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ISZ AMERIKOS STEBUKLINGAS
VANDUO

DVI BAISIOS 
EKSPLOZIJOS

Isz Visu Szaliu BAIDYKLA ANT
KAPINIU

136 ANGLEKASIAI 
ŽUVO KASIKLOJE ISZ LIETUVOS

PAVEIKSLAS
KRISTAUS

PASIRODĖ ANT UŽDANGA
LO ANT LANGO, KAIPO 
ŽENKLAS, KAD MALDA 

BUVO ISZKLAUSYTA.

AIRISZIS PARDAVINĖJO 
STEBUKLINGA LOURD’O 

VANDENI DEL 
AMERIKONU.

300 ANGLEKASIU UŽ
GRIAUTI, BET TIK 4 
PRAŽUVO. KITOJ KA- 
SIKLOJ PRAŽUVO 8.

DVASE PACZIOS
ISZGELBEJO

New York. 
‘Times”

a isz kits
nepaprastas 

paveikslas

Hazleton, J’a. — Name Vik- 
torio Greco, 569 Harrison uly- 
czios randasi ant lango uždan
galo (kurtinos) 
reginys,
Kristaus, kuris padare nepa
prasta inspudi ant visu kurie 
t a ji paveiksią regėjo.

Priežastis pasirodymo tojo 
paveikslo badai yra sekanti: 
praeita sanvaite Greco duktė 
pavojingai sirgo ligonbuteje 
New Jersev

sirgo
Josios sesuo mel

dėsi per visa nakti, melsdama 
Dievo idant sugražintu sveika
ta josios sesutei, ir kad duotu 
koki nors ženklą, kad josios 
maldos likos iszklausvtos.

Praeita Petnyczia pasirodė 
tasai paveikslas kuknioje ant 
uždangalo. Žino apie stebuk
linga paveiksią pasklydo kaip 
žaibas po visa aplinkinia ir 
žmones pradėjo atsilankinef 
isz visu szaliu in Greco narna ir 
visi tuom labai stebėjosi.

Kunigas Ltalijoniszkos baž- 
■nyežios taipgi nuėjo pažiūrėti 
tojo paveikslo, bet kokia buvo 
jojo nuomone apie tai, tai da 

nusprendimo? 
isz musu skaitytoju 

pranosza kad jisai taipgi mate 
taji paveikslą ir sako kad tai 
tikrai iszrodo stebuklingas.
UGNIS KAREIVIU

. PRIEGLAUDOJE.
II ome,

po visa 
pradėjo

nciszdiu 
Vienas

Soldiers Home, Calif. — 
Szimtai kareiviu prieglaudoje 

Home, kilo 
ir gavosi in 
Ant virszaus

San t eile Soldiers 
ugnis kuknioje, 
valgomąja sale, 
tame laike radosi 20 tarnaieziu

gilukningai iszszoko per 
. 'Fame laike radosi te-

4
tai Airiszis 
važiavęs in

' I
— Laikrasztyje 

skaitome, buk kokis 
James Kelley, nu- 

at lanke 
vieta ir

Fra ne i je, 
stebuklinga Lourd’o 
sumanė padaryti ant to bizni. 
Užkalbino jisai keliolika tuks- 
tanezius mažu bonkucziu, per- 
statanezios stovvleli Motinos 
Dievo, kurias pripildė vande- 

stebuklingo Lourd’o 
po tam apsigarsino

vys- fe7

kurios
langus
nais 730 kareiviu. Ant giliuko 
vejas pute isz prieszingos pu- 

todel kiti namai likos 
liepsna.

sos
dal y pateli per

ne- 
Foje 

prieglaudoje randasi ir musu 
Sueiti, kuris

r|4

tautietis A. B. 
mums apie tai pranesze.

< 4 PICZIUKE” GAUS 42,000 
DOLERIUS.

New York. —Peaches Brown
ing, kuri pagarsėjo isz tek ėda
ma už senio vyro, kuris ja di- 
vorsavo, dabar pasirasze kon
traktu pasirodyti 
per 12 savaieziu ir
$3,500 in savaite. Tikrieji vo
devilio artistai protestuoja 
priesz tai ir geresni teatrai at
sisako ja samdyti.

vodcvilyj
gaus po

artistai

UI u L'Z 
szulinio, 
visuose Amerikoniszkuose ka
ta 1 i k i szk u os e 1 a i k r a szcz i u o s e 
Amerikc, kad taisės bonkutes 
su stebuklingu vandeniu par
duoda po du dolerius.

Biznis ėjo puikiai ir Kelley 
tryne rankas isz džiaugsmo, 
pakol vyskupai in tai insimai- 
szo, uždrausdami laikrasz- 
cziams priimti ir garsinti jojo 
apgarsinimus ir pirkinet taisės 
bonkutes su vandeniu.

Nors Airiszis aiszkino
kupams kad tai daro del nau
dos ligotu ir'sužeistu, bet nie
ko negelbėjo, nes Ant to neap- 
laikc pavelinimo nuo vyskupu.
NESIBUCZIUOKIT;
BUCZIAVIMAS

TRUMPINA GYVENIMĄ.
fe

■ San Francisco, Cal. — Me- 
i Už

leido inspojima, kad kiekvieno 
tam 

o kaip 
tuos plakimus suvartoti, 
jau turis kiekvienas žinotis.

Pagal juos, szirdis, viso 
imant, per visa gyvenimą su
plakanti 1,545,264,000 kartu. 
Sujudinimas, kaip kad, pavyz
džiui, bueziuojantis szirdies 
plakimą paskubinus isz nor
maliu 70 iki’ apie 90. Tuo budu 
kiekvienas buczkis žmogaus 
gyvenimą sutrumpina beveik 
trimis minutėmis.
SVARBI ŽINIA AMERIKOS 
KAREIVIAMS

OŽIAMS LIETUVOJE.
Washington. — Valdžia pri- j 

mena, kad visi nepiliecziai ekg- 
kareivei, tarnavo Amerikos/ ar
mijoj ar laivyne, turi teise be 
vizų ir be kvotos atvažiuoti 
Amerikon iki Gegužio 26, 
1927. Po tos dienos tokie eks- 
kureiviai bus inleidžiami 
jei atatiks kvotos 

Tiems, kurie
pirm Gegužio 26 ir laivakortes 
nupigintos: treezia k lesa isz 
Bremeno $35, antra $55, pirma 
$100.

Eks-kareiviai gali

d i ei h o s 'pro f ėsi Jos' ž n i o n es

žmogaus szirdis plakanti 
tikra sk a i ežiu kartu,

hz i rd i Sj

mams.

tai

GYVENAN-

Gegužio

tik 
rei'kalavi • 

atvyks fe

VALE DARAKTORKAI, BET 
TĖVUI NEVALE.

Falls Citv,
Clark iszmete teismą isz sūdo 
prieszais Mabel Allen ir Har
riett Hart lev, dara kt orkas, ku- 
rios sumusze baisiai Wilburn 
Haidley, kuris parasze bjauria 
gromatele vienai mergaitei jo
jo klasoje. Sudže Clark pasakė:

Jusu privalumu buvo naudoti 
gumine paipa o

papigin
tai atsivežti (be kvotos) ir sa
vo žmonas bei vaikus Gali atsi
vežti sykiu, ar 6 menesiai po 
atvykimo Amerikon, 
reiviai,

4 4 
ant to vaiko 
ne delnus.”*

Dabar paimkime antra atsi
tikima apie kuri jau buvome 
rasze praeitam numaryje, kur 
Abraomas Islington, New Yor
ke, nubaudė savo dukrele Rū
ta, keliais blynais per sėdynė 
už nepaklusnumą o kada toji 
apskundė savo tęva, sudže nu- 
batfcle tęva ant 50 doleriu baus
mes. —- Na ir kur toji teisiu- 
gyj^ingo! ___

4

EhrcnTield, Pa. — Baisi eks- 
plozije kuri kilo No. 3 kasyk
lose užgriovė 300 anglekasiti, 
bet ant giliuko visi iszsigelbe
jo iszskiriant tiktai keturis ku
rie likos užmuszli. Eksplozijc 
buvo taip smarki kad visas 
kaimelis susidedantis isz 200 
namu likos sukrėstas. Taipgi 
suardė kelis ofisus prie kasyk
lų. Isz pradžių buvo 
kad visi pražuvo, 
liuko iszejo per kita viela ant 
džiaugsmo visu.

Ehrcnsfield, randasi Camb
ria paviete apie 75 mylės nuo 
Pittslmrgo.

Antra nelaime.
Harrisburg, 1'11. — Asztuoni 

anglekasiai sudege ant smert 
eksplozijoj gazo Saline County 
Coal Co.', 
laimingu visai negalima pažin
ti. Apie 300 darbininku dirban
ti kitoje dalyje kasyklų iszsi
gelbejo.
VISAS KŪNAS - 

PAMELINAVO.
Cedar Rapids, Iowa. — Al

bertas Cole, nudažęs savo raus
vus czeverykus juodai, iszejo 
in miestą. Vaikszcziodamas, 
kojos hjbai pradėjo prakaituot 
ir dažtflas gavosi in skhra. Ka
da Cole parojo namo, pavojin
gai apsirgo ir už keliu dienu 
visas jojo kūnas puikiai pamė
lynavo, rodos kad ji kas pama- 
liavojo.

PASTORIUS LIKOS NU
BAUSTAS ANT $3,150.

Muskegon, Mich. — Protes- 
tonu pastorius George Har
ness, likos nubaustas per suda 
ant užmokėjimo nuskriaustam 
vyrui F’. Kiesgen, kurio paezia 
jisai atkalbino nuo jojo, 3,150 
doleriu. Kada Kiesgen aplaike 
persiskyrimą, sudže davė mo
teriai proga i.‘zsirinkti, ar.pa
mest pastori ar iszsižadet kū
dikio, — mot (‘re iszsižadejo kū
dikio ir nuėjo su pastorių.

4 UŽMUSZTI IN VALAN
DA LAIKO.

Chicago.

ANTRA PATI NORĖJO NU
ŽUDYT SAVO VYRA, BET 
PIRMOS PAOZIOS DVASE

KOKIS TAI SZMUTORIUS 
BAISIAI ISZGAZDINO 

MERGAITE KURI 
PAVOJINGAI 

APSIRGO.

UGNIS KASIKLOJE JAPO
NIJOJ UŽMUSZE 136.

likos sukrėstas.

manoma
bet ant gi-

2 kasyklose. Ne- 
t

Va i kszczi oda mas

Keturi žmonys 
likos užmuszli in laika vienos 
valandos, ilturie paliko vienuo
lika vaiku sieratukais.
John Palruinbo, 39 metu 'kbm 

traktoris ir jojo pagolbininkas 
likos nužudytais 

kuris Ii- 
darbo, 
nuža

Kks-ka- 
gy venant i Amerikoje, 

gali uvažiuoti in Lietuva apsi
vesti, ir atvykti su žmonomis, 
atgal in Amerika.
NAUJOS TIESOS 

KOMPENSEISZION.
Harrisburg, Pa. — Pagal 

nauja Huber byla, tai kompa
nijos turės mokėti daugiau už 
sužeidimą arba mirti darbinin
ku. Bylas perėjo 187 balsais už, 
o I prieszais.

Pagal naujas tiesas tai ma
žiausia mokes dabar nuo 6 lyg 
7 dolerįu ant sanvaites o dau
giausia nuo 12 lyg 15 doleriu 
ant sąrfVaites. Jaigu darbinin
kas visiszkai yra sužeistas ir 
netinkamas daugiau prie dar
bo, dabar gaus $6,500 prieki 
tai gaudavo tiktai $5,000..tai gaudavo tiktai $5,000.

Jack Perto, 
per Juozą elemento, 
kos pasza Ii ntas nuo 
Franas Palrumbo likos 
dytas automobili ujo per neži
nomus banditus. Szis paskuti 
nis yra brolis nužudvto kon- 
traktoriaus
MIRĖ, LAUKDAMAS

GIMIMO KŪDIKIO.
Chicago. — Name Romano 

Vaszulevskio, laukdama gimi
mo kūdikio, o kada jojo pati 
sziek tiek pasveiks, dužiuos, 
buk nauja gyvastis likos apmor 
keta s,u inirczia tėvo. Vaszu- 
levskis taja diena ne ėjo iii dar
bą idant prigelbet -savo sergan- 
cziai paežiai ir pakol neužgims 
lankomas kūdikis. Taji vakara 
viro sau kavos, idant atsikra
tyt nuo miego. Sėdėjo prie pe- 
cziaus ir užsnūdo. Vanduo isz- 
viro ikz puodo ir užgesino liep
sna gazinio pecziaus per ka už- 
troszko nuo gazo. Tėvas buvo 
negyvas, kada dukrele parojo 
namo isz mokslai nes. Apie tai 
nepraneszta motinai
tarom A įsi ti k i mu >. n® pe rsi jgas tu, 
kas galėtu kenkti gimdymui.

i .

pasveik

idant

JI ISZGELBEDAVO. 
t

Lcnkije. ;Czestkovas, Lenkije. :— Po 
mireziai savo pirmos paezios, , 
senas St a n Movas Borst as, t ur- 
tingianses ūkininkas szioje ap
linkinėje, apsipacz.iavo su ant- ; 
ra ir daug jaunesne mot ere už j 

.‘-ave, Ona Kavalauckiene, kuri 
in namus savo vyro atvedė 
taipgi savo 18 metu sunu Miko
la. Isz pradžių viskas ėjo gerai, , 
bet in koki tai laika tasai gy
venimai persimahje ant tikros 
peklos, duodama suprasti savo 
vyrui kad jam laikas mirti ir 
kad josios sūnūs užimtu gas- ; 
padorysta, bot d vase pirmuti
nes Borslo!mo-teres apsaugojo , 
vyra nuo visokiu nelaimiu kaip 
toliaus pasjrodis:

Kada Borsta apsirgo ant gri
po, motore praplatino žine, kad 
josios vyras mirė. Nemažai nu- . 
sistebejo kaimynai kada po ko
kiam tai laikui pamate Borsta 
sveika ir gyva. Vyras suprato, 
kad paeziule jam nori padary
ti gala,-beb visiems pasakė kad ( 

B « M 1 B * "M •

nesibijo pačzios, nes dvase pir; 
miltines p’Aczios ji apsaugos 
nuo visokiu nelaimiu. . 1 i e , ««**

In trumpa laika po tam pati 
norėjo ji užtrricjnt su kava, bet 
puodukas iszkrito jam isz ran
ku ir susimuszo. Neužteko to, 
szetonbo'bc su suiium paliuosa- 
vo du didelius balkius tvarte 
ir pritaiso taip, kad jaigu vy
ras ineis, tai balkiai sukris ir 
užmusz vyra, bot ir tarom kartu 
iszsigelbejo, nes ne ėjo ta va
kara in tvaria. Ant rytojaus 
rado balkius ant žemes.
Tn kelesrdienas po tam Borst’- 
iene pasiszauke savo vyra lau
kan, paliepdama jam iszgauti 
viedra isz szulinio kuris nutru
ko nuo virves. Vyras nemany
damas nieko pikto, pasilenke 
idant iszgaut viedra, tuom kart- 
nedora motore stūmė ji visom 
pajėgom ir tasai inpnole in szu- 
lini. Tik už trijų valandų mo
tore pradėjo rėkt gvoltu kad 
josios vyras prigėrė inpulda- 
mas in szulini. Nemažai persi
gando motore kada jeszkotojai 
nerado lavono, bet ji pamate 
einant drauge su keliais pali- 
cijantais. Motore nutirpo ir pa
balo kaip drobule. Palieije 
aresztavojo nedorėlė. Borstas 
apreiszke visiems, 'buk to jau 
buvo už daug ir buvo privers
tas atiduoti nedorėlė in rankas 
milicijos. Borstas nežinant pa
ežiai, kada toji i nėjo in grin- 

iszsigelbejo isz szulinio 
kuris buvo negilus ir tuojauš 
nuėjo ant palicijos.

ežia,

KUNIGĄ UŽ

Ne-

NUBAUDĖ
NEISZDAVIMA

* SPAVIEDNES 
SLAPTYBES.

< i ' r ' ' ' "j--;, 'I <■ "» -I .

Geneva, Szvaicarije. —
paprastas tujsmas užsibaigė 
mieste Bazylo, o kaltininku bu
vo katalikiszkas kunigas, ku
ris nenorėjo iszduoti kaltiniu-

• •* * J‘‘

ko kuris per spaviedni prisipa
žino prie papildymo kokio ten 
prasižengimo. Valdže apie tai 
daginio ir pareikalavo idant 
kunigas ji iszduotu ir liūdintu
prieszais ji. Žinoma, kad kuni-
gus noit®dave spaviednos slap
tybes, už ka likos nubaustas

I ■ 'ant vieno franko.- * • * .i-j. > 11

Varszava. — Janina Szekto- 
vic.ziute, žinoma ka'ipo labai 
patogi 1.9 melu mergaite, nuo 
keliu menesiu, susižiedojo <su 
duonkepiu Karoliu Ceccrsku. 
Ana diena nuėjus ant vaka- 
ruszku, susipažino su kokiu tai 
Steponu Kreszucku, kuris pa
puolė merginai in szirdi ir abu
du kar:,-ztai insimylejo vienas 
in kita. Karolius gavo 
statika ” 
sau pasijeszkotu kita mergina 
nes Janina daugiau nenori tu
rėtu su juom'nieko. Nulindo 
Karolius ir nuėjo namo be Ja
ninos. Diena vinezevones su 
Steponu buvo paženklinta 'bet 
priesz laja diena vaikas atne- 
sze Janinai gromatele kurioje 
buvo paraszyta: 4‘ 
ma Janina, ateikie szi vakara 
prie kapiniu, nes turiu pas ta
ve svarbu reikalą.” 

’ Tavo mylemas Steponas.
Mergina pasiėmė ploscziu ir 

nubėgo ant kapiniu. Vos pra
bėgo kelios minotos, kad isz 
bromo iszbego kokia tai bai- 
dykla iszrodanti kaip, giltine. 
Janina sukliko isz 'baimes, su- 
krisdama ant žemes kaip ne
gyva. Praeinanti žmones sora-

Karolius gavo “at- 
ta pati vakara ir kad

London. — Žine prisiunsta 
isz Tokio, Japonijos, skelbia 
buk lenais žuvo 136 angleka- 
siai deganeziose kasyklose. 
Lyg sziam laikui jau iszgavo 
60 'lavonu. Kokiam mieste ir 
kokioje kasykloje toji nelaime 
patiko, tai telegramas nedaue- 
sza.
LENKAI SIŪLO VOKIETI

JAI DANCIGĄ UŽ 
LIETUVA.

Ryga, Latvija. (Chicago Tri
bune koresp. Donald Day.) — 
Pervartas kuris padare Pilsuęl 
ski padare diktatorium, paliko 
Lenkija su nepakankamai sti- 
piu žmogum. Pilsuddkis spar- 
eziai žudo savo popularuina.

netekės 
para-

Kaunas. — 
szawska Poranna 
kad Vilniaus 
Jalbrzykovfikis,

LENKAI VILNIUJ 
KARŪNUOS AUSZROS 

VARTŲ MOTINA.
Gazcta \\ ar- 
” praiiesza^

arkivyskupas 
būdams Ro

moj inteikes popiežiui moty
vuota Vilniaus dvasiszki jos 
t ikineziuju paroiszkiina. 
riuo praszonia leidimo 
minga i karūnuot i Auszros \’ar- 
tu Motvna Szvencziausia. Po- 
piežius in ta pareiszkima pa
žiūrėjęs labai palankiai ir spė
jama, kad artimiausioj ateityj 
Vilniuj busianti gauta tuo rei
kalu popiežiaus bulla. Tai isz- 
kilmei pasiruoszti rei-kosia ne
maža laiko ir ji galėsianti in- 

Birželio mėnesyj.
laiku Vilniuj i n vyk-

ir 
ku- 

iszkil-

f

ii

Mano mvlc- fe

> >

< - s , % > * ** .w

do guhnczia ir nuiiesze namo.
Vinuzoyone likos pertratikta.

Abudu jaunikiai staeziai nž- 
ginežiną kad gromatele rasze. 
Palioijc tolinus tyrinėja kas 
t a ja gromatele parasfep, kuri 
instume mergina in pavojinga 
liga.

iii

LIGONIAI MOKA TIEK 
KIEK JU MALONE.

Maskva. — Rusijoj pacien
tai moka už gydymą tiek, kiek 
jiems patinka. Gydytojai nega
li reikalauti atlyginimo už me
dikai! patarnavima sulig užsi- 
likusios nuo Caru laiku tradi
cijos, kurios dar ligsziol Bol- 
szevikai nespėjo sugriauti. Tik 
ekspertams specialistams lei
džiama reikalauti atlyginimo, 
kuris buna mažesnis negu $5., 
bet ir jie kartais gydo per ke
lias dienas dykai. Jeigu gydy 
tojas, kuriam pacientas pasiū
lo 50 centu, atsisakytu priimti 
sakydamas, kad jis goriau dy
kai patarnaus, negu imti toki 
mizerna atlyginimą, jis prasi
kalsta priesz mediku organi
zacijos instatus ir gali* būti 
iszmestas už neetiszlka pasiel
gimą.

Nežiūrint tokio mizerno gy 
dytoju'gjrvonimo Rusijos me
dikus mokyklos pripildytos 
studentais, daugiau ne puse
yra moterys

Paskutines Žinutes.
Juozu-1! Scranton, Pa.

kas Groblovskis, 10 metu, ku-
ris nuskendo Novomberio me
nesi, likos surastas arti Old 
Forge.

11 West Chester, Pa. — Ra
binas Abraomas Šlifkin, 70 
motu, kuris buvo levu 13 vai
ku, pasikoi’o miegkambaryje. 
Priežastis menka sveikata nu- 
Ltume ji prie pasikorimo.

H Shamokin, Pa. — James 
Madden i’ajerbosis ir Franas 
Bisniovskis užtroszko nuo ga- 
zo Glenbrook kasyklose, kada 
nuėjo iszvaryt grotai isz i vieno 
brusto. ‘'■f . J.,‘00

pa si korė miegkambaryje.

Sako, kad sziandie jis 
40 nuoszimczio armijos 
mos. Pilsudskis nori tokios di
deles Lenkijos, kuri drie-ktusi 
nuo Baltijos iki Juoduju juriu.

Priesz keletą savaieziu 
pasiuntė siuntinius in Vok ūdi
ja pauostyti, kaip 
in Lenku pasiulyma 
Vokietijai Dancigą, jei ji nesi- 
prieszins kitam “putszui.” 
riuo Lenkija pasiimtu Lietuva.

Junkeriai betgi nesutiko. 
Dancigo koridoms yra 
dalis teritorijos, kuria, jie tikis 
galu gale atsiimti isz Lenkijos.

tikis,

bot gi

U*

ji žiūrėtu 
gražinti

ka

maža

Di<W Lenku 
kad karas bus. Jielkara pradė
tu kad ir rytoj, jeigu tik rastu 
kasj uos paremtu. Jie atvirai 
kalba ir spaudoj ir vieszuose 
mitinguose, kad dabartinėse 
savo ribose Lenkija negalinti 
gyvuoti.
KUOPA ŽUDINT0JU

PASMAUGĖ 28 ŽMONIS.
Moskva. — Kuopa žudintoju 

likos suimta per palieije ir visi 
prisipažino prie daugelio žu- 
dinseziu. Suimti yra trys mo- 
teres ir asztuoni vyrai. Žadin
tojai turėjo savo urvą dvi my
lės užmiestyje kur laukdavo 
ant einaneziu kaimuoeziu na
mu isz turgaus su pinigais. Ant 
Ui j u keleiviu užklupdavo isz 
nežinių, užsmaugdami su dir- 
•;u, po tam lavonus nuredyda- 
\o ir paskamb davo upeje. Sa- 
v’o auka drapanas pardavinėjo 
kitiems.

Tulas ūkininkas pirko nuo 
kokios tai moteres kailinius la
bai pigiai. Parncszes namo, pa
žino kad tai dingusio jojo sū
naus kailiniai. Pranesze apie 
tai palicijai kuri 
motore, pradėjo karsztai kvos- 

galo toji prisipažino 
prie visko.

Tokiu būdu 
žmonis,

Pranesze 
sujeszkojo

t i ir aut

ūžt mange
bet palicijo mano jog 

skaitlis buvo daug didesnis. 
.Visus suszaude.

28

likos sužeistais
■ "L
laike

' 11 Praga, Slavokije. — Val- 
dže uždraudė mcrgaiteims ku
rios lankosi iii mokslai nes da
žyti lupas.

11 Karachi, 1 ūdijo 
žnionvs
maiszaczio tarp Muzuhnouu ir 
Indusu už viena moterių.

11 Tarentum, Pa. — Asztuo- 
nios szeimynos pasiliko be pa
stogių per sudegimą trijų na
mu. Blodes padaryta ant $87,- 
000.

Lietuva iszdave naujas pacz- 
tines markos su dubeltavu kry
žium panaszus kaip szitas 
ženklas t po 2, 5, 10 ir 25 cen- 
4us, gal .m po daugiau, bet juju 
nėaplaikcme.

vykti tik
Tuo pat 
sias metinis Kataliku dvasisz- 
kijos suvažiavimas.

GIRTAS SUSZALO.
Kaunas. — Vasario m<‘iiesi<» 

jau sutemus, 
apskr.

5 diena 
viszkio apskr. ir 
Mažucziu kaimo laukuose

27 
venanezio

Vilka- 
valsczinus 

ras
tas pil. Vaitulevicziaus Juliau-

metu amžiaus lavonas, g\
Nauju Alksneliu 

kaimo Paežerių valsczians. Va 
tulcvįczius Vasario 22 diena 
nuėjės in ViVkaviszki susitiko 

Koruli ir
su kuriais užsuko in

senus pažystamus 
Vosylių, 
smukle. Tonais prisigėrė ir <‘j" 
namo. KadaMpd Jculbanni «lienn 
buvo didelis vejas ir 
tai Vaituleviczius,
0/2 kilometro iki namu 
virto ir suszalo.

szall i>. 
nedaejvs 

par-

APSINAKVOJO PAS 
PLESZIKUS.

Kubiliene Marijona, 
liauti Vareikių kaime,

vy vc- 
Suba

skrityj eidama isz

nanezia
M i ež i szk i u v a 1 sc z i u i.

cziaus valscziui, Panevėžio ap 
Pane\ ežio 

in namus, pavargo ir apsiimk 
vojo pas piliete Bakiei*, gy\ e- 

Martiniszkiu kaime. 
Jau ji

buvo atsigulusi, kai iii Bakie 
nes butą insibrove keletas v\ 
ru kurie ja sumusze ir atome 
380 litu pinigu. Kriminaline 
policija nustatė, kad szi < 
ka turi žinoti pati Bakiene 
tas vidkas atlikta su jo?
Vėliau paaiszkejo kad plo.-zi 

diikle 
dali ai imt u i-z 

Kubilienės pinigu. Sula ik \ ta ir
tardoma Bakaiti* Jeva prisipa 
žino ir pareiszke, kad dalvva 

pat

Lily 
, ne: 

žinia

me dalyvavo Bakiem 
Jeva, kuri gavo

kaimo
1 ‘oznia ■ 

I .a^zkova^ 
kurie iszvilke Kubiliene
kambario in ora 
me pinigus.

vo drauge su ja to 
gyventojai Nazarovas 
kovas ir Spiridonas

isz 
mn>ze ir ate- 

Ateme pinigus 
ploszikai gryžo kambarin, pa
sidalinę pinigus lyginiui- dali 
mis, iszsiskirste. Sulaikyti 
kalbami du vyrai irgi prisipa 

kalejl-

iszsiskirste.

vals., —

žino, ir visi trys indei i 
man.

NUŽUDYTA SPRAGILU.
Panevėžio apskr., Piniavos 

Vežiuno vi<‘ii-ki<‘inyj
rasta Liupkevicziene Liudvika, 
apie/70 metu amžiaus nužudy 
ta. Lavonas paslėptas klojinw 
Apžiūroj^ htvona, rasta. 
Liukeviczienei spragilo 
buvo sudaužyta galva.

SUDEGE.
A’arenos miešti' kilo

Sudege szvietinio ministerijai 
priklausantieji namai, kurio 
buvo paskirti Gruczkunu mo
kyklai. Be to sudege ir to pa 
ties namo sargo Valevieziaus 
Petro kluonas. Spėjama, kad 
ar tik enbus kieno padegta.

kad 
buože

gaisras.

namai.
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Kas Girdėt
Kodel sziadien Kinuose re- 

voliucije ir nuarkije kilo? Ko 
del Amerikas siunezia in tonais 
karinmene.' Už tai k,a.d apsau
goti Amerikonhzka doleri k n 
ri kapitalistai turi in tonais in- 
<leja.

Misijonieriai skundžesi kad 
juos isz tonais iszguja. Kam po 
nogiu lemia ten, kur juju ne 
nori. Geriau kad Amerike pla
tintu Kristaus mokslą kur yra 
daugiau reikalingas m* kaip 
Kinno>e.

Draugijo", kurios 
prieszais salimus ir kad žmo
nes negertu >vaiginaneziu gė
rynių, praeita meta iszdave ant 
užlaikymo prohibicijos tryleka 
milijonu doleriu. Tik pats Ro- 
ckefelleris paaukavo $174,167.

Trilcka milijonu doleriu isZ--

kovoja

duoti ant užlaikymo prohibici- 
rgi ne juokas. Bet žmo- 

da daugiau gere ne kaip
jos! 2 
nes 
prie?z prohibieije. Ar ne geriau 
butu idant tosios Protestonisz- 
kos bažnylines organizacijos 
iszdnotu tuos pinigus ant mie- 
laszirdingn tikslu ne kaip už
laikyti visokius agentus, kurie 
aplaiko algas už dyka ir gauna 
du kart tiek nuo butlegeriu.

Raudonos blake?
mos Indijoj kaipo szvento

vra laiko- 
8. l'o- 

del baisiai platinasi po visa ta 
sklypą ir yra keiksmu ne lik 
paprastuose namuose, bet ir 
didžiausiuose 
senei Indijoj mirė tidas turtin
gas žmogus kuris užrasze 4(MI 
1 ukf tanezius doleriu* trimi 
prieglaudoms del blakių. Var
gingi keleiviai, kurie sutinka 
tose prieglaudo>e jM*rnakvoti, 
idant blakes turėtu ka, esti 
(cziulbti k ra uja isz sveczin), 
aplaiko po <lu dolerius už va- 

“ prieglau- 
randa?i keli szimtai Indi

joj. Argi ue kvailybe* žmonių -’

namuose, 
buteliuose. N\

landa. Badai tokiu 
du”

l

San Francisco Karalius su Karaliene
' II lį

»

Nesenei sziam mieste silsi buvo pasilinksmini-

Sziadien moterėlė" 
visokiais eiarbais su 
Mote*res 
kilioje bizniuose, amatuose ir 
reme>lu. Be»t mažai kas girdėjo 
kael dukte‘re> silpnosios lyties 
užsiimtu kalvvsta. Bet atsira
do moterele kuri užsiima tuemi 
amatu, o jiji yra Mrs. Moore, 
kuri tūlam miestelyje Anglijoj 
geriausia iszkala lenciūgus.

Lyg sziam laikui moterėlės 
tiktai kale lenciūgus meiles kū
ju arba apsivedimii. Kas žino, 
ar lenciūgai iszkalti rankele* 
Mrs. Moore, yra lengvesni už 
moterystes luomo lenciūgą.'

užsiima 
pa sek me. 

galima užtikti viso- 
amat nose

Kele> mylės nuo Paryžiaus, 
Franci joj, gyvena sau malsziai 
vienam parke apmalszytas 
>zermu, kuris yra locnaste po
nios de Beaumont, kuri surado 
girnoje mažiulei) ir iszaugino 
ant bonk.utes. 
iszaugo didelis

parke

Isz maži įdėlio, 
, sveika." szer- 

iias, kuris yra taip prisiriszes 
prie savo ponio.- kaip meiliau
sias szuniukas, l»ega paskui ją
ją kur tik jiji eina ir niekados 
ne yra piktas. ’Uet jaigu kas 
dalypsti jojo ponia, lai rodo 
dantis ir baisiai supyksta.

Vicnas isz seniausiu katali- 
ki>zku kunigu Filadelfijos die
cezijoj, kun. Danielius I. M c- 
Dermott, turint M 83 metus, įni
rę Filadelfijoj Panedelyje. Ve
lionis buvę kunigu per 59 me
tus. Kovojo jisai narsiai prie- 
szais Airisziu dm ilgu ve An
cient Order of Hibernians, ku
rie isz tikrųjų yra ■sąnariais so- 
noviszkos draugužes žmlintoju

lionis buvę kunigu pei

ir pesztuku vadlriarUii “Molley 
Maguires/* kurie bjauriai dar
bavosi po visa Pennsylvania 
kokia penkesdcMzimls metu mi
gai.

Visokios būna nelaimes ir 
priežastys mirties ant svieto, 
bet jaigu sūriai ’butu priežaste 
sužeidimo ar mirties, tai gal 
niekas apie tai da negirdėjo.

GIRTAM ŲŽPV0LIKĄI 
VAIDENASI.

Sziauliu kriminalines poliei-
jos punktą atvyko pilietis Mo-
ei irs Pranas ir pranesze, kad to 
pa,t menesio 10 diena apie* 11- 
8 valanda ji, Važiuojanti isz 
Sziauliu in t
trys neginkluoti plcszi'kai, ijtc-

PIENAS, MESA IR 
GERYMAS.

yra netik skanus ge-

• 1 I nnniUK, užpuolė

mo 40-50 litu fazniete isz rogių
• j. . ■ 11 , « '». f* f ■'• ' . • '* J" r 1

patys josim inkisodo ir 'kažkur
nuvažiavo. Kriminaline polici
ja po ilgoko tyrinėjimo nusta
to, kad jokio plesznno nebuvo 
o Močius, būdamas smarkia', 
girtas pats isz rogių iszkrito. 
Arklys parbėgo namo, o roges 
po keliu dienu piln'tis 
cziaiiskas Pilipas rado 
kiai apdaužytas laukuose. Mo
čius už suvedžiojimą policijos 
t ra niki a mas atsakomybėn.

PLESZIMAI.
Mironas Jonas važiavo 

Tryszkiu in namus. Ties Ver
teliu kaimu, atstu 5 kilometrai 
nuo Luokės, užpuolė ji du 
žinomi pleszikai. 
kartu iszszove isz

Vil-
smar-

ISZ

Pienai
rymas, liet musu svarbiausias 
man tas.

Ne visokios ru-szies maistas 
padaro kaulus, dantis, smege- 
n’i: ar muskulus. Pienas netur 
sau lygaus maisto kadangi jis 
pristato kiek nors visu reika-

i
•nant vahdbni isz szviežio pie
no arba pusėtinai nugraibyto 
pieno. Kiek yra žinoma, džio
vintas pienas turi ta pa ežia 
mailingmno verto kokia turi 
pienas isz kurio pudruotas pie- «I

mis padarvlas. Vaikams rmkia 
d ‘
dytojo patarimu kitokio.

— F. L. I. B.

luoti szviežio pieno, tik su gy-
| *il!'

f

CAPITAL STOCK f 125,000.00 
SURPLUS IR "UNDIVIDED 

PROFITS 5628,858.01
" u

Mokame d.czfa procentą ant J 
auddtu pinigu. Procentą pride- <5 
dam prie ju*u pinigu l Sausio < 
ir 1 Liepos. Me* norim kad ir > 

) ju* turėtumėt reikalą su musu < 
C banka nepaisant ar maža* ar 4 
\ XiHo'lU 1

I, 

1 .

DEL RUKANCZIU
DYKAI fūuncziiunc praba puikio 

tabako. Kreipkitės pas mus.
Europa Book Co.

57 Dey Street,
lingu augimui ir sveikatai me
džiagų, ir pristato energijos 
darbui, pasį'bovjnpnui ir szilu- 
mo*.

Pienas yra svarbiausias 
maistas motinu, kurios nesza 
arba pen'i kūdikius. Kaip ilgai 
vaikai auga, jam būtinai rei
kalinga duoti pieno. Papras
tam vaikui pakanka pante ir 
puse pieno iii diena. Neszezios 
moterys, kūdikiai sulaukė pir
mu metu ir senesni kūdikiai' 
reikalauja kvorta pieno in die
na.

Pieno produktai kaip tai nu
graibytas pienas, pasukos ir 
suris turi “protein“ 
ri sviestinio riebumo ir kai ku
riuos pieno vitaminus.

Sviestas lengvai virinamas’ 
ir turi daugybe augimui reika
lingu vitaminu. Vaikai, kurie 
geria daug pieno ir valgo pa
kankamai žaliu daržovių gali 
apsieiti be ‘sviesto, bet jeigu 
jiems duota nugraibyto pieno 
tai turi valgyti ir sviesto.

maiste yra medžiaga 
“protein” kuri rei

kalinga augimui. Pienas gali 
pristatyti tiek “protein” kiek 
kūnas reikalauja. Kūdikis gau
na jam visa reikalinga “pro
tein” piene, ir angos žmogus 
t uri
“protein 
formoj.

Ne vi m

New York, N. Y.

vrn Dr. T. J. Tacielauskas
■

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sztoro. i

19 W. Center St. Mahanoy City

i i SKAITYKITE!

dideli*.

H. BALL, Prezidentą*
G W. BARLOW, VicerPree.

* _ _ " ' ’ y, '• *4 I

J. E. FERGUSON, Kas
J*. r * /
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Mrs. Magdalena Hudą isz West Hazleton’o yra dabar
linksmiausia motere Hazletone; sztai ka ji pasakoja.ne 

du 
revolverio, 

antras du kartu sudavė lazda 
Mironui per galva ir liepi* pa
kelti raiškas auksztyn. Apkra- 
to Mironu pleszikai atėmė pi
nigine su 105 litais pinigu ir 
pasislėpė.

— Nakti in namus pilieczio 
Petrulio Teofilio, gyvenanezio 
Doniaicziu kaime, Sedos vals- 
eziaus, Mažeikiu paskriezio at
vyko trys ginkluoti revolve
riais pleszikai ir atome 250 li
tu pinigu ir lasziniu 132 litu 
sumai, pasislėpė.

ARKLIAVAGIAI.
Kriminaline policija gavo ži

nių, kad pereitais motais Rug- 
sėjo menesi kažkokio asmenys 
atvažiavo pas žinoma arklia-

Vienas

bet neto-

I
I

>

—

Sirgau per uivirsz penkis 
metus. Turėjau inflncnzija 
du metus per ka dar arsziau 
sirgau. Buvau blogam padė
jime. Gydžiausi pas penkis 
daktarus bet neaplaikiau pa-

Kentejau nuo
bet va rkes,

I

bai serganti motore. Dabar p
cziuosiu lyg nauja motere J

pinigurnet inis
Kairmonl kotelyje.kuris užsibaigė su dideliu balium 

karalium Austina Moore ir
mas, 
.Juokdariai szimet iszrinko savo 
karaliene Mrs. A. Weeks.

o bet vraIszrodo tai navalna, 
tikra t eis v be. f

t ’halons siir .Marne, didglio- 
je pieninycziojc prigulinczioje 
prie Leono Dommouge, atsiti
ko sekaneziai: ant vieno dar-

o (
Ant riksmo 

visi darbinin- 
iszgialbejo 

dranga, bet buvo taip pavojin-
kad in trumpa

Isz Lietuvos

o sukri t 
sūriu.

1 raugo subėgo
kurie

binink 
liu
<
kai.

laugybe dide-
sa vo

savo

SVILINO MEITĖLI, 
SUSVILINO TVARTUS.

Bnruvka, Balniku valsčiaus, 
Ukmergės apskr. — Vasario 
16 diena szio vienkiemio savi- 
ninkas szlekti'h* neszvesdamas 
nepriklausomybes szventes sn-
g’Mvojo pasmkorsti meitėli. Pa-' vagi Kolosova Joną Ukmergės

M asu 
pavadinta

jam visa reikalinga 
piene, 
gauti 

J y

lengvinimą.
viduriu
pilna gazo ir riik>ztumo už j 
ka turėjau baisius dieglius. į 
Buvau nervuota ir niekad 
negalėjau miegoti nei pasil- 
sel i.
ma, 
turėjau užkietėjimą viduriu, j 
Kraujas buvo blogas ir silp
nas, žodžiu sakant 'buvau la- 
triju menesiu gydymo jau-

buvau

Turėjau galvos skaus
tai pgi svaiguli ir vimdą

dalireikalinga 
kokioj nors pieno

()

ne? ijaucziau taip gerai per dau
geli metu. Tik gailinusiu kad ne

D r. Mendelsohn’a. Patariu
nes

M agilalenti IIūdagai sužeistas, 
laika mirė.

Pereitais melais net penkias 
deszimts nauju ligonblicziu 
buvo atidaryta Snv. Valstijose. 
Snv. Valstijų 6,946 ligonbn- 
cziai turi net 859,445 lovas. Ir 
pereitu metu atidaryti ligon-* 
bueziai gali prižiūrėti gyveu 
toju skaieziaus padidi*jima isz 
5,000,000 žmonių.

Labai daug ligonbueziu ini 
ma slaugu (norsiu) lavinimo 
mdkvikiu. Tokiu mokvklu vra 
suvirs/, 2,000, kuriu daugiausia 

Pennsylvanijoj. km 
nors New Yorko valstijoj yra 
daugiausia slaugu studetu.

Yra truputi daugiau" kaip 
del

randasi

nauju

L l

daugiau^ 
28 užregistruotos slauges 
kiekvieno 10,000 žmonių i-zioįo 
szalyje. Bet Georgia ir Misissi- 

septy- 
/. ho

ppi valstijose yra tik 
nios ki(‘kvienam 
niu.

!(),(!< H)

Sulig dvimetines iszdirbvsz 
ežiu cenzos, imtos 1926 metuo
se, 128 i n st a i gos 
gamino laikrodžius,
liūs ir ju dalis. Darbininku to 
se insteigose dirbo net 25,81 H 

net sĮ>*»0, / 4«i- 
suvaįlota už

1925 metais
1 aik rodo ■

ju algos pasiekė
051. Medžiagos 
$21,698,988. ir produktu verte 
buvo $81,789,729.

insteigos gamino
džius, 8 insteigos 
mi chaiiizmus, 
rias dalis.

47
Vork ’e,

• >*7• >/ la i k ro
ki i k rodžiu 

ir kitas i n vai-

raminsi ’ Newinst eigos
18 Illinois, 15 Connec

ticut, 12 Massachusi’ttts 9 New 
Jersey, 9 Ohio ir liekamos 18 
kitose 9 valstijose. '

Indianapolis, Ind.— Dauge
lis anglekasiu Illinojui nelauk
dami pirmos Apriliaus pamote 
darbus idant galėtu susijesz- 
kot kokio kito daPbo.

Petnyczioje pames darbus 
apie 130,000 anglekasiu, nes 
operatoriai nesutiko ant pada
rymo naujos sutarties ir pake
linio mokesties ant $7.50 ant 
dienos.

KVITU knygele Draugystėm* del i**- 
mokėjimo pinigu ligoniam*. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėm* del Ka- 
•ieriau* nog sudėtu pinigu ant 
•usirinkimu. Preke - - - 25c. 

W. D. BOCZKAUSKAS . CO..
MAHATOV CITY, PA. ?

Preke - -

siskerde*, nusvilino, ir suėjo vi
si in troba, ogi žiuri netrukus: 
tvartai liepsnoja, kur netolie
se buvo svilinimas meitėlis. 
Tvartai, jaut is 3 metu, telyezia 
2 metu ir 5 avys siielege. Kitas 
trobas subėgo kaimynai apsau
gojo nuo ilgines. • ■ '*--

zo, Sziauliu 
gaisras.

PADEGE.
Nakt i pilieezio Skikuno Juo- 

Vigeliu kainu*, 
valscziuje, ūkyje kilo
Sudege klojimas su iiivejitoriu. 
Nuostoliu padaryta už 4,945 li
tu. Klojimas 
nežinomu piktadariu.

buvo padegtai-

MUITINES VAGYS.
Nuo 1926 metu 

Kauno muitines sandely, 
tauto pros. 12 n r.’ nuolat ding
davo invairios užsieniu prekes, 
kaip tai: manufaktūra, kailiai 
ir taip toliau. Naganu to, kad 
jau buvo sistemaiiszikai vagia
ma, tais pat metais Gruodžio 
menesi 13 diena rvto meta at- 
rakinus sandeli,,antrame aug- 
szti* prie stogo langelio rastos 
pastatytos kopeczio.s, kuriu toj 
vietoj paprastai niekuomet m*- 
Imdavo, ir sandely buvo rastos 
iszva rytos manufakturos ki- 
pes Patikrinus sandeli pasįro- 
d(*, kad iszvogta invairios ma
nufaktūros 5 kipes. Viso nuo 
1926 metu pavasario isz sande
lio iszvogta invairiu pvekiu 
10,(XX) litu sumai.

“Laidas

pavasario 
Vv- 

g-

in vairi u

A rtelio 
kai atsakominga 
nukentėjusioms prekių 
ninkams nuostolius atlygino

»i valdyba, 
už /audeii, 

savi-
nuostolius 

savo leszomis.
Kriminaline policija tyrino- 

ine-' 
nu-i 

apvogė)

dama sziu metu Vasario 
nėšio pradžioje galutinai 
state, kad sandelius 
muitines ir Kauno miesto sto-' 
ties darbininkai. Sulaikyti del 
to stoties darbininkai Mikalai- 
tis Miikas, Zadrauskas Simas, 
Krisztaponis Juozas, muitines
sandelio buvęs sargas Kamin
skas Juozas ir geležinkelio sto
ties padienis darbininikas Ja
niūnas Bronius, kurie visi pri 
sipažino kalti. Dalis vogtu pre-V • _ _ I a • TA. I! 1

* **r •

kiu rasta net Eezerenu, Utenos 
ir Alytaus apylinkėse. Rastos
prekes grasintos sandeliu, kal
tinamieji imjeti tyjlejiman, o 
kvota apie tai perduota teismo

F • ’ F -

tingimieji ilgėti kijlęjiman,

tardytojui.

apskr. ir jiali’ko jam pakinkyta 
vežime ;
mu buvo spėjama, 
tas arklys nuvežimu <r
nors vogtas ir Kolosovui 
gabentas parduoti.
jaut nustatyta, kad Kolpsovae 
-palikta- arkli jau sunuiim* su 
pilieczio Miekonin Juozu, o pa
starasis palaikes pora savai- 
ežiu irgi iszmaine arkli su pi 

kuris

V • arkli. B<‘ jokiu abejoji- 
kad mino- 

yrp, km 
at- 

Betvriue-

Pipiru Mi’ku, 
arkli ir'dabar tebeturi. Vežimą 
Kolosovas pardavė už 150 litu. 
Sulaikytas Kolosovas 
mas prisipažino, 
arklys su

liceziu

tardo- 
kad minėtas 

vežimu iszt.ikruju 
yra vogti ir jam atgabeno pai-
duoti jo 
komis Stasys, 
tai 1.50 litu ir žadėjo duoti dar 
100 litu, kai arkli 
Kaziukoviczius taip pat tuojau 
buvo sulaikytas ir 
kad kalbama arkli
pavogė už Kauno apie 
kilometru nuo nežinomo 
ūkininko.
vagystėje dalyvavo jo bendra
darbis Aleksejevas, kuris neži
nia kur. pasislėpė.

geras draugas Kaži ti
ku ris gavo už

parduos.

pasisake, 
su vežimu 

50-60 
jam 

Be to, Įiridure, kiid

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

PITTSBURGA
NEDELI0J 3 APRILAUS 

r ■ . ■• <

$5.Q0 In ten ir adgalios
Tikietui bus gori ant terlno kuris 
iszcis isz Mahanoy City D:45 vai. 
Subutos nakti 2 Aprilaus. Pribus 
in Pittsburga 8:15 vai. Nedėlios 
ryta 3 Aprilaus. Grįžtant apleis 
Pittsburga Ncdclioj 8:55 popiet.

Lehigh V alley
Railroad

The Route of The Black Diamond
1 ' 1 4 f Ir 1 »

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRAĘORIU3 
MILL & PATTERSON STS.,MILL & PATTERSON ST3 

/ RT flT.ATP PAST. CLAIR, PA.
j T ; • ' ’ ) , » . t 4

. ....... ...........
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hžbalsamuoja ir laidoja mirusiu*al»ąmuo|i 
visokiu kapiniu. Pagrabus paruo.ant

•tia ntio paprasesiausln iki prakil* 
undo automobiliu* dol

izia nuo paprascsIauBln iki prakil* 
niausiu. Paraamdo automobiliu* del 

įpdkaztynlo t|

Talrfonaa l^S-JR,

do automobilius dol

kitiems puivailnSjlmam*,
■ gi

i kreipia u apie 5 metus ad- 
vįsiems sergantiems 

atradau jame teisinga

W. Hazleton, Pa.

gal pa>
kreiptis pas Dr. Mendelsohn’a,

Mrs
424 W inters Ave.

ir gera daktaru.turi pa-4 4

4 4

pro-

pro-

proteins” 
ežia verte. Kiaiiszinini, mesa ir 
žuvis turi tuos paežius “ 
tojus’’ kokius turi pienas. Gru
dai ir daržoves sau vienos ne
pristato reikalinga dali 
tein.”

Pienas pristato netik geriau
sia bet pigiausia Vunui reika
linga medžiaga. Kvorta pieno 
pristato tiek “protein” 
duotu septynios upei jos geros 
mėsos arba keturi dideli kinu- 
sziniai. >

” visiems vra 
reikalingas. Kas met auganti 
vaikai turi sverti dangians, jie 
reikalauja naujo kraujo, kaulu 
ir muskulu su'lyg savo metu.

Pienas vra vaikams reikalin
giausias maistas, bet netur bū
ti vienintelis maistas jiems 
pergyvenus pirmus kūdikystes 
metus.

Su pienu reikalinga vartoti 
kitokis maistas. Kaikurie vita
minai susilpninti arba isznai- 
kinfi verdant. Vaisiu sunka 
kūdikystėj ir vėliaus vaisiai ir 
daržoves kaip salotos, salieros, 
morkos ai ba kopūstai turi Im
ti duoti kūdikiam' Žali beveik

t ' j |

kasdien. Mėsa, žuvis ir kiau- 
fžiniai invairina valgi ir pri- 

“ protein,”

protein kiek

Jeigu kada sigote ar sergate dabar, ir norite tikra ir teisinga isztiri- 
nėjinia apie juso liga ir aplaikyti tani tikra gydimą ir jeigu galima 
visiszka iszgydima, tai kreipkitės pas mane. Asz pats gydau ligonius ; 
ypatiszkai, neturiu jokiu studentu kad praktikuotu ant jus. Turiu 
teipgi motere pagelbininke del moterų ligoniu. Jeigu sergate ar kada 
sirgote ir ne buvote vislszkai iszgydintl, nelaukite kolei visai busite 
neiszgydomi ir arti'miHlfcs,'bet ateikite pas mane tuoJaus. Ne"«ttd^-- 
kite ir nepaisykite ant tolumo ar kasztu idant aplaikyti geriausia 
prižiūra, nes juso sveikata pirmesne už viską ir prailgina juso gyvaste. 
Galite pas mane atsilankyti be tlu moeziaus nes asz pats kalbu visas 
kalbas su ligoniais. Nedelomis mano ofisai uždaryti. Jeigu gyvenate 
toliau nuo czionais, tai atraszykite laiszka kokia sanvaite priesz laik 

tada praneszu jumis kada galėtumėt atvažiuoti. Per paczta negydu.

nėjima apie juso liga ir aplaikyti tani tikra gydimą ir jeigu galima

O

»

Pieno “‘protein
I,

DR. MENDELSOHN
SPECIALISTAS DEL VYRU IR MOTERŲ.

\Vilkes-Barre, Pa.
H lllllgpliw ' ' e—lUmlMUlBW

12 E. Market St
T T
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ditoda dauginus 
mineralu ir vitaminu.

Apart maisto augimui vai
kai reikalauja ypatingo mais
to energijai, kas reiszkia dau
ginus duonos, grūdu ir bulvių’, 
ir kiek nora cukraus ir riebu
mu. Krekmoluotas maistas ne
gali pastatyti inžina tik prista
to gara.

Reikia pirkti tik geriausio 
’pieno, nereikia taupyti per-į 
kant pieną, ar tai szviežia pie
ną ar pieno pudra.

Szviožias pienas yra saugus 
tik kuomet szvarumas užlaiky
tas jo produkcijoj ir transpor- 
tacijoj. Turi paeiti nuo sveiku 

tuoj atszaldintas,
sz varia i užlaikytas, uždengtas 
ir atsargiai prižiūrėtas žmonių, 
kurie patys yra sveiki ir ne
serga. Miestuose ir miesteiiuo- 

yra daug gerinus vartoti

gyvuliu,

80, 
pasturizaiota pieną negu szvie- 
žia piemt. Szviožias pienas yra 
atsekamas tik kuomet yra cer- 
tifikuotas. Turi būti nupirktas 
j'sz geros pieninyczios.

Pudruotas Pienas.'Džioviu-
> 1 . « /k ■ \ L f ' • •tas pienas padarytas praszali

♦ M l

dvidešimts-septintas regulariškas 
čvertinis procentas ant $7 Pre
ferred Stock, ir antras procentas 

ant $6 Preferred Stock

UŽMOKAMAS
del PREFERRED

s

STOCKHOLDERS

->«■ PENNSYLVANIA e<-
POWER & LIGHT CO.

* • j* 1 ' P’ 4 t

♦ A

▼——-.......... ........ ■,............................. ■' '——■ IW, .,»» ,,

- h. k.1 »<—

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHAN0Y 0ITY, PA.

1 1 I'' l’ ' I r , I •< fp * M ' " ~

3-czias Procentas už jus u pinigus ir saugumas del jusi
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus U ta 
suma' ’ ‘ ’ r- . .
del žmoga
pinigus in

kąs-Ą^rt auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
mogaus kuris dirba ir csedlna. Dikite savo 

pinigus in szita 
kaip tai pinigas

^■»«||. I. I .j I ... ................................  „ „

Yra tai saugiau ir geriau

P

K

I*1

I
M

szita Banka o persitikrinsite ir matysit* 
auga su padaufinifflu Procento. "
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2SL ir ne! Niekai ir
Isz mano puses tai buvo visko 
pertekusio žmogaus szposas. o 
isz juristo pusėse — paprastas

i pinigu trosz'kimas...
_________ ’ Paskui jis atsiminė, kas alsi-, 

to aprašomojo vaka-
’ Tamsi Rudens naktis. Senas 
baukos savininkas vaikszczio- 
jo savo kabinete isz kampo in 
kampa ir maste, kaip penkioli
ka metu atgal jis savo namuo
se buvo surengęs vnkara. Tame 
vakare buvo daug mokytu 
žmonių, ėjo rimtos ir turiniu-

beprasmylie!

LAIŽYB0S
* . X \ * * * ilk J ■ i

Ant. P. Czeehov’as.
i

ro. Buvo sutarta, kad juristas 
sėdės griežeziausiai saugomas 
tam tikslui pastatytame banki
ninko sodne fligely. Pasiruszo 
kad per penkiolika metu jis 
neturi teises fligelio slenkscz.io 
peržengti, nematys žmonių, ne- 
girdes žmogaus balso ir nvga-

gos kalbos. Tarp kito ko užsi- >'* laboku bei laikinsz-
bausme.mine ir apie mirties 

8vecziai, tarp kuriu daug mo
kovu ir žurnalistu, daugumoje 
mirties bausme noige. Jie sake, 
kad ta bausme yra pasenusi 
Krikszczioniu valstybėms ne
tinkanti, nedora. Pagal neku
riu nuomone, ja reikia pakeisti 
kalėjimu iki gyvos galvos.

Asz su tuo nesutinku, — su- 
szuko szeimininkas-ban kini ti
kas. — Asz nebandžiau ne mir
ties bausmes ne kalėjimo iki 
gyvos galvos, bet jeigu galima 
spręsti a priori, tai mano nuo
mone įnirtęs bausme doriszkes- 
ne ir žmoniszkesne už kalina
ma iki gyvos galvos. Mirties 
bausme nužudo už karto, o ka
linimas pamažu, isz lėto... Ku
ris gi poelgis žmoniszkesnis: 
tas, kuris užniusza per kelias 
minutas, ar tas, kuris žudo 
jumis per keliolika metu?

— Ir vienas ir kitas blogas j 
pastebėjo kažkas isz

ar tas,

•— pasicoejo kuokus isz sve- 
czju: — del to, kad turi viena 
ir ta pati tikslą — atimti gy
vybe. \’alstybe — ne Dievas. 
.Ji neturi teises atimti to, 
negali panorėjus gražinti.

Svecziuose buvo vienas 
ristas, žmogus jaunas dvide- 
szimt penkių metu. Kai pa 
klauso jo nuomones, atsake: —

— Ir mirties bausme ir ka
lėjimas iki gyvos galvos vieno
dai nedora, bet 
lieptu pasirinkti ar viena 
kita, asz, žinoma, pasirink- 
cziau kalėjimą. Gyventi geriau 
kaip negyventi.

Kilo * ginrzn. * Bankininkas, 
būdamas jaunesnis ir nervin
gesnių, kaipdabar, labiau insi- 
karszcziavo, rėžo kumszczia in 

in ja u na j i

ko

ju-

jeigu man 
ar

stalu ir, atsigręžęs 
juristą, suszuko:

— Netiesa! Lažinuosi isz 
dvieju milijonu, kad tamsta 
kalėjime nei>zsedesi ne dvieju 
metu!

— Jei tamsta rimtai — ju
ristas jam atsake — tai laži
nuosi, kad iszsedesiu ne penkis 
bet penkiolika metu!

— Penkiolika? Tegu! — su
riko bankininkas. — Ponai asz 
dedu du milijonus!
, — Sutinku! Tamst 
jonus! o asz savo 
atkirto juristas.

Ir szios betiksles ir l)<*pras- 
mes laižybos i n vyko, 
ninkas, tada nežinojęs 
turtu galo, būdamas lengvati- 

laižyboms 
Vakarie

a i 
laisvi*!

indi*

Banki-
savo

kis ir niekilžiugis, 
labai apsidžiaugė.
niaujant jis isz juristo juokėsi 
ir kalbėjo:

— Susiprask, jaunuoli, kol 
dar ne volu. Man du milijonai 
nieko nereiszkia, o tamsta pra
rasi tris-keturis paežius ge
riausius savo gyvenimo metus.

— tris-keturis del to,Sakau — tris-keturis del to 
kad tamsta ilgiau vistiek 
iszsedesi! Taip pat neužmirsz'k. 
tamsta, nelaimingas pasiryžėli 
kad .savo laisvu noru kalint is 
yra daug sunkiau, kaip neva
lia pasodintam. Mintis, kad 
kekviena valandėlė gali iszeiti 
laisvėn, užkrės visa tamstos

Man

ne-

VISU 
tamstos labaibūtybe...

gaila!
O (|abar sztai, 

yudeiw vakaru, senasis banki
ninkas, žingsniuodamas isz

szi mauruji

žingsniuodamas 
kerczioK iirkerczia, visa lai at
siminė ir paklausė pats saves:

— Kuriems galams tu lai- 
žybu! Kokia ežia nauda isz to, 
kad jaunasis juristas prarado 
penkiolika savo gyveninn 
riausiu metu, o asz i

n go
riausiu metu, o asz iszmosiu 
du milijonus!! Ar galima tuo

knygele... 
religijos

prantania, 'plonute 
Evangelija pakeitė 
istorija, szventasis rasztas...

Pastaruosius dvejus metus 
kalinys skaitė labai daug ir be 
jokios tvankos. Tai jis užsiimi
nėjo gamtos mokslais, tai rei
kalavo Bairono ir Szckspyro. 
Paraszydavo ir tokiu laiszku, 
kuriuose praszydavo atsiusti 
vienu ir tuo paežiu laiku ir 
chemija, ir medicinos mokslo 
vadovėli, ii\ romanu, 
nors ifilosjot’ijos

Jo skaitymas buvo 
panaszus in tai, lyg plaukytu 
jis juroje tarp audros suinusz- 
to laivo skeveldrų ir, no.redav 
mas iszlikti gyvas grobstytu 
tai už vienos, tai už kitos be- 
phiduruojanczios skeveldros!

ISenis bankininkas visa tai 
dabar atsiminė ir maste:

ir koki
ar teologijos

"SAULIO’* _ --- - . - .. , ■ v
jo visai nepastebejo, 
gryžo. Tada seijis atsargiai 
nulupo antspaudus ir inkiszo 
in duris rakta. Užrūdiję užrak
tai asztriai suezirszke, ir durys 
keistai sugirgždėjo. Senis lan
ke, kad kalinys suriks, nusiste
bės ir puls žiūrėti, -kas atsitiko, 
bet prabėgo trejetas mijiueziii, 
o kambaryje tebevieszpatnvo 
akla tyla... Senis nusprei/de in- 
oit i in vijų.

Prie stalo sėdėjo žmogus, vi 
sai nepaiiaszus iii kitus žmo- 

Tai buvo griaueziai, ap- 
gęltona oda, su ilgais 

moteriszkais plaukais ir ilga
O

o kambaryje

' ! A!»I
4

neatsi- benoriu justi suprasti.
Savo žodžiams phtvirtinti 

asz atsisajcųii iiųp dvieju mili
jonu, kuriuos asz kadaise sva
jojau, kaip daiigu, ir kuriu da
bar neapkeneziu! Norėdamas 
atsisakyti nuo teises gauti 
jiems, asz iszeisiu isz fligelio 
per penkias valandas priesz

kuriuos asz kadaise sVa-

per penkias valandas priesz 
sutartyje pažymėta’ laika ir td-

Vaikai motino.* 
nesupranta,

Sunkei uždirbta atiduoda 
centą.

Geriau padarytu toji nedorėlė, '

Kaipo geras vyras 
pamokslus kalbėjo, 

Toji pasiutėlė vela in.
i « M < W Jf1 'f

baliavoje, 
Vyras nekaltai kalėjime 

bėdavojo, 
.___  _  ___s ciarbu

• kalėjimu ji padavė, 
Ne žodelio jam 'kalbėti nedavė. 

Ant visu metu patubdino, 
Da nuo visokiu ibZvadino. 
Dabar be paliovos gere ir

I 
■ 
HT I

'' 'i11 Ji '''

nių budu sulaužysiu ir paežiu 
sutarti...” '

Visa tai perskaitęs, 
bankininkas lapu vol 
ant stalo, pnbucziaVo keistojo 
žmogaus galva, apsiverko ir 
iszbego isz fligelio. Pirma nie 
kada, net ir po didžiu pralai
mėjimu kortose, jis nejauto to
kios neapyknntos, kaip dabar: 
niekada taip savos 
kaip sziandie... G ryžos namo, 
gulo ])atalan, bet karszeziiivi • 
masis ir aszaros ilgai nedavė 
jam ramybes....

Antra diena atbėgo iszgas- 
tingi sargai ir prancsze, 
mate, jog fligely] 
žmogus iszlindes per Įauga in 
sodną, nuėjės in vartus ir kaž
kame pasislępes. Tuojau pat 
drauge su taVnais bankininkas 
nubėgo iii fligeli ir nustato ka
lini esant pabėgtu! ir sutarti 
sulaužius.... Kad neliktu, gan
du, paėmė nuo stalo lapa, ku
riame kalinys atsisako nuo 
pinigu, ir gryžes insidejo in ge
ležine nedegamąja szepa.

—Sulietuvino Pr. Gonvs.
• ii . »■

sutarti...”
senasis 
padėjo

'V &
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lies.
traukti

traktatu.

l ežiu. Buvo leista turėti muzi
kos instrumentą, skaityti kny
gas, raszyti laiszkus, girtuo
kliauti rūkyti. Su pasauliu, pa
gal sutarties, jis tegalėjo 
siekti tylėdamas ir tik 
maža langeli, tam (yezia palik
ta. Viską, ko tik reikia — kny
gų, gaidų, gėralu ir kita, jis tu
rėjo rei>kahiuti rasztu. To viso 

[jam buvo duodama, kiek jis 
nori, bet tik... per langeli. Su 
tartis apėmė visas smulkmenas 
kurios ji dare griežtai 
szu. Be to, juristas turėjo isz- 
sedeti lygiai penkiolika? metu 
— nuo 1870 metu Lapkriczio 
menesio 14 dienos 12 valandos 
iki 1885 metu Lapkriczio me
nesio 14 dienai 12 valandai. 
Mažiausių juristo (laikraszti 
ninko) pasikėsinimas perženg
ti sutarti nors ir per pora mi- 
miežiu priesz laika, davė ban
kininkui teise atsisakyti nuo 
dvieju milijonu iszmokejimo.

Pirmais kalėjimo metais 
kiek galima buvo suprhsti isz 
jo trumpu laiszJteliu, juristas 
kentėjo nuo nuobodžio ir vie 
nystes. Diena ir nakti fligely 
skambėjo fortepijonas! Jis at
sisakė nuo gėralu ir 
Svaigieji 
troszkimus 
pirmi neramybes draugai, 
to, nieko nėra nuobodžiau 
kai]) gerti gardu vyną ir... nie- kasdie pavydžiai seksiu ji aki 

Tabakas gi ter 
szia jo kambary orą. 
metus juristui siuntinėjo tiktai 
lengvaus turinio knygas: 
manus, pilnus sudėtingos mei- noriu tamstai padėti!

apysa* perdaug!

jam buvo duodama,

gėralu 
gėralai

SUSI-
por

vieni-

tabako 
žadina 

o troszkimai ‘ — r

nėra

ko nematyti.

B(

Pirmu?

ro

barzda... Jo veidas.labai gelt 
liemuo 

ant
skruostai in k rite, 

o ranka,

“By t
12 valanda jis iszeina in laisvo. | 
Einant sutartimi 
sumoiketi du milijonus, 
asz sumokėsiu, tai

mis,
ilgas ir plonas,
kurios laike paremes savo vei
dą, atrodo tai sunykusi, 
sziurpu buvo in ja Ir pažiūrėt.
Plaukai baltavo gerokai pra- 

ga tįsiom i.s

neneigi4,
kad

> ♦

asz turėsiu 
J eigų 

viskas žū
va: mano bankas ir gyveninuu 
galutinai iszirsta..

Priesz penkiolika metu 
nežinojo savo turtu galo, 
sziandien jis bijojo saves 
klausti, ko jis turi daugiau —

Azartinga?

.jn
bei
pa

pinigu ar skolų?
kortu loszimas, rizikinga spe
kuliacija ir karszcziavimasi 
kuris neapleidžia jo ir senatve 
je, pamažu suede jo turtus, ii 
ramus, savim pasitikįs iszdi 
dus turtuolis virto paprasti' 
bankininku, kai]) ir visi, besi- 
karszeziuojancziu prie puolime 
bei kilimo popierių.

— Prakeiktos laižybos! — 
sznabždt'jo senis ir iszgastin- 

galvos..
senis 

gai tvarstėsi sau už 
— Delko tas žmogus nenmni 
re? Jam priesz akis klar ketu
rios deszimtys metu!

Jis (advokatas) iszplesz is: 
manes paskutini turtą, apsive* 
džiaugsis gyvenimu, losz kor 
tomis, o asz, lygasz, ly pa vargeta

žile, veidas klojosi 
ra.ukszlemis, nors dar tik ketu
rias (h'sziintis metu teturėjo.

miegojo... Pricsz ji ant sta- 
nlejo lapas popiero, kuria- 
buvo kažkas paraszyta

I Jis 
i 1<> g 
me buvo kažkas 
smulkia raszvsena. 

I * 3 l » , *

"Vargszas! — pamastė ban 
kinin kas. — Miega ir sapnuo
ja, tur būti, milijonus! O man 
verta paimti (uos pusgyvius 
griauezius, paguldyti in lova, 
padėti ant galvos* pagalve ir 
užtroszkinti. Grieszeziausi tar
dymai nes u.seks, 
Bet visgi paskaitykime pirma 
ka jis ežia paraszė...

Senukas paėmė nuo stalo la
pu ir perskaito...

Ryt 12 valanda asz atgau
nu laisve ir teise bendrauti 
žmonomis.
damas szi kambari ir

asz noriu
G ryna 

Dievui inatant 
kad neapkeneziu 

ne y 
viso to

Vargszas

griauczius,

kas kaltas!

su
Bet pricsz apleis- 

priesz

])a- 
nc 

gyvenimo, ne svei- 
, kas tamsiu 

vadinama

kad 
gyvenas

<

X

Philadelphia Specialists 
Viso* Kroniszko* Ligos.

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Spccialiata
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Bjaurus papratimas yra 
girtuoklysta. 

Moteycs per tai isz doraus 
kelio paklysta, 

Nežiūri ajit vaiku ir vyro, 
Kad tik jai butu vis byru. 
Vienoje vietoje bobeles 

vyru.*“ užkabinėja, 
Idant joms f liudytu

1 prikalbinėja.
Ar tai butu Žydas, 

Ar Ttali jonas.
burdingieriu dolernkus 

iszviiioja.
Po tam pakampėse visaip

O grinczios'pilnos smarves, 
Arsziau kaip nuo kokios* 

karves.
už nosių .suome,

A uo

Kad iszimlu isz kalėjimo 
nebageli, 

O taipgi:
Pati vieno taluninkp,
Ant ledo ji paliko, 

Su kokiu tai sporteliu dingo, 
Pirmiausia $80(1 surinko. 

Mat sportelis ant bardo buvo, 
Bet vyrui apie tai smegenys 

nedžiūvo,
Ka jojo paeziule ibzdirbinejo, 

Ant to atydos nepadėjo.
Gailėtis jau už volu, 

Ba pati nuėjo po velniu, 
Su spopteliu.

Užliejo aszaru kvortas, 
o 4 vaikelius, 

Ir paskui save visokius niekus, 
Ne užilgio vela in ten pribusiu. 

Viską geriau dažinosiu.

Vvhs
Prie tam palik

,1

V 
I

i 
i i

Burdingieriai
Laukan iszbegia net vemt?, 
Rūteles, jau didelis laikas 

susivaldyti, 
Ant senatvės ir mirties 

atsiminti.
Ba jau tada ne laikas pakut 

daryti, * 
Dievo malones praszyti 

Oi smuki ateitis, 
Kada iszbvres dantys.

♦ ♦ ♦

Vienoje peczeje arti 
Szemulorio pasiutimas,

Tarp nekuriu motorėliu 
didelis giri avimas, 

Kada vyrai in darba iszeina 
Bobeles tuojaus sueina. 
Pradeda girtuokliauti, 

Ir paleistuvauti, 
Pasigėrė ant grindų atsigula, 
Vaikai žiuri kaip in koki mula.

Gedos jokios ųeturi,
Ne ant savo vyru nežiūri 
Kad tik namines turėt, 

Ir su kūmutėms sueit.
♦ * ♦

Būdama Lietuviszkain 
mieste iszgirdau,

Del visu jaja czionais ir 
, patalpinau,

Petrukas, doras vyras su

X

a

I

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszaklo galvos Skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojam* su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta jr 
parduodama vien tik per

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

iszeidamas in saule, 
pratarti keletą žodžiu, 
sąžine ir 
reiszkiu, 
laisves,
katos ne 
knygose 
brangenybe.
Penkiolika metu asz nuoszir 

džiai tyriau žemiszka gyveni
mą- Teisybe, asz nemaezian že
mos ir žmonių, peVĮinšigyveiibs 
jusu knygose, asz geriau aro
matinga vyną, dainavau

gainiojausi briedžius po 
m i szk u s, med ži o j a u 
barsukus 
Jaunos, kai]) auszra 
sukurtos jusu genialiu
burtais, lanke inane naktimis 
ir sake man stebuklingas ]>a- 
^akas, ..ib, .........

pasaulio
mis ir kasdie girdėsiu isz j< 
vienus ir tuos paežius žodžius 
“Turiu būti tamstai dėkinga? 
už savo gyvenimo laime, as:

Ne, ta' i 
Vienintelis iszsigel 

bojimas nuo bankroto ir a]) 
juokos — to žmogaus mirtis! 
Iszmusze treszia valanda. Se 

nis pasiklausė — viduj vis 
miegojo, o lauke tegirdėjo tik 
(ai imilžius ūžiant... Steng- 

iszsl 
eme isz nedegamosios spintoi 

kur in-

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterea 
Ne Serganti bot visgi ka tik pajieg* 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*. GYD1KIS SU ŽOLĖMS

yvenimo laime,
oi 'T *

les intrigos, invairias 
kas, komedijeles ir taip toliau

Antrais motais fligely muzi 
ka nutilo, juristas savo laisz 
keliuose bėrei kala vo'tik klasi 
ku. Penktais metais vėl pasi 
girdo muzika, ir 
praszi* gėrimu, 
mate per mažaji langeli ir ku-' 
rie ji seko, pasakojo, kad visus dideli rakta nuo duru, 
szitus metus jis tiktai edo, gere per penkiolika metu niekas ne sžirdis. Asz lankiau Elburso ir 

ulejo žiovavo, piktai kalbėjosi, sykio neatvere, apsivilko ir Montblano

tai medžius ūžiant...
kurio ji damos nesubraždeti1, jis

kalinys pa- 
Tie,

raszvdavo Lijo.

iszejo iii lauka.
Sodne buvo tamsu ir szalta 

Ašztrus drėgnas veja

dai
nas

mylėjau
<r

szernus ii; 
moteris, 

ražuoles,
poetu

llUO kuriu svaigo mano

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite—Seredomi*, Ket- 
vergai* ir Petnycziomi*.
landos: S ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

Ofiso* Ta-

Antra* Florai,

POTTSVILLE. PA.

J

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Šlaitinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud* 
ma, puslapiu 092 su juodais mink-

naszle apsipaeziavo 
Su keliais vaikais ant 

sprando gavo.
Vos metus su savim pagyveno 

Jau kelis kartus ji in 
kalėjimu nugabeno, 

Jaigu Petrukas ant jos 
pasibardavo, •

Tuoju us ji bobele pas 
skvajeri nugabendavo.

Kada isz kalėjimo sugryžo 
namo,

Boba su saluninku pinigus 
iszgavo, •

Prisiegdino kad ^’ras josios, 
Pragertsmegenes tosios. 

Kada Petras nedęrybe jai 
' iszmetinejo.

virszunos ir nia- 
cziau skaistu saules tekėjimą ir 
raudonas, kaip kraujas, jos lai
dos žaras, kurios skaiseziu 
auksu nupila juras ir snieguo
tas kalnu virszunos;
žalius miszkus, upes

girdėjau
piemenų žavingus 

jaueziau sparnus

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

J

S 
kaukdamas mėtėsi po sodną ių 
piktai draski? medžius, 
apsižvalgo, bet nemato 
mes, ne I 
lio, ne medžiu. Priėjės prie toi 

t 
sarga. juoduju dvasiu, kurios skrido

Senis 
ne žc- 

baltu statulų, ne flige-į 1 V 4 T'X * • *

(r

pats su savimi. Knygų neskai
to. Kartai naktimis jis sėdėda
vusi raszyti, ilgai 
ir iyta mota pAraszytaji šudra-*
skvdavo in szmotelius. Nekar- 
ta girdėjo ji verkiant...

Besibaigiant szeszticms me
tams, tkuįįuys ėmėsi puoszir- 
I 
ir istoHjoS; .Jis visas atsidavė pora sykiu paszauko
tižiai niokytik'kiilbu, filosofijos vietos, kur stovėjo fligelis, ji.<

szitieiųs mokslams; bankinin- 
siisknbdavo pertraukti 

jam reikalingu knygų. Keturin
kas ti

metu begyj, jam reikalaujant, pastogėje, 
buvo i.^rgazyta apie szeszis 
szimtu« tomu. Tud metu banki-

• 1 N 4 -U 1 • A 1 •

S js

Brangus ka-

Atsako nebuvo. Matomai sai
gas pasislėpė nuo darganos ir 
miegojo ar virtuvėje ar kame

buvo i.szrgszyta apie
• i 5i $ ’ m . t

ninkas, tarp kito ko 
jo toki laiszka: “ 
lintojau, raszau tamstai sziuos 
žodžius szesziomis kalbomis. 
Parodyk juos kalbu moko-

Jeigu jie 
ne vienos klaidos,

sodne

bzesziomis 
juos kalbu 

vams. Te perskaito, 
neras 
praszau tamsta, liepk 
viena syki szauti isz szautuvo. 
Tas szuvis pranesz man, kad 
mano pastangos veltui nedifi- 
go. Visu amžių ir krasztu geni-

I

nmcziau
$

> '’t.! /
• 'Ma

miestus;
dainų ir 
vamzdelius;

<>•
ežerus, 

ra ži aus i u

manes byloti apie Dieva... .Ju
sli knygose asz ipecziausi 
nuožmias bedugnes, dariau 
stebuklus, žudžiau padegiojau

bedugnes,
Po

Jeigu man užteks drąsos miestus, skelbiau ųaujas reli
gijas, užkariavau isztisas vals
tybes... r

Jusu knygos davė man isz- 
minti. Visa ta, ka amžiais su
karę kuriamoji žmogaus galia- 14 . w* -r • • .4 •

flti

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Pasamdo I

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszka* Skvajeri* « t

sztala apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalauja me pardavinėto
ju musu žolėms po Hsus lietuviszkus 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

M. ŽUKAITIS,
25 Gillet RdApdraudžia nuo ugnies namus, 

geriausiose kompanijose. Atlieka
Spencerport. N. Y.t 4

invykdyti savo nusistatymą, — 
gavo isz pamanė senis: — tai visu pir

ma bus intartas sargas.
Jis apgraibė tamsoje tropus 

ir duris ir inojo in priemene, 
pankui apgraibomis inslinko in 
maža karidoriu ir užsidegė 

tai žvake. Czia irioz nieko nebuvo.
Pasienyj dripsojo tkaž»kieno lo
va, kereziojo stūksojo geležine 
krosnis. Antspaudai duryse, 
pro kurias buvo einama in ma
žaji kalinio (kambarėli, tebebu
vo sveiki.

Senis žvake užpiites, virpė
damas ir karszcziuodanios, pa
žvelgė pro mažaji langeli. J 

Kalinio kambary blikczlojo U m „ - L. * X M ‘ J I -A .A

t»

— T1 i! I , , • 3 ’

automobilius ir kitokius daigtus 
goriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius logallszkus reikalus.

32 W. PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
• , .IK 1 1 N •

Del to kad mos turime ka nors ate-

• 41

mintis! Visa tai mano galvoje! 
Asz žinau, kad asz esu protin
gesnis už jumis visus.

Bet asz neapkeneziu jusu 
knygų, neapkeneziu visu pa
saulio vertenybiu ir gudrybių! 
Visa niekinga, neverta, pilka 
ir apgaulinga, kaip miražas.

Bet asz

-- -------------------------- ----------------- L J---------------------------------------------------------------- ,

s
B* 
K
Jo

betino. Stebėtinas grajijantls Laikro
dis ir tas yra naujausia laikrodžiams 
išzradimas. Tas laikrodis parodo va-1 L
nas kitas, Padarytas stipriai,

dls ir tas yra naujausia laikrodžiams

jai kalfia invairiomis kalbomis, 
bet visu ju dvasioje dega viena 
ir ta pati liepsna. 0, kad tams
ta žinotum, kokia nožemiszka 
laime jauezia mano siela isz to, 
kad asz mdku juos suprasti!” 
Kalinio noras buvo iszpikly- 
tas. Bankininkas insake sodno 
iszszauti du 'kartu.

Paskui, po deszimtuju metu 
juristas ramiausiai sėdėjo prie 
stalo ir beakai te viena tiktai 
Evangelija. Bankininkui buvo 
nuostabu, kad žmogus, per ke-

žvelgė pro mažaji langeli.

Bukite iszdidus, gudrus ir pui
kus, bot vtetick mirtis nuszluos 
jūs nuo žemos veido o jusu pa-
L. . - A ’ k . •*«' ' 1 * • • ‘ A * Z

IJ’BJ
«i

likimas, istorija, jusu
„d . a ' ■ >t. ‘ -a ■

menka žvakele. Jis pats-sėdėjo
4 ____ ~ *

prie stalo. Tesimatė jo nugara, kamuoliu...
— m i* « * a i * - •*plaukai ir rankos. Ant stalo,
* . a a <■ -• va a a J’ ^a a a e

genijų

landas ir minutes ;kaip ir kiokvio- 
. gra

nui- 
•J Ižlui. Jeigu mylite girdėti gražia 
V muzika nereikia Jums metyt pinigu

. už visokius mužikaliszkus ins- 
M trumentus, pavyzdln: Plano, fono- 

grafo, sinuikos, korneto ir tam pa- 
I uasziu. Jums teveik tik pasukt rak-

— ta vlrszujo to laikrodžio Ir jiš gra- 
|jins gražias dainas ir meliodijas, 
kurios palinKsmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajina 15 minutu su vienu 
užvedimu ir kiekviena syki užve
dus grajina skirtingas meliodijas, 
Laikrodis aprūpintas mechanizmu, 
kad muzikos vollukal persimaino 
patįs. Tai dideles vertes laikrodis, 
nes szalo laikrodžio 
muzika, 
reti

Toi nlnnlr«ii cLmlrn? 'S žial apdirbtas ir laikys visani ju piapKai slenka. |,)Ini lnlmi mvIltn rlr(1eti
Nąucjok

^^Įiįuffles
r I

Mes Duodame
Patarimus Dykai

Kas turi lotus ar namus 
nusipirkę Youngstowne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown, 0. tai mes 
teisingai patarnausime.

'I:1, I“ s' > 1

Mes kalbam Įietuviszkai ;

nemirjingumas suszals in leda 
arba sudegs drauge su žemes

.. . , ■
Jus iszprotejpjc ir ^inątįe ne

Jus 1
nors 
vais

medžiai iszaugintu varles arba 
driežus, arba rožes paskleistu 
prakaituoto arklio kvapu * taip 
asz s|obiuQg isz jųsų, iszmai- 
niusiu dangų in žeme... Asz ne

. p

ant dviejų kėdžių ir ant kilimo Uis keliais. Mpla jus laikote 
¥ . • ji i • j -i i • • j • i • i '" v • 1 ■>'

nustebtute, jeigu Ikokiu
budu obelys ir apelsinu

prie stalo gulėjo 
knygos.

atskleistos tiesa, o biaurybe grožiu.

til
toIr jus 

gauti

Praslinko penkios minutes, 

szejo. Per penkiohkia metu ka-
bet kalinys ne karto nesuku-

• ' fl v 1.1 • ii

inrodyti žmonėms, 'kad mirties turis metus nuvokęs szeszjs Ijnimosi jis išmoko sėdėti no* 
bausme geresne ar blogesne už szimtus gudrius tomu, visus krutedamas. ^onis phsibel’do 
kalėjimu iki gyvos galvos ?! Ne | motus skaito viena lengvai su-1 pirsztais in langu, bet kalinys
bausme geresne ar blogesne už szimtus gudrius tomu, viijus krutedamas. $onis phsibel’do asz s|ebiuos isz jųsų, iszmai-

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

————............... ..
■‘T M*

turi da ir 
Toki laikrodi rclkotu 

kiekvienam name, 
laikrodžio niekur ftęgallto 
kąip tik pas jaus. Tikra kaina to
laikrodžio $18.00. Kiekvienas kuris 
iszkirps szi apgarsinimu ir prisius 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už 
$8.75. Męs nepraszome pinigu isz anksto, tik paraszyk savo varda ir adre- 
8i ‘ ., . ’ ( r * Z__L..... ... ..... ....  ..................... ....
jum^ in namus.'Kięjcyienaį kuris prt sius $8.75 i8Z kalno už ta laikrodi 
tam 
težą

z

a alszkiąl, indek $2.00 (Jeppzltc, o kita užmokėsit kada tn laikrodi atveisz 
i 

STaitft deimantine Špilka ir paauksuota re-

PRACTICAL SALES COMPANY
L 1219 North Irving Ave., Dept. 416, Chicago, Ill.

pasiusime ytiįy p
iii. Nepraleiskite, bęt raszyklte tuojaus ant adreso:

• >

*5
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Elizabeth, N. J. *— 
lies karszapes pradėjo dirbti 
dabar po 4rdiena^ ant/sanvai-

1 *611 nsylvania i'r Jerse.v 
(kmtral po 8 valandas ant die
nos. Daugelis Lietuviu dirba 
tose szapose. i

tos o
■

UŽKARIAUTOJO ' 
ISZKILMINGUMAS

. ■ '

— Petnyczioj 
visi anglekasiai 
nedirba, 
vra tai atmini
nio diena nuo 
npl.’iikimo 8 va

landų dienos darbo.
PcŲiyezioj pirma diena E X I 1 w • AA^jk1 • uBa la n d ž i o—. tį) r i 1 a u s.

— Kovas pasibaigė gana 
malszus

B

puikei, diena graži ir 
oras.

I

AkJksa Petrauckas likos 
pastatytas po $1,000 belos 
peržengimą automobiliniu tie
su kada nuvažiavo in 
kvia.

Už

Tania-

i

U

I

Mieste malszu, žmonelei 
dirbdami tik po kėlės dienas 
ant sanvaites, sėdi namie pri- 
gialbedami
naminiam darbi

I

*

!.*•

■ĮI
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Girardville, Pa. -- Bronislo- 
v a.s 
ninkavo 
Vincento 
joj, apleidžia szia parapijų isz- 
važiuodamas in Detroitą var- 
goninkauti taipgi.\ Koras pa
rengė puiku vakarėli ant atsi
sveikinimo su tavo vargoninin
ku.

Nok mažius, kuris vargo- 
kotur’is hnefus Szv. 
Lietuvi s z1: < > j e parūpi-

r r■ l’ti r w uf5,|Zv ’ v :;
A 'i-.’fL 1 7. !'

'■ ••‘X'di. j1 ''H'"
Ii', * t)**
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jJAsz papkui ji.
— Ka-ka-rieku! — mes alui

4

-*w'H W«n »* »>1/ <I t »• >,S;.' ILK'.'
T %

prisikentėjau ir visokiu pnžė- 
mini'inu ant savo peožiu iszne- 
sziau nuo szito sztai... Kroko- 
diliaus! Sztai nuo szito paties 
ramiausio seipo, nuo Viszty-

- * - e . ... *
I

Ir Kazuli^ MJ’bdc pii’sztu in 
mnžav smsik itprinusi senuku, 
sėdinti (iVaugėjsU mano (evejlu. 
Senukas įpirkįsejo savo pavar-

'41

V

*

atsakiMAi.smarkiai suktis-aplink stalu.re... ‘h *
Kazulis nusiszluoste akis no^ 

sine ir vienu gurkszniu isžge- 
re stiklu alaus.

Buvo 'besirengiąs mane

1L, 
vieiilialsiab suszukome ir dar 
smarkiau nubėgome.

Asz bėga u ir begdhmas gal
vojau:

“Gal busiu jrasztvcdžio pa-
■ 

• f

i—htt*-------

A. J. K. DnBois, Ta. — Del 
tuja, kurie ne yra prenumera
toriais “Saules 
mas kaszjuoja po 75 centus už 
kožna kartg. ' .j

J. B. Kankakee, Ill. — Tojo 
daktaro adresa liežuiontfL .Nu- 
eikie tamista pas gera dakta-r 
ra savo mieste o jisai duos juru 
patarimu ka reike daryti tame , 
dalyke.

■ * <’* t" *'W r'* •

J. A. Springdale, Pa. — Zi- 
ne. paduota isz Springdale ne 
yra isz jusu miesto, tiktai ihz 
Springdale, Ill., o ne isz,Penu? 
sylvan i jos?

Isz Nanticoke, Pa. — Dane- 
szimas apie Hanoverio bobeles 
inmetem iii gurbą, nes buvo be 
pasiraszymo ir adreso.

pajeszkoji-» >Antradieny j per užgavėnes 
visi nuvykpme 
pas musu skyriaus virszininka 
Antanu Kazuli. Kazuli jus ne- I 1 r " L

jums, galbūt, jis 
zero, musu gi ‘broliui, 

auksztai padangoj neskraidau- 
ežiam, jis didis, visagalis, di- 

iszmintingus. Nuvykome 
in ,ji visi sudarantieji jo, tai)) 
šikant, papėdė. Nuėjau ir asz 
su teveliu.

Blynai toki buvo paikus kad 
ju, gerbiamieji, ponai, ne apra- 
szyt negaliu: minkszti, duobė
ti, rausvi. Paimi viena, velniai 
žino kas darosi, pamerki ji in 
grietinele, suvalgai—kitas pats 
in burna praszosi. Skanėsiais ir 

buvo: grietine, 
s, suris, svie

stas, deszros ir k. Vyno ir deg
tines — tai|> kai)) jurose van
denio. Po blynu valgome žaviu 
sriuba, o po sriubai visztiena ir 

jiaskiaus dar kurap
kas. Mes tai)) prisipucavom, 
kad mano tėvelis slaptai at sege 
guzikus ant pilvo ir, idant kas 
nors szito liberalizmo nepaste
bėtu, užsidengė sa’lfetka (maža 
skepetaite, paduodama prie 
stalo). Antanas Kazulis, einant 
musu virszininko teisėmis, ku
riam viskas leistina, 
bluslota ir marszkinius. Popiet 
nepakilo isz užstales, leidžiant 
virszininkui, užsirūkome aiga
ra ir pradėjom sznekucziuotis. 
Mof klausome, 
ponas
tai vis būdavo daugiau jumo
ristinio (juokingo) budo, pri
taikinti Užgavėnėms... Virsži- 
uinkas papasakojo ir, matomai, 
norėjo pasirodyt esąs didžiai 
iszsilavines. Nežinau, ar jis ka 
noi’s juokinga buvo pasakęs, 
bet tiktai pamenu, kad tėvelis, 
kas minute bakstelejes man in 
paszone, kalbėdavo:

— Juokis!
Asz placziai i szs i žiodą va u ir 

juokiausi. \riena 'karta net su
cypiau isz juoko, kuom atkrei
piau in save visu dome.

'Taij), taip —- susznabž- 
dejo tėvelis

valyvi blynu nio!
. ir i

maža> susikiįprinusi senuką
i.. 'it *' c. k.. 2 •

apvesdinl su savaja... bet asz 
in ta laika ant laimes sziltine 
susirgau, o susirgęs pusmeti li-

pažystai e; 
niekis,

tižiai

»

... • o susirgęs pusmeti li
goninėj pragulėjau. Sztai kaS

guriomis akinįis ir su pasįbjftii; 
rejimu ruko $gara. Paprastaih

4 4

gelbininku P*
* ab|i*ii4BiWi4iiA t......................... ....... . |I« .»II» .mn IĮ ——

Statement of the Ownership, Manoge- 
ment, Circulation, etc. refjulrrd by 

the Act of CongreaN of 
Aiigimt 21, 1012,

goninej pragulėjau. Sztai kas 
seniau būdavo! Sztai kaip gy
venome! O dabar? J*fi! O dabar 
asz.,. asz' nnt jo... Jis mano 
uoszve iu teatrus vedžiojus, jis) 
man tabakierka paduodas ir; 
sztai sigara rūkas. ' ----

be... Asz jam iii gyvenimą pi
pire1! i n...

Ponas, virszininko, 
malonėsit e ?
lynis, atsistojant ir 
piant, kai)) siyga.

1 ’erstaty k I ragedija !
Klausau!

iszsi tempe, 
pakele ranka jiuksztyn 

porkreipe veidą ir drebaneziu 
siIpini balsu sudainavo:

“Numirk tu, ajiviltoji!
Krrraujo geidžiu!!”

i Mes
omo.

—Visztyni! Suvalgyk 
szmoteli su pi))i-

ir

jis niękuomętĮnerukydavo, bet 
ji'ign
davo' sigma, uhi jis mm'iiilv v*- 
ant įiemaudagn hlsisakyt. Tsz- 
vydes .nukVeidta in ji pirszta 
jis baisiai^uMgedijo ir apsisu
ko kėdėje.

aįsz, isz

I M *|' « L. fvyrįiiijsybo jam ))asiuly- 
davo* .4įgarrt, c; ‘ "■f ai jis skaitė (• s- (’lie-che-

Of Ihe "Saule" publlRlicd scinl-wcckly
1 -M « 4 . . . ■* ,n Jk •at Mahanoy City, Pfl.’for April 1st

1027.
State of PcnnRylvanl* 

pi .pi rul i u ! \ isztyni!! County of Schuylkill 
r

Ik

IJi'Before me a Notary Public In and 
for the Slate and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowskl

ka 
paklausė Vis'z- 

iszsitem-tPlymouth, Pa. T Diena 17 
Kovo mirė czionais Jeraminas 
Poznauskis, 45 metai, kuris pa
ėjo isz Suvalkų gubernijos. Pa
liko dideliam nubudime savo 
moterį Kože ■(po 'levais Suje- 
cziute isz Szventa.žeriu kaimo), 
tris suims ir dvi dukteres. Sir
go tik trumpa lailka karsztine. 
Palaidotas su bažaiytlnems ap
eigomis.

Daug 
sen j nila ik i o

malones 
prisikonte- 
— A s z j o

who, having been duly sworn accord
ing lo law, deposes and says that he la 
the Business Manager of the "Saule” 
(The Sun) and that the following is, 
Io the best of his knowledge and 

į belief, a true statement of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown In 
the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 413. Postal Laws and Regula
tions, printed on reverse of thia form, 
to wit:

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher: W. D. Boczkowskl-Co.
South & A Sts. Mahanoy City, Pa.

Editor: F. W. Boczkowskl,
813 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.
Business Manager: W. D. Boczkowskl, 

338 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

2. That the owners arc:
W. D. Boczkowskl,

338 W. Mahanoy St. Mahanoy Cly, Pa. 
Boczkowskl,

33G W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
3. That the known bondholders, 

mortgagees, and other security hold
ers ow’ning or holding 1 per cent or 
more of the total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there ar none, so state) None.
W. D. BOCZKOWSKL Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before me 
this 29 day of March 1927.
'GRACE P. HENDRICKS, Notary 

Public.

szito seiijialaikio 
jau! — tose Kazulis.

• in ji pirmas 
patekau. Atvede mane in ji ty
lu, pilka,7 menkuti ir už jo sta
lo 'pasodino. Irįpradejo jis ma-

O’

isž-))at pradžios
pasiraszymo ir adreso. —Szkn- 
da laiko ir darbo tuju kurie al
si unezia daneszimus be pabi
ra szvmo. k h > " 1

GERAS PIRKIMAS.
Parsiduoda arti tnCcstanczio 

vaisiu vcslancziu medžiu, tik 
dvideszimts metu senumo isz 
kuriu yra daugiausia obeliai 
McIntosh ir Baldwins. Kas tu
rite ant sodu ukvuta arba su
prantate ju atnaszos verte tai 
pasinaudokit. Dar.prie to, na
mas devyniais 
tvartas del trisdeszimts gyvu
liu, žemes du szimtai trisde- 
szimts akru, puse dirbama 
kita ganykla ir medžiai malku 
apie penkis tukstanezius kor
tu. Lengvas nupirkimas. Atsi 
szaulkit pas savininku.

Anton. Orentas, 
Cor. Cottage and Chestnut sis.,

Athol, Mass.
GERIAUSIAS DEL 

SILPNU STRĖNŲ.

Viszt vnis 
rauke

SUSI-
pagražinimais 
szvieži ikrai, žuvipaežiu lems 

( U)
savo 

» (f!) isz ko 
moterėlės yra labai užganadv 
tos....

Apie 12:30 vai. Ketver- 
nelaimego ryta patiko baisi 

“Subway’* arti Kokso po- 
, kuriiuo susidūrė du auto

i vienas isz P’

prie 
czes 
mobilei vienas isz Plainfield, 
N. J., kuriame važiavo James 
Cisco, agentas kuris likos už- 
musztas ant vietos, o kitam va
žiavo Sullivan broliai isz Sha
mokin. kurie likos baisiai su
žeisti ir nuvežti in Ąshlando li- 
gonbuti. Lavonas užmuszto 
raudasi pas vietini graboriu.

Daugelis isz miesto nu
važiavo in liazletona pamatyti 
stebuklingo paveikslo Kristų- 
so, kuris pasirodė ant Įauginu 
uždangalo. Tukstaneziai žmo 
niu ir daugvbe automobiliu C v w
apstoja aplinkui narna, 
atvažiuoje net isz Xajorko, Fi 
ladelfijos ir kitu miestu.

Lenkas ar

Scranton, Pa. —“Gerai inpu- 
ves lavonas nepažystamo žmo
gaus Ijkos surastais Lackawa- 
nuos upėje arti Oldl Forge, bet 
kaip pasirodo tai turėjo būti 

Lietirvis, turintis
apie 45 metu, apsirėdęs su cze- 
baaia, n veteriu ir mėlynom dar
binėm kelnėm. Abi kojos buvo 
sulaužytos ir pagal nuomone 
palicijos, tai buvo- jisai pirma 
nužudytas po tam inmestas in 
lipia.

kuru

■f Seretloje mire Viktoras 
Žukas, 54 metu, saluuiukas po 
No. 19 E. Pine ulvezios. Velio
nis paliko paezia, Elzbieta, ke- 
tures dukteres ir tris suims isz 
kuriu Albertus randasi kariu- 
menejo. Prigulėjo prie Gedimi
no kliubo ir Susivienijimo. 
Laidotuves atsibus Panedelyje 
:u pamaldomis Szv. .Juozapo 
bažnyezioje I bimulelio
G ra buri ils Traška nekas laidos.

Seržantas Jonas (’zecz- 
kus tarnaujantis U. S. Marine 
Coi'ps Filadelfijoj lankėsi kė
lės dienas Mahanojiij ir prieY , .. 1 k H
redvsle. Ponas Uzeczkus ran- t
dasi karinomeneje jau 
szum penkiolika metu.

Brooklyn, N. Y. — Karlas 
Vanagaitis (rodos Prusa Lie
tuvis) isz Little Nock, padavė 
teisman valdžia, kad jam‘id ly
gint u už sužeidimą, kuri jis 
gavo tarnaudamas’kaipo liuos- 
noris ugnagosis. Ksi’dangi nėra 
instatymo skusti ugnagesiams 
valdžia, todėl Albany per\are 
speciali del Vanagaiczio biliu 

, kad jis

/

kuri

senatorius Burkhaml 
gali skusti miestą.
— Karolis Kadkeviczius 587G 

buvo 
V e-

Kidge- 
su

M-aspudlie,57th Drive, 
pristatytas per jo paežiu 
ronika magistratui in 
wooda su skundu buk jis
bonka režes jai in galva. Kad-

o 
tilles-

rvta.

tos progos atlankė

su v ir-

Isz Shenandoah, Pa.
Bear Kidge kasyklose 

likos sužeisti per eksplozije ga- 
zo sekanti anglekasiai: Juozas 
Makovski isz Gilbertono, Jo
nas Patrik isz Erackvilles, Jo
nas Postek ir Mikola Spoczka 
isz Mahanov Plane. Visi likos 
nuvežti in vietine ligonbute.

Kidge

oZIS 
miestas jau likos truputi i.-zva- 
lytas nuo politikiszku graftie- 
rin kurie imdavo kvszius nuo 
paleiMuviu ir gerbleriu. Gu
bernatorius praszalino tomis 
dienomis prokuratorių, Lenka, 
Kūliką; miesto majoru Carl 
Salmon, Žydą, Louis Hartigan 
ir John Kiley, airisziai. Daug 
palicijantu taipgi neteks dar
bu nes buvo globėjais paleistu
viu urvu ir nuo locnininkiu 'im
davo kvtzius.

Amsterdam, N. Y.

Coaldale, “Pa. t Laidotuves
Kazimiero Kasiavieziaus 

atsibuvo Seit'doje Sžv. Jono 
bažiiyczioje sn trimi misziomis 
kurias laike kunigai Tiszkus, 
K lo vena s ir Karalius, ant ku
riu dalybavo daugelis žmonių 
isz visos aplinkines
ant S.S. Petro ir Povylo kapi
niu Tnmakveje. Ant laidotuvių 
pribuvo: ponios Miliauckiene 
ir Urbiene isz Westville, TIL, 
T. Vaiciekanekas su paezia, E. 
Miller su paezia ir T. Jen k i tis
as isz Filadelfijos.

a. a.

Palaidotas

žąsieną, o
Mes

■paduodama

atsisegė

o jo malonybe 
Kazulis kalbėjo. Siuže-

I *• J ‘ “
ne ėst... Kmj žodis.— tai peili 

. tai
s

asz t rus,, kas žviIgsuis — 
kulipką iu'krdtine. .Dabar-gi 
jis Žiuri, kįip kirminėlis, nusi- 

raimus, o pirmiau 
Tarsi

4

kulipką in

žemines ir
kas ' bu d a vi>! Audra!
griūvantis dangus! Ilgai jis 
mane teriojo! Ilgai! Asz ir ra- 
szydavau jam, ir pyragaiezius 
nesziodavau, raszalines valy
davau, jo tenuke uoszve in te
atrus nuvcsi.lavan. AJsaij) jam 
pataikaudavau, 
baka uosi v t! t
del jo... Negalima 
reikia, idant tabakierka prie 
manės butu tolydžio del atsiti
kimo, jeigu paklaustu. Ar atsi
meni, Visztyni? Viena karta 
ateina pas ji mano nabasznin- 
ke motinėlė ir praszo ji, senu
ke, idant sundli, t.y. mane, 
dviem dienom pas tetule at
leistu, del pasidalinimo palai
kų. Kaip užsipuolė ant jos, 
kaip isZpiite akis, kaip suszii- 
ko: “ Jog jis esą didžiausis

griūvantis dangus!

Isz moka u ta- 
Na, taip... o vis 

, manau sau,

t.v. mane 
pas tetule

y

Jog jis e ša 
t i nginys, 

ko-gi
veltedis, dvkaduonis. 

daikte, 
, sako, 

na-

o Ko-gi tuj kvailas 
szpoksni!... ,Po teismu 
pakilusias!1 ’ Nuėjo senuke 
mo 'ir atsigulė, susirgo isz bai- 

nenumi-

r

I

J

kvatojome pilvus susi-

szita*
pat duonos 
jrais!

Sotus Visztynis paėmė dideli 
szmota rugines duonos, pa
barstė ji pipirais ir visiems

rugines duonos, 
ji pipirais ir 

juokiant'ies sukramtė ir prari
jo-

Visokiu permainų esama, 
, — Sėskis Viszty- 

Kuomet pakilsime, ka-nors 
Tuomet tu, o

tese Kazulis
ui!
sudainuosi...
bar asz... Taip.... Taip ir pasi-

Taip...

V. L.

kambariais,

o

da-

keviezius to iszsigyne ir bu v 
sulaikytas 
niam isztyrimui.

York,

be užstato Į

Y 
n ew Kovo 20

1927, Bellevue ligoninėje pasi- 
A.A.mirė A.A. Petms Pastarno

kas, 56metu, po trijų savaieziu 
sunkios plaucziu ligos, I >al i k - 
damas dideliame nubudime sa
vo moterį Zofija, dukteri Ona. 
sunu Joną ir savo brolius: Jo
ną J kišta moka 
timore, Md.,
lauska gyvenanti
Pa. ir sesute gyvenanezia Visz- 
cziakaimyje, 
uis paėjo
(Imino Oszkiniai Vilkaviszkio

Vpleido Lietuva jau

, gyvenanti Bal- 
Juozapa Saka- 

1 bttsburge,

Lietuvoje. Velio- 
isz kaimo Szelmiai,

apsk r.
virsz 30 metu. Pirmiausiai at
vyko Anglijon ir isz ten Ame
rikon ir beveik visa laika per- 

mieste, 
prie 
ap-

gyveno 
Puikiausiai

New Yorko 
darbavosi 

kalvio Brooklvne ir tenai • 
sirgo ir pasimirė.

Tapo palaidotas 
mingomis pamaldomis 
Auszros Vartų parapijos baž 
nyczios, Kalvarijos kapinėse, 
Brooklvne. — V.

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
. Valsbaienklla užrrg. S. V. Put. Oflio,

PPAUOAS REIKALE

su iszkil- 
isz

Juozas Karaszauskas
LIETUV1SZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, 
ęutomobilius ir visokius kitokius 
daigius nuo ugnies. Toipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137 -139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

mire senuke
Kazelis pasikėlė ir pasviro... 

tyliu — ne mur
ini u r, (Jdlto, kad mažiukas, silpV 
'nutii... Kanky tojai.. Storžie
viai... O dabar užtat asz... (/hę- 
ehc-clie!
Tu! Beūsi, asz tau 
girdi ?

Ir Kazulis d u re jiirsztu in tė
vulio puse.

Beg aplink stala ir 
lok, kaip gaidy.- 

Mano tėvelis

() asz

Xa-'d til nasirodvk’ RIy Commission expires March 2 1927 
r> P ‘ r rtjtriAri

sakau! ar (SEAL!

(

Ii.

gic-n
t
p

nu.-tiszypsojo, |

ANT PARDAVIMO.
Namai' del dvieju szeimynu, 

hnt puses loto, prie 524 W. Ma- 
hand}' St. ir 525 W. South St. 
Ątsiszaukite ant adreso:

maloniai paraudo ir pradėjo t.f.)
526 W. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.

i

Ar jus keneziate del raiszumu .silp
nybei, skaudamu strėnų? Jus gali
te gauti visai greita pagelba panau
dodami Johnson’s Red Cross Kidney 
Plasttr’i. Jis szildo, szvelnina ir gai
vina nusilpusias strėnas ir szvelnyja 
masažuoja pieveles kiekvienu jusu 
kūno Judesiu, tuo padedamas atsta-

Ot, 841 ta i p tai 
man vyras! Jis žiuri in tave ir 
juokiasi... 'Tai gerai; gal, rasit, 
i: zlikruju, tau duosiąs rasztve- 
džio pageTbininko vieta!

Xa, tai))! — pasako tarp 
kit-ko Kazijis, musu virszinin- 
kas, garsiai atsirūgęs ir pūs
damas isz burnos orą. — dabar 
me.-į'blynu: valgome, szviežiau- 
sias ikras vartojame, baltaku- 
te, gražiu žmonele glamonėja
mo. O mano dukterys tokios 
gražuoles, kad no tiktai jusu 
ramu brolija, o net kunigaiksz- 
cziai ir grafai in jas pasižiūri 
ir bežiūrėdami atsidusta... O 
butas? (’he-che-che... Taigi, 
taigi, mat!.
te, nenusiminkite, kol ligi 
neiszbusile! -Viskas
na,

(’he-che-elie..
> h> v. ’ <

Ir jus nedejuoki- 
galo 

keieziasi, 
ir visokiu esama permai

nų... Tu dabar, sakysim, niekis, 
zero, szapelis... sziaudelis — o 
kas žino?
(a ipogi...
cziu'ptynos nenutversi! Visaip 
buna! Sziandie taip, o rytoj ki
taip!

Kazulis 
pakraipė galva ir toliau tese:

—- 0 pirmiau-gi, kas pir
miau būdavo! A? Dieve tu ma
no! Savo atmineziai nepatikė
si. Be batu, iszplyszusiu klynu 
vaikszczioji, būdavo dre'bi. isz 
baimes priesz virszininka atsi
stojęs... Už penkliti, būdavo, 
dvi savaites dii4bi. Bet tau to 
ponkliczio neduosią ne! o su
glamžysiu ir mesia veidan: su- 
graužk! Ir kiekvienas gali tave 
sutrint, indurt, kirviapenezia 
suduot... Kiekvienas galis su
gėdini... Eini su praneszimu, 
žiuri, o prie duru tupi szuniu- 
kas. Prieini tu prie szuniuko ir 
už koja les, už koja les. Atsipra- 
szau,' mat, kad, esą, pro szali 
praėjau. Labas rytas! O szune- 
lis in tave: rrrrr... Szveicorius 
tave alkūnę, stumt! o tu jam:

, Kiszyne!... 
O labiausiai asz

r> M

Galbūt, su laiku ir 
Žmogaus likimo už

truputi luktelėjo,

Už penkliti, būdavo

penkliczio neduosią ne!

neturiu

Eini

smulkiu 
dovanokite!

o 
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Czionais Surado Senoviszka Skarba
Po pamatu szitos senos bažnyezios San Jose, Panamoje, garsingas Iszpauiszkas raz-

bitininkas .užkaso visa savo skarba, kuri neseuei surado du Anglikai; Kiek tojo skarbo ten
radosi, tai-niekam nesako, gana kad iszsiveže su savim kėlės dideles skryties. Apie tai buvo
placziau apraszyja .“Saulėje” kėlės sanvait.es adgal.
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Sugražino Paimta Vėliava Laike Kares
•Lail<e Kvietines Kares, muszyje po “Pass Balmaha” Vokiecziui atėmė nuo Ameri-k 

komi regitnontalįEzka vėliava, bet po karei, kada vela užėjo taika su Vokieeziais, vėliava li
kossugražinta Amerikonams. •

Pass Balmaha

skausmas praeina.

tyt tinkama cirkuliacija ir normali 
stipruma. Johnaon’a Red Cross Kid
ney Plaster’is. suteikia nuostabiai 
greita rczultata, del to, kad jo vais
tai persisunkia tiesiai per oda -in ap
imtas vietas
kentėjimai apleidžia, jėga sugryžta, 
beveik urnai. Tik nuėikit in bile vais
tine ir pareikalaukite Johnson’s di
deli Red Cross Kidney Plaster’i su 
raudona flanele užpakalyje.

EKSKURC1JA

in New Yorka
NEDELIOJ 3 ATKILAUS 

$4.00^ei tavas Tt kieta s 

Treinaa apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:25 vai 

(Eastern Standard Time)

Lehigh ‘Valley 
Railroad 

nhafeota oflba

ANT PARDAVIMO^
Biznavas mumis prie 528 \V. 

Centre St. Teipgi namai ant 
dvieju szeimynu ant kito galo 
Joto. Parsiduos už prieinama 
preke. Kreipkitės ant adreso: 

Walter Zetuskev 
300-302 Zetnskcy Bldg.

Frackville, Pa.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

t.f.)

Geriausia vaistas nuo viduriu 
užkieUjimo.

LUluvitskat Grabortua 
K. AKELAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi* 
ninke motertms. Priei
namos prekes.

• 11 W. Spmct NU*
MAHANOY CITY, PA.

300 MARKUP RTm,
TA1AQLA, PA>

•4*
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sanvait.es



