu susirinkimo 
baisa (laba), laukiu 
nutarimo, o 
mielai prieszininkui pasakysiu.

Liepta jam pasakyti, 
vienuoliai nori dervbu, bet • 1

negu

k a jus
tarvhos 

nutarsite

lokiu

T 
ir doras žmogus!

Miulloris siuto isz pykezio 
vienok pergalėjo pats save 
ramiai tarė:

— Rytoj vienuoliai kabos.
— Tai ne mano dalvkas — 

atsake kunigaiksztis lleskiA—- 
pa s i seki-

fai ne mano dalvkas

ir

Ihikiu jusu mylisi a i 
mo.

Tai pasakos, iszejo isz buto.
Suprato Miulloris, kad per

iod nužengė. Vienok insakymu 
pa ežia

•kad
11 e' 

gali tikėti generolui, kuris su
ima pasiuntinius. Ant rytojaus 
atėjo vienuolynan antrasai tė
vas, Malaeovskis ir su 
pat gryžo atsakymu.

Tada abudu tapo mirt i n pa
smerkti.

Buvo tai Miullerio bule, 
sierns oficieriams ir sztabui 
esant, \ isi jie žvairavo in vie
nuolius, kelki padarys inspndi 
ant ju n ii rt ies nutarimus, bet 
nei niuistebejo pamate kad ka kakton? 
a b uolini 
nei kiek nenusiminė, 
džiaugėsi. Tėvas Malachovskis 
sztai lųitftlę:.

. — Akt kodėl te riziandieji 
mi rszUmiež 
kristi finiką už Dieva ir 
11 u J..»

Miulleri* liepa tuojau* isz-
liu!

vi-

ne tik kad 
bot dar

joj mums skirta 
k ura

nes ten 
laukia taryba. —- Pasakęs tai, 
parode, japi duris, per kurias 
tuo tarpu iszejo patikti svcczia 
vienas kunigas.

Kuklinovskis su juo drauge 
nuėjo salen, bet priesz invjima 
vidun, dar atsisuko in 
Czarnecki;

— Malonu bus man 
mylista — tarė — , " 
tant atgal pa lydėsi t e
jus, o ne įkas kitas.

— Palauksiu ežia jusu my- 
listos — atsake ponas (Čarnec
kis.

Ir pasiliko vienas

poną

, jusu 
jei ir gryž-

* mane

neatszauke ir fa paežiu diena 
vienuolyno a'kyse pradėta sta-' 
tyli kartuves. Kareiviai, nau
dodamies pertrauka, lindo dar 
a rėžiau prie mum, nepers! ėda
mi juoktis, 'keikti plūsti. Iszti 
si ju būriai veržėsi ant kalno

Martynas tuomet, kurio ne- 
apkale, kaip buvo praszes, ne
susilaukė ir paleido isz anuo
tos in didesne1 Szvedu krūva 
ir taip pasdkniingai kad visa 
buri klote iszklojo. Buvo tai 
kaip ir ženklas nes tuojaus, be 
insakymu, dargi prieszingai 
jiems, kilo szaudymas isz armo 
tu ir szautnvu.

Ponaa Czarneckis 
.prie Martyno.

*— Ar žinai, kad už tai kul-

priszoko

— Žinau, bet man v i stiek! 
tegul man.,.

Jei taip, tai taikyk gOr

peržengi* ramuma.
Kas labinus, Martynas 

nesitikėjo, kad savo szuvials 
iszgelbejo suimtuosius levus, 
nes delei to Miulloris persitik
rino, kad vienuoliai isz pasku- 
tinuju pasiryžę bažnyczios ir 
vienuolyno labui paaukauti du 
savo brolius. Atsimitie jie taip
pat ir tai, kad jei nors .vienas 
plaukas nukris nuo pasiuntiniu 
galvos, tada nieko daugiau isz 
vienuolyno puses 
kaii> tiktai szuvitis.

Ant rytojaus pakvietė a Im
liu suimtuosius vienuolius pie
tauti, kita gi 
juos vienuolynan.

Venki* kunigas Kordeekis pa 
mates juos verki* ir visi kiti ir 

girdėdami juos pa
kai! anasai szuvis 

iszgelbejo juos. Kunigas K or 
deekis kuris pirmiau pyko už 
tai ant Martyno, tuojaus pasi- 
szanke ir tarė:

Pykau, nes maniau, kad 
pražudei juos bet matyt 
Panele inkvype tau tai. Mylis- 
tos tad ženklas, džinugkis!

BrangiausiasUeve, myli
miausias ar jau nebus derybų ? 

klausė ponas Petrą* (Čar
neckis.

Bet vos tai isztare, vos už
baigė kaip lies vartais pasigir
to triubos balsas ir viehuolv- 

inejo naujas Miulerio pa

diena paleido

tai isztare,

szv.

i 
nan 
sint invs. a

Buvo tai poas Kuklinovs»kis, 
savanoriu pulko pulkininkas.

rrame pulke tarnavo liuterio 
ir kalvino tikėjimo Lenkai, to
dėl artimai giminiavosi su 
Szvedais. Buvo tai 
dedanti isz žmonių 
doros ir be tikėjimo, isz viso
kiu visuomenes atmetu. Tėvy
nė tikėjimas jiems nerūpėjo 
K arei va vo vien tiktai del pa
leist u va vimo, girtuokliavimo 
ir pleszimo. Pats Kuklinovs’kis 
jau buvo žmogus pražilęs. Vi
sa jis savo gyvenimą 'praleido 
karese.

Nesziojo jis Lobkiszkųs aji- 
darus, nes ta forma skaito at- 
sakaneziausia raiteliui tik juo
dus savo asus Szvediszkai kir- 
P°-

Miulloris labai ji mylėjo ir 
dažnai kviesdavo ji pas save 
pietauti. Dabar gi patsai Ku- 
klinovskis iusisiule Miulleriui 
už pagelbininka, 
masį, 
vienuolius pasiduoti.

Dar pirmiaus, 'kada suėmus 
kunigus ponas Zamoisks pats 
reng(‘si ki'liauti pafs Miulleri 
Miulloris atsiuntė Kuklinovski 
vienok kunigas 
ponas Zamoiskis neprieme jo, 
kaipo netiikusio žmogaus.

Nuo to laiko Kuklinovskis 
labai užpyko ant vienuoliu ir

s<

giminiavosi
gauja, susi- 

be jokios

M

užtikrinda-
I )a ta ik y s i a s p rik aibe t ’

Kordeekis ir

rai!
Martynas taikė gerai.. 

Neužilgo vienok negalėjo tai- 
kyli. Szvedu kariumeneje tuo 
tarpu ki|o' Mumiszimm bet buvo

Ir pasiliko vienas, vaiksz- 
cziojo ten ir atgal laukdamas 
jo.

Posėdis saloje truko 
ilgai. Sutemo.

galo pasirodo ponai- 
Kuklinovskis. Ponas Czarnec
kis negalėjo gerai paliudyti jo 
veido, vienok isz garsaus sznir 
pinio suprato,Ikad pasiimtinvs 
♦ e jam neprisiseke, nes net at
ome jam norą kalbėti. Eįo to
dėl kiek laiko tvledami. Ponas 
Czarneckis tuo tarpu sumanė 
sužinoti teisvbe, lodei, nudilo- 
dainas užuojauta, tarė:

Turbūt be nieko
Mnsu kuni- 

kalbant dabar 
daro, nes 

vinį ies.
o-

gana

Ant

jusli
mylista g ryžta t e. 
gai atkaklus o 
tarp musu, blogai 
ju!k amžių negalėsimo

Ponas Kuklinovski* apsisl
jo ir )>at rauke ji už rankoves.

Ar, jusu mylista, spren
džiate kad blogai daro? 
mintingai kalbi, iszmintingai!

kaip aszir kunigai, 
gyvas, nusileis!... Nenori Kuk- 

paklausyslinovskis klausyti, 
jo kardo.

— Matote jusu mylisi a — 
kalbėjo toliaus — kalbėjo to
linus ponas Czarneckis — 
rupi szi szventa vieta!...

man 
Juo 

vėliau pasiduos, tuo sunkesnes 
bus iszlygos... Turbūt tas teisy
be, ka kalba, kad visame krasz- 
te pradeda' kilti žmones ir 
pliekti Szvedus ir kad Totorių 
chanas eina pagelbon. Jei taip 
(ai Miulloris turės atsitraukti.

— Pasakysiu jusu mylistai 
tiesa, prasideda 

kraszte medžiokle ant Szvedu’ 
Apie chana (aippat kalbama! 
Bet Miulloris neatsitrauks. Už 
poros dienu gausime sunkes
nes anuotas. Iszkasime tas la
pes isz uolu, paikiaus gi kas 
bus, tai bus! Vienok jusu my- 
lista turite protą!

— Sztai ir vartai! — t.are 
ponas Czarnedkis ■— ežia turiu 
atsisveikinti sn jusu mylista... 
Jei bent nori, kad per nelygu
mus palydeezijtu.

— Palvdek,

draugisZkai:

visokiais budais stengėsi jiem 
kenkti.

Iszsirenge todėl in pasiunti
nyste, viena —- del pa ežios pa- 
siutinysloK, o antra — kad vis
ką gerai apžiūrėti ir kaip nors 
tenai blgga seklu pasėti. Var
tuose susitiko ponu Czarimeki;- 
jis tai priėmė sveozia ir nuve-

Kukliovskįs žvilgterėjo in
do vienuolyno salėti.

........ Kukliovstkis žvilgterėjo in 
aiszku, kad Szvedni pirmieji popa Czarnecki ir staiga jam

i

palydėk! — 
priesz pora dienu szaadote iii 
musu pasiuutini!

[TOLIAUS BUS]
i

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba* Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklihis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje,. 
Galvos perszalimas, Užkimimus gal
vos, Jsz priszakio galvos skausmas, 
Neapmokama gyduole naudojama su 
štebetina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ii 
parduodama vien tik pęr

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokiu pigia preke.

W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS ^AHANOY CITY

►

Laidoja kunus numeireliu. Pauamdo 
automobilius del laidotuvių, krikea-
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo k t
530 W. Centre St. Mshanoj City, Pa- 

e

ti tarp ju atsirasiu vagis. 
Mat, pavogė ziegoroli nuo 

nuotakos, 
Ir nuo vyru keletos, 

Nuo jaunikio pinigu, 
t) ir 30 doleriu iiuo kitu.

Nutverus toki vagi, 
Pakarti gali,

Bet jaigu vagis iszsiduos, 
'Tai jau vaikine gerai iii 

kaili duos, 
, t) vertas, 

Būti pakartas.
♦ * *

Ne senei Kanadoje buvau 
'Pai rots musztyim maeziau, 

Nedėlioję tas dėjosi. 
Vienam name galvas skaldėsi.

Susirinko keli vyrai, 
h z pradžios viskas buvo gerai 
Isz kito miesto ir keli pribuvo, 

Rodos užpraszyma gavo, 
Vienas buvo paeziuotas, 
Bet pusėtinai dantuotas.

Gen* namine, linksmai kalbėjo, 
Ant pabaigos sznairiai žiurėjo, 

Musztyne užstojo, 
Kožnas ant kojų sustojo.

Su Įieiliais susireže, 
Smegenines susidaužė, 

\ iena m isz pecziu diržu iszreže 
Nuo kaklo lyg sedynęs nurėžė.

\’iena isz ju daugiausia 
apkaltino,

In cypia tuoj pasodino, 
Kur net menesi pasėdos, 

Dejuos ir stones.
O ka, ar ne narsus 

kriaueziukas
Tasai juodasis padlinukas, 

Narsunams tankiai taip ateina, 
Kad už narsa in cypia nueina.

♦ ♦ *
Jaigu biznieriai szitoki bizni 

varo,
Ir klasta del Lietuviu iszdaro, 

Tai verti papeikimo, 
Ir kailio nulupimo. 

Vienas tokia raka lis, 
Nevidonas didelis, 

Ant Lietuviu nori bosauti, 
O ir ant kiszeniu vale gauti.

Jaigu pas ji nebūna ant burdo, 
Arba pas ji kitus ir ji negirdo, 

Tai laksto pas bosus, 
Praszo kad nuo darbo 

pavarytu juosius.
Dali buk, nerangus Lietuviai 
Kitos tautos nebutu toki 

kvailiai, 
Gera szposa del tokio 

■padarytu
Kur pipirai auga, iszvarytu. 

Kol pas ji kas geria, tai gerai, 
Kaip pinigus pragėrė, tai 

szoka staigai,
Isz karezemos iszguje, 

Da in pasturgali inspyre, 
Priesz kitus da aploja, 

Visaip ant žmogaus plovoja 
Kad ant burdo nepriimtu, 
Ir isz grinezios iszvarytu, 
Isz tikro, tai da geri vyrai, 
Jaigu taip kitur, nesieitu 

tokiam gerai, 
Biznio nepadarytu, 
Nuo bado 'pastiptu.

r m

1

)

. I - I ■ v ■■ ,................ .. ..............................

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirnmtinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant antro fjoro Kljne Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City
,.!■ .IV !■■■■ WH ^..1 i    ■! II-.1 ■ —
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Lietuvuzkaa Graboriua 

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motęrems. Priei
namos prekes.

616 W. Spruce Si.,
MAIIANOY

I
uiti-, r a.

PA.

.svarstyti kaip 
svarbu yra kiekvienam turėti 
sveikas kojas ir jas tinkamai 
užlaikyti, matysime, kad )>a- 
pra^tas žmogus mažai jas pri
žiūri, ir tik tuomet, kuomet 
janezia gėlimus arba kuomet 
yra sužeistos.

Pirmiausia, reikia atsargiai 
pritaikyti Batelius. Svarbu, 
kad jie butu gerai pritaikyti, 
nei permaži nei per dideli. 
Kuomet jie bus gerai tinkami, 
tuomet apsisaugosi silpnėjimo 
slėsniu, silpnėjimo
natijakaulio, užtrinu ir ^rauki
nio sausgysles.

'Tiems asmenims, kurie isz
ti sas dienas turi vaikszczioti 
arba stovėti ant kojų, yra la
bai svarbu kiekviena vakaru 
kojas mirkyt i, 
vandenyje.

Sutaisymui geros mamlxnes 
reikia “
of soda 
3’ 
kuri

letenos,

t. y., mazgoti

atskies! i
” <

bicarbpnate 
Irugname vandenyje. 

Taipgi yra druskos maudyne, 
paĮnastai yra

šiai vartojama.
Kojines turi Imti mainomos 

kiekviena diena, kuriu kojos 
prakaituoja gali mainyti koji
nes du kartu in diena.

Vienodas ir lengvas vaiksz- 
cziojimas iszgristomis gatvė
mis nesuteikia tinkamo isz- 
manksztinimo kojų invairieins 
muskulams. Tuo badu kaikurie 
muskulai perdaug iszsitempia 
ir kaikurie visai neiszsijudina.

Energiszkas
mas, kurio musu kojų sustaty
mas reikalauja, t. y. vaikszczio- 
jimas nelygiomis vietomis 
augsztyn ir žemyn, suteikia 
kojų visiems muskulams tinka
ma iszsimanksztiniina.

Asz turiu sustatęs lak^zta 
kojų gimnastikų, kuri galiu 
prisiunsti veltui be apmokėji
mo kiekvienam mano skaityto
jui, jei kuris tik panorės ir pri
siims užadresuota ir su stempa 
voką mano adresu:

Arthur A. McGovern, 5 West 
66th Street, New York City.

da ilgia u-

vaikszczioji-

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.63

Mokame d.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jueu pinigo 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G W. BARLOW, Vice-Prea.
i, E. FERGUSON, Ku.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtoą surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti dol 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, vidurio 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu isxgastios, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Joigu kenti koki nesmaguma isi virsi 
minėtu ligų, tai greiesiaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sstais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavoktte szlteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 GiUel Rd. Spencerport, N. Y,
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
f Marijona Razevicziene, 

72 metu staigai mirt* Utarnin
ko vakaru. Gyveno ant 1420 E. 
Mahanoy Avė. Velione porgy 
veno czionais daugeli metu. 
Palilko dūk tori* Marijona Ser- 
bentienia ir sunu Jonu namie, 
luiiclotuvea atsibus Petnvczios 
ryta su bažnytinėms apeigo
mis Szv, Juozapo bažnvežiojo.

Kontraktoriai jau pra-! 
iena šluba ant

West Centre ulyczios idant pa
daryti vieta del mūrinio namo, 
kuriame talpysis gesinanti apa 
ratai West End ugniagesiu, 

ketina rinkti po
miestą aukas apie 15 szio me
nesio ant nupirkimo reikalin
gu maszinu.

dėjo griauti

f Julias Paulukonis, 322 F. 
Lloyd uli. likos palaidotas Pa- 
nedelio ryta su bažnytinėms 
apeigomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje. Velionis mirė nuo szir
dies ligs sirgdamas tik trumpa 
laika. Paliko viena sunu ir dvi 
dūk t eres.

— Praėjusia Subata likos 
suriszti mazgu moterystes Szv. 
Jurgio bažnyczioje p. Marijo
na Disakevicziute su p. Alek
sandru Rusinu isz Minersvil- 
les. Puiki Veselka atsibuvo pas 
nuotakos tėvus ant 
Coal ulvezios.

T Panedeli mirė Juozas 
metu, mvlemas sūnus 
Sa vieži aus, 
sirgdamas 
plnucziu liga. Velionis paliko
tėvus, dvi sesutes ir tris bro
lius. Laidotuves atsibuvo Ket
verge ryta su bažnytinėms 
apeigomis f 
ežioje.

Kulpmont, Pa. — Ash lando 
ligonbuteje mirė nuo 
mu kokius aplaike Glen Brook 
kasyklosia, Kazimieras Stan- 
keviezius, 47 metu amžiaus

964 W.

Musu bojsai , 31
Juozo

23 East Oak nli., 
t ilk kotures dienas
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TRAUKINYS PAMĖTĖ 
KONDUKTORIŲ.

Vinczini, Mnriampolcs ąp. — 
Neseniai Vincziuose man taip 
atsitiko. Tiesa, ne man, bet tru 
puti ingerusiam kbudiiktorini 
traukiniui pasijudinus važiuot 
past a i ke iszkristi isz vagono. 
Trauknys nuvažiavo, o žmogus 
sveikas iszlikes, szvilpuku no
rėjo traukini sustabdyti. Szvil- 
pe atbėgo ii* stoties
kas: mosavo raudonu žibiniu, 
bot maszinistas negirdi damas 
nuvažiavo. Už poros kilometru 
apsižiūrėjo kad konduktoriu 
pamėtės, traukinys gryžo jesz- 
koti.

Kad kitoje szalyje,
toks invykis butu apjuoktas 
kraszto spaudoje. Pas mus tai 
mažmožis:, pas mus traukinys 

riu atsilyginlamas, kad pasa- 
žiėriams tenka jo palaukti 
karta.

virsziuin-

’ L’
I

■MtMMN
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— Utarninko vakaru stai
giu susirgo pendesaitis 
nika Baltaieziute (Boyer) dūk 
to Mares Knmenickienos, 51(5 
W. Market ulyczios ir likos nu 
vežta in Ashlando ligonbutia, 
kur po pasekmingai operacijai 

. ligone silsisi lengviau.

Vero-

— Pati Aleksandro Isdana- 
vieziaus, 606 W. Centre uli.. 
likos iszvežta in Gaisiuger Ii- 
gonbutia Danville ant operaci
jos, kuria i'eikejo tuojaus pada
ryti.

f Ft a minko ryta 
mirė saliuninkas 
Kasputis, .'128 W. 
Uždaręs bizni,

stnigai 
Dainininkas 
(’cntre tdi. 

nuėjo atsigult, 
ir apie pusiau po pirmai stai
ga! apsirgo szirdies liga mir
damas in trumpa laika. Velio
niai pribuvo in Amerika 20 me
tu atgal, prigulėjo prie Szv. 
Juozapo (hamrvstes Saint 
Clair ir

d ra ūgy st (‘s
d raugu ves 

paczia, du su- 
ir dvi (lukterės kaipo dvi 

seseres Lietuvoje.
atsibus Suimtos
nytinems apeigoms Szv. Juo
zapo bažny ežioje.

vietines
Moose. Paliko 
mis

Laidotuves 
rvta su baž-

Mieste daug žmonių scr 
ga plnucziu ir szalczio ligomis. 
Yra tai labai nužiūrėtos 
ir kaip nekurie mano, tai dau 
ginu nieko kaip influenza nes 
aplinkinėje Wilkes-Barriu ir 
Skrantu daugybe žmonių ser
ga taja liga ir daktarai apie 
tai neslepia. Mat daugeliuosia 
vietuo.se daktarai nenori idant 
žmonys persiimtu baimių ii’ sa
ko, kad m -iranda jokio pavo
jaus nuo infhienzos 
paprastas “... 14 ■ ”

— tiktai 
Geriausia 

in laika apsižiuret ii’ szalti in 
laika užbėgti.

szaltis.

MAISTAS
PADIKTEJIMUI

Pusrycziai: Didelis, bliudelis 
iszvirto arba žalio grudų mais- 
to su smetona arba pienu. Du 
szanksztu pilnu selenu lusteliu 
ir tinkama koki cukraus. Sc- 
leihi, kukuruzu arba kvietines 
duonos su sviestu. Kakao, szo- 
kolado ar kavos užvaduotojo 
puodeli. Laikotaipyje pusry- 
cziu ir pietų (lunch) iszgerk 
du : tikiu vandene ii- viena stik
lą pieno.

Pietus: Sriulm sutaisvta su 
smetona. Juoda duona su svies
tu. Mažiausia tris daržoves su
taisytas su smetona. Isznoku- 

. sius bananas su smetona, arba 
“gelatine” su smetona. Kakao, 
uzokolado, arba kavos užva
duotojo puodeli. Laikotaipyje 
pietų ir vakarienes iszgerk vie
na stiklą vandens ir viena stik
lą pieno protarpiais.

Vakariene: Keptos kudos mė
sos, žuvies arba visztos. Viena 
daržove. Salotu. Rvžiu arba 
“tapioca” pudingo, arba szal- 

gelatine” su isz-
])lakta smetona. Kakao, szoko- 
lado afba silpnos arbatos puo- 
dukd. Priesz einant gulti isz
gerk vandens stiklą. Du bus. 

Arthur A. McGovern.

takoszes ar >i

Da bu

KANT1CZKO9 arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

W. D. BOCZKAUSRAS - CO., 
MAIUNOY CITY, PA.

su
r.v. Jurgio bažny- O v

sužeidi-

Port Carbon, Pa. — Darbai 
pas mus kaip ir kitosia aplin- 
kinesia, o 
dienas, lai ir 
daugiau pasilsiu 
pas savo kūmutes, 
posėdžiu smarkei viena kita 
apkalba, bet tankiausia ii- ne
teisingai. Viena tokia moterė
le apie G0 metu amžiaus net 
nori persiskyrimo nuo savo 

i jaunesnis 20 
o tai už tai, kad

kada nedirba kėlės 
moterėlės turi 

lakst vdamos 
Ant to»kiu 

viena

nuo
vyro kuris yra 
metais už ja, < 

neszokdina tiek, kiek kitas 
mot(‘reles o ir meilejo atszales. 
Nežinia kaip tasai ergidis pasi
baigs, bet kaip dagirsiu tai vi
siems pranesziu. — Ausis.

ja

Frackville, Pa.— p. .Juozas 
Milutis ana diena 
in savo 
narna 
Nice ui veži n.

ana diena insikrauste 
loena nauja pastatyta 

prie kampo Spring ir 
Naujas namas 

yra pastatytas isz geltonu ply
tų ir yra vienas isz gražiausiu 

Ateinan- 
ryla p.Milutis 

atydarys puikiai 
intaisVta buezeren ir groseriu- 
sztora ii' pardavinės tavora nu
žemintum prekėm ir pigiau 
kaip kitur. Atlankykite nauja 
biznierių.

namu visam mieste.
ežia su bato." 
tame name

Philadelphia, Pa. — Teatras 
“ Kuprotas (Iželis” 
tas yra rengiamas 
Szv. Kazimiero 
mokyklos 6 <1. Vasario (Feb.)
1927 mete 8ta valanda vakare,

taineje

ir Koncer
nui naudos 
parapijines

>zv. Kazimiero mokyklos sve
1 Earp Street. T<ii- 

pos-gi ir Choras iszpildys kele- 
naujausiu dainų, apart to 

olistu ir (langiaus. Bus

OO

ta
bus ir
pianu skambini'ino ir griežimo 
smuiką. Atsilankys ir Raseinio 
Magde su naujais juokais. Nuo- 
szirdžiai kvieczia Si 
micro 
ga

r. Kazi- 
parapijos choras, Inžan- 

dideliems 75c ir 
karus vakare 25c.

50c, vai-

rnra

Amsterdam, N. Y. — Pas mus 
įszkilo didelis skandalas arba 
re vol i nei je, tik žinoma ne su 
ginklais vieni priesz kitus tik 
su teisybe, ha teisybe yra daug 
galingesne ir už ginklus,
skandalu šukele du protestonu 
kunigai, Rev. Thomas Adams 
ii* A mi II. Edie ir Leslie J. 
T< mpkins Y.M'.U.A. rasztinin- 
kas priesz miesto valdininkus 
už negera valdymą ir negera 
tvarkos vedima, ha mieste pri- 

daugybo paleistuviu, va-

A .*• a

IR LOUI SI ANOJE PASTATE DIDELI MŪRA.
Davenportc, La., ana diena likos užbaigtas didžianses mnras kuriame talpiniui žemai 

pavieto sūdąs o ant virszaus kalėjimas kad kaliniai notare . - r

KREIPK1TES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Speclalisla 

Viao* Kroniazkoa Ligo*.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege • 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

tai szi-

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna aanvaito—Saradomia, Ket* 
vergaia ir Petnyczioml*. Ofiaoa va. 
landoa: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE. PA. >

t

i7a\unporie, ua., ana Hiena ukos uznaigias .......... ........ inubin nnJmliovnJii
pavjoto sudus o ant virszaus kalėjimas kad kaliniai neturėtu lengvos progos isz jojo užbėgti . ......... ,... , . ..”
kaip tai paprastuose kalėjimuose tankiai atsitinka. Valstijoj Louisianoj paprastai stato ma-
žus mums — ant penkių laipsniu isz priežasties tankiu 

-...... ... • .. -—r---- -— -
t i su jais kartu. Taigi Guber
natorių." Smith’as paskyrė ko- 
misijo del isztyrinejimo, o po 
isztvrimo tu visu dalvku ai' tas 
yra vįskas teisybe, ir tik tada 
bus visi valdininkai praszalin
ti, nuo vietų laukan iszvaryti. 
Kaip užsibaigs, tai vela prane- 
sziu iii laikraszti apie szita da
lyką.

Bet czionai kvla labai dide
lis klausymas, kodėl kataliku 
kunigai Amstei'dam’e apie szi
ta skandala nesako nieko, tur
būt nežinojo visai. Nors ju yra 
Amsterdam’e apie tuzinas ka
taliku kunigu bet ne vienas ne
mato kur ju parapijonai lan
džioje po visokes urvas ii' ne
dorai 
gyvena

pasilegineja,
, tai už'tai nesako nieko, 

ne del savo parapijom! už ne
gera apsiejima, ne del miesto 
valdininku už negera tvarkos 
vedima mieste. Del ju yra vis
kas genii ir gružai kad ir k ne
bjauriausia kitiem atrodo.

—Amsterdamietis.

»

ne

negražiai

Chicago. — Jonas Zolatuka 
35 metu, isz Kenosha, Wis.‘, 
inejo in Lucy Slielenski smu’.k- 
meniu sankrovele 1931 (’apal- 
port avė., paraszo ant popeie- 
lep savo varda ir adresa ir 
iszsitraukos revolverį paleido 
szuvi in galva ant vietos nusi- 
szaudamas.

San'krovoj tuo laiku be Lucy 
Shelenski buvo ii' nusiszovu- 
siojo draugas Antanas Urgai- 
tis isz Kenosha. Pastarasis sa
ko, kad Zolatuka nusiszove vei 
kiaušiu delei 
sutikimu.

)

szeimvniniu ne- % v

namuose, 
Island

Brooklyn, N. Y. — Isz neži
nomos priežasties iszkilus gaiš 
rui Vinco Vaisznio 
33 Borden Av. Long 
City, vos policija iszgelbejo du
Vaisznio vaikucziu ii' juos pa
ežius, taipgi du innamiu isz 
liepsnų. Vaikucziai: Eugenijus 
— 2 metu ir Chester — 1 me
tu, policijos iszneszta an| ran
ku..

Namas buvo mūrinis, 
augsztu ir visas 
nuostoliais $5,000.
tap sulaikyta nepasiekiant sza- 
limais esanezio malevos fabri
ko.

viešu Iii.

vi
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TIKRAI PASZALINA 
SKAUSMUS.

I riji! 
sudegė, su 

Bet ugnis

— Ignotas Meleskaviczius, 
44 metu, 287 Front St., mii'e 
Sausio 2G, laidotas Sausio 28, 
Alyvų Kalno kapuose.’

Martinas Kardokas, 80 
mirė

viso
giu, gembleriu ir kitokiu nedo
rybių, mieste nebuvo tvarkos 
visiszkai. Taigi,minėtos ypatos 
nuvažiavo in Albany, N. Y. pas 
gubernatorių Smitha ir prano- 
sze jam apie viską kas tik de
dasi Amjderdam’e. Dabar ir 
reikalavo kad butu praszalinti doleriu, 
visi miesto valdininkai tai yra:

4

metu, 69 Trout man St., 
Sausio 27 buvo laidotas Sausio 
29, nuo 10 valandos isz ryto, 
isz kuu. Remeikos bažnyczios, 
Szv. Jono kaimosc. — V.

Trumpi Telegramai.
If Scranton, P. — Ugnis su

naikino Clark Brothers sztora 
ir dideli garadžiu, padaryda
ma bledes ant puses milijono

: 1[ Mexico City, Mex.-~Tri«-
Majorab Carl S. Salmon, Žy- deszimts septyni pasikoleliai 
das, District Attorney Andrew likos suszaudyti Oaxaca mies-
J. Culick, Pulokas, ir Sheriffas te, už skerdimą keliolikos vai -

_ i _ TT^ .L... A ! ..r. 1 . t <lr% 1» I ’/Ii cirr'lx ii ll r • > i»ni <r i n iiSeely Hodge, Airiszis, ir da ki-'dieaku (kareiviu San ((rande

W

B re

PAMATO KATRA GUZUTE YRA GERA 0 KATRA NE.
Prolesoris Stockbergeris i sz Massachusetts Imtituto su 

guzule 
no
nes

Nulindo kentėtojai del anztriu, tar
si peilio skausmu, nuszipusiu vargi* 
naneziu, nuolatiniu skausmu, kurie 
labui dažnai eina su plnucziu ir skil
vio nesmagumai, gali rast malonia pa- 
gelba naudodami Johnson’s Red Cross 
Kidney Plaster’i. Jis suteiks beveik 
ūmia pagelba nuo baisiu kentejimu. 
ir visai nekliudys, bet padės sveika
tos stoviui einant greta kitu gydymo 
priemonių priraszytu jusu gydytojo.

Johnson’s Red Cross Kidney Plas- 
tcr’is neturi but laikomas kaipo vais-
tas dc) organiniu suirimu — jusu gy- į 
dytojas gali ta jums patarti ir suteik
ti tikrus nurodymus.

Johnson's Red Cross Kidney Plas- 
ter’is szildo ir szvelnina, ir jo vaistai 
būtinai pradeda persisunkti per oda 
tiesiog in apimtas dalis. Jo naudingi 
rezultatai veikia taip ilgai, kol plas- 
teris laikoma prie kūno. Tikrai pasza- 
lina skausmus. Buk tikras pareikalaut 
pas vaistininką didelio Red Cross 
Kidney Blaster su raudona flanele 
užpakalyje. Visose vaistinėse. 
..... — -   —— ,, —,. __ __

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

U

f

Pigiau negu fabrlkos preke 6 pulkus 
daiktai preke dar tiktai $4.90 yra tai 
labai pigi preke nes tio daiktai yra 
verti nemeilaus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurei, puikus lsx- 
margintl nikelio luksztai, gerai rodo 
laika Ir gvarantytas ant daug metu. 
G varant yti balberio.kllperei plaukams 
kirpti. Revolveris B,C. 22 kalibro dru- 
czei Ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri geležels, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti. Gražus lericu- 
gells gold-filled su kompasu ir labai 
gera safety.britva. flie visi daiktai yra 
gerui padaryti ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats beveik tiek vertas klek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskito 35c. stempo- 
mis o $4.90 užmokėsite kaip gausite 
tavora In jusu namus. Adresą voki te: 

PRACTICAL 8AI.ES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. 602. Chicago.

pažinti kokia 
gerti. Badai bulJėgeriai 

užtai nužudlnti už taji iszradima,

spindn Ii u, galiuit ra violet’’
yra gersi o katra yra netinkama 
rojo poną profe* ori

iradina bizni.

Į.agolha 4 *
V I •
į Nuo pleiskanų *
K 
X

jiems dabar

NAUJO BUDO APSZVIETIMO LAIVAS ANT MARIU.

•V>:

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
goriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1U3 
MILL A PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.m 4

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviczka* Skvajeria

Anglijoj pradėjo naudoti naujo budo laivus del apszvieti- 
mo nuo pavojingu vietų ant mariu del kitu laivu. Laivas turi 
drūta elcktrikinc szviesa, bedratini telegrafu ir kitus naujau
siu? iirtaisymus del apsaugojimo laivu laike miglu ii’ bjau
raus oro1.

ANT RANDOS.
Keturiu ruimu stuba del ma

žos szeimynos, su skiepu. 
Kreipkitės ant adreso:

\V. K va sa nekas,
1038 East Pine St., 

Mahanoy City, Pa.

ANT RANDOS.
Du, penkiu rumu namai ant 

E. Mahanoy St., Kreipkitės ant 
adreso. (t.f. 11

(.10)

NEW YORK A
NEDELIOJ 6 VASARIO

Speciali* Treinn* Subatos Nakti 
■  ——----------------------- --------------------------------------------------- -------------

Isz i ’ Ryte
Shamokin  ....................... 12:01
M t. Carmel........................ 12:10
Ashland......................... * • • 12:47
Girardville............................12:55
Shenandoah .....................   . 12:35
Mahanoy City ................... 1:16
Tamaqua . . .

f

• * •

> Tamaqua ............................ 1:45
?New Yorko pribus Liberty St. 6:35
C New York pribus W. 23rd St. 7:40
< GRĮŽTANT—-Apleis New Yorkn 
>nuo W. 23id St. 6:47 vakare, nuo
< Liberty St. 7:00 vakaro.
% - ■ --.......... ---------------- ■ ------------------------- ------------------------ -■
< Ant Readingo Geležinkelio

Herma u Coffee
‘ 34 W. Centre St.,

Mahanoy City, Pa.

GARSINGAS PLAUKIKAS 
GIRIA TA GYDUOLE.

Naudok

Ruffles I

I
1

I
I 
I

* Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo 
nzia nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu.
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu b 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1S7R-M

Parsamdo automobilius del

italpli (1 raver 
plaukikas-isz Lehighton, l?a.,' 
sako kad jo užsiimi ima.s priver- 
czia jam būti lauke per ilga lai
ka visokiuose oruose ir tankiai 
pagauna szalti ir kosuli ir,kad 
tik Dr. White’s Lung Healer 
gyduole jam suteikia pagelba.

Dr. Whites Lung Healer gyduole 
75c bonkute, drauge su Dr. Whites 
(Black Crow) Cold ir Grippe pigul- ( 
kas 25c praszhlina bile koki persza- 
lima. Parsiduoda visur,, < ad. •

garsingas

i

Mes Duodame
Patarimus Dykai

Kas turi lotus ar hamus 
nusipirko Youngstowne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown, O. tai mes • 
teisingai patarnausime.

.. "r
Mes kalbam lietuviszkai

J. P. Sabel Realty Co.
303 Mahoning Bank Bldg. 
YOUNGSTOWN, OHIO

!•&=:

kojomis—pamėginkit©

Gcriausis Kūdikiams.
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo maŽiomia

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pnvyjdini* bonkut/s 
BAMBINO. Mm norim*, 
kad jų* libandytumet jjf
F. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. Sth St*.
Brooklyn. N. Y.

IMAAMVWAM 
•*•«•■»* •*«

B
Nuo užkietėjimo vidurių/ dieglio ir 

mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

<<
1 " ~ž=

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimą* SANĄRIUOSE,

A

=
REUMAT1SZKI Skaudėjimai

Tuojuus prasiszalins nuo tavos kaip 
tik nupirksi buteliuką0 t IlupiIKCl UUIVIIUMI

MESZKOS BALS AMO (Trade Mark

ken- 
Jcigu negausi tuos vaistus pas vietini

BEAR 
BALSAM

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu, 
ezianeziu vartojo ir vartoja.
aptiekoriu arba pardavėju tai prisiusk mums 35c už maža bonkute, 
arba 50c už didele bonkute, o ipes tuojaus įsisiusime. Adresavokite

BEAR BALSAM PRODUCTS CO.
>14 S. MAIN ST. D.pt. SI. SHENANDOAH, PA.

SS
,4

vietuo.se



