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ISZ AMERIKOS
TRUKO JAM

SZIRDIS
NEAPSAKYTA GAILESTIS 

PO MIRCZIAI SAVO 
PACZIOS; TRUKO 

JAM SZIRDIS.

Yosemite, (M Ii f. — Charles 
W. Howard, 3(i metu, kemikas 
isz San Erancisko, mirė czio- 
nais isz priežasties sutrukime 
szirdies, rsz priežasties didelio 
gailesezio per įnirti savo pa
ežius Daratos, 36 metu. Howar- 
dai apsivedė trys menesiai ad
gal, at važiuodami in czionais 
ant savo vinezevones keliones. 
Howardiene tuoj apsirgo atva
žiuodama in czionais ir likos 
nuvežta in ligonbutia mirdama 
in kėlės dienas.

Vyras taip tuom persiėmė, 
kad bandė atimti sau gyvasti. 
Draugai ji sergėjo diena ir 
nakti ir nt rytojaus nuvežė ji 
in ligonbuti kur daktarai per
sitikrino kad jisai panaudojo 
trucizna, bet vėliaus pasirodo, 
kad jojo szirdis truko isz gai
lesezio.

MOTINA PULDAMA TRE- 
PAIS, UŽMUSZE SAVO 

KŪDIKI
Wilkes Barre, Pa ė

dus savo 4 men 11
‘ t *4gir- 

- • r idii

nubėgo ant virszaus apmalszyt 
ji. Paėmus kūdiki ant ranku, 
liūliavo savo mažulėli, o kada 
neužmigo pradėjo eit žemyn 
pagamint jam bonkute [>ieno.

, pa
st aczi a

v0r-

Kokiu tai nežinomu budu 
slydo, puldama tropais 
galva žemyn, taip nelaimingai, 
kad kūdikiui perskėlė galvute, 
nuo ko mirė ant vietos. Motina 
taipgi skaudžei susižeidė, bet 
atsisakė važiuot in ligonbuti.

NUBODO JAM VEDUSIS 
GYVENIMAS.

Nanticoke, Pa. — Slanislo-
27 metu, ate-vas Trodžianas, 

me sau gyvasti, pasikardamas 
kalėjime. Stasys
dės tiktai keturi menesiai. Ke
tino jisai stoti ant teismo už 
nedavimą maisto savo paeziu- 
liai, kuria taipgi gerai apmusze 
už ka likos aresztavotas.

buvo apsivc-

stoti

ILGAI LAUKE ANT
NAUJOS PAVARDES

Pittsburgh, Pa. — Po 29 me
tu sūdąs ant galo pavėlino Jo
kūbui Yurkauskui permainyti 
savo pravarde ant Jacob York.

Yurkauckas padavė praszy- 
ma in suda 1897 mete idant jo
jo pravarde permainytu, bet 
apie tai sūdąs mažai rūpinosi 
ir peticije ant permainos nebu
vo perstatyta in suda, bet kada 
tomis dienomis Yurkauckas 
panorėjo praszporto ant iszko- 
liavimo in tevynia ant vardo 
York, pasirodė kad tai jojo ne
teisinga pravarde. Advokatas 
nubėgo in suda apsakydamas 
apie sena peticije, sūdau per
žiurėjo popieras ir t no jaus da
vė jam nauja pravarde.

AMERIKONAI YRA GERAIS 
KRAMTYTOJAIS.

Washington, I). C. — Vertei- 
gystes departamentas apgarsi
no, buk 1925 mete, 41 dirbtuves 
kramtanczio gumo iszdirbo to
jo materijoje už 47,858,500 do
leriu. — Ka žmonys darys lai
ke prohibicijos, nors szmoteli 
gumo sukramto kada troszku- 
mas užeina, idant užmirszti
ppie sausumą*

k
i,
i,

JAUNIKIS 19 METU, 
NUOTAKA 72 METU

JAUNAVEDŽEI SAKO KAD 
YRA LABAI LAIMINGI IR 

U2GANADYTI VIENS 
ISZ KITO.

Richmond, Va. — Roy Hin
ton Mathe\Vs, 19 metu ir jojo 
pacziule 72 metu, užbaigė czio- 
nais savo “medaus kelione” ir 
sngrvžo

medaus kelione“medaus kelione” ir 
adgal in Newport 

News ant apsigyvenimo. Apsi
vedė jieji praeita Subata.

Jaunavede su 
mu apsakinėjo apie laiminga 
gyvenimą su savo jaunu vyru. 
Jaunavedžiai nenorėjo repor
teriams duoti save fotografuot. 
“Jaunavede” sake, buk buvo 
tai meile isz pirmo pasimatymo 
ir nenorėjo vilkint ne dienos 
bet apsivedė in tris dienas po 
susipažinimui su Roy. Abudu 
susipažino laike 

neiszpasakytinai lai-

pasisziauszi-

laidotuvių.
“ Esame
mingi vienas isz kito 
nuotaka.

Gana su tokia laime, jaigu 
galėtu būti josios anūku.

kalbėjo

v v ra s

NEBYLE ISZ DŽIAUGSMO 
EME KALBĖTI.

Corning, N. Y. — Viena New 
Yorko moteriszke, Betty Lun- 
greniene, kurį du kartu parali- 
žiaus isztikta, buvo per ilga 
visai nebyle, dabar 
gavo žada. Pus ja vakar

...... sesuo,
Anna BTdOm/piisFfenė, Sti kuria 

ketu-
Paregėjus 

taip

p(*r 
staiga at- 

atsi-
sesiiolankė i "'i ChHigos jos 

a ___ fry...: r
ji nebuvo maeziusi per 
riasdeszimt metu.
savo seseri nebyle buvo 
stipriai sujaudinta, kad staiga 
enie kalbėti.

DVI M0TERES GYVENO 
KAIPO VYRAS SU 

M0TERE.
Lincoln, Neb. — Dvi mote- 

res, kurios 
moterystes,” likos czionais 
aresztavolos už nenžmokejima 
už pernakvojrma hotelyje isz 
kurio buvo iszmestos ir laiky
tos ant tolimesnio tvrincjiino.

“Vyras,”
N. Z. G arei

<

1

susiriszo mazgu 
likos

kuris pasidavė Dr. 
s, 41 metu, buvo pa

sirodęs vyriszkai. “Pati” pa
sakė, kad vadinasi Mare Pri
menu, 31 metu. Pribuvo josios 
isz Sheridan, Wyo., apsistoda
mos hotelyje ant keliu dienu.

30 DIENU IN KALĖJIMĄ UŽ 
PARODYMĄ LIEŽUVIO 

PALICIJANTUI.
Detroit, Mich. — Pranas Col

lins, 20 metu, persitikrino, kad 
negali parodyt liežuvi palici- 
jantui kuris ji aresztavo, už ka 
likos nubaustas ant 3 dienu iii 
kalėjimą.

Collins likos aresztavotas 
per palicijanta Archie Hazen 
už ubagavima, bet sudže ji pa
leido ant liuosybes. Kada Col
lins apleidinejo suda, iszkiszo 
liežuvi palicijantui, ka užtemi- 
nes sudže paszauke adgal Col- 
linsa padovanodamas jam už 
tai 30 dienu už pažeminimą pa- 
licijauto 4‘u.. >>

likos

Pati

majestota.

Paskutines Žinutes.
11 Herrin, Ill. — Trys ypa- 

tbs sudegė ant smert kada na
mas Jameso Stumiu sudege 
nakties laike — tėvas ir dvi 
dukteres.

H Philadelphia. — Dr. Pra
nas Huntoon, per szeszis metus 
dirbo sunkiai ant iszradimo 
gyduolių prieszais uždegimą 
plaucziu. Badai turėjo tame di
deliu pasekmia ir iszrado būda 
gydymo tosios pavojingos li
gos. _ _________
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Isz Visu Szaliu
SIBIRIECZIAI

ŽMOGEDŽIAI
VYRAI UŽMUSZINEJA SA

VO PACZIAS IR VAIKUS 
ISZ BADO IR JUOS 

SUVALGO.

Nome, /Maska. — Kapitonas 
laivo “Trader Ira Kouk 
būdamas in czionais, apsakinė
ja apie baisu padėjimą gyven
toju Si beri jos, kur 400 gyven
toju prie A laikos pakraszcziu 
mirszta nuo bado, pasilikdami 
žmogedžiais. Gyventojai netu
rėdami prie savos jokiu gink
lu, nes Šoviniai atome nuo ju 
visokius‘ginklus, ne turi kuom 
szaudyti žvėris. Kada gyvento
jai pradėjo mirti nuo bado, 
pradėjo užmiiszinet savo pa- 
czes ir vaikus. Kaip kur vieni 
kitus užmuszinėjo ir suvalgy
davo. Iszbadeja gyventojai da
re medžiokles ant savo kaimy
nu 'kaip ant žvėrių.
ISZGAMA MOTINA, PAGIM
DŽIUS KŪDIKI, PAMĖTĖ

SZUNIUI KAD JI 
SUĖSTU.

Vidinius. — Bestije žmogisz- 
kam kūne yra kokia tai tarnai- 
te Marijona Horak. Ana diena 
pagimdė jiji nelegaliszka kū
diki, pasmaugė mažiulei^ po 
tam numėtė ant sziaudu malki- 
nyewiojo. Negana to, inleido al
kana sziini, idant kūdiki suos
tu, uždarydama duris. Bet szuo 
matyt turėjo jauslesne szirdi 
už žmogisZka, apuosto lavonė
li, bet nejudino ir pradėjo 
graudingai loti, ant ko atkrei
pė kaimynu atyda, ir jie atėjo 

szuni ir ten 
pasmaugta 
iszsidave.

uždaryta kalėjimo.
NUSKRIAUSTAS VYRAS 
NUKIRTO GALVAS SAVO
PACZIAI IR JOSIOS 

MEILUŽIUI KADA 
MYLĖJOSI 
GIRRAITEJE.

Vilka vi szk is. — Bazilus Ver- 
bacz isz Žukovicu kaimo, na

šavo paežiai Juli
jai ir josios meilužiui vaitui 
Vladui Leszczinskui, 50 metu, 
po tam pasidavė iii rankas Į>a- 
lieijos.

Keliolika metu adgal 
jisai “ant vieros” 
nuszkovicziute isz to pat ii 
kaimo. Kada isz tosios meiles 
užgimė jiems kūdikis, Janusz- 
ke vieži ule apskundė vyra 
idant jai mokėtu mėnesine ant 
užlaikymo. Sudže kalbino po- 
relia idant apsivestu, bet už
ėjus karei, 
stoti in vaiska ir szliubas likos 
atidėtas ant 'tolinus. Paliko ji
sai [irižadėjimą ant raszto, kad 
sugryžos namo po karei dalai- 
kvs duota žodi. v

Sugryžos namo po karei, ap
sivedė su Julije. In kiek laiko 
po tam vyras dagirdo, kad jojo 
pacziule susinesze su vaitu. 
Pradėjo sekti paskui juos. Tu
la diena vaitas atvažiavo isz 
miestelio pas Verbaczus. Tokis 
atsilankymas atsitikdavo lan
kei. Tuom kart Verbaczas isz- 
girdo kaip jojo pacziule susi- 
tarinejo su vaitu ant suėjimo 
artimoje girraiteje. Kada vai
tas novos iszvažiavo, apgavin- 
ga motere pasakė vyrui kad ei
na atlankyti savo serganezia 
pažystama artimam kaimelyje. 
Motere iszejo, o vyras pagrie
bęs kirvi nubėgo paskui jaja,

pasmaugė

bet nejudino ir

paleisti uždaryta 
surado 
viskas

kirto galva 
josios

)) pri-

kūdiki ii'
Maro likos

IR

gyveno 
su Julije Ja

is

apskundė

Verbaczas turėjo

r. W. BOOZKOWHKI, K4fl«r
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PADĖJIMAS KA mpinio akmens po hare ingo stovylu.
tukstancziu žmonių dalybavo padėjime kampinio akmens po stovylu

— Vice prezidentas
Suvirsztim 40

koki stato Marion, Ohio, del atminties mirusio prezidento Iii rdingo. 
Davies padėjo akmeni. 

, Į— , -l-.l I.H ■ 4—............................. ,     .

ant karszto darbu. Szokes isz 
krumu užklupo aTit abieju, nu- 
kirsdamas ūbiems galvas. Po 
tam nubėgo pas szaltysziu ap
sakydamas ka padare, bet jam 
netikėjo. Tada nubėgės in pall
et je apsakė viską.

Palicije iszl yri nejus viską, 
surasze protokolą ir uždare žu- 
dintoju kalėjime Vilkaviszkyje 
lyg teismui.

ISZ LIETUVOS

BAISI MIRTIS ISZGAMO 
TĖVO, PADEGE GRINCZIA, 

IR PERPJOVĖ SAU 
GERKLE.

Varszava. — In palicije Gu- 
atejo 17 melu Marijona 

, duktė
artvmo kaimelio Sa- 

i ap
ie va.

rase, 
Markovska 
riaus isz 
koezino, sudedama baisu 
kai tinimą prieszais savo 1

Mergina pripažino, buk likos 
subjaurinta per savo 58 motu 
tęva Vaitiekų, kuris jaja pri
verto gyventi su jnoin daugiau 
pėr visa mota po bausme nužu- 
( 
pra neszus 
nuolat 
ūmi.

Kada levas daginio link jojo 
duktė atsilanko in palicije, se
nas iszgama inpuole in baisu 
pasiūt ima. Nužiūrėdamas, kad 
jojo brolis in tai insimaisze ir 
prikalbino mergaite idant da- 
nesztu apie* tai palicijai, 
griebės buteli su karasinu, 
bego pas brolio tvaria ir pade
gė visas triolias.

Po tam nubėgo ant pastoges 
savo grincz/ios, perpjovė sau 
gerkle britva ir uždegė sziau- 
dus ant stogo.

Taigi, sudege dvi

gaspado-

lininio. Butu apie tai greieziau 
policijai, bet Levas 

jai kerszino nužudiiii-

pa- 
n n-

gaspado- 
rystes, o Mai’kovski surado su- 
anglijusi degėsiuose.

VAISKAS SZAUDO IN BE
DARBIUS DARBININKUS

8 UŽMUSZTI, DAUG 
SUŽEISTA.

VaTszava.— Isz priežasties 
bedarbes daiigeliosc vietose po 
visa Lenkija kilo darbininkisz- 
ki maisztai, nes žmonys neturi 
darbo ir maisto spirdamiesi 
nuo valdžios paszialpos. Osoro- 
vieuosia, kur randasi dideles 
plieno dirbtuves ir darbininkai 
sustraikavo spirdamiesi dides
nio mokesezio, kilo sumiszimai, 
kada darbininkai atėjo in rotu- 
že pasiskunst valdžiai. Vais
kus likos iszszaūktas ant isz- 
vaikinimo susirinkusiuju, o ka
da nepaklauso, vaiskas szove
in myne alkanųjų, užmuszda- 

pas'islepdamas krūmuose. Ma- mas asztuonis ir sužeido dau- 
tę viską ir užtiko meilužius golu ~

LIETUVOS GELEŽINKELIU 
ILGUMAS.

Bendras Lietuvos placziuju 
geležinkeliu ilgis dabar sic'kia 
1,128 kilom. Geležinkeliu sto- 
ežiu yra 110 ir 37 sustojimo 
vietos keleiviams inlipti.

Bendras naudojamu siaurų
jų geležinkeliu ilgis siekia 449 
kilom. 

1 **- ■ ' .1 * . • . ♦

DEGTINE NUVEDE 
LENKIJON.

Utenos 
atgal

Said u t iszkis, 
*—Dvi savaites
(r r>

apsk r. 
vietinis 

yventojas pil. Sklinnskas isz- 
ejes bažnyczion negryžo namo. 
Jo namiszkin buvo manyta,' 
kad ji nužudė pil. Laszinskas, 
su kuriuo juodu

buvo

‘ ‘ romansą vo ’ ’ 
prie p. Barauskaitės. Ilgai jesz- 
kta “lavono”,‘ ‘ lavono 
surasta.

Pagailai!,

bet niekur lie

pasiteiravus pas 
Lenkus, pasirodo, kad Sklians- 
kas gryždamas girtas namo 
isz Labanoro miestelio ir 
klydi‘S miszke staeziai pateko

sargybos prieglobst in 
nata Įpintas Szvenczio

pa-

Leirku 
ir t'npo 
niu kalėjimai).
VAIKAI SUDEGINO NAMA.

Painusis, Alytaus aps4kr. — 
Parceliuojant Paini įsi o d va ra, 
D.Gimba, kaip bežemis 
jame nedideli žemes : 
Gavės žemos, isz visu ] 
gu kurpsi duotajame 
Nors vargingai, uoszviui ir ki
tiems padedant, pasistatę

; gavo 
sklypą, 
pasiau
sk lype.

gy
venama narna ir kluoną. Pasi
statęs neigai jais naudojosi. 
Baandžio 26 d. jo trobesiai ir 
visas inventorius paskend ug- 

Priežastis tosnies liepsnoje.
nelaimes buvo jo paties vaikai. 
Ryto, kūrenant krosui, vaikai 
pradėjo rūkyti kambary,, bet 
tuo laiku buvusi 'kaimyne juos 
sudraudė, todėl jie paėmė žari
ja, iszejo laukan. Vaikams isz- 
ejus, tuojau pasigirdo nepa
prastas 'ūžesys. Ūžesiui didė
jant, D. Gimba iszejo laukan 
pasižiūrėti ir pamate jau antra 
namo gala paskendusi liepsno
je. Kadangi vejas labai didelis 
pute, tai viena minute apėmė 
visus trobesius, net nespėjo 
nei karves isz tvarto iszlęisti. 
Be to ta paty ryta pelkėj pri
gėrė paskutinis jo aiklys, Isz

net

vakaro užklimpus -arkliui, D. 
Gimba nesiskubino jam suteikt 
greitos pagalbos, toctel arklys? 
Užgulėjęs visa naktį pelkę j, 
iki ryto sustingo. Taip žmogus,
del neatsargumo ir nerangumo 
per kelias valndas liko toks 
kaip stovi.

NAUJI LIETUVIU PERSE
KIOJIMAI VILNIAUS 

KRASZTE.
Vilnius. — Vilniaus enddku 

szulo (Įlįsto puolimu ir provo
kacijų sėkmėj visam Vii niaus 
kraszte prasidėjo nauji Lietu
viu persekiojimai ir suimineji- 
mai. Sfcvenczionyse suimta 10 
Lietuviu gimnazijos mokiniu 

amžiaus pradedant 
Bę to, suimta 

Lietuviai, mokėsi Svenczioniu 
Lenku mokytojif seminarijoj, 

mokiniu policijii dar

invairaus 
nuo 2 klases. •> I)

taip pat eina

Tiek moki-

represr 
Isz dair

Daug 
jeszko.

Sniininejiman 
ūkininku tarpe. Sziomis dieno
mis suimtas ukinin'kas Zabo- 
raudkas Anupras.
niu lidk ūkininku suiminejimo 
priežastis nežinoma.

1 baide t ds smarkios 
jos ir priesz kunigus.
gelio ju atimamos kunigavimo

Policija yra insakiiisi 
pasiszalinti isz Dubiezu klebo
nui knn. Paulauskiui. Isz Na- 
czios dekano kun. Kuziui linkio 
atimta dekanavimo teises.

te i sės.

IND0MI KLEBONO BYLA.

Sudargas. — Sudarg parapi
joj Szakiu ap. pasimirė vienas 
ūkininkas. Sudargo klebonas 
Brundza už velionio palaidoji
mu pareikalavo 100 litu. Velio
nio sunns paryiszki-,
u’kis mažas, kad pinigu 
kad sunkus metai, kad li'ko 

sutiko

kad tėvo
nėra,

metai, 
daug inpediniu ir 1.1., 
duoti klebonui 50 litu, kuriuos 
ir užmokėjo. Klebonas ve
lioni palaidojo kaip tikra Ka
taliką ir buvo viskas gerai. 
Bet... pikta dvasia eme gundyti 
Dievo tania rodydama 
szio svieto “ 
Kebonas nepasidavė, 
pikta dvasia insilindusin pam 
le gaspiųline eme gundyti, 
tada kebonas neatsilaikė 
apskundė žmogeli teisman del 
<50 litu. Teisme kun. Brundza 
bare ir begėdžiu ta žmogeli va
dino. Teismas isznagrinejes by- 
Ja atmete klebono Brundzos 
joszkini. Reiszkia klebonas bu
vo mėginės net su teismo pa
galina iszhųiti isz žmogelio 50 
litu.

jam 
marnasczius”. 

Tada
>•

ir

J ?

SZUO SUKANDŽIOJO 
MERGAITE.

Mikalajavas, Kauno apskr., 
Garliavos valscz. — Ūkininko 
Motiejaus Žukausko Balandžio 
jųon. 15 d. pasiirtos szuo sužei
dė 6 metu vaiku. Vaikas dabar 
yrag ydma Kaune. Szuo buvo 

’ buvo pri

na.

kjimo ir nebegryžo.

ta.

GIRTUOKLYSTE PRIEŽAS- 
TE PASIKORIMO.

Užvenneniai, Ramygalos v. 
— Gegužes men. 2 d. apie 12 
vai. pasikorė pilietis A. Dar
gužis. Pasikorimo priežastis — 
girtuoklyste ir korta vi mas.

Pirma diena Gegužes iszjojo 
raitas in Ramygala ir iszsine- 
sze 450 litu su savim. Rainy- 
galje prakortavo visus pinigus 
ir arklį. Gegužes 2 d. apie 5 v. 
ryto sugryžo namo pesezias. 
Paklaustas žmonos kur dėjo 
aikli, sake palikes Truskavoje 
pas viena pilieti, nes su juo va
žiuojąs dar sziandien in Kau-

Jo to apie 12 vai. iszejo
karvėms atneszti paszaro isz 

Žmona 
nuėjusi žiūrėti ka veikia vyras, 
rado jau kabailuojanti ant bab 
k i o.

Liko žmona su 2 vaikais,
RADO TAURAGĖS 

PADEGĖJA.
1915 m. priesz Vbkiecziams 

ineisiant in Lietuva kažkieno 
padegtas Tauragės miestas vi
sas sudege. Dabar isz “Klaipė
dos Garso” aiszkeja, ‘kas pa
degė Taurage. Padegėjas esąs 
pil. Herbert Valdait isz Pagė
gių. Jis buvęs Vokiecziu ka
riuomenėje kaž-kokiu vyres
niuoju ir pasinaudodamas ge
ra vieta žinąs su žinia Vokie- 
cziu vyresnybes padegęs inies-

Pats Valdait prisipažysta
ta padaręs.

PAVAINIKIU KŪDIKIU 
LIKIMAS.

Unkiiva. - AleksdWn^ir 
Aleksandra Krikszcziunai isz 
Kyzeiriu dvaro, Linkuvos vals- 
cziaus, pasiėmė in savo namus 
auginti sesers Gertrūdos 
Krikszczinnaites pavainiki 7 
metu amžiaus vaiku Vlada.

Krikszcziunai kaž-kodel vai
ko baisiai ne.'kente, nuolat mu- 
sze, visokiais budais kankino 
ir, blogai maitindami, suardė 
jam visai sveikata, 
diena greta gyvenos 
Kažukauskas girdėjo kaip va
kare vaikas Aleks, matyti, 
žiauriai muszamas, nežinonisz- 
kai reke. Rytojaus diena Vla
das Krikszcziunas atėjo pas 
Kažukauska, kad tas padaly
tu mirusiam vaikui grabeli. 
Szis dalykas buvo praneszta 
poicijon, kuri, atvykus su gy
dytoju, apžiurėjo vaiko lavona 
ir rado keliasdeszimts mėlynu 
nuo sumuszimo. Vž žiauru kū
dikio sužalojimu Krikszcziunai 
buvo patraukti teisman. Pane
vėžio Apygardos Teismas, isz- 
narginejes byla, 
Krikszcziunus kaltus 
sužalojus ir nuteisė abu po tre
jų metus sunkiųjų darbu kalė
jimo. Einant amnestijos insta- 
tymu, bausme sumažinta 
dvieju metu kiekvienam.

Vyriausis Tribunolas peržiu
rėjos byla dar sumažino baus
me iki devynių menesiu kalė
jimo.

sesers

Kovo 27
Juozas

pripažino 
sunkiai

iki

NUSINUODIJO.
Veiveriai. — Gegužes 19 d. 

I-jo kurso mokine L. Naudžiu- 
te deliai paliuosavimo jos isz 
mokj’klos ir invairiu tėvo gąs
dinimu — nusinuodij acto 
esencija.

Priesz mirdama parasze tris 
laiszkus: namiszkiams, drau
gams, (ems) ir mokytojams.

— nusinuodij

*

i

paties Žukausko ir 
risztatf, bet nutraukęs grandine 
sako gut vaiko įr sukandžiojo. Į

U London. — Per tvanus 
aplinkinėje Kantono, žuvo arti 
du szimtai žmonių o bledes 
vanduo padare ant szesziu mi
lijonu doleriu.
DAINŲ KNYGELE, teipfi tinkama 
kaipo eiles ir dekliatnacijoB. 92 pua» 
lapių, popierini apdarai. Preke 25e 

W. D. BOCZKAUSKAS . C0M
MAHANOY CITY, PA. _
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Kas Girdėt
Chicago tula mergaite aplai- 

ke 70 t ukstancziiis doleriu už 
‘ ‘ su t rūkusia szrrdele ’ ’ 
ras negali gauti ne gero stikle
lio guzutes už savo.

Bet vv-

Dideles bažnyczios ir kated
ros gali sutalpyti daugybių 
žmonių. Didžiause bazvlika yra 
Szv. Petro, Ryme, in kuria ga
li sutilpti 45,000 žmonių; Me- 
dyolano katedra gali sutalpyti 
savyje 36,000; bažnyczia Szv. 
Petro
Kolonijoj

pirmutine duktė, kuri sziadien 
jau turi 45 metus. Jausdamasi 
nuskriausta, nusiuntė gromata 
in palicije ir tokiu būdu vis
kas iszejo in virszu.

Kada palicije atėjo in na
rnos aresztavoti sena iszgama, 
iszbego laukan ij* artimam prū
delyje pasiskandino. Mergai
tes i'sztekejo už vyru, bet kada 
vyrai dažinojo, kokio josios 
gimimo persiskyrė su joms.

«    - - - ■ - — - - - -

TER. DAUGELIUTE * ............ "" " — ■* . ..  ........... ... . y , ....... .......... ..

Ryme 32,000;
23,000;

”VYNINE PANA,” JOSIOS 
/TĖVAI IR NAMINIS 

GYVENIMAS.

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Chicago. . — Visi

pradojo velniui tarnaut. Per 
trejus melus sėdėdamas, apžė
lė visas plaukais, apskretę pur
vais; nagai užaugo kaip žvė
ries. Baisus buvo ir pažiūrėt. 
Visi jo bijodavo ir iszto'lo lenk
davosi.

Szitas ponas nedorėlis,
kurio ♦emet? szitas žmogus gy 
vinie, labai iszdrikusiai gyven
damas, prisižebojo isz visur

Apszvietimo Žineles. MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja- 

su stebetine pasekme per 
30 metu.

Detroit.
Detroit’e, del vieszu moky

klų programo bus praleist $73,- 
600,000. Tie pinigai bus pra
leisti tik del žemes ir statvmui 
moky'klu.

geria van
deni ir jame maudosi, lai nėra 
nuostabu. Gerti vvnas — visu 
priimta, bet jame maudytis, — 
skandalas ant ui vežios! Vos tik 
New Yoi’ke pasinėrė vyne Chi- 
cagiele Lietuvaite T(‘r(»se Dau- 
geliute, t uoj visi susi interesa
vo. Amerikos spauda,

visai nekreipdavo 
atydos., dabos reporteriai begu 
vienas paskui kita

v v n a s

m a
30 metu. Preke tiktai 25c per 
paėzta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

a n IAitvaras.
(liudys, iszlaikylas per devy- 

nelius metus, sudeda kiauszi- 
ui isz kurio, sako, galima isz- 
pereli aitvaras.

Anot žmonių pasukos, aitva
ras paprastai gyvenus klaimi, 
arba in grinezia. Tam gaspado- 
rini, |>as kuri aitvaras gyvena, 
nesza anam visokias gerybes: 
rugius, pinigus ir I.t.

Skrendantys aitvaras gali
ma, esą, sustabdyt, tiktai, rei
kia, pamaezius skrendanti aiti- 
vara, 
slarble

prisižebojo isz 
skolų ir neturėjo isz kur ati
duot. Kaziukas jam tarsterejo, 
kad szitas žmogus, katra jisai 
lupo,'turi labai daug pinigu. 
Szauke ji ponas pas save, bet 
žmogus niekaip nėjo, sakyda
mas: “asz velniui tarnauju — 
neturiu laiko vaikszcziol. Nu
važiavo pas ji pats ponas ir 
prasze pinigu paskolint. Vėl
uos prisako žmogui, tolei ne
duot pinigu, kolei ponas nepri- 
žades leisti už jo savo dukters. 
Mislija, ponas: gaila dukters 

už lokio baidykles, ale 
kad ir pinigu, smertin reikia! 
Erne ir prižadėjo leisti (lukteri 
o žmogus davė pinigu, 
parvažiavo su pinigais,

Alaska.
Teritoriszika valdžia užlaiko 

pilietystos vakarines moky
klas. Kur tik atsiranda 12 žmo 
niu, norineziu pasmokinti, 
kliasa tuoj formuota. Apart 
raszymo, skaitymo, gramaii- 

ir istorijos, pi liet y stos 
Sziais

mok yMirtis nuo automobiliu pasi
daugina su kožna diena, no
riu t s 
pajėgom
Kožna diena didesniuose mies
tuose automobilei iižmusza po 
dvi ypatus ant dienos daugiau 
ne kaip praeita meta. Papras
tai kas diena automobilei szi- 
met užinusza po septyniolika 
ypatų per diena. In laika ketu- 
rin sanvaieziu, Gegužio mene
syje, automobiliai užmusze 487 
ypatus, 
cziuosia miestuosia nuo auto
mobiliu žuvo in ketures san- 
vaites:

Chicago 40; Cleveland 17; 
Dallas 5; Detroit Kansas 
City, Mo. 4; Milwaukee 6; New 
York 89; Philadelphia 22;

St. Louis 13; 
2; San Antonio 
San Francisco

su kožna diena, 
miestai stengėsi visom

nelaimėms užbėgti, i Lietuvius
'kuri in nori neziu

c i skaitymo, 
kos ir istorijos, 
klausymai svarstomi, 
motais, 99 piliecziai, 104 atei
viai ir 103 su pirmoms popie- 
roms prisirasze prie kliasii.

CAPITAL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED.’ 

PROFITS $023,358.62

pažiūrėti 
broliai 
drvso

katei! ra 
bažnyczia 

Povvlo Londone• °5,000; 
Szv. Zofijos Konstantinopoliu- 
je 23,000; katedra New Yorke 
16,000; bažnyczia Szv. Stepo
no Viedniuje 12,000 o bazylika 
Szv. Morkaus Venecijoj 7,000 
žmonių.

k

Pcnnsvlvani-Sztai likimas 
jos anglekasio, kokiu nestokos 
po aplinkines, kur žmonys dir
ba augliu kasyklose.

Franas Grabys, keliolika me
tu adgal dirbo sunkiai anglių 
kasyklose per daugeli metu, 
sutaupino kelis tūkstantėlius 
doleriu manydamas s 
savo

kelis
ugryžti in 

tevynia, atsilset ant se
natvės ir paguldyt žila galve- 
lia ant teviszkes dirvos.

Pinigus iszsiuntinejo in tu
la banka tėvynėje idant sugry- 
žus butrt lengviau isztraukti 
pinigus isz banko.

Kada jojo pati mirė, Grabys 
pasiėmė savo keturis vaikus ir 
iszplauke in tėvynė. Atvažia
vęs in tėvynė, nuvažiavo in 
banka atsiimti savo snczedvtus •> 
pinigus. Atejas in banka, ap
laike tiktai viena treczdali sa
vo pinigu, o likusius du trecz- 
dalius apreiszke jam, kad per 
kare ir nupuolimą verties pini
gu jojo sutaupyta suma suma
žėjo.

Grabys tojo negalėjo snpras- 
mano pini- 
ir ant galo

)

iszsiskirste po
duoneles pas

ti ir tik kalbėjo: “ 
-^ni, mano pinigai’’
neteko proto. Ligoni patalpiir 
in paikszu prieglauda, kur po 
metui laiko mirė.

Sieratehn
svietą, jeszkoti 
gerus žmonis.

Gal szis atsitikimas bus geru 
pamokinimu, idant savo pinigu 
netalpyti in svetim-žemiszkas 
bankas kur verte pinigu tankei 
nupuola. Amerike to nėra, de- 
kie savo prakaitu uždirbta pi
nigą czionais, o kada tau bus 
reikalingi, tai gausi kiek judė
jai ir da su proceiitu.

Vienam negru karaliui Kon
go Afrike po didelio smūgio 
buvo nupjauta koja. Po opera
cijos karaliui pareikalavo ko
ja, kad ja suvalgyti. Bet gydy
tojas, pasiremdamas tuo, kad 
kianibalizmas (žmog-edyste) 
Kongo draudžiamas, atsisakė 
tai iszpiklyti. Pastarasis isz sa
vo puses apskundė gydytoja ir 
kliniko direkcija tribunolui 
Bomboje, kad jam sugražintu 
jo turtą. Tribunolas priteisė 
karaliui koja sugražinti, kuria 
jis tuojau suvalgė.

Ana diena Berlino 
cziauses sūdąs 
akyva teismą, isz kurio pasiro
dė kaip yra nupuolia doriszkai 
nekurie žmonvs.

Sztai 68 metu, sodininkas, 
apsivedė 40 metu adgal. Susi
laukė (hikteri, o kada toji už
augo, tėvas ja ja sužagejo kada 
toji turėjo 20 metu, o kada ir ji 
pagimdė mergaite, josios tėvas 
pasiliko tam kūdikiui tėvuku. 
Ir toji mergaite susilaukus 20 
metu, likos panaszei sužageta 
kaip ir josios motina per sena 
žveriszko budo iszgama. Ir to
ji susilaukė kmliki, kuri pasi
liko praanuke savo tėvo.

tasai iszgama
, kuriame 

palieka visa savo turtą jau
niausioms dukterims, arba del 
savo anūkes ir praanukes, o 
mažiausia dali aplaike jojo

augsz- 
pe r k ra t i nėjo

sodininkas

Prieaz smert, 
padare testamenta

79 miestuose Sekau-

40;
Detroit 22;

89; Philadelphia 
Pittsburgh 12; 
Salt Lake City 
4; San Diego 9. $
9; Tacoma 1; Toledo 9; Youngs
town 5; Akron 4; Eric 5; Losi

Angeles 14; Portland, Ore.
Seattle 3; M a ha noy City, 9.

o.

prezidentasBuvusis 
vos, 
rinktu ant užrifbežinio minis- 
terio. Apreiszke jisai, buk nau
ja valdže stengsis visom pajė
gom idant padaryti taika su 
Lenkija ir turėti prietelingesm 

su savo kaimynu 
szioliai buvo.

Lietu*
Smetona, ketina būti isz-

susiriszima 
ne kaip lyg

Pagal valdžios apskaityma, 
tai Snv. Valstijose randasi sii- 
virszum penki milijonai sve- 
timžemiu kurie da ne turi isz- 
eme pirmųjų ukosiszku popie- 
ru. Kožna meta pribuna apie 
350 tukstaneziai nauju ateiviu.

Nuo kada bolszevikai Rusi
joj pradėjo neapkensti savo 
popu, tieji dvasiszkieji pradė
jo nusiskust barzdas ir kirpti 
plaukus. Dabar popai iszrodo 
kaip kataiikiszki kunigai.

Profesoris Herbert Jauvrin 
Browne isz Washingtono ine- 
teorologiszko departamento,departamento 
pranaszauja buk ateinanti me
ta neturėsime vasaros, nes bus 
tokia kokia buvo 1816 mete, 

sniegas nupuolinejo 
menesyje ir viskas 

Sako jisai

kada tai
Julajaus
ant lauku siiszalo.
kad kas tokis pagedo ore ir
viskas persimaino. Persergsti 
idant visi butu pasirengia atei
nanti meta ant sza 1 tos vasaros.

PARSIDUODA FARMA.

iszdirbtos

2 akeliai bulviu, 2 
o likusi žeme 

farma 
visados

visa

3 kiaules ir

Parsiduoda farma 80 akeriii 
žemes, 30 ak ori u 
žemes, 8 akeliai rugiu, 4 ake- 
riai avižų, 
akeriai agurku,
tai szienas; per 
eina upelis, vandenio 
yra. Randasi 16 raguoeziu, 7 
karves, 1 arklys, 
visztu ir kalakutu. Nuo mies
to tik puse mailes. Parduosiu 
pigiai nes vienai moteriai per 
sunku apdirbti farma. Norin
tieji pirkt atsiszaukit ant adre
so:

t .51)
M. Bartusevicziene, 

Irons, Mielp

ANT PARDAVIMO. t

Tuszczias lotas 50 pėdu plo
čio ir 150 pėdu ilgio Girard
ville, Pa., prie State Road. 
Tinkama vieta del namu staty
mo arba garaidžiu. Taipgi par
siduoda 5 geri namai,
ninkas užsiima kitokiu bizniu 
todėl nori kogreieziausia par
duoti. Parsiduos pigiai, norin
tieji pirkti atsiszaukit ant ežio 

f

Savi-

Mikas Naudžunasadreso:
. 215 — 2nd. Street. 

Girardville, Pa.t.49)

tėvai, 
Terese

jau ant svetimtaueziu 
ir žada su 

Po kelis

reporteris 
Esą, kad 

biedui, 
cibuliu,

Teas ti(‘ žmones 
seserys, kuriu 
vyne pasinerti.

Tėvai Antanas ir Agnieszka 
gyvenantys prie 3929 S. Kock- 
wel St.,
reporteriu užpyko 
szluota juos iszvyti. 
kartus jie juos fotografavo ir 
apie juos rasze. Jie sako, kad 
Evening American 
juos labai p'ajuokes.
p. Duagelai yra. taip 
jog tik ant ,deszru ir 
trijuose kambariuose gyvena. 
Jie gi gyvena dideliame 6 
kambariu flate ir yra pasitu
rintys žmones. Savo bizni isz- 
m'aine ant namo, kuris randasi

Dose avė. Tiesa, p.6313 
gelis serga,

Tiesa, p. Dali
nes turi sužeista 

koja, kuri yra cinientu sulieta 
ir ja daktaras gydo. Kai kurie 

reporterių i, 
norą,

svetimtaueziu 
priesz Daugeliu norą, nema- 
tant, iszsinesze kaikuriuos pa
veikslus. Ant galo vienas 
porteris žada prastus apraszy- 
mus atszau'kti.

P-le Terese Daugeliu te par
davusi szio invykio apraszyma 
laikraszcziui New York News 
— “The Life Story”; už lai ji 
gausianti gerai apmokėti. P-as 
Harry Hall, Tribune redakci
jos sztabo narys, tam straips
niui fotografavo piana, kuri 
Teres vartojo mokindamos mu
zikos; tėvu su intina, brolius ir 
seseris, visa narna, maudyne ir 
prie jos s 
mot ina. 
kias, kad motina maude 
duikleryi vandenyje, kaip kad 
ir visos motinos savo vaikus 
maudo, bet ne vyne kaip netei
singai aprasze buk Terese prie 
motinos maudydavosi 
niame skystime.

Nors Terese nelaime paliko, 
bet tėvams ii yra duktė ir jie 

iko, kia/l ji bn- 
morgaito ir 

būdama deszimties motu jau 
sakydavusi: 
ro”! Ji priklausė prie 
ties Žiedo’’, vaiku 
Brighton Parke, 
operavo “draugas

tovinezia su brnszium 
Szis paveikslas reisz- 

sa vo

jos gailisi. Jie s; 
vusi gera, žvali

nikoli'

metu 
“asz busiu akto-

“Atei- 
dragijeles, 

‘kuria tad.a

Strygas McKinley Park
Terese ‘ ‘

jes role, kuria puikiai siivaidi- 
‘ ‘ Se- 

turi inai-

i i Vladas 
svet. 

atsilank v-Czigones 
veikale vaidino senmer-mas

()•

no.
di boba ant grindų, 
sza obuoliu, 'kas ta boba pabn- 
cziuos, tam obuolius atiduos.

Jos tėvas i
paeina

3i puikiai sudainavo:

\nt.anas- Daugėlas 
isz Szilales parapijos;

p. Agnieszka Daugeljene — 
Naumiesczio parapijos, Luksz- 
tenu sodžiaus.
Amerikoj pragyveno 27 m., 
Agnieszka, jo moteris 
Vyriausioji duktė, Terese, turi

Edwardas 16 m

P-as Daugėlas 
, o 
m.oo .-J

17 m., Edwardas 16 m., Ana
stazija 15’m., Agnieszka — 12 

Szio 
vieni

M

visi vaikucziai

ga-r»

m. ir Juozapas — 10 m.
lanko, 

pradine, 'kiti auksztesne moky
kla.

Motina sako, ka,d jau ji
vusi savo dukters antrasza ir 
rengiasi paraszyti jai laiszka 
in New Yoika. Žada gerokai 
Teree pabarti už jos neapgal
votus žygius, delei kuriu jiems 
ir visiems Lietuviams tenka 
viso “ 
syti.

gero ir blogo” prisiklair 
—..Naujienos.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Antras floras Kline Name.
19 W. Center St. Mahanoy City 

t

marszkiniu 
su

perpleszt i
ir anas kai beregi, 

stos. Vieno žmogaus taip, esą, 
ir padaryta. Kad p įtik ja pama
tyta skrendantys aitvaras tuo
jau peypleszta starble ir ait
varas kai bežiūrint sustojas ir 
klausė žmogelio, ko jam reikia. 
Žmogus qiasisa'ke, kad jam la
bel reikia pinigu. Ant ko ait
varas žmogui atsakęs,
sziadien pinigu su savim lietu- 
nis ir jaigu uores gaidie teatei
na rytoj tuo paežiu metu, toj 
paezioj vietoj.

Žmogus, bijodamas, kad ait- 
pinigus ir mes- 
jo neužmusztii,

vieton, kad paežiam stovėt, pa
state sziaudu kuli, apvilkta 
vo rubais, o 
tarp kriimakszliu. Krūme be
tupėdamas’tik mato: atskren
da aitvaras. Atskridęs kad 
mes pinigus, net kūlys žemen 
sulindo. Neilgai (rukus žmoge- 

iszejo isz krūmu, iszsilupi-
ne.jo •pinigus ir parėjo namo su 
didžiausiu madszu, pilna pini
gu.
Apie viena žmogu kuris velniui 

trejus metus tarnavo.
Buvo vienas biednas žmogus, 

yveno aut žemes ir vie-
labai nedoras ponas. Numi

rė HZ’itam žmogui tėvas, reikia 
anas pakavo!
('zia jam bemislijant 
gauti pinigu,
pono, kad kogreieziausia mo
kėtu už žeme. Ir sziaip ir taip 
žmogus mislina, 
ir nuėjo pas poną praszyti 
kad palauktu už žeme mokes-

kad duot u ka nors ant 
pakavonc 
in kojas, bet ponas liepe jam 
inszert penkiolika ry’kszcziu, ir 
paleisdamas pasakė:
rytoj neatneszi rindas, tai (luo
šiu . penkesdeszimts 
ir iszmesiu isz grinezeles!

namo, kasy- 
pakauszi ir mislyda- 

gauti pini- 
ponas mielaszirdystes netu- 
isz žemos negali iszkast,

*

kai

vajras atneszes 
damas žemėn,

sa •
patsai pasikavojo

leist i

1 

I ’onas 
o v el

nes pavirto in pirszli, pasiėmė 
su savim szila žmogų ir nuva- 
•žiavo abudu pirszlem, pono 
dnkteres. Ponas rados neradęs, 
priėmė svcczius ir paszaukes 
savo vyriausiąja (lukteri, paro
de jai szita žmogų ir liepe te
ket už jo. Dūkto j 
kad szitas žmogus 
padabnas in baidykla, ne kaip 
in žmogų, tarė tėvui: “Ka man 
eiti už tokio vyro, veliik pasi- 

Ir nubėgus miszkan

Pennsylvania.
Ponnsylvanijos State College 

mokiniai turi gauti specialius 
leidimus nuo kolegijos aficic- 
riu laikyti arba operuoti auto
mobilius, kurio taip daro be 
leidimo isz mok y k los 
liuli.

prasza-

Dovanos Kolegijoms.
1923-24m. $81,71

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

lis

k u ris 
nas

<r

i nera. 
isz kur 

ateina žinia nuo

o pinigu

ant galo ome

ties ir
•s Nuėjės puola ponui 

bet

i i daigu

rvkszcziu
> >

Parėjo biednas 
damas 
mas, 'kur ežia dabar 
g u 
ri, isz žemos 
nors ir parduok velniui duszia! 
Tik s 
ponaiti prioszais ateinant. Tas 
ponaitis buvo vėluos. Ir klauso 
ponaitis žmogaus, ko anas taip 
nulindęs? Žmogus papasakojo 
visa savo beda nuo pradžių 'lyg 
galui. Tada ponaitis tarė jam: 
“Jaigu (u iszpildysi ta, ka asz 
liepsiu, tai asz tau duosiu pini
gu, kiek ti'k tau reiks! 
lino, žmogus, mato, 
pražuvęs: ežia tęva nėra kuom 
pakavot, ežia ponas isz grin- 
czeles iszmes ir prisižadėjo pa
daryt viską, ka tik lieps. Pas
kui ponaitis liepe, kad pasira- 
szytu,'ka žmogus ir padare. Pa- 
sirasze, bet ne a t ramentu, tik
tai isz savo mažojo pirsztelio 
krauju. Tada ponaitis davė 

ir tarė:

ztai pamisimo ir sutinka

? J 
kad vis

Pamis-

Tada 
jam pinigu maišželi 
“Dabar tu savo reikalus atbu
vęs, stosi pas mane ant tarnys
tes. Darbas 'bus’k nesunkus; at
sisėsi ant kelmo ir sėdėsi ‘per 
trejus metus — nei plauku 
kirpsi, nei barzdos skusi, nei 
nagu pjaustysi, nei marszkiniu 
mainysi. Valgyt bus tau prista
tyta.” Tuos žodžius pasakęs, 
ponaitis nuėjo sau.

Szitas žmogus, parojęs namo, 
pa'kavojo tęva ir užmokėjo už 
dvara. Paskui viską apsiruo- 
szes jau, atsisėdo ant kelmo ir

mat vdama, e.i J

i groiezian

Per 1923-241U. $81,722, 887 
buvo /kolegijoms duota sulig 
statistikų surinktu Apszvieti- 
mo Biuro. Ta suma ininia tik 
dovana ir palikimus. Harvard 

daugiausia 
North western

Yale gavo po $5,000,000.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Proa.
J. E. FERGUSON, Kas.

kolegija gavo 
$7,780,745. ir A. RAMANAUSKAS 

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.
•f

Ka,

karsiu!” 
pasikorė. Tada pirszliai reika- 
launa antros (lukterės. Paszau- 
ke ponas antra (lukteri ir liepe 
teket. A ntro j i duktė tarė: “
man už tokio vvro teket, veluk 
prisigirdysiuI” Ir nubėgus in 
ežerą prisigirde. Kada pavadi
no trecziaja (lukteri, toji tarė:

Ai, kaip gražu vyra man, te-< 4

veli iszrinkai! Dėkui, labai de-
Ta pasakius pabueziavokai.”

tėvui ranka, o jaunikiui pada- 
aįsisėdo szale jo, 

Paskui sutaisė labai grąže ve- 
seile.

Po veseilei, 
baigė treji

ve ranka ir

pasi
meta i, kaip szita 

žmogų vėluos pasamdo sau ant 
'larnystos. Atėjo voluos 
ežiui pasivertęs, ir 
i i

ponai- 
tare jam:' 

Gerai tu man tarnavai, už tat 
asz tau užmokėjau pinigais ir 
gera paezia nupirszau. 
mes 
dvi
ėmiau 
kės

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t 
520 W. Centre St. Mnhanny City, P«

W. Szncideris ir Simus
GRABEORIAI.

Patarnaujamo simpatiszknl, 
mandagiai ir pigini. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

J

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. I’arsamdo automobilius del 
laidotuvių, voseliu. kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Roll Telefonas 1873-M.

Lietuviazkaa Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

516 W SPRUCE STR.,
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

‘A

d

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimas 
REUMATISZKI Skaudėjimai

Tuojaus prasiszalins nuo tavos kaip 
tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO (
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis
ezianeziu vartojo ir vartoja.
aptiekoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c ir 5c už pasiuntimą 
o

O
SĄNARIUOSE,

BEAR 
BALSAMpamus

> > m

kur

asz pa
ra pa ša

bu vo

Trade Mark

I )abar 
abudu busime szvogeriai: 
(lukterės 

o treczia tu.
atidavė kvitą, 

atga'l treji melai szito žmogaus 
krauju pasiraszyta ir prasme-; 
;a. O szitas' žmogus, po tam nu- • 

nusiskuto 1 i 
nagus, ap-

plaukus,

tukstaneziu kitu, ken-
JciRu negausi tuos yaistus pas vietini

si kirpo 
barzda, nusipjaiislc 
si v i Iko
gražus žmogus. Ilgai ir gražiai 
abudu su paezia, paskui, sau 
gyveno. ('Poliaus bus.)

gražiais rubais ir liko

KITAS GERAS DRAUGAS.

Viena motore isz St. Nicho
las, Pa. arti Mahanojaus raszo, 
jog josios kndi'kis turėjo sun
ku szalti ir dieglį ausije ir ver- 
ke visa, na’kti, nežinodama ka 

('’S
Oil of Youth Linimenta, kuris 
suteikia greita palengvinimą. ’ 
Parsiduoda visur.
—........... *........-................. '■' " ■ ■ - ' 11 --1 - ' -

daryti/panaudojo D r. Whit

mos tuojaus iszsiusim buteliuką Baisumo.
BEAR BALSAM PRODUCTS CO.

214 S. MAIN ST. SHENANDOAH, PA.SHENANDOAH,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

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

Dėkite savo

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*.
*»*

r PARANKIAUSIAS
KELIAS 

(I LIE
•C

£

į#

i

f

%

iXXXXSX^XXX^XXXXXX^XXXXXXXXXXXXSXXXXXXXXXSXXSXXXSW

Inlipkite Lai van New Yorke |
Iszlipkite Klaipėdoje. |

JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON
Ruoszkites ir prisidekite prie ANTROS milžiniszkos 

vasaros ekskursijos

Tiesiai in Klaipeda
LAIVU “LITUANIA” 17 LIEPOS

EKSKURSIJA RENGIA BALTIC AMERICA LINE IR KURIA PALYDĖS į 
PACZIOS KOMPANIJOS ATSTOVAS. į

Mes ar jusu agentas pasirupinsim iszgauti permitus ir pasus. Reikalaudomi smulkesniu i 
žinių ir informacijų kreipkitės in gyvenanti jus apielinkeje agenta arba tiesiai in K

BALTIC AMERICA LINE,
8-10 BRIDGE ST. NEW YORK CITY |

I
»/
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Szlubas
Ponaitis

Apsakymas.

Girdėjos'

Griebė i hz

)

1

M

“SAULE”

dar .didesni skausmai

vieno 
namai, dengti 

muri-

Ilgi

Netoli Lenku sienos prie pnt 
ežero kranto, auksztoje kalvoje 
daugeliu trobesiu iszsiskleide 
didelis dvaras, 
aukszto muro
raudona skarda, daug 
niais pamatais klojimu ir tvar
tu, o aplinkui platus ir tankus 
parkas, vienu szonu su gražiu 
puszyneliu susiliejęs. Priklau
so dvaras Danieliui Skurduliui 

save vadina,

šer

arba, kaip jis
Skardulevicziui.
' Priesz k a ra tai buvo vienas
turtingiausiu dvaru visoje ap
skrityje bet po VokTecziu oku
pacijos nuskurdo; trobos ap
leistos, gyvuliai sumenko, ne
prižiūrimas užsiželde, sudyke- 
jo gražus parkas. Vien tik dva
ro gyvenami namai iszlaike 

naujai 
k rei

Skar,dūlio strateginius masty
mus sutrukdė pakilęs dvaro 
kieme triukszmas.
smarkus szunu lojimas ir žmo
nių szukavimas.
stalcziaus nikeliuota revolveri 
ir insikiszes in szvarko kisze- 
ne, placziais žingsniais iszbego 
in prieangi

— Tatus! — ir jam in gle
bi puolė pilka kaimiszka 
mega apsi vi likęs jaunuolis.

Tai buvo Skurdulio suims, 
[szbucziavo senio rankas ir 
veido, aszarotomis akimis in ji 
žiurėjo.

rTevas ir suims — du prie- 
szingumai. Senis au.kszto ūgio, 
jiecziuotas, tvirtas, szviesia- 
plaukis ir melyn-akis; kalba 
isz lėto, lyg nenoromis leisda
mas jiro dantis žodžius. Simus, 

juodplaukis, pagel- 
szlu-

mintys, 
sieloje. Nuo pat jaunatves- die
nu jis myli savo gražųjį krasz- 
tn — Lietuva. Czia jis pergy
veno džiaugsmo ir laimes die
nas, czia svajoj, czia mylėjo ir 
buvo mylimas. Ji atplesze nuo 
tėvynes ne paszalieczio, bet 
tikrojo levo ranka ir mete kaip 
auka in svetima szali, svetimu 
žmonių tarpam..
apie Lenkija, kad jis 
apie Lietuva, 
Lietuvius, kada jis 
jiems garbes himnus giedojo. 
Visi turėjo teise savo džiaugs
mus reikszli, o jis, nors sukau
pė krūtinėj jausmu, turėjo bū
ti nebylys... Keturis motus gy
veno Varszavoje, pat smarkiau 
siu LmikiszJkn

paszalieczio,

Jam kalbėjo 
mani' 

kol i o jo 
szirdyje

pe1 i ke,

visus ir
apsidairo

, gulėjusio lo- 
Ibigyveniisi mo-

gryczia pasveikino 
smalsiomis akimis 
aplinkui. Buvo prieszpictis ir 
vyru, be senuko 
voje nebuvo.
toriszke szvaistes apie puodus, 
o dvi jaunos sZviesiaplaukes 
mergele verpe prie lango. Sie
noje, szalia szventiiju jiaveiks- 
lu, (kabojo du kariszki szautu
vai ir dvi Szauliu Skrybėles. 
Gryczioje buvo kiek tamsoka, 
bet jauku ir szvaru. Ponaicziiii 
i nejus, visi nusti'be atsigryžo. 
o senis szoko isz lovos jiasitikti 
sveczio. Pasodino už stalo sve- 

pats greitai
atsisėdo. Iszsikalbejo. Senutis 

grabalioja Lenkiszkai,

ežiu kertėje, ir

TARADAIKA

Prižiūrėjimas Imi
grantu Užsienyj.

Gegužes 19d. Valstybes De
partamentas iszdave prancBzi- 
ma kaslink sutvarkymo pliano 
i n vesti ateiviu 
sistema Vokietijoj, Danijoj ir 
Norvegijoj.
' Immigracijos žinovai ir Suv. 
A'alstvbiu Vieszos Sveikatos 
gydytojai dabar
Europon kaipo patarėjai kon
sulams. Amerikos konsulatai 
sekaneziose vielose Vokietijoj 
ves ateiviu jiei’žiiirojimo darba 
— Bortine, Stuttgart’e, Colog-

peržiūrėjimo

siuncziaini

egzamintfoti
kad nors keliauja

r

lyį'
I

gyvenami 
prieszkarine iszvaizda: 
iszbaltinti iszdailiuti jie 
pia važiuojaneziu domėsi savo 
žvilganeziais langais ir apkar
pyta pryszakine klevu alieja.

Ponas Skurdulis, Karui pa
sibaigus, kitais darbais užim
tas, savo ukiu mažai rūpinos.

I Jietuvoje 
jau karsztai daly- 

dvarininkr 
brūzdė ji urnose norėdamas pri
jungti Lietuva prie m’samos 
dar T.enkijos važinėjo

Dar 
besėdint ji 
vavo

ukiu mažai 
Vokiecziams 

s 
invaliduose

visur, 
agitavo, placziai susiraszinejo 
su Varszuva ir net pats ten ke
lis kartus laukes. Bet praėjo 
metai, kiti — ir pono Skurdu
lio ir jo kompanijos pastan
gos nuėjo niekais. Nors ir insi- 
kure Lenkija, bet ji buvo labai 
toli: amžius miegojusi, isz po
lesiu prisikėlė Lietuva, paskel
bė nepriklausomybe ir jiilka- 
sermegiai Lietuvos suims tvir
ta krūtiniu siena amžinai 
skvre Skurdulio 
įlenki jos...

Nutolo nuo apylinkes gyve 
nimo ponas Skurdulis ir rodos 
ramiai lauke diena isz dienos 

Liet ii vn 
pas ji

dvara
at-

111K

kad szlai Lenkai ir
Kartais

Sėbrai dvariniir
>s nakties tada se

virs Lenkija.
lankvdavos 
kai. Iki veli
dėjo prie bonku vyno ir Lietu-
viszko krupniko, ginezijos ligi 
prakaito karszcziavos ir slap 
ta. apie kažika tares.

Tamsiomis naktimis
Skurdulio dvaro
girgždėjo sunkiai kaž ko 
krauti vežimai,

dažnai 
kiemuost 

pri 
alsavo nuka

nuloti arkliai ir girdėjos dusli 
Lenkiszka szneka. Ponas Skur
dulis, užsidėjus tamsu apsiaus’ 
ta ir tradicine Lenku Konfede
rate, mums, susirūpinės, — ir 
todėl piktas, 
slankiojo tada tamsioje, 
kinejo svetimoms 
tyliai skambino raktu 
liais, czypino sunkiomis sande
liu ir Rusiu durimis.

truputi isz- 
, nakties 
iszvažiuo-

susirupmes, 
kai j) sznu'kla 

insa 
žmonėms.

rvszu-

Bet vos
tik pilkas rytas 
blas/kvdavo tamsa, 
darbai baigdavos: i 
davo svetimi žmones, trobose 
pranykdavo savi.

Ėjo gult tada ir ponas Skur
dulis. Pavargęs, susziles, bet 
]>atenkintas, jis linksmai szyj)- 
sojos savo a])ižiliais

— Tai ka, 
savo tarnui kada tas, 
del pert raukto miego 
ponui batus — greit, bracz bus 
karas ir Lietuva — Tint!

Bet senukas tuo

n.
Karta vakare ponas Skurdu

lis svecziu neturėjo ir, matyti 
nelaukė. Sėdėjo užsidaręs ka
binete prie szviesiai žibanezios 
lempos, knisos pojiieriu krūvo
se ir nenuilstamai rūke 
rus. Dažnai žemai užsigulęs 
ant staloį dideliame savo apy
linkes žemėlapy dare raudonu 
piesztuku ženklelius.

Czia Dobroczvnsi su sa- 
chlopais”, czia Gramvila, 

czia Sedliacki, Kalyga, Dvors- 
... bade piesztuku invairias 

žemėlapio vietas ir isz po usu 
pute kamuolius mėlynu durnu. 
— Mes retežiu siispausini “ju 
ingula, ir bus baigta.

susziles

asais.
Simai, juokės 

piktas 
move

nesirūpino.

eiga-

so

ki

i t

Pono-

nediezkis, 
tęs, iszdžiuves ir be to 
bas. Jaunikaitis ligtol gyveno 
Lenkijoje ir \ arszavos univer
sitete ėjo humanitarinius nioiks 
his. Tėvo neinate daugiau 'kaip 
ketverias metus.

Ilgai abu susėdo 
Teves sunu apipylė 
ežiais ^klausymu:

— Kai]) ten \v Rzeczy Pos- 
politej? Koks gyventoju ujias.' 
Ka kalba aj)ie Liet uva L.

Simus atsakinėjo nenoromis, 
monotoniszkai, lyg
damas. Jis mėgino tęva 
sineti apie Lietuva, bet tas ne 
iszsižioti nedavė.

Vėlai uakti ats 
lis — vis kalbėjosi su 
o lovoje

kalbėjosi.
tnksta li

1 ingeda- 
klau-

igule Skardn- 
sunum, 

gulėdamas, ligi pradė
jo szvisti, galvojo, kaip geriau 
savo Stasi isznaudojus busimo
ji* akcijoje priesz Lietuva.

— Geru laiku sugryžo vai
kai!iiu.jausilainas, 

czia t arcs darbo
Bot skaudžiai apsiriko 

Stasiu ponas Skurdulis,
nulis ramiai iszklausi* tėvo pa 

dvari- 
sukolt i 

susimasto, 
ka

ša v o 
Jau

sakojima apie pasienio 
ruoszimasi 

maiszta Lietuvoje, 
nuliūdo kaž-ko norėjo Ka sa
kyti tėvui, bet mostelėjo ranka 
ir nuėjo sau.

Per dienu dionris szlifbo po- 
naiezio nebuvo namie, 
eziuodamasis lazda, sziumnejo 
ajiylinkeje kalbėjosi su žmonė
mis, klausinėjo, kaip 

neprik kuisomoje 
Dažnai koks (kaimietis 

pažines Stasyje dvarinink 
nu, o kartu ir Lenku, pradedu- 
vo peikti Lietuviu valdžia. rTa- 

ir su 
kal

bos nebaigęs nueidavo savo ke
liu. Jei kas gyre Lietuva tada 
ir jis džiaugės. Szypsojos jo 
smulkus ir tamsus veidas, 
juodos akys džiaugsmu, žibėjo.

Neužilgo po to in Skurdulio 
dvara atvyko keturi raiti 'ka
reiviai rdkviziciju atidavimu 
paraginti. Jauni, gražus vaiki
nai, didžiausi juokdariai. Pra
buvo jie neilgai, bet per ta lai
ka beveik visi dvariszkiai in 
juos insimylejo. Bet labiausiai 
prisiriszo prie kareiviu szlubas 
ponaitis. Jis ju neatstodavo — 
kalbėjos juokavo, ir net kartu 

() dainavo kareiviai 
galo gražiai, ypacz jamiiau- 

ju puskarininkis 
Kaip pauksztelis būdavo, 
Joniai skambiu tenoru veda, o 
du jo draugai antrininkauja. 

pusiu apspinta 
mergeles mei-

ninku

venas 
voje.

Rams- 
zlubineji

gerai gy-
Lietu-

su-

da ponaitis nuliūsdavo 
žmogeliu neatsisveikinęs

dainavo, 
be g 
sias

(

Jonas.
mu

Juos isz visu 
dvaro žmones; 
liai žiuri in jaunus kareivius, 
seniai ir senes tižsimaste klau
sos liūdnu dainų, o berneliai 
nedrąsiai jungia ir savo balsus. 
Kareiviams dainuojant, szlu
bas ponaitis eidavo toliau nuo 
ju. Inlenda kur parko gilumon
susirango po medžiu, inbedžia 
in dangų ir klausos. O isztolo 
dainos ypatingai gražiai skam
ba. Klausos, klausos ponaitis 
dainų, žiūrėk ir apsiverkia. 
Veidas ramus, o aszaros rieda 
per skruostus...

Kareiviam dvara apleidus, 
szlubas ponaitis dar daugiau 
nulindo. Slankiojo parke vienu 
vienas, susimastęs, kažkokia 
szird-gohi slopindamas.

Liūdna rudeni parke, gam
tos mirties akivaizdoje, o po
naiczio galvoje dar liūdnesnes

szov.iniznio jni- 
kilimo metu ir daug per ta lai
ka iszkentejo visur 
įlindomas Lietuviu ir 
klausomos 1 Jetuvos 
ku. 
vagis, 
kęst i.

vnsave
neprr 

szalinin-
Gryžo dabar slapta kail
iu Ievyne — ir czia turi 

neatitaisomas 
nimoris 

priesz 
vykdąs 
ginklą

vos tik gimusia

Tevas, 
Lenkijos garbintojas, 
ne klausyti, kas kalba 
Lenkus, iszgudes ir 
baisu tikslą — pakelti

5priesz jaunaja. 
Lietuva.

Dvariszkiai, 
akli ir 
skatiko jiasiiyže ir nežinia ko
kius darbus nuveikti. Apylin 
kės kaimiecziu gyvenimas po 
naiezui buvo neprieinamas nuo > 
jo ji skyrė amžiais insigyvenu 

d, to gy- 
nepažinoji- 

žmo-

bevaliai
j)ono inlakoje, 

padarai, del

kiek g 
ponaitis beveik 
visz'kai suprato, 
lieti apie ūkio 
szvietima, 
Senio atsakymai ponaiti labai 
indomino.

— Keno tie szautuvai ? 
pagalimi paklauso.

— Simu — atsake : 
ir susi judi nes atsistojo.

— Sziauliai jie, 
jauni dar berniukai, 
sus. — Pridūrė dar, 
nes viena. Szauliszka 
maloniai lygino jos raukszles.

Ponaitis susimastė. Paskui 
paemo isz senio ranku skrybe- 

galvos.
ir asz Lietuvvs —

o 
visiką Lietu- 
Eme klausi- 

kaimoreikalus 
jaunimo gyvenimą.

.IL...

senut is

poną it i. 
bet nar- 

ir nukabi- 
skrybele,

Ten kur Džerzes steito.
• Kiimbėrlando paviete, 

Kelios bobeles susitarė, 
Kuopele Ražaiieziaus sutvėrė 
In kuria prisirasze ir tokiu

Ka daugiau buvo nieku,
Ir dabar da savo pasiutimą 

varo, 
Nei doroms moterėlėms 

sarmata daro.
Tai mat ir kukalei insiprasze

f

J

ji su neiszsibaigusiais sugryži- 
mo leidimais 
ant laivu, 
treczioj kliasoj.

Galime matyti kiek daug ne- 
kvotiniu immigrantu turės bū
ti peržiurėti ezionais nuo se- 
kaneziu statistikų kurias nela
bai seniai iszleido Immigraci- 
jos Biuras. Statistikos parodo 
kad tarpe Liepos 1, 1925m. ir 
Kovo 31, 1926m., 176,775 ne- 
kvotiniai immigrantai inlcisti. 
Tarpe tu buvo —
Suv. Valstybių piliccziu žmonų 4,910 
Suv. Valstybių piliccziu vaiku 3,033 
Gryžtancziu apsigyvenusiu ateiviu

62,102

sios žmonėse tradicijos 
veninio visi>zkas 
mus ir, 'kas svarbiausia, 
niu kalbos nemokėjimas.

Ponaiczio krutinėjo virti* 
kilnus didus

Naktimis ir dienomis jis mast 
spėliojo, 
klampynes, 
kai ji žengti aiszkin, lygiu, sva
jonėse taiji numylėtu keliu 
tikrojo Lietuvio 
afsikratvti tėvo * 
kiu būdu sunaudoti savo ener
gija ir gerus norus 
naudai... Bet sunku buv 
artima, taip mylima 
kariu buvo jam svetima, nepa
žystama. Jis jaute, 
czia svetimas, 
icad in viską kitomis m‘g u visi 

Ir skurdo tai’ 
sunkiu mineziu sle- 

nuo visu 
tikruosius jausmus.

ramu 'kalbėjos su 
maiszta,
mas ir vereziamas pasako, kad 
prie jo prisidedąs.

— Turiu ka pradėti.

re

kaip 
kurioje

VI 
palinkimai 

(
1S>iszbrist i 

klimpo

'keliu, 
globos ir

kaij
ko

tevvnes* 
o. Taij.’ 

1 Jet tiva

kad vrą 
uorei kalingas.

akimis žiuri, 
jaunuolis, 
giamas, 
savo

slepdamas 
Lyy 
apie 

visada priosztaraudu-
tėvu

(aij) 
negalima! -— tyliai sau sznibž- 
dejo, nors ir pats (ikrai neži
nojo, ka turi pradėti.

Dvarininkai tuo talpu visisz- 
kai masztai pasiruoszo; lauke 
tik nekantriai jiaskirtos valan
dos, kad isztrauktu isz sande
liu ir Rusu ginklus ir parsida
vėliu buriu padedami, sukiltu 
priesz Lietuva.

Ir szlubas ponaitis 
vei'kti: savo siljjnoniis ranko
mis užslopinti maiszta paezioje 
jo pradžioje.

Viena valkara jis ilgai kalbė
josi su tėvu apie maiszta, klau
sinėjo ir svarbesnes žinias už- 
sirasze. Skurdulis, linksmas, 
kad ligsziol taip pasyvus tuo 
reikalu sūnūs, pagaliau susido- 

džiaugsmingai smul
kiausiai pai ašakoje apie dvari 
ninku ginklu sandelius, maisz- 
to vardus, ir net jam j)arode vi
sas schemas, susiraszinejimns.

Nakti po to szlubas ponaitis 
ilgai nemiegojo. Rasze Rusisz- 
kai kaž ko'ki huszlka. Voką už- 
adresavo Kauno komendantui, 
ir vos tik praszvito, laiszka su 
berniuku iszsiunte.in artimiau 
šia paszta.

pasiruoszo;

nutarė

me,jo,

I

III.
Praėjo kelios dienos. Szlu

bas ponaitis, ramus ir lyg pra- 
linksmejas, bastes dvaro apy
linkėse. Ligtol lankėsi lik dva
ro‘kumetynuose ir keliuose pa- 
misz'kes vienkiemiuose,
siuntęs ypatingąjį laiszka isz- 
dryso nueiti in netolimu kai
mu, kuriame, kaip girdėjo, vi
si vyrai ir daugelis motoru bu
vo Szauliai. Inejo in pirmąją

.1,»

1c ir užsidėjo aut
— Juk 

pasakė.
Visi grincziojo garsiai nusl

iuoki*. Szypsojos ir ponaitis, 
bet aszaros žibėjo jam akyse, 
o veidas iszbalo, paskui |)arau
do. Atsistojo, nusiėmė abiem 
rankom skrybėlė, atsargiai 
pakabino ja. vietoje ir atsisvei
kinęs iszejo.

Pasak v k- savo 
leve kad butu pasirengi*: 
greit Szauliai tnrosjdarbo, 

iszlydejusiam 
spausdamas

pasa'ke dar 
pro duris seniui, 
jo ranka.

Po to gryžo 
tvarkė, sudelijo

sunums, 
gal

JI

Su-

Taij) jial 
stora sansiuvini, ku-

iii dvara.
savo daik'lus, 

sudegi no daug laiszkn ir sziaiji 
invairiu popierių.
sudegi no
riunie jau Heliai HtiraHžiiiejo sa
vo insjmdžiiis, mintis ir svajo
nes. Jei senis kokiu nors bildu 
butu jiaskaites ta 
tai neimtu juokėsi

sansiuvini, 
s, kad ponai

tis, Szaulio skrybėlė užsidėjęs, 
jiasisa'ko esąs Lietuvis, 
niekas pasauly nebuvo

są va m 
gulti,

Bot 
skaitės

iszbuvo 
'kambarv. 

pasisz.auko so
il’ kiek įlaši

lu Ra žan ežiu i n si rasze
Ir tai tokios netikiu, 

Nuo doru moterių at'likia.
O ka ? — maža viera

'Tai ir gero nėra, 
Tokioms lik kugeli neszioti 
Ne in Ražancziu prigulėti.

♦ * ♦

l’rolycziai, Szamokuose per 
pode, 

Buvo jniiki nmsztyne,

puška pi puču.

1

rn

Keletas Lietuviu 
Sumusze

Bet ne buvo tai pučai
Badai mozūrai, 

Kurio daugiau Lietuviu 
neužkabines, 

nepraszines.Pas save ant alaus
Geriausia su lokiais neužsidėti 

Su jaisiais nesobrauti
O jaigu ])areina reikalas

pasirodyt, 
'Tai turi kuloku nepavydet.

:Jc * *

Szenadorio vyrai ar žinote 
kad ant vieno si ryto, 

.Justi bobos nuo pat ryto, 
Susi begia in viena krūva, 
1 n viena st ubą, kurna pas 

kūma.
Jaigu -vyrueziai tosios bobelei 

taip daro,
Kas diena tokius jomarkus

>

rp

102,885
822

1,043

Szi a arinėj
A iru Nepriklausomoj

ne, Hamburg’o ir Bremen’e. 
Danijoj, darbas bus atliktas 
Kopenhagoj; Norvegijoj, Ber
gen’o ir Oslo konsulatuose.

'Tikėta kad szita sistema ne
užilgo veiks septyniose svar
biose Europos szalyso — Di
džioj Britanijoj, 
Airijoj,
valstybėj, Belgijoj, Holandijoj 
ir trijose virszminetose szalyso. 
Tu szaliu kvotos sudaro 125,- 
203. Kas palieka tik 39,464 im
migrant us kurio turės Imti per
žiūrėti kuomet atvažiuoja in 
Su v. Valstvbiu uostus. Visi ne- •h
kvotiniai immigrantai isz visu 
szaliu, apart virszminetu, turės 
būti peržiurėti kuomet atvyks
ta ezionais.

Galima matyti kad szis per
žiūrėjimo plinnas palengvins 
darba musu uostuose, ypatin
gai Ellis Island uosto. Jau nuo 
seniai pirmos ir antros kliasos 
immigrantai peržiūrėti ant lai
vu, ir 
Island
priežaseziu negali būti i n leis
ti.

Kita svarbi grufie nekvoti- 
niu 'immigrantu — gryžtantie-

I i k pasiimsi i in Ellis 
jaigu del kokiu nors

i
1 
I 
I 
i

iiI
H 

i

iii uostus

Kanados, Meksikos ir kitu 
nekvotiniu szaliu gyventoju 
J u szeimynu 
Ministru, (ir szeimynu) 
Kolegijų profesorių (szeimynu) 192
Studentu 1,^78

'Turime atsiminti kad kadan
gi tiek daug immigrantu at
vyksta isz Kanados ir kitu ar
timu szaliu, jie neprigrus svar
bius uostus, nes jie 
nevažiuoja.

Kaip buvo praeityje taip bus 
ateityje, visi sulaikyti ateiviai 
bus pasiunsti in immigracijos 
stoti. Net ir isz tu septynių 
virszminetu szaliu.

Iinmigrantas, kuris pasek
mingai pereis egzaminą užsie
nyje gales apleisti laiva kai]) 
tik tas laivas priplaukia prie 
kraszto. Bet reikes invest! ’ko
kia nors apsauga ateiviams, 
kad jie nebūt u isznaudojami 

—F.L.I.B.kuomet atvyksta.

ANT PARDAV] tu 0..

Trys lotai mieste Shoentowh 
szale Port Carbon, Pa. Atsi
szaukite ant adreso. (t.45 

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

Naudokitės Proga!
Knygos už puse kainos į.

I 
iii

1
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ponaiezio užraszu.
Ligi vėlaus vakaro 

ponaitis 
16 id ama s 
ui le'kaju Simą,
kalbėjos, pasako:

Jei asz greit mirsiu, lai 
į )aša ky k i 
jie iszkaltu Liet uviszka 
sza.iButinai pasakyk, jei, žino
ma, įnirsiu.

Senutis iszejo apsiaszarojes, 
ir ilgai po to vartosi atsigulęs 
lovon, dūsaudamas ir melsda
masis. Ponaiti jis labai mylėjo 
ir jauto, kad isz tikrųjų greitai 
kaž kas turi invvkti įtvare.

IV,
Szaltas rudens vejas laisvai...

laiikno-

lieknu giraites 
puszoliu ir szvilpe kauke par
ke. 'Tirsztais debesimis apklo-

slro|)iai paslėpė 
szviesos spindu-

Lauko buvo tamsu kaip

levui, kad mano ka- 
užra-

szva i s tęs i tu szczi i1 ose 
rau'kszlino ėžero pavirsziu

trankos taip
se j

tas dangus 
mažiausius 
liūs.
kapuose.

(TOLIAUS BUS.)

ISZP0PIERU0JA IR
MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulyczia, 

FRACKVILLE, PA.

FJclie ir Juongst (Raczins- 
kas), popierubja ir iszmalavo- 
ja stabas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautioeziams tuos 
darbus o busite isz to užgana- 
dytais. Juongst (Raczinskas), 
yra Lietuvys ir privalote ji 
suszolpti.

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.60 

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

v

va ro
'Tai graszio niekados 

net u rosi t e
Kad ir ant dienos po 

deszimts doleriu uždirbsite.
Isztikrujii jus visas bobas 

ncatstojate,
Jaigu j uju gerai 

nopridabojate,
Nes josios kas diena pinigus 

spendina,
Nepascdi grincziojo ne viena 

'diena.
O kaip kas įsu Baltruvienia 

jmgazdina,
'Tai su szpiga ir užpakalin 

pavieszina, 
suvis neprižiūri

Ne kam valgyti paduot jiems 
neturi.

Vaikai isz mokslaines par- 
)ege patys kava prisipylinėja 
Ir tankiai save apsiszutinejn, 

'Taip kaip tai neseuei vienoje 
vielojo atsibuvo, 

Kadi keiks pražuvo.
Jaigu vyrueziai taip vale 

duosite, 
'Tai gero neturėsite,

rp

m

Vai kueziu

j

y

Ne ilgai ant svieto gyvensite, 
Botagas tokias niekszas 

mokina,
Nuo vėso pikto gina, 

Ir nuo munszaines atpratina.

PARDUODU LOTUS IR NA- 
MUS FRAČKVILLE, PA.

namu,
v i so k i o m s v i ga,d o m s.

elektros, 
kambariai ir gėrėtas.

sziluma
8

Parduodu lotus ant statymo 
ir pabaigtus namus su 

Namai 
turi 17’/2X15O ilgio, po $4,500. 
Penkis szimtus iszmoketi o 50 
doleriu ant menesio,

iszpopieruotos,
Lotai 

35x150 ilgio $800, kampiniai 
po $1,000 — 100 inmo'keti o 20 
doleriu ant menesio. Žinoto 
kad Frackville auga ir neužil- 
gl lotai pabrangs. Steito plcn- 

visas

Žinoto

tas eina per miestą in 
aplinkines. Atsiszaukite pas:

J. A. Žemaitis, 
315 So. West St., 

Shenandoah, Pa.
o

V r
2 iki 1 Liepos-july 1926m
Sziais knygas, kiekvienas szio laikrasczio skaitytojas 
gali gauti už puses kainos. Musu knygyne randasi į 
visos lietuviszkos knygos iszleistos Amerikoje ir lie
tu voje. Musu knygų kataloga pasinueziame DYKAI : 
kiekvienam kuris tik pareikalauja.

2
* w "lti

Szemo—Geografija arba žemes apraszymas. Su paveiksle-* 
liais. Aiszkiai ir suprantamai apraszo musu žeme, jos pavidale, 
diduma, augszti, vulkanus, metanezius isz savos ugni; kur ir kiek 
joje yra anglių, geležies, aukso, druskos ir kitu gerybių; kiek 
mariu, ežeru, upiu, ju vardai, plotis, gylis, kokie kuriuose van-* 
denys: sūrūs, prėski ar kartus. Kiek sviete yra vieszpatyscziu, 
kokius jos plotus užima, kokios ju valdžios, koki svarbiausi mies<> 
tai, kiek kur gyventoju, kuom jie užsiimu ir t.t. Žeme apraszyta 
dalimis; iszskaitytos visos vieszpatystes, karalystes, kunigaiksz-* 
tystes ir respublikos. Knyga didele 6x9 coliu, ant geros popieros 
spaudinta. Puslapiu 469 .............   2.50
Gražiuose audimo apdaruose ..........   3.5Q

J. Laukio—Žinynas. Knyga žinių isz mitologijos, istorijos, 
etnografijos, geografijos, astronomijos, aritmetikos, medicinos ir 
kitu mokslu bei ju szaku; rinkinys visokiu patarimu apie sveika
ta, budus gydymosi, vaistus, invairiu nurodymu amatninkamsj 
ūkininkams, daržininkams, szeimyninkams ir kitiems.
Puslapiu 392 ............................................................................  2.00
Gražiuose audimo apdaruose ................................................. 3.00

Civics Catechism—Pilietybes Katekizmas. Pamokinimas apie 
Amerikos pilioezio teises ir priedermes. Verta szita knyga insigyti 
kiekvienam kuriam yra noras liktis szios szalies piliecziu. Klau
symai ir atsakymai Anglu ir Lietuviu kalba. Pusi. 96 ................. 40

J. Viskoszkos—Tikri Juokai. Yra tai rinkinys daugybes gar
džiu juoku. Dideli ir maži, apszviesti ir prasti, be skirtumo visi 
kvieeziami in juoku pasauli; juokitės ir tukkit! Pusi. 206

Daktaro A. J. Karaliaus—Barbora Ubryka arba Kliosztoriua 
Szitoj knygoj yra apraszytas gyvenimas Barboros 

Ubrykos, Krakovos karmelitu Kliosztoriuj. Pagal oficialius rekor
dus surasze W. L. Clark. Lietuviu kalbon verte Dr. A. J. Karalius. 
Knyga nepaprastai žingeidi, vaizdžiai apipasakojama vargingas 
Barboros gyvenimas karmelitu kliosztoriaus kalėjimo per 22 me
tus. Su Ubrykos paveikslu. Pusi. 118 ..........................................75

60 gražiu gražiausiu atvirueziu (Post Cards), ant kuriu 
vaizduojama puikiausios bei istoriszkiausios vietos Lietuvoje. 5 se
rijos atvirucziu-paveikslu kiekvienoje serijoje po 12 paveikslu, 
viso 60; visos penkios serijos sykiu už 60 atvirueziu 

PKl. Jurgelioniu — Misliu Knyga. Szitoj knygoj telpa suvirsz 
1,000 Misliu ir Mistiniu dainų. Puslapiu 162 .......................$1.00

J. Laukio — Naujas Pilnas Orakulas arba burtu, monu ir 
visokiu paslapcziu knyga. Taipgi praktiszka C. C. St. Germain 
Delnažinyste ,su paveikslėliais. Yra tai didžiausia ir praktiszkiau- 
sia monu knyga, burtu ir delnažinystes (fortune-telling) mokslu. 
Formatas 6x9 colius. Pusi. 414, Popieros viražais ................ $2.50
Gražiuose audimo apdaruose ............................................... $3.50

J. Laukio — Paslaptys Magijos bei Spiritizmo szviesoje 
mokslo. Pagal svetimus szaltinius Lenkiszkai sutaisė F. J. Lie
tu viszkai verte J. Laukis. Yra tai iszaiszkinimas monu darymo, 
kaip juos monininkai padaro, kada isz vienos skrybėlės iszima 
parsza, zuiki, anti, balandi ir daugybe kitu kas in didžiausia 
maisza netilptu, ir padaro daugybe kitokiu stebuklu. Szita kny
gele viską iszaiszkina ir paveikslėliais parodo kaip monininkui 
ta padaro, kuria perskaitęs ir pats mokėsi tulus monus padaryti. 
Pusi. 262.................................................................................... $1.00

Magiszkos Kazyros su Lietuviszku iszguldymu..................... $1.50
—---------O-------------  »

Laiszka su pinigais siuskite sziuo adresu

AUSZROS KNYGYNAS
3210 8. HALSTED ST. 0HI0AGO, ILL.

. .80

ir Jėzuitai.

. ... $2.00
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RENGIASI PERLĖKTI P ER ATLANTIKO MARES.

Kūdikiams MaistasBoston, Mfass, ——Bostono po
licija gavo isz A'kron, Ohio, 
praneszima, kad tonai 
Stanislovas Adamovich ir kad 
jo sesuo Emilija esanti iszteke- 
jusi South Bostone už tūlo bu- 
ezorio. Bostono policija (laba r 
jos jeszko, nes turi praneszti 
jai svarbiu žinių apie jos bro
lio mirti.

negyva, kadangi kulka perėjo 
per szirdi.

Vaikas papasakojo poicijai, 
kad tėvas pasiszaukes ji in 
miegamaji kambari, ji pabu- 
cziaves ir liepęs iszeiti. Jis per 
durii plyszi mates, kaip tada 
tėvas pasiėmęs isz po pagalves 
revolveri ir paleidęs szuvi in 
krutino.

Priesz 8 metus,
pat apsivertima, Pelenas irgi 
bandos nusiszauti, bot tada pa
sveikęs, Kronerio Dr. Springer 
sako, kad Pelenas veikiausia 
sirgęs savo ruszies pnniiszimii, 
kuris neiivaldinai ji traukdavo 
prie padarymo sau skausmo, 
kada tik jis paimdavo in ran
kas revlveri. — N.

mire
FlagSzinndien

Day” arba vėliavos 
diena.

— Szinndien užsidaro pu- 
libincs mokslaines, 
prasideda vakacija.

— Puse Juniaus menesio 
jau praėjo.

— Slavokas Jonas Brasz- 
ko, būdamas girtu norėjo isz- 
neszti in padanges su dinami
tu Kovai Broliu garadžiu ant 
iW. Centre uiezios, bet likos su
sektas in laika ir uždarytas in 
koza.

44

vaikams

Aptiekorystes mokslus
Izabele Kasperiute,užbaigė

dūkto Kasparu ant Main St., ir 
Mikola Kaczmarczykas abu
du isz miesto. Mokinosi Phila
delphia College of Pharmacy.

— Nežinomi pleszikai insi- 
gavo in Ukrajinecziu kleboni- 
ji kun.
eziaus ant kampo Pine 
ulyeziu paimdami apie szimta 
doleriu. Polioije jieszko nakti
niu sveezin.

— Del visu žinomas Žyde
lis kuri vadino “Džeik Ziegor- 
ninkas” kuris eidavo su bak- 
su!ku per duris taisydamas 
ziegorius
ninko Miller) likos nuvežtas in 
Schuylkill Haven pamiszeliu 
prieglauda nes nuo kokio tai 
laiko pradėjo “klejoti.”

— Laisnus ant apsivedimo 
iszeme Antonio Perez su Ona 
Storpitis (o gal Starpirszcziu- 
te): Jonas Amileviczins 
Mare Zukiute.
menesio
ežioje bus suriszti mazgu mo
terystes Juozas Ardickas isz 
Girard Manor su pana Marijo
na Ragažiute, 416 W. Pine St.

— Mieste valdžia meldžia 
sūdo idant teisingai nusprens- 
tu, ar moteres yra priverstos 
mokėti taksas ar ne, nes tokiu 
ka nemoka taksu yra tulkstan- 
cziai o idant visas talpyti in 
kalėjimą už nemokejima tak
su, tai Pottsvilles kalėjimo ne 
butu vietos.
taksas o kitos nemoka, 
nia kaip taji dalyka sūdąs nu- 
sprens. Kam po nogiu moterim 
mokėti taksas jaigu 
viską užmoka!

— Nuo Panedelio Lietuvisz- 
ka mokykla turės tik isz ryto 
mokslą, o užsidarys 23 Juniaus. 
Szia Nedalia vaikai turės savo 
pirmutini perstatymą po baž- 
nyczia. Vaikai turės maža per- 

•' * A, A J * * ♦ < 1 •

Stepono Sklepkovi- 
ir B

(szvogeris ziegor-

su
D i <m a 16 szio 

Szv. Juozapo bažny-

Nekurios moka 
Neži

vyras už
*

statymą, dainąs, deklauiacties, 
marszus ir 1.1. Bus <lu persta
tymai, po piet 3 valanda ir va
kare 7 valanda. Minvszkos ne
mažai padėjo darbo idant vai- 
kuczius iszlavint kanuogeriau- 
sia.

—7 Daug žmonių 
abudu parkus, o 
planai dare puiku bizni Home
town, vežiodami pasažierius po 
aplinkinis. Tie patys aeropla
nai perlėks pro miestą sziadien 
apie 3:30 valanda darydami vi
sokius szposus ore. Todėl 
užmirszkite prisižiūrėti aero
planams kaip lėks pro miestą.

— Poni Marijona Strielku- 
vienc padovanojo puiku vaini
ką ant stovylo Jezuso ant vyru 
puses. Už tai visa parapija su
deda jai szirdinga aržiu.

— Jaigu norite aptvert lo
ta ant senųjų kapiniu, tai 
kreipkitės pas Ant ana Kripa, 
9 North A. Street. Jisai aptvers 
visa lota cimontu tiktai už $35, 
o ant nauju kapiniu tai paduos 
preke ant pareikalavimo. (j22

— Rynkevicziaus drapanų 
sztora turės dideli iszpardavi- 
ma visokiu drapanų del vyru ir 
vaiku. Siutai vertes $25 ir $35 
parsiduos laike szito iszparda- 
vimo tiktai po $19.50. Taipgi 
turime naujausios mados 
marszkiniu, 
skrybėlių, kepurių ir to visko 
kas jums reike ant puikaus pa
sirėdymo. Ateikite pažiūrėti 
szio didelio iszpardavimo o ne 
tik ka busite užganadytais, bet 
ir suezedinsite pinigu. — W. 
Rynkeviczius, 233-35 ,W. Cen- 
fręulycig. ___1(t.J.15

atlankė 
keturi aero-

ne-

na uja usios 
sziandieniniu

U, i » I •.

t Senules ryta atsibus lai
dotuves Gracijos, paezios .Jo
no Tanilio isz Weston Place, 
su pamaldoms Szv. Jurgio baž- 
nyczioje.

— Leonas Kazunas, sūnūs 
aptii’korienes Kazuiiivnes, ap- 
laiko garbe už geriausia moks
lą aptiekorystes Filadelfijoj 
Colegijoj.

— Ponstva Martinai Juo- 
deszkai szirdi ngu i dekavoja • • J • .» •visiems tiems, kurie dalybavo 

m v lemos mo- 
•rlaidotuvesia jo 

tineles, a.a. Marijonos Kovai- 
czikienos ir tiems, kurie paau
kavo puikins žiedus kaipo isz- 
reiszkima savo gailesties del 
veliones ir szeimynos. Taipgi 
penkiems kunigams Miksziui

Shonadorio, 
Va-

ir

ir Horaczek isz 
Kleveniui isz Tamakves, 
laneziunui isz Girardville 
E. Sweeney isz Anderson, 
South Carolina. Taipgi grabo 
neszejams — trys buvo 
kai: Vladislovas,
ir Vitautąs Juodoszka ir trys 
seseriniai Stasys Lukoszunas, 
Antanas Kalėda ir Juozas 
Vaitu'keviczius. 
nonos ponios

anu-
Kazimieras

ir
O del grabo- 

Czaikauckienes 
už parengima pui'kiu laidotu
vių. — Lai visiems atlygina 
Dievas szimtaropai už patar- 
navima ir ėmimą dalybų laido- 
tuvesia musu mylemos moti- 

— Juodeszku szeimvna.*nos.

Minersville, Pa. —Didele isz- 
kilme bus 4d. Liepos 1926, 3:30 
vai. po piet. kada J. E. Phila- 
delphijos kardinolas D. Daug
herty paszventins kampini ak
meni nauja, gražia, murine sta
tomąja Szv. Pranciszkaus pa
rapijos mokykla. Paszventini
mo apeigose yra kviecziaini da
lyvauti Gerb. kunigai, taiposgi 
ir svietiszki žmonys isz vieti
nes ir isz apielinkes kolioniju. 
Po visu apeigų, prie pat sta
tomos mokyklos darže bus pik
nikas, kame žmonys nuvargo 
gales pasilsėti, užsikasti ir sal
džiu gerymu iszsigerti. O ant 

5 d. Liepos Marlin 
parke yra rengiamas didžiau
sias piknikas, parapijos nau
dai. Tarpe Pottsvilles ir Min- 
ersvilles, Pa. kuris prasidės 10 
vai. isz ryto, tai yra gražiausia 
vieta, gražus miszkas, puikus 
ež(*ras maudytis, graži svetaine 
atvirame ore, szokiai prasidės 
nuo 2:00 ir trauksis iki 5 vai. 
po piet ir nuo 8 iki 11 vai. va- 

muzikaniai
Lietuviszkus ir Ameri- 

koniszkus szc/kius. Base ball 
2:00 po piet ir daug sziaip vi
sokiu žaislu bus 11:00 vai. gra
žiausiu fire works rakietu.

Ypatingai kviecziamas yra 
jaunimas dalyvauti ir darbuo
tis sziame piknike, jau kaip 
girdėjau dauguma jaunu vyru
ku ir mergaieziu prisižadėjo 
dirbti iszsijuose. Gamins viso
kiu valgiu ir gerymu 'kiek tik 
kas uores gales gauti ir bus 
pilnai užganėdinti. Todėl visi 
kviecziami atsilan'kvti ant mu
su pikniko, vietinei ir isz apic- 
linkes ir linksmai laika praleis
ti. Kvicczia reng. Kom.

kare, 
griesz

puikia usi

Pittsburgh, Pa. — Dideli isz- 
važiavima in Seserų Prancisz- 
kieeziu Farma rengia Liet. R. 
K. Sus. A. 87-ta kuopa, N. S. 
Pittsburgo, Nedėliojo 20 diena 
Birželio, tuojaus po piet — 12 
valanda. Yra tai puiki vieta, 
daug sodnu ir malonus oras, 
jauniems ir seniems maloni 
vieta ant praleidimo szventa- 
dienio. Muzikantai isz North 
Side grajys smagius szokius, 
skaniausi užkandžiai ir gery- 
mai del visu. Visokį žaidimai 
su dovanoms. Kuopa nuoszir- 
džiai užpraszo visu aplinkiniu 
Lietuviu dalybauti tam links
mam iszvažiavime.

Isz Pittsburgo važiuojant 
paimkit strytkari 37 ir važiuo
kite lyg Grove Station o isz 
ežia po kairei in kaina Hamil-

I I
- 11 ‘ton Rogd. (I .

Taigi, jei Emilija 
pasitaikytu szia žinia skaityti, 
tai tegul ji kreipiasi in Polici
jos Stoti6, So. Bostone, ant. I) 
street. — K.

West Springfield, Mass.
Pereita savaite keturi ginkluo
ti banditai, apsimetė 
estate” agentais, apipleszo Jo
ną Yaka, sena farmeri, kuris 
gyveno ežia po numeriu 180 
Amostown Road, atimdami isz 
jo $1,000, kuriuos jis buvo isz- 
siemes isz banko užmokėti už 
žeme, kuria tie pleszikai neva 
nrejo jam parduoti. Yakas pra- 
nesze apie savo nelaime West 
Springfieklo policijai, kuri da
bar jeszko piktadariu.

Tie banditai vede su Yakti 
derybas per kelinta dienu, siū
lydami jam sklypą žemes. Ya
kas pagalios sutiko
pirkti ir iszsieme isz

4 4 real

ta žeme 
banko 

1,000 doleriu. Birželio 2 d. at
važiavo pas ji autmobilium ke
turi “agentai” 
dar syki nuvažiuot su 
žeme 
pinigus su savim 
pat i k s, 
4 4

ir jei žeme 
darysime ft*

ir pakvietė ji 
jais ta 

apžiūrėt. Pasiimk, girdi,

tai tada 
sale” (pardavima).
Yakas patikėjo apgavikams 

ir atsisėdės su jais in automo
biliu nuvažiavo da syki 
mes apžiūrėt.”
tuszczia vieta, už keliu myliu 
nuo Yako namu, banditai su
stabdo autombiliu ir visi 
lipo laukan,
iszsitrauke revolveri ir 
Yakui atiduoti visus 
Nusigandęs senukas tuojaus 
iszsieme tūkstanti doleriu ir 
padavė banditams,
da iszkreto jo kiszenius ir, 
sidaline Yako pinigais,

‘ ‘ že-
Iszvažiave in

isz-
Vienas ju tuomet 

Ii epe 
pinigus.

Paskui jie 
pa- 

nuva- 
žiavo savo keliais, insakydami 
Yakui stovėti ant vietos.

Tai jau ketvirtas toks atsi
tikimas toj apielinkoj savaites 
laikotarpy, ir policija spėja, 
kad tai yra vis tos paezios 
szai.kos darbas. — K.

Chicago. — Frank Pelenas, 
29 m., gyvenantis prie 4559 
(kitomis žiniomis, 
S. Western A ve., 
Sekmadieny po piet, matant jo 
6 m. amžiaus sunui Joe., kuris 
maldavęs tėvo 
bet tėvas vistiek 
ir paleidęs szuvi sau iii 
ne. Ona Pelenieno ir 13 
dukrele tuo laiku buvę kieme 
ir užgirdusi szuvi atbėgo in 
kambari, bet rado Peleną jau

2.

I

dar priesz

Ka«}' kūdikiai butu stipri ir 
sveiki, ju maistas turi susidėti 
iisz trijų riisziu siistiprinancziu 
kuna — pranesza Suv. Valsty
bių Agrikultūros Departamen
tas. Maiistas pirmiausia turi 
aprūpinti medžiaga reikalinga 
sustiiprindi ir atitaisyti invai- 
rias kimo dalis; ant ra, t u r i pri
statyti eiii'rgijos del mibskulu 
.veiklumo; treczia,
lineli chemiszkas permainas, 
nuo kuriu priklauso sveikata ir 
augimas.

Svarbia ibsia 
medžiaga yra

turi regu-

sustiprinimo 
riebumai,

■k

PRANESZIMAS.

Nutraukėme fotografijas ge
riausios riiszies, pavieniu ir 
grupuose, vcsciliu ir 1.1. Duo
dame dovanai dideli koloruota 
szliubini paveikslu jaunos po
ros. Vaikinai ir merginos ku
rios pabaigė High School gali
te nusitraukti savo paveikslu 
pagal naujausios mados. Atei
kite pamatyti musu darbu ir 
sempelius. (J. 18

Mahanoy City Photo Studio 
‘ 205’E. Centre St.,

Mahanoy City, Pa.

PADĖKA ISZ SCHUYLKILL 
HAVEN.

423
Schuylkill Haven 
Mano anūke ir asz

y
4 4 

vartojame ketvirta

Mrs. Oliver Emerick, 
Canal St., 
Pa. sako: 
pati dar 
bonkutc Dr. White’s Blood ir
Nerve tonika ir turiu pripažint 
kad aplaikcme gera pasek-

Galimit pirkti aptiekoseme. ”
arba grosernese.

GUODOT1NI SKAITYTOJAI!

“riebumai,” ir 
mineraline medžiaga, khip ge
ležis, 
riuos randame invairiose kūno 
dalyse. “Riebumai” aprūpina 
energijos, bet energijos dides
ne dalis gaunama isz cukraus 
ir k rėk molo.

Tarpe tu medžiagų, kuriuos 
reguliuoja chemiszkas permai
nas, nuo kuriu pr?klaiiiso kimo 
augimas, yra 
džiugu irlaip vadinamieji 
laminai, 
nai ” 
bet iki sziolei nepažystami, bet 
tikėta kad t rys isz j u 
nai A-B-C” * 
tai ir augimui, ju neturėjimas 
veda prie nedapenejimo, kaulu 
suminksztejimo ir skorbutos. *

Keletą isz tu reikalingu su
dėtiniu maisto daliu randasi 
vieloj maisto ruszej, kaiknrios 
kitoj ruszej, ir kitos invairiose 
ruszyise, ir imtu kelias dienas 
ar sanvaite tas invairias ruszis 
pristatyt i.

Bet kūdikiams svarbiausias 
maistas yra pienas, kiausziniai, 
truputiis mėsos ar žuvies, dar- 

vaisiai, duona ir “
su'riebumais ar cukrum

kalkes ir fosforas, ku-

mineraline me- 
“ vi- 

vitami-” Kad nors 
neseniai buvoatidengti

4 4

“ vitami-
roikalingi sveika-

c e r-

prie 
prie 4045) 
nnsiszove

tai 
nepaklausęs 

k ruti-
men.

nedaryti,

Rene Fouch, Francuziszka s lekiotojas, Roosevelt Field, 
Long Island, N. Y. peržiūri savo areoplana su kuriuom ketina 
perplaukti Atlantiko mares isz New Yorko in Paryžių be pa
silsiu.

1

pristato svarbu “vitaminą 
kuris yra ypacz reikalin-

ir
A,” 
gas del auganezio kūno. Kiek
vienas kudi’kis turi viena kvor
ta pieno kas dien suvartoti.

Kada kūdikiui duodasi gana 
pieno, jis gauna tiek daug rie
bumu, kad jam kitu maistu — 
kiausziniu, mėsos
reikalinga la'bai mažai.

kiauszinis, 
dvi uncijos mėsos, žuvies 
rio,
— užtenka

lotos 1

viena diena

Laiko bedarbes po visa Amerika, 
laikraszczci ir nemažai sukontojo, nes 
skaitytojai negpJejo atsilygint už pre
numerata, ,ir mes buvome priversti 
laukti goresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai ir kasiklos 
pradėjo dirbt, meldžcme paguodotu 
skaitytoju atsilygint su skola ir pri
siųsti užvilkta prenumerata.

— Ar jiim pagedo elektri
kas, prosas, sviperis, skalbia
ma nuiszina, o gal norite invęst 
geresniu szviesa namuosiu su 
naujausios mados fikszezeriais 
ateikite arba duokite telefoną 
pas Flo Electric Co., 
nas Boc^kauskas),
Pine uli. telefono No. 341—W., 
o atvažiuosiu ant pasikalbė
jimo.

zoves, 
eals”
— kad priduoti valgiui gera 
skoni. Paprastas maistas, pro
tingai parinktas ir pagamintas 
daug naudingesnis 'kūdikiams 
negu
maistas.

Pripažinta, kad pienas labai 
svarbus maistas kūdikio (lietui, 
nes pienais turi daug k rėk molo

nupirktus pagamintas

I »■!—1»   ...........................-..........................................      A....

bet jie svarbus kaipo minerali
nes medžiagos szalt’iniai. Daug 
isz ju taipgi neprileidžia vidu
riu sukietėjimo. Szphiakai ir 
kitos lapines daržoves kaip sa- 

bątvinai, ropių virszus,
rekomenduojami kaipo gele
žies szaltiniai. Rozi likos ir f v- •r 

ir sūrio — gos pilnos geležies.
K iek- 
arba 
, su-

sviesdo arba kito riebumo 
del kūdikio — 

priesz 12 metu amžiaus.
Kiauszinis labai reikalingas 

kūdikiai, nes pristato daug ge
ležies, 
Kiauszinio trynis, 
t ari daug geležies, 
daryti isz pieno ir 
tryniu, pacukrinti, gali Imti ge
riausi dessortai — vieton vai
siu su smetona arba kitu des
sert u.

Kiausziniu trynius 
vartoti srubu sutirsztinirnui.

Daržoves ir vaisiai priduoda
> ir

kurios visai nėra piene. 
, ypatingai 
Valgiai, pa- 

kiausziniu

galima

(Florijo-
312 W.

LADIES!

.< • ■

ATTENTION!
YOUR DRUGGIST
RICOMM ENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

•n* ••

Guarantees
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THE 7
- .CINCINNATI, OHIO.

Gvarancijos ir Gvarancijos
Gvarancijos yra tokios geros 

kaipo pramones gerumas. Kaiku- 
rios daug ženklina — kitos visai 
mažai.

Imkime Buckeye gvarancija.
> Esame biznyje suvirsz per 50 
\ metu, ir daug iszmokome per 
b ta laika.
V Bet nieko teip svarbiaus, 
\\ kaipo tas teisingas suteiki- 
\\ mas pardavėju su kostume- 
\\ rais; ir kostumeriai atnesza 
\\ pasekme

BURįGĘR, BROS.ęo.
In the Malt and Hops Business "Since 1G74

t
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Tokiu budu, 
produktai 
4 4 
žoves
B.” 
nai turi 
neprileidžia

taipgi turi

pienopienas, 
ir daržoves pilnos 

vitamino A.” Vaisiai ir dar- 
“ vitaminą

Bulves, tomates ir apelsi- 
vi’tamina C,” 

skorbuto. Szitas 
vitaminas kartais pameta savo 
svarbiausia jėga — neprileisti 
ligas — karszcziu ar iifkaitini
mu.

Pastom izuotas pienas pame
ta “
rnorkvos jaigu per ilga laika 
virintos taipgi pameta 
mina C”

Apelsinai ir tomates nepaiso 
virinimo — visuomet turi szita 
reikalinga vitaminą.

— F. L. I. R

»i kuris

vitaminu C.” Bulves ir

4 4 vita-

mažai riebumu energijos

4

KASA AUKSA NUO WASHINGTONO PLENTO.
Trail plentas, Washingtone yra užimtas ir automobilistai turi važiuoti 

• kasyklos kuriosia t-----
viszlkuosia laikuosia Kinczikai ir Ispanai. Kožna diena iszkasa tenais aukso ant keliu tuks-

Yellowstone
aplinkui, nes isz tojo plento kasa auksa. Yra tai senos aukso

taneziu doleriu verties.
' >■■■'- ................... —-------------- -----------------------------------------
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kasyklos kūrinsią dirbo seno-
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EKSKURCIJA 
in New Yorka 

NEDELIOJ 27 JUNIAUS 
* !

$4»00^u^e^a</as
Treinaa apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 valu
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ABUDU GERI PLAUKIKAI

Santa Catalina saluosia, Ka- 
lifornia, randasi daug mariniu 
szunu, kurie yra taip papratia
prie žmonių, kad nuo juju vi
sai neboga,
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ANT PARDAVIMO.
Namai po No. 404 ir 406 W. 

Centro St., ant viso loto. Atsi- 
szaukite. ant adreso:

229 W. Mahanoy St., 
(J. 18) Mahanoy City Pa.

ANT PARDAVIMO.
Hotelis su farma 45 akrai 

žemes, viskas užsėta. Namas 
16 ruimu su visom intaisom, 
parsiduoda su gyvuliais ir ma- 
szinerijom. Netoli nuo miesto,
3 mylios nuo Mahanoy City,
4 nuo Brockton ir 4 nuo Lake
side arba Barnesville. Parduo
du isz priežasties ligos, (t.50.

Mr. William Consavage,
R.F.D. No.l Box 144, 

Locust Valley, 
Barnesville, Pa.Phone 4022
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