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$3,000 už daug už palaido'jima 
numirėlio.

New York. — Antanas Men- 
uelia inneszc skunda prieszais 
graboriu Eugenijų Graziano, 
kuris reikalaujo 3000 doleriu 
už palaidojimu jojo mirusio 
brolio Salvatorio kuris paliko 
20 tukstaneziu doleriu turto.

Antanas tvirtina buk gra
borius neturėjo ingaliojimo 
iszkelti teip brangiu laidotu
vių, o ypatingai duodamas 
grabu papuoaztu sidabru už 

pareikalavo $1,550, už 
plienini baksa $250, siutą už 
$75, del nesziotu grabo isz na
mo in bažnyczia $400 ir $720 
del septynesdeszimts automo 
biliu in Kalvarijos kapines.

ypatingai

kuri $1,550,

Ne nori gyventi su vyru kuris 
valgo muilą.

Detroit, Mieli. — 
Scott, valgo 
tusi
dirbti, 
paeziule Milda i 
skunde Art h u ra,

Art h u ras 
muilą idant jaus- 

serganeziu ir neturėtu 
iszajszkino jojo 

sude kada a’p 
jog jiai ne

duoda ant maisto. Scottas ajsz- 
buk jisai radosi 

t aru y st oje 
kares ir buvo 

gazuotu laike musziu. Pati už- 
ginezino tai sakydama, buk 
josios vyras valgo muilą, kada 
ketino atsilankyti in jojo na
mu paszeipiue draugove Rau
donojo Kryžiaus idant tyczia 
nuduoti sergsueziu kad tik ap- 

___ Billie- 
po jam mokėtino penkis dole 
rius ant sanvaites ant užlaikv- 
nio paezios.

teip

kino sudžiai 
kariumeniszkoje 
Francijoi laike

S taigai pradėjo vaikszziot po 
dvieju metu.

Worcester; Mass. — Pergu
lėjas du metus lovoje czionai- 
tineje ligonbuteje, 
mas 
ties
vienuolikos 
Kimia ri, 
lovos ir

negaleda- 
isz priežas-

•Ernestas
atsikėlė isz

vaikszczioti
suparali žavėjimo kojų 

metu
staiga i
nuėjo pekszczias na

mo pas tėvus.
Daktarai labai

staiginiu pasveikimu vaiko ir 
da priežasties neisztyrinėjo.

nusistebėjo

Pati nuėjo paszaukt paliicje, 
vyras nusižudė.

Greensburg, Pa. — Antanas 
50 metu, likos su

pa leisdamas 
isz baimes 

Sep-

Szementi, 
rastas negyvu, 
kulka in smegenis 
jog ji uždarys kalėjimo, 
tyni vaikai žiurėjo ant lavono
gulihczio tėvo, pakol motina 
nesugryžo isz miesto su palici
je. Tėvas atejas girias namo 
kerszino užmuszimu paezios, ir 
tai jau 
bijodama, jo 
dys savo kcrszta, 
kus iianiie, 
rasti palicijanta idant girta 
vyra uždarytu kalėjimo, bet 
kada sugryžo namo su palici- 
jantu, rado vyra sustingusi.

kelis
g

kartus. Motore 
vyras gal iszpil- 

paliko vai- 
nusiduodama su

Sako yra drueziausiu vyru 
ant svieto.

r

>

Szitas jaunas
Richardas Nelson y

ezionaiti-

Boston.
Szvedas
kuris pribuvo in Amerika du 
menesiai adgal, sako, jog yra 
drueziausiu vyru ant svieto ir 
nemažai nustebino
nius gyventojus savo drutumu. 
Ant paveikslo matome kaip ji
sai nutraukė pusantro coliaus 
virve lengvai. *

Lietuviszki ‘ ‘ butlegerei
areszlavoti.

“'KleAdno. Pa."*"^ 
mas isž 
Dauksza, 
Shamokin 
borysta,

butlegerysta 
duodami
Va 1st. niarszalka Glass', 
tavojo abudu.
kos pastatyti ,po kaucije lyg 
teismui kuris atsibus Snnburv 
sude.
Kitiems pardavinėjo užžadėji

mus bet sau nepagialbejo. 
New York. — Parkeris C.

nemažai

4 4

czionais
kitados

užsiimdamas
likos

»>

Petars Kli- 
ir Romanas 

gyveni as 
gra-

aresztavoti už 
tai 

munszaine.
yra, par- 

Suv.
a resz- 

Kaltininkai li- 
,po kaucije ly

Wescott nemažai prigavo 
kvailiu kurie tikėjo in viso
kius burtus ir užžadėjimus. 
Pardavinėjo jisai vioskius už- 
žadejinancziiis poterius ir re
ceptus nuo visokiu nelaimiu ir 
ligų nuo 50 centu lyg 5 doleriu, 
o tokiu kvailiu kurie jam tiko- 

*jo buvo szimtai. Ana diena 
pats likos suimtas per palicije 

kuri in- 
ir dabar

už apvogimu namo in 
si lauže nakties laike 
randasi kalėjime.

jojo receptu ’ ’ 
Idant apsisangot 

iszkast

Vienas isz 
buvo tok is: 
nuo perszovimo, reikė 
durnažolc per S.S. Petro ir Po- 
vylo diena, 15 
pusiaunakti ir

joki szuvei in žmogų 
o

per

( 4

miliutu priesz 
neszioti prie

15 žuvo kasyklosią eksplozijoi 
gazo.

Charleston, W. Va. — Kasy- 
klosia Patterson Roeahontas 
kuri randasi Aristoja, kilo bai
si eksplozije gazo, kurioje žu
vo penkiolika anglekasiu, o 
dvileka iszimta gyvais. Tosios 
kasyklos priguli prie National 
Cash Register kompanijos.
Kad visur toki kalėjimai butu.

Millersburg, Ohio. — Szeri- 
fas pavietavo kalėjimo apgar
sino, 
tam,

Ohio.

buk duos penkis dolerius 
kuris atrastu nors viena 

karakona arba blake jaja ka
lėjimo. Kada prokuratoris su 
džiuro atlankė kalėjimu, persi
tikrino, buk szerifas turi teisy
be, nes kalėjimas yra. szvariau 
užlaikytas nė kaip nekurie ho- 
telei.
Kiniszkos merginos pardavinė

tos kaip gyvulei.
Calif. — 
ana diena

mergaite kuri

San Francisco, 
Valdžios dotektivai 
suėmė kiniszka 
radosi nelaisvoje per keliolika 
metu paleistuviu name. Kup- 
czei gyvųjų tavom pargabena 
kas metas daugeli tuju nelai
mingu in Anxjrika kurias par
davinėja in taisos urvas. Sztai 
ka toji nelaiminga 
bojo ant palicijos:

“Likausi pavogta isz namu 
Kwong Tung —- apsakinėjo 
mergina Lim Tsino.— Po tam 
pardavė mane kokiai tai mo
teriai Cantone, pakol nesusi
laukiau 15 metu. Vėliaus par- 

kupeziui gyvojo
taymzuuLĮOO dolerim Daugelis 
mus radosi po prižiūra kokios 
tai moteres, kuri mums sake 
buk suras del. mus turtingus 
vyrus Amerike. Apsimalszinan 
su vilczia, jog 
gai dings ir 
Neužilgio 
isz
“Mr. Lee, 
mane 200 doleriu, nuvedė pas 
amerikoniszka konsuli kuris 

mazgu moterys
tes. Kada stojome San Fran-
ciske, daugiau 
neregėjau.
buk jisai pardavė mane už 700 
doleriu idant mane tilc atveži 
in Amerika. Ant galo buvau 
atiduota in rankas kokios tail pąbucziuot

anka kal-

davė mane

“ v v ras” 
San Francisco.

y y

risi mano var-
busi.u laiminga.

pribuvo
Buvo tai

kuris užmokėjo už

Gerai iszajszkino

mus snriszo

savo ‘‘vyro’’
Dažinojau vėliaus,

Užszalusie marinei signolaL

ledaDarbininkai nukapoję 
nuo užszalusio įnariiiip signo-
lo prie Najorko^ kurie parodo 
laivams kur turi plaukti. Yra 
tai nesmagus ir pavojingas 
darbas kuris turi Imti atliktas.
Geresnis būdas ‘Užlaikymo la

vonu ne kaip turėjo egip- 
cijonai.

Chicago. — Graborius R. E. 
McCampbell iszrado nauja bū
da su pa 
užlaikymo lavonu 
rojo ■ senoviszki
Graboriaus McCampbell būdas 

elektrizuoti numirėli ku
rio kūnas nesupiista ir iszro- 
(lo teip, kaip nž gyvasezio. Ji
sai panaudojo taji bilda ant 
tūlo numirėlio, kuris per pen
kis metus nesupuvo ir sziadien 
iszr<)d() kaip gyvas.

Jojo būdas kuris vadinasi 
dehydration 

kimus

v ra

c r ialba

ir

elektriko ant 
ne kaip tu- 
egipei jonai.

galėtu užlaiky-y y

atsižymėjusiu vyru

Petrukas

gyvena nczios po No. 8723

vyro.

ISZ VISU SZALIU
I

Pakauszis (kaukole) 100,000 
metu senumo.

| London. — Laike kasimo pu*

f

džios

— gavo pilie- 
tiszkas popieras.

Pottsville, Pa.„— Kada val- 
’inspektorei perklausa

nėjo kandidatus ant pilietiszku 
popieru (citizens peipers) už
klauso lietuvio Jono Krasa ne
ko kuom buvo Jurgis Washing- 
tonas. Jonas staezei atsake buk 
tai buvo pirmutinis preziden
tas Suv. ValSt. ir tėvas musu 
sklypo. Tada užklausta, kuom 
yra Uncle Sam. Jonas truputi 
užsimislino, bet tvirtai atsako 
ant užklausimo,
Sam turi būti broliu Jurgio 
Washingtono. Kandidatas ap
laike popieras.
Atkando paeziulei nosi, dak

taras vela prisiuvo.
Aleksa 

su savo 
deže

buk Uncle

susikivirezino 
kad priėmė

Mansfield, OĮiio. — 
J ūki z 
paeziule, 
kendžiu nuo boso, kur dirbo,
teip inirszo ant josios, jog pa
griebęs ja iu glebi 
nosi. Paszauktas daktaras pri- 
siunvo Stebuklai 
sios patogumas 
sados.

Jukicz uždraudė 
in darba, o kada 

toji neklause vyro, tasai at
kando uosi idant negalėtu dau- 
<r n

* atkando

uosi, bet jo- 
dingo ant vi-

savo Ste-

Stovylas faraono Tut.

zV'<
■ • ♦

t

mPut>

mato del naujo namo, darbi
ninkai iszkase moteriszka kau
kole, kuri yra senesne ne kaip 
nesenei atrasta kaukole Užkas
ta 1921 mete kuria žiaunai ap
skaito buk turi szimta tuks- 
taneziu metu senumo. Naujau
sia radini apskaito ant puse 
milijono metu, ka parodo, jog 
žmonis radosi ant 
tada.
Mato ir skaito per plieną, si

dabrą ir misingi.
Madrid, Iszpanijc. — Du sū

nūs iszpaniszko grofo turi ne
paprasta dovana matymo. Vai- 

jog mato

svieto jau

profesorei isz-

♦

linkiai ejti

ian dirbti ir patikti boseliui.
Rado prigėrusi lietuvi.

Hoquiam, Wash. — Vasario 
20 diena rasta ežia upėj prige-

pa-
rusi žmogų, Steponą Zabrook 
29 metu amžiaus. Nors jo 
varde neatrodo lietuviszka, bet 
kad jis buvo lietuvis matyt isz 
rastu pas ji popierių ir luiszko 
raszyto motinai Lietuvoje. Vie
tos lietuviams velionis nebuvo 
žinomas. Szita
vietiniam anglu laikrasztyje.

Kas per daug tai szelauk! 
Detroit, Mich. — Walter, E.

Sztai stovvlas faraom 
kurio grabu atrado Luxore, 
Egipt(‘, su visokeis senovisz- 
kais liekamus. Stovylas buvo 
parėdytas karaliszkai kai)) už 
gyvasezio.

Nužudė kunigą prje altoriaus.
Buenos Aires, Brazi liję. — 

Kunigas Luis Perez, likos nu
durtas ant smert, laike kada 
kalbėjo miszcs Bailioj Blanca. 
Jojo žadintojas yra kokis tai 
Danas, kuri tuojaus suėmė ir 
aresztavojo. Del ko nužudė ku
nigą, tai to ne nori ižduoti.

grabu 
ipte, su

f

Pasiliko milijonierium ant 
10 doleriu.

San Francisco, Calif. — Mi
kola Wojciechowskis, nusiun
tė per Kalėdas deszimts dole
riu bumaszka savo dėdei Woj- 
ciechowckui, prezidentui Len
kijos kaipo Kalėdiniu dovana. 
Ana diena aplaike gromata 
nuo dėdės, kuris padekavojo 
nž dovana, raszydamas, jog tu
rėjo gerus laikus už deszimti- 
no, nes permaino ant rusiszku 
rubliu, kuriu gavo net keturis 
milijonus. Norints visus pra- 
szvilpę in viena diena, bet ne
sigaili, jog pasiliko milijonie
rium per deszimts dolerine 

Amerikoniszku bumaszka.

saves, o 
nepataikys, 
sidarvs 
tąja žole.

Kitiems davinėjo patarimus 
bet save neapsaugojo.
Szeszi sanarei szeimynos pa
laidoti dviejuosia grabuosia.
Kansas City, Kans. — Szei- 

myna Leono Browno, kuri žu
vo doganeziam name praejta 

ii sudegė trilc- 
palhidotas ana

visos spynos at- 
dalipstejima su

sanvaitia kur.tai sudqge trilc- 
ka ypatų, likos 
diena.

Szeszi snanglijusie kūnai li-

senos raganos. Meldžiau i^laut1 
sujeszkotu mano vyra, bet toji 
tik szotoniszkai nusijuokė kal
bėdama: “C
užmokėjau už tave $3,600. Esi 
patogi, turi dabar 
dirbti tuos pinigus, o tik tada 
aplaįkysi liuosybia.”

Supratau viską ir pasispy- 
riau, o tada toji sene mane bai
soj suplakė ir 
riam kambarij. 
sake, jeigu jai
600 tai mane paleis. Bet kur 
tau. In laika szesziu metu už
dirbau jai $18,000 pardavi ne
darna savo kuna del paleistu
viu. Visus pinigus toji ragana 
pasilaiko sau. Ne esmiu vie
na, kuri papuolė in nagus tuju 

Tokiu merginu ran
dasi szimtai, kurios buna per
kamos ir pardavinėtos su du- 
szia ir kimu.
. Valdže dabar daro rusta ty
rinėjimą apie taja kupezys- 
ta nelaimingoms kinietems. 

4

Atome gyvastį isz sarmatos.
. Chicago. — Menkas uždar
bis Juozo Madcrko, nopavėli
no jam ant parsitraukimo savo 
paezios isz tėvynės, ir negalė
damas ilgiaus nukonsti meldi-

Pu neturi vyro, asz

man ati-

uždare atski- 
Veliaus man 

uždirbsiu $3,-

sau.

szetonu.

kos indeti in du grabus. Žie
dai, kuriuos prisiuntė daugeli 
žmonių del pražuvusiu užden
gė abudu grabus lyg lubu.

Tėvas szeimynos . surinkias 
visa savo szeimynelia norojo 
iszvest laukan isz degusio na
mo, kad sztai deganti tropai nusiszove nakties laike 
sulužo ir visi rado mirti lieps
nosią. . .

I

(I 
ti
del atejuaneziu gentkarcziii.

Baisi priežastis ant persis
kyrimo.

Detroit, Mich.
Mikalauckas nežino saldumo 
buczkio ir jojo verties, nes jei
gu butu tai supratęs, tai szia- 
dien nepatrotytu savo Katriu
tės,
K i ik Woo d ui y c žios.

Katriute skundže 
ant persiskyrimo, paduodama 
svarbiause priežaste, buk in 
laika dvieju metu Petras jqja 
ne karta nepabueziavo, norints 
tankei jojo

Lu»

Katrutes lupeles kaip • medus.
Porele apsivedė 1920 
persiskyrė 1922 mete. — Dau

Petruką

melde idant jaja 
o roike žinot, jog

nereiko buezinoti

I

Viso-

mete o
<r » 

panasziu Peti’uku randasi czio
nais kurie nežino vertes savo 
paczinliu, nes’mano, jog bobos 

ne luliuoti,
tiktai prie darbo varyti ir per 
terla teszkyti.

/

“Serganti” mergaite gulėjo 
su munszaine.

Wilkes-BiiiTe, Pa. —
kiuš budus žmonis naudoje ant 
paslėpimo 
inunzaines, bot nuo sznipu ne- 
apsisaugoje ir gana, nes tiejei 
sznipai, reike žinoti turi geras 
noses ir suvuodže' munszaine 
kur ji nebūtu paslėpta. Ana die 
na du sznipai (o gal kaimynai 
inskundo) .ateja m viena na
rna diiryti krata. Nieko uera- 
dia jau ėjo per duris, bot vie
nas isz juju užtėmi no nepa
prasta pasielgimu 17 metu 
dukreles, kuri gulėjo lovoje, 
serganti novos ant plurzes. 
Vienas isz sznipu priėjus prie 
lovos liepe mergaitei atsikelt, 
ka ir padare, tada sznipas pra-

tosios szird ingos

Daug sužeista žydiszkosia
* pogromosia.

Viednius. — Laike susirinki
mo žydu, kurie užprotestavojo 
prieszais paniekinimą juju 
tautiecziu, 
klupo ant žydu

Zoellers, laike teismo ant per- pleszdami juos, strytkarius isz- 
verte isz keliu, daug 

buk ilginus nudurtais ir sužeista.
neguli gyventi su savo motere, palicijantai likos sužeisti. Su
neš negali apsistoti ant vietos.
Nuo kada apsivedė buvo pri
verstas kraustytis tris kartus 
ant menesio, nes kur tik apsi
gyveno tai paeziulei 
nepatiko. Pirma nuvažiavo in 
Clevclanda, in sanvaite po tam 
nubodo jiai miestas, privers
dama vyra ant iszvažiavimo in 
Flint, bot ir ten jiai nepatiko ir 
iszvažiavo in Detroitą. Ir teip 
trankosi isz vietos in veta, pa
kol vyrui tas nuolatinis kraus
tymas teip nubodo, jog nutarė 
nuo bobos atsikratyt.

žinute radosi

si skyrimo nuo savo 
pasako slidžiu i,

paeziulei

miestas

paniekinimą 
mvne žmonių už- 

krouiu, api-

žydu likbs
Szeszi

virszum szinitas 
likos aresztavota.

niaisztininkn

Rosi j e nemokės cariszku 
skolų.

Moskva. 1— Leonas mTrockis, 
soviatinis.kamisorius, apreisz- 
ke buk bolszevikiszka valdže 
nemano mokėti cariszku skolų 
padarytas priesz kare. Tokiu 
bildu milijonai rubliu dings. O 
ir amerikięcziai nemažai pa- 
trotins pinigu, nes pirko daug 
rusiszku bonu tikedamįesi ap- 
laikyt didelius procentus.

VIS PLAKA VIENI KITUS.

Musziai prie Szvenczioniu ir Malepuses. 
Neramumas Klaipėdoje, 

aut naujo užklupimo.
Lenkai rengėsi

Terp Lietuviu ir

kai turi tokes akis, 
per sidabru, misingi ir plieną, 
bet negali matyt per popiera ir 
porcehma.

Ana diena
bandinėje vaikus. Padėjo laik- 
raszti ant stalo 
szmotu plieno.
Įėjo ant plieno ir pradėjo skai
tyti laikraszti norints jojo ne
galėjo matyt.
Anūkas nužudė ir apvogė savo 

dieduką.
Berlinas. — Viena isz baisiu 

žudinseziu 
ant kasdieninio 
visa Vokietija, atsibuvo ana 
diena kaimelije Seifersdorfo, 
arti Lienico, kur septyniolikos 
metu Karolius Kuehn, nužudo 
savo 73 metu dieduką Rolicrta 
Klempneri. Jaunas žudintojas 
pirma užsmaugė senuką kada 
tasai įpiegojo, <io tąm nukirto 
jam galva hirviių jatslepdunras 
in baczka skiepo. Po tani pasi- 
emias 80 'tukstuneziu nuirk i u 
nusidavė ant szokio kur konia 
puse tuju pinigu praleido.

ir uždengė su 
Vaikai dirste-

kokios atsitinka 
i paredko po 
atsibuvo

Zudin tos Vokietijoj atsibu- 
na visur. Laikraszczci neraszo 
apie mažesnius prasižengimus 
kuriu atsibuna daugelis kožna 
diena, 
nesiranda 
szvti.
Velnias kluone — juokingas 

atsitikimas.
Mirotkai, Starogradzko pa

viete, Lenkijoi, atėjo pas Ra- 
donska, pavietavas kamiso- 
rius, bet neturėdamas vietos 
ant nakvynes, paguldo ji kluo
no. Tuja nakti atvažiavo vagis, 
atplesze kluoną 
kvieczius pilti iii maiszus, po 
pripildymui pradėjo neszti ant 
vežimo, kada jau puse sukrovė, 
kamisorius atsistojo ant bal- 
ko ir paszauke: ° 
kite ir man puse.” 
vagiu turėdamas elektrikiniu

nes laikraszcziuosia
vietos apie tai ra-

ir pradėjo

Na, na, pali- 
Vienas isz

'i

lempukia, atkreipė in ta szali 
kur davėsi girdėt balsas ir per
sigandęs baise i paregėjo sto
vinti “velnią” ant balkes. Va
gis perimti didelia baime, ma
nydami jog tai isztikruju vėl
uos, iszbego palikdami viską. 
Kamisorius pabudino gaspa- 
dori, uždare arklius ir vežimą, 
bet nežino prie ko jioje prigu
li, nes nilekas da neatsiszauKe. 
Taigi priėmimas kamisoriaus 
in namus, apsaugojo gaspado- 
riu nuo vagystes, o priek tam 
pasiliko locnininku dvieju ge
ni arkliu ir vežimo.

naudoti ant to tikslo 400 mili
jonus franku 

kuriuos
Franci jos ant iszpildymo tojo 
žingsnio.

Washington, D. C. — Lietu
vos atstovybe sziandie užgin- 
czijo paleistoms žinioms, kad 
buk lietuviai buvo insiverže in 
Vilniaus neutraline zona. Ats
tovybe iszleido praneszima, 
kuriame sakoma, kad 

nėra
paskirtos dalies 
zonos, bet Lenkijos spėkos ne- 
kuriuoso atsitikimuose perėjo 
neutraline zona in Lietuvos te
ritorija.”
sako praneszimas, lenkai insi- 
brove iii Maletu miesteli, -Lie
tuvos pusoje už 25 kilometru 
nuo neutral i nes zonos, taipjau 
insibriove in miesteli Lcszka- 
va.

Bern.
Lenku atsibuvo smarkus mu- 

aplinkineje Przelai ir 
Szvenczionu. Kiek užmuszta ir 
sužeista tai da. nežino.

Berlinas. — Lenkai perejo 
per nibežiu in Letuva arti Ma- 
jepuses, bet likos atspirtais 
per tenaitinius kaimuoezius. 
Blėdžiu uedažinota.

Kaunas. — Valdže labai yra 
susirupinus pavojum grasinah- 
ezio sumiszimo terp darbinin
ku Klaipėdoje. .Badai Vokie- 
cziai pasirengineja atimti 
Klaipeda nuo lietuviu, pana- 
sziu budu kaip lietuvei atėmė 
nuo talkininku,

Paryžius, 
niszko 
“Lopkai

baczkas brogoą ir munszaines. atėmimo rytiniu Prusu, Gdanc-

viena na-

dėjo cziuphiet po lova, suras
damas penkių galonu niolinuto 
su munszaino. Mergai te i tuo- 

iiio kas vakaras savo dukters jaus pasveiko, smuko per duris 
ir dingo nud sznipu.
tolimesne krata sznipai teipgi 
pąemo

idant siunstu motinai laiva
korte,
žmogų prie savžudinstos. Juo-

pristūmė nelaiminga

kada duktė miegojo. Gyveno 
po No. 1452 Holt ulyczios.

sziai

pasirengineja

000)

vos valdžia

Padaro

samogonka, kėtures

— pagal ameriko- 
korespondento tai 

pasirengineja ant

Toji komedije buvo atloszta ko ir netitraliiie zonli(ft). Var
pas Miką Marcinkėvieziuv 7 —szavine valdže badai ketina

(apie $24,000,- 
aplaike nuo

u Lietu
ti žemusi jai 
neutraliuos

Vasario 27 d. nakti

ŽINUTES ISZ KLAIPĖDOS.

§ Visuosia rytprusuosia 
Vokiecziai pradėjo ginkluotis 
prieszais Lenkus.

§ Europa butu karo lieps
nomis užsidegusi, jei it be tojo 
sukylimo Lenkai butu in Klai
peda i neja, 
mas užtikrino 
Europai.

§ Del Klaipėdos, del pa- 
czios Santarvės Lietuvei isz 
Klaipėdos nesitrauks 
žingsnio. . _

Visuosia

Klapedos su kyli - 
pakaju • visai

ne ant
m!
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KAS GIRDĖT
Nuo kada likos investas dru- 

kas, likos atspaudyta tiek bib- 
l’jib j°K dvi 300 milijonu szei- 
mynu kurios randasi ant svie
to pripultu po dvi biblijos del 

Nuo penkiolikto 
szimtnieczio atspnūdyta suvir- 
szum G6 milijonai biblija vi- 
sokiosia kalbosia. ______
spffhdo kas metas apie asztuo- 
nis milijonus biblija o likusios 
Kanadoje.

Apskaityta, buk 
szeimynu isz 23, 
riko turi biblijos 
neturi.

szeimynos.
•f

Ame riko

15,800,000
3,000,000 Ame- 

o kitos visai

23, nakties lai-Septembcrio 23
ke, 1921 mete, Stanislovas Ži
linskas dirbantis su savo lebe- 
riu Andrium Darrnp, Locust 
Spring kasyk losi a Mount (Ja iš

likos užgriautas per 
“tapo.

mel, Pa., 
sugriuvimą “tapo.“ Kumpa- 
ui jo stengėsi surast jojo lavona 
iszkasdami isz. tosios vietos 
tukstanezius tonu augliu, iž- 

ant to (larba apię 
i tukstaneziu 

doleriu, bet lyg sziai dienai Ži
linsko kūno nesurado.

Naszle Žilinsko spyrėsi da
bar suszclpimo

bet kumpa n i jo ne nori

duodama 
penkcsdeszimts

4 4 kompensei-
szion,“ 
jiai iszmoketi paszialpos nes 
kūno nesurado.

Dabar ejna klausimas, kur 
dingo Žilinsko kūnas? Ar jisai 
isztikruju likos užgriautas ar 

laukan ir
d tojo klan

gavosi gilukningai 
kur slapstosi. O g: 
simo ne greitai iszrisz

Žmonis tankei 
paniekina, 
kaltes, o tiejei ka yra privers
tais vaikszczioti regoje ant tu, 
ka pasiutiszkai 
mobiliuosia. 
perka automobiliu, 
susimylejimo ant kitu. Teip tai 
vis ant svieto atsitinka ir nuo
latos vieni kiliems iszkiszineja 
kaltes, jog 
nepadoriai, o pats savo kalcziu 
nemato ir niekina kitus.

vieni
iszkiszineja

kitus 
kitu

laksto auto- 
Bet kada piltis 

tai neturi

kaimynas
Ii *

elgesi

Tas neturi prieteliu kas ne
turi neprieteliu.

pradeda
sinti knot ir 
inokcscziu, tai 
tuojaus szaukia,

Jeigu darbininkai
spirtis didesniu 

milijonieriai 
kad algos ir 

teip jau perdaug dideles.
Bet pažiuivkime kiek algos 

gauna visokiu kompanijų vir- 
szininkai kaip: Now Jersey 
Standard Oil Co. prezidentas 
Teagle gauna ant metu 125 
tustanezius doleriu.
vice prezidentai po 100 tuks- 
lanczu, direktoriai nuo 85 lyg 
50 tukstaneziu doleriu ant me
tu.

Panaszes algas ima ir kitu 
aliejaus kompanijos virszinin- 
kai.

Ketnri

Suv. Valst. 
sude tęsęsi

HiigszczmiiHinin

sia valstljosia ’mokinimą vai
ku tautiszkos kalbos privatisz- 
kosia mokslainesiu ir pampi
nėsią, vaikams žemiau asztun- 
tos klases.

Prieszininkai tuja tiesu tvir
tina, buk tas prieszinasi kon
stitucijai Suv. Valst. kuri duo
da kožnam žmogui liuosa norą 
kalbėti ar mokytis kaip kas 
nori.

ar

Sziadien farmeriszkas dole
ris yra vertas mm 65 lyg 69 
centu, o darbininkiszkas dole
ris turi verties nuo 96 lyg $1.30 

pricszkarini dole-priskiriant
ri.‘

Viską ku farmeris perka del 
saves baisei pabrango, o far- 
merio produktai nUpuole. lo
dei perkant visuki matcrijola 
farmeris turi daugiau mbkbti.

Kožnas farmeris maitina 
pats save ir devynias ypatus 
czionais ir
NuP t’armcrio 
gerove szio‘sklypo.

z\ngliszku valdže turi nema
žai ergelio su grabn fai;aoiic 
Tut-Tcnkh-Ameno, nčs isz Vi 
sur aplaikinoja 
idant kuna faraono palikt am 
žinam atsilsi jeigu lyg szio-

viena užrubežije.
darbo priguli

SU

praszimm

jeigu
lei, per kelis tukstanezius tne 
tu silsėjusi malszei. Bot to ne
iralema iszpildyt, 
iszvogtu faraono 
kaip tai padare 
Amen Ko t op U 
ja likos 
uolinis 
kape,

nes vagis 
Tut kurni 
su faraonu 

kurio niurni 
iii Kairu, « 

ji drūtam 
vagis insilauže no-

*

mumijų sudraskė 
ant atminties.

jeigu paliktu ji
ui i, tai jeszkotojai

1 
atvežta 
patalpino 

bet
rints nerado ten jokiu brange
nybių, bet 
ant szmoteliu 
Ibanaszauje, 
kur dabar g 
senoviszku atmineziu padary
tu su juom panaszei.

Ka nuiro apie knyga “Tukutantta 
Kaklo Ir Viena”

kuria man pri

perklntisimai apie
* > 1 M" 1 • I

Gerbtam! Tamstos:— S/.luoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz estu aplal 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena”
siuntėt, norint asz prlsiunczlau už 
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prlsiuncziu tamstoms mano pade 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Toi puikioj knygoj talplnasi 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszCziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės Žmonių 
gyvenimą ir užmirszla visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo mllema szeiinlna 
Dekavoju tamstoms už surcdlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų kktrM skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, telpg! doka- 
voju už puiku kalendorių ka 'than 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso glaro velijantis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-mlnetos knygos tai prtaiusklte $2

jaus nėr pac.zta.
bila kuris uždraudže nekuriu- {n “Saules” tazieistuve® o Kausite tuo-

M
M

r
lihlllf

l

y Pirmi Metai
KniKIuo

a

L

Į
1į

’Jo sveikatos ir kfino subudavojimas priklau
so nuo maišto, kurį jis gauna per pirmuti
nius 12 mėnesių. ‘Maistas kuris sudaro 
stiprius kaulus ir sąnarius, tur bot sveikas 
ir priimnus ir lengvai suvirškintas. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio
ir priimnus ir lengvai suvirškintas. Jeigu

EAGLE BRAND
toonctrisoMLKi

PrfvAld4 b i!ti plrnitaūsia pagalba. J ta yra rMcantan
(DWACNMOMUX)

į T he Horden' Co.

i

/j
I J

r
i The Horden to., L 
York ir gausite pilimi patA 
riniit* i/ dawdymnn kaip ji 
vietoti kalboj^riM

knygą.

New , 

i 
viituY, taipgi puikią kOdildu J

jausite pumiH pati 
riirtita irjriuWdi’mns katf»

duojantas per vi»w* gydytojus.
priFiuwkite flit* pararsinim* įįfeSI

i

_ _________ ■ SAULIS

(SZ LietUVOS IwUetuviuktfltaimelhj
f . ,

Chicago. — 25 diena 
.1 landa •vakaro,' 
1 į voj negyvas1J uožas

J 
Katiniccziu lietuviu suposai.
'• Kaunas, 

tenka g 
kimus, 
lėti žmones,ir nemėgsta dartyi

• t i ra'a • • • \ a

pasi rode, t a i iri iet u v i a i 1
• • a a . »*

- Labai tankiai 
ęirdeli žmonių iszsireisz- , 
kad lietuviai esą labai

1 1 va • 
tapo atrastas lo-* 

i Gražulis, 
50 metu amžiaus, gyvenos 00
numeriu 6729 S. Oakley Ave

J J* ' ■ -1' f .... •

...nįir—jj-r ....................................wmiirriTJ^wiriiim«w>iiĮi^*i- ^~r~

KUR BUNA7
mario

piktu saposii. Tacziau kaip da
bar |
kartais sugeba iszkirsĮ kam to
kiu piktu sZposu. Sztai kaunie- 
czįai atsikėlė is up k ties sek imi- 
dibni 4 vasario visam 
rado užlepliotus tirėtai

buvusius

mieste 
s juo

dais dažnis visus žydiszkhs ir 
lenkiszkus iVžraszds,
sale lietuviszku. Užtepu visas
galviu pavadinimu Itmloles, 
krautuvių ir visokiu instaigu 

daktaru, advokatu 
amatininku lenteles bėi 
bus. Žodžiu sukant, -užtepta vi*

iszkabas,
iszka-

si žydiszki ir Icnkiszki 
szai.

U žtepliojjimo darbas, 
matyt, atlikta labai organizuos 
tai, juk per viena nakti užtep- 
liot viso miesto gatvių iszkabas 
bei visokius užraszus 
keliolikos
leszu dažams nusipiskti. O už
tepta ne tik žemutiniai

uzra-

kaip

reikėjo
žmonių ir nemaža

už ra* 
szai, bet ir antruose aukszlno
se.

Argi bereikia piktesniu szpo- 
i ninku ?
Rado senus ginklus milžinu.
Taujėnai. — Sausio 15 d.- lai

dojant negyvėli Radžiūnu ka
pinėse rasta durtuvas 
velis su skylute, dvi grindi nuo 
diržio ir vos beimatomos galiū
nių žymes. Užsilikę senu žmo
nių padavimai, kad toj vietoj 
buvę palaidotu du milžinu.
Cypinąs 38,000 Litu Praszvilpc 

ir Dingo.
. Sziu melu

galus!*-

inei!. kaž 
kur dingo Raseinių paszto vir- 
szininkas Kostas Cypinąs, 
liktame Paszto Valdybai
szke pasisako prakortavęs Val-

pinigus ir reikia jam

sausio

I ’a - 
lai-

lis mirė nuo mun^iihio. Juozas 
dirbo 

mėgdavo 
buvo

ti rąžulis buvo nbVodbs, 
/kerdykose ir labai, 
iusigerti. Ypatingai jis 
gerai, inkunszes pantu raja die
na. Taipgi' jis turėjo gerkles Ii* 
gn, kuri dalinai paskubino 
mirti. Lavonas su policijos

JO
Zl

JI *-1 Jį F I ? '’’’"’■S' "

nia, aliduolits graboriu Walsh 
2438 VV. 63 gatves.

■ Paieszkau mano pus broli 
Dominika Turki paeinant is isz 
Vilnimis Red,, Traku Ojezdo. 
Variuos Parį!., Drukkunu Kai
mo. Lyveiio lianover 17 metu, 

Illinois.
a- 

(t.20)

isz ten iszvažiavo in 
Žjnaptieji apie ji meldžiu pi 
neszl

John d’urskis
553 E. Main St.,

• Plymouth, Iki.

Paimkit u Antanina Pociene
po levais Mu|iauskaite isz Plun

Te-
Tai jah kzids metais ppnsimi- 

rc iitlo nmnszaino 83 žmones.. 
j.Jauiiiuusiu. imtuszuiiio auka.

tto“rtituiszniii<) 83

ges įkiro., Alkonenu Sodu. 
gul atsiszaukia ant axlreso.

‘A. Doyd<

yru J ohn Sobersoti, vien uoI įkiš 
menesib ^ftikutjs. Jo tęva, r* 
tina jnun’ili hi’olhiku kai- 
............. : i . i.:  .......... . ..

• m ' z i " ■*

menesio Vldkutjs. Jo' teva, mp-

fr uB A

47 Putnam St.,
I f.. .<4 4*.<f... 1 /Hartford, Conn.

.. ■ .1. * i4BbM4.ii Wl 1 Ii—III,    "* II.,.

ŽMONIŲ LIGOS.
Hiihzo p-ias.K. (Iriniii.s.

> *-*—
Gauname daug paklausimu: 

kaip gydytis ir kaip elgtis to
kiai ar sziokiai ligai isztikus.

1’atardavau, kai)) galėdavau. 
Norėdamas palengvinti skaity
tojams susipažinti su dažniau 
ntsitinkaneziomis ligomis lei
džiu in žiųones 
Dar karta perspėju 
kas per 
Gydytis isz rasti! ir laiszku 
nepatariu niekam. Pažint liga 
sunku, nustatyt gydymas irgi 
nelengva. Tam reikia ir 
genu, ir mokslo ir prityrimo. 
ArkirejtiH lai* arkirojauja, ku-. 
nigas lai kunigauja, daktaiAs 
lai daktarauja. Be to )iaaiszki- 
ntt: sklinusteliubSo pric jigiil

įiepiaduriania, tai gali gedimas 
ir kaulo pasiekti. Tuomet gali 

iszpnli, iszkristi ir 
sugesti. Prftdžjęj; kaip

kaulelis 
pirsztas 
tik pradeda skaudei, pabandy
kite spirito kompresus tverti. 
Tai daroma taip: suvilginta 
spirite (bent 90o) iszspausta 
vata apsikloja skaudamoji (la

va tos užside-
daipa ceratos arba vaszkuotos 
popieros, ant szios-gi dar sau-

!

'"’'‘Ji

i
'ilis i

szi veikalėli.
kad vil-

pasiuntini nutunka. | sos vatos gabalas ir pagaljau 
rasti!

suk*-

tai 
susilauksianti

vie-
samn-

sve-
buvo

akmeni

1

s! vbes 
bėgti — kilos iszeities jis nebe- 
suradęs. Žada vykti Amerikon 
ir ten laimes ieszkoli. Jei pasi
seksiu, tai grąžinsiąs Valstybei 
padarytus nuostolius. Indomi 
ta jo laiszku vieta, khr jis raszo 
apie musu kliubu darbuote. Jei 
girdi, Imsią Lietuvoje ir toliau 
kliubai ir juos lankysią Valst y
bes instaigu tarnautojai, 
musu Valstybe
ir daugiau panasziu atsitikimu. 
Revizija paszto jau padalyta ir 
susekta, kad trūksta 37,802 litu 
su centais. Pasztu, telegrafu ir 
telefonu valdybai vėl nesmagu
mas... Kas tai vi a ?

Subadė pcilcis.
Kamajai (Rokiszkio apskr.) 

— Szioje . parapijoje yru pra
garsėjus nmsztinemis Paszifiu 
kaimas. Sausio 1 d. sz. m. 
nas pil. V. iszsispaudes 
gliorkas susikvietę daug 
ežiu. Isz kaiftio Didejos
szeszi jaunikaieziai, isz Rubliu 
keturi, isz Skirti asztuoni ir 
taip dar septyni nežinomi. Jię 
visi linksminosi pas V., o vieti
nio kaimo berniukui rmigia ue- 
praszytiem svecziann pietu m 
Na, ir surengė: keturis peiliais 
supjaustė, trims gaivas suskal
dė, o kiti irgi gavo paragauti' 
sziek-tiek pipiru. Dabar vieni 
kitu saugojusi, nes kiekvienus 
k iszeni uje nesziojusi
arba pt‘ili/Tai ka daro degtine 
Geda tokiam jaunimui!

Uždarinėja karezemas.
Abeliai (Rėk. apskr.) 

Nauju Motu violin is 
nu tare uždaryti visus traktie
rius. Bet tas ju nutarimas toli 
gyvavo, kol jie per posėdi suo
luose sedojo. Po posėdžio ant 
rytojaus žydas atidarė traktie
rių.

Kamajai (Rokiszkio apskr.) 
-. Perėjusiais metais szis' mie
stelis turėjo 4 trąktimius. Gir* 
tiioklyste buvo baisi; muszty- 
ues hlbai tankiai pasitaikinda
vo, ir buvo net keletas žmogžu-

— Po 
seiineliš

dyscziu.
...... — d x
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W.' 1!>. <takoW«lci-Co. 
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bandažuojama. Spiritinis kom
presas mainomas 3 kartus per 

Jai randa iszdžtuvusi, 
tai dažniau. Bet jei aptakius 
pritvinkęs ir gilumoj pasida
rė palių, tad reik tuojau jie 
iszleist laukan, nes gali ir kau
lą paėsti. Bet tai jliu daktaro 
darbas, be kurio negalima'ap
sieiti nuo pat ligos pradžios.

para.

sklinustelhtbko prie ligii 
piįvadhdnm daugelyje vietų 

ar rusiszki 
lies lietuviszki

ii
DCaieszkau

I, ' M. 'k-rJl-J: 1''^^' ■
savo dranga Al

fonsą 'Saga i t <i isz Kauno Red., 
porsigerimo nampose po num. ['Giniatu Kaimo,

1‘ara., 15 metu atgal gyveno 
Amsterdam, N. Y. Turiu svar
bu reikalai tegul atsiszaukia 
ant adreso.

Ch. Sagnitis
129AshSt 
Archbald, Pa.

mynai gltadu menkai gyva nuo

309 \V. 25 pi. Jie pasveiksiu. •
• ■ ....  it—
Olyphtmt, Pa. — Trys, Liks-

tanezei ajiglelįašiu isz Eddy
Ci‘cek ir Grassy Island kasyk
lų sustojo dirbti praejta Kct- 
vergu už tai, kad nekuiao an- 
glekasei ne nori mokėti mėne
siuos duokles in imije. ATrszi- 
ninkai unijos stengėsi “sleke- 
rius” 
mo mėnesiuos ir kad straikie 
riai sngryžtu prie darbo.

“siekt
pjikalbyti ant užmokoji-

Po to. kaip 
Smith, 

) N a y tA u g A v ekai p

Apidlauges

•t

pridėta lotynisžki 
ligų vardai, 
vardai dar nenusistoveje ir ga- 
1 i sukelti mnmsipratimu. I

Akiu ligos ne vienokius, ju 
yra daug, kaip kurios pavojin
gos, 
na

Toliaus bus.

PAVASARIO SZVĖNTE JAU 
CZIA PAT. i> i

Scranton, Pa.
pasimirė tūlas Jurgis 
nuo 152
sakoma nuo di'gtines, detekty
vai padare krata Alikolo Kai 
vaiezio saliune, po N. 1407 N. 
Main Ave. Policija skelbia, kad 
Smi-lhas gėrės Kalvaiežio sali il

gi )>asimir(‘

Paieszkaii Mares Sadauskai
tės po vyru Akstativiene paei
na isz Marijampolės Para., 

I\aimo.
gyveno New York < laba r 
nau kur. Turiu daug 
i sietuvos nuo jos
Valaitienės. Einantieji apie jin 
ar ji mirus ar gyva meldžiu 
praneszti.

Ant. Valaitis
J’aylor Springs, III.

isz
Kirmėliuos Pirmiau 

neži- 
žiniu isz 

sesers Onos

ar

ne nuo sabalus; jis 
anksti į)anodelio ryte. rTai jai) 

zundeg’es. 
negyvas 

met u 
pu

Polici-
Kalvai

nuo

28 
gyvenas

2820 Al a r vi ne A ve.

mitra mirtis
Ana pel n vožia krito 
Julius Baranauskas, 
jaunas vyrukas, 
Xo.
jos raporto apie krata
ežio saliune, užraszyta kad /jis 
žinomas ir po vardu 
kaieziu. ir kad jau pereita sa

jis atlankytas/

Andriu-

vaiteJmvo syki 
’ t9

■" i

Kulpmont, Pa.
na Kovo, persiskyrė su sziuom
svietu jaunas
pražydėjus, 17 metu Marijona

Laidotu ves a!
bažnytinėms apej-

gojn^ ant vietiniu kapiniu.

Matulaicziute. 
sibuvo su

Pirma die-

žiedelis, ka tik

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina
priValo turėti szia knyga
ir ji turėtu rastis kiek-

. . . . , MtAMih . . .vienam namo?162 puslapiu 
didelio "formato. Drūtais» 
audeklineis apdarais. JPrė- 
kc tiktai .... $1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
TY, PA.MAtfANOY
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TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslankiu Mob 
tio8. Su pagalba',kąz4rdĮtt. Pdgaf 
Chaldctazku. Pbi^iH^ku, Gi’iftikiakku, 
Arabiszku ir Ci^ęnisuku bujlihiku;, 
UzguldinejimaH to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti bū-' 
pCaHtinu.

. i*       ■nipl|iy<! l̂„ ,y      

MORALISZKA KABALA
Katra luzAl«;f1a žmogaus ateiti. Su 
Salampno Noae. ; .

--T-wy-r-rri-mi ir-^-r r »-,OT.,nii rn.~ i—i.. «■ » <ifr'V1'-tr~i—» hį-i— - - r^ri'-r1 *1—nXr»-irriii "

TIKRIAUSIA BURYKI.A
Sudėjo Čigonka Isz Egipto dubina, 
Sulva. Del vyru ir motoru.
""r1"" i'■*: >"■1 - -   - ■ —........................   i-1 .*■

visos Tikis knygutes or_ 
TIKTAI 1)2 ..... . >

P'rtnluakHe muhita 2’5c. Gaubta 3 
viBftB tr|s khygutes per paežiu;. 
Pinigu? gulite aluBtl alemppmta.
, D.' BOCZKOWSKI-CO.

MAHANOY CITY PA.
.... . • ‘ » ■ ’ , . I ■

ties.

Sttlanipno None.

Trr

visas trls-kfiygutes por paezia
r................................ '' ‘
( W. D.' BOCZKOWSKI-CO.

U

1
u

•>!

Y
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Paieszkau Antaną Kubilių 
paeina is Kauno Red. Tauragės 
Apskr., Eržvilko Valscz., Nuu- 

girdejau pi r-
t

jinikn 
minu 
(,’unu.

Kaimo, 
gyveno New Britain 
n’uriii svarbu reikalu,Turiu

žino apie ji incldiujeigu kas
praneszti.

Aut. Ambrasas
3526 Maybury Gd. Avė.

Det riot, Alic h.

l’aii’szkau Antanu Slanavi 
(•iu apie (i ar 7 metai atgal gy
veno Providence, R. 1. 
kas žino apie ji, meldžiu 
neszt.

Jeigu
Pra

AI i k e St a 11 i a v i c z i u s
x ,1017 S. I6th. SI o 

Herrin, III.

Paieszkau Dominika Vilka 
isz Marijampolės UjeZdo, Clde- 
biszkio Gminų, 
Kilimo. Tegul atsiszaukia 
adreso.

Thonas Rugienius
R. K D. 110 

East (1 ranby, Conn.

gali apilkti. Todėl tik vie- 
galime patarti — tuojau 

nors ir su1 niaža liga kreiptis 
pi‘ie gydytojo4.

Be to patartina: 1) in k ritus 
in aki kokiam krislui liežti ne
duoti, nes nuo neszvaraus lie
žuvio dažnai akis užsiterszia 
ir prapuola; 2) prausiantis .at
sidėjus akis kasdien su muilu 
iszsiprausli; 3) kiekvienam 
žmogui reikia atskiras rank- 
szluoštis turėti; 4) nesiskolint i 
svetimu nosiniu skepotaieziu; 
5) pirsztais akiu nesitriiiti; 6) 
gyvenamuose kambariuose no 
rukvti. B

Anglu liga (Rachitis), 
pas vaikus, kuomet 
prideramai nelar|>sla, <*sti per- 
minkszti, neauga kaip reikiant, 
'l’okie vaikai ilgai negauna 
dantų, Vidai ima stoti ir vaikszr 
czioti, niaiimoniai ju ilgai 
užsipildo, b 1 a uzd i ka u I i a i 
iszlenkti, kartais ir krutino su
si ineta in kupra arba k rūtini il
ki* iszsiduoda •paukszcziu ože- 
kauliu pr5^ZjiJ<jh, Vaikai daž
niausiai iszblyszke, pilvoti, vo
ties paimti.

Liga nuo blogo maisto, blo- 
;u besauliu, drėgnu butu.

Visos motinos tur savo kūdi
kius krūtimis maitinti ir kudi- 
kiams nepavydėti oro ir saules, 
— tad ta liga retai užtiksime.

ežia

alinio patarti

Ėst i 
ju kaulai

ne
t's! i

t »• 
z*>

Paieszkau

Sprindiszkiu 
ant

Gydytoju patarimas 
daug pagelbsti.

Antgalio užsiveržimas (Pa 
raphymosis). Vaikai, kai kada

UŽsi niauja v y r i sz k o -
varpos antgali ir Uoga Ii

neapsižiu rosime, kaip 
a teis. Pavasario sz Vente Vely- 

szventes sulaukus, 
žmones nori atsigauti, nori tin
kamai ja pasitikti, nori dvasi-

• A

kos. Tos

niai ir medžiaginiai prisirengti 
prie darbu. Kepamirszkile,. kad 
Lietuvoje jusu gimines ir drau
gai laukia jusu pagalbos ir pa
ramos, Velykoms ir pavasariui 
ateinant.

Lietuvos ateinu žinių, 
kad ten žmones labai yru susi
rūpinę netik 
dieniais ūkiu
politiniu kraszto gyveniniu, — 

lupu 
kąsni duonos,

l>z

sziaip savo kas- 
reikalais, bet ir

gindami
♦Vil

t r kainiiecziai, nuo savo 
atitraukdami
aukoja tai klaipedos kraSzto 
reikalams, tai dabar 
savo sienas nuo puolimu
niaus srityje. Lietuvos žnRmes 
daugiau galės tuos reikalus pa
remti, jei mes remsime ir sucip
sime savo gimines isz ežia ant 
tiėk, ant kiek galime.

t Lito kuras yra labai patva
rus, — Lietuvos vyriausybe ir 
Lietuvos Emisijos Bankas taip 

lve<hi kraszto finansus, kad 
ki<4<vienas ^/zkrsias Lietuvoje, 
Litus yra pilniausiai garantuo
tas auksu. Todėl ir gyvenimas 
yra pabrangus, nes visi produk
tai pakilo lygi tokiu kainu, ko
kias turi tie krasztai. kur yra 
aukso pinigas: Lietuvoje kai
nos jau prilygsta Amerikos 
kainoms. Todėl ir paszalpos 
Lietuvos žmonėms reikia dabar 
daugiau, negu pirma reikėjo.

Jei dabar dar siusite pinigus, 
Jusu gimines gaus

< 4/zh‘fsias Lietuvoj

A

• I

(t

u,

1

' f jL JiI 
z

.■rni'lll

Sib,

t

Jono 1 Mainu k io 
isz Zuikines, Panemunes Para.

/ «■

Jo t^vas Baltrus Maluukis liko
si nužudintas vienoje isz Paner 
munes smukliu. Motinos var
das Lucija. Yra svarbus reika
las, kas žino apie’ji, malonėkit 
praneszt. • •

K. Kidruksztiene
18 N. Railroad Ave.

Frackville, Pa.

f

..„i.,.      ■» *■—* ■ •

I
HEI MAHANOJIECZIAI IR

Ji'

APLINKINEI.

Sziuomipraneaziu jog inano 
iazdirbyslbs’ visokiu žoles, pre? 
paratlii, žolių, trukžolos, pu* 
plaiszkes ir geriausios puhup 
gos trejos devineros galėsite 
gauti už numažhiia^preke pas

Mrs. K. Juszkevicaiene 
llOOE’Pinefit.

Mahanoy City, Pa.
iv

Urba tiesiog isz manos? Pre-; 
ke trijų devinoriu 60c. su pri- 
siuntimu, akba 6 už $3.30 Rei
kalauju pardavėju visos aplin
kines ir duodu gera pelną.

ir suaugę 
sios
atsmauki atgalios. Nelaukiant 
reik toksai užsiveržimas duoti 
gydytojui atįtal atvaryti, 
gali labai sutinti ir tada reika
linga bus operacija. Žiūrėt.

iszdvke- 
c ’

Lietuvoje
Velykoms. Todėl pasiskubinki
te!

Pinigu siuntimu 
reikale, arba reikale atsitrau
kimo giminiu Amerikon, ar rei
kale kelioms in

Lietuvon

nes.

Czia* galimu gauti visokias žta 1
les kokiu tik ant svieto ran
dasi. Žolių katalogu /galiniu 
gauti prisiusdaini lOc^stem- 
ponlis. Knyga' 'Daktaras' na
muose kii r F iipraszo visokias
porais

žoles $1.00. (Fi20tF.20,1!)24).
» M. Žukaitk 7M. Žuk&itta 

451 Hudson Ave.
i Rochester, N. Y.

bus operacija, 
kad piemenys ir kiti 
liai tokiu l)iulu vaiku negadin
tu. Vaikai reik ingrasint, kad 
varpos bereikalo necziuphietu, 
kad tai geda, negražu, 
me. rl’ad mažiau bus ir 
braukytųjų arba onanist u.

pažiūros 
sveikas žmogus gauna galvasu- 
kio, krinta be žado, parpia kar
tai s uužehia tampymas, toliau 
pasirodo —~~ 
liežiuvis. Tai galvos sinagimyse 
■trūkta kraujagysles, iszsiliota 
kraujo ir sniagonu dalies suge
lta. Norint iszvengti apopleksi
jos, s'enėsniosiems ir pilnakrau- 
jams žinOnemš reika atsisakyti 
nuo alaus, degtines ir 
s))iritiniu gėrimu, prisižiuret 
kad viduriai net m elu užk ietė
jimo, neaikarszcziuot, atsisakyt 
nuo moiles pramogų.

Jei jau atsisako apopleksija 
•tai tuojau reik ligonnis pagul
dyt, atliusuot visi (U*apunu 
varžymai, galva padėt 
cziau, ant gili vos Jei ledu arba 
bent rankszhiostis szaltu 

’doniusttvilgintas, 
paliuosuot padaryt levativa, 
duot szaltos druskos arba rici- 
jioS valgoma szaukszta ir szauk 
lis gydytoji), i

Pirsitu . aptakius .., (Panari
tium)'. Taip vadina pirsztu 'gi- 
leHnittju sloksniu asztruji užde
gimu su pu Ravimu. Jei laiku

Į

nuode-
varpu

A*

Apopleksija. Isz

atimta koja, ranka,

kitokiu
i

t

su- 
augsz-

vmir 
viduriams

Lietuva pasi- 
vieszejiniui, — visados kreipki
tės in mus: gausite kuogeriausi 
patarnavihia.

BĄI/flC STATESJUNK 
294 Eighth Ave., New, N. A.

•—Apgarsinimas

'Lt

KV IrU Ilateh-
U* ' • -..* j < hjWtk\

niTD Kwti DmooHMM.
1
imi rinkim n

KVITU Knyieta Dmo«yllMui.
KaBiertauR aog. Budėta plnlca ant 
emlrlnkimn • • • - - |0c.

W. D. ®O(OTAt!SlL18-CO.,
MAMA.NOT CITY. PA.

i » Fl " ' i, I’ui '■ Ih

U.’CX—---------- ĮT--TT.N............. .

CUNARO
2,^10 LIETUVIU

wi?

guli atvažiuoti in Anwrlka pifitic- 
dantl ateinanti Liepos uienosi. 
Cunard palainavliuas yra grei- 
ozIauBlHH tavq gintinoms atvažiuoti 
In Ąinorlka. Žmon^A turMauii Cu
nard bilietus gali ant ayk iszva- 
žluoli, nes Cunard laivas piadkla 
Isz, Europos beveik kasdiena. lez-
Cuniud Unija lydi kompanijos 
Ličiu vys atHiovaa, kuris palengvina 
vn^iuojmicžlus isz Lietuvos per

■’ 1AH ii1,1 w

T.lctuvys atstovas, kuris palen t 
visus ‘iszeivlo vargus.
Už patarnavimu nėra ekstra kąsttHb 

Del tolesnio informacijų kreip-

Gavo mleslo arba prie arbVAlihMo.!
kitos pijo laivu kompanijos agento 

Cuttai'd Money Orders apmokami
Lietuvoje, greit, saugus,.
<;<1NAttl> LINK. , . 4-j-
25Hrr«4w.y,

Yort,

^vbkhh . . ii «mi—mi
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Tas kitas Jos sūnūs.
*

t

4

e

«
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*

Verte J. O. S.
«»

M » i • 
ragino 

žo-

jau nebot n re jo 
jis buvo vienutis!

Gydytojau, 
, “ai 

man- mylistos?’*
'Faunas gydytojas,

savo motinos;

4 4

Maragracia
sustabdoj*

■ udpadarytum

Senuke tose:
“ Kadangi mano akys iszde- 

ge nuo troszkimo jus pama
tyti nors paskutini syki

“Sakyk, sakyk!“
Nimfarosa. “Tu szituos 
džius jiems mszei jau mažiau
sia trisdeszimts sykiu.“ ■

“Dabar szita*pnraszyk. Ka* 
daugi matai, 
vra teisybei 
<4

szirdele, szitas 
Dėlto raszyk: 

Brangus šuneliui
“ Vėl isz pradžios E*
“ Ne. Dabar ' kitas dalykas. 

Asz apie tai galvojau visa 
pereita nakti. Klausyk: Bran
gus sūneliai: Jusu sena moti
na prižada jums ir f>risiekiu... 
prižada jums ir prisiekiu, kad 
jeigu jus fsugryszite in Famia, 
tai ji atiduos jums savo na
meli?’

Nimfarosa 
tis.M “ A 
lu jie veiks su

* >
»* >

nusiste
bėjos, sustojo po lempa* Jis ei
damas kasžiu ka sau maste ir 
visai buvo senukes nepatenii- 
je& 

4 4 Kas ežiu* Aaa! Tai tu!’’ 
Jis dabar atsiminė dažnai

praeidamas mates skudučiuoti 
krūva, sedinezia prieszais ba-
k liže.

I < A
u 

nepadarytumei
atkartojo Ma- 

“ perskaitytut man 
szita laiszka, kuri noriu savo 
sūnel iam pusi mist i.“’

“Jeigu tik galėsiu matyt? 
pasakė gydytojas, pasitaisy
damas akinius.

Maragracia i 
užniiczro • laiszlva 
kaklu lauke, 
skaityti žodžius tik ka diktuo
tus N imfarosa i: 
noliai. 

senuke, gerai
gi t u neži- svetimos rankos raszto iszskai 

nai, kad namie keturi akmenys 
negu

jus 
mnn mylistos, 
rhgiacia,

»>

perskaitytut 
kuri

SAULE

>1

t

i’į

2
u

NUŽUDĖ SAVO MYLEMA, VELA GYVENS SU
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pratruko juok-

Net ir namus! Ka gi po ga
tavo keturiom 

sienom, kurios bile kam pūste
lėjus slibyretu ?“

Dabar tu raszyk, 
su

t >

no hu užsispyrimu
Tu kvailiuke, ari I

4 4 paantri-

yru brangesni, negu kur toli 
visa karalyste.’ 'l ik rnszyk, ra- 
szy k. ’ ’

“Asz jau parasziau. Ka dar 
daugiau nori pritletif”

“Dabar'szita: Jusu biedna 
motina, brangus sūneliai, da-|

NETINKAMAS MAITINI
MAS (MALNUTRITION) 

RIMTAS PROBLEMAS.

KAIP INEIGU TAKSAI OA. 
LI BŪTI ATIDĖLIOTI.

(Xo. 25)

SAVO VYRŲ,
Mrs. Oliver Jones likos iszteista nuo nužudinhno savo mi

lemo Louisville, Ky., ir dabar vela apsives su savo pirmuti-1 .

iszsitrąuke isz, uiu vyru. Sztai paveikslas tojo lepszinio vyro kuris tuja bo
ir isztiesus: 

kaip jis pradės

“Brangus su 
Bet, ne. Gydytojas ai 

ar itegaleji
, »

iicsumate,

ba vela, priglaudę po savo pastogia ir juju duktė Klara.
------------------- - . , ....................     ,, ------- ----- ----- ----------------------- .A.......    , ........... .......

O! Taip!“ :: “ - “; ?1 > 
gydytojau...

visai

Mažiausiu ir sulig kitu
33 pro^en-

Valstiju vaiku, kurie
netinkamai gu taksu blankių Vidujiniu l

Nesenai in Pottsville nuva
žiavę u į

Su savo k u mil t ia- suėjau, 
Vienoje karezemoje sėdėjau, 
Terp save apie senus laikus 

kalbėjau.
Ta diena ant hiismi daug 

szinkoriu suvažiavo, 
Ba mat naujus laisnus gavo,

Buvo pietus, užsiniane varliu 
Keptu ir žaliu.

Susėdo visi prie nedidelio 
stalelio,

Jeigu taksu mokėtojas 
ar iszvažin ves, ir 

i dauginus laiko iszpildyti inei- 
ž- 

ne- (mokeszeziu kolektorius, taksu- 
mokėtojo distrikte 
(kolektorius

Sveikatos Tarybos maisto ir,užsiėmimo vietos, suteiks — 
penėjimo komitetas savo rapęr-)ineigu aplikacija priduota 
te, kuri iszleido Suv. Valstijų priesz arba ant Kovo 15, 1923 
Sveikatos BiiAas.

Netinkamas maitinimas, 
ko raportas, uelieczia kokia 
ypatinga kliasa ar rasa, ir ku- iszpildyti blanku, galina gauti 
riuosc miestuose randasi viso-j tolesni pratesima* nuo Commis- 
kiuose namuose, turtingu ir sioner of Internal Revenue, 
biedniL Apsireiszkimai aiszktis 'Washington. 1). C. Bet reikia 
Vaikai sumenko 
nerangus, nekantrus

1

serga 
jam reikia

mokėtojo

20,
aprokaviimi,' net ir
tas Suv.
lanko mokyklas,
maitinti, nes taip tiziszkas
tinkamas iszsiyystijimas pava
dintas, sako rrautiszkos Vaiku ’cziausias

maisto ir,užsiėmimo vietos,
'---„i aplikacija

arba ar-
prie jo

paiko Katėsima, bet tik iki 30 
dienu, \

Jeigu in 30 dienu -negulima
sa- dienu.

viso-1tolesni pratesima* nuo Commis- 
Ihtemal Revenue,

nerūpestingi, praneszti priežasti. Jeigu prie- 
gera, Komisijonierius 

in erzinami, - « ** •"*'*.*, f 'gal pratęst laika iki szesziu 
Netinkamo maitinimo prie-‘menesiu, tik ne taksu — nioke- 

žastys yra fiziszki trukumai, tojams užjurin.
klaidingi pripratimai, ir apliii- Kuomet praszymas paduotas

ir greitai žastis
• * o . ' ptt r • WI ga I

f

kybes. isz fizišku trukumu pa-j kolektorius gali reikalaut iaiki 
praszcziausias yra 
mai (kaip tai adenoidal) nosy
je ar gerklėje, kas trukdo 2 
kvepavima, sugedo dantis, 
rie trukdo kramtymu. Kuomet 
trukumai praszallnti vaikai 
normaiiszkai augs.

Ne t i n k a mus valgi s 
los pripratimai ir 
tinkamo maitinimo priežasty^.

ar

užsikimszi- ‘ na iszpildymu ir ketvirta dali 
suruokuotu
iszpildymas paraszytas ant pa
plistos formos tik su žodžiu 
“tentative“ ant .virszaus, bet 
ir reikia pridėti prisiegta pra- 
neszimn apie suruokuota suma.

Komisijonierius 
laiko pratesima be gero priro
dymo kodėl pinigai negal but 
užmokėti in 30 dienu* Bet kuo
met komisijonierius 
pratesima laiko ir taksu

taksu. Laikinas

ku ri

Užsimanė d a daugiau m u n-4 4
4 (

nameli, va ežia visai netoli 
tik in kaima ineinant. Asz 
kiau
tnojans jiems ta
t

tu.

Kur tu gyveni! 
Ak,

!“ ji tarė, 
gi ji czionai turi 
sunu, jauniausi, 
ja pas save laikyti, ir prie ku
rio jai nieko nestokuotu. Bet ji 
nenori pas ji eit.

Dar viena

i 4 Kada ii- 
dar viena 

kuris norėtu
szainelioasz turiu

I-
tai prigavikei, kad asz 

nanndi ati- 
jie sugriž- 

_|i, hegeile, prapliupo 
juoktis! kadangi besą tik ketu
rios iszkįype sienos, plikos šie-

va ežia Asz tcipgi su kurna arti sc-
jdėjau sveika- nesuteiks

svarbios ne-Gerai iii tuos svetelius tend-
Ityti;
prie savo akiu, paskui dar to 
linu • atitraukė prie lempo: 
szviesos, kad geriau matytųsi 
ir sziaip ir taip pasuko..
galo jis tarė:

Bet kas gi ežia yra?
Ar gi

‘ M » i

Maragracia.

jis prikiszo Inkszta artyi

4 4

4 4

bar kuomet jau žiema prie var-: skaityti 
tu, jusu biedna 
nuo szakzio; ji norėtu pasisiut 
žipom li, bet ji negali; ji pra- 
szo jusu būti mieiaszirdingais,

motina dreba

4 4 
paraszyta, 

ir pasiausti jai tik trupueziu-į ketvertas 
ka, nors pora dolaiin...“

“Gana, jau gana!“ pasakė)
N imfarosa,
lakszta ir

Asz pabaigiau. Gana.
“Ar paminėjai apie 

doleriu ? Viską paraszoi?
“Ups!

k'A<ri'nr;tS,ziiih.‘.
<4

dolai iu... 
gana!“t»»

4 4

pne

Ant

7 » F
neniokati 
paklaust 4

Gydytojas pasileido juokais 
Bet kad ežia 

jis pasakė.
nuvesta

; Žiūrėk.
“Tai

* 1

hioeziau. jeigu tik
() ii. begėde

F)

sunu ?
perklauso jaunas gy

dytojas, apimtas nusistebėji
mo.

4 4 
ežios

.Josi j Hi

tamista.
bailiai

nieko
4 i

nore
Tik

rizgu! iu

negalimas <I < u k t a s!’
sulauks! vdama : suszuko senuke.

indcdama vokam
I T

pora 
•»»

gi tau sakau, f 01 MM M ‘ I M * 0
Kantrybes! Turėk, dukre

le, kantrybes su manim biedna 
pasenusia. Tegul tau užmokės! T   • _ 4‘1 _ lt 1 11

4 4 

pati
taip yra;

... nieko. Nieko nėra para 
a.“
Bet, kaip gi tai butu gali 

kalbėjo .svwuke-
diktavau Nimfarosa i..

»F
Tai ji, turbūt, tik nudavė, 

trukteleje.4

Bet. žiūrėk te

neles, ir sudrimije durys... Bei 
isz... I
“Gerai, gerai, 

vėl ja pertrauke, 
ir miegok. Ryloj mes 
sint ir apie la nameli. Eik, eik szusi.
labar namo.

Ankst i

“Taip, tamista!
I misi

1 *

4 4
gydytojas
Kik dabar

paraszy-

Roko 
pas ji eit. 

Kode! gi ?4 4

4 4

.Jisai vadi
Trupia Ji nenori

jau.
Vienas t vi p buvo godus, 

Kleniuziauderio suvalgė ke
turis puodus,

Ant kart pasidaro jam nege- 
i ra i,

Ir pasielgė labai nepadoriai. 
Pradejp ant torielku vemti, 
Krekius iu burna stumdyti,

Beito, kad ji visai pakvai 
Ji verkia per dienas ir 

naktis tu savo dvieju sunu, ku- 
gydylojas' rie ja apleido, o nenori priimti 

iszejo tiesiai surasti ta Nimfa-hio-duouos plutos nuo szi t o, ku-
♦ A • 4 1 4 A a *

♦ ) 

rvtmeti
k

Tas inima, neužtekiinai maisto, 
netinkamo maisto ir prastus 
maisto pripratimus, ar tai del 
nežinystes, biednumo arba sto
kos naminio lavinimo; ir klai
dinga pozitūra vaikszcziojant, 
sėdant ar stovint, kas viskas 
sulaiko tinkamus kūno sąnariu 
veikimus. Tie pripratimai pa
taisyti su tinkamu miklinimu, 
kurie turi būti atsargiai prižiū
rėti nes kitaip daug bledos at- 
noszti.

Aplinkylies.gal sulaiko tin
kama miega, neprieidžia szvie- 
žio oro, ir net kartais nuolati
nis barimas priveda prie netin- 
-kamo maitinimo, ir ju sulaiky
mas daug gero atnesza.

Netinkamo maitinimo atsiti
kimai, jeigu nepasiduoda, pa- 
prastams pertaisymo būdams, 
reikalauja pailgintos medika- 
liszkos priežiūros, vistiek sulai
kymo budai daug 
gydymo. Sveikatos 
mokyklose gali žymiai nukveip 
t i netinkama maitinima, 
per tuos vaikus mokyklose tė
vai ir pasimokina ir 
augina mažulius, kurie dar ne
lanko mokyklas. Kuo jaunesnis 
vaikas tuo greieziaus pasimo
kina sveikatos pripratimus.

Sveikata gali iszpletoti kal
bėtojui, žurnalai, krutaini pa-

suteikia 
mo

kėtojas neužmoka in paduota 
laika, turės užmokėti bausme*

—„ ....................... ■ ................................. .1.111 Klrf

NEUŽM0KEJ1M0 . INEIGU 
TAKSU BAUSMES.

(No. 25)Likusioje paszoko staigai 
Kaip ižbaidyti vaikai.

Veiteris greitai prie jojo pri
bėgo, 

Kelis per terla sudėjo, 
Tam szinkoreliui, 

Neiszmatieliui!
sus,rosa, ir taip 

pirmutine moleriszke, kuria .jis 
pasiklauso apie Nimfa 

tai buvo ji pat i.
Sztai asz esmi.

■iy tojau,
iiiisiszypsojusi

pli'-i lai kr, kad

užejes 
rosa, 

4 4

praszo eit pas 
ji! Nuo svetimu ji priima.

4 4

ja blogai elgiasi.
kitaip iszaiszkint '

Asz m* taip manau,
“Asz žinau Ro- 

Jis .yra tykus.nt 
ne blogas. O kaip

ris tol.vdžio ja
! f

Gali Imt szitas jos sunūs su 
g į tas

o
I

Tie, kurie nepaiso ar atsisa
ko iszpildyti ineigu taksu blan
kas ir in laika neužmoka tak- 

bus priverSjti užmokėti
baumes. Už neprisiuntiina isz- 
pildytos blankus, ant arba 
priesz Kovo 15,1923, taksu 
mokėtojas turės mokėti bausme 
isz $1,000. Apart to, gali nuo < 
jo dar reikalauti 25 procentą 
pripuolanczios sumos, jeigu vė
liaus kita blanka neprisiusta ir 
gera priežartis nepaduota.

Noringai atsisakyti iszpildy-

Kaip
I ! ? i J jus bobos bobeles, 

Kad jas skruzdeles, 
Konetiko stelte, 
Nedideliain pliuse. 

Ihindasi dvi bobos dideles, 
Kurias kandžioja uteles, 

Be jokios sarmatos, 
Ir menkos

Viena kitai
akis szokineja, 

viens

1 >
< r \ j 
i** ?

atsake, ! t atsa4 4 

ma ? ’ ’ 
pat i 
Asz maeziau ja raszant.

a 4 rr ‘ ‘ 
sake

I pecziais.

4 i As

gydytojas,

4*

t 4

Dievas ir 8zv. Mergele.
Ji pasiėmė laiszka ir insiki-l Maragracia stovėjo iszsižio

1T

Ji sau mane paszo užantin.
duosianti Muzio Ligrccio su- 

iszvažiuojn Ameri
kon in New Yprkn, kur buvo 

Ir 
i

nui, kuris

ir jos suims, 
pas ji.

iszejo greitai

Artinosi
jau suėjo in grinezias;
visur durys buvo uždarytos, ir 

jau
ant siaurueziu gatvių.
degikus vaikszeziojo
darbu, nesziodamas
ir uždegdamas keletą kerosino. 

szviesa ir ty In
dą re szia

vakaras. Motervs 
beveik

ne gyvos sielos 
iiaurueziu

nesimatė
Lempu 

su savo 
kopeczias

Tai asz.
Nimfarosa 

ir pęraudusi. 
Ji pakvfiyte yit \ idun.

.Jau keletą sykiu pirmiaus 
mate szi beveik vaikiszkai jau
na gydytoja ir maloniai iuji 
akimi depteledavo. Kadangi 
.ji visuomet buvo sveika ir ne
mokėjo kaip liga apsimesti, 
kad eiti ir klausti patarimo, tai 
jai Ja bar labai
ir tiesiog nustebo, 
iszg’irdo, su kokiu 

pastebėjo, 
susirūpinės,

p*yžo iii ji luputes paputusi ir 
“Atleiskite man, gydv- 

ivo dailias 
rodos

su 
bpba? Musu kaimo kiekvienas 

gydytojau, ir įlie
ja domes nebekreipia.

1,

4 4

ko Nimfarosa. 
ka. 'Trupia, 
gražus, bet 
jis dirba! Jaut tik darbas, pati
ir.Vaikai. Jis daugiau iiieko ne- 
žino. Jt’igu tamista pats norė
tum persitikrinti, tai ežia ne
toli nueit. Žiūrėkite, jeigu eisit 
szituo keliu, tai bus ketvirtis 
mylios už kaimo; jus atrasit po 
deszinei “Kolumuos Narna,’’ 
kaip jie tenai vadina. Jis ten 
gyvena. Jisai nuomuoja gražia 
vietele ir gerai vereziasi. ’Pik 

matysit, kad tiesa

turn persitikrinti,
sveikatos.

per dienas in
geresni uz 

mokslas
t i 1)1 anka ir ant laiko neužmo- 
keti taksus, baudžiama bausme 

nedaugiaus $10,000,” arba 
metas kalėjimo, arba abu, su 
persekinėjimo kasztais ir 25%. 
taksu sumos.

Jeigu dalimis taksai mokami 
ir kuomet reikia užmokėti dali, 
ir neužmoketa, gali reikalauti 
pilna suma neužmoketu taksui 
ant syk ir turi būti užmokėti* 
Jeigu in 10 dienu neužmokotat 
po reikalavimu, pareikalauk 
bausme isz 5% su 1% nuosziin* 
ežiu ant menesio pakol bus už-* 
mokėta.

Kuomet blunka netyfizįomik 
iszpildyta klaidingai arba su-*

1SZ
nesji sudavė sau 

“Ak. 
susznko

jusi; pagalinus
in krutinę su kumszczia:
tai prigavike!

Kodėl gi ji taip mane, prigau- 
Ak! T

J'4 4 
diliojo? Ak! Tai sztai del ko 
mano sunai nieko man neat 
raszo. ’Tai ji visai nieko nepa- 

i raszydavo; visiszkai nieko, ka 
asz jai diktuodavau... Sztai ka
me priežastis! 
sai nežino, 
asz mirsztu del ju. 
szita laika 
mist a. gydytojau, 
manės .tycziojasi. A k 
tie, vieszpatie!

Mano sūnūs vi
(‘su. Kad 

Ir asz visa 
juos kaltinau, ta 

o ji mat isz
J

Kaip

kaip asz

lempu, kuriu 
mu dar nuobodesne < 
i ledi dele a p y liuke.

Senuke Manigauia, 
gatve spaude savo laiszka prie 
savo krutinės, tarsi norėdama 
dar daugiau savo motiniszkos 
szilumos suteikti szitam popie- 
roliui; ji jaute, kad dabar tai 
jau i ikrai negales jos sūneliai 
atsilaikvįi ir sumiiiksztins sa* 

»vo szirdios iu jos praszyma. tik teisino toli 
Bet visgi kaž kodėl ji nebuvo 
pilnai patenkinta su sziuo 
laiszku. Jai atrodė, kad Nim
farosa perdaug skubotai ji ra- 
sze, ir ji nevisai buvo tikra ar 
tik ji bent iniAsze ypacz pas- 
kutineja dali, apie pora, dola- 
riu žiponui. Ka reiksztu ta po
ras dolariu jos suminis, kurie 
jau pralobę, kuomet ju sena 
motina dreba nuo szalcziol

Staigu, iszgirdusi isz užpa
kalio žingsnius, ji sustojo' po 
lempai Kas ežia' butu!

Aa! Tai naujasis miesto gy
dytojas tas jaunas vyras, kuris 
nesenai atvažiavo ir kuris, 
anot > paskalų, ir vėl greit isz- 

delto, kad jam

vieszpa-
gi taip

įgalima motina prigaudinėti ir 
I da tokia pasenusia moteriszko.

eidama

-- I
kaip aszf Kas per begėdystė!
Kas per begėdyste! ’ ’

Jaunas gydytojas,
ir

taip pat 
susijudinęs ir užsiszirdijes, 
mėgino ja suraminti; jis pri
verto ja iszpasakoti, kas yra 
toji Nimfarosa., IcUr ji gyvena. 
Sutrinta szirdžia senuke vis 

gyvenanezius 
savo "sunūs uz jn tylėjimą, 
graužėsi už tai, kad per tiek 
metu’juos buvo ’kaltinusi už 
apleidima, sakydama, kad jei
gu tik butu paėmė.'nors viena 
isz tu hiiszku, kuriuos ji mane 
pasiuntusi, tai jie butu atlėkė 
jos paszonen, — jeigu tik bent 
vienas isz tu laiszku butu para- 
szytas, bent vienas butu juos 
pasiekęs!

“TurOk kantrybes, senuke, 
nenusimink. Ateik pas mane 
rytmety ir asz tau pnraszyslu 
kita laiszku pus juos. O dabar 
eik namo ir giiik. Eik ir iszsi- 
m i ego k.

Tacziuus, kuomet^ už poros 
vahuitlu gydytojus gryžo at
gal, jis teberado senuke po lem
pos stulpu,

sunūs

važiuosiąs; ne 
gydymas nesisektu, bet dėlto, 
kad jis neteike su szio iniesteAflHHMĮM|HHHH^MĮHH 
lio smulkiais pongaliais. Vie- verksznojanczia. Jis tiiojaus 
nok visi vargszai ji labai my- ja pakele ir 0rikalbiiio eit rhv 
lejd. Pasakoja, kad ir jisai no- mo, kadangi jftu buvo vėlyva 
ris yažiuoti Amerikon. Bet jis naktis.

nesuraminamai

nok visi vargszai ji labai my- ja pakele ir prikalbino eit na

Kaip gaidžiui viens kita 
vaikinėjau

Su szluotom per visa kaima, 
iždavineja juokinga vaina.
Vietoje namus dažiureti, 

. Ir vaikuczius prižiūrėti, 
Blakes isz lovų iszvaryt, 

Ir kitus vabalus isznaikyt.
G blakes po nogiu dideles yra 
Norėjo net praryti jos vyra, 

Jog vos ji iszginlbejo,
Ba ir proszkai nieko negial- 

gi ai bėjo.,
* * * ..

Jeigu ant kokio susirinkimo
• būnate,
rPai gurno nekramtykite,

Klausykit, ka vienai merge
lei pasitaikė,

Jog nuo visu sarmata aplaike. 
Gumas isz burnos iszpuole, 
Nuo to juoku buvo ikvale, 
Vaikinelis skersai ant jos 

žiurėjo,
Naujo gurno pundyt jai ne 

norėjo.
Apie visa atsitikima dabar 

negaliu iszdainuoti,
Ba daug vietos reiketu užimti 
Ir visa teisybe pilnai paduoti.

* # *
Sout hside pusėje miesto, 

Aut deszimto st ryto,

malonu buvo 
kuomet ji 

tikslu jisai 
•kad jis 

ji atsi

Kolumiios Narna, 
vadina.

gedaus

atejo ir 
tuo labai
<r 
tarė: 
tojau,
S
“Jus, 
silsi rupine

At leiskite
pusiau primerkdama 

akutes sake ji. 
esat(> isztikriiji? 
ta kvaila, sena

O’

galit bile viena” paklaust 
kad j t

ja jau žino, 
kas i n 
Jus 
ir visi jums pasakys,
kvaila, tikrai kvaila per ketu- 

nuo to ’ laiko.riolika metu, 
kaip jos szitie du sūnus iszva- 
žiavo Amerikon. Ji nenori pri
sipažint, kad jie ja nžmirszo, 
kas tikra tiesa, ir ji vis tebesi- 
kvarszo raszvdama ir raszvda- 
inaT dėlto, kad ja numaldžius, 
suprasi tania,
tai, raszantT jai laiszkns. 
tie, kurie

nueikit
sakau.“

Gydytojas atsistojo, vis (Jau
gia u snsidomejes ta senuke, ir 
pasakė: “'Taip, asz nueisiu.“

Gyiutnis žingsniais jis ėjo 
keliu, dairydamas in abiejose 
pusese iszdžiūvusius laukus, 
laukianczius praplysztant lie* 
taus ir 
miaus 
žagre

ir

#

y veikslai, sveikatos perstatymai
T «ii 'i

Suv. Valstijų Vieszos Svei
katos Biuras neseniai pasiuntė 
sveikatos perstatymą in Brazi
lija kaipo dali International 

, kuris

i r parodos.

asz nuduodu...
Szi-

iszvažiuoja, taipgi 
nuveža, kad ja patenkinus. O 
ji, biedna 
Taip, gydytojau, 
iszvažiuojancziu, 
rie pasilieka, 
mato kaip ir 
prnjžiu, kai
važiavo, bet dabar asz megbiu 
nusibovyti, jeigu tik gaunu 
proga, kadangi pasaulis taip 
liūdnas.

4 4
tektimii kuo 
vargsze senuke

sene, vis turi vilti, 
visi gailisi 
o tiems, ku- 

nieko! Dievas 
asz verkiau’ isz

mano vyras isz-

) J
Bet gali but jus turite už- 

gi szi

juos p ra laužiant, pir
su lopeta, paskiau su 
ir tuomet sejant. Bet 

darbininku nesimpte ir todėl 
jie liūdni, apleisti tysojo dide+ 
liti plotu. c

Szlai ir “Kol minios Na 
dėlto taib vadinamas, 

i viena kolumt

paskiau su

/

“ĮCplumnos
mus,“ j

kad atsirėmė in
na kokio tei) seifo ves graikisz- 
ko (lievnamio, jis buvo visas 
sukiužęs Ir? baigė byrėt. Isz-

dievmihiio, fe
ui ”l '

tikrųjų-tai buvo tik bakūže. Isz 
' mm a A A * 4

užpakalio’ji^įtiyo apsupta tan-

gyventi! gi szi
11 '

“No, tamista! Netikėkit,“ 
atsake karsztai Nimfarosa. 
“Ji tąįpgi tjjretu,-jeigu tiktai 
jioretu. Ji to nenori?’

“Kaipdull“ užklausė gydy 
tojus antakius pastatęs. !

Pamucziuci jo nusistebeji-' 
ma Nimfarosa pratruko juo-? 

stip-kais, pUrodydatnu • savo 
rius baltus dantis.

r
1 ’

kaus figų sodno, o prieky sto
vėjo du* kupecziu szieno.

44 A r • i • X

szauke gydytojas, sustojęs prie 
surūdijusiu ir žemen insmigUr 
siu geležiniu vartelių. ’

Basas vaikiukas,’ kokiu de- 
szimties metu, apkabės rusvais 
plaukais, nuo‘■saules nudryžu
siais, ir su pora žalsvu akiu 
kaip ir laukinio katinėlio, isz
ejo laukan. .

, l
♦ Į 1 p . 1 *

Toliaus bus.
1 ’ i ■ ' :

Ar vra kas namie?v M
i < 

pa*

ir žemen insmigu 
siu geležiniu vartelių.

' **

■i.J,

■i »■

Lietuviizka* Bankicrjus 
'ir{

J, G. BOGDEN
’ , ,, . . , .p ... *7®* ■. JT.

■ki |W>

K T H *Wi ’ll
S=B 
■' flL *

Laivakorczhr Agentai į
« i pwe i I f''

4 S. Main St. Du Btofe, Pa.
V r ■ <
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Budai lllinojaus steite? 
Gana, dideliam pjeise.

Buvo ten juoku invales,
Isz vienos kva i lios bobelys, 

Pamislino pamesti vyra szita, 
Užsimano vyra kita.

Kaip sumano ir teip atsitiko, 
Savo biedna vyra paliko be 

skatiko,
Iszdume po velniu su bur- 

d ingi er ių m,
Su jaunu smarkiu dobilėliam. 
Kur jie dingo, niekas nežino, 
Iždume ant treino paskutinio, 

Nodažinojau koki dar^gyve- 
nima. turės,

Bet Dievo * pnlaiminiino vis 
neaptures.

Centenniaf Exposition, 
dabar Rio de Janiero tęsiasi. 
Biurui praneszta apie parodos 
nusisekima. Perstatymas susi
deda isz dvieju stalu, prie ku
riu sėdi dvi lėlės apie deszimts 
metu 
Valgis priduoda apetitu, 
vieno stalo nėr pieno, daržovu 
ir s z. vieži u vaisiu. Tos lėlės prie 
to stalo gražiai aprengtos, bet 
veidai be jokios spalvos ir akis 
sunkios. Bet prie kito stalo le- 

ir link- 
sjnos, nes ant ju stalo matyti 
maitinantis maistas.

Kasdien motinos ir mokyto
jos stovėjo priesz ta staleli 
vaikais ir rode skirtumą tarp 
Vaiku, kurie gere pieną ir valgė

senumo. Pietų laikas.
Ant

les raudonos, sveikos

su

atgal ir vis atsivedė

tinkama valgi ir tie, kurie taip 
nedaro. Ir suaugę vis kelis kar
tus ,gržo 
kitus vaikus.

—Forelcn Langungo Infor. Service.
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REIKALINGA.

ma permaža, nėr jokios baus
mes. Jeigu toks praneszimasi 
pasekmes bet uer noro sukti, 
pridėta 5% visos sumos, su 1% 
nuoszimeziu už keikviena me
nesi iki užmokėta.

—Foreign Language Infor. Sefrlca.
W III I* ■! IIIMMMIMM—Illi..............

ROYAL MAIL
“rATOGUMV KKL1AS” 

IN EUKOPA
| Vienos klesos kajutomis garsas **0” 

laivai “Orbita” ir “Ordano” duoda ; 
smagu kelia in Hambnrga. Laiva
korte antra klesa $130. Trecztos 
klesos $103.50.

Pavasary pradės plaukti laivai 
“Orca” ir ♦‘Ohio” 

t KOVAL MAIL STEAM 
Į PACKET COMPANY, ; 
| Sanderson & Son, Inc. Agents 
į 2(> Broadway, New York*
| arba pas vietinius agentus.
------ ------------- - ----------- --------- -------------- —- -----

DUOKIT APDARYTSAVO 
SENA8 KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sęua 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply-

I

r

ė

Vidu-ainžiaus moterų did szus ir be virszm Prisiunskit 
lengvo imuninio darbo- jr pa- pasiims,
prasto valgio gaminimo. Maža,
sžeimyua dvieju ypatų. . AJga 

vigadnas$30 ant menesio u* 
kamba ris. Atsi sza u k i t e 
viszkai ar aii^ėlskai.

Mrs. C. P. Lelash, 
Lakewood, N. J.

Cross Street

lietu-
(t.1!)

•I

i

iin

o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunškite knygas iii jie
du kai je M Saules?’
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

o darbas

UI

A?

4
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Mokame antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedant prie jus 
ptnigu i Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnesxat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikale su musu banks, ne
paisant ar malas ar didelis.

Wanks* adaras nuo 9 ryte Iki S 
'popiet. Sabatomls 9 ryte iki 12 vai.

CAPITAL stock ii»,ooo.ee 
Surplus Ir Profits >630,240.50

Žinios Vietines
— Kovas atėjo kaip avinė

lis bet iszejs kaip levas.
— Pacztas 

tiejei, kurie
prancsza, 

neinsitaise pnez- 
' tintu dežukiu prie duriu turės 
ejti ant paczto atsibūti groma- 
tns ir laikraszczius.

— Laidotuves n.
McEnroe atsibuvo
gai ant kuriu dalybavo szimtai 
žmonių. Neknrie sztorui buvo 
uždaryti lyg piet ant atminties 

i mirusio senuko.

jog

a. kunigo 
iszkilmin-

Isz Shenandoah, Pa.
-mum —mim mi     . -

KAIP ŽINO KAS TURI MO- 
KETI INEIGU TAKSUS. h

v
'■<i,

s
.1

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARIX)W, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kaslorlus.

Ant. J. Sakalauskas
UBTUV1SZKAS GRARORIUS 

IR BALSAM l’OTOJAS

r4
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Laidoja kilnus Numirėliu pax*l Nau- 
jausi* msd*. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu ylsoklus pamlnkhiR, didel
iu* Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA UUkrelp- 
kltaa pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

SOI E. Pine NU Mahanoy Cltv. Pa.
W——asai is n n Oisi ii »e< e— • •• •• •«•*•••*eaassJ 

JONAS M. CISARIKAS | 
Fire Insurance Agent

E
i

Apdraudžlu (Inazurinlu) Namus, 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

3

I
315 W. Mahanoy Avė, Mahanoy City:
UWtetefWSWMNHtntMOH* INHIimtlllMHIIIIHOtlilWI

W. TRA8KAUSKA3 
riRMTn-nir, t.TRTtTTISZKAS 

flUBOBIUS 1UHAH0I CITY. TA
Wl*i*.<**'» • *• •>

lAldoja K imu e Numirusiu. Paeamdo 
Automobiliui del lAldotuvlu Krlk- 
aztlnlu. Veeellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. L
230 W. Centre HU

I

ANT PARDAVIMO.
Eurma 75 akom Locust val

ley. 4 ma i les nuo Mahanoy 
City; 
kliai.

i 
km 'tw.

f*Nedėliojo “nezaležni- 
maldnamij atsibuvo pa

maldos liotuviszkoje kalboje: 
kurias laike pons Gretinas. 
Daug žiopliu suėjo klausyti 
pamaldų lietuviszkai.

- Križinaiickas
valdžei bule mote re Leonia 

Komarovvskieno davė jam 
spaudyti 
____ j ant “ 
teipgi buk motore jam pasinio 
50 doleriu ant advokato ir kad 
josios neižduotu. Teismas at
sibuvo pas skvajera Ta baru 
kuris nusiuntė teismu in 
Pottsvilles suda.

— Aptiekoris Kazunas jum 
duos patarimu kaip apsisaugo! 

iigjb 
randasi geriausi vaistai 

padaro

ku

no

>)

I katus

4 nudirs
Holstein karves, ar- 

visztos; naujos 
grr psiniii 

vaisiniu

i i

J

žiopliu

iszaiszki-

davė 
apsmoižcnczius pla- 

nezaležninku,”

skvajera 
nusiuntė teismą

17
kiaules, 

maszi nerijos, 
krūmu, 260 vaisiniu medžiu.i nuo visokiu 
Norintieji pirkt atsiszaukit pas 
II. W. Creasv Box 147

Mahanoy City, Pa.

1000

ceptus 
t. 20 ginusia.

nes pas ,|iji
, o re- 

kanuoteisin-

, y
Kliu' 
U A

Nedelioj 18MorcziausIn ton ir 
adfialloei

Ekskursija in Philadelphia
SPECIALES TREINAS SUBATOS NAKTĮ:

Vidujiniu Užmokeseziu Biu
ras gali keliais budais sužino
ti, katrie užmokėjo 
neužmokėjo taksus nuo ineigu.

Užmokeszczin aktas reika
lauja, jog visi asmenys, glo
bojai, sergėtojai, korporacijos, 
bendroves, organizacijų afibie- 
riai ir darbininkai Suv. Vals
tijų, kiltie kitiems 
metus iszmokejo $1,000 arba 
daugiaus, turi iszpildyti infor
macijos blankas. Tokiu budu 
Ineigu Taksu Biuras žino kat
rie uždirbo $1,000 ar daugiaus. 
Kiekvienas darbdavys turi isz
pildyti informacijos blanka už 
kiekviena darbininką, kuriam 
per 1922 motus užmokėjo $1,- 
000 arba, daugiaus. Ypatinga 

| atyda kreipta in reikalavimu, 
jog bendroves, apart prisiun- 
eziant regulariszka bendro
vėms blanka, form 1065, turi 
prisimisti informacijos blan
ka, kuri parodo kiek algų isz- 
moketa kiekvienai!! bendroves 
nariui.

Prie 
droves 
kiek i

ir katrie

aktas 
asine ii v s

per 1922

“ii

M 1

Isz Shenandoah .........
Isz Mahanoy City ($3.

.Is/. Tamaqua ($3.2$) .
9 r.5)

*) • 
*« •

9 •** »
9 • • > .

00 ryte
<19 ryto
16 ryte

T

Mahanny City. Pa. I

LletvvKikas Graborlns

K. RĖKLAITIS
“I

laidoja Numirėlius 
naujausia mada ir moksle.

Turi pagalbininke moters.
Prieinamos prekes.

pagal

I

__________

a
ta***
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512 Wee! 8pnee Street 
■AHANOT CITY. PA.

Bell Telephonan No. 149

C H A S. 8, P A R M L E Y 
Notary Pnblk-Real Relate Agent 

□eigų norite pirkti ar parduoti Stuban, 
nsea galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

randas Ir telp toliau s.
Y38 W. Centre SU Mahanoy City. Pa.

Tvlrcaiaasla Llehnleaka 
B A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banke Departamento.
Estu po prletlura Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Baakoja nsgali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki
am!. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kuraa. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Pampinu Paszpor- 
tus kelLaujantlems In Lietuva 
Tiekas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o
ateaklma. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
501 W. Mahanoy Aven 

MAHANOY CITY. - FA.

gausite teisinga

I

;Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

Buvusia daktaras kariumeneje. 
Gydo visokias ligas. 

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-laikinls ofisas randasi 
KAZC.VO Al’TlEKO.IE, 

38 S. Jardin St. Shenandoah, Pa.

GERA PROGA PLIKIAMS!
. > '■ ■»

Arablszka Moatls yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pa Ir savo adrosa tai aplaikys tuju

* arablszkn gyduolių dykai. Raszyklte 
ant sxio aureso Dr. Jmbco, 235 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kit* tos ulos progos vis! kurte yra 
puo-pllktol arba visai yra nuplikto. Lf.

rduollu dykai. Rantykite
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mosul; kuri turkai nori sau prisisavyt.
Po nesutikinihi kuris kilo laike konferencijos ’ 

Mosuli, kuris priguli jiems pagal juju tvirtinimu, o 
guli ant luoteliuveikslo matome garsinga tilta kuris 

nigu pastatyti akmenini.

NESULAUKS PARGRYŽ- 
TANCZIO SŪNELIO.

į

I/uisan ne, 
prick tam ir visa 

nes miestas

Purkai 
aplinkine, 

neturėjo
Ant pa- 

nžtektipai pi-

i
J
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Viskas.saldžei miega 
tamsume nakteles,

Tiktai dar girdėti 
verksmas moti neles.

Ji verkia - dejuoja 
sėdi prie langelio,

Lauk sūnelio gryžtjint 
isz Anieriko skalelio.

Jos veidas raukszletas 
indube akeles, 

Iszbahisios lupos 
skausmas ant szitdelcs.

Nežino kur jis dingo 
kas jam atsitiko, 

Kaip užpusto žvakes 
ugnis jis pranyko.

Jei rodos kad vakar 
mažiuleli liūliavo,

Geltonus plaukus glostė 
veidelius bueziavo.

O dabar ji viena 
verkia - dūsauja, 

Negali užmigdyti.
jos naktis tamsioji.

Jau visur vaizdenas 
šunelio veidelis,

Ir ausvsia skamba 
malonus jo balselis.

Bet... tuszczios svajones 
negryž jos sūnelis,

Užmusztas kasvkloi 
nuo juodos migleles.

Duok Dieve jiai kantrybe 
senai motynelei, 

Ta viską iszkesti 
ramvbe szirdelei.

M. A. Karbonskiene.

kompanijos, bon- 
ir 1.1., In r i prisknityti 

vij’szh'iiki užmokėta, 
(agentams) nuosziincziits, pre
mijas, dalis bizno pelno, ir jei
gu kam pristato valgi ir miego
jimo vieta tai priskiiityti už ta 
viduiinifczka kaina.

Bankos, ir panaszios organi
zacijos, turi 
nnoszimcziii 
kaito prie
jeigu dasiekia $1,000 arba (lan
giaus.
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Informacijos iszpildytos ant 

fonuos 1099. Ant fortuos 1096, 
pažymėta, kiek yra atskiru in
formacijos blanku ir perdavi
mo laiszko vieta užima. Infor
macijos blankus turi 
gražintos
Internal Revenue, Sorting Sec

būti su-
in Commissioner of

I Ir M
■I

tion, Washington, D. C. Vidu
jiniu užmokeseziu kolektoriai 
neautorizuoti priimti tas blan-
kas.

PREZIDETO HARDINGO PRIVATISZKA PALICIJE.
nedarnaus prezidentui Har- 

itiszkus palicijantns kurie 
narna. Paveikslas parodo

Miestiszka palicije dauginu 
dingu), nes kongresas paskyn* 

sa ligos 
mis.

tarnaus prezidentui ir 
nauja palicije su mandiert

pri v 
jojo

Geri Dantis — Gera Sveikata
Atlikimui gerai savo darbo, reikalinga turėti 
gerus dantis ir gera sveikata. Prasti .dantis 
yra priežastis daugelio sirguliavimu kurie 
priduoda jums daug bedu ir kartais reikia 
m tekti darbo. Dabar yra laikas vengti 
blogu dantų.. Valyk savo daptis su saugiu 
ir atsakaneziu Colgate’s 
Ribbon Dental Cream

Daktarai
ir

Dentistai
Rekomen

duoja 
Colgate’s

i

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

...... . -te

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
• 704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
150 Paveikslu.
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Tūkstantis Naktį
irViena

s

s
««1

M

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

mano 
Naktų ir Viena

“Tūkstantis

GorbeniasiB Tamlstal:--
Sulaukiau nuo juau Hlunczlamos 

vardu knyga
už kuria tariu

Kzirdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvontai ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį ruposczlai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS,
18 d. Gegužio 1921m.

“Tuksiantis

Dv. Palazfiuonys, 
Czeklszkcs vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva.

<4

Teipgi galima
Preke knygos Amerike $2.00 

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA.

Iužpildymo Įnikus
1 iki Kovo 

Tos informacijos 
sargiai peržiurėtos su asmeniu

Sausio m

vra nuo
15, 

blankos at-

.Jeigu

1923.

taksu
r

sugražinimaist.'
niokotojo asmeniszkas sugrąži
nimas
užmokėjimu.
ant.

koki norsnepranesza
kuris prane.sztab 

informacijines blankus, 
Vidujiniu Užmokeseziu Bordn^ 
tuoj pradės veikti. Tokiu budu 
tukstaneziai kurie neužmokė
jo taksus sujeszkoti, ir szimtai 
tukstaneziai doleriu už taksus 
atgauti.’ J *

-------------------------- y ■ ---- ------- -- ------------------ -

parsidVoda namas. .
Namas ant puses loto po No. 

.707 S. Centre St. Ant kito 
loto sztebelis. Kreipkitės

Leaheys Hardware Store
26 E. Centre St.

Mahanoy City, Pa.(in.9)

galo 
pas.,

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY. PA.

-—’—7 .
Nori kad taupytume t savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliains.
Musu depozitorai yra musu prietoliai ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia ’ paturima kur geriausia investyt
’ pinigus. Prigelbes jumis pirkti praporto. 
Gera banka yra jusu geriausis prietelis. 
Dekite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

• DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vlce-Proz.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. G A VU LA.

P. F. GUJNAN, Sek. Kasljorlus

tol

----- ------ r11 ” ................ .. '■ —...........■■ -............. . ........... . 1 ' ■ ■■ ■------- ■ 1——----------------------------

BABY PHONOGRAPH
Mažiukas bet kaip tikras Fono- 

grajina visokius dide-grafas
liūs 10 coliu rekordus. Plieno 

dirbtuves gva-|
> rantuotas, visas virszus meta
ninis juodai ©meluotas, didu- 
Cmas 7x8 coliu. Su prisiuntimu 
?in namus $3.00. Mes užlaikome 
□visokius lietuviszkus rekordus 
sir siuneziame in kitus miestus 
<per paczta. Katalogu siuneziam 
□ siuskite ant szio adreso:
> JUOZAS F, BUDRIK, 3343 S.

geri viduriai,
z

M '.Mm
hlAi:BnIHill. 1

Iii
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a
dykai. Laiszkus ir pinigus

HALSTED ST. CHICAGO.
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KASIMAS ANGLIŲ DEL FRANCUZU.
Norints vokiecziai užsispyrė nekasti augliu 

trikte bet franeuzai paeys atvožė savo darbininkus 
anglis iszsiunsdami in Praneije. Kariszki sargai dažiurineja

Ruhro <lis- 
ir kasa

viso darbo.

į'V ;i!r#

&wC.

"vV

;x
■fe

X

1 r.' v

Į. >.

? va

ti *

v 5

. n Y _

■ . • v

1{J. ^ ^ss*’

X V■n ■" T;.' 
Ml df .K t fe

’
M *■ ii <i*

iff

V i' * S '

^7 į \

t "rt. '’%. X i

©

ar- v \"

NERADO SKARBO KAREIVIO GRABE.
\’aldže ana, diena, atidarė

I

kareivio isz
’Rusijos, kuriame ketino rastis paslėptas skarbas rusizsko ou-

O*raba prisiunsto

rūbe radosi daug deimantu ir carisz- 
ka karūna, bet kada graba atidarė persitikrino, buk iszski- 
ront lavono daugiau jame nieko nesirado.

ro. Paskalas ėjo, buk <r

pabaigtas ant 
Nereike isz kalno

POMNIKAI
Jeigu užsakysite dabar poni 

nhika tai bus 
pavasario.
nieko mokėti, užmokėsite kada 
bus pastatytas ant kupinu.

E. T. Everett,
S. 3-rd St. Mahanoy City, Pa.

ant Pardavimo.
Namai po No. 1021 E. Mah- 

anoy St., ir
Mahanoy City. Kas pirks stu- 
bas gales tuoj insikraustyt nes 
locn i įlinkas i szvažiuoja.

T. Kvederas,
1021 E. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.

1020 E. Pine St.,

(t.20
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