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ISZ AMERIKOS SZTURMAS

NUŽUDĖ LIETUVI
VLADAS SABAITIS MIRTI
NAI PASZAUTAS LAIKE 

BARNIO.

MIRE LAIKE 
OPERACIJOS.

Omaha, Nebraska. — Vladas 
Sabaitis, kuris turėjo užsiėmi
mą Armour Packing Co., likos 
mirtinai paszautas Nedėlios ry
ta, kroinelyje kuriame parda
vinėjo temperoncini goryma 
po No. 3201 Q ulyczio 
rints ji tuojaus nuvožė in ligon- 
buti, bet laiko operacijos įniro.

Už laja žudinsta likos aresz- 
tavoti L. Lonnigan, E. Lonni- 
gan, Juozas Jablonskis, Kazi
mieras Gražys, Antanas Bart- 
ka ir Franas Danovski, kurie 
tame laike rado.-i kromelyje. 
Badai L. Lonnigan paleido szu- 
vi in Sabaiti, kuris niekame ne
buvo kaltas ir tik buvo i nėjus 
kėlės miliutas priesz susipeszi- 
ma. Nelaime atsibuvo 
v isz k oje dalyje miesto.

Nelaimingas Sabaitis buvo 
ramaus budo žmogus ir niekam 
nelindo in akis, tarnavo kariu- 
meneje Fra nei jo j laike kares, 
būdamas ant fronto kelis kar
tus. Keli metai adgal jojo bro
lis iszvažiavo isz Omahos, bet 
nežino 
gal szitas sifuipsnis jam ap- 
roik.Įtz a pi ė Krolio nei 
mirti.

Lardotuves atsibuvo su baž
nytinėms apeigoms Szv. Anta
no bažnyczioje. Velionis prigu
lėjo prie Amerikoniszku Ka
reiviu Legiono, todėl likos pa
laidotas su kariszkoms apeigo
mis, kuriam jojo draugai ati
davė paskutini patarnavima sn 
salvoms ant kapiniu.

UŽMUSZE 36
DAUGYBE TAIPGI SUŽEIS
TA, MILŽINISZKOS BLE- 
DES; MISSION VALLEY 

GULI PO 10 PĖDU 
VANDENS.

San Francisco, Cal.
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NUŽUDĖ 18ŽMONIŲ SLAPTINGAS VlSU SZ3llU
BUVUSIS BANKIERIS 

PRISIPAŽINO 
PRIE DAUGELIO 

ŽUDINSCZIU.

MANO KAD TAI 
PAMISZELIS.

SZUVIS
C Į

LIETUVYS PASZAUTAS IR 
MIRSZTA LIGONBUTEJE; 

SAKOMA KAD PATS 
NENUSISZOVE.

I

LAVONAS 200 METU
KUNIGAS MIRĖ 200 METU 

ADGAL BET 
NESUPUVO.

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant rišo meto $3.00. 
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto,

W* » ' ♦ A
Lalazkoi ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adreatn

W. D. BOCZKAUSKAS-CO„ 
MAHANOY AND A STS.,

*

MAHANOY CITY, PA.

W. D. BOCSKOWSKI, Fret. A Mgr 
F. W. BOCKKOW8K1, Kilter 38 METAS

BAISUS SZTURMAI
JUGOSLAVIJOJ ŽUVO 860 

ŽMONIŲ PER DREBEJI- 
MA ŽEMES, AUSTRA
LIJOJ 150, JAPONIJOJ 

200 IR KITUR.

ISZ LIETUVOS
VOKIECZIAI VELA NORI 
ATIMTI KLAIPEDA NUO 

LIETUVIU.
Klaipeda, 

riausvbe 
žiniomis,

Lietuvos Vv- 
susirūpinusi 

<lay ne
patikrintu szaltiniu, apie l\lai 
pėdos Vokiecziu 
prie “puczo” 
tu atpleszimas Klaipėdos 

Tos 
ežios žinios informuoja. 
Vokiecziu kurstytojai jau 
užmezgė ryszius su krasztuli 
niu desziniuju organizaci jomi" 
Rytu Prusnose*. Del szitu gan 
du Lietuvos Vvriausybo asz- 
triu priemonių 
tarpe viena yra

rimtai 
nors kol-kas— Smarkus dre- 

sukrute
Vielinius, 

bejimas žemes, kuris 
Bosnia, Hercegovina ir Delnm- 

.1 uogsla vijoj, užmusze 
apie 800 žmonių ir daug sužei
do. Didelis hotelis Villa del 
Ragusa sugriuvo, If oriame
žuvo daug svecziu. Popovopo- 
linje visas rėdąs namu ingrili
ve in upe Trebisnica 
su žmonims. 
iszszaukt i 
tuosius isz. griuvėsiu.

Quoonslando, Australijoj, žu 
vo 15 žmonių nuo baisios vėt
ros kuri prapute per tonais 
ana diena.

Gulf of Cattaro, ant Adriati- 
kiniu mariu taipgi nukente 
daug nuo viešnios kuri paskan
dino keliolika laivu.

Japonijoj sniegine 
užmusze apie 200 žmonių. Mies 
te Niigata viesulą nupūti* apie 
150 namu. Visa aplinkine likos 
užsnigta. Sniegas užpuolinejo 
be paliovos per dvi sanvaites 
kas yra retu dalyku Japonijoj.

Naujas drebėjimas žemos ku
ris tęsęsi tik szeszes sekundas 
in antra diena po pirmam, už
musze 
noje ir Bosnijoj. Daugiausia 
užmusžta miestelije Liiibiudžo, 
kur sugriuvo 36 namai ir trvs

Pottsville Pa. - - F. W. Ba
naviczius, 27
American Kestauranto, mirszta 
ligonbuteje nuo revolverio szu- 
vio galvoje. Banaviczius yra 
gerai žinomas del daugelio kai
po geras, snortas ir ftilbeliniu, 
kas. 
szo

PALAIDOS JI STIKLINIAM 
GRABE.

— Szt ur
mas su nuolatiniu lietum pada
re milžiniszkas bledes prie Pa- 
cifiko mariu pakraszczin. Ma
žiausia 36 žmones pražuvo o 
sziintai sužeisti. Visa Pietine 
Kalifornia nukentėjo, isz San 
Franeihko negalima buvo isz- 
važiuoti, nes visi geležinkeliai 
užlieti o telegrafai nutraukti.

Kalnuose Sierra Nevada, 
sniegas užgriovė kelis namus 
nialka-kercziu su 30 darbinin
kais. Daugelis trukiu užsnigta. 
Visa Mission Valley pakalne 
guli po deszimts jiedu vandens. 
NUŽUDĖ DAKTARA KAD 

JISAI NEISZGYDE 
SERGANCZIO 

KŪDIKIO.
Brooklyn, N. Y. — Isz dide

lio gailesezio ir staigaus papai- 
kimo kad 'įnirę jojo 6 metu sū
nelis, Franas (!aruso, prisipa
žino, buk tai jisai nužudė dak
taru Kasparu Pendola, 27 me
tu už neiszgelbejima vaiko nuo 
mirties.

Paszauktas daktaras supra
to kad vaikas randasi dideliam 
pavojuje, inczirszke in ranka 
antitoksino prieszai.s dipterije, 

laiminga I pnžndodrtrillft 'ntett i vela pas

* įkaitina-

Little Rock, Ark. — Czia su
imta vienas J. M. Sanders, bu
vęs Oklaomos bankininku aso
ciacijos < valdi nin'ka 
mas del padirbinėjimo* czekiu.
Kvotos metu Sandors pasipa
sakojo policijai,'kad Oklaho- 
moj jis esąs užmuszes asztuo- 
niolika asmenų, bet negali 
pasakyti savo aukų vardu, ka
dangi ju gimines, kerszindami, 
tuojau jam gala padarytu. Ok- 
lahomoj jis turis 
prieszu, 
ne keliu valandų pagyventi

Policija betgi mano, kad San
ders yra pairusio proto žmo
gus ir kad užmuszimas asztuo- 
niolikos žmonių vra veikiausia 

jo insivaizdavirrnfs.

kad

•melu, locnininkas k 7 ’

bet S

daug

Lietu-

kur apsigyveno todėl
S sir|)ipsi 
’ift Krolio

TIK SENOS MOTERES 
DUODA KIRPT PLAUKUS.
Philadelphia. — “Moterėlės, 

jaigu norite Imti flaperkos, ne
duokite babyt savo plauku!” 
Taj tau moterėlės! Tokia rodą 
duoda Plauku Dabinimo Drau
gavę ant savo susirinkimo czio- 
nais. Dabar merginos pradėjo 
augint ilgus plaukus todėl kad 
trumpi plaukai yra ženklu se
natvės, nes visos vedusios ir se
nos moterėlės davė sau nuba- 
byt plaukus, o idant atsižymet 
nuo “senu bobų” jaunos mer
ginos augina ilgus plaukus.

senu bobų

MĖSININKAS NUŽUDĖ DU 
PRIESZININKUS IR DA 
SUŽEIDĖ DU KITUS.

Rochester, Pa. — Harry (Jor
don, 34 metu, staigai neteko 
proto isz priežasties biznio ko
vos su kitais mėsininkais (bu- 
czeriais) kurie norėjo ji suban- 
krutyt nužemindami prekes 
ant savo t a voro, pakol Gordo- 
nas negalėjo ilginus iszlaikyti 
ir isz to neteko proto. Apsi
ginklavęs revolveriu nubėgo 
pirmiausia pas savo priosza 
Ilarrv Katz kuri nuszove ant 
smert kaipo ir Szima Tolz o 
mirtinai sužeido'Morrisn Klass 
ir Jack Cohen, — visi yra Žy
dai.

4 metu

tiek
jis ten negalėtu 

be
policijos apsaugos

t i.l

ligoni už keliu valandų. Kada 
daktaras atėjo, vaikiukas buvo 
jau negyvas.

Kada palicije

kus isz

aresztavojo 
Carusa, jisai prisipažino prie 
žudinstos kalbėdamas: “Taip, 
nsz ji nužudžiau, ba jisai nužu
dė mano mvlema sūneli. Nuta
riau už tai jam atimti gyvastį. 
Iszvariau savo paezia ir vai- 

kambario, pagriebiau
daktaru ir instumiau in kam
barį kuriame gulėjo lavonas 
mano sūnelio. Pradėjau dakta
ru smaugti, pakol nepamelymi- 
vo ant veido, tada nubėgau in 
kuknia, pagriebiau ilga peili ir 
insmeigiau daktarui in kaklu.” 

In devvnes dienas aresztavo- 
jo (’arusa, kuris slapstėsi po 
lova name savo brolio ant 
Staten Islando.

eras sportas ir l’ntboliuiu- 
Priesz nusiszovima para- 

gromatelo kurioje meldže 
levu idant rūpintasi jojo liku
sia paežiu ir kūdikiu.

Niekas negali dasiprast, del 
ko Baiiaviczius norėjo atimti 

gyvasties, nes priežasties 
jokios nebuvo, nes piniginiu er
geliu neturėjo o su szeimyna 
gyveno sutikime.

Palicije sako, kad Banavi- 
eziu rado sėdinti ant krėslo su 
kulka deszineje szalyje smilki
niu o Banaviczius yra kairia
rankis o revolveris radosi ant 
stalo keliolika mastu nuo sė
di nezi o.

Sliectva yra daroma kokiu 
budu jisai persiszove, nes me? 
narna kad pats negalėjo tai 
padaryti ir iszrodo kad kas ki
tas turėjo paleisti kulka.

Bukarcsztas
Kaimuocziai isz aplinkines 
Ciucz, užkalbino stiklini graba 
del indojimo lavono kunigo, 
kuris įniro 200 metu adgal. K li
nas mirusio nesupuvo ir iszro- 

norints szeszios y pa
ge lojo szalo jojo,

t Riununije. —
kuriame

sau

KARVE ATVEDE KETURIS 
VERSZIUKUS.

Youngstown, J>hio. —- Kada. 
Jurgis*Sober, farmeris, inejo iii 
tvartu, rado karve laižant du 
versziukus. Nudžiugo 'furme- 
ris isz dvynuku ir paszauke 
vaikus idant pamatytu naujus 
sveczius. Farmeri-s iszejo lau
kan, bet užgirdės vaiku kliks- 
ma atbėgo vela in tvartu ir pa
mate Vaikus’su treeziu versziu- 
ku. Pradėjo joszkoti po visus 
kampus ir ant galo tarp sziau- 
du rado ketvirta 
Farmeris 
dirbti,
apie jojo gilinki pradėjo atva
žiuot isz visu aplinkiniu pažiū
rėti kvadruku.

versziuka.
t a ja diena negalėjo 

nes kaimynai dagirde

brolio

METE 1926 AUTOMOBILIAI 
TURĖJO GERA 

RUGEPJUTE.
Washington, D. C. — Per vi- 

sokes automobilines nelaimes 
Suv. Valstijose 1926 mete, ne
teko gy vaseziu 6,698 žmones 78 
miestuose. I’acziam miesto

Yorke užmuszta 1,086 
Chicago'669, Los Angeles 208,

Bostone 129 
Rochester! 53 ir 1.1. Sužeista ta
me mete 26,850 žmonių.

Paežiam 
užmuszta

Pittsburge 167, J

NEGALES M A I T Y T JI 
NESKALĖJIME, 

SUBANKRUTYS 
PAVIETĄ.

Providence, R. I. — 
Tartaglione, sunkia uses
gus Naujoj Anglijoj, sverentis 

likos nuteistas in

Niek 
žmo-

519 svaru, 
kalėjimą ant septynių menesiu 
ir užmokėjimo bausmes $100 
už dirbimą ir pardavinėjime 
munszaines. Jojo advokatas 
persergejo suda, kad jaigu Nie
kas Ims uždarytas kalėjimo tai 
subankruty«s pavietu. Niekas 
ant piot suvalgo penkis svarus 
makaronu, dvi visztas, keturis 
vėžius, kepa'la duonos ir užlie
ja ta viską su galonu vyno.

Kova tarp mėsininku tęsęsi 
suvirszum meta laiko. Gordo- 
nas pirmiausia pradėjo numu- 
szinet prekes ant mėsos, o jojo 
prie;zai paleido įneša da pigiau 
idant jam atkerszint. Na ir ant 
galo Gordonas susirūpinės kad 
savo pricszus nei n veiks, stai- 
gflj,papilko su baisioms pasek- Tartaglionas yra tovu septy- 
mems. niolikos vaiku ir visi gyvi.

Palici-

4 < fap<

NUŽUDYTA MOTERE BUVO 
SURASTA ANT KIEMO SU 
PERSKELTU PAKAUSZIU 

PO VAKARUSZKU.
Pittston, Pa. — Keturi vyrai 

v ra uždaryti czionaitiniam ka
lėjime kaipo nužiūrėti priežas
tys mirties Marcelos Kalasauc- 
kienos, 27 metu, kurios lavona 
surado užpakalyje namo ant 
kiemo s u perskeltu pakaimių, 
ant kurio radosi keli žaiduliai 
užduoti su kokiu tai szmotu ge
ležies.

Lavona užliko palicije, ka
da likos paszaukta per kaimy
nus idant apmalszintu musztu- 
ku.v, kurio pradėjo musztyno 
pas Kalasauokus ta vakara lai
ke vakaruszku. Manoma kad 
motore likos pirma sumuszta 
po tam numesta nuo augsztu 
gonkeliu. Arefeztavoti tame lai
ke radosi pas Kalauckus ant 
vakaruszku kur munszaine lie
josi kaip vanduo.
LIGONE PRIRAKYTA ANT 

LOVOS PER TRIS 
DIENAS.

Bridgewater, S. D.
je aresztavojo ezionais kelis 
sąnarius, tikejimiszkus kvai
lius, kurie prirakino lenciūgais 
serganezia motore Mrs. 11. 
Wallman per tris dienas ir mel
dėsi prie josios idant jaja 
leistu pikta dvase.”

Per visa ta laika nedaro mo
teriai valgio ne vandens o kada 
jaja palicije užtiko, motore bu
vo pusgyve, Kunigužis Kev. A. 
Crouch, kuris paliepė motoro 
prirakyti ąnt lovos taipgi likos 
aresztavotas.

I 1*
TURI SZESZES PACZES, 
BET SZESZTA PASODINO 
ŽUKAUCKA IN KALĖJI

MĄ UŽ APLEIDIMA 
JOSIOS.

Scranton, Pa. — Augustas' 
Žukaucka'S, 45 metu yra tikras 
Turkiszkas pasza, nes turi szo- 
szes paezes ir daugeli vaiku.

Augustas gal butu vedos ir 
daugiau kvailiukiu jaigu nebū
tu apleidęs staigai savo szeszta 
paeziule, kuri apskundė Au
gustei! už josios apleidima, už 
ka likos pastatytas po 1,000 
doleriu kaucijos lyg teismui. 
Palicije aresztavojo Žukaucka 
Detroite iv atrėžo in ezionais. 
Jojo pati apreiszko sudžiui, 
buk josios Ąugustelis turi peli
kes paezes o gal ir daugiau. 
Del ko kvailiuke isztekejo už* 

jnign žinojo kad jisai tu
ri tiek moterių !

I

NETURĖJO DARBO, ISZ 
NUOBODUMO SUVALGĖ 

225 SVARU MĖSOS.
i 'Shamokin, Pa. — Miestelis 

Exchange, ari i ezionais, yra 
mažas ir nesiranda jame jokiu 
pasilinksminimu, lodei penki 
anglekasiai nedirbdami kėlės 

e 
Pir- 

200 svaru

dienas isz nuobodumo nular 
sau pikniką.

paskerdė 
kiaule, nusipirko visko kas rei
kia, prie gardaus kepsnio, 8 ke-

pu s i'da ryti 
minusia

palukus duonos, 15 galonu vy
no, 
svaru deszru 
suvalgo in dvi dienas.

Suvalgė kiauliena da buvo 
alkani ir užbaigė su deszra. Tu

5 galonus munszaines, 
na ir ta viską

30

j u iszalkusiu vyru pravardes

Augustas'

yra: DiCino, DoLisso, DiLellis 
Rossi D’Amico ir Finoccbi — 
visi II ai i joną i.

Lietuvos teritorijos.

re n gima"i 
, kurio tikslu bu- 

nuo 
pa
kai!
osn

ATSAKIMAI.
J. S. Wilkes-Barre, 

Tokios knygos neturime. Nu-
Pa.

oi k in Wilkes-Barre Public Li-
brary ir tonais surasi ko jesz- 
kai.

Apie Antano Smitho mirti 
Snsineszeinodel keliolikos.

fcu Kanados valdžia, dažinoti
tolimesniu informacijų apie ji, 
o kada atlaikysimo pranešei 
mo vieloms. Tuom kart turė
kite kantrybių, nes toki dalyku 
no greit gal omą isztyrineti.

do gerai,
los, kurios
pastojo dulkėms.

Norint s mokyti žmonos isz-
k a i m n ocz i a m s k a i j )aiszkino

kūnas mirusio kunigo užsilai
ko gerai, bet apie tai visai ne 
nori klausyti ir sako kad tai 
yra stebuklas idant kūnas per 
liek metu nesupuvo.

Idant uždengti kasztus
pirkimo stiklinio grabo, kai
muocziai rodys žiopliams ku
nigo lavona už pinigus.

nu-

— Už a pi pi e- 
nužudinima keturiu 

N i kalėjus Szeszko,

15 METU VAIKAS NUŽUDĖ 
KETURIS ŽMONIS

Grozno, Rosije 
szima. ir 
žmonių,
penkiolikosmetu vaikas, aplai- 
ke tiktai penkis metus in kalė
jimą. Viso gavo tik penkiolika 
.rubliu nuo savo auku.

VIESULĄ UŽMUSZE 35,— 
VISOS SZEIMYNOS 

PRAŽUVO.
London.— Baisi viesulą pra- 

puto pro Cuirusa, Queenslandi- 
joj, kuri užmusze 35 žmonis o 
szimtus sužeido. Inghamo net 
visos szeimynos pražuvo, kur 
vanduo nunesze visus namus. 
Upes, kurios buvo dvi mylės 
tolumo viena nuo kitos dabar 
iszrodo kaip viena. Bledes mil- 
žiniszkos.
NELAIMINGA VESELKA, 13 

SVECZIU MIRĖ NUO 
UŽTRUCINTOS 

NAMINES.
Netoli VilniausVilnius.

kaimelyj buvo vestuves, kurio- 
svecziai užgėrė inszmugo- 

liuotos degtines ir trylika žmo
nių nuo stalu iszvirto, mirda
mi ant vietos. Dvylika kitu la
bai sunkiai serga.

Jaunavedis paaiszkino, kad 
jam degtine'buvus labai pigiai 
pasiūlyta, bet pasirodė — tai 
buvo medinis alkoholius.

UGNIAGESIAI PADEGINĖ
JO NAMUS IDANT 

TURĖTI DARBO.
Kijevas, Ukraina. — Priosz 

keletą dienu gave pagyrimu

se

gave 
už szaunu pasižnnejima gesi
nant ugnes Profsojuzo Klube 
ir Navigacijos 'kompanijos in- 
staigoj, vietos ugniagesiu ko
mandos nariai dabar tapo ati
duoti in teismo rankas, 
narni del padegimu.

Policija sako, kad ugniage
siai, neturėjo ka veikti per ke
letą savaieziu, tyczia del pra
mogos buvo triobesius padegę. 
10 UŽMUSZTI, 60 SUŽEISTI 
NELAIMĖJE ANT 

GELEŽINKELIO.
Hull, Angliję. — Dcszimts 

ypatų likos užmuszta o,60 su
žeista baisioje nelaimėje ant

.kalti •

geležinkelio laike dideles mig
los. Ekspresinis trūkis susidū
rė su paprastu kuriame važia
vo mokytiniai in mokslainc. 
Szof zi vagonai insmuko vienas 
in kita.

drauge
Kareiviai likos 

atkasinėti nžmusz-

per

viesulą

119 žmonių Hereegovi- 
Daugiausia I I

.’4tiltai per Upe Kiek n.
BERLYNE RANDASI 50,000 

AUTOMOBILIU.
Berlynas, 
sziai dienai mieste randasi da
bar 50,000 automobiliu, isz tu 
konia puse yra darbiniu. Szi- 
met automobiliu pasididino net 
ant 10 tukstaneziu daugiau ne 
kaip praeita meta.
DEDE PALIKO JAI $5,000,- 

000 BET ISZTEKES UŽ 
MŪRININKO.

Berlynas, Vokietija. — Var
ginga tarnaite Marijona Dras- 
darf isz Meeranos, Saksonijos, 
aplaikc žinia nuo advokatu, 
buk josios dede Schefforbauer 
miro Milwaukee, Wis., Ameri- 
ke palikdamas jai penkis mili
jonus doleriu.

Taniaite turi 28 metus, dirb
dama penkis motus pas mėsi
ninką. Isz savo milžiniszko tur 
to nieko nedaro ir norints pasi
liko milijonierka, bet isztekes 
už savo mylemo Juozapo Raff, 
kuris yra murini aku ir mylėjo 
ja kada nieko neturėjo.

Vokietijų. I <vgT

PASKUTINIUS ŽINUTES.

11 Hazleton, Pa. — Kas te
kis pakiszo szmota dinamito 
prie SzV. Juozapo Slavoku 
Katalikiszkos bažuyczios. Eks- 
plozije sudaužė visus langus 
bažnyczioje ir klebonijoje^

5 Cam d on, N. J. — Fra imi 
Starr, kasztavo 150 doleriu už 
pavogta buczki kori paėmė be 
pftvolinimo nuo savo stenogra- 
fistesOnos White, 21 motu mo- 
teVeles.

11 Scranton, Pa. — Liudvi
kas Trzybrovski ir da du atei
viai likos aresztavotais už in- 
sigavima in Suv. Valstijos ne
teisingu budu isz Kanados. 
Visi bus sugrąžyti atgal.

11 San * Antonio, Tex. — 
Trys lekiotojai likos užmuszti 
kada du kariszki areoplanai 
susidūrė ore Camp Stanley.

11 Tokio, Japonije. — Influ
enza pasmaugė Japonijoj 900 
žmonių, o serga 85,000 in laika 
vieno menesio.

imasi, kuriu 
sustiprini 

mas Lietuvos sargybos ant ru- 
bežiaus tarpe Klaipėdos ir Vo- 
kiet i jos.

ir V

DOVANOJO MIRTIES 
BAUSMIA.

Kaunas. (Lietuvos Pasiunti 
nvbe Amerikai Washington^t. 
— Dviem Komunistam, nuteis 
tiem myriop Panevėžy, mirth1" 
bausme pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos. Trecziam Komu 
nistui — nepilnameeziui 
teismas nutaikė mirties baus 
mes.

VILNIJA VIS LABIAU 
BRUZDA PRIESZ 

LENKUS
Kaunas. — Dziennik \\ ih‘ii> 

ki ras>w>, kad •Vilniaus kraszt<» 
sodžius pastaruoju laiku a pa u 
go intariami rukai. Szian ii- ton 
)*eiszkiasis nepasitenkinimas. 
Esą jau faktu apie atskirus nu 
žudymus ir ginkluotus puoli 
mus politiniais tikslais. Airita 
cija stiprėjanti ir nukreipia 
priesz visa, kas Lenkiszka. Jau 
atvirai einama prie sukilimo ii 
a t sky ri mo ] >a k ra szczi 11 
1 Am k i jos.

nuo
To judėjimo prieky 

stovi Lenku seimo atstovai 
kure “

su
Nepriklausoma vaisi n* 

ežiu partija” ir gudu “Hr<> 
mada.

ir gudu
J J

1 .enkisz 
la

SZIAULIAI ISZŽUDE VISA 
• LENKISZKA SZEIMYNA.

. Kaunas. — Ana diena ir>" 
apsiginklavo Sziauliai, užklu
po nakties laike ant
kos szeimvnos Pavlaucku. 
nave, Keidainiu pavich* nnzii- 
dindami visa szeimvna su"i<l<- 
danti isz keliolikos ypatų.

Ar galima tai prilygt prie 
Dievo prisakymu: 
vo artyma kaip pats

Szia žinia prisiuntė 
musu korespomlentas.

GAISRAS LIETUVOS 
UNIVERSITETE.

Sausio 18 diena kilo 
ras Lietuvos 
Universiteto profesorių 
sijos apskaitymu gaisra^ 
dare nuostoliu apie už 7.000 li
tu. Sprogdamas benzinas smar
kiai apdegino puolusius gaisro 
gesinti rasztines tarnautojus 
p.p. Cegelska, Norkų, 
riti,

prilvgt
“M v lok

sa ve.'
mums

<a
> 1 *

gaiš 
Vniversit<‘te.

komi-

szveico- 
viena studentą, keletą 

lengviau.

KRATOS IR SUĖMIMAI 
, VILNIUJ.

\ arszava. •— spaudos žiuio 
mįs, Vilniuj vėl padaryta daug 
kratų ir suominiu.
iszkrestas Vilnių suimtojo 
raszkevicziaus Imtas. Pilsuds 
kio oficialas

Varszuvoj 
Ta

“(Uos Prawdv” 
raszo, kad Vilniaus vaivadijoj 
suimta 300 asmenų. A’arszuvoii 
atvykęs Vilniaus prokuroras 
daryti pranoszima vyriausybei 
apie “Hromados”
ma. (Indu “Hromados” bustas 
Vilniuj užantspaudiWtas.

likvidavi-
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BAULK

Kas Girdėt
Sakoma, kad turtingiausiu 

žmogum ant svieto yr-i Jonas 
Rockefelleris, kuris 
nudavė ubagui no cento, 
lyg sziai <
bilijono doleriu ant labdaringu 
tikslu, arba konia treczia dali 

inilžihiszko turto. 'Fasni

niekados* 
bet 

licnai iszdave puse

savo muziniszk’o turto, lasai 
prieszas ubagu, pasilikę gera 
dariu del vargszu.

'Turi jisai deszimts sekreto
rių. kurie atidarinėja gromatas 
su visokiais pra>zymais, o jai- 
gu mato kad praszymas yra 
ant gero tikslo, tai siunezia au
ka. Milijonus iszdave ant iszra- 
dimo visokiu gyduolių o ypa
tingai ant iszradimo budo kaip 
i-zgydinl veži. Pats Rockofelle- 
ris paaukavo penkis milijonus 
doleriu tam. kuris iszrastu gy
duoles del visiszkai iszgydvma 
nuo tosios baisios ligos.
da nekuriu keiki* milijonierius!

Ir

Bob zevikams Rusijoj isztik- 
ruju pradeda džiūti smegenys. 
Nuo kada soviatai užemo val
džia ant Rusijos, padare dau- 

visokin permainų, bet 
vienas

gybe visokia permainų, 
.<zis paskutinis gal yra 
isz juokingiausiu ir beprotin- 
giausin. Sztai paklausykite:

Szvietimo komisaras inteiko 
komisaru tarybai projektą per- 
mainvti menesiu 
dienu vardus.
Sausis butu užvardintas Leni
no menesiu, o Kovas nesziotu 
Stalino varda. Kiti menesiai tu 
retu vardus kitu žmonių revo
liucionierių.

Savaites dienos 
pi’rkriksztytos. 
tn Ixuiino diena,

ir
Jis

sa va i t (‘S 
nori, kad

biit uirgi
Panedelis bu- 

Utamiukas 
butu Sovietu diena, Sereda bu 
tu Bolszeviku szvetadienis, ka 
da visi turėtu ilsėtis. Ta diena 
vadintųsi revoliucijos diena.

Vasario ir Spalio 
pasilaktu dabartinius
kadangi juose daugiausia 
voliuciju invyko.

Argi ne kvailybe bolszeviku!

menesiai 
vardus, 

re-

Repre Zonta torius ^sterling
isz Filadelfijos innesze byla 
I larrisburge ka> link aprube- 
žiavimo gimimą vaiku. Kopijų 
tojo bylo nusiuntė del kardi
nolo Daugherty ant apsvarsty
mo ir del vyskupo McDevitt i>z 
Harrisburgo diecezijos idant 
iszreiksztu savo nuomone apie 
taji užmanymą. Galima many
ti kad dvasiszkieji pasiprie- 
zins priesz loki Indą kuris, jai- 

gib pereitu, 
szeim v na i 
skaitIi vaiku.

pavėlintu kožnai 
l urėti
o daugiau ne.

Vot tau prohibicijos laikai! 
Dabar uždraus gimimą vaiku 
ir pasmaugs garui. Vyrucziai 
laikas padaryti unija ir užpro- 
testavuti pries-z toki byla, 
jum gali Imti beda...

paskirta

uos

( pe Dnnajns plauke per tiek 
sklypu, kuriuose žmones kalba 
52 kalboms.

Wnsbinglone ana diena per
ėjo naujas bylas (tiesos) ku
rios pavėlina del privatiszku 
varytoju arielkos dirbti ariel
ka del inedikaliszko tikslo. To
ki pavelinimai butu geri ant 
deszimt> metu. Arielka parsi 
davines pagal valdžios nusta
tyta preke o
dien aptiekoriai parduoda pūs
le vort i už 4 dolerius ir da reike 
užmokėti 2 dolerius daktarui 
už receptą.

Jaign namines arielkos neuž
tektu, tai galima bus pargaben
ti isz kitu sklypu.

ne taip kaip szia-

Prie padirbimo goru kiszeni- 
niu ziegorcliu fabrikantai nau
doja rubynus ir Fzafirus, bet 
pigesni ziegoreliai turi akme
nukus isz paprasto kalninio 
krisztolo ir greitai gadinasi.

Ar žinote kad Kinczikai ne
pjauna rugiu ne kvieeziu tiktai 
iszranna sziaudus su szaknimi.

Skaitykite “SauleH

KAS TURI MOKĖTI
PAJAMŲ TAKSAS

(INCOME TAX)

GARSUS AMERIKOS 
VYRAI.

Victor Herbert.

reikalaujamus

kurio pajn-

Pnjamii taksu blankas turi 
iRZpildyti ir 
taksus užsimokėti kiekvienas 
nevedus žmogus, 
mos 1926 metais buvo $1.500
arba (langiaus kiekvienas \e- 
des, gyvenantis su žmona arba 
vyru, jeigu tu metu pajamos 
buvo $3,500 arba dauginus, ir 
kiekvienas asmuo vedus ar nu
vedės kurio visiszkos pajamos 
buvo $5,000 arba daugiau.

Jeigu vyro ir žmonos, ben
drai uždirbta $3,500 arba dau 
ginus, abieju pajamos turi Imti 
pažymėtos ant vienos blankos 
ar ant atskiru blanku. Jeigu 
žmona neiszpildo atskira hlan 
ka tai vyras ant jo balnkos turi 
pažymet i 
pajamas,
ežiu vaiku pajamos turi 
pažymėtos.

Persi s k v re

Victor Herbert, garsus muzi
kos direktorius ir kompozito
rius gimė Dublin’o mieste, Ai
rijoj, Vasario I, 1859m. Jau
nyste praleido Vokietijoj besi
mokinant muzika. Pakoncerta
vus po Europa atvyko Ameri
kon ir 1886m. buvo violinezelo 
solistas Mi’tropolitan orches
troj New Yorke, ir vėliaus pri-
gulėjo prie invairiu orchestrų 
kaipo solistas ir direktorius. 
189-hn. ir per daugeli motu po 
tam jis buvo 22to regiment o he
lio vedėjas. 1904m. pradėjo sa
vo orchestra, garsia “Victor 
Herbert Orchestra,”

ir buvo tos orchestros ve-
New Yor-

savo žmonos visas
'Taip ir nepilname- 

bnt i

asmenys pajamų 
taksu reikale Skaitomi nevedu.

“Visos” (gross) pajamos 
sulig Iždo Depart meni o regit- 
laciju inima “ 
ma, asmi’iiiszkos ar 
naliszkos tarnystes, pelną nuo 
pardavimo nuosavybių nuo- 
szimezius, randas, dividendus, 
pelnu ir visus kitus pinigus.
“Grvnos’’ 

kuriu taksai uždėti yra suma 
kuri lieka kuomet invairius pa- 
liuosaviniai, iszlaidos, 
skolos, taksai aukos ir 1.1, 
muszta.

Normali? ta'ksu 
Pajamų Akto 
vra 1’ 
szant

(gross)

pi Ina ai Ivgini- 
pratesi jo-

nuosavvbiu

Y !

(net) pajamos ant

blogos 
mi

Nosinis Kataras ir Asthma 
.arba Dusulis.

Skausmus ir gėlimus nutildodienu pasiuke. Boonesborough, 
nes jis žinojo kad Indijonai ku
tino atakuoti ta miestą. Jis gy
ventojams pagelbėjo apsaugoti 
viola.

Del jo puikios tarnystes bu
vo Įiaangsztintas in majorus. 
Po karei gryžo prie ukininkys- 
tes ir medžiojimo. Kentucky 
prisidėjo prie unijos 1792 me
tais. Teismai buvo inMeigti, ir 
kuomet jie pradėjo tyrinėti 
Boiine ir jo di'augu žemos, bu
vo rasta kad neturėjo logallsz- 
kos teises prie tos žemos. Visi 
neteko savo žemos ir nuo to 
laiko Boone baisiai pradėjo ne
kentėti visokius instatymus ir 
kad nors i ugi jo dauginus že
mes, jis nepaiso savininkystos 
reikalavimu, žemo neužregis
travo, ir kelis kartus pamote 
žeme. Kuomet jo žeme Kentuc
ky buvo nuo jo atimta'jis per
si krausto in vakarus, in ta da
li szalies kuri buvo Ispanijos. 
Ispanija padare ji komando-

Fennne Osagc Mist rikto, 
ir jam davė beveik 850 akru že
mes sziaurinej daly netoli Miss
ouri upes. Bot jam ir tos žemes 
neteko nes jis nevyko in New 
Orleans užbaigti ddknmcntlis 
parodnnezilis savasties liesas. 
Bet Boone buvo labai teisingas 
— kuomet jis apleido Kentuc- 

valstija paliko labai daug 
skolų. Nuvykęs in nauja vieta 
ir uždirbės kiek nors pinigu su- 
.gryžo atgal in Kentucky ir už
mokėjo visas skolas sugryžo in 
Louisiana tik su 50 centu savo 
kiszeniui. I818m. Kongresas 
pripažino kad ta žeme legalisz- 
kai prigulėjo prie Boone ir tie 
850 akru žemes vėl jam ati
duota. Per visa savo gyvenimą 
Bobne'buvo garsiu medžiotoju. 
Mir(‘ sulaukės 88 molu. Jis bu
vo lėto budo ir visuomet mėgo 
taika.>

Thomas Aiva Edison.
'Thomas Aiva Edison, iszra- 

dejas, gimė Milane, Ohio Va
sario 11 diena, 1847 mete. Jau
nystėje pardavinėjo laikrasz- 
czius ant gelž'keliu. Vėliaus ta
pot elografo operat6rius. 
ha i užinteresavo telegrafija ir 
neužilgo jis buvo greieziaiisias 
W(‘stern ('nion operatori us.

užveizdetoju

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvopo, Katarlszkas 
kurtunias ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos porszalimas, Užkimimus gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 

Iszrasta ii

PAIN-EXPELLER
i V&tebnienkllA uĮreg.

DRAUGAS REIKALE

•V, Pat. O Ii Re.

MJUL"!.

IOS. I’. MII \VSKASI Lietuviszka* Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
I automobilius ir kitokius daigtus 
j geriausiose kompanijose. Atlieka ...

I
metu.

I

jie praliejo tyrinėti

i

pinigais ne stempomls). 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pnainaudokltc isz tos Stebėtinos 
dtiojes už tokia pigia preke.

!■ I !■«! * II — . <» II.—K.     , ||, Į,— , ,|W|

kry-

I

viKokius legnlinzkus reikalus.
32 W. PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!

$
K

K 
V 
M

Jei plaukai slenka?
Naudok

M %S

ĮįuJfJes*^

Delio kad įneš turime ka nors Nie
bel Ino. Siekei Inas grajijanlis Laikro
dis Ir tas yra naujausia lalkrodziums 
iszradimas. Ta« laikrodis parodo va
landas ir minules kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai, gra
žiai apdirbtas ir laikys visam am
žiui. Jeigu mylite girdėti gražia 
muzika nereikia Jums mėtyt, pinigu 
už visokius mirzikaliszkus

pavyzd In:
korneto

tik pasukt rak-
Ir Jis gra

li’ moliodijas,

Wl

minules kaip
1(1 tas. Padu rylas stipriui, 
apdirbtus ir laikys visam 

mylite girdėti i 
nereikia 

visokius 
h’iimentus, 
grafo, smulkos, 
naszlii. Jums tetvik 
ta virszuje 
Jins gražias 
kurios palinxsmlns Jus Ir jusu drau
gus. Jis grajlna 15 minui u 
užvedimu ir

grajlna skirtingas 
I .alk rodis 
kad 
palis. Tai 
nes jtza|(* 
muzika, 'roki laikrodi reikalu tu
reli kiekvienam name. Ir jus to 
laikrodžio niekur negalite gauti 
kaip tik pas mus. Tikra, kaina to 
laikrodžio $18.00. Kiekvienas kuris 

apgarsinimu ir prisius 
mums užsakymu gaus sz.i laikrodi už

Jeigu

ins-

Piano, fono-
ir (am pa-

to laikrodžio
(lai ll akke, 

deju iki mirtie.-. Jo dainos yra 
labai populares, ir visur dai
nuojamos. Jis taipgi parasze 
kelias operas tarpe kuriu 
riausios buvo ‘‘ Prinee 
nias,” “The Wizard of the 
Nile,” “The Serenade,” “Cy
rano de Beržerae” ir Babes in 
Tovland.”
Prezidentas Millard Fillmore.

Millard Eillmore, 13(as pre
zidentas Suv. Valstijų gimė 
Summerhill, New Yorke, Vasa
rio 7, 1800m. Kad nors seko sa
vo profesija — advokatyste — 
ji visuomet politika užinteresa- 
vo. Insigijo gana gera vieta — 
vedėjo — Whig partijoj, kuri 
partija buvo pradžia sziadjeni- 
nes repu bl ikon u partijos.

1848m. buvo jo partijos no
minuotas in vice-prezidentus ir 
buvo iszrinktas. Naujas prezi
dentas, generolas Taylor, buvo 
inszventintas Kovo menesi, 18- 
49m. bet Liepos menesi, 1850m. 
staiga numirė. Eillmore lapo 
prezidentu. Sziuom laiku sziau- 
rines ir pietines valstijos labai 
nesutiko, sziaurines valstijos 
norėjo paliuosuoti vergus, pie-. 
linus prieszinos. Jo administra
cijoj Ca'lil’ornija prisidėjo prie

1856m. Fillmore buvo 
kandidatas taip 

A me r tea n ’ ’ 
jos, geriaus žinoma 

Know-Nothings”
žinantieji). Szita partija buvo 
baisiai tautiszka, priesz-immi- 
grantine ir priesz-katalikine, ir 
laike vergijos klausymo, 
mane kad buvo labai stipra ir 
labai intekminga, bet preziden
tiniai rinkimai parode, kad tik 
buvo szeszeiis, nes už Fillmore, 
jos vedeja, balsavo tik viena 
valstija. Po tuom jis prasisza- 
lino nuo visuomeniszko 
nimo ir g
York ’e, iki mirties.

Jis

4 4

4 4

buvo 
Tie 

'The Serenade,

ge-
A nu rium

LictuviKTkag Graboriui (\ 
K. RĖKLAITIS , 

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

o I u IV. Spruce St..
MAHANOY 

30« MAUKEI’ ST..
TAMAOrA, I'A.

CITY. PA.

I
j

■
t

k v

1818m.

du 3
opruplntan 

muzikos
didcloH 
laikrodžio 

Toki 
klckvknam i 

niekur 
mus.

iszkirpK hzi

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

FR1KND A 

» 1 
vj •" uaAm

Gcriansis vaistas
užkietėjimo.

tui vienu 
kiekviena nyki

met Indi jas, 
mechanizmu, 

persimaino 
laikrodis, 

turi da ir

vol i u kai 
vertos

u ž vė

d A 
laikrodi reikėtų 

name.. Ir jus 
negalite 
Tikra, kaina 

Kiekvienas

$8.75. noprfluzome pinigu isz anksto, tik pnraszyk savo varda ir adre
są aiszklai, Indek $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvežsz 

isz. kalno užjums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.75 isz kalno už ta laikrodi 
tam pasiusime VIISAI DYKAI gražia deimantine Špilka ir paauksuota re- 

Noprnlciskite, bet raszykite tuojaus ant adreso:
PRACTICAL SALES COMPANY

1219 North Irving Ave., Dept. 416, Chicago, Ill.

t eželi.

•>

^',7' Zf*-fer
Trade Mark

ratu 
isz 1926Akt

((

sulig 
mot u 

pirmu ,$4,000 mimu- 
asmeniszka paliuosa vi

lna,'kreditą už užlaikomas vpa-
tas, ir td. ir 3C kitu $4,000 ir 
5% kitu.

Paliuosavimai yra $1.500 ne 
vedusioms ir $3,500 vedusioms 
gyvenant drauge, ir szeimynu 
galvoms. Apart to taksu nioko
tojas gauna paliuosavima isz 
$400 del kiekvieno užlaikau 
ežio asmens jeigp toks asmuo 
nesulaukus 18 metu amžiaus, 
arba jeigu negali pats savo už
silaikyti del protiszku arba Ii 
ziszku trukumų. Tokio asme
nys netur būti taksu mokėtojo 
gimines ir privalo gyventi tak
su mokėtojo namuose. Žodžiai 

protiszki ir fiziszki truku 
mai” reiszkia netik sužeistus 

nosvei-

4 4

rr

reiszkia netik 
ir silpna-proezius bet 
kus ir pasenusius.

'Faksu molketojas, 
nevedus, kuris savo 
užlaiko 
giminiu skaitomas 
galva ”
liuosavimus kokius turi vedus

'Faipgi jis gali reika-

viena arba 
4 4

ir gauna tuos pat

kad nors 
namuose 
(langiaus 

szeim vnos 
pu

Faipgi jisžmogus.
lauti dar $400 už kiekviena už
lenkti asmenį. Pavyzdžiu nasz- 
Ivs kuris savo namuose užlai- 
ko sena motina ir dukterų su
kvykime tik 17 metu 
liuosavima
“szoimynos galva” ir dar $400 
už motina ir kitus $400 už duk
terų, isz viso 
yra $4,300.

1926 taksu blankus turi Imti 
pasiustos taksu kolektoriui tu
mi’ distriktu kur tuksu-mokut 
jus gyvenu neveliuus Kovo 
diena 1927 mete. Taksai gali 
būti užmokėti pilnai arba ketu
riomis dalimis, tai yra Kovo 
15 dienu, 1927, Birželio 15 die
na, 1927 Rugsėjo 15, ir Gruo
džio 15 diena.

turi pa- 
isz $3.500 kaipo 

szoimynos galva

paliuosavimas
r

o
la

Asmenys, kuriu pajamos per 
1926 meta paėjo nuo algų ir ne 
virszejo $5,000. tegul vartoja 
pajamų taksu blanku 
1040A.

Form

Asmenys, 
ujo nuo biznio, inimant 
ninkyste, arba nuo pardnvimn 
kokiu nuosavybių arba rendu, 
ka’d nors suma mažiaus $5,000 
turi vartoti didesne blunka 
Form 1040. Form 1040 taipiri 
reikalaujama
kur pajamos yra dauginus 
$5,000. nepaisiant ar nuo alga, 
biznio, profesijos arba 'kitu 
taksuojamu szaltinin.

kuriu pajamos pa
aki

atsitikimuose

nu įjos.
prezidentinis 
vadinamos.

gerinus
4 4

4 4 partu 
kaipo

(nieko ne-

visi

gyve-
yveno Buffalo, New

r>.

Daniel Boone.
Daniel Boone, Kentucky val- 

st i jos tyrinėtojas, buvo vienas 
isz narsiausiu ir mvlimiausiu 
vyru tyrinėti Su v. Valstijų že
mes. 
35m.

apsigyveno

Ji la-

Union 
1869 mete buvo 
Gold & Stock Telegraph kom
panijos. Jis ežia pradėjo invai- 
rins iszradimus. Szita ’kompa
nija nuo jo kelis nupirko Už 
$40,000. Su tais pinigais prado- 

darbo vieta 
Orange, New Jersey, 
sziandien veda

jo savo West 
kur hot 
bandv- 

v i šok i u isz- 
negali- 

Jis iszsieme 
patentu szioje 

svetimose szglyso. 
darbo 

Jis su- 
maszina,

savo 
mus. .Jis tiek daug 
radimu sumislino kad 
ma visus minėti, 
tukstanezius 
szalyje ir
Ir jo iszradimai davė 
net milijonui žmonių, 

mimeografo
raszoma maszinele,

mane 
pagerino
fkurt umui) atidi foną, subma
rine torpedo ir t J. Nei vienas 

tarpe moder- 
to'kia 

užima

kitas žmogus
niszku iszradeju užima 
augszta vieta kokia 
Thomas Aiva Edison.

Peter Cooper.
Peter Cooper, Amerikos isz- 

dirbejas, iszradejas ir filantro-
pas gimė New York’e Vasario

1791..
(Y

Jis gimė Vasario 11, 17- 
netoli Reading, Pennsyl- 

vanijoj. Visoj jaunystėj kovojo 
Indijonus. Jis nuturėjo ypatin
go mokslo, bet viską žinojo 
apie medžiojimą. Turint tik 1.8 
metu jis su tėvu persikėle in 
North Carolina,
ant ukes ir apsivedė. Bet nepa
tiko jam civilizuotas gyveni
mas. 1761m. jis prisidėjo prie 
medžiotoju ir Tyrinėtoju gru
pes ir iszkeliavo iii vakarus. 
Nuo to laiko jis medžiojo ir ko
vojo Indijonus. Su broliu tyri
nėjo daugeli daliu Kentucky, 
kur vėliaus apsigyveno su szei- 
myna. Laike Revoliucijos ka
res, kuomet Anglai kušino In
dijonus atakuoti Amerikie- 
czius buvo 
Boone ginti 
Kentucky valstijoj. Viena syki 
Indijonai suome ji ir jo drau
gus ir jis iszgolbojo draugus 
derėdamas su Indi joną is. Jo 
pabėgimas nuo Indi jonu pada
ro labai interesinga pasaka. Jis 
nudavė kad jam Indijonu gy
venimas labai patiko, buvo In
dijonu draugas, davė plaukus 
iszhipti, davė iszvalyti jo bal
ta krauju upėj ir veidą iszpar- lttH yra aprūpinti mokslą ' ir i • j • I V • • • • - . .. - . .

iszkeliavo in

a ta kiloti
užduotis Daniel
jo szali tolimoj

Tnredamas 
pamint i kepu

res neturėjo progos 
mokslo. Sulaukės 17 metu mo
kinosi knrietu-gaminimo anul- 
ta. Jis iszrado kerpamoja ma- 
szina. Jis per visa savo-gyve 
nima atliko invairiausius dar
bus iki 1830 metu pradėjo ga

ji užinteresavo 
ir buvo 

pirmas ruliuoti kalta geleži. 
1830 meto pastate pirma loko- 
motyvini inžina Amcrike. Jis 
interesavosi telegrafo susine- 
szimais ir prisidėjo prie pasta 
tymo pirmo kabelio po Atlan- 
tika. 1876 ji naminavo Inde
pendent Partija in prezidentus 
Peter Cooper mire New Yorke 
1883 mete. 1854 mote jis ipstei- 
ge New Yorke gerai žinoma 
Cooper Union arba Cooper In
stitute mokykla, kurios tiks-

12 diena, 
pagelbėti tėvui

minti klijų.
iszdirbvstegeležies

I

ingyti

vuoti. Bet pasirodžius pirmai skaitymo 'kambarius ir knygv- ____ ! _ I n i v t.i * r kprogai jis pabėgo ir už penkių nūs darbo žmonoms.
. . - ” 1

- F.L.l.S
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

Mokamo S.ežia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą prlde- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalu su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis,

t _

R. BALL, Prezidentai
G W. BARLOW, Vice-Pro.
J. E. FERGUSįON, Kas.

D A DA

K
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BEAR 
BALSAM

ken-

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimas SĄNARIUOSE, 
REUMATISZKI Skaudėjimai 

Tuojaus prasiszalins nuo tavęs kaip 
tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO (
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu, 
ezianeziu vartojo ir vartoja. Jeigu negausi tuos yoistus pas vietini 
aptiekoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c už maža bonkute, 
arba 60c UŽ didelei bonkute, o mes tu ojnus ihzsiusinie. Adresavokite

BEAR BALSAM PRODUCTS CO.
214 S. MAIN ST. Dept. 51. SHENANDOAH, PA.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
3-ežias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusa— 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus m szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

■v

>•

»
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-BAND
Angliąkasių Kurpes

Su Drūtais Pailgintais Padais
Labai ilgai nešiojasi, 

f *

Tik tegul kiekviena 
kurkos ir jos bus drūtos, taipgi reiškia pinigų 
galima nešioti.

I*

nupirkta kurpių pora turi Raudonų Bolę ant
, nes jas ilgaitaupymą nes

“MISHKO”,Kuomet reikalauji skurines darbui kurpes prašykie
“Mishko” padai vandens nepermerkiami ir 

Raudonos Boles ženklas yra

-

“Ball-Band” darbui kurpes, 
ilgiaus nešiojanti negu skuriniai padai, 
ant kurkos.

s£cšr-
Mishawaka Rubber & Woolen Mfg 

? j 460 Water Street* Mishawaka, Ind.
. Co.

M V | ji | e
Ji

: V

e
*

M“Namai, Kurie Moka Milijonus del RtiMcs
į

’V

/v/.'1

' I'OI
■wW’M*
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WHITE BOOT
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Tikras Atsitikimas. Parasze del “Saules” XX.
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- tinote, jn^n mylista, — 
tarė ponas (^zurncckis — kar
tais manau, kad jam tas nusi- 
<luos ir nesibijau nieko. Tai 
szelmis, taip drąsiai nuėjo sa
kytum, girtuoklis degtines ger
ti... kas per vaidentuve to žmo
gaus! Duok, Dieve, jam laime! 
Duok Dieve, jam!...

— Taip tamsu, taip tamsu!
— atsiliepc’kunigas Kordeckis
— jiegi nuo ano paminėtino 
jusu užpuolimo saugosi. Gali 
ant viso būvio užeiti, nei nepa
matys...

Tas negali būti; pestinin 
kai, žinau, stovi ant szancu. bet 
ne priasz szancus ne priesz sa 
vo armotu gerkles. Jei neuž 
girs žingsniu, tai lengvai gales 
prieiti prie szanco, o pas
kiaus...

Uziu ponus Czarneckis per
trauke kalba, nes szirdis jam 
pradėjo plakti, krūtinėje pri
truko kvapo.

pradėjo

bėganti in visas puses kareiviu 
būriai; iszsigirdo triuku bal
sai.

Kunigas Kordeckis dar 
meldėsi ant muru.

Ant galo pradėjo auszti,
ponas Andrius nogryžo t virtu
vėn.

VIS

o

"SAULE” • •

AMERIKO KAREIVIAI BLUEFIELD, NIKARAGVOJE. |
Amerikonai atplauki1 in Bluefield, Nikaragva, apmalszy- • 

ti tenai!inius pasikclcliiis. Ant deszines stovi pulkininkas Le
wis, kuris prižiūri iszlipima kareiviu.

IS

subėgo beveik visa Szveliu Ica-

....• O

szanco.

žegnotiKunigas 
tamsybes.

«

Staiga kaip isz po žemes isz- 
dygd szalia kalbaneziuju t re 
ežia vpata. Tai ponas Zamoiš
kiš.

VIII.
Kas stojosi su ponu Andrium 

ir kaip jis iszpildo savo užma
nymu ?

iszejes isz tvirtoves kiek 
laiko ėjo labai atsargiai. Gero 
kai pnejejes sustojo ir pradėjo 
klausyties. Aplinkui buvo tylu, 
dargi pertylu, taip kad net jo 
žingsniai girdėjosi. Paejejos 
tolinus nuo muru dar 
ginus pradėjo žengti. Ir vėl su
stojo ir vėl klausė. Bijojo pa
slysti ir pargriūti dėlto, 
nesuszlapinti brangios žarnos, 
todėl Lzsitrauke isz makszties 
kardu ir pnsiramszcziuodamas 
žonge tolyn. Daug tas pagelbe- 
j<».

Taip czi npi nedarnas priesz 
savo kelia, pusvalandžiui pra
slinkus. užgirdo priesz save ju
dėjimu.

..— Aha,

tvirtoves

a tsar-

kad

armotos. Iszkiszes isz perkaso 
galva, pastebėjo kad jau visai 
netoli 'kiszi ant perkaso armo
tu vamzdžiai. Iszlengvo eida
mas perkasu, prisiartino prie 
ju ir surado jeszkomaja anuo
ta. Ant szancu buvo judėjimas. 
Matyt, pėstininkai saugojo ar- 
motas. Vienok patsai szanco 
augsztumas donge poną An
driu; galėjo ji išgirsti, bet ne
galėjo pamatyti.
dalykas buvo-lame, 
pasiekti armota.

Ant laimes perkaso szonai 
buvo nelygus, be to dar žeme 
buvo neseniai supilta ir nesu

Dabar liktai
ar galės

cziiipinedainas

riuomene, 'kaip paskiaus jjtva- 
i visužiavo patsai Miulleris su 

savo sztabu.
Ilgai truko judėjimas 

ermideris, kol pagalios sužino
jo Miuleris, kad armota t vožia 
kas susprogdino.
Liepta, tuojaus sujesz>koti kal

tininką. Iszauszus rado karei
viai perkaso apalpusi poną An 
driu.

Pasirodo, kad jis buvo tiktai 
pritrenktas ir nuo susijudini
mo negalėjo nei kojų, net ran
ku valdyti.

Visa ta diena jis sirgo.

TINKAMAS MAISTAS
IR GIMNASTIKA

ir Arthur A. McGovern, Buvusis 
fizikos Direktorius, Cornell 

Medical College.

svarbus iSzsidirbimui geros po
zitūros, sustiprina krutinę, 
taipgi padaro laimu ir gerai 
voikianezin nugarkauli.

Sveikatos straipsniai, kurie 
paskutiniais deszimts metu bu- 

1 o Įpnuzdinami Suv. Valstijose 
.r Kanadoj atneszn man tnks- 
tanezius laiszku nuo užintere- 
Ruotu skaitytoju. Kuriuose bu
vo aiszkinama apie j u sveika
tos suirimą iAzdestant kaip ir 
kokiu bildu jie norėtu lavintis 
sveikatos atitaisymui. Kuriuos 
laiszkns jirierniau ir tuojau in 
dvylika skyrių sutaisiau, ir 
kiekvienam sutaisiau atskira 
manksztinimosi forma atsaky
mui in visus klausymus.

Szis Set No. 3.
Jei jus kiekvienos sanvaites 

straipsnius iszkirpsite ir palai
kysite tai pabaigoje dvylikos 
sanvaieziu, turėsite pilną siste
ma taisyklingu, manksztinimo
si konstrukcijų.

Pavyzdis Vidutinio Valgio.
Pusrycziai:

sustiprina
*

H.

/

TARADAIKA

1b •>

Vyrncziai, aplaikiau ana die
na puikia dainele isz Szenado- 
rio, nuo kompozitoriaus profe
soriaus Birbinaiczio kuria 
jums pagiedosiu pagal “Sėjau 
Rūta” alasa, na ir pradedu:
Pagiedosiu gražia daina, 
Gražia daina, kvailiu vaina, 

(du knrt)

t) kas ten? — paklausė.
Ponas Andrius nuėjo 

persprngdiuti paraku didžiule 
Szvedu armota.

Kaip.' Ka ?
Paėmė parako žarna vir 

vilto, skirtuva ir nuėjo...
Ponas Zamoiskis tik susiėmė 

galva.
Jėzus, Marija! Jėzus Ma 

rija! — tarė pats vienas ?!
Ir kas jam pavelijo? Juk 

tai negalimas daiktas!...
Asz! Dievo gaivinu vis-

)

atsake kunigas

l’žpuo- 
at sargu-

savo

szancu

kas galima, net ir laimingas j< 
sugryžinias! — 
Kordeckis.
, ZammkU.nutilo, Czarneckis 
pradėjo verkti isz susigraudi
nimo.

Melskime^! — tarė k u-
nigas.

Atsiklaupė visi trys ir pra
dėjo melsties. Abudu didvyriu 
pradėjo nerimuoti. Praėjo pus
valandi. valanda, taip ilga 
kaip amžius.

Jau gal nieko nebus! — 
tarė ponas Czarneckis.

Ir sunkiai atsiduso.

sargy/hn... 
limas iszmokino juos 
nio! — galvojo sau.

Ir iszlengvo ojo tolyn. Džiau
gėsi, kad nepaklydo, nes taip 
buvo tamsu, kad neinate 
kardo galo.

Anie szancai yra daug 
toliaus... matyt, einu gerai!— 
kalbėjo sau vienas.

Tikėjosi, kad prie 
neras žmonių, nes nebuvo jiem
ko timai veikti. Galėjo tik poi 
szimta, ar per du szimtu žings
niu stovėti paviene sargyba, 
bet. likejpsi kaip nors tamsoje 
praeit i pro ja.

Duszioje jis.džiaugusi. -•
Ponas Andrius buvo ne tik 

tai drąsus žmogus, bet ir atka
klus. Noras persprogdinti di
džiąją armota džiugino jo szir- 
di. Eidamas perstatė sau, kai]) 
persigas Szvedai, kaip griež 
dantimis Miulleris, kai]) nulin
dęs žiūrės in vienuolvno nuirus 
ir net patsai juokėsi isz to.

Kartais spaude jo szirdi vie- 
nuolybe, bet neilgam.
apie tai, ka turi padaryti ir 
ėjo be baimes 
apie savo likimą.

Apsidairė aplink save kar
ta. Nei vienuolyno, nei bažny- 
czios nesimatė! Viską užgulė 
tirsztas nepermatomas rūkas. 
Mane vienok jau toli nuėjės ir 
kad .jau tuojaus turi Imti szan- 
cas.

Mane

G v- 
dyta jis korupestingiaiiRiai 
Vakaro beveik visai pasvoiko- 
jo.

Miulleris tuojaus liepe atves- 
pasi- ti ji pas save.

Susirinko

szahisi, uos buvo atadrogis.
Visa tai iszskaitos, pradėjo 

ponas Andrius iszlengvo lipti 
prie armotos.

Minucziu penkiolika 
darbavęs, insikabino ranka už 
anuotos. Valandėlė taip kabo-1 ofieieriai. Ponas Andrius būvi* 
jo ore, bet nepaprastas jo stip
rumas leido jam to) laikyties 
inkibns, kol neinkiszo armotos 
gerklei) žarnos.

szunie, deszra! —
— liktai nenz-

pri-

-- Te, 
sumurmėjo 
springk!

Pasakęs tai, nusileido žemyn 
ir pradėjo joszkoti virvutes, 
kurios vienas galas buvo
kabintas pri(» žarnos, antras gi 
buvo nuleistas perkasau.

I ž valandėlės sueziupo 
Bet dabar užvis sunkinus buvo 
uždegti virvute, nes rei'kojo 
F'kilti ugnis.

Ponas Andrius 
lauko, kol ant 
pradės kareiviai sznekneziuoti.

Ant g 
skiltuvu skelti

virvute,

,|a.

valandėlė 
szanco balsiau

pradėjo

visi žymesnioji

iszbales ir ntivarkes, bet laiko
si ramiai.

— Tu susprogdinai
ta? — paklauso Miulleris.

— Asz! — atsake ponas An
drius.

a nuo

— Kokiu bildu padarei ?
Ponas Andrius, pinko nuslėp

damas, trumpai viską, apsako. 
Ofieieriai stebėjosi isz jo to'kio 
narsumo.

— Didvyris!.., 
nigaiksztis lleskis.

Ponas Andrius atsiliepi1.
Daug musu yra tvirto

vėje lokiu,, ka .pasiszv.onlo.yra. 
ant visko, 
valandos’ 

-- Turiu

tan* kn-

Nežinote dienos ir

Apsaugok ir užlaikyk sveikai 
nugarkauli.

Aiszku, kad nugarkaulis yra 
vienas isz svarbiausiu kimo są
nariu. Nes nugarkaulis ir nu
garkaulio muskulus laiko kuna 
staeziai, pavėlina nervu plėve
lėms veikti laisvai be trukdy
mo.

Susitraukęs, silpnas nugar
kaulis suteikia spaudimą kru- 
t ineje ir viduriuose, žnaibo nu
garkaulio nervus, ir isz to pa
einu meszlimgio traukimai, ne
vienodas alsavimas, blogas 
maisto suvirinimas ir nervu su
irimas. Mes turimo sutaisė ata
tinkamus 
straipsnius, kas gerai iszdirba 
nugarkaulio muskulu stipruma 
ir tuomet jie veikia tikroje 
prasmėje. Taipgi yra manksz; 
tinimas kuris palaiko nugar
kaulio lankoma ir ji iszlygina. 
Czia mes iszdestysime iszdirb- 
tas manksztinimosi formas, gi 
kitas tankumo straipsnius pa- 
žvmoj ime vėliaus.

Exercise No. 1
Atsistok staeziai, paimk laz

dele arba sžltiotOs kotą, išzkelk 
auk.S'Zcziau galvos ir laikyk

blogas

ma n-kaz tin i m os i

leistas 
ham,”

* I

niu, 
beans,

“egg plant”,
? t

Pu

Už mergas pakelta.
Bosas tkraido kaip pasiutęs, 
Gerai mnnszaino prisiputes, /

Kad eitu in grinezia.
O tas bosas užsimano,
Sztai džioga pargabeno, 

Szauke kvailius gerti.
Kaip tik kvailei susiejo,
Džioga tuoj apsisedo,

Vilko balsais staugė.
Ant baisaus balso tos daineles,
Pradej’ rinktis ir mergeles, 

Prasidėjo lobis.
Prie pulko tu jaunikiu,
Atsirado ir ženikiu,

Drauge ulavoti.
Viens isz ju suriko hurra!
Duosim diedam in skūra, 

Ko czion atsivilko.
Vienas “bile” pasigriebęs,
Galvon reže kiek galedams, 

Net k ra u jei isztiszko.
Antras lazda nusitvėrė,
Vėl per galva kitam rože, 

Smegenis pasirodo.
Ir suriko dievuleli,
Gelbėkit mane dobilėli, 

Ba mane užmusz.
Kvailis prosą pasiėmė,
Ir per puodyne seme, 

Tas kaip kuolas krito.
zknt to riksmo ir cypimo,

Grapefruit ” 
arba apeh/ino skystimas, vie
nas virtas arba vandenyje isz- 

kiauszinis, 'du “gra- 
selenu arba komu pyra

gėliu, kavos užvaduotojo, ka
kao arba silpnos arbatos. Lai
kotarpy j pusrycziu ir pietų isz- 
gerk du stiklu vamdens.

Pietus: Daržovių pasirenkant 
isz svkancziu — szpinaku, žir- 

“st ring
rfl?piu, stareliu (aspa

ragus), k(į|’nu. Stiklas pieno, 
juodos duonos, desertui gelati
nes, ryžiu arba “tapioca” 
dingo. Lai'kotarpyj pietų ir va
karienes iszgerk tris stiklus 
vandens.

Vakariene: Viena porcija mė
sos, žuvies arba visztienos, kep
tos, viena žalia daržove, kepta 
bulve, taipgi suvalgyti bulves 
oda, desertui szviežiu vaisiu, 
gėlai i uos, rieszutn arba pyra
gėliu ir sūrio.

Visus laiszkns adresuokit 
Arthur A. McGovern, 5 West 
66th Street, New York City, 
atsakymui indekite užadresuo- 
ta voką ir ženkleli.
. Arthur A. McGovern. Daugeli žmonių atselino,

I

B

Staiga tolumoje pasirodė ug
nies stulpas ir pasigirdo toks 
baisus sprogimas, tarytum vi
si dangaus perkūnai griuvo 
ant žemes.

J ’e r sprogi lino! persprog 
dino! — susznko ponas Uzar- 
neckiy.

Nauji sprogimai 
jo žodžius.

Kunigas 
pradėjo melstis.

SzvencziaUsioji Motina! 
Globoja, Užtarytoja, gražink ji 
laimingai.

Ant muru kilo
nieko nežinodami, 

ginklu. 
Subėgo ant muru ir vienuoliai. 
Niekas jau nemiegojo. Dargi 
motervs
dėjo kiti kilu klausinėti, 
atsitiko:

— Kas ten?
— Užpuolimas.

Didžioji Szvedu armota 
sprogo! — suRzuko Martynas.

— Stebuklas! stebuklas!
— Sprogo didžiausioji

perkūnai

pert raukoI

gi atsiklaupė ir

t rinkszmas.
Kareiviai, 
kas stojosi griebėsi už

pnkilo isz miego. Pra- 
kas

ar-
mota!

— Kur kunigas Kordeckis;
— Ant muru! meldžiasi jis 

tai |/adare!
—■ Ponas Andrius per- 

sprogdino armota! — reke po
nas (1za merkis.

Andrius

Am

— Ponas Andrius! ponas 
Andrius! Garbe Szv. Panelei! 
.Jau negales mums kenkti! ,

Tuo pat laiku girdėjosi judė
jimo atbalsis ir Szvedu stovy
kloje. Ant visu szancu iižžibifv 
ta ugnis.

Ugniai szviecziant matyta

Isz tolo žiurėjo.
Bobos isz baimes sukliko, 
Ba du isz kvailiu atliko

Ant aslos gulėjo.
Protingi nieką ne sake, 
Tik kožnas galva pakratė 

Nieko sau nedaro.
Vajei! va jei! ratavokit, 
Greit daktaru pargabenki t, 

Ba jau netrivosiu.
Kaip tik daktaras pribuvo, 
Visiems galvas tuoj susiuvo, 

Kad smegens nebyretu.
Palicmonai kožna viena, 
Adgabeno pas skvajera, 

Panedelio diena.
Kada stojo jie prie sūdo, 
Suprato kad bus jiems k ūda,

Ba blogai padare, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum- Skvajeris provos nepadaro,

In suda juos isz va re,
In džeila inkiszo.

Su paroda juosius varo,
Visi traukos in szali,

Kaip nuo bestijų.
Sztai už juju pasiutima, 
Szventos dienos peržengimą.

Turite kentėti.
Jaigu vienas isz ju mirtų, 
Tai kalcziauses gal but tvirtu,

Ant kartuvių baigti.
Stena daugel gulėdami, 
Dievo pagelbos szankdami,

Kad susimvietų.
Nuo to kvailo pikniko, 
Kožnas liūdnas pasiliko, 

Ir uosi nuleido.
Gerkit, merginas mylėkit, 
Galvas savo skaldinekit,

Tai jums ant sveikatos.
O ka, ar ne daili dainele 

“Sėjau Rūtele?” 
draudžem vargonininkus idant 
jaja nenaudotu ant koncertu 
nes yra “peperaitod.”

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialiste 

Visos Kroniszko* Ligos.

abiem rankom. Taip kebkis že
myn, kelius stipriai isztiestus 
laikyk, lazdele leisk žemyn 
prie žemes kiek galima. Atsi
tiesk ir vėl 'lenkis taip pakar
tojant.

Szis manksztinimasis yra la
bai geras lankymui nugarkau
lio. Turite pasiekti žeme kelius 
nesulenkus.

Exercise No. 2
szonu prie sienos.

— Turiu daugiau 
viena kilpa stovykloje! 
ke Miulleris.

Ir mes tai žinome, 
tvirtoves nepaimsite, kol nors 
vienas gyvas žmogus t (m bus! .

t negu 
atsa-

y

;alo isžlengvo
’’g’1':

Iszgirdo Idirpiviai kauksze- 
jima ir pradėjo Vokiszkai 
klausti:

() kas ten perkase 7
— Tai asz, liaus! — atsake 

ponas Andrius — iszkrito per- 
s, todėl skeliu

— ' Gerai, gerai! 
kareivis. — Laime, kad ne 
szaudo, nes patsai oras nu
trauktu tau galva.

— Aha ’ — mane sau ponas 
Andrius — tai armota dar ir 
užtaisyta. Dar gerinus.

Tuo laiku inmirkyta sienojo 
virvute užsidegė ir kibirksz- 
tis kilo augsztyn per sausa jos 
pavirsziu.

Reikėjo bėgti; ponas Andrius 
nei minutes nelaukdamas, lei
dosi bėgti isziigai perkasa, 
žiūrėdamas in nieką- Pabėgė
jus kokius dvidoszimts žings 
niu parupo jam pasižiūrėti at
gal.

Apsistojo.

pradėjo

Pasmerkta jis mirt in.
[TOLIAUS BUS]

Bot

kasau sztempliu 
nemanydamas ugni, kad surasti

SCRANTON ŽMOGUS
REKOMENDUOJA.

—- atsako

oras

Mr.
Wright St., Scranton, I 

“Asz
White’s

J

ar v ra sargv-

kelinta
iszgirdo

— lodomu, 
ha ! — mane jis

Bet nespėjo jis ir 
žingsniu nueiti, kaip 
žmonių žingsniavimą ir iszkart
keli balsai invairiose vietose 
paklausė:

— Kas eina?
Ponas Andrius stojosi kaip 

inkaltas. Net prakaitas pradė
jo lietis nuo kaktos.

Savas! — atsiliepi* kiti 
balsai.

— Ženklas ?
—- Upsala.

Atsiliepimas ?
Karūna!...
Ponas Andrius suprato 

tuomet, kad tai sargyba mai
nosi.

— Duosiu asz jums Upsala 
ir karūna! — sumurmėjo.

Ir pradžiugo. Buvo tai labai 
patogus laikas nes galėjo liuo- 
sai praeiti pro visa ‘kareiviu 
linija kol atsimainys sargyba.

Ir drąsini ojo paskui grysz 
tanezius isz sargybos karei
vius iki pat szancu. Kareiviai 
paikiaus pasuko in szali, jis gi 
pasislėpė perkase.

Tuo tarpu kiek praszvito, 
Ponas Andrius ir užtai pado* 
karojo dangui, nes patamsyj
nebutu radęs pageidaujamos

ne-

Pažiūrėjęs atgal 
pamate, kad jau virvute daug 
augszcziau d-ga, negu kad pa
liko.

Kasžin, ar tik asz neper
art i stoviu? — tarė sau ir nu
sigando.

Leidosi todėl vėl kiek galė
damas/bėgti, bet pataiko ant 

ruometakmenio ir sugriifvo.
baisus
orą; sudrėbėjo žeme, 
medžiu, geležies, žemes gaba
lai szvilpe jam pfo ausis, jis 
nustojo nuovokos.

Pasikiaus buvo dar keli isz 
eiles sprogimai. Sprogo dar ke
lintas greta stovineziu užtaisy
tu iwmotu, bot ponas Andrius

Tuomet 
trenksmas sujudino 

mėtomi

jau negirdejo to, nes kaipo ne 
gyvas giliojo perkase.
Negirdejo taip^at nei sužeis

tųjų vaitojimo ir pagalbos 
szaukimo; negirdejo nei to,

’a 
, vartojau 

Lung Healer g 
ir pripažino kad tai yra 
riausia gyduole del kosulio nes 
greitai iszgykle mano kosulį. 
Galite szita laisz.ka pagarsint; 
gal kitiems pagelbės.

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

GYD1KIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis bu žolėms 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai Vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus kraują nuo 
visokiu Ilgu. Mes užlaikome įvai
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 szlapinl- 
mosi, perszalimo, rumatlzmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greiczlaus kreipkite! 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms Žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud1 
ma, puslapiu 002 bu juodais mink-

szo:
ra-
Dr. 

gyduole 
ge-

(E.22

ad.

kaip sprogimo vieton tuojaus
/

* « r. į'

spaudos, pagal tikra 10 Ir 6 spaud1 
ma, puslapiu 002 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4,75, Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogą. Reikalaujame pardavinSto-

kolonijas. Adresavoklte sziteip:

Spencerport, N. T,

Ju musu žolėms po visus lietuvlszkus

M. ŽŪKAtTlS, 
25 Gillet Rd.

asmens augsz-
Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Atsistok,
Tiese koja atromk tvirtai prie 
sienos, kaire koja atmesk tris 
pėdas in szali nuo tieses kojos, 
žinoma sulyg
ežio. Kaire ranka patalpink už 
galvos siekiant siena, taip su
ka ui kaire ranka ir leidžiant 
per galva iii szali. žemyn tol, 
kol pasieksi žeme szali kaires 
kojos, ir vėl sugryžti in buvu- dėjimuose. Litiszkas vyru ligas, 
šia pozicija.

Szis pastarasis manksztini- 
masi yra moksliszka .permaina 
nuo paprastu, k. t. lenkentis 
pirmyn ir atgal ir siekiant kojų 
pirsztus. Szis invairumas su- 
manksztiniinosi daugiau veikia 
in streninio nugarkaulio mus
kulus, inskaitant ir szonu mus
kulus taipgi inskaitant. ir szo- 
ninio nugarkaulio muskulus.

Exercise No. 3 i
I ’a ka r to jus main kszt in imasi 

No. 2, iki deszimts kartu, persi
mainyk dedant prie sienos kai
re koje ir taip pat judinti tiese 
ranka iki deszimtskartu.

Exercise No. 4
Atsistok staeziai, laikant laz

dele arba szluotos kotą skersai 
pecziu, tieskis užpakalin len
kentis per klubus, galva atme
tant užpakalin tiek kiek galint. 
Sugryžk prie pradedamosios 
pozicijos ir vėl lenkis taip pa
ku r tojam t.

Dauguma nugarkaulio mank
sztinimosi neingija 'lenkti nu
garkauli užpakalin. Todėl la-

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų,

bago ar neuritis ligas.
Kraujo ir Odo* Liga* visuose pa-

Bo operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna •antaite—Seredomi*, K«t-
Ofiso* va-vergai* ir Petnycziomis.

lando*: 9 ryte iki 8 vakare.
BAUSUM NAME.

Antra* Flora*,
POTTSVILLE. PA.

4 S. CENTRE ST.

Mes Duodame
Patarimus Dykai

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

Mes kalbam lietuviszkai

I

kaip: Už-

■r

bai svarbu lankstytis in ta pu
se negu in kuria kita. Pastara-

• « . B * *Bis manksztinimasi yra labai

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

.... ■!—-mi e I ■ . .......... . ■

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro Klino Sztoro.

19 W. Center St. Mabanoy City

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvlu, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t, 
520 W. Centra St. Mabanoy City, Pa.

I

*
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t Po keliu sanvaiczin ligos,— Petnyczioj sueina lygiai 
metas laiko kaip anglekaaiai nelaba mirtis pasiėmė gerai 
gryžo prio darbo po straikavi- žinoma gvaboriu Vinca Leva- 

Straikas navieziu, Utarninkemui 5Vii menesius.
prašu
bėrio 1925 mete, o užsibaigė 18 buvo isz Lietuvos da vaiku i

Greenfield, Mass. — Jaunas 
vyrukas, 18 metu su savo drau 
gia iszvažiavo automobiliu ant 

” arba “joy 
ride”. Gryždami namo nuvirto 
apie deszimts pėdu nuo kelio. 
_______________ i užsidegė o su 

i ir abudu 
jauni žmonis, nes ne buvo lai-

4 < good times

po piet Automobilius
idejo pirma diena Septem- apie 12 valanda. Velionis pri- juonl drauge sudega i 
» 192.5 mele, o iižsibaiffo 18 buvo isz Lietuvos da vaiku in įmini 'žmonis nosį na

Shamokus po tam atvažiavo in ]<o sprogt isz po automobiliausdiena Februariaus 1926 mete.
Nedėlioję atsibuvo krik- 

: ziynu» dukreles Vinco Supra- 
navieziu kuri aplaike vardus 
Katarina, Alberta. Kūmais bu
vo Andrikiene su Jataneskiu 
isz New Filadelfijos.

Shenadori dirbdamas kasvklo- kuris prislėgė nelaimingus'. Isz

Isz Lietuvos.
rJ Ix in * f

STRAIKAS STRYT KARIU DARBININKU SHANGHAI, KINUOSE.

KA DEGTINE PADARO.
Paineziu 'kaimo, Szveksznos 

valseziaus gyventojas Jurgis 
Žiogas, arės lauka rado netoli 
ežios keno tai pamesta pusbon- 
ko degtines. Žiogas buvo tik 

I ka papietavęs ir jam užėjo no
ras pastiprinti pietus kaip rei
kiant ir jis at'kimszes paraga
vo ir iszragavo vijįa bonka. 
Bet už ]_ 
siose kaneziose turėjo 
skirti su sziuo pasauliu. Žmo
nes invairiai kalbėjo: vieni sa
ke, kad Žiogas pats nusinuodi-' 
jes, kiti sake, kad žmona 
nuodijusi. Kada gąndai pasie
kė policija, ji iszkase lavona ir 
gydytojas isztyres rado vidu
riuose arszeniko,

šia. I _ _ „ .... ..... .
atgal užsidėjo graboriszka biz . k/paimti pavyzdi r? .i j : —: • i . .
Paliko dideliam nuliudimia 
paezia, dukteria O’Harren’-
iene ir sunu Jeramina. Prie u- Į bambilistus. Mirusiu pravar- 

yra George Black isz Ley- 
' Miss Svatela isz Grcen-

Dyi(k'szimts penki metai f0jo baisaus atsitikimo priva- 
i musu jau- 

ni kim laike lyg apsirgimui. (nU(*)niene kad nepiszketu kaip 
1 ; beproeziai su automobiliais, 
' į neš nelaime seka pankui tokius

i— Ona Brazgiliene aplaike lojo prie Szv. Jurgio parapijos . jes yr 
Tskyrima nuo savo vyro Jur- keliu bažnytiniu drauguviu , (]on jrperskyrimą nuo savo vyro 

gio isz Frack v i lies.
— Jonas Staveckas, 1229 E.

į kaip ir prie Moose ir Lietuvisz- 
. Velionis buvo ra

maus budo žmogus, mielaszir-

I n < u i f 11 j j i i 
ko kliubo.

» 1

Pine uli., pertaiso savo narna ir (pngas jp mylėtas per tuos ku-
užvede naujausios mados elek- 
trikini apszvietima su puikiais 
liktoriais kuri užvede Flo Elec-

rie ji pažinojo.

field.

Detroit, Mich. — Niurkiu 
kaime tikra Sodoma darosi su 

; musu moterėlėms, kurios be

pusvalandžio didžinu
pers i-

nu-
».

vėliau
Paveikslas parodo Nanking ulyezia, Shanghai, Kinuose, kur atsibuvo kruvini sumi- 

szimai darbininku dirbaneziu ant strytkariu, kaipo protestą prieszais svetimžemius, kuriusvetini žemius,'kas 
pasitvirtino, ir Chemines Labo
ratorijos tyrimais, 
tardymas ir buvo 
kad Žiogo

czionah gyvena daugybe.Laidotuves atsibus Suimtoje1 paliovos trauke namine ir nuo

'’"žnyczbje ant kuriu bi^^'i^igero'pliw^o'^tdp 
pažystamus, apsiseiliavusios

su bažnytinėms pamaldoms Sz. jos paransta kaip velniszka ži
■> - T • 1 v •• j 1 • *' . * " ...

kas) 312 W. Pine uli. Turėda
mi panaszu darba duokite te
lefoną 314W o atvažiuos pas 

ir duos patarimus.
— Petras Mikelionis, 15 me

užsipraszo visa's j 
draugus ir gimines.

— Mare Karlevicziene, gy
venanti ant Oak ant Catherine

tu vaikas, surado savo sese r i nli., skalbdama drapans, kokiu

PAJESZKOJIMA1

o vvrelis ir

žmona
Petra

Ona, kuri gyvena Mahanojuj. tai budu inkiszo ranka in elek- 
trikiui ringeri, kuris jai su-

Juozas^ Rutkauckas su- ’,spaude haisei du pirsztus. Dak- 
l. . ' / . ”, \ ‘ ‘
Pottsvillej, būdamas tenuis ke-1 
les sanvaites, gydydamasis po 
pasekmingai operacijai.

gryžo isz Warne ligonbutes, I tl,riv) apžiūrėjo žaiduli ir mo
tore gydosi namie.

Eidama nftmo isz vieti- 
Jurgis Moluszis isz Phi- nes ligonbutes, 1 metu Teofi- 
liiirw Innkosi nnr Roles 1^ Sus(‘viczillt»', 32 N. Gilbei!

1 pasiutiszka bambilista,

ladelpbijos lankosi per kele 
dienas pas p. V. Supranavi- 
ezius ant W. Pine uli., ir pas 
gimines Middleporte.

.. X . --................................., ...........................................

uli., likos sužeista per koki tai I

NAUJAS SLAPTYBIŲ 
ISZRADIMAS.

TIKRAS BUDAS BAIGT 
MUSKULU SKAUSMUS.

o smarve n/nszpasaky-
Vyrai pusgirti

vaikszczioje 
sunuria. Kožnojo stuboja ver
da naminia, todėl neturi laiko 
prižiūrėti vaiku no pagamyt 
valgio,
ta stubosia.
vaikszczioje po ulyezos, kelnes 
apsmukia ir diržai nutrukia — 
iszrodo kaip laukinei. Ir mu
su mergaites seka paskui ma
mytes. Apsirengia trumpom 
dresukems eina ant szo'kiu o 
konia kožna turi bonknte su 
ramybia ir isztrauke isz kokios 
ten slaptos vietos, o kaip jau 

(gerai parausta tai pradeda

Prasidėjo 
nustatyta, 
norėdama 

nunuodyti vyra tyezia numėtė 
buteli užnuodytos degtines, na 

“pasilokamijo.”
Bet ir žiogienei no in gera tas 

Teismas nubaudė ja 
dvylika metu sunkiųjų darbu 

Sziomis dienomis 
Vyriausiasis Tribunolas patvir

iszojo.

kalėjimo.

tino Žiogienei paskirta baus
me.

Rokiszkis. —
cziuje

Szianle vals- 
yra pasirengusios 29 

szeimvnos iszvažiuoti in Brazi 
Ii ja. Kamajų 18, Abelių 21,Abelių
Kriauniu 17, Jūžintu 23, Pane-

kuris į szokti czarlestona kaip koki j munolio 41. Isz viso 613 asme
[ nesustojo dažinoti kaip puvo laukinei Indijonai. Kas iisz nu
1 j ingai sužeidė mergina. Prava- su jaunos gentkartes bus atei 

ti Stepo Kurtzo, kuris laiko ho Įe mergina ir nuvožė pas dak-
Stanislova, 25 metu, pa- l/Juojantis motorciklistas pake-

teli ant 223 W. Center uli., mi 
re Vtarninko vakara, 
ma nuo kokio tai laiko.

■tara. Badai keli žmonys paeini'

i tije tai Dievas tik žino.

Wilkes-Barre, Pa. — Porele
numeni automobiliaus ir kaip C7aa pabėgo nuo tėvu: mergina % • v < I m I / t zi t n , I? rt ri I ii 4- r.i .w I T x 1 1 ••rodos locnininkas turės 
kyti už tai pas burmistrą.

atsa-

nys.

“SUMAINĖ.”

Pajcszkau savo dede 
Skapara kuris atvažiavo in 
Amerika 1911 mete in Chicago. 
Taipgi pusbroli Augustina Ži
liu, turbūt atvažiavo in Ameri
ka 1903 metais in East St. 
Louis, 111., dabar nežinau kur. 
Turiu labai svarbu reikalu, 
medžiu atsiszaukti ant adreso. 
Kazimiera Linkevicziuke arba! 
pavarde po vyru n’a Baltru-; 
niene.

-Kas loszia kazyrose, nusipir
kite szia knygele. Parodo kaip 
laimėti. Prkiunskite 25c. stern- 
ponis. (.17

P. Mikalauskas
248 W. 4th St.,
So. Boston, Mass

(tU
K. Baltrunieno,

945 N. 25th. St.,
E. St. Louis, 111.

Pajes/skau savo brolio Vin
cento Kadiszio, 4 metai atgal

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

— Ne hm pro szali truputi 
su pažint i geriau musu gyven
tojus su graborium Antanu Sa- 
kalaucku, kuris gyvena ant 411 
E. Pine ulyczios, kuris gyvena 
tarpe musu jau tryleka metu. 
Oraborius Sakalauckas pribu- 

in Mahanoju isz Shenadorio 
uždėjimo 

; atarnauti t iems kurie ,

s 'bartinis klebonas 
Į kilmi 
[jam .

X o 
t i k 
hiz

Nebūk mizerijoj su strėnų skaus
mais ir skausmais del skaudamu pa
trauktu muskulu ir nariu atsiradusiu 
nuo sunkaus darbo, del per smarkiu 
manksztyniu, ar del kitu prieiaseziu. 
Naudok Johnson’s Belladonna Pias
ter’! prie skaudamu vietų ir skaus
mai, diegliai ir sustingimai jus apleis 
— beveik urnai.

Johnson’s Belladonna Plaster’is už
baigia skausmus tarsi magiszku budu, 
del to, kad jo vaistai per oda persi
sunkia tiesiog in apimtas vietas ir 
pradeda savo veikme umiu budu. Tu- 
kstaneziai sunkiai dirbaneziu vyru ir 
moterų susilaukė tame paprasto leng
vo, greito, tikro budo ingyt tikra pa- 
gelba del skaudamu ir patemptu mus
kulu. Nekcntek kitos minutes. Gauk 
Johnson’s Belladonna PlaMcr’i bile 
vaistinėje. Nuo momento, kai jus ji 
punaudosit, jus busit nustebinti jo 
puikiausia veikme.

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 

, Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137- 139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

j daigtus nuo ugnies.

gyveno Montello, Mass., dabai i I

s

Žalio-H 
vnls- U

Mariampoles apskri-
Jeigu kas apie ji žino 

tegul 
(L14

nežinau kur. Paeina isz 
sios kaimo, Liubavo

Puszalotas. — Sausio mene
sio 20 diena Puszaloto kaimo 
u'kininkas Ramanauskas Jonas 
nuvedė in Pasvalį turgun savo 
arkli paturgavoti. Sykiu nuva
žiavo to pat kaimo ūkininkas 
Pužauskas, kuris turguje pasi
siūlė Ramanauskui paturgavo
ti jo arkli. Greitu Igiku sugry- 
žo su pirkėju.t’. Paemes arklio 
liu’dyma ir palikes jiems savo

kaimo,
cziaus 
ežio.
meldžiu praneszt
pats atsiszaukia.

K. Kadiszius,
89 up. Powderly St.,

18 metu, Jule Paulauskas, <59 
Curtis Street, Pittston ir Juo
zas Szarpalis,

Seranton;

arba SKAITYKITE! SKAITYKITE ’.
22 metu, 207 

pqsiemePamaldos Carles St., 
nuo tėvo pinigais $2,900 isz 

paminėjimui mirimo krautuves ir gera tc\o auto-ve

Tamaqua, Pa. — 
už duszia a.a. kun. Petro (lu- 
daiezio,

kara 
rvte Szv. dingo kaip kamparas.

I
I

Carbondale, Pa.
metiniu sukaktnvin, atsibuvo ! ^dua, l aige atdaia y 1 • i
Utarninke 9:30 vai. __ _
Petro ir Povvlo Lietuviu baž- 

szv. miszias •

ir ANT PARDAVIMO.

Skaitykite kad Juozas Sawakinos, 382 South Empire Street 
Wilkes-Barre, Ra. sako apie Dr. Mendelsohn’o stebė

tina iszgydima. Jisai sirgo per septinis metus, turėjo 
keturis daktarus ir iszbuvo keluose ligonbutesc.

arkliuką 20-30 litu vertes, pir
uos auto-vežimas! kojas sėdo pajodinėti ir nesu-

Policija ju visur jeszko ir. 
žinoma ras,

Sirgau per paskutiniust 4

septinis metus ir buvau gydo
mas per keletą isz geriausiu 
daktaru. Buvau ligonbulese 
bet neaplaikiau jokios pagel- 

Turėjau baisus dieg
lius peczuose, kojuose ir kai
rėje pusėje; negalėjau valgyt; 
miegot nei dirbti ir buvau

Biznavas namas prie 528 W. 
Centre St. Teipgi namai 
dvieju szeimynu ant kit 
loto.
preke. Kreipkitės ant adreso:

Walter Zetus'key 
300-302 Zet uskey Bldg.

graboriszko nvezioje. Prie.-z 
___ ___

pn.-kui kun. K. Klevhiskas, <ln- vedžiai nuėjo blogu keliu i 
, atlaike isz-.savo L.

ingas szv. miszias, asistuo-' . ...............

de
hio,

i'-ikab'Utu patarnavimo del sa- j
\ <•, i.iy lemuju kuriuos Dievas 

pa save. Sa kala nė
ra tykaus budo žmogus i 

. in : ' , _ j
epagei.lauje, nes jaigu kam I K"n- >’■ <-zesna pasakė pa-

kunigai atgiedojo Ekzekvijas,''1 nįj?c!’as pėdsakas. J ie jauua-

i kep a.'■/.a
a a .*
Jh ‘>i r K VC f I < Ul 
jo n

- j
tonais, kur jo- (

ISZ
1 pat pradžių savo gyvenimo 
vaginėdami levu sutaupytus

kini. S. Dobiniui, diakonu P«r visa amži pinigėlius; suga-j____ ________
■ir kun. .J. Karaliui sub-diako-1 Yus’ in,l)nusl* i1 kalėjimas

jii laukia.
prireikia jojo patarnavimo, tai »'';ksla. Apart virszminetu dar 

- ji suranda namie kožnam laike.
reikalavimus

(sekantieji kunigai dalyvavo 
Supranta ji* ai reikalavimus ; pamaldose: V. Matulaitis, S 
žmonių ir parengė laidotuves Norbutas, I. Valancziunas, J. j 
kaip kam patinka, nelupa nuo' D'imczius, kun. J. liszkus 
- • ’ ...................... Ii.... i isz Phila.

pamaldose: V. Matulaitės 
' Norbutas
* J) u možius, kun. J.

Sžmonių kailius už laidotuves, kun. .1. Czepukaitis
nes 
ir

gryžo. Turgavotojai parsivedė 
nauja arkli in namus, bet no 
vienas 'nebenori priimti ir pa- 

Tai mat, kaip

ant 
o galo 

Parsiduos už prieinama

y

K

K■

' WE 9

vede policijai.
kartais atsitinka.

— .. .-y.....

Katalikiszko Kunigo 
Pacziule.

t.f.)

I bos.
t

Frackville. Pa
I nei dirbti 

labai nusilpnėjas ir sergantis. 
Pas kožna daktaro

PARSIDUODA GERA 
FARMA.— Wilkes Barreje mirė Sa- 

lemonas Jurgelaitis, jau subni- 
, vienugun- 

gis; visi ji ir vadindavo tikru 
“Salemonu,” 
džiausiąs prieszas

o. i
t kės puses amžiaus,

s turi krikszczioniszka būda 'l>-l|>hi.i«>s ir kun. J. Flood isz
szirdies 
gailės-1 

ežiu giminiu kurie neteko savo 
brangios y pa tos 
reike palaidoti,

mielaszirdingos 
žmogus dalindamasis

miesto. Prof. Pr. Dulke labai 
choru giedojo szv.gražiai su 

iniszias. Žmonių pamaldose danS 8®riau,

nes buvo di
ved v boms, 

ir užsiminus jam, jis atsakyda
vo, kad esą

A 11V IV l\U 041 > V/ | 

. Numirėlius prisirinko pilna 
pagerbti atminti savo “ 

mirszkite savo tautieti jaigu: buvmio klebono. A.
todėl neuž-, Idant

bažnvezia. .*

a. kini.
kada prireiks atlikti jums liud- P.etnii užbaigęs gyvenimą, ilso-
na patarnavima.

REIKALINGA.

(Ad. 'kis ramybėje.

Girardville, Pa. — Jeszkoto
• . x . . . . : jai surado lavonu Jono DavisLietuviszka i 

darbo in Lietuviszka hoteli
mergina prie įuris su devvneis 

t siais likos
angle'ka 

užgriautas RavenDarbas lengvas ir gera mokes |Kun kasvklosill Panedelio die-▲ I — ____ _ 1. ______ į •tis. .
laisžka arba galima matyti: 

Mrs. James Boss,
Leaders Hotel 

t!6) St. Clair, Pa.
Bell Phone 1374 J-1.

ANT PARDAVIMO.”

Atsiszaukite gi eitai per na jeszkoma Max Kasodo
! ir Fra no Jacobso. Szeszis isz- 
I gelbėjo gyvus.

upas ‘kūmutes 
už kitu atsako

mybes būti lygiai vedusiu, kai 
ir jus.” —V.

NAUJAS MUZIKALISZKAS 
ISZDAVIMAS.i I

Tomis dienomis likos at- 
bpaudinta ‘ ‘ Bijūnėlis’’ 
dantis isz 21 Lietitviszku dai
nų maiszytam chorui ketu
riems balsams, muzika kompo-

suside-

Namai ant trijų 
geroj vietoj ant didžiosios uly- 
czios. Namai tinkami ir del bi
le leokio biznio. Kreipkitės 
ant adreso.

S. Kunicki,
455 Sunbury St., 

Minersville, Pa.

szeimvnu e

tl7.)

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

lasbaUamuoja ir laidoja įnirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
azia n no papraacziausiu iki prakiL 
niausiu. Paraamdo automobiliu* dei 
laldotuviu, vąšeliu, krikaziyniu b 
kitiem* pasivaiinejimams.

Bell Telefonai 1878-M.

Chicago. — Jaunas Lietuvis 
Alex Norkus, 

j teisėjo Lindsey nutesitas 
vienu iki deszimties metu ka
lėjimam

Jis esą trosuos kompanijos 
draugu, ypacz merginu, taip
jau norėjos ir degtines, bet kad 
pinigu neturėjęs 
kriezio 1 diena insilaužes 
Christ Sųndin dirbtuvėlė 217 
W. Ill St. ir ten pavogęs cze- 
kiu knygute ir czekiu protek
torių ir paskui ernes raszyti ir 
keisti tuos czekius.Jis iszkeitcs 
viso czekiu už $2,100. Už tuos 
pinigus jis nusipirkęs automo
biliu ir smagiai keletą savai 
ežiu gyveno — i'ki netapo su
gautas.

Pasirodė, kald Norkus jau 15 
motu amžiaus buvo atiduotas 
policijos priežiuron už stiklas* 
tavima $50 czekio.

19 metu, tapo 
nuo

v
zituota per prof. J. A. Žemaiti, 
315 S. West Str., Shenandoah, 
Pa. Kas pirks 10 gaus 20% nu
mažinimu, 20 knygucziu 35% 
o 30 knygucziu 50%. Viena 
knygute kasztuoja $2.00.

X
&

Nesenci gyventojai Marce-
TmmT

it.

tai jis Lap
in

I

Lehigh V alley
EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS

SUBAT0J 19 VASARIO 

$5.00 In ten ir adgalios 
Treinas apleis Mahanoy City 8:25 
valanda vakaro ir pribus in Nia
gara Fall* 5:45 valanda Nedėlios 
ryta 20 Vasarid. Grįžtant apleis 
Niagara Falls 2 valanda popiet. 
Sustojant prio tu paežiu stacijų 
kaip ir in važiuojant.

Lehigh Valley 
Railroad

The* Rout* of The Black Diamond
-------- -—— ------------- ■--------

II
Puiki farma 45 a kori u arti 

Mahanojaus ir kitu miestu 
prie gero trakto. Didelis na
mas kuriame randasi salimas 
ir užeiga. Viskas geram padėji
mo. Locnininkas blogos svei-j 
katos, turi nusiduoti in ligon- 
buti, todėl parduos už pigia 
preke. Gera proga pirkti far
ma su bizniu ir padaryti gera 
gyvenimą. Kreipkitės tuojaus 
ant adreso. (Feb.

1

prabaszczius

line, Mo., nusistebėjo nemažai 
kada isz miesto dingo katali- 
kiszkas kunigas D. V. Downey

Szv. Bonaventur 
ros parapijos. Ta paezia diena
dingo ir jojo parapijonka, pa
na Maude Myers, duktė czio- 
naitinio anglekasio.
mai parode, buk abudu susi
kalbėjo ir pBjbego in Chicaga 
(kur daųgelU panasziu pabe-

Tyrineji-

Wm. Kunsevage
Locust Valley, 

Bitrnėsville, Pa.

4 Readin
< [męs

>

$4.00
IN

PHILADELHPIA
Washington’s Birthday

UTARNINKE 22 VASARIO

Dubeltavas 
Tikietas t

I

i

pas kuri 
atsilankiau pasakydavo man 
ka kita, vis kitaip. Pasida-I

I riau teip blogas bijojausi kad 
m irs u. Dasižinojau apie Dr. 
Mendelsohn’a ir apie daugy- 

I be žmonių kurias jis kzgyde. 
Pastanavijau jin pamatyt ir 

man kenkiadasi žino t i kas
ir kas do. per daktaras Men- • 
delsohn’a yra. Daktaras padare man atsarga apžiurėjima, 
iszekzaminavojo mano krauju, szlapuma, vidurius, szirdi 
ir plauczius, pasvėrė mane ir potam pasako priežasti mano 
ligos. ’Eik pamklykite! sirgau per septinis motus ir konte- 

mano ligos 
gydymą per Dr.

adga- 
valgau geriau nei kaip pir- 

Patariu

jau visa ta laika ir nežinojau tikra priežasti 
Po 

jaueziuosiu geriau kaip daug metu 
lios. Dirbu ir miegu gerai ir ’ 
miau. jaueziuosiu kaip vyras 20 metu vieton 38. 
kožnam serganeziam nepaisant tolumo, idant nelauktu bet 
kad tuojaus kreiptųsi pas Daktaru Mendelsohn’a. Priesz

po atlankymui tiek daug daktaru. 
Mendelsohn’a

Mendelsohn’a.
pabaigimu, noriu da pasakyti jog kada atsilankiau pas ta 
Da k ta ra Mem lelsoh n ’a, 
imti gydimą nuo jo tai %u noru apsiims mano 
n

jisai man pasakė kad jeigu noriu 
gydinti, bet 

suprasti jog darys viską ka gales, ir nemislyti kad 
jisai darys kokius stebuklus idant iszgydinti visas arba 
suteikti iszgydima del visu chroniszku ir 
ligas. Asz tik noriu praneszti mano draugams jog daktaras 
Mendelsohn’as vra teisingas daktaras. • ,

JUOZAS SAWAKINOS, 
382 S.

ka gales, ir 
idant

užsisenejusias

Enųiire St. Wilkes-Barre, Pa. i
■ .................. ....... . ■ I. ........................     ■■ "" " 1,111 ■ ■ 1 '■ "'T I ■

Jeigu kada sigote ar sergate dabar, ir norite tikra ir teisinga isztiri- 
nAiintn ' nnin inar, Horn iv nnlnilrvti tnm iilzvn orv/iivnn iv inicrn nrnlimnnGjinia apie juao liga ir aplaikyti tam tikra gydimą ir jeigu galima 
visiszka iszgydima, tai kreipkitės pas mane. Asz pats gydau ligonius 
ypatinzkai, neturiu jokiu studentu kad praktikuotu ant jus. Turiu 
teipgi motero pagelbininke del moterų ligoniu. Jeigu sergate ar kada

Specialiszkas Ekskurcijos Treinaa

Isžois 
‘ 5:10 

. 5:10 

. 5:53 
. 5:59

Ibz • 
Shamokin j 
M t. Carmel 
Ashland . . 
Girardville 
Shenandoah 5:40 ?
Mahąnoy City (Preke $3.25) 6:22 > 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 6:46 r 
Pribus in Philadelphia .... 9:40 <

GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia > 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena C 

isztikruju yra reikalingas Ai- f <
Ant Readingo Geležinkelio J

geliu randasi) ir lenais paėmė i • i iii* j • f i
« —’ ■ — — W W — — .1 w — —1 —*"■ —1 — —1 r

^^Sau'leje” kelios 
sau va i tęs adgal.

r

Daugiausia kirmėlių Europo
je randasi Dalmaoijoj, kur ran-

szliuba Eude.'Apie tai jau buvo 
apraszyta

dasi net trylika visokiu sztamu 
žalcziu ir kirmėlių. Jau tonais

risziu patronas szventas Patri
kas.

¥ • 4 • f

9:4b <

ypatinzkai, neturiu jokiu studentu kad praktikuotu ant jus. 
tpineri mntnrn nnu^lhininVn dnl rn liomnin Jaicfii

sirgote ir ne buvote visiszkai iszgydinti, nelaukite kolei visai busite *■ ' JI "I I
neiszgydomi ir arti mirties, bet ateikite pas mane tuojaus. No atidė
kite ir nepaisykite ant tolumo ar kasztu idant aplaikyti geriausia 
prižiūra; no* juso sveikata pirmesne už viską ir prailgina j ūso gyvaste. 
Gulito jJas mane atsilankyti be tlu moeziaus nes asz pats kalbu visas 
kalbas su ligoniais. Nedėtomis mano ofisai uždaryti. Jeigu gyvenate 
toliau nuo cąionais, tai atraszykite laiszka kokia sanvaite priesz laik 
o tada prąneszu jumis kada galėtumėt atvažiuoti. Per paeita negydo.

DR. MENDELSOHN
SPECIALISTAS DEL VYRU IR MOTERŲ.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa

noiszgydomt ir arti mirties, bet ateikite pas mane tuojaus. Ne atidė-
1 ' L .i *T. ’ L i*' .*




