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ISZ AMERIKOS NUŽUDĖ PACZIA

NEŽINOJO JOG
LIKO TURTINGA

PERPJOVĖ SAU GERKLE 
IR SZAUDE IN PALIOIJE 

BET IŽGYS. -
I

ISZKAITE LAIKRASZTYJE 
KAD JOSIOS DEDE MIRĖ 

PALIKDAMAS JIAI 
3,000,000 DOLERIU.

Birmingham, Ala.,—Nusiste
bėjo nemažai Mrs. M. T. Harris 
kada netikėtinai užtemino lai- 
kraszti pajeszkojima kad jaja 
pajeszko advokatai idant Su
teikti jiai tris milijonus doleriu 
.kuriuos jiai paliko po smert jo 
sios dodo William Kayes isz 
New Yorko, o kuri savo gyvas
tį je ne yra matus.

Keves mira keli metai adgal. 
Ilnrrisiene per koki laika »’a- 
szim jo pas savo dedia, bet ke
lis metus adgal dingo apie ji 
žino ir sndnoszimai paliovė 
tenijuju. \

Po jojo mireziai advekai je- 
szkojo josios visur kaipo Spen 
vedusneer, po pirmam vyrui, 
o ne Harris, nes buvo jau ve
dus antru kartu.

Ana diena užtemino ki»d jo 
sios jrajeszko idant atsiimtu 
aplikta turtą po mirusiam dė
dei, nuvažiavo in New Yorkn, 
palikta turtą po mirusiam de- 
ir sziadien pasiliko milijonier- 
ka. Jokios vvras dirba ant 
geležinkelio ir turi du vaikus. K

NELAIMES APRILAUS 
MENESIJE.

Harrisburg, Pa., — Visuosia 
szako*<ia pramonystes menesijr 
Aprihis liko< užnmszta 176 
darbininkai arba nuo Sausio 
mene«io viso užmuszta ir mirė 
nuo sužeidimu 691 darbininkai, 

o 157 atsitiko 
Aprilians menesije 

mirtiniu nelaimiu kietuosia ka- 
, o minksz 
menesi su

Pottsville, Pa., — Pirmiausia 
nužudė savo paezia, Klementas 
Vuczkicz, (gal A’aiczkns), gy
vent is Nevkii’ke, 14 myliu nuo 
czionais, perpjovė sau gerkle, 
atsisėdo ant kėdės ir lauke i>ri- 
sia rl i na nezios m i rt ies.
Vnczkicz, likos ana diena palei
stas isz kalėjimo už subadima 
peiliu savo sumins ir alėjas in 
namus savo paezios, kada su- 
rukiv, atsisėdo ant ked<*s: ir 
mis buvo iszeja in darbu, pa
leido kelis szuvius iii moterių, 
kuri klykdama isžbego laukan 
kur sukryto negyva, 
uždaręs langus 
pyove s 
lauke mirties.
mynai pranesze stintiniai pa- 
lieijai kas atsitiko ir tuojaus 
keli pribuvo, bet negalėjo gau
tis in viduri namo, nes žadinto 
jas paleido in juos apie 30 szn- 
viu, ant gi 
ir rado Vuezkicza gulinti ant 
grindų. Nuvožė ji in Pottsvill- 
es ligonbuti, kur klaktarai ap
žiurėjo jojo žaiduli, sako kad 
iszliks gyvu.
Vuczkiczas turi 
yra tėvu

y

Po tam 
ir duris, per

sali gerkle, uždegė szto- 
Tame laike 'kal

llo iszleszkino duris

no

nžmnszta 
nuo

isz tojo skaitlį 
kasi k losią.

siklosia atsibuvo 11, 
tuosia 42. 
žeista
net 12,698 darbininku

Praejta 
visekioma dirbt u vesią

Isznio- 
keta fkomp'm^zcLzon del liku
siu szeimynu 848,617 doleriu. 
DAUGIAU PRIŽIURINEJO 

KATES NE KAIP VYRA.
Chicago, III., — Jonas Pcn- 

czek, pah’pc aresztavoti savo 
paežiu, J uze, 
szeiminiszkam privalume ir ne 
prižiūrėjimo jojo. Jonas savo 
skunde pasakojo slidžiai: “Po
nas šildžiau, mano pati turi 
st ūboje net 24 kates, neduoda 
man isztarti ne žodeli garsei 
idant neperszkadytau katėms 
miegoti. Kates turi pilna liuo- 
sybe. po visa narna, o asz nega
liu malszei gulėti nes visur kur 
tik pasisuku, tai t uju miaukiu 
pilni kampai 
parduoda taisės 
uos iszmaitinimas 
po $1.30, apgarsinimai laikra- 
szczinosia kasztuoje $10, o ka
tes pardmHa po 8 dolerius, tai 
kur yra pelnas.’”

Sudžc davė .Juzei iszrinkt 
sau—ar dažinreti savo vvra ai 

.JiiZ(‘ prasze sudžiaus 
kėlės dienas ant iszsirinkimo. 
SUDAUŽĖ MOTINAI

GALVA ANT SMERT.
Fint, Mieli.,—Harry McCle- 

nnan, 41 metu, prisipažino, pa- 
lieijai, buk tai jisai sužude sa
vo senute motina, 
amžiaus sudaužydamas jini ga
lva su plaktuku, po tani palai
dojo josios kurni ant fanuos, 
penkiolika myliu nuo czionais. 
Drauge su žnMintojum likos 
nresztavota ir jojo mykimą 
Mrs. Cliapriniene, ant kurios 
farmos surado lavona motinos

metus ir 
20 vaiku isz kuriu 

penki yra gyvus isz kuriu ke
turi gyvena pas motina, kuri 
vra 45 metu nuo kurios žudin- 
tojas buvo persi skyrės kelis 
menęsii’į s ja lankei siimusz- 
įhivo už k a likos 
aresztavotas.
VIESULĄ UŽMUSZE 6, 

SUŽEIDO 28 ŽMONIS. .
Maberly, Mo.,— Smarki vie

sulą prapute pro Yates užmusz 
dama szeszis žmonis ir sužeido 
28. Jonas Kirby paregejas'pVi- 
siartinante viesulą, isz baimes 
mirė, bet jojo narna viesulą vi 
sai nedalipstejo.

SENAI

kelis kartus

UŽMUSZE

kates.

aresztavot i 
už apsileidimą

Mano inatere 
kates. Kož- 

kaszt u oje

GO metu

> I
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ITrtnumerata Kaiztuoja: Amerika ant yIbo meto |8.0(L 
Paropoję ir Lietuvoje 14.00 ant yiao mato,

DUKART SANVAITIN'IS LAlKRASZ’l’lS “SAULIC 
ISZEINA KAS UTABNINKA IR FKTNYC4LA,

lAUikoi Ir Pinigą, visada siuskite tik ant arto adreMj

W. D. BOOZKAUSKAS - 00.,
MAHANOY AND A STS.,

W. D. BOCZKOnBKI, Praa. A Mrr 
P. W. BOCZIOWBKI. 141 »ar Wi

SUDEGINO VAIKUS
TĖVAS NETYCZIA METE 
GAZOLINĄ ANT DVIEJU 

VAIKU.

ABUDU SUDEGE ANT 
ANT SMERT.

— Andrius 
savo vai-

nuvežti pas bobu- 
Abiems vai-

Shamokin, Pa.
Tuczko, prižadėjo 
kams .Jonukui 6 melu ir Viadu
kui 3 metu, 
tia in 'ramaqua.
kams pilko naujas drapanas ir 

su nekantrumu lauke 
iszvažiavimo. Panedelije nuėjo 
levas parengti automobiliu in 
garadžiu, naudodamas karbai- 
dine lempuke su kuria apžiūri
nėjo automobiliu. Tame de
ganti lempuke 
nuo kepures tiesiog in 
gazolino kuris tuojaus ir užsi
degė. ’fevas bijodamas kad no 
kiltu eksplozije pagriebė 
gauti vied ra ir iszmeto per du
ris laukan. Tame su džiaugs
mu ai bėginėjo du vaikai, parė
dyti idant parodyt tėvui kaip 
juos mamyte parode ant kelio
nes bet buvo tai netikėta ke
lione in.... amžinasti.

’Povas mesdamas 
gazolinu, tiesiog užmoto,, 
atbeganeziu vaiku kuriu visai 
nemato. Suriko ne savo balsu 
levas bet jau buvo per vėlai. 
Abudu vakueziai 
voms žibintoms. -Norints tė
vas stengėsi užgesinti liepsna 
ant vaiku bet negalėjo ir pats 
hnisei apdegino rankas, veidą 
ir kitas dalis kūno. Abudu vai
kai mirė baisiuosia kaukusia o 
Ieva nuvožė in ligonbuti ir ba
dai pasveiks.

vaikai

automobiliu.
nupuolė jam 

vied ra

de

deganti
ant

pastojo gy- 
•Norints

keliauna

muzi-
pagar-

PAGARBINIMAS AMERI
KONISZKU VĖLIAVŲ.
Kapralius Lnccagui su stu

dentai kariumeniszkos 
kaliszkos mokslai nes
bina Amerikoniszkas vėliavas 
laike suvažiavimo Pftn-Ameri- 
can delegatu kurie 
po visa svietą.

Isz Visu Szaliu
MIESTAS PEKINAS

PAVOJUJE
5,000 AMERIKONU ISZ 
PLAUKE ISZ FILIPINŲ 

IN TIENTSIN.

TRYS ARMIJOS EINA 
ANT PEKINO.

— Ana 
czionais 

5,(MM) Amerikoniszku kareiviu 
in Tienstina, kur randasi daug 
Amerikonu. Ant Pekino eina 
trys armijos tiksle paėmimo — 

nes jaigu pa
pe k i na tai

butu didele skerdyne svetim- 
žemiu.

Badai 
parnm* Honolulu, in jo rankas
gavosi 20,000 kareiviu in ne- 
laisvia, szcszi vagonai amuni
cijos ir daug visokiu ginklu.

Filipinai.Manila, 
diena iszplauke isz

pavojus didelis, 
si'keleliai užimtu

LIETUVIAI
NELAIMĖJE
LIETUVISVIENAS LIETUVIS UŽ- 

MUSZTAS DU SUŽEISTI 
TRAUKINIUI UŽGAVUS 

AUTOMOBILIU.
I'iast Chicago, Ind.

MAISZATIS UŽ ŽUDINTO- 
JU; DU UŽMUSZTI, 

DAUG SUŽEISTI.
— Mine žmo- 

ka Įėjimo 
Levins,

ir du vai- 
susi-

• ’rampa, Fla. 
ui n susirinko 
tiksle iszgavimo B. F. 
kuris nužudė tęva 
kus. Ant

LINDBERGH APLEIS 
EUROPA SUBATOJ

marszalka Yuksiang

South
Shore Kleclric linijos greita
jam traukiniui užgavus auto
mobili juo važiavusiu Jonas 
Spradanskas, 38 melu am
žiaus, buvo užmusztas o du jo 

\’it keviezius

juo važiavusiu 
.38 melu

draugai, Juozas
49 motu, iVvhiozas Grabauskas 
39 metu, buvo pavojingai su
žeisti. Visi isz Kast ('liicagos. 
Sužeistieji nugabenti in St. 
Margaret’s ligonine Ham- 
monde. Jonas Spradanskas 

nuga
bentas iii Mercy ligonine Gary, 
Ind.,

nngabent i 
ligonine 

Jonas
kurs dar gyvas buvo

po valandėlės mirė.

prie

galo atėjo prie 
rėmimo tarp policijos ir gau
jos. Negalėdami apmalszyt mi- 

panamlot imos, turėjo 
klus užmuszdami du 
įlinkus ir daugeli sužeido.

gm
ina i szt i-

PREZIDENTAS UNIJOS 
ARESZTAVOTAS.

Pittslmrgh, Pa7— P. F. Fa- 
prezidentas anglekasiu 

distrikte, 
su

EUROPOJE BUVOVISOJ 
ISZKELMINGAI 

PRIIMTAS.

ISZSIILGO AMERIKOS.

London. — Kapitonas Char
les 
su 
valandas,
ha t oje ant Su v. Vals’t. karisz-

Broek.”

ŽYDELKA PAGIMDĖ 8 KŪ
DIKIUS NEGYVUS O DE
VINTAS PANASZUS IN 

SZUNI.
(Zvdu Telegrafo 
— ’ Viena

Lindbergh, kuris perioke 
areoplanu per mares in 

apleis Angliję Su
o«> 
•)«>

ko laivo l 4

Varszu va.
Agentūra). — Viena Žyde, 
Kiiilc Kamisniar, 37 metu am
žiaus pagimdė as/tounis ne
gyvus kūdikius. Dabar gi 
Žydu ligoninėj

NUBODO SENAI BOBAI 
JAUNAS VYRAS.

So. Dearfield, Mass., 
Estelhi Letowniean, turtinga 66 
metu mat ere, užvedė teismą 
prieszais savo jauna vyra Her
manu, 21 metu, kuriam užmeti- 
neja brutaliszka pasielgimu su 
♦ įja ir nuolat ina girt neklysta.

Letowmean buvo 
szoferiu sena boba 
in ji ir prikalbino ji pabėgti su 
jaja paymdami szliuba Bosto
ne praejta meta. Jaunas vy
rukas panauUuodamas isz tur
tingos savo moteres nieko ne
dirbo tiktai praleidinejo josios 
pinigus.
SUNKUS BUS GYVENIMAS

SU TOKIA PACZIA.
Wichitti), Kans.,

W. B. Tabor, nuvedė prie alto 
liaus Gertruda Stringer, 'kuri 
svėrė nemažiau ’kaip 636 sva
rus, o 
130 svaru.
su Moris & Castle perstaiiimf ir 
sako buk jiji priguli prie rie
biausios szeimynos, nes jaigu 
visa szeimyna pastatytu ant 
svarsties,, tai visi svertu 2,687 

Vyrukas džiaugėsi 
•sun’kenvbe”

— M i s.

materes 
insimylejo

Ana diena

jauna ved is svėrė tiktai
Tabarięne rodėsi

- - ... du 4

svarus, 
kad gavo tokia 
kuri jam uždirbs ant maisto.

t 4

MEILE PAGALĖS VISAS 
KLIŪTIS.

Peroria, III., — Lygiai kaip 
Leandras per Helesponta, taip 
Cantono jaunikaitis Cecil Row-
* w A. ’ •ley perplauko Cooper’s upe in 
savo jaunaja, papa Verne Ken -% -w-w • • • • •Kelionėj innedy, Teorijoj.
Peorija jis rado upes tilta isz 
plauta. Ilgai nelaukė, jis pu- 
kszt in vandeni, ir suskubo in 

; savo szliubo.pu surisztom kojom ir rankom. Į laika atvykti ant

su-
4nt gn 

savim
“rat

kuris mergaite sergs-

SUKANDŽIOTA
PER ŽIURKES.

Carlisle, Pa.,—Septiniu metu 
Helena, dukrele Robertu Gibb, 
per dvi naktis likos baisei 
kandžiota per žiurke
lo mergaite pasiėmė su 
maža szuniuka vadinama 
terrier,” 
t i nuo tolimesniu užklupimu 
žiurkių ir lyg sziai dienai žiur
kes daugiau nekankina mer
gaite.

senatves bus per- 
vargszu

nekankina

KUMSZTININKAS PALLIS 
(PAJAUJIS )

Brooklyn, N. Y. — Dar vie
na Lietuvi kumsztįninka suži
nome tai p.

Plvmoutli, Pa.
Vienybes Lietuvninku

Pallis (Pajaujis) 
(senosios 

” mies 
J. Ku-

isz 
4 4

tolio). .Jie buvęs su p.
•nigoniu atsilankęs Gegužes 20
diena New Yo?ke in Sharkey* 
Ma lone v kumszt ynos.

Feliksas Pajaujis yra 
num mirusio Pajaujo, 
buvo vienas isz uždo toj u

su
kuria 
“ Vie

nybes”, ir yra gerai žinomas
del “Saules redaktoriaus.
LIETUVIU KVOTA 

PASIBAIGĖ.
Washington, D. (’. — Lietu

viu kvota pasibaigė Geg. 18, 
kada paskutinis i n leistinas ke
leivis atvvko Amerikkon. Viso 
Lietuviu nuo Liepos 1, 1926 
inefu atvyko 344, isz j u puse 
buvo taip vadinamoje 
ference kclsoje” 
rikos piliecziu),•< 
prasti imigrantai. Nuo Liepos 
1 ii k i Kovo 1 isz Amerikos 
iszvažiavo 222 Lietuviai nepi- 
liecziai. Isz Lietuvos žihoniu 
iki Kovo pirmai iszviso atvy
ko 433.

Tarp kitu szaliu kurios bai
gė savo imigrantu kvotas Geg. 
18 yra: Latvija, Airija, Bul
garija, Graikija, Auustrija, 
« • b « w a a a

>y

“Pre- 
' (tėvai Ame- 
o kiti visi pa-

Belgija, Vengrija ir New Zea
land. •

GERIAU MIRTI ABIEMS NE 
KAP PERSISKIRT ANT 

SENATVĖS.
Newark, N. J.,—Rupindame- 

si, 'kad ant
skirti ir nusiusti in 
priglauda, du senukai, Pairi 
kas O’Rourke, 88 metu ir jojo v , uz- 

ga-
savo

pilti Margarieta, 86 metu 
kale duris ir langus, atsuko 
za ir abudu užbaigė 
gyvastes.

M otere 
szale jos, 
gas.

Kaimininka atneszus jiems 
])iena iszryto, negaledainn insi- 
gaut in st u ha, pranesze apie tai 
policijai kuri 
rakio senuku 
jn gyminaite jiems davė iroda 
kėlės dienas priesz tai kad bu
tu geriau, kad nusiduotu in 
priglaudu, kur turėtu geresniu 
prižiūra ir malszu gyvopima, 
bet senukai to užmanimo nepri 
eme ir nutarė abudu mirti ne 
kaip ant senatvės persiskirt ir 
jeszkoti pagialbos »

sėdėjo ant 
jos gj. .

o

krėslo o 
vveninio drain

iszmusze duris, 
sustingusius. Ju-

‘ purhauze.
Senukai neturėjo vaiku.
PERSZOVE JAUNIKI KU

RIS JA SUVADŽIOJO.
— Antanas

28 metu, atėmė
Kulpmont, Pa.

Popelio, 28 metu, atomo pa
nystes vainiku 17 motu Ange
lina! Lacrocchi, 
pasilikti motina. Ana diena 
abudu snsitilco ant ulyczios, 
Angelina praliejo melsti Anta
no idant jnja vestu kad gimu
sia kūdikis (urėtu vardu. An
tanas užsispyrė, tada Angeli
na isztrau'kus i 
krepszio paleido 
szuvius. Antanas 
lando ligonbuti ant mirtino 
patalo, o Anigelina pasidavė 
gorvaliai in policijos rankas, 
sakydama:.“ant ko Antanėlis 
užsitarnavo ta ir gavo,”

kuri 
Ana

ketina

revolveri isz 
iii ji kelis 
guli Asli-

gan 
unijos 
likos aresztavotas su kitais 
vi rszi įlinkais už at kai bine ji ma 
žmoni u kad nevažiuot u Cover
dale kasyklas kur tęsęsi strai-

* » • IJ l *kas. Fagan su kitais tame hu-, 
ke radosi i aut kompanijos, 
žemes kada ji polieijc areszta- 
vojo.

DREBĖJIMAS ŽEMES PA- 
KRASZCZIUOSIA NEW 

JERSEY.
Ashbury Park, N. J. 

redos ryta apie 9 valanda ryte 
davėsi jaust czionais gana 
smarkus drebėjimas žemes ku-

y 

kur net torielkos ir 
szokinejo

Pit tsJburg’o

ris sukrute didelius budinkus 
o kaip 
puodukai 
ant lentvnu.

'kazoku

PIGIOS LAIDOTUVES NE
BUVO KA LAIDOTI.

1 jaustord, Pa.—Lenhart Pat- 
i isz nežinomos 

atome sau gyvastį 
baisiu bud u, uždedamas szmo- 
(a dinamito ant galvos, užde
gė ir nežino iszleke in padan
ges. Buvo be szeimynos ir ne
žino isz kur paėjo.
SURADO ŽMOGAUS KAU
LUS PRIESZ 4,000,000 METU

Omaha, Nob.,— Daugiau kaip 
tris szimtus dalykus padirbtus 
isz ’kaulu, per žmonis, 'kurie 
czionais gyveno keturis milijo
nus metu adgal, liikos iszkasta 

, art i- 
, apie 

penkiolika myliu nuo Wyomin- 
go.

riek, 40 metu 
priežasties ;

ant formos Haroldo Cook 
moję Agate, Nebrhskos

Visi lieje dalikai randasi 
llenery Osborn, prezidento Na
tų rliszko Muzejaus New Yorke.

Visi dalikai yra padirbti isz
kaulu žmonių, arkliu, verblndu 
elniu, sloniu ir milžiniszku žve- 
riu kurie jau senei, dilimo vir- 
szmes musu žemes.

A

NUŽUDĖ KŪDIKI.

Szeteksznai, Panemunio vai. 
— Vietinio kaimo mergaite, 
Astrnutaityte, nužudė savo 
naujagimi. Mergaite tapo 
arcsztuola.

nužudo 
Mergaite

Lokio*Brussels, Belgije.
tojas Lindbergh’as nulėkė Su
katoje in Belgije kur likos pri
imtas per karalių Alberta ir 
visa karaliszka dvara ir dau
gybe kitu žymiu žmonių 'kurie 
negalėjo * atsigėrėt jaunam 
Amerikonui, kuris perioke per 
mares in 33 valandas. Badai 
Lindbergh ketina sugryszti at
gal in Amerika ateinanti Ket- 
vergą bet ne su aroplanu tik
tai ant laivo.

AVashi.ngton, D. (’. — 
zidontas Coolidge paženklino 
keturis sąnarius isz savo kabi
netu idant pasitiktu Lind
bergh kada pribus i n Su v. Vis.

Bus tai vienas isz triuksz- 
miilgiausiu priėmimu kokis tai 
buvo tada kada užsibaigė švie
ti ne kare.

* atsigėrėt

Pre-

Paskutines Žinutes.
U Philadelphia. — Du vai

kai likos užmuszti o 8 sužeisti 
bosas trenkė in stulpą. 

Szoferis taipgi likos užmusz-
kada

tas.
taipgi likos

kuriame

likos ūž
ti asztuonios ypatus

a

Piuszo.

11 ’ Bėdinas. — Per apsiver
tima didelio tro'ko 
važiavo svodbininkai isz Ve
selkos, dvi n lot ores 
inusztos
sunkei sužeistos.

11 Quincy, 111. — Kapitonas 
W. A. Taylor, 99 melu apsipa- 
cziavo su naszlelia Morta Jel- 
lison, 72 metu, kuri jau turėjo 
du vvrus.

1[ IJymas. — I tarniiike su
ėjo 77 metai del Popiežiaus 

Tuksianezini telegra
mų isz visu daliu svieto linkė
jo Popiežini sveikatos.

11 New York. — Badai mies
te randasi suvirszum 100,000 
samogonku kurios dii^ba narni- 
ne diena ir naktį. Sziadien Na- 
jorkas yra szlapesnis už mares

Per 
trūkimą debesio arti Preston- 
burge ir Garret, Ky.

I

11 Louisville, Ky.

16 žmo
nių pražuvo. Bledcs buvo mil- 
žiniszkos.

as^tounis
I )abar 
pagimdė 

devinta kūdiki, gyva'bet baisu 
; turi tris

Ji

pažiūrėti, i Ktuiikis
Jo veidas panaszus in 

szuiis snuki. Roentgono szviesa 
(X spimluliais) nuimtas kūdi
kio paveikslas parodo, kad vi
sa jo kimu st raktu ra yra irgi 
ka|> szuns. Motina jaueziasi 
gerai ir kūdiki žirnio.

Szituo nepaprastu 
iszsigimeliuii nusistebėjo visi 
Varszuvos daktaru rateliai. 
Manoma,zkad 'kūdikis Ims nuo 
motinos paimtas ir laikomas 
miesto klinikoj del moksliszku 
obscrvaciju.

Daugybe žmonių pribuvo i>z 
visu aplinkiniu regeti taji bai
sumi, o Žydai taip inirszo ant 
savo tautietes, kad kerszino ja 
nužudinimu už pagiimlima 

bjaurybe, 
ar dėvimas k m Ii kis 

gyvens ar ne, bet daktarai ma
no ji užlaikyti gyvu jaigu tas 
jiems nusiseks.

nosis.

kūdikiu

už 
tiek vaiku ir toki 
Nežino ar devintas

T’arifo
ne

UŽDĖS TAKSAS ANT 
RAŽANCZIU.

Dubliu, Irlandije. - 
(akcizes) komisije, umare
užilgio užlieti taksa ant ražan- 
eziu, kdkius kupeziai parga
bena isz kitu sklypu, nes dir
bėjai ražaiicziu Irlandijoj ne
gali pasistatyt užrubežiniams 
dirbėjams ražuneziu prekeje. 
Airiszei sako, 
Katalikai daug 
guoduoje ražanezius 
tus Irlandijoj ne kaip kur ki
tur.

ražuneziu 
kad Amerikos 
daugiau

padirb-
pa-

Trumpi Telegramai.
11 Harrisburg, Pa. 

nsylvanijoj 
farm u

Pen- 
200,000randasi

apskait ima 
l’kystcs Departaimmlm

pagal

Fire I n- 
derwriters Co., apskaitė, buk 
praejta meta agues Suv. Vals- 
tijosią padaro bledes ant 560,- 
548,624 doleriu.1

H New York. - 
apskaitė,

Lenki je.U Poznan i us, 
17 kareiviu likos užmuszti 
39 sužeisti, per eksplozije 
amunicijos kaime Kunove.

per
o
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ADRESAT LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

p®
Lithuanian Legation, 

2622 16-th Street, N. W., 
Washington, D. C.

dins daugiau materijolo, dar
bo ir ergelio.

Del mus tegul bumaszka 
buna kaip paūžti ne marke ar 
paklode, bile jti.fl> turėtumėm 
užtektinai.

Isz Lietuvos.
4

k. 
11? ■

Ii.

i

'V

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

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

mmmm»mmm» ....M.......... .. 11 —IM I--, ■ III wmmSm» 1<> —

Kas Girdėt
iždo L. (’. A li

ko ris taipgi yra per- 
detiniu p roll ibi rijos, 
k e per lai'kraszczius, buk val
dže ueužilgio isziduos paveli
ninia dirbimo apie tris mili
jonus geros arielkos 
tas ant gydimiszku

Sekret ori us 
•drew s,

apreisz-

kas me
ant gydimiszku tysklu 

(del ligoniu), nes tebyris žo- 
arielkos jau l»ai-])ostis geros 

ges i.
Ant dirbimo 

sunaudota daug 
palvngvys daug 
ir badai penkios

arielkos 
kornn,

bus 
kas 

farmerinms 
kompanijos

aplaikys valdžios pavelininia 
ant dirbimo arielkos.

Kas metas iszdirbs tris mi
lijoninis geros rugines ir būr
imu arielkos, bet jeigu tai no

tai dirbs daugiau ir 
ne

aptieko-

užtektu,
tai galima bus pirkti pigei, 

sziandientaip kaip 
riai parduoda.

Jaigu valdže laiko arielka 
tihlel ir par- 
gyduole 

serganeziu žmonių.

kaipo gyduoles, 
davines kaipo del

4 * 
rikoniszka koimtitucije, 
platino girtuoklyste 
Amerika ir gyventojai 
leido ne>vietiszkai 
fare < 
ninkai Church Temperance 
Societies Protestoniszku Epis- 
kopoliniu Bažmycziu New 
Yorke, in I °jl 
blaivybe, 
kokia sziadien turime. Dr. bis 
knpas James 
kuris pervažiavo 
Amerika, dalyje kad 

paniekinante 
ir netin’kama del žmonių 
privalo būti kanuogreieziaiisia 
permainyta, nes ne tinka pagal 
Lili jos mokslą ir 
žmogaus laisvei 
duoda Suv. Vahtiju kon>titu- 
cije.

Prohibicijc aptvrsze Ame-
pra- 

po visa 
pasi- 

, taip im
ant susirinkimo Birmi- 

i Church

T »

Bažni vėžiu

pri pažysta 
bet ne priverstinai

draugove

Empringliarn, 
konia visa 

tebv re
prohibicije yra

ir

prie<zinasi
jamkokia

Kryžius volą laimėjo!
Easisztn valdže Italijoj da

vė pavelininia, kad ženklas Į 
Jcrvžiaus vela t.... ......
grąžytus visuosia mokslai ne
šiu, suduosiu ir pitblicznuosia 
biNlinkuosia.

Invedimas krvžiaus 
įlojo is^kilmingai ant 
rio arenos Kollosseum Ryme, 
isz kur buvo praszalintas kry
žius per paliepima Rymiszko 
burmistro, Natliana, 65 metai 
atgal. P<> tam prasidėjo pra- 
szalinimas kryžių isz mokslai- 
uiti, slidu, ir visu piibliicznu 
budinkii, ant ženklo, kad Ry
mas jau nėra staliczia Katali- 
kiszkos Vicszpatystes, 
staliczia laisvos Itali jos, kurio
je ne tik gyvena Katalikai bet 
ir kitu iszpažinimu žmonys.

Bet dabar, po 65 metu, kry
žius volu pasiliko

turi boti su-

prasi- 
vidu-

bet i

vela pasiliko ženklu 
Krikszcczionv’bes. I’vmo Ka- 1 

• • I

tali kai ta ja diena 
liejo labai iszkilrningai, kada 
pastate kryžių Colosseume. 
Jszkilmeje dalybavo karaliene 
Helena, bet karalius ne Mus- 
Holini nedalybavo, nes kara
lius randasi su visu savo dva
ru po popiežiaus prakeikimu.

apvaikszt i-

Amerikonisaka dolerine bu- 
maszka 
kaip sziadien yra, 
verte bus ta pati ka ir Hziadien 
vra. Suv. Valst. iždas 
liu menesiu pradės 
mažesne dolerine

susimažys daug ne 
bot josios

už ke- 
spaudyt 

bnmaszka, 
kuri bus daug parankesne ir 
jiereikes tiek kartu lankstyti 
—bus didumo kaip postel-kor- 
|e. Tokiu budu valdže sucze-

■ “ i t iIi lt
KUM

Kiekvienas atvykęs in New 
Yorka žmogų atsimins Lais- 

i stovi prieves st o vyta, kuri stovi
Bedloe Salos, Ydrk ’o uos- 
'tc. Bet. mažai žmonių apsipa- 
žinia su szitos stovylos istori
ja-

S|o\\Ha 
augszezio, 
kad vientik nosis 4>/-j pėdu il
gio. Stovylas yni IG’g pėdu 
ilgio.

Būrelis gerai-žiuomu Eran- 
ciizu sumanė paaukoti laisves 

Jie

VYNO BOSELIS — SZESZI 
MENESIAI

\'abalninkas. — Sziu metu 
Balandžio 20 'diena ryto 4 va
landa Vabalninko vaisiu per
dirbi mo’ bendroves tarnauto- 

Eikinas, eidamas isz
kažin kur in savo butą, pama
te atdaras sandelio duris, ku
riame laikomas tos bendroves 

Kadangi Eikinas pats 
tai jis 

kas

Rožių Kvapsnies 
Stovylas

tuojaus praszidinusi ir nauju 
geliu neat nesausi.

Virszininke eme tyrinėti vi 
sa kam’bareli ir surado, 
kvapsnis eina isz stovylos. rPy-
rinejo toliau, bot nesurado jo
kios tos stovylos kvepėjimo 
priežasties.

Tai i n vyko Gegužio 
šio pradžžioje, bo’t niekas apie
tai nežinojo ?ki sziu 1926 me
tu Spalio menesio paimi gos.

Spalio menesyje tarp 
pradėjo vaikszeziot i

t

kad

užrakintas ir durys vysku- 
a n t spa rida i s ūžt a i s y tos. 

I’aip ’bus kol Biįžnyczios aiito-

jas E.

Belgioje, netoli nuo Lin- 
gue miesto yra naszlnicziu 
prieglauda^ ved auna 
l’rnnciszkieeziu. Viena tu se-

M a rija Mykolą, tvirtai

miesto
netoli nuo 
yra

seserų

via 151 pėdos
yra tokia didele,

16’4

stovyla Suv. \ alstijoms.
kreipėsi prie garsaus Eranci- 

Erederic 
pastatyti

skulptoriaus, 
Bartholdi, 

tinkama stovyla.
1874 komitetas paskirtas 

riekti auku. Ir Erancijoj tilks
ta pra- 

aukaujiint kiek

ru (arba

taneziai žmonių reme 
kilnu darbu
galint pinigu tam tikslui. Suv. 
\ alstijose žmones sudėjo net 
$300,000 tik pa pėdai. Isz viso 
stovyla ir papėdė kainavo vie
na milijoną doleriu. Papėdes 
augsztis yra 89 pėdu.

Stovyla sveria 450,000 sva- 
225 tonu), vientik

žalvaris sveria 200,000 svaru. 
40 žmoniu gali tiesiai atsistoti 
stovylos galvoje ir 12 žibintu- 
voj. trepu nuo papislw iki gal
vos turi 154.

Stovylos galva buvo užbaig
ta del Paryžiaus Parodos 1878 t
metuose, bet rankos dalis, nuo 
alkkunes i'ki plaštakos, buvo 
pasiusta Amerikon, ir parody
ta Centennial Parodoj l’hila- 
delphijoj 1876 mdtuose.

Spalio 24 d., 1881 metuose 
Paryžiuje visos dalys buvo in 
viela sutaisytos. Stovvla • •
baigta 1883 metuose1 ir Liepos 
4 diena 1884 mete p. M. Du 
Lesseps, prezidentas Erancuzu 
komiteto oficialiszkai inteike 
stovvlal ambasadoriui Morto- 
imi. Rugpiiiczio 5 diena, 1884 
mete papėdė atidengta ant 
Bedloe Salos ir vėliau Birže
lio menesi, 1885 mete Erancu- 

isz Rouen, 
stovvla in

New Yorka. Stovyla atidengta 
Spalio 28 diena, 1886 metais.

v už

zu laivas Isere, 
E ra ne i jos atveže

◄ Reading?
Sį lines 4 i

k

DUBELTAVA5 
TIKIETAS$3.50

— IN —

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 5 JUNIAUS
Specialiu trclnas Sabalo* naktį.

Isz Iszeis
Shamokin ........................... 1:30
Mt. Carmel...........................1:30
Ashland ...............................2:21
Girardville............................. 2:28
Shenandoah ...................... 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00
GRĮŽTANT-—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

PANEDELI 6 JUNIAUS
Keturiu dienu ekskurcija su 

su palydovu in
WASHINGTON, D. C.
Visi ekspensai apmokėti. Apie 

daugiaus raškykite pas 
G. O. ROPER, D. P. A.

Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

Hi

Lietuviuką* Graborius ( 
K. RĖKLAITIS , 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir j 
mčkala. Turiu pagalbi
ninke motereme. Priei
namos prekes.

SIS H. 8am<*« H»., 
MAUANOT CITY, PA.

SOS WABKKT ST., 
TAMAQUA, PA

I 11 -'•I l1"! A Z.t. 1
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isz- 
kad

vvnas. 
tiirijo sandelio rakta, 
tuojau užsuko patikrinti, 
t mi yra. Inejes rado miestelio 
gyventoja Lansberga prisipy- 
lusi boseli vyno, kuri jau ren
gėsi iszsine^zli. laikinas ji su
laiko. Bet kadangi Lanslier- 
gas vyras yra stiprus tai Ei ki
nui nepasitlaVe ir mėgino 
trukti, nežiūrint in tai,
J^i'kinas ji asmenisz’kai pažino. 
Po trumpu imtynių Lansber- 
gas nugalėjo Ei k i na, sukan
džiojęs jam rankas ir sužeidęs 
veidą, paspruko, palikdamas 
ir savo baczktfte su vvim.

Po szio invvkio buvo tuojau 
praneszta/ policijai, ir Lans- 
bergis buvo surastas savo bu
te ten pat mietelyj pas kalvi 
K. Lazdyną. Isz pradžių tar
domas gynėsi nieko 
bet
klaustas 
rakta.

seru, 
intikejo, kad jai apsireiszkusi 
szv. Terese, vadinama Mažo
ji Ge’lele,”
iszgydžiusi. Gegužio mėnesyj, 
1926 metais, sesuo Marija .My
kolą atliko kelione in Lisien-N 
szv. Teresas gimimo viela, kad 
tenai padekolu už pelnyta ma
lone.

Gryždamh namo ji parsiga
beno maža SzventosiosH stovy
lėje ir ja pastate savo kamba
ryje, toje vietojo, kurioje jai 

Terese. Da-

pO 
T 
ritėtoms iszrodys tai reikalin
ga.

'Uolinu bus 
tyrino j imas iszda vos.

V. K.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

mene-

ir ja stebuklingai kai-

paskelbtas ju
Laidoja kunus numirėliu.

Laivas.

apsireiszkusi sZv
bar isz tos stovylos kambaryje 
yra maloniausia rožių kvaps
nis, 
rio
ta kambarėli, apie tai liudija.

I tol ži i y ežios v aidžia,

Tukstancziai žmonių, ku
bu vo ipkd'sti aplankyti

sužino
jusi apie tas, (ars žmonių pa
plitusias kalbas, užvede tyri
nėjimą.

I’aržios seserys per (ris me
nesius šlepe ta invvy'ki, bet 

kurie lan-

mieeziii pradėjo vaikszczioti 
gandai, kad vienuolyno invy- 
ke kas tai nepaprasto. Trtojau 
didžiausi žmonių burini pra
dėjo rinktis pas Angelų Ka
ralienes vienuolyno viirtus. Ne 
atstodami maldavo, kad jiems 
butu leista aplankyti kamba
rėli toš vienuoles, kuri staiga 
iszgijo, apie ka jie jau senai ži
ną.

Galutinai juos inleido. 
aplanke kambarėli ir v'isi jau
te malonu rožių kvapsni.
žinia tuojau pasklido placziau- 
sia po visas apielinkes ir tuks
tancziai žmon i n isz Belgijos

(a

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

1.9 W. Center St. Mahanoy City
>w.|IIWiii y,iiww ■■■-.  m Mm i« imi ii i ii • ■wii » mm <*■■>*. «i

Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
iiniu? veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

KANTICZKO5 arba gi en m trr knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

dėjo rinktis pas Anj

isz 
miestu ir kaimu aplanke 
kambarėli.

Del daugybes 
ežiu negalima

Jie

l’af 11

atsilankan-
v i šiem s

The Pennsylvania Exchange Bank
(Buvęs po vardu Baltic States Bankas)

322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.

M c 
pinigus ir bonus,

va 1st vbiu |r
kursu.

UŽSIENIU VALIUTAI IR BONAI
parkam ir parduodam užsieniu 

prieinu minusiu dienos

Parduodam Lietuvos litus, 
siuneziame pinigus Justi

"*** —1 *" ""          i .. .......... M i» my .i i .imi ii—i im .1—. Mini

Siuneziame pinigus in Lietuva doleriais ir litais; dastatom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, czekais-draftais; par
duodam laivakortes, keleiviu ezekius, svetimu valstybių 
bonus. Reikalaukite musu kurso.

Anglu svarus; 
gi i v ėja m s u žs i ei i yj.

per-

pinigus ir
Specialos sąskaitos 4% in metus.

buvo 
pritilpti in mažaji kambarėli 
kuriame stovėjo 
perkėlė in didžiąją sale. Tenai 

kvapsnis pradėjo 
nykti ir po keletos miliutu ne
liko ne ženklo.

Bot voš tik a’lstate ja in jos 
pirmąją vieta, ji tuojau atgau
na kvapsni. Taip bandoma sta
tyti stovvla 
vietose ir iszdavos būna tos 
paezios; stovyla duoda kvaps- 
lyg sesers M. M/kolos tvirtini
mo, apsireiszkii4i szv. Terese.

Kad stovyla duoda kvapsni 
negalima to neigti.

EXTRA! PREKES NUMAŽINTOS 
TIK PER 30 DIENU.

Naujausiom mados puikios kortines, 
padaryti isz geriausios materijos, 
labai puikiai padaryti kaip ant szio 
paveikslo parodyta. 50 coliu platumo 
ir 3 mastai ilgio. Didelis pirkinys 
už maža preke. Kegulariszka preko 
szitu kortini! $3.50 pora, bet per 
szita menesi parduosime tais pui
kias kertinas dvi poras už $3.98 arba 
4 poras už $7.50. Prisiuiskite tik 35c 
del nusiuntimo kasztu ir paraszykito 
kiek poru reikalaujate tu puikiu 
kortinu. Užmokėsite kada aplaikysite 
kortinas savo name. Užganėdinima 
gvarantiname arba sugražiname pi
ningus jumis adgalios. Nelaukite 
bet prisiuskite užsakima dabar nes 
vėl negausite tokio pirkinio.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N.

invvyki, 
paszaliniai žmones,, 
kesi prieglaudoje, sužinojo pa
slaptį ir iszleido ja vieszumon.

Dabar seserys ir dvasiszkija 
atsisako ka nors apie tai kalbe 
t i. Jokiu žiniu niekam neduo
da. Norintiems žiniu pataria
ma kreiptis prie žmonių, tarp 
kuriu to invvkio 
sziaip skamba:

Sesuo Marija Mykolą 
apie trisdeszimti metu. 
1926 metu pradžioje joje pu
si reiszke aiszkiausi greitosios 
džiovos 
gūžes 
tos ligone lanke vietinis gydy
tojas. Viena vakaru jis pasi
kvietė seserį vyresniaji ir pra- 
nesze, kad ligone vargiai 
sulauks rvto.

stovyla.. Ja

To

nežinąs,
Pa

gavo
prisipažino, 

budu
Jam raktas padaryti 

gis paaiszkino,
jam padirbės kalvis

Tardomas
prisipažino 
Jam

vėliau
kdkiu

kad

d vnas, 
t a i | >gi 
rakta. 
buvo lengva,
duru rakto urmą

istorija

pamažni

i n vairiausiose

ji esąs 
K. Laz- 

Lazdvnas 
pad i rbes

raktas padaryti 
nes to

žinojo 
nes tada

sandelio 
jau 

nuo 1925 metu, nes tada jis 
sandelio rakta taisė. Ta paežiu 
diena policija pabaigusi tardy
mą, byla drauge su kaltina
maisiais Lansbergiu ir Lazdy
nu pordave vietiniam 
teisėjui, kuris isznagrinejes 
byla sziu metu Balandžio me
nesio 22 diena nubaudė aini po 
6 menesius kalėjimo.

APIPLESZDAVO 
KELEIVIUS.

Rokisz^kis.' — Czia nesenai 
vagi Byla-Beliauska, 

daug ple- 
— ne pats

taikos
kuria

sugavo 
kuris yra padaręs 
szimu, kur ir kiek 
neatmenus. .Jis žmones vesda
vosi uždarbiauti ir kelyje api- 
pleszdavo. 
tus teistas.
NUKRITO NUO LAIPTU;

Buvo keturis kar-

UŽSIMUSZE.
Mariampoles

— Balandžio 20 diena nukrito 
nuo laiptu ir iižsimusze ūkinin
ko A. Griniaus motina, 
60 metu senuke.

NELAIMINGAS 
PAVASARIS. 
Josvainiu

C<Sasnava, ap.

vi rsz

Raseiniai, Josvainiu vals., 
Kėdainių aps. — Balandžio 19 
diena kilęs gaisras isz Luko- 
sziu gyvenamo namo, sunaiki
no gyvenama ji narna ir pavė
jui stovinezius klojimus ir 
daržine. Nuken'teje paliko be 
sekios duonos ir drabužiu.

Balaiulžio dienos pava
kare užsidegė J. Mažeikos pir
kia. Gaisras kilo isz dūmtrau
kio. Subėgo žmones gaisra lik
vidavo.

Balandžio 25 diena 
sugriovė J. I 
vidurine dali.

vesulas

l uri 
Sziu

ženklai. Pirmose Gu- 
menosio dienose nuola-

Viena va k a ra ji

jau

Naktyje nepajnastas klyks
mas praskambėjo per visa vie
nuolyną ir prikėlė isz miego 
visas seseris. Greitai viena 
paskui kita 
ligones kambari. .Jos rado ja 
skestanezia aszarose, bet kar
tu ir labai 
inacziau 
'Perese

Greitai 
scsery subėgo in

J 
Daugiau 

penkiolikos tukstaneziu žmo-
niu palauke ta vieta, patys |>a- 
tyre ir liudija ta i n vyki. Bet, 
ar jis stebuklingas ?

Tai spręs atatinkami Bažny- 
czios autoritetai.

priemoniii ir jas

IRVING AVE. DEPT. S. 
CHICAGO, ILL.

Terese, “ 
re ligone, 
tai jaucziu.

nurimusia. ‘ 
aname kampe

• ■ ■

iszgysiu,

Jie turi priemoniu ir jas 
naudoja kiiogeriausia dalyku 
ist irti.

Nesenai Binges vyskupo at
stovas atsilankė vienuolyne ir 
sekanti ryta prie vartų buvo 
prikaltas prancszimas, kad in- 
ejimas in kain’bareli per visa 
tyrinėjimo laika yra už
draustas.

laika

» f

A) o 
pinigus yra 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dėkite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

♦ » * l

'■ ----------$----------
-ežia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del justi 

gerinus negu 10-tas Proemitas, be jokio

del žmogaus kuris dirba ir czedina.szv. 
ta- 
asz

t

Mažaju Gelele 
“asz

Greitai visos apleido ligones 
kam'hareTr ir nuėjo ilsėtis.

Isz ryto sesuo Marija Myko
lą, kuri jau daug savaieziu ne
galėjo pasikelti isz lovos, at
sikėlė kartu su visomis seseri- 

pati viena apsirengė, da- 
bendrose 
parapijos

Sesei* M. Mykolą duotas 
kitas kambarys, o jos buvusis

M.

mis,
1 y v a v o 'k <) į > 1 y c z i o j e 
maldose, iszklause 
bažnyezioje misziu skaniai pa- 
pusrycziavo ir gryžo prie savo 
darbu pas naszlaiczius, kaip ir 
rodos, kad nieko nebuvo invy- 
ke josios gyvenime.

Vėliau ji praszo savo vy- 
resneses leisti jai atli’kti kelio
ne in Lisienx. Leidimą gavo. 
Nukeliavo. Temti s davė garbe 

Iszgel belojai. Gryždama 
ma'ža stovvlele •>

ji pripažino savo 
gražmima.

sa v o
ji parsinesze 
tos, kuriai 
staigu 'sverkatos

Stovylele ji pastate lygiai
Dirdos 'klojimo toje paezioje vietoje, kurioje, 
, Abu 'klojimo 

galai vesulos nepaliesti, vieno 
galo net stogas sveikas li'ko. 
J’askui vesula insimete in arti 
esama miszka ir iszverte 
liolika eglių.
ANGLIS UŽDEGE

KLUONĄ.
Ker»gilviszkiai, Rokiszkio ap

— Nesenai sudega Balaiszio 
kluonas. Mat, szeimininke pa
siuntė tarnaite supilti iii sta
tine kluonu gesintus anglius. 
Anglys užsidegė ir kluonas nė 
pavyko užgesinti. ■ , -    . 1 ■    , ■ ■■! Ill I I—IICI ■■ ,|    ■

ke-

KVITU knygele Draugystėms del isz-
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka-
sietinus nog sudėtu pinigą ant 
susirinkimu. Preke • - • 25c.

W. D. BOCZKAVSKAS - co.,
Preke % -

MAHANOY CITY, PA.

kaip tvirtina sesuo M. Myko
lą, buvo apsireiszkusi Szvonto
ji. Isz dėkingumo sesuo kas 
rytas prie stovylos kojų .stale 
indą su szviewiomis rožėmis.

Viena ryta sesuo vyresnie
ji, lankydama kambari, pa
juto nepaprasta rožių kvaps
ni. Ji tarė sesei: “ 
na ligone; szis stiprus 
kvapas gali 'būti tau kenks
mingas tokiame ma'žame kam
barėlyje; daugiau neneszk czia 
tu geliu.”

Vienuole prižadėjo visa isz- 
pildyti.
Sekanti ryta virszininke, at

silankiusi, pajuto ta paezia 
kvapsni kaip pirmiau ir suba
ru viunučlu už nėpalklusnuma. 
Bet sesuo M. Mykolą pasiteisi
no, kad ji padariusi kaip bu
vo sakyta: iilda su rožėmis

L ' • i

Buvai silp- 
rožiu

*

vienuole už nėpalklusnuma.

5?—

BALL BAND
f

v

I1
s

j!

m b4

*

Pakenčia genaus nešiojimo
I

šlapiose kasyklose
Reikia drutaus gilino pakęsti ilgaus nešiojimo kasyklose ir 

toks gumas vartojamas į “Ball-Band” Lopacs ir Hiniiner rūšyse.
Padai storus ir drūti, su mažu prailginimu ant visų pusių, su mažu 

apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų.
Ball-Band” čebatai ir kurpes smagus nešioti per visų dienų. 

Balti, raudoni ir juodi.
Del visokio suųkaus darbo apie šlapias kasyklas prašykie 

“MISHKO” — “Ball Band” Odinio Dacrbo Kurpes. “Mishko” padai 
yra vandens neperinerkiami ir galima ilgiauš nešioti negu odinius 

Žiūrėk del raudonos boles ant kiekvienos kurkos.

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

‘Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies”

H

padus.

I
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NAKTINIS
SVETYS

(Isz Žemaicziu gyvenimo).

vejas 
uže

Pati vėliausia rudens vaka
ru, kada lietus paskutiniuose, 
jau geltonuose lapuose bau
giai sznabždejo, kada
sziintamecziuose klevuose 
uže rodos, žeme drebino, Ado
mas gese ži'buri ir rengėsi 
virsti iii lova.

Rodos sziuki 
nieko malonesnio, kaip lova, 
prie sziltos krosnies, sziltoje 
troboje. Guli, apsikloji galva 
ir, pasiklausęs,, 
vai kieme, kaip nuo pastogių 
tiszka stambus lietaus laszai, 
kaip jie prausia langu 
klus, pasvajoj i, pamuštai ir 

s!
ūkiniu-

ži'buri

vaknra nėra

kaip ūžia kle-

•sti-

», ne szi Ii mos, bet • vai
tosi! iszalkes, kaip 

szuo! Juk ne kur užeisi, 
pamanau ne ko

gyti noriu.

pasvajoj!, 
susimaiszai su sapnai 

Adomas 
kas, 
iszvares 
same 
biamas.

stambus
nesenai patėvi blogumu 

isz tėvu sodybos, vi- 
kaime žinomas 

Sziandie jis
pabraidyti purvyną nes aisz- 

kad tai paskuti-

ir ger
tuve jo

kiai žinojo, 
niai lietai — greit Ims szaltis; 
o ukv tokiam svecziui sutikti 
reikia gerai prisirengti.

czia bulves,
Czia 
ežia 

vieniems už- 
užkamszyti, 

ka padalyti.

daižoves, 
tvariai taisyti, 
tverti, kitiems 
tretiems sziaip 
Taip ir pliauszk isz vieno ukes
galo in kita, isz vieno pastato 
in antra.

Visas sziandie perszlapo, 
prisėmė, iszsipun'incjo! Ne
duok, ieszpatie, tokiu rudens 
laiku! Kur gripbi ten kosze, 
kur žengi, ten purvas! Bepig 
Pavasari — visi takai n il

gy via u-

szi a nd ie
i szsi purvinojo!

visi
puoszti szvelniausiais 
siais žiedais!

visi kuo ilgiausiai 
permirkusius ru- 

prausesi, 
gi toks eisi gulti, juk

Va k a re 
džiovinusi 
bus, plovėsi kojas, 
nes kaip 
ir patalo sutepsi ir pats purvu 
apskresi!

Adomas ėjo gulti pats pas
kutinis, nes visus reikia isz- 
leisJi in kamaras, užsklandyti 
duris, kad vagiszius neinlystu. 
Tszvarineti szunis, kates, kad 
“drako”

Dabar sztai jis atgulė, isz- 
tieso iszvargusius 
atigavo!.. Malonumas perbėgi 
per visa kulia. Szilima glamo
nėjo purvo ir
griaužlus narius, ir akys 
ežios pradėjo merktis...

— Dzin, dzin, dzin... lietus 
plake langus vejas virkdė kle
vus po kuriu kojomis 
žeme ūžia....

— Dzin, dzin, dzin., žvan
gėjo stiklai, rodos, sakyte sa
ke kad lauke dargana, lietus, 
szalta drėgmė, purvas, tamsa 
vejas.

— Dzin-dzin....
vis labiau skambėjo 
rodės ji licezia žmogaus ran
ka....

t raiboj nepridirbt u!

sąnarius,
)

d regines isz- 
pa-

rodės

dzin-dzin... 
langas,

— Dzin-dzin...
In leisk... Darvk duris., 
dos kažkas kaflba ir praszosi in

Adomas nebesupranta,

dzin-dzin....
- Ro

tJiasiszildyti... 
taviszkis... Jau

sz pas

kur 
papruszysi! 

Užklups, suims ir amžinai pra
puolęs... Turi Imti atsargesnis, 
kaip kižkis, 
sziksznosparnis... Juk ir czia, 
po lango jau senai stoviu! Bi
jau,, žirniu kad gyveni ne vie
nas, iszeis kalbos, dagirs 
žandarai ir bėgiok ir slapsty
kis!... Duok man nors duonos! 
Asz jaiicziuos, kaip namie, nes 
ir tamstos pamote mane visa
da palaikydavo...

— Nusivilk, juk tau, kur 
stovi ten pelke begu...

Butą velkasi virszntinins ru
blis, Adomas jeszko 'lasziniu, 
kuria ugni, ezirszkina..

— Ne asz moku, ne ka... — 
burba sukdamos apie szilta 
k rosni.

jautresnis, kaip
... Juk ir

iszeis

apiv

esu ir— Duok man! As> 
keptas ir virtas! Vitfka moku 
ir nieko nebijau!

Butą inmirkusiomis ranko
mis ima malkas, 
ui, maiszo

kisza in ug- 
szauksztu czirsz- 

kiancziiis laiszinius ir szypso.
Ar ka neužklups!?
Ne, kas czia tokiu metu! 

— Atsako Adomas.
() nakvoti troboj asz vi

sai bijau...
O, gerai sakai! Jaujoj 

pirtis pakuria! Ryt gaidgys
te kuliamo! Duoba szilta, ge
ra jei nori ritinėk is ir džiaug- 
kis!...

Gerai! Asz eisiu in duo
ba! Iszsidžiovinsiu! Jau, rodos 
ir iszkcpe.

Butą nuėmė nuo ugnies tau
ku tirpomąjį katilėli,
Adomo innesztos Smetonos ir 

pradėjo valgy
ti staeziai isz katilo! Ir gardu 
iri!

i n pyle

ezia pat sėdės

o
duo- 
; už-

"BAUljH”

A*■ '■

PALMA SU ISTORISZ KU ATSIŽYMEJIMU.
Szitas palmes medis, turintis suvirszum 200 metu am

žiaus, likos atvežtas isz Anglijos ant laivo, ant kurio Bosto- 
niecziai turėjo taip vadinama “Tea Party,”'ipo tam gavosi 
in ran’kas pirmo prezidento Jurgio Washingtono. Nosenoi li
kos iszgelbcta isz ugnies\kuri įkilo observatorijoj Mount Ver
non ir dabar turi vieta Agronomiszkam sode, Fairmont Par- 

, vienam isz seno v isz k uke, Phi'ladelphijoj 
tines parodos.

mimu isz 1875 me-

Na vesk mane in < 
ba! — suszuko sziek tiek 

tojau dvi dienas, 
kad nebemoku ne

kandės, 
iszvargau, 
pasakyti kaip...

Adomas inžiobia 
velkasi miline ir eina iii duo
ba. Czia parengia svecziui 
guoli, prismaigsto kartiniu ir 
lazdų, kad galėtu viską iszsi- 
džiaustyti. Butą susitvarkęs, 
gula, jauki szilima supa, supa 
ir merkia akis...

Kaip atsikelsi ateik pa
žadink, 
kilę.

iszgascziu at-

Maž kas

kad

bėra!

apdalijo
o szcimi-

sapni-

mii'H'^k! Laimingai!
Persiskyrė, ■ *

* ♦ ♦
J k) keliu savaiezin vėl Butą 

atėjo. Szi syki jau drąsesnis. 
Pardavė Adomui gera szautu- 
ya, keletą knygų,, 
ni'kszcziui
ninka ir sziaip po knygele.

— Ar gerai sekėsi? — klau
sė Adomas.

Labai gerai! Oi! Juk, žinai, 
buvau susiremiimd Lyg 'karei
vis isz kovos gryžtu! Tik ka
reivi iszkilniingai sutinka,
asz si apstaus! Cha! cha! Asz 
užmusziaii du žandarus! Cha, 

užmuszti

o

Norėjo manecha!
bet nepasiseko...
- Na,
,— rfa barzdyla-kncapa

viena dar jauna, 
žandaru

vyrąs! sveikinu!
ir 
in 

sziiieli teinlindusi...
— Du žmogų užmuszo!.. — 

Baikszcziojosi moterys j r 
trankėsi in kupeta.

— Ne, du szunis! Jie szau- 
dc mane, kiekvienas po penkis 
kartus, bet nepataikė... Asz te- 
szoviau du kartu!... Cha, cha, 
cha!... Bet ir pinigu beturi... 
Sugryžes in Prusus

knygų,

nesenai

moterys

p ris i pi r- 
parneszes iszda-kau

lysių...
Ar apžiurėjai ? Drąsus!
Apžiurėjau! Atemiau 

cha

Nežinau kas mano 'kūnini 
pasidaro,

Su bambilium in ligonbute 
nuvaro,

Namie tada nebuvau, 
Tai ir nemaeziau.

Turiu jaja užvaduoti, 
Ir už jaja jums pagiedoti. 
Po tam iri ligonbuti nu- 

piszkinti,
Savo kurna atlankvti.

Na ir pradėsiu: 
Rochesterijo -randasi senas 

k vailvs

siryto girdėjau
’ Kaip vakare ant poreziu 

sėdėjau, 
boba tai boba, 

Nežiūri kaip pipiru kitoms 
duoda.

South st ryto flaperkos 
luk aut 

Geriause naktimis neburnaut!

-Mat 9
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KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN5 
Philadelphia Specialistą 

Viaoa Kroniaxkoa Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai Ir Motaraa 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau panekmingni katnra, užkimimui 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odo» Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnyczia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki B vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Suvis proto neturintis., 
Gerom moterimi garbe 

nupleszi lieja,
Ir dar kitus ant jujn už- 

siuntineja.
O (u nelabas krepszelninke, 

Latre ir maszelnyke, 
Slalomai smegenų netekai

O gal visai jau apjakai.
Gala greitai trausi,

Su s i i n v ] e j i m o sz a ui k s i, 
Žirniu asz tave gana gerai 
Ba jau nekarta nuo manes 

gavai.
Turi vaikine proto iszsimokyti 
In vorszio smegenių praszyti 

Tada svetimu moterių 
nereikalausi, 

Gala greitai gausi jaigu 
neTudiausi.

revolverius, ‘pinigus ir... 
cha!... ordenus!

Kas tie orderiai??
Ordenai? O tokios ble-

Antras Floras,Papūsk itn uosi!
() t uos ar gi nesi ?
Kaip nesigins!

tas pats paszolusysis 
barziloczius! () paszeles žanda
ras! 'l’oks kacapas, toks bur
liokas, kokio ne su žiburiu ne
rasi!.. Tuo kart jie laksto trys. 
1 nieko tatai 
ki< ma, 
taip —

I r dar

Atsako Adomas.
Man rodės kad knarkia.

— pasakoja su 
bėgusioji isz trobos.

— Tau rodos...
tau gali rodytis...

— Na kad man rodės 
knarkia...

— Nik, eik!... Apsisapnavai!
Cha, cha...

Atbėgusioji gryžta ir po va
landos vėl atbėga su dar didės- ten
niu iszgascziu....

Knarkia, knarkia!
lauk!

bijau!
i n-

liktarna, J,ini

kol jie tebebus

(I i nesi!

apsisuko i
111.1**1 Inėra!
uodegoj!

raiti m ( zinskio . * vienaip,
Leke szen, lekc

tau —Bus

ki-

O kad butu sugavo?
In Sibirą! Prie taczkos!

kos su Nikalojaus galva... Kai 
užmusza knygneszi ir gauna... 
Kas jie per žmones, kad už 
žmogaus užmuszima duoda 
paauksztinimus, gariie! E, juk 
ir visi didieji karvedžiai, 
jie buvo patys didžiausi žmo 
žudžiai

žmones 
užmuszima

1 « /

Juozas Karaszauskas
L1ETUVISZKAS AGENTAS

A r velnias in t roba 
simete!

szaukia v v ra i.
Nieko, nieko! —

: Adomas
Nuszlapes,, nukukęs... 'Tik nie- 

nepasakykit... Jis bijo... 
ežia nakvoti, pra-

Hikime pažiūrėti! Mes

ramina
— Atėjo sveeziu...

kam
Atvedžiau ežia nakvoti, 
sze, kad pažadinczian...

amatas su lo

Amžinai mires!
O kad szi sugautu?
Kad szi.’ 

piaibytu ir 
tylėkit!

viena už pazascziu 
invorte in sziau- 

lusu. Kitos palakste.

nešil

Gerai, pažadinsiu...
Durys klapt užsidaro, žibu

rys slenka trdbos linkui, pas
kui nuszvinta jos langai, o po 
valandėles balki ir užgesta. 
Vc'l naktis,

Kik J

mires!

jus visas isz- 
paleist n...

(Izia Adomas
už

O'

I )p!t o
paenuv
spustelėjo ir
t
tuo tarpu pradėjo

Greit girdėjosi
klypn-klapu,

Va t!

Bernai 
spragilus 

su- 
kly pa

balk t ir 
tamsa, vejas, lie

tus ir dargana...
Priesz auszra Adomas kelia

si parveda sveti i u savo lova, 
žadina szeimvna ir eina kili- t
ti. Kūlimas — smagus! Atsi- 
gave sąnariui nasziai juda, 
sziaudai sznabžda, 
bėgioja dideli 
liai...

juda 
o sienomis 

dideli szesze-

Sztai kokis!
neramiai pradėjoir

— suriko

O kad ji szinitas ketu
riolika! Juk czia kaž kas nak
vojęs! 
bernas
žvalgi net is.

— Kad tatai jaujos neuž- 
dege, pikta <1 vašia...
1 i e|>e

— atsi-
mergaites.
()t koks drąsus! Gerai 

kad arkliu neiszvede! Isžbego! 
O, kad būtume užlenkė bemie
gant! Na butu buvę patiszkos!

— Ar vagis! Kas! Kas czia 
gulėjo ? — stebisi Adomas. — 
Bene ji velnias czia ir atnesze.. 
o jus ka dirbate, kad nemato
te?

vidų.
ar tai žmogus..

Kas czia? ruszeziai pra
tarė, iszkiszes isz po apkloto 
galva. Troba■ nuskambėjo, lyg 
iszsigando to vyriszko drąsaus 
sz u k su i o.

— Inleisk 
Perszlapau...
senai czia stoviu...

O kas tu toks, kad ežia 
stovi? — Atkerta Adomas ne
pažystamam balsui ir keliasi 
isz szi 1 to patalo ir jeszko deg
tuko.

— Kas tu toks? — Dar dru- 
cziai pakartoja.

— Asz — Butą... /
tamstos pamote dažnai užei
davau... Perszlapau....

— A!... vargszas! Juk ga
la gausi...

Adomas atidaro duris ir in- 
sileidžia sena pažystama ir 
pralinksmėja.

— Kas tai reiszkia! Niekai! 
Tik perszalpau, t ilk permerkė, , 
oi. oi! Sakai, vargas! Koks 
czia vargas! Toks jau knyg- 
neszio likimas!

— Na praszom prie pc- 
cziaus! SiiHžihri...

( — Kas pirmus czia atėjo?
— klausia bernas. — Asz sze- 
riau arklius...

— Visi kartu atėjome!
— A, tai asz ir mislijau, 

kad durys buvo praviros!... O 
jis, mat, buvęs!...

— Ai o kas ten bėga? — su- 
szuko mergaite isz klojimo, 
kai visi laivo duoboje.

Oal ir arklius
veda?! Velnias!

— Adomai, Adomai!., kaž
kas knarkia tamstos lovoj... 
Butu žmogus, ne žmogus 
žinau kas • SS

— Kas knarkia? Kame? — 
Tau ausyse tur but knarkia

Bėga ?

vargas ?
ne-

t vark v t is.
tart inas
klapu...

O kame tas žandaras 
su barzda dabar vra.r— klau- 
se morgo.

Ant riibcžiaus.
Ten to’kiu reikia.

* ' * *
pieta Butą iszejo jeszko- 

nasztos. Vakar ja 
paslėpė, 
eglikemis.

tas

Iszsiun-
te. r M

Po
savo Vakar 

samanomis 
apkaisze

pernai, ka jus sa-

— Szunies 
mis knygomis!

Sziokiomis naktimis vark 
sau, kad nori! Tuszczia neina
te ir tas knygas!

— O neszu žmones!
eik nebijok... Ge

ras žmogus... 'be sau pamiega...
— atsiliepe Adomas.

— Visi tie, sakau, szmugel- 
ninkai labai atsargus ir gud
rus. Ne velnias ju nesugautu! 
Nebijo ne 'lietaus, ne szalczio
— visi pervaryti ir per vande
ni ir ugni! Kad butu iszližas
— t uojau ir suimt u.

• — • Na, o
kyšite — pridūrė Adomas — 
juk trys, po viena arklį pasi
kinko, szmyku, szrnyku, sz/iny- 
ku pro Czinski szunkeliu, kaip 
euikiai, nulėkė. Ar manai, kad 
(uszezias? — Ne! Asz stoviu 
ant kalno ir žiūriu, kur 
leksit!.. Jie, užuot loke keliu
ku in vieszkeli, pasuko pro rė
ja,, kur vasara banda nevisur 
isz'breda. Paskui per lanka in 
Kalnėnu dvaro laukus, iii kar
klynus — ir patriubyk iii kak
ta! Ar mislijate, kad tuszti! 
Ne! 'Puošė vežimuose buvo už 
keletą tukstaneziu gerVbiu...

— Ne arkliai nenusprogs-

Ne! 
žiuri u, jus

Ar mislijate

Oi, jie 
esi 

ju napagautum!.. At

• ••

ti
m isz k e 
apdėjo, 
kad niekas nerastu. 'Sziandie
jeszko, jeszko, bet ir pats ne- 

czia ėjo, czia 
lojo, bet kaip nėra, taip nėra!

beranda! Rodos
i
Bene bala ir pagavo!

Jeszkojo visa pavakare 
sa vakaru — nėra ir tiek,

)

vi-
JCl 

ant sausszakes.
Jau vėlai vakare sugryžo Butą
ir sako Adomui, 
ežiam gulti:

— Nėra...

— nėra ir tiek 
nori pasikark

ta..v
— Kur jie loke in tuos dva

ro laukus, juk czia pat mies
tas... Telsziai... O ten žandaru 
sausai... Tur but jie nežinojo.

— Ko nežinojo!...
daug žino! Kad ir tokia 
miindri,
siliopė Adomas in merges ple
palus. — Jie i nieke in miestą, 
ir czia .pas “'bpprotoli”, na ta 
Žydą, kur kaip 'beprotelis... 
sustoju ir tuojau kaip bema
tant niez nieko neliko... Nicz 
nieko! Kaip iszszlnota! Juk 
pas ta Libermana kieme visa 
kontrabanda sustojo. O no 
karto nesugavo. Tnleko — vis- 
_ a a a a a aX» •• S a

besirengian-

Jau prapuolė!..
Juk tai visas mano 
skarbas!

Ar tusezia vieta radai?
— Ne, visai nebėra! Nebe

atsimenu.
— F, maža beda! Gulk, ry

toj surasim.
Sugulė. Sekanczia dienu isz

ejo abudu. Adomas savo 
net savo kaimynu laukuose vi
sus kensus žino, kur jis nesu-

A pylių kės 
rasztas; su ja jis kalbasi, jai 

ja džiaugiasi..,

gyvenimo

Adomas ir

ras!

guodžiasi

gamta — jo

, SU
— Bone sztai... Tokio ku- 

kuczio czia nebuvo!... Juokia
si nauja konsa rados, nors

nors
o

— jie yra patys gar
bingiausi žmones! Mums kuni
gas davė iszriszinia — jei • 
nuszaus, 
mano visas nuodėmės atsilei- 

p 

džia. Asz neszu žmonoms mal
dų knygas, mokslo knygas sa
vo kalba, o koks tai kacapas 
pastoja man kelia! Na, gerai
— jei asz ne kvailas, asz tau 
pirma kulka in pilvą ingrn- 
siu! Ko gi lau'ksi!

A, norecziau ir asz eiti!
— atsiliepe Adomas.
. — Gerai, jei nesi merga, 
galiu vestis, bet jei esi baiksz- 
tus, kai]) gaidys, sėdėk troboj.

— Ar žinai,, veskis ir ma
ne! —suszuko ir raudona-svei- 
ka mergaite — iszdykele.

— Tave ?

iszriszima 
per ribas einant

jei nesi merga

Nebent in vesoi-

szi k snini

lia...
— Jei nori ženvkis su ma- 

nini — turėsi drąsią paezia... 
Kai pavargsi’ savo 
hetemĮidamas, užsidėsiu ant
kupros ir aida iszilgai miesto!

— Na, na, kad tu dvasi... O 
man rodos, kai pamatytum 
Žandaru, viekas iszbyrctu...

Ko ta, 'bosas!... — atsi
liepe Adomas — ji mus visus 
aj įjoja...

Na gera i f kita syk buk 
pasirengusi...

— Gerai gerai! Jei nori ir 
tuojau! — ir stverusi Butą 
pervertę ant žemes. Szis malo
niai nusikvatojo.

.Jaunuoles žertas ji atgaivi
no tolimai kelionei...

PAJESZKOJIMAI
Mano pus-sesere Elzbieta Ju

čaite, 20 metu kaip Amerike. 
gyveno South Brook- 

lyne, N. Y. Paeina isz Kauno 
Baseinu vedybos,

Kitados

apskriezio,
Kelmes valscziaus, Bcržinisz- 
(kio kaimo. Tegul a'tsiszaukia 
ant adreso.

Peter Tresmonas
811 to. Pine St., 

Maha noy City, Pa.

(1.43

konsu rados, 
apsmaigstytos eglaites, lyg 
mergos, placziais sijonais kaž
ką aps'kleidžiusius, naiviai šle
pe ir gynė...

Butą iszirauke dideli sziksz- 
nini maisza, gausiai lietaus su-Į* 

■r,

kas kaip in ugni! ZandhTai go- 
sžmiksz ir ne-inaši, genasi

*

J 

f

• v
Artimoje Frackvilles kalno 

vikrus kvailiojo. 
Pasigeriąs visaip plovoje, 

i\nt Dievo ir tikybos, 
Bet nereikia paisot tokio 

bjaurybes. 
Tai vis munszaine daro 

Davadiniause žmogų kvailiu 
padaro, 

Bet tokie ne ilgai bujos, 
Gal netrukus ant virvutes 

'ka'bos.
Piktytis isz to nereikė. 
Norints ant visko keike, 

Ugi ant ko kvaili pažintum, 
Ir kaip toki nuo geru žmonių 

atskirtum 
Juk kvailis, 

Pats pasirodis,
Nereikė jeszkoti kvailiu 

Daug tokiu atsiranda tarpe 
Lietuviu.

• » ♦
Kur ten-Indi jonu Teri tore, 
Norėjo pasirodyt protingais.
Stojosi vaikine Vengrais. 

Be gerdami namine sudūmojo, 
Tris szuncliu^ iszromijo.

O jus pasiutėlei, ar tai vyrai, 
Ar darote gerai!

Geriausia |intaisj’4kitd tarkas. 
Traukyto po apygardas, 
Tai vis pdlna turėsite, 

Biednus žverblius skapysite.
Begėdžiai — tikri sakalei 

Jaigu darote negerai.
Po teisybe, tai ne kas, 

Ta vis szioks toks iftnatas 
Bet reike protą ir sarmata 

’turėti, 
Ir tokio biznio iszsržadeti.

drėkinta ir, užsivertos ant 
nugaros, nutraukė tolyn.

— Kada bosugryszi?
— Neužilgo. Atnesziu, ko 

praszoi.
— Gerai

k > gerai,
I

nepa-

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

MAHANOY CITY, PA.

6 6 6
yra tai receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

UžmuBza mikrobus. Apliekose

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katarisskas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskita 
pinigais ne stempomis). Iszrasta in 
parduodama vien tik per

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

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkas Skvajaris

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

GYD1K1S SU ŽOLĖMS

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

iMtatiairiuoja Ir latdojM mirusiai 
ant tiiokiu kapitalu. PagTabui paruo-
ula nuo paprascxUnaiu Ud prakil* 
ntguvlu. Parsamdo automobilius dai 
laidotuvių, jvessHu. kriksityniu U 
kitiems pasivažinėjimams.

i Bali telefonai 1WI-M.

♦ ♦ •
Jau tasai isz DžeradzvilHes 

gaus
Ka veda bo'ba in karezema ant' 

alaus,
Vėluk gerk pats (kvaili.

O tegul boba narni e je guli.
Jau tai tok is vyras ne kas.

Kvailas ir puszlemekas, 
Kalias savo moteria in 

karezema \’eda,
Geriau tegul sau smegenų iii 

galva indeda.

Daugiau jau nieko nesakysiu, 
Kaip kurna mano parsivesziu, 
Puikia naujiena jai pavesiu, 
Ba apie Mahanojaus rūteles 

negaliu,
Gaila szindi ant ju turiu, 
Nes apie kolos ant South

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 sveikiaiud 
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 szlapink 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir LL 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdiea drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata* 
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu Ilgu, tai greicziaus kreipkite! 
pas mane. Au tukstancziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms Žolėtus 
ka ir suteiksiu Ir jumis. Pas maus 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink** 
sztais apdarais po, |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresą vokite ssiteip:

m. Bukaitis, 
25 Gillst Rd.

»»

Spencerport, N* Y.
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—- Junius — Birželis.
— Nedelioj Sekmines.

Szita Ketvergą praside
da biznierių pusdienine szven 
te. Visi szt(»rai Ims uždarvti 
popiet.

—- Sodidiecziu Mergaites, 
2-ras skyrius parengė 
vakara Ntnlelioje pagerbimui 

P. Czesno jo 
mot u pragyvenimo

szioje parapijoje.
— Pana Sabina Pataszny- 

., ture-

praba szcziaus 
septynių

f

»

M

i

ik

i*

l<,1

į .

H W

gražu

f
kiute, 131 W. Pine uli 
jo pasekminga operacija kak
lo giles (goitre) Ilazletono li- 
gonbuteje.

“Saules 
Teofile Žaliui e,

11 linotipystc p.
O o 1G W. Pine 

uli.. Pat lede liję isz važiavo iii 
Hazletono ligoifbnte aut opc-
racijos kaklo giles.

k n-— Keturi anglekasiai 
rie likos užgriautais Bancroft 
kasyklosia, Ashlande likos isz- 
gelbetais gyvi ir sveiki.

Ludvikele, 8 metu duk- 
New 
prie

role .Jurgio Al ruko 
Bostono, likos užmuszta 
savo namo, kada in jaja trenkė 
automdbilius, kuri vare
liam .McLaren isz Jersev (’itv, 

suvažinėt 
Auto-

isz

Wil-

kuris nenorėdamas 
szuni, pasuko in szali. 
mobilius paslydo isz kelio tie
siog in daržu Aliuku prispaus
damas mergaite prie namo. 
McLaren 
Mergaite 
niu vaiku.

likos
v ra viena

prie 
aresztavotas.

isz devv-

— Szv. Jurgio Bažnyczioje 
Shenandoah, Seredos ryta, li
kos suriszti mazgu moterystes 
pana Elzbieta Banasziunaite 
isz Shenandoah, su p.
Matulaicziu isz Hillso. Veselka 
atsibuvo pas nuotakos 
418 Mt. Vernon uli.. Shetland

Ja ima ve i d ži a i a [ >s i g v ve n.s
Girardville.

J uozu

levus, 
O-

ah. f

puikus koncertas kuri

baiiojuj, 
siems

tai vienas isz

VI-

Szi vakara — Ketvergi* 
atsibus Township High School 

losz 
studentai p. Violetos Alockai-
cziutes. Bus 
puikiausiu mnzikaliszku kon
certu kokis kada atsibuvo Ala- 

todel patarėme
atilankyli szi vakara.
Per Decoration Diena, 

lankėsi pas p. F. \V. Baczkaus- 
kus ponstvos Al ražai ir Barto- 
sevieziai isz Orwigsburgo.

Poni F. \V. Boczkauskiv- 
iszvaž.iavo Petnvczios rvta

• «

Eliadei f i je, kur dukrele
Adelanda užbaigs pedagokisz- 
ka mokslą State Normal School 
West Chester. Pa.

ne, 
in

8AULB

BEPROTIS, KURIS DINAMITAVO MOKSLAINIA KURIOJE ŽUVO 37 VAIKAI.
Sztai griuvėsiai publikines mokslaiues Bath, Mich., kuria dinamitavo beprotis far- 
kuris neteko proto rūp indamas apie taksus. Pirmia use nužudė snvo paezia po tam 

po mokslainia kurioje žuvo 37 vaikai,
rūpindamas apie taksus.meris,

padėjo daug dinamito
me kuriame sėdėjo ir pats iszle'ke in padanges.

ant galo uždega dinamitą veži-

SKARLATINA LIGA
Pereitoms Kopoms sanvai- 

tehiK ^kartotina pasirodo kelio
se szios szalies dalyse. A'ientik 
Tew York’e gydytojai 
noszn turi prisi’deti prie dark

York’e

>

I

kelioms
ll

SHENANDOAH, PA.
J Praėjusia 

lando ligonhuti 
Kuczinskas, 22G W. Coal uli., 
sirgdamas uždegimu plaucziu. 
Velionis paliko viena
ir du broliuus. Laidotuves at
sibuvo- isz namo brolio 
William Penn, Seredos 
su bažnyytinems apeigoms.

Per tais paskutines die-

Ash-Suimta,
Vincasmire

seseria

Silver Brook, Pa. — Povy- 
lukas Pajveicz, 4 metu vaiku
tis, likos užmusztas per auto
mobiliu kuri vare Svlvestras 
Daldass isz Ashlando. Arai'ku- 
tis siūlėjo «nt karuko prie ke
lio Szoferis isz pradžių jojo no 
mate, o
vo per volu iszsukti isz kelio ir 
nelaimingas vaikutis likos su
trintas per ratus.

ISZ LIETUVOS

kada pamate, jau bu-

J uozo 
rvta

pri ši
la

Girardville, Pa. f
nas 
bai 
ežiams 
nauckams, 
seneli;

garnys czionais buvo be
sakau-‘‘ bizi ’ ’, 

po
nes paliko 

dovaneles: Dragu-
Lloyd uli., 

dukre-
513‘Ą W. Coal 

32G

416 E.
Sinkovicziams, 

lia; Demalianis,
Nau.pinams,

uli., dukrelių
uli., sūneli;
W. (’olumbus i

New Philadelphia, Pa. j- 
Baltrus Mat useveziiis likos 
mirtinai sužeistas per strytka- 
ri artimoje Šeini) Ikill Parko, 
kada ėjo namo. .Matyt szviesa 
nuo automobiliu staigai ji ap- 

i ižejo
.1' pa- 

nuvežtas in 
ligonbuti kur in 

I ’.medelio

jukino ir tiesiog 
gelžkelio ir strytkaris

Likos tuojgavo.
Pottsvilles 
trumpa laika mirė 
rvta.

ant

Detroit, Mich, f Persiskyrė 
su sziuom svietu senas gyven
tojas Mateuszas Stanaitis, 
metu amžiaus, kuris pergyve
no Amerike siivirszum 30 me-

Velionis p’diko dideliam 
paezia Alarijonn, 

lukteria l’etronelia ir du su- 
A1 irt ies 

senatve. Reike 
o skai- 

per dauge-

kuris
GG

t u.
nuliudimia
i
mis Antanu ir Juozą,
priežastis buvo 
primyt kad velionis buv 
tytojum “Saules
Ii metu. Lai ilsysi amžinam at
silsi.

»>

LAKESIDEPARKE
Szi-vakara, Ketverge, 2 Juniaus 
Tiesiog isz New Yorko, Garsinga 
S. S. Leviathan Orkestrą, 12 vyru 

INŽANGA 75c ir 50c.

Panedeli Vakara, 6 Juniaus 
Toredoras Radio Broadcasting 
Orkestrą isz Clearwater, Florida

Utarninko Vakara, 7 Juniaus
Senovės Szokiai su Harris’ Orkestrą 

INŽANGA 65c ir 35c.

Ketverge Vakara, 9 Juniaus 
Garsinga Vincent Lopez Orkestrą 
15 Muzikantu. Inžanga 75 ir 50c.

Juozas 
Ažukaitis, mirė 28 diena Gegu
žio, sirgdamns
nuo uždegimo plaucziu. Vidio- 
nis paliko dideliam nuliudimia 
paezia ir tris (lukterės. Laido
tuves atsibuvo 
su 'pamaldoms 
bažnyczioje.

kales dienas

Ketvergi) ryta 
Szv. Vincento

Saint Clair, Pa. — Su sziuom 
pranoszimu szirdingai 
sveikina su giminėms ir pažys
tamais poni S. Stabingiene, 
kuri porgy vėlius SI. Clair, 20 
metu, važiuoje iii Lietuva at- 
lankvti savo brolius ir sesutes 
14 diena szio menesio ant Vy- 
cziu e'kskursziuo. 1 

po tėvais
Ona Bartnikiute, yra 

parapijoj.
Da karta tnre 

gud bai” 
laimingo 

ir

bingiene
Poni

atsi-
S-

Sla
vu d i naši 

gimus 
Mara.

o mes pa- 
sugryžiino 

laiminga

Jglaukos 
žiszkes kaimo, 
visiems “ 
sakvsim,
atgal in laisva 
Amerika,“

Minersville, Pa. — Ponstva 
Jurgei Kupczinskai su šunimi 
Jurgiu ir jojo drauge iszvažia-

Jolins- 
ir Saint 
sesutia

automobj lium iii
('liicaga, 
atlankyti o.......

Alaliuauckus.
nauju 

Szvecziuosis ke- 
. Grvždami sustos 

Baltimore

vo 
town, III., 
Louis, Mo., 
broli ir gimines
Kelione atbus su savo 
automobiliu, 
les sau vai tęs 
Wasliingtone,
Philadelphi joj.

ir

Wilkes-Barre, Pa. — Nuo 
daugeli metu gyvena PersonaI

! kontraktoris ir statytojas na-
I niu
I

I Stanislovas
lumber jardu 

galema
G48 Mi- 

gauti

parapine

ir laikantis
J uzviak 

nėr Road, kur 
visokį materijoin del statymo
namu, kas tik yra reikalinga 
ant pastatymo namo. Kontrak- 
toris Juzviak nesenei pastate 
Szv. F ra n ei sz k a u s
Lietuviszka mokslainia Al i ners 
Mills’e, moksbiine del Dupont 
miesto ir sziadien perdirbinė
ja klebouije ir Szv. .Jono Ba'b- 
tistii bažnyczia Exeteri. Taip
gi musu tautietis Juzviakas 
pastato bile ko'ki narna už ko
kia norint s preke del žmonių 
ir užsiimu dvdžiausnis kon
traktais. Reikale statymo na
mu' nusiduokito pas Stanislo
va .Juzviak, GI8 Alinei’ Road, 
Parsons.

ANT PARDAVIMO. 
t

Biznavas mūrinis namas, su 
salimu. 10 ruimu su visoms vi
gadoms. Taipgi didelis naujas 
mūrinis garadžius 'del 20 auto
mobiliu. Kreipkitės ant adre
so: (J.14

KLESZCZINSKAS IMDAVO 
ALGA SENEI NUO BOL- 

SZEVIKU.
Kaunas. — Lietuviu laik- 

raszcziai paskelbė areszluoto 
generolo K1 e s z c z i u s k i o 
p r i si pa ži n i ma, k uri ame
aiszki, kad Sovietai jau melai 
atgal papirko ta iszdavika ir 
mokoje jam mėnesinė alga. 
Pinigus gaudavos reguliarisz- 
kai kas menuo isz Sovietu pa- 
siun'tinybos (turbūt per Aleks
androvsk)). l’aaiszki, kad So
vietai turėjo tikra sznipu tin
klą Lietuvoje.

BEREIKALO SUMUSZE 
ŽMOGŲ.

l’edikiui, Alariampoles 
— Pirma Velvkku diena 
sus V. ir J. Ambraziejai 
stoju kelia sumusze 
ninka Joną
gryžtant isz bažnyczios.

p ril
io.

Ir visu pirmiausia turimi* žino
ti kaip pažinti liga.
ju iki ketiniu dienu jai iszsi-

Skarlelina yra užkrecziama ; 
liga, kurios ženklai yra karša
tis, skaudanti gerkle ir iszbori- 
mas. Ja lengva gauti, 1 et sunku 
iszgydyti. Ima mm dvieju iki 
keturiu dienu jai iszguleti.

Prisideda su galvos skailde- 
jimn, vėmimu, silpnumu ir kar
tais su nuomaru, ypacz vaikuo- 

\’aii<as staigu pasijaue.zia 
pavargęs. Burna ir gerke pri
sipildo. Jaucziama skausmas, 
kuomet rijama 
Oda pasidaro labai 
karszta. 
ir pasidaro 
t i nes

( gerkles ki ausu. 
gislos isztinsta. 
atsiaikimuose 
ženklu, už dienos ar'kitos pasi
rodo iszberimas. 
atsitikimuos 
minusia pasirodo.
t a s zk n e z i a i 'k ru v os e 
ant kaklo ir krutinę, ir 
plėtoja po visa kuna.
ar penkių dienu kurą pradeda

Kartais lupasi didėlė
mis lupynoms. ų

Po skarletinos 'kartais gali 
atsirasti uždegimą? ir kitu da- 

(lali būti plaucziu užde
gimas, krutinės plėvės uždegi
mas, gerkles puliavimas, votis 

uždegi mus szird ies
Inkstu uždegimas

>

j
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luptis.
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aps. 
gar- 
pa-y

Pavasar-
Stasiulevicziu y

ARKLIAI PASIBAIDĖ NUO 
AUTOMOBILIAUS; ŪKI

NINKAS SUŽEISTAS.
Pagegai, Klaipeda. — Szio- 

mis dienomis ūkininkas L. isz 
Rodžiu važiuodamas su savo
* . L • ižmona isz turgaus sutiko auto
mobili it. Pasibaidė arkliai 
szoko in szali ir iszmete isz ve
žimo ūkininką L. ir jo žmona.

susimusze 
t no 
liko

Pasibaidė

I ki įlinkas sunkiai 
begulįs, 
t visai 

sveika. Atsikalbine arkliai pa
sileido bėgli Jekszterkiu link 
bet buvo sulaikyti, 
aiszkejo,,

Visa nelaime invvko tik 
del to, kad to ūkininko arkliai 
buvo jauni ir jiems 
džius negalėjo tinkamai 
lai k vii. i

galva ir paliko I 
tarpu kaip žmona

Kai į) pa- 
szol'eris nebuvo kal-

tas.

pasibai- 
su-

ANT PARDAVIMO.

Namai ant 8 familiju, kote
lis, sztoras, didelis ga ra d žius 
ir 1.1. Geroj vietoj. Viskas ge
riausiam padėjimo. Geras pir
kinys ir atnesza gera procentą. 
Platesniu žinių kreipkitės ant 
adreso: (J 20

Jos. I’enkimas
St. Clair, Pa.

ANT RANDOS.

Didelis sztoras su namu del 
gyvenimo ant Ogden St., Gir
ardville, 4 Pa. Tinkamas del 
Lietuvio ant bile kokio biznio, 
geroj vietoj, karukas eina pro 
(.turis. Kreipkitės ant adreso:

E. Al. Al agi n n is,
109 Main St.
Girardville, Pa.

SALUNAS S U NAMU 
ANT PARDAVIMO.

(t.f.)

A. J. Yermala,
113 W. Broad St.,

Tamaqua, Pa. tJ7)‘

Gera bizniavn vieta hu salų- 
nu, duboltavas namas intaisy- 
tas su visokioms vigadoms pa
gal naujausia mada. Parsiduo
da už tai, kad locnininkas už
sideda kitokį bizni. Atsiszau- 
kite tuojaus po numani:

335 E. Pine St.
Mahanoy City, Pa.

i r ' kalbama, 
sausa ir 

Liežuvis apsidengia 
raudonas ir isz-

Fždegimas siekia nuo 
Kartais kaklo 

Paprastuose 
po sziu pirmu

1 lengvuos 
iszberimas

Raudoni 
pasirodo 

iszsi-
k (duriu

pi r-

k alki e ir
pieveles.
kartais pasirodo nuo antros iki 
k o t v i r t os sa n va i t i es.
atsiti'kina* paakiai iszpilntn,
rankos ir kojos isztinsta, ir da-

Įirieinama prie vandens 
Gali asirodvti nuomaras

Sziame

šia.

znai 
ligos.
ir ligonis gal užsibaigti mirti
mi. Kituose atsitikimuose ar 
ha pasveiksta, arba liga užsite

pei kia temyti, kad ne
atsirastu uždegimo 

To
skaidmas ausv, ir noreji- 
m i ego. L i gon i s g; i i i <' < j imti 

sunku yra ji 
Jei ausies plovele 

(rūksta, pūliai iszbege, r jei už
degimas (ik lengvas igonis e’na 
geryn, kitaip atsiranda votis 
kauluotose ausies dalvse. 
szi votis nepraduriama ji 
tru’kti arba iszsipletoti in ka
kta.

Reikia žinoti, kad mirtis nuo 
skarletinos neatsitinka jei ligo
nis tinkamai prižiūrimas, nors 
daug žmonių mirszta nuo ligų 
paeinaneziu nuo skarletnos, ir 
kartais palieka ligas galvoje, 
ausyje r inkstuose. Skarletina 
la i bi a usi a i j lavoj i nga 
neturintiems 
amžiaus.

Kasi in k 
skarletinos

ausv.
\ ra
mrs 
miegodamas ir
iszbiidint i.

vidurinėj 
uždegi m siūlomai

L f

Jei 
gali

vaikams
szeszi u metu

apsiaugojimo nuo 
reikia žinoti, 'kad 

visi žmones ta liga sergant i dū
ri būti atskirti nuo 'kitu ir ne
prieiti prie ju kol 'dar radusi 
iszmatu isz burnos, genkles, au
sti irliitu kimo daliu. Žmogus

v

c.
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STOVYLAS DEL DIRBĖ
JOS SŪRIO.

Szitas stovylas likos pasta
tytas mažam miestelyje Ca- 
menihert, Franci joj, del ponios 
Harel, kuri pirmiausia pradė
jo dirbti sūri, kuris pagarsė
jo po visa Francije.

kitais maiszytis ir visi indai 
kuriuos Igonis vartoja turi Imti 
plaunami verdaneziu vandeniu. 
Ligonis turi turėti sau kamba-

Seiles ir iszmatos isz ligo- 
nosies, gerkles ir 

būti suimamos
lino szmoteliai 

kurie turi Imti tuojaus sudegi- 
Visi drabužiai kuriuos

ri.
nio burnos 
ausn turi 
popiera

su
nr

narni.
ligonis dovi turi būti disinfek- 
tuojami. Niotkuomet nereikia 
ligonio drabužius plauti ykiu 
su kilu, 
i
vandens gerti, 
vandenines igos ženkai.

Gyfclytojo priežiūra yra 
atkutinai reikalai.

Ligoniu turi Imti
< r 
Oluoti lengvas valgis ir dau 

ypacz jei yra

ne-

ne-Gydytojo priežiūra yra
Ligonai 

nereikia skaityti pasveikusiu 
kol dar oda upasi ir poliu be
gi mite iieužsibaig(*s.

Jungtiniu Valstybių Vieszos 
Sveikatos Biuras pra^zo atsi
minti sziuos apsisaugojimo bu
dus:

atimtinai reikalinga.

11.... Kail vaikai kuru* ra si- 
skarletina neturi eitj mo- 

kvklon mažiausiai szeszias san- •* 
vaites.

2—Kad vaikai,

g(‘ net uri

odakuriu
dar lupasi, tebeturi skarletina.

. i—K ad gy dy t o,| as \ ta re ik u ~l\(4- 
liūgas. Szirdis, inkstai ir au
sys daugiausiai nukenezia nuo 
karletinos ir ligonis turi Imti 
gerai prižiūrimas.

iszpildyt i 
reikalavimus

Szirdis, inkstai ir

4-—Reikia iszpildyt i visus 
gydytojo reikalavimus ir pa- 
iepimus kaslink valgio ir dra
bužiu.

•r*—Reikia gerai prižiūrėti 
ligoni pasibaigus odai luptis, 
Nežiūrint to, kad jis ir atrodo 
sveikas.

Vieszos Sveikatos Biuras yra 
iszleides daug knygeliu apie 
invairias ligas ir apsisaugo
jimą nuo ju. Galima gauti vel
tui kreipiantis prie Surgeon 
General, United States Public 
Health Service, Washington, 
D. C. Vieszos Sveikatos Biuras 
patarnauja jums. Naudokitės 
juomi.

gerai

kuris prižiūri igoni neturi su

MOKINASI ST ATIMA NAMU.
Mokiniai isz Roosevelt o n ugsztesncs mokslaiues Los An-

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

BE PEILIO, OPERACIJOS 
IR LIGONIS NETROTINA 

DARBO LAIKO.

Didele atyda atkreipia pub
lika iii stebėtina gydymą Pa
trūkimo, Hydrocele ir Nervisz- 
ku arba trotimo veisles ligų, 
per Daktara Andrew O’Al al ley 
i>z AViIkes-Barre, Pa., be var
tojimo peilio ir operacijos ir 
iszskiriant arszesnius atsitiki
mus, nereikalauja t retinti lai
ka nuo darbo ar kitokio užsi
ėmimo.

Žmones paprastai mislino, 
kad nesiranda gydymo del pa
trūkimo, kaip tik su pagelba 
operacijos, bet tas yra tik ne
tiesa. Sziandien l)r. O’Al alley 
praleido didesne dali savo dak
taravimo del isztyrinejimo ir 
gydymo Patrūkimo be skaus
mingos operacijos, ir pasiseko

f

jam iszpifijyti savo norą, taip 
kad nėra apie tai abejones.
DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO:

Beverly, N. J.
Brangus Dr. O’Malley:—

Negaliu rasti žodžiu invalcs jums 
padėkoti už stebėtina patarnavima 
del manės, iszgydydamas mane nuo 
dubeltavos rupturos, nuo kurios ken
tėjau per devynis metus ir negalėjau 
dirbti. Bandžiau kitokius daktarus, 
bet man negalėjo pagelbcti. Dabar 
esmių sveikas, aeziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz esmių Lietu
vis 70 metu amžiaus ir szirdingai re
komenduoju Dr. O’Malley del kiek
vieno Tautieczio, kuris yra tame pa- 
czinmc padėjimo, kaip kad asz pir
miau buvau. Jonas Gedminas 

Box 68, Beverly, N. J.
(Tikra gromata randasi mano ofise.)
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai atgal po dvie
ju metu isztyrinojiino, iszra- 
dau nauja būda gydymo Patrū
kimo ir vadinu ta būda gydy
mo ‘Chomic-Electro’ būdas gy- 
dvmo Palinkimo del szimtu 
Patrukusiu žmonių. Nebuvo di
desnio iszradimo medicinoje, 
nei gydymuose nuo laiko iszra
dimo X-Ray ir dauginus svar
besnio žmonijai, 
vienas
ežia n ežiu, 
nepakeneziamos ligos

asz galiu jus iszgydyti.
Jeigu reikalaujate 

tai nieko nekaszt uos,
kaip tik paraszymas gromatos 
ar atsilankvmas in mano ofisą 
asabiszkai. Raszykite, prisius- 
dami už Gc. štampu, o gausite 
paveiksluota knygute apie Pa
trūkima. Adresuokite:

DR, A. W. O’MALLEY
SPECIALIST

68 S. FRANKLIN ST. 
WILKES-BARRE, PA.

Jeigu esate 
isz tu skaitlingu ken- 

serganežili ant tos 
“Patru-

kimo’ ’ 
Nelaukite, 
rodos,

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. AV. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

1

gėlės, Calif., ne tik mokinasi isz knygų kaip statyti namus, 
bot patys tuom darbu užsiima nes jau baigė statyti narna> J 
prie mokslaiues kuri naudos ant gaspadorystes mokslu.

r k
Nubudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavima. Palaidojimą 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu Iras parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimU minutu. Telefonas 872.




