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ISZ AMERIKOS DINAMITAVO
NAMA

UŽSMAUGĖ 
SU DRATU

prJe^laidinis nužudė 
VYRA SAVO MYLEMOS 

NAKTIES LAIKE.

NEŽINOMI PIKTADARIAI 
PADĖJO DINAMITO KU-

I RIS SUDRASKĖ NAMA 
BET NIEKĄ 

NESUŽEIDĖ.
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DU-ĖART SANVAITIN1S LA1KRASZT1S
ilH

“SALLE
ISZEINA KAS DTARNINKA IR PEXSYCZIA. 
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Fttnumtnta Kasztuoja: Amerika ant viso meto |8.00, 
Europoje ir Lietuvoje |4.00 ant viso meto*
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New York. —Mrs. Rūta Snv- 
der prisipažino, buk josios vy- 

redaktorius laikraszezio 
Motor Boating”, likos nužu- 

dintas per josios mylema Hen
ry Gray, su kuriuom buvo su- 
sineszus suvirszum du metus. 
Kėlės sanvaitos priesz tai, jo
sio- vyras Albertas iszeme ap- 
drauda ant savo gyvasties ant 
$25,000. Po palaidojimui savo 
vyro, ketino apsivesti su savo 
mylemu, bet kitaip atsitiko. 
Isz pradžių buvo manoma kad 
vyra nužudo nežinomi pleszi- 
kai kurie atėjo apipleszti na
rna, ne* Rūta taipgi buvo su- 
riszta.

Grav likos inleistas in stuba 
per motore po antrai valandai 
po pusiaunakt, nuėjo ant vir- 
szaus ir su kokiu tai i n na gi u 
sudavė gulineziam per galva, 
po tam užsmaugė su szmotu 
drato, po tam iszmete visokius 
daigtus po kainbari ir suriszo 
savo mylema idant iszrodytu 
kad tai padare ploszikai.

Palicijai tas viskas iszrodc 
kitaip, pradėjo kvosti motoria 
ir ant gidaj>rksip‘iži.no prie, vis
ko.

GINDAMOSI NUSZOVE 
SAVO GIRTA VYRA.

Washington, Pa. — Ginda
mosi nuo savo vyro, kuris at
ėjo namo girtas ir pradėjo ja
ja daužyti su szmotu geležies, 
Ona Edward?, isztrukus isz jo
jo glėbio, pagriebė
szaudama in ji tris kartus 
muszdama ji ant vietos. Po 

‘ tam nuėjo ant palicijos ir pa
sidavė. Motinos apsakymą pri
budino josios dvylekos metu 
dukrele ir sūnūs, kurie mate 
visa atsitikima. Motina likos 
paleista lyg teismui be kauci
jom •
GARNYS PALIKO PUIKIA 

DOVANA.
New York. — Italijonka var

du Na n na Naboji s 33
terele, atėjus in Bellevue ligon- 
biiti, prasze parodyt kur yra 
skyrius gimdymo. Po dvieju 
valandų motere pagimdė tris 
mergaites —dvi po penkis sva
rus o viena puspenkto svaro. 
Daktarai apžiureja kūdikius, 
sako kad yra sveiki ir gyvens.

NUŽUDĖ VAIKA PO TAM 
PATYS UŽSITRUCINO.
f i /»< V 11 1 C <

szaszlavu ir

Frackville Pa. — Apie tro- 
czia valanda po pusiaunakti, 
l’tarninko ryta, sujudo visas 
miestelis per smarkia eksplo- 
zije dinamito kuri padėjo ne
žinomi piktadariai po namu 
naszles Skaczilos, 220 N. Rail
road avė. Driitis eksplozijos 
suardė visa fritnta namo, isz- 
mesdama mieganezius isz lo
vų, bet nieką nesnžeido.

Tame laike namie radosi 
Skacziliene ir du josios sūnus 
ir duktė Kmiebauckiene isz 
Mahanojaus su savo szesziais 
vaikais. Kaimynai subėgo kai
po ir palieije pažiūrėt kas at
sitiko ir ar szeimvna iszliko 
gyva. Viena kaiminka sake 
kad mate penkis vyrus began- 
ezius po eksplozijei.

Kmieliauskiene sake paliei- 
jai, buk jiji negyvena su savo 
vyru, kuris jai kerszino užmu- 
szimu. Palieije tuojaus atva
žiavo in Mahauoju ir nuėjo pas 
Kmieliaucka, kuri rado gulin
ti lovoje. Negalėdami jam už- 
inetinet kad tame darbe daly
ba vo ir jisai, todėl neturėjo 
tiesa ji arcsztavoti, ’bet sbeet- 
va eina toliau ir kaip rodos 
jau fižejo' tint pedšakio dina- 
mitieriu.
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KUR DREBĖJIMAS ŽEMES JAPONIJOJ UŽMUSZE 5,000 ŽMONIŲ.
Ja Kobe, .Ta ponijoj, kur buvo smarkiausesPaveikslas parodo mies 

baisiausioms pasekmėms. Czionais pražuvo pmiki t ūksimi ežiai žmoniųsu
ant milijonu doleriu.

AIRISZEI PRIESZAIS PALAIMINTA 
ŽUKAUSKĄ KANADA

< Irebejimas žemes 
o hledes padaryta

RENGĖSI
ANT STRAIKO

t

UŽBĖGO JAM UŽ AKIU IR 
SUSPENDAVO MUSZTIS 
LIETUVIUI, BA JO BIJO.

New York.

Com-

TUKSTANCZIAI VAŽIUOS 
IN TEN UŽGESYT SAVO
TROSZKULI SV GERU 

ALUM.
....įniiiipA*....

Mieli.

M IN K S Z T U ANGLIŲ 
DARBININKAI RENGĖSI 

ANT STRAIKO 
1 APRILAUS.

Isz Visu Szaliu
SHANGHAI

PAIMTAS
TUKSTANCZIAI KAREIVIU 
APIPLESZE MIESTUS; 
SZIMTAI NUŽUDYTA IR 

APIPLESZTI.

MOTERES APIPLESZE NUO 
DRAPANŲ.

LATVIAI ARESZTAVOJO 
RUSISZKUS BALT- 

GVARDIECZIUS.
Ryga, Latvija. — Palicijo 

aresztavojo kelis buvusiu Ru- 
.‘iszku kareiviu, kurie yra kal
tinami už paleidimu melagingu 
žinių apie viena Latviu kaimy
nu valstybe, apie Rosije ir lo
dei jiems kerszina i>zgujimas 
isz Latvijos.

visu

Detroit, Mieli. — Ontario 
provincija Kanadoje tikisi szi
met sulaukti apie penkis mili
jonus Amerikonu, kurie va
žiuos in lenais, užgesinti savo 

Biznieriai** miesto 
(tasai miestas guli 

tik skersai upes nuo Detroit), 
stato naujus botobus ir didina'

Amerikonu, kurie

t roszkuli. 
Windsoi*

MANO KAD SLAPTAS
ŽMOGUS YRA CARAS.

Turin, Italije. — Nesenai 
czionais pasirodė tūlas žmogių, 
puikiai pasirėdęs, kuris yra 
panaszus in nužudyta Kusisz- 

po miestu 
1’ usisz-

I M‘t

ka cara. Pasklydo 
paskalas, kad tai 
kas caras, 
pabo-gos

kuris

vra 
<nonužndinta>,

i'ta'lije. La ikrą sz- 
cziai placziai apie tai paskel
bė, insimaisze iii tai palieije ir 
ant galo aresztavojo nepažin>- 
tania, kurio gyvenimą pradėjo 
tyrinėt i, bet lyg sziai < liens i 
nieko nedažinojo. Ji laiko po 
priežiūra,/) kada pa^s pareika
lavo lengvo darbo, (ai jam da
vė užsiėmimą prie miesto dar
žu. Tyrinėjimai eina toliau ir 
palieije turi vilti idant dažiuos 
kas jisai per vienas ir isz kur 
pribuvo.

in

Shanghai, Kinai. — Kanto- 
niszki Nacijonalistai, Panede- 
lyje paėmė prislova ir miestą 
Ssanghai, po trumpam mu- 
sziui. Svetimžemiu dalis mies
to yra saugojama per 17,000 
tukdtaneziu kareiviu
vieszpatyscziu kaipo ir didele 
Plota kuri randasi ant Whang- 
poo upes idant apsaugoti sve- 
timžemius jaigu revoliucijonie- 
riai užpultu ant juju.

'fukstaneziai Szanlauiecziu 
ir komunistiszki straikieriai 
apipleszinejo kromus ir namus 
ir szaude žmonis. Nužudintu 
lavonai guli szimtaisj ant uly- 
eziu, kuriuos a pi pleszc nuo vis
ko ir baisiai supjaustė. Distrik- 
lo Chapel 100,000 insiutusiu 
Kincziku apiplesze konia visa 
miestą. Nužudytoms moterems 
nupjaudavo pirsztus nuo kuriu 
numaudavo žiedus. Ausis nu
pjovė drauge su kolczikais. 
Moteres ir merginos bego kly- 
kinnczio# nuo pasinteliuj kurie 
nupleszdavo visas drapanas 
nuo juju 'taip, kad nuogos tu
rėjo bėgti namo. Kantoniecziai 
nupjovė galvas dviem Rusams, 
po tam iszkele ant pikiu rody
dami Angliszkiem kareiviams. 
Žodžiu Shanghajuje kilo tikra 
anarkije.
VIESULĄ PASKANDINO 
LAIVA SU PASAŽIERIAIS.

Odeisa. — Dvideszimts de
vyni žmones nuskendo drauge 
su laivu “Odyseus” ant Juo
dųjų Mariu, kada ji pagavo 
smarki viesulą. Laivas plauke 
in Konstantinopoliu su grū
dais. Badai no vienas isz žmo
nių neiszsigelhejo.
43 NUSKENDO

PER APSIVERTIMA 
PARVAZO.

Orenburg,“ Rosije. — Dauge
lis kaimuoeziu užėjo ant parva- 
zo tiksle persigavimo ant kitos 
puses upes, eiti in bažnyczia. 
Kada parvazas radosi viduryje 
upe.-, staigai kilo smarkus ve
jas kuris apverto parvaza su 
pasažieriais ir visi nuskendo. 
Taji atsitikima mate daugelis 
žmonių, daugiausia vyrai t uju 
moterių ir vaiku kurie radosi 
ant parvazo, bot niekas nega
lėjo pagelbėt skenstantioms. 
Kliksmas stovineziu ant 'kran
tu buvo baisus, kada mate savo 
myiemas moteres ir 
nykstant isz akiu.

RUSU STACZIA-TIKIU 
KOVA MINSKE.

Minsk, Rosije. — S.S. Petro 
ir Povylo bazilikoje atsibuvo 
smarkus susikirtimas tarp Ru
siškos “ 
nosios 
szalininku. Daug žmonių ir ke
letas kunigu (popu) likos pa
vojingai sužeisti. Musztyne su 
akmendis tęsęsi per kėlės va
landas, 
musztuku buvo moteres ir po
pai. Atėjus palicijai ir vaiskiu 
apmalszino

Paskutines Žinutes.
Pittsburgh, Pa. — Detek

tyvai aresztavojo Joną Szy
manski isz Washington, 
kuris dalyhnvh 
$104,250.

5 Tamaqua, Pa. — 
sibarimui su savo paežiu

, 55 melu, 
sau 

kara-

Pa., 
tfprploszinne

O Ml ■
i Ed

— Su nuosteba 
skaitome laikraszcziuose, joge i 
Illinois State Athletic
mission suspendavo garsu Lie
tuvi boksiu — Jack Shaikey- 
Žukausku, tai ynf atėmusi jam 
teises boksuotis netik Illinois 
valstijoje, bet.i r kitose 18-ko* 
je valstijų, kurios yra minėto
sios komisijos jurisdikcijoje.

Istorija to suspendavimo vra senus, kad priimti taji milži- 
szito'ke: Žukauskas buvo suda
ręs su Illinois komisija sutarti 
boksuotis Chieagoje Kovo men. riu turtingi Amerikonai, 
su boksininku Pat McCarthy, v
Bot Žukauskas, po savo kovos 
New Yoi'ke su McTigue, bok
suotis su McCarthy atsisakė, 
padavęs priežasti, jog jam su 
McTigue buksuojantis, jis gavo 
sau perskelti lupa. Vėliaus pa- 
aisžfkejo, ikad ne tik del lupos 

bot 
boksuotis 30 dienu, kad

bokso caras-pramotorius Teks • _v

uiszka skaitlį svoezim In tuos 
kotelius nemažai indejo dole-

tai nepa- ward a s G anga ware, 
nuszove paezia po tam pats 
nupiszkino pa'kaiuzi su 
'binu.

Pittsburgh, Pa. —- Ne tik 
darbininkai pasirengineja aut 
st raiko bet ir didesni fabrikai 
taipgi, nes daugelis didesniu 
fabriku užkalbino daugybe 
augliu. Miestas Pittsburgas už
kalbino 15,000 toliu anglįn del 
vandeniniu’ pampu kaipo ir 
Jones and Laughlin Steel Co.

Cnijos virszininkas sako, ar 
bus st ra i kas ar ne,
liaus organizavoti darbininkus 
in unije kur josios nesiranda.

Pittsburgh Coal (b., kurios 
kasyklos nepriguli in unije, du 
metai adgal, atidaris daugiau 
kasykla pagal “open shop” po 
pirmam Apriliaus jaigu strai- 
kas kiltu.

Jaigu straikas kiltu, tai dar
bininkai szi kart ketina laiky
tis drueziai ir’ kovoti 'lyg pas
kui iniam.
KETURI MIRĖ O 58 SERGA 
INFLUENZA ANT LAIVO.
San Francisco,'Calif. — Pen- 

kesdeszimts asztuonios ypatos 
apsirgo ant influenzos o ketu
rios mirė ant laivo “Chateau”, 
kuris iszplauke isz ezionais in 
New Yorka. Laivas bus sulai
kytas pribtovoje idant influen
za noprasiplatintu lobaus.

KATE SUKANDŽIOJO 
MIEGANTI KŪDIKI.

Mount Carmel, Pa. — Mrs. 
Morta Sova isz Marion H’ghts, 
iszgirdus baisu kli'ksma savo 
menot-io senumo kūdikio, nubė
go in fruntini kambari kur gu
lėjo kūdikis vygeje, patogejo 
kad kate kandžioja kūdikiui 
rankute. Ant moteres riksmo 
ad'bego kaimynas Jurgis Ma- 
rucei su karabinu ir nuszove 
kate. Kūdikio rankute baisiai 
nukandžiota, kad, reikėjo nu
vežti ji in ligonbuti.

Kauadiecziai sako, kad dan
elis gvventoju isz Detroito 

szimet atvažiuos in Windsora 
“ pilie- 

Toki tuomlaikiniai pi-

REGĖJIMAS SUGRYŽO 
PER MALDA.

Newark, 
ning, kuris
keturi metai adgal, kuris pri
gulėjo prie smarkiausio bcisbo- 
bnio kbubo, apreiszke savo 
draugams, buk adgavo regėji
mą, melsdamasis kožna diena 
prie paveikslo Szv. Teresos. 
Kalbėdamas apie savo stebėti
na atsitikima Manning sako: 
“Pirmiausia sužybo raudona 
szviesa, po tam mėlyna ir ko
kis drūtas balsas man paliepė:
(t Regele! ” 
gana gerai.

DU PRALOTAI MIRĖ.
Pittsburgh, Pa. — Arcivys- 

knpas John Francis Regis Ca- 
nevin, 74 metu, po ligai dvie
ju menesiu mirė czionaitineje 
ligonbuteje. Velionis buvo už- 
detojum Do Paul instituto del 
kureziu, kuri yra viena isz ge
riausiu inokslainiu del kureziu 
A me rike.

Covent Station, N. Y. — Ar
ei vyskupas Rdbert Smith, ti- 
tulaniszkas arcivyskupas isz 
Heliopolis, mire Ftarninko die
na kolegijoj Szv. Elzbietos, tu
rėdamas 87 metus, kur apsigy
veno szeszi metai adgal po jojo 
sugryžimui isz Rymo.

Žukauskas atsisakė, 
uždraudė daugiau

jam

(f 
M

Varszava,

ir sziadien matau

Lenkije. 
Daug likos aresztavota 
niu kurie prigulėjo prie 
vu Ūkininku Partijos

žmo- 
Lais- 

szo-

apsigyveni ir pasilikti 
ežiais. ”
lieeziai aplaiky.s teises gauti už 
2 dolerius pavelijimą pirkti 
guzutes ir gero alaus, bet turi 
iszgyventi Ontario provincijoj 

galėtu pasilikti 
K m ia d i sz k a i s p i 1 i o c z i a i s.

Daugelio^p^vietoso yra sta
tomi namai ir pavolinimu laz
duota tris kart daugiau kaip 
pernai, kada prohibicije da 
vieszpatavo Ont a rijoj, bet ka
da p roll ibi c i jo likos 
ta” 
krutėjimas ir biznis.

Odyseus

* 4

” ir 
szi boltzevikiszki agentai.

U New York. — A. L. Eg- 
lingtou, likos nubaustas per sii- 
da ant $50 už paguldymu ant 
keliu savo 20 metu dukrele Rū
ta ir uždavima ant sedvnes ke
li: blvnus.

Rickard, 'kuris nori Žukausku 
nenualsinti ir tinkamai ji pri- 
ruoszti prie busimos jo Kovos 
su Maloney, Gegužes menesi.

To viso nežiūrint, nors Žu
kauskas visai nekaltas, Illinois 
Atletu komisija ji suspoduoja 
•net 18-koje valstijų boksuotis!

Kas už to visko slepiasi.’ Tai 
tautybes 

Sharkev-Žukaus- 
ka. Palkol jis nugalėjo negrą 
milžiną Wills, patol Airiams 
buvo gerai, nes Žukauskas isz-. 
vadavo nuo dideles 
visus Airius bolksius, 
Wills’o bijojo, kaip 
Bet kuomet Žukauskas suplie
kė Airi McTigue, tuojaus 
Airiams užviro kraujas, 
ypacz dėlto, kad Sharkey-Žu 
kauskas pasiskelbė save visai 
Amerikai esąs Lietuvis, ir da
bar priesz save turi 
visa eile. Airiu boksiu.

Plikumo Misterija.
“iszkikv-

isz tonais, užgimė didelis

vra neszvari Airiu 
kova priesz

Paiko 1

ATVEDE MYLEMA NAMO 
O PACZIA ISZVARE 

LAUKAN. /

)

Tukstaneziani*, kuriuos pli
kumas grasina, Amerikos Me- 
dikale Draugyste ir Suv. Vals
tijų Vieszos Sveikatos Tarnys
te rekomenduoja gera tonika, 
galvos trynima ir pleiskanams 
antiseptini miszini isz alkoho
lie iit> ir ricinos aliejaus. Tas 
gal sulaikyti plaukus nuo sleii- 
kimo, be f nepagelbes plikumui. 
Plikumas yra neiszgnknnas.

Mok;'liniukams nepasiseko 
surasti plikumo priežasti. Vie
nas garsus Volrietijos gydyto
jas tiki kad plikumas rei.-zkia 
antrini vyriszkos gimties
ra-kteri. Bet su juom nesutinka 
kili, kurie mano kad nervisz- 
kiunas lotdia svarbia role.

Bet galu gale mokslus nežino 
kodėl plikus žmogus plikas ir 
plikam lieka tik ingyti linksma 
upa. — -F.L.I.S.

Pottsville, Pa. — Palieije už
dare kalėjime Willima Morga
na isz Fisbacb su jojo draugia, 
kuria atvede iii namus Nedė
lios vakara o savo paezia isz- 
varc laukan. Iszmesta laukan,

sarmatos.
kurie 

ugnies.
krūvos
Forest

Ant 
pelenu

Parke, užmiestyje, likos suras
ta gerai apdegintas lavonas 12 
metu vaiko, kuri vėliaus paži-

I

McTigue, kaip kokis senas czeverykas,

no kada surado vaiko patėvi ir NUŽUDĖ VYRO MYLEMA,
jojo motina negyvus namie per 
užsitrucinima.

Palicijos nuomone yra kad 
tėvai isz netycziu užmusze vai
ku kada ji nubaudė už nepa
klusnumu ir geisdami užslėpti 
savo daPba, iszveže lavona in 
užmiesti kur ji mane sudegint, 
po tam isz gailesczio patys pa
sidarė sau mirti per užsitruci
nima.

Vaika pažino jojo teta, bu
vo tai Robertas McKenzie. Jo
jo motina, naszle, keturi mene
siai adgdl atvažiavo isz Kan
sas City ir apsivedė su Arltum 
McEwen, kuris dirba Ameri
can. ^w^Qfc.McEwen’ai buvo * a «. anegyvi penkes dienas* kada 
juosius surado vaiko teta.

PO TAM PATI ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ.

(Chester, Pa. —Mrs. Julije 
Fidele, >24 metu, turėjo stoti 
sude ana diena už nužudinima 
savo vyro mylemos Mrs. Rožes 
Sabatino, 17 metu, Sausio mo- 
nosyje, už tai kad toji paveržė
meile josios vyro. Fidele nuėjo 
pas savo priesze in namus ir 
tonais užklupo ant josios kada 
toji gulėjo lovoje, nuszaudama
jaja ant smert. Žadintoja likos 
pastatyta po $5,000 kaucijos 
lyg teismui. Ana diena iszsita- 
re in savo kaiminka, kad ge
riau mirti ne kaip fctoti ant 
teismo ir ta pati vakara iszge- 
ro bonkde truciznos nuo ko

Imiro. . j
7

nugaleti 
net 

einant iki ezampiono Tunney, 
isz kurio Žukauskas ketinu 
atimti pasaulinio czampionato 
vainiką!

Szitas atsitikimas turės savo 
labai dideles reikszmes. 
vienos puses parodys 
neszvaruma, isz kitos — Shar- 
key-Žukausko garbe milžinisz 
kai paaugės akyse visu 
Amorilkonu ir Lietuviu, kad ji 
nors ta pavoju permato, vienok 
rizikavo save Lietuviu Tautai 
paaukoti.

KAIPGI GALĖJO TURĖT?

Pali ei-

vaikus

cha

Isn
Airiu

geru
s

Sharkey-ŽukauKko patrio
tizmas bokso sporto istorijoje 
pasižymės, dideliu ihvyllciu,

motore pasiskundė palicijai 
kuri pribuvo ir abudu nuvožė 
iii kalėjimą. Porele buvo girta, 
iies per visa vakara gero ap- 
vaikszcziodami savo gilinki ir 
atsikratymu nuo paezios —'bot 
ne ant ilgo.
PARDAVINĖJO SVETIMUS 

KŪDIKIUS KITIEMS.
Los Angeles, Calif.

jo uždare kalėjimo tula Minnie 
Foss, kuria kaltina daryme 
biznio isz mažu kūdikiu. Foss’- 
ione laiko prieglauda in kuria 
priimdavo kūdikius nuo moti
nu, kurios dol sziokiu ar tokiu 
priežaseziu nenorėjo ar negalė
jo paezios vaiku auginti. Moto
re tokius vaikus priimdavo ant

Jau du metai Ikaip ju> 
apsivedia ir da neturite vai
ku ? y

— Tsz kur gausiu, jeigu 
• ryto lyg 

vėlybam vakaru prie radio.
mano pati sėdi nuo

*

gyvos cerkves” ir so- 
staczia-tikiu cerkves

o tarp smarkiausiu

dideliu i ii v vikiu 
kaip raszo “Vienybe.” i '* H

ihzauklejimo ir auginimo kaip 
sivyus, po tam juos, parduodavo 
už gerus pinigus kitiems, kurie 
neturėdavo savo vaiku.

ISZ KO JISAI GYVENA.
—1.

— Isz ko tasai jaunas žmo
gus gyveno ?

— Raszo.
~ O ka jisai raszot..
7- Gromatas pas tęva idant 

jam atsiustu pinigu. 1

maisztininkus.
Musztyne prasidėjo, kada “gy- 

” popai bandė 
laikyti pamaldas, o staezia-ti-

A

MOKSLAINEJE.
.. K ..........    ■— ■ -

Kas tai vra savžine * 
praszan pono 

)-
Savžine,

profesoriaus, tai tokia gvdu< 
le.

isz proto,— Ar tu iszejai 
kas tau atėjo in galva»

— Na, juk vakar girdėjau, 
kiai gindami savo niukinami, kaip viena# žmogus krtll^jd'Pi 

kita, kad ji vakar savžincr7liju- 
<1 in/^

vosios cerkves

užsispyrė nedaleist prie to, na 
ir prasidėjo musztyne. dino

rksip%25e2%2580%2598i%25c5%25bei.no
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

* ■

il

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.

I

•»

ramiai Miigryžo in avilius.
Paukszcziai prijauezia pVisi- 

artinanezias viosnlak ir votras. 
Arkliai ir kiti gyvuliai turi 
panaszu prijautimą. “

til

4

H

įl,!

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

Lithuanian Consulate, 
60S So. Dearborn SU, Chicago, Ill.

Kas Girdėt

Badai

Badai Lietuvoje likos ati
dengtas naujas suokalbis ant 
nirvertiino valdžios.
daugelis kariumenes ir studen
tu prigulėjo prie tojo suokal
bio. Dvideszimts vadu likos 
areszttivola ir ketina areszta- 
voti daugiau. Pradže tojo sn- 
kvlimo buvo 
spaustuve.'
ganadinti i>z tebyrios valdžios, 
bedarbe didele, fabriku pro- 
dukcije sumažėjo ant 
cento, uždarbiai 
darbininkai yra 
ti.

dinamitavimas 
Žmonos vra neuž

2.5 pro- 
blogi isz ko 
nenžganadin-

ndien Lietuvoje 
mas panaszas in Meksika, kur 
siikvliniai ir neįižganadinimai 
kyla nnt kasdieninio paredko. 
Kaip duoda?i suprast isz gm
inai u, lai Lietuvoje gali kilti 
nt'iižilgio vela pasikėlimas bet 
daug svaresnis ne kaip pra
ėjusieji.

^4 pa doji-

I’(tvylas ka rt a
Kretos gy-

o

Apaštalas 
iszsitare, buk visi 
veutojai yra melagiais. Žydai 
tikėjo kad Ananias buvo vie
nas isz didžiausiu melagiu, bet 
ueknrie Palestinos gyventojai 
yra didžiausiais melagiais, 
lai isz sekanezios priežasties.

Kada >vet imžemiszki kelei
viai ai keliauna in Palestina, 
tai buna apgautais visokiais 
budais ir moka didelius pini
gus už pamatymu visokiu ne
girdėtu dalyku kaip: plunks
nas nuo varno kuris atnesze 

kalėjimu, 
'•zonkanliiis didžuves kuri nu
rijo Jonaha, pėdas 
.Ievos,

ir moka

varno kuris 
Klijoszim duona iii

Adomo ir 
akmenuku su kuriuom 

Dovvdas užmnsze milžiną Ga
lijotu, laiptus isz kopecziu ant 
kuriu lipo Jokūbas in dangų, 
plauku> nukirptus nuo galvos 
Samsono per jojo paezia Deli- 
la, žandini kaulu a>ilo su ku
riuom Sanipsonas užmnsze 
tuk-tanezius Pilistrnu, kaipo ir 
maisza komu kuriuos Farao
nas sukrovė laike bado ir dau
geli panasziu dalyku kokius 
r<»do del lengvatikiu k<deiviu.

Sanipsonas

raszo:

Profesoris Berti dane>za apie 
akvva atsitikima kas kiszasi 
prijautimu žvėrim Profesoris 

“Vienas isz mano stu
dentu iszaugino juodvarni ku
ri in laika puses meto iszmoki- 
no daugeli dainelin taip, kad 
panksztis szvilpe jaises gražiai 
ir aiszkitii. Visi gėrėjosi isz 
pankszczio ir stebėjosi juoin la
bai.

Studentas | 
paukszti uivo 
atlankydavo 
priesz

Negalima abejoti kad szia- 
dien gyvenimas fermerio yra 
negeriausos. Po karei užėjo to
kios permainos, kad taimeris 
ant mažos farmos turi dirbti 
nuo pat ryto lyg tamsumai 
idant sudurti abu galu; o ta, 
ka užaugina, heiižfnoka už jojo 
darba. Jaigu no probibicl,je, 
tai larmeris turėtu geresni gy
venimą o ypatingai kur augi
na daug komu ir kvieezin. Pa
tys* farmeriai vra kaili kad už- 
ėjo proh i bicije nes už ja ja ko
vojo ir dabar lai nieką nekal
tina tiktai patys save.

Mete 1915 bravorai sunaudo
jo 27,145,000 buszeliu komu. 
1916 mote, 45,642,000 1917 me
te 49,324,000 buszeliu. Kas 
re’rzkia, kad in tuos tris metus 
bravorai sunaudojo 122,115,- 
000 buszeliu komu arba ant 
moto daugiau kaip po 40 mili
jonu buszeliu.

Bet

49,324,000 buszeliu.

paskui ini nose t rejuose 
metuose lyg 1 Sausio 1927, bra
vorai sunaudojo tiktai:

5,357,(MM) buszeliu,
o

8,262,<K)0 buszeliu,

1924
1925
1921) 
viso
VOs

mete
mete 7,496,00(1 buszeliu 
mete
21,116,(MM) buszeliu, arba
7,038,(MM) buszeliu per meta. 
Ta> tai yra rupeseziu Ameri- 

sziadion.
rp

koniszko farmerio
Ar taip isztikrujn yra, tai pa
tys farmeriai žino geriausia.

ATSAKIMAI.
- JaiG. B. Boonton, N. J.

gu vyras neturi Amcrikonisz 
ku popierių “Citizen papers“ 
o jojo mot ere geidže sau iszi ui
ti taisės pilietybes popieras, 
tai gali ta padaryt, nes turi ta 
paezia tiesa ka ir vyrai. Pada- 
ri’kie aplikacijo paprastu budu 
per advotkata arba 
nueikie in suda, kur tail apli- 
kaeije padarys 4r duos patari
mus ka turi darvti.

Citizen papers

t io.-iog

ISZAISZKINO NIEŽEJIMA.

— Ka tai 
tau nosis niežti!

— Aplaikysime
— O ka tai ženklina kada 

galva tau niežti!
— Kad jau pribuvo.

ženklina, kadai

sveezi u.

ANT GAVĖNIOS
GRAUDUS VERKSMAI arba Pusi- 

budinimas prie Apmislinimo Kanczios 
Vioszp., Jezuso Kristuso, (pagal se- 
noviszka būda)..................Preke 10c

STACIJOS arba Kalvarija, Viesz., 
Jezuso K rišt ūso . . . . . . Preke 1 Oc
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Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN,

PITTSBURGA I
NEDELIOJ 3 APRILAUS 

$5.00 In ten ir adgaliost
Tikietni bus gori nnt tefino kuris 
iszois Isz Mahanoy City 9:45 vnl., 
Subatos nakti 2 Aprilaus. Pribus 
in Plttsburga K:15 vai. Nedėlios 
ryta 3 Aprilaus. Grįžtant apleis 
Pittsburga Nedclipj 3:55 popiet.

Lehigh Valley
ii 

t HiRailroad
The Route of The Black Diamond

JU-i- as,

FARMOS! FARMOS!

Nepirkit pfastu ukiu kur pustyne- 
se. Norinti apsigyventi ant geru že
miu ir tarpe savo tautos Žmonių, tai 
pirkit ūke Didžioje Lietuviu Ūkinin
ku Kolionijoj. Czia Lietuviai ūkinin
kai turi 4 draugijas, 2 svetaines ir 
bažnyczia, kas reiszkia tikra Lietu
viu apsigyvenimu.

Jau 47 Lietuviai yra pirko ukes 
per mane. Todėl ir sfcimet surinkau 
daugeli gražiu ukiu ant pardavimo. 
Asz kaipo seniauses ūkininkas szios 
apiclinkes gnliu suteikti geresni ir 
teisingesni patarnavimu negu mies
tu agentai. Del platesniu žinių raszy- 
kito ant adreso:

John A. Žemaitis
R. No. 1 Box 17

(M.29

Fountain, Mich.

r & 
x 
K

Palaikymui puikių ; 
plaukų naudok

(’zionais maHomo griuvėsius mažo miestelio Nikaragvoje, kur revoliiicijoiiieriai bom 
bardavo visa miesteli. < -

mo parapijos, 
’l’aipgi mano 

Povvlo Bogevieziaus• <7,»

PAJESZKOJIMAI. MOTERŲ PASAULIS
- — ■ 

I z Z

Mano pusbrolis Antanas Ta- 
mosziimas paeinantis isz kai-

Nibrin, Jozno
Vilniaus guber. 
draugo 
isz Vi luinus guber. Kitados gy
veno Shenadori po tam iszva- 
žiavo in Lawrence, Mass. Mel
džiu atsiszau'kli ant adreso.

Joseph Grigas,
129 K Llovd SI., 

Shenandoah, Pa.

I ’ajeszkan savo szvogorio 
Vlado Ądamkovicziaus, jis gy
veno Pottsville apielinkejo <l;i 

Turiu svarbar nežinau kur.
bu rei’kala, praszau atsiszanlc
ant adreso:

Adam Vaiflkevicz, 
1232 W. Coal SI., 

Slienandoah, Pa.It.)

KOKIS PONAS TOKIS
KROMAS.

Ateina buezeris pas maloriii 
ir kalba: ,

— Iszmalavok man aut lan
go kiaulia, kad žm'onvs maty
tu kuom asz esmim

Malorius nusi.jiioko, 
pasakė kodėl.

bei no-
I*

SKAITYKITE!
I

-
Į

I

1

I

tikrais

j—t— ■_
Neseiluii imdatymai užtvir

tini i, nusprendimai teismu pri
imti ir nauju i ilsta tymu pasiū
lymai invest i apsaugoti mote
ris industrijose, (’zionais pa- 

daf'bo in-

I

duosimo tik kelias
statymu sutraukas.

Suv. Vaisiiju Augsžcziansias
'Teisnuu, sziu motu gilusio 17metu Šilusio 17

I. pripažino, kad Arkansas in- 
stat v mas

Teismas
<

regnliliojant motėm 
minimumo alga buvo nekonsti- 
I nei jaliszkas.

ITaportuotn, kad byla inves- 
la (’aiifofnijos Senatį’ reika
laujant darbdaviu laikyti tik
rus rekordui moteru-darbinin- 
kin darbo valandn. l’žmanv- $ 
mas nukreips peržengimą mo
toru 
( 
pristatyti teisingus dirbti; va- 

s Dar- 
stat istikos inspektoriams

aszluonin .valandų darbo f
liena, pri vereziAnt darbdavius

landų rekordus Valstija; 
bo 
jiems pareikalavus.

Rezoliucini priimta 
mot iniame

i 27(ame 
^eįpie '('alifornijos 

ydUUjos. Dn.i(Įip. .b'pdvragtjo
instatvniiliivvsli-patariant

uiams kompelams diUbti pra
vesti pataisa, prie 
vai a nd u i m tatypio 
duodam “teise

aszluoniu I 
moterims, 

bile kam, su
—-----------------
..........  *-"■ e* *" • ....... *

SKAITYKITE!
* ; I * ' •

r . . „       „

Mr. Andro Kasimer hotelninkas isz Hudson, Pa., sako 
kad niekad taip gerai jautėsi per daugeli metu nuo 

kada buvo gydomas per Dr. Mendelsohn’a,
12 E. Main St., Wilkes-Barre, Pa.

•f

I
I

prirodymais, 
skundo liudininkais ir priimti 
skundus priesz akto peržengi- 
ma.“

(’onnecticnt valstijos Mote 
ru Balsuotoju Lyga remia by
las, kurios bus ĮlOrstatytos da- 
bartini'j logislal uroj aprūpi
nant valanda darbo savaite* 
motorinis industrijose ir 55 va- 
bindn savaite moterims pirkly- 
bineso insteigoso.

Sziais 
(lot os 
statymą dirbanezioms mote
rims Illinois valstijoj. 19 orga
nizacija dirbant bendrai po 
vardu I llinois Joint Committee 
dol Motoru Aszluoniu Valandų 

del priėmimo to

)‘1apl i

Lietuviszkaa Graboriua (f 
K. RĖKLAITIS 

Lnidojn numirėlius pn- 
gal naujausia mada ir y 
mokslą. Turiu pagelbl- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

AIG IV. Snrucr Si., 
M AIII NOV ( ITT. 1’4. 

M IKK E T ST .
TAU 4Q|!A. PA.

Tnnlr"Tir

XX s■•Ruffles
4—-------- .

melais pastangos vėl 
pravesti S valanda in

di r bau ežiom s

lirbant bendrai

rata isz $13.50 in

Bylos dirbti 
insfat vmo.

M tižiausia 
savaite moterims ir merginoms
Massachusetts valstijoj dir
bant žaislu ir sporto tavom už- 
siemimnme buvo Minimum 
W age Committee paskirta.

Sulyg szito nusprendimo ku
ris ineina galen Kovo 1, 1927m. 
moteris sulaukus 18 metu ir 
t u rejus vieno meto pat yrimą 
ttiiiie i 
ii minimumo’rata.

darbininkėms,
su virsz,

► f ► p 4 ♦ ' W ""-i* 1 *» 4 • * < I ’** • ♦ • 1 M , % • » ■ 1 

uŽHomimė, gali tx'i’kaliiu-
X'epri tyru

li! metu 
nepai

II
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JOS. P. MILAUSKAS
t ___ 01____________________ L— 1___Lt-

i
Liet u viazkas Skvajeria

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

A. RAMANAUSKAS i
i
IL1ETUVISZKAS GRABORlUS 

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

visokius legaliszkus reikalus.
32 W. PINE ST. 

I MAHANOY CITY, PA.
I

hzbnlsnmuoja ir laidoja mirusio* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- I 
szia nuo papraseziausiu iki prakiL 1

Parsamdo automobilius de) ‘

I
Mes Duodame

niausiu.
laidotuvių, veseiiu. krikaztyniu h 
kitiems oaslvažinejimams.

Bell Telefonai 1878-M
I

Patarimus Dykai

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORlUS MAHANOY CITY

Kas turi lotus ar namus 
n 11 s i pi r k e You ngstow ne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown, O. tai mes 
teisingai patarnausime.

PasamdoLaidoja kuniiH miniirfHii. 
automobilius dol laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vesvliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

f Mes kalbam lietuviszkai

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

BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAI
Importuotas ’ Barometras 

kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus ir gerai 
padirbtas daiktas su tikru 
Fahrenhein termometru, ir 
priesz gražu orą lele-moteris 
iszeina in tarpduri o priesz 
lietu vyras iszeina in tarp
duri, priesz permaina oro tai 
abudu iszeina in tarpduri, 
laibai naudingas daiktas del 
kiekvieno. Taipgi revolveris 
B. C. 22 kalibro kuris yra 
padarytas gražiai ir druezei, 
szauja su B.C. kilikais. Kas

DYKAI

•'7

suims 
ar suvirsZ, ir kitoms, 
siaut metu, su vieno meto pa
tyrimu specia'le rata isz $12.00 
paskirta. Vis.bms kitoms raiti 
uogai hm i njaž'mns $10.00 in 
sa vaite.

Medvilnių audimo fabriku 
savininkai, per Arlwright kliu- 
ba, ve'l iii veda byla perkeisti 
48 valanda instatvma Massa- 
eh tiso 11 s 
pavėlintu tiems fabrikams ope
ruoti 54 valandas savaitėje 
reikalui pakylant, bet pabai
goje metu darbo valandos su- 
sirokuotu in 48 valandas in sa
vaite.

Bylti aprūpinant 48 valandų 
darbo savaite motorinis ir ne
pilnu motu merginoms buvo in- 
vestti Ne.v Hampshire valsti
joj. Byla re’mia Amerikos Dar
bo Federacijos vai: .i 
r i us.

Bvlob 
žemesniame

valstijoj. J u plianas

Jin turi galės apsaugoti savo namus. Szitus 2 brangiu daiktu mes prisiusini 
dykai kožnain kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli. Tai
yra labai geras laikrodėlis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikelinuose luk- 
sztuosc, taika rodo teisingai ir gvaranluotas ant daugelio metu. Vertas no 
mažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už $X75. 
PrtsiuskRe 35c. stempomis už priąiuntima o $3.75 užmokėsite kada aplai- 
kysltc tuos daiktus savo namuose, Gvarantuojamo kad busite užganėdinti 
i 
PRACTICAL SALES ( 0.

rs

Mr. Kasimer sako: “Sir
gau < )ktoberyje'su influenzi- 
ja ir turejaii (bėglius visam 
kimo. Buvau iszgeltes 
netvarkos keptum jy turėjau
baisu kosu'li. Negalėjau val
gyt ir buvau tzok.'. silpnas jog 
negalėjau paeiti, kraujas bu
vo tokis blogas, mislinau jog

llJOll.V tUUO lit* I IV L V4 D PUVO va ▼ 4X1 uil t 44VJJM.I JIUVI vv

arba sugražiname pinigus. Raszykltc sziandien ant adreso:
1210 N. Irving Ave. Desk 25. Clilmgo, UI.
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Pareikalaukite 

veltui duodamos 
pavyzdines bonkutes.

i

■J . . , .gausiu džiova. Turėjau pen- 
kis daktarus

MALDAKNYGES
No. 105 Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.SO

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip viszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais.....................................$2.00

No. 187 Mažns Naujas Aukso 
Altorius, did e i naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai......................... $1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai............ .... .$1.50

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 802 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms........
KANTICZKOS arba giesmių knyga,

576 iJ

mes. I Įrangas
bot be pasek- 

prirodeman
'.kas skv- a Jie visi mėgsta

padovanojo taji 
o kada 

tai jau 
at važia vima kėlės 

landas panksztis 
elgdavosi, kuris 
szvilpti ir rodos ko tokio lauk
davo. Paukštis szelo kletkoje 
ir tiktai tada apsimaNzindavo 
kada brolis i nėjo in st u ha. Lai
ke kitu bandymu pasirodė kad 
panksztis atmindavo kada at
važiuodavo sveczias.

Žvėrys taipgi turi prijauti
mą prisiartinant nelaimei kaip 
tai drrhojima žemes, l'aipgi ir 
bites ptijauczia drebėjimus že
mos, kaip apie tai datyre tulas 
mokyta.- žmogus kaip tai paro
do sekantis atsitikimas:

Laike lengvo drebėjimo že- 
Liepos 1910, Vokieti

joj, locnininkas patemino, kad 
jojo bites apie 9:30 vakare isz- 
leke isz avilio, lekiojo didžian- 
niam neramume. Sismografai 
parode kad tame laike buvo 
trys lengvi drebėjimai žemes paprastai* kietai* apdarai*. Preke $1, 
kokiu nejautė jokis žmogus. _'9 
KrntefArebejimai paliovė, bites

va- 
nepapra^tai 

nustodavo
Mažas Nauj’as

malda-kny-

X

1
I

N f

mes 1 *> 
• >

$1.50

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

J t"

kreiptis pas D r.. Mendelsohn
ir pasuke man kad joigu l)r. 
Mendelsohn ’as man nepagel
bės tai tikrai esmių blogam 
padėjime. Priėmiau draugo

. Mendelsohn’ji kur popatarimu ir nmidaviau pas ta Dr.
gydymui esmių visiszkai isžgydintas ir jaueziuo-trumpam O‘ 

r».

siu stebėtinai gerai. Dabar galiu valgyt ir gerai miegot1! ir
jaiieziuosiu taip kada buvau 20 midų senirmo. Gerai ifszro- 
dau ir daugiau nekoseju. žodžiu sakant enmiu naujas žmo
gus. Patariu visiems sergant tems kreiptis pps Dr. Mendel
sohn, nes jis yra teisingas ir geras daktaras.

Andro Kasimer,t
J

43 Cleveland St., Hudson, Pa.
A

Jeigu kada sigote ar sergate dabar, ii' norite tikra ir teisinga isztiri- 
nėjima apie juso liga ir aplaikyti tam tikra gydimą ir jeigu galima
visiszka iszgydima, tai kreipkitės pas mane. Asz pats gydau ligonius 

Turiu 
teipgi motore pageibininke del mote ru ligoniu. Jeigu sergate ai' kada
ypatiszkai, neturiu jokiu studentu kad praktikuotu ant jus.

sirgote ir ne buvote vislszkui iszgydinti, nelaukite kolei visai busite 
neiszgydomi ir arti mirties, bet ateikite pas! manę tbojaus. Ne atidė
kite ir nepaisykite ant tolunib ar kaSztu idant atlaikyti geriausia 
prižiūra, nes juso sveikata pirmesne už viską ir pniilginft juso gyvaste. 
Galite pas mane atsilankyti be tlumocziaus nes hrz pats kalbu visas 
kalbas su ligoniais. Nedelomis mano ofisai uždaryti, Jeigu gyvenate
toliau nuo czionais, tai atraszykito laiszka kokia sanvaitc priesz laik 
o tada praneszu jumis kada galėtumėt atvažiuoti, Per paczta ncgj’du.

DR. MENDELSOHN
Specialistas del VYru ir Motetu.

12 E. Market St.
' " ’ ' * ' / * ’ J’ i1 ’’Ji ,

tada praneszu jumis kada galėtumėt atvažiuoti, Per paczta negydu.
• . 'I 1 . _ - ■ - ............ 1 f
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Wilkes-Barre, Pa.
|

k

« in1,, » o f1 it

V

I- .. J u'

York’o 
insteigiant

i n vest os New 
bide,

4S valandų darbo savaite mo
terims ir paskyrima minimumo 
algos komitetą isz trijų nal'iu 
gubernatoriaus paskirtu. Per
eita menesi iszklansymai lai- 
kvti Industrial Survev (’om- 
nrission szitame klausyme.

ARTI SUKVAILEJIMO 
DEL UŽPAKALIO 

SKAUSMU.I — I11; . .
Johnson’s Red Cross Kidney 

plaster’iai teikia greita, 
1 tikra pagelba.

Greita pagelba yra patikrinta nuo 
pat pradėjimo vartot Johnson’s Red 
Cross Kidney Plaster dedant prie 
skaudamos vietos. 1 >

Szildantis, malonus szis gelbstantis 
vaistas paszalins asztrius ir atszipu- 
sius skaudėjimus, sutvirtins ir gra
žins atgal muskulu tvirtuma ir visi
trukumai magiszku budu bus paszu- 
llnti.

’Greitai pagelbai — 
vartot Johnson’s Red Cross Kidney
Plaster su raudona flanele užpaka
lyje. Visi vaistininkai jups parduodu.

į '

neužmirszk I

4

»
VISOSE
VAIS

TINĖSE
c

t

-k—

ii

J

35c.
a.

I«ST

Už
BONKĄ

Nėra nieko geresnio nUo 
užkietėjimo viduriu ir

suirusio skilvio.

F. AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

f

■v

4 *

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
I. < MAHANOY CITY, PA.

$r

3-czias Procentas už jusu pinigus Ir saugumas del jusi
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
moka 3-0zia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir te

Baugumo.

suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
dęl žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento,

1 I n I *■*!■*»■*»(»'«—»*■■■■■-hi! »■* I, Al iiiii.i ■ IIII fciia
i ■■ i......... ... ■ ......................................m * —
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dviems valandoms, sztai jums

" SAULE**

Grovienes Szeszelis
Verte Leonas Vitkauskas

nesziotojai 
Ažane-ant

I.
Viena isz tyliu Vasario va

karu 1729 metu 
Prancūzai miestely
Garono uždirbo daug pinigu.

Miesto svetainėje puotoms 
buvo surengtas didelis maska
radas, malonumas netiktai vi
sam miestui, liet ir visai apy
linkei.

Gyvenimas ir mirtis sudaro 
pati griežcziansi kont rasta. Ir 
toji skaiseziai nuszviesta sve
taine isz 'kurios plaitfke links
mi garsai muzikos, tnukszmas 
ir juokas iszsidabinusiu kau
kiu sudarė griežta kontrasto 
artimai miesto gulėjusioms ka
pinėms, ntiszviestoins tiktai 
menulio szviesa, mirga jusi a 
baltame marmure paminklu, 
po kuriais taikai ir ramiai am
žinu miegu miegojo žmones 
taipgi kadaise pasiėmė savo 
isz gyvenimo maJkarado, isz- 
tusztine iki dugno taures links
mybių ir laimes.

Nesziotojai Jonas (Jean) ir 
Petras (Piere) tik-ka atnesze 
in puola aukszta ponia, apsi
rengusia 
dairėsi

ntiszviestoms 
szviesą, 
marmure

Ispanu szokeja, ir 
in szalis žiūrėdami 

naujo samdytojo, kuomet prie 
ju priėjo ponas, 
juodu ir juoda kaulke, 
klauso:

t— Turite laiko?
— Taip tikrai, tamstos ma

loni*, atsakinėjo Jonas, manda 
giai pakeldamas savo kepure, 
— mes tamsiai pnsirengė pa
tarnauti.

Jus atnoszito czionai po- 
Sztai jums livras už dar-

apsirengęs 
ir už

nia.
ba. Ponia pati nemokės ir ne
pasakys jums ne vieno žodžio. 

Puikiausia, tamstos ma 
o kur gyventilone, o kur laikaisi 

tamstos ponia ?
— Matote augsztus geleži

nius vartok kaplnlh Szv. Supli- 
Latfkite ten, atidarėei jaus.

nesztuvu dureles. Pone ateis ir 
tylednmn atsisės. Jusu dalykas 
tiktai atueszti ja czionai. Su
prantate ?

— Klausome, tamstos ma
lone. Jonas ir Petras pagriebė 
ant pecziu nesztuvus ir nuėjo 
prie buvusiu per dvejetą szim- 
tu žingsniu kapiniu vartų tuo 
tarpu kai insikaukines 
pakilo viesznisiais I 
inojo in puotų svetaine 
stojo prie kolonos.

Svetainėje szoko.

ponas 
laiptais.

ir sii-

erne

ke

iii tamsu
Sulpici-

Trenkusi 
muzika stelbi* linksmas kalbas 
ir juoką.

Prieje iki kapiniu variu. Jo
nas ir Petras nuleido nesztii- 
vus, atidarė dundės ir
lankti. Menuo aiszkiai sz\ irt e. 
Jie pažiurėjo deszinen, iii 
lia ėjusi pagal kapiniu aplva 
ra, paskui kairėn, 
skersgatvi szale, szv.

•jaus bažnyezios — bot niekur 
nesimato jokios ponios, 
tiktinai jisai pažvelgė per 
tu apt veri ma in menesio 
szviostas kapines ir 
presz norą sudrėbėjo.

— Žiurcikit, 
jinai! susznabždejo jisai 
draugui.

Prie augszto puikaus 
mūrinio paminklo,

Atsi
var
ai)- a

t nojnu

žiūrėkit, sztai 
savo

niur
nėt oi i nuo 

vartų, stovėjo ponia, apsivilku
si juodu ir juoda kauke. Paste
bėjusi nesziotojus, jinai nuėjo 
link vartų, bo garso atidarė ir 
uždare juos po savos ir tyliai 
inejo in nesztuvus.

Nesziotojai nieku neparodė 
savo nusistebėjimo. Ju daug- 
metiniame prityrime jiems pri
sieidavo matyti ir 
nnotikius. Nelaužant bėreikalo
galvos bespeliojant, jie 
pini pildė savo pareiga, už ka 
jiems gausiai mokėdavo.

netektas

st ro-

Jie 
saugiai nunesze ponia nuo ka
piniu prie namo kame buvo 

• maskaradas. Tenai jinai tylė
dama iszejo isz nesztuvu.

Lankusis jos insi kauk i nes 
ponas, priėjės prie nesziotojo, 
tarė:

dn livrai!
— Nuolankiai 

tamstos
dekuoja m 
atsakinėjomalone, ;

Jonas. — Ko gi tamsta reika
lausi ? Atneszti dar viena po
nia ?

— Ne, jus palaukite ežia 
tos ponios, ir nuneszito ja len 
pat, isz kur atnoszet.

— Reiszkin,
klausome, tamtos malone!

ži n reiki t o

m kapines.

neplepet i

szeimyniniame rūsyje Szv? SuI- 
picijaus kapinėse'.

Jisai stovėjo paskendęs savo 
liudlncziose mintyse, kuomet 
prie jo priėjo insikaukines po
naitis ir iszlengva palietos jo

kauke New Yorkas, Pasaulio'EMIGRACIJOS 

PERMAINOS

Vi o n n Iri zn i e r k a Mn ha no ji i j

Tuomet jos juodoji 
nukrito ir tsz po jos pasirodė 
nuogas kiauszas, tuo tarpu kai 
kauluota ranka grasinaneziai, 
isztieso grovo link.

Ponia užsidėjo juoda, kauke, 
nulipo nuo laiptu ir tylėdama 
inejo in nosztuvim, kuriuos 
Jonas ir Petras tnoztuojaus nii- 
nosze. Neužilgo; iszejo ir insi- 
kaulkines ponaitis ir nuėjo in

Didžiausias Uostas.

Sziadien, beveik du syk tiek 
i tavom in vežt a ir iszvežta isz 
New Yorko negu Jjondono. Yra 
netik didžiausiaw komereijinis 
miestas pasaulyj liet turi dau
ginus iszdir'hyszcziu negu bile 
kitas m i osta s.

1923m. Suv. Valstijų Cenzo 
Biuras suskaito 69 iszflirbysles 
szitame mieste, kiekviena isz 
kuriu užmokėjo javo darbinin
kams nemažinus milijoną dole
riu algoms. Pradžioje Pasauli
nio Karo, 1914rn. verte New 
Yorko miesto produktu buvo 
didesne negu bile vienos vals
tijos apart Pennsylvamijos.

Didžiame New Yorke yra 1,- 
200 kailiu insteign, atstovau
jant 78 nuoszimti visos Suv. 
Valstijų kailiu industrijos; 59 
nuoszimti visos szalieA drabu- 

produkuota czionais, ir 
115,000 darbinin

ku. 1922m. New Yorko darbi
ninku savaitine mokestis buvo 
$75,000,000.

1923m. miestas praleido lab
daringoms tiksliems net $80,- 
000,000. Yra 474 privatiszkos 
organizacijos ir septyni vieszus 
departamentai, kurie atlieka 
szita darba.

Kas mot kasztuoja net $30,- 
000,000. užlaikyti gatves szva- 
riai; hudavojimas mokykla 
sziams molams reikalauja $27,- 
600,000, žeme nerokuota.

Kasd'ion apie keturi milijo
nai kopijn laikraszcziu par
duota. F.L.I.S.

Nuo Pa.‘aidinio Karo pra
džios ir nuo immigraeijos kvo
tos aktu priėmimo pasirodė la
bai ypatingu permainų immi- 
grantu užsiėmimuose.

Proporcija neprityrusiu dar
bininku žymiai sumažėjo, tos 
kliaios darbininkai sudarė 41 
nuoszimti visu immigrant u ke
turiais priesz karo metais (nuo 
.1911-1914) 'bet tik 18.7 nuo- 
szimti per dviejus motus, 1925 
m. ir 192(>m, Immigracijos akto 
pirmais metais buvo dn syk 
tiek daug neprityrusiu darbi
ninku kiek prityrusio mecha
niku, profesionalu ir
žmonių ir iikirunk.ii, 'bet grei
tais dvieja'is metais prityrusiu 
darbininku tiek atvažiavo kiek 
neprityrusiu ypatingai 
ginus ūkininku atvažiavo negu
priesz kara, isz viso [wreitais 
keliais metais 11,800 ūkininku 
ai važiavo. —F.L.I.S.

poti susznabždejo jam in ansi:
— Šžviesusis kryžeivi, tavo 

Hortensija siunezia tau savo 
pasveikinimą ! Viena ponia isz 
ano pasaulio nori pakalbėti 
su tavim. Eik paskui manės, 
grovo Filiberai, jeigu nori m?,* 
tyli ja.

Ir.juodai pasirengęs nepažys- 
gravo, 
iniuia

— Ir
apie tai!

— Ka -ka tamstos malon 
mes savo daly*ka^žinomo, jai: tamasai atsitolino nuo 
pasistengsime užsitarnauti.

Insikaukines padavė ranka 
pa slapi i nga ja i poniai ir nuve
dė ja laiptais in puolu salo.

— Tai indomu, tarė Petras 
— nugsztosios ponios ome be
ginti in kapines, kad isz ten 
eiti in puota. Ka tu nesakyk, 
o yiosziotojui matyti daug 
«<

matyti 
stebuklu retyje.IV _  -

11

Taip, yra del ko palau- 
žyt| galvn, atsake Jonas. — O 
ar tni dar dedasi Paryžiuje. 
Man pasakojo pažystamas ve
žikas, kad ten ant kapiniu szv. 
Medardo ome rudytis dvasios 
ir numirėliai keltis isz karstu. 
Ten Parvžiecziai naktimis va
žinėja žiūrėti ta nuostabnma. 
O jau ponios, ir nekalbėk, kai 

vaidhokli. taippamatys toki 
ir alpsta. Tai malkas!

— Na, jau tu meluok, 
nelabai...

Man kasgi... tiktai veži
kas prisiekinėjo, — mes dar su 
juom sedejome tuomet .karezia- 
moj pas dodo Perronn, infiki- 
naneziai inrodineje Jonas*.

Ir tikrai, jo žodžiuose buvo 
dalis tiesos. Susižingoidavimas 
visu kuo virszgamtiszSku tuo 
laiku pen*jo visokias ribas ne
iktai Paryžiuje, bot ir visose 
Prancūzu provincijose. Pasa
kojo, kad ant Prano Paryžie- 
czio kapo kapinėse Szv. Me
dardo, darėsi stebuklai: rody
davosi dvasios miruisiuju, ligo- 

pasvoiikindavo ir
netikėtai krisdavo 

konvulsijose. In pasauli iszei- 
davo isztisi veikalai apie dva
sias. Paežius griežtuosius tikė
tojus in dvasias vadino 
vulsinipais.” 
juokėsi isz viso to, bet pajuo
kai dar negalėjo isznaikinti to 
publikos.bendrinusio apakimo.

nys i šįkart 
sveikieji

lik

* ‘.kon- 
Žmones blaivus

II.
Skaicziuni karsztu garbinto

ju tilkejimo in virszgamtiszka 
prigulėjo ir jaunas grovas Ei- 
liberas de-S.Enžan, vienas isz 
turtingiausiu ponu Sienojo, 
valdytojas didžiuliu dvaru ir 
puikiausiu rinnu Ažane. Metai 
tani atgal mirė karsztai myli
mojo žmona Hortenzija, lygiai 
taip pat tikėjusi in visokius 
stebuklus, kaip ir jos jaunasis 
vyras. Po jos mirties grovas in 
puolė in gilu nusiminimą, bet 
su laiku jis apsiprato su tuo 
sunkiu nuostoliu, kuri paleng
vino užgimstnnti jame naujoji 
meile.

Jauna ponia isz didžiuma 
Maro (Marion) de-Kelius, 
rioje jis atidengė tokias
kilnias ypatybes szirdies, pro 
to ir gražumo, kokias kadaise 
puosze jo žmona, 
. zirdi, ir jis visiszkai atsidavė 
tai naujai meilei. Jau invyko 
susitarimas. Nuo to laiko jisai 
vėl mėtėsi iii audringa banga 
linksmumu, nuo kuriu szali- 
nosi po žmonos mirties. Kartu 
su nuotaka ir jos motina, mar
kize de-Kelius, jisai dalyvavo 
ir virszapraszytame maskara-

Abi ponios Bėdojo ant
minkszto suolo svetaines kam 
pc. Szale ju stovėjo grovas 
Filiberas dailiuose kryžeivio 
rūbuose. Visi jie buvo kau’kese 
kaip ir likusieji maskarado da
lyviai, ponybe su savo ponio
mis, ii įgulos karininkai valdi
ninkai ir atsakomieji miesto 
asmenys.
Jaunasai grovas su meilė žiu

rėjo in savo Mare ir, kas stebė
tina, galvojo tuo laiku apie 
mirusia ja Hortensija, kuri ka-

ku- 
pat

užvaldė jo

de.

p rn sk 1 e i s< I a m a s m a r ga 
kaukiu.

Jaunasai grovas buvo nuste
bintas ir sujudint as paslėpt i il
gąją kalba slėpiningo praneš 
szojo, kuris pažino ji nužiūrint 
jo drapanų ir kaukes. Jisai ty
liai pasilenkė prie nuotakos, 
pasakos, kad tucztuojnns grysz 
ir nuėjo paskui nepažystama ji 
nutaręs iszkelti ji aikszton ir 
pareikalauti atskaitos, jeigu ji
sai leis sau misticizmu ji ste
binti.

Insikaulkincsis iszejo isz sve
taines per szonines 'duris ir 
atsisakęs atgal, paszauke gro- 

Filiboras pašdke ji. Abu 
dabar ėjo ilgu prieangiu.

Na! tarė S. —Enžinas.
— Mos tuojaus busime, at

sako nežinomasai.
— Kas tamsta?
— Praneszojas isz 

nykszczio pasaulio.
1

va.
jio

neczio- 
/

rodosi, leidi sau

teise.

— Tamsta 
juokauti!

— Tai maskaradine 
grove.

Jisai atidaro duris gale prie
angio ir [lakeles portjera tarė-.

I’raszan t atrija ineiti,tamsia
grove.

Tuo pat laiku orkestras sve
tainėje užgriežė szvelnia. dai- 
nuojanezia meliodija. Vžintrl 
guotas ir kiek sujudintas, gro- 
vas S. —Enžan inojo in kam
barį silpnai nuszviesta tiktai 
viena lempele. Vaszkines žva- 

dideliame Ikandeliabriujv
buvo kati k užgesytos, ka rodo 
lengvas durnelis kylantis nuo 
ju knatu.

Priesz duris, keliuose žings
niuose nuo krosnies stovėjo 
visa juodai apsirengusi ponia, 
juodoje taipgi kaukėje.

— Filiberai! Fįliberai! isz-

kės

— r m norai! i< Minorai! isz- 
tare jinai tesianeziai, — szlai 
kokiose sąlygose mos susitiko
me vėl?

Grovas buvo didžiai
girdėjo baisa savo-

n nste-

skleidėsi žydėti žasminai 
giedojo laksztute 
tu pasakei:

bintas. Jis 
sos Hortenzijos. Ir stovyla, ir 
judesiai ponios primine jam 
įnirusiąja. Jisai jeszkojo aki
mis atvedusi ji nepažystama ji.

— Ka tai reiszkia? — už
klausė imas nugąstauti grovas 
S.-Enžan. — Kam tie balagane 
niai juokai?

— Atsimink, Filiberai, isz 
kilmingai isztare juodoji ponia 
— puiku Gegužio vakaru dve
jetą metu tam atgal. Mes sė
dėjome sodno namelyje, aplink 

ir
Atsimeni, 

Hortenzija, musu 
szirdys surisztos nepertraukia
mai ir pati mirtis negali ju 
perskirt! Ir po mirties musu 
sielos susivienys!” Tu atsinie- 
”i!

Iszgastis apglėbė grova. Taip 
tai buvo tie paty žodžiai, ku
riuos jisai pasakė Hortenzijai, 
kuomet jie pirmu kart iszgir- 
do apie stebuklus/ dariusius 
szv. Medardo kapinėse Pary
žiuje. Dar tuomet, jisai aisz
kiai atsimena tai,, jie ilgai kal
bėjo apie vaiduoklius.

Tuo tarpu ponia fese neby
liu balsu:

— O dabar? O, Filiberai! 
Tuomet tavo lupose ir mie
ga no ir gyvenime buvo vienas 
vardas — Hortenzija; dabar 
ji pakeitė kitas — Maro! Ag 
tai netiesai1 O, Filiberai!... Ta
vo Hortenzija nežino ramybes 
ir kape.

— Tai peklos gundimas! 
suszuko iszbales isz baimėj

ji pakeitė kitas

S.-Enžanaa. Tegul aaž mirsiu 
... ‘ 

Ir jis mėtėsi prie paslaptim
daise, taipgi nuotaka, szoko su bet asz sužinosiu, kas tul 
juo toje žibanezioje ugnimis

' Aig eamdau jumis dai1 svetainėje, o dabar ramiai guli1 gosios ponios.

kita puse.
Pyiesz kapiniu vartus Jonas 

ir Petras nuleido 
Paslaptingoji ponia iszejo 
, * ’ a . r
1 
to paties kapo, prie 'kurio pa- 
irtate ja pirma karta noszioto- 
jai-
Sužingoidauti nesziotojai žiu

rėjo jai iszpaskos. Priėjus prie 
puikaus paminklo, jinai susto
jo ir atsigryžo. i

Tuo akimiilksniu laikrodis 
Szv. Supi ici jaus 
bokszte nebyliai iszmusze 
dnrnakti. Paslaptiligoji ponia, 
nuszviesta menesio szviesos, 
nuėmė! juodąją 'kauke.

Jonas ir Petras, 
ežio suszuke, sugriebė savo 
nesztuvus ir kiek galėdami' lei
dosi bėgti..

Tuomet, ponia stropiai apsi
žiūrėjus, nusiėmė ir'kita kau
ke pavidale prieszakines žmo
gaus galvos kiauszo puses, ir 
insidejo ja in kiszeniu. Jos ti
kra sa i veidas buvo beveik t iek 
pat atpikrns, kaip katik nuim
toji baisioji ikauke, nežurint in 
tai, jog ponia buvo jauna,, 
vyresne dvideszimties metu.

Jinai norėjo eiti szalin nuo 
paminklo, kad pasislėpti arti- 
įhiatįsiuose krūmuose, kol pri- 
bm jos kavalierius ir 
ja isz ežia, kaip jie

nesztuvus.
• ir

iszlengva nuėjo kapinėmis prie

bažnvežios
vi-

isz iszgas- 
•sugriebė

ne

isz ves 
susitarė.

funes varinėja, 
Visokius triksus darinėja, 

Juk biznis tai publiczna vieta 
Kur nėreike pikl'inti svietą;

Moto.roi depritinka ten 
szvaistytis, 

Turi mandagitnio laikytis, 
Tegul knknioje sau būna, 
f Nusiprausė savo kuna,f Nusiprausė savo kuna

Ir puodus iszvalo, 
Ba gal d a stovi ant. »stalo. 
Ponai biznieriai paredka 

geros n i užlaikyki t, 
Iri ktikn i a rszva ryk i t,

Ba tuom biznio nepadaro, 
Tik didesne sarmata daro.

y

a * *

Miczigane vienas su štfkli- 
nois užlindo už baro, 

Ir sau vaikine nesZlekta bizni 
varo,

Mane kad gerai padarys, 
Kaip ispykyzo varys. 

Bet nebagclls baisiai apsiriko, 
Dėdė ji ten užtiko, 

Kupriniu gavo, 
.Net bėgdamas dejavo.

Ant rytojaus iszpirko va rantė
Ir nugabeno pas valta 

žmogeli ta.
Vaitas baisiai ji nii'sztruopavo,

1

Bei vos jinai padaro žingsni, Vaitas baisiai ji nti'szirnopavo, 
kaip pajuto, kad kas tai insi- Turėjo Užmokėti $5 doleriits,
kabino in jos juoda riiba ir ly 
traukia ja prie saves. Neisz- 
aiszkinamas iszgastis apgrebe 
ponia ir be to jau sujaudinta 
aplinkybių, vėlyva laika ir bu
vusiu scenų.
smegenyse
jog tai buvusi palaidota kape 
grovieno Hortenzija 
žan, 
traukia ja pas save in kapa.

Su laukiniu išzgasczio riks
mu jinai szoko'pinmyn, ir paju
to, jog szmotas jos drapanų li
kosi rankose validuoklio,—kaip 
beprote mefosi iTuo kapo prie 
vartų ir pasileido bėgti keliu, 
veda nežili prie pylimo.

l'ž koletos valandėlių prie 
kapiniu vartų pridardejo pui
kus vežimas, isz kurio iszejo 
vis dar rnsikaūkines ponaitis 
juodame. Jisai pasakė keletą 
žodžiu vežikui, kurio lireja bu
vo i 
došzcziu, 
iapinos.

.Jisai su dėmėsiu apsižvalgė 
in visas puses, valandike pa-

g

Jos inkaittįsiose 
žvbtele jo mintis

deS-En-
bausdamd už apgaulu,

saugiai pridengta jiiodti 
ir sku'biai i nėjo ih

lauke ir paskui tyliai prtszail- 
ke:

— Fanszon Žadi!
Atsako nebuvo, tiktai nak

ties vėjelis sz na rojo krumoksz- 
liuose.

Nopažinstamasai matomai li
ko neramus. Jisai piktai sutry-
pe koja ir perdantis sumurmė
jo koki tai prakeiksmą. Pas
kui jisai paszauke kiek gar
siau :

— Fanszon Žadi!
Atbuko nebuvo. Jisai iszgir- 

do tiktai tylu niurzgėjimą,do tiktai tylu niurzgėjimą, o 
kuomet prisižiūrėjo geriau, pa
stebėjo prie paminklo mažuti

- a-A. a A A A a

sz u ninku. Jisai neatkreipė in ji
jokios domes. Argi jisai galėjo 
daleisti, kad mažutis gyvulys
suardė plena, kuri jis taip ru
poetingai apgalvojo ir pradėjo 
vykinti.

Paszaukes treti karta, jisai 
suniurnėjo balsu. (

— Szelme-gi, rodos, apgavo 
mano ir pabėgo... Gal bttt, jinai 
iszsigando ko nors?.^ O jeigii 
isz syk jinai praUėta!...

Inr įtikinės, kad tolimesnis
isz syk jinai pralieta t..

laukimas nenaudingas, jisai
iszejo isz kapiniu, Ąędp in v6zi* 
ma ir szuktėtyje '

— Nanto!
Ir vežimas nunodojo

*1 'L f 
vėziRui:

I »

i

isz

biznio

dan

ŽIU 
samdo apie

ABUDU ATSILYGINO.

man

kurie

— Nelabai man malonu 
mano kaimyno, kad mano visz
ta iszkrapszte tau sėklas darže
li jo.

nic’ko 
mano szno suode tavo viszta.

— Gerai! Asz ka tik iižmu- 
tavo szuni trenkdamas

in ji su autombilium. *
sziau

Tai prieteliail,

miesto keliu In Viliniavti.
■**:Toliauii blts^ I

t

net sudejavo.
♦♦ ♦ t

Viena misiuke priverto 
vaikina kazyruoti,

Ir paskui vaikinoliui reikėjo 
dejuoti,

Ir da nutempė pas vaila
Tai imti ne szi ne ta.

Vaitas pareikalavo belos,

r ‘

»
Drova cu 'in snda ant pagalios, 

Goriau neviliok bo’bele 
vaikinu, 

Nekazyruok isz pinigu.
Matai, kiek tai ergeliu 

, pasidarei, 
O da vaikinui baimes invarei 
Geriau užsiimk darbu naminiu 
O no kazyriayimu su vaikinu.

yO tas dėjosi badai Nantikė 
Kur gyvena toji katuke.

♦ ♦ ♦
Užkliuvau in Bedforda, 

Maniau kad ten kokia? paroda 
U-gi paregėjau kokius ten 

du bizonus,
In akulorius pasiredia da 

avinus.
Eidami ulyczia iszaipesi, 

Jog net žmonės isz j u baidėsi, 
Roike žinoti, kad tai buvo 

sportai 
Nuplyszia kotai,

Su žvakėms ant marszkiniu

>

>
Su nuskustu panosių.

s ♦ ♦ ♦

Kanadoje nesenei btiVau, 
Ten puiku 'susirinkimą 

užtikau,
Ant kairio ir mane užpraszc,

Ba tnan gromata parasze./ 
Buvo ten girti, 

Ir tvirti, 
Da tokio Misi rinkinio 

neregėjau,
Ne tokiu plovdiiin niekad 

negirdėjau, 
Kokins tenais bnvo,

Nes visokiu toil pribuvo.
Jaigu negalite sueja puikiai 

pasilinksmint,
Tai vėhik gedės tdutie- 

cziams nedarykit,
Ba isz tokiu susirinkitnu 

. maža nauda,

pasilinksmint,

Žiūrint ant tokiu pasidlgimu
net azirdi skauda; 

Goriau rtpflimalsžykit, 
Sarmatos nedarykit !

- - - - -.-A—' — . - -— —-   

Dr. T. J. Taciclauskas
Firmutini» Uetuviiikaa 
DentlstM MahwMi.

Mahkuoycity
H* ’ ■

Apt Antro floro K
19 W. Centėt St. K

..r . ■.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

, .. PROFITS $623,358.62 -■

Mokome d.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelia.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice>Prea
J. M. FERGUSON, Ka*.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

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

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

........ ■ ..... . 1 1 .....

GYDUtlS SU ŽOLĘMS

Geriausias būdas gydltis su Žolėm*, 
nee žoles yra tab tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas Ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu liga kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuizio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, vidurio 
Užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlaplnl- 
mosi, perszalimo, rumatitmo ir Lt 
po 00c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, gaivos skausmo, galvoj Ir auys* 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
Vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, bnlt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumą isz virsi 
minėtu Ilgu, tai greiesiaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstanesiams sutei
kiau sveikata sU savo garsioms Žolėm* 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane
galite gauti Didysis Šlaitinis, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir d spaud’ 
ma, puslapiu 092 su Juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių Ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinfito-
jo muso žolėms po visus lletuvlnku* 
kolonijas. Adrerayokite eziteip: z

M. ŽUSAITIS, .
M Gillet Rd. Š

kolonijų. AdreMTokite *»it*ip: ' 

25 dillet Ėd. pencorport, N. Y.

EKSKURCIJA 
in New Yorka 
NEDELIOJ 3 AtftlLAUS 

$4. 00 Dubeltavas Tlkietas 

Trelna* apleis Mabanoy City 4:40 
ryta. Grįžtant apleis Jersay City 
(Exchange PI. Stacijos) S:25 vai 

(Eastern Standard Time)

Lehigh Wttejr 
Railroad

KRE1PKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiste 

Viso* Kronisakos Ligoe.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet ri«gi ka tik pajiege 

dirbtu Apsisaugokite pavojas*.

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

Kraujo Ir Odo* Liga* vlsUOM pa
dėjimuose. Litiszkas vyru liga*.

Be operacijos Ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimai dykan.

Kožna •anrait*—Saredomla, Kat
ra r gaiš ir Petnycsiomia. Ofiso* va
landos: 0 ryt* iki B vakar*.

BAUSUM NAME.
Antra* Floras, 4 S. CENTRE ST. 

POTTSVILLE. PA.

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

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

MAHAN0Y CITY, PA.
s»ee ****<**^> *> » **

LACKAWANNA PAVIETO 
ŽMOGUS PATARIA

Air. Joseph Sawko, 1514 Main 
St., Peckvillc, Pa. raszo: “Var
gino mane dusulis per ilga lAi • 
ka ir niekas man nepagelbėjo 
pakol pradėjau vartoti Dr. 
White’s Lung Healer gyduole. 
Pafeminau jog gavau palengvi
nimą nuo pirmos bonkutes.

Dr. Whites Lung Healer gydoolo 
76c bonkute, drauge su Dr. Whitts 
(Black Crow) Cold ir Grippe pifld* 
kas 25c praszalina bile koki •peMta-z 1 
įima. Parsiduoda visur. ad.
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ŽINIOS VIETINES
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— Petnyežioje pripuola szv. 
P. Marijos Pasveikinimas arba 
Blovieszcziai.

— Petnyezioje mokes Rea
dings kasyklos o Lehigh Val
ley Panedelyje.

— Musu Schuylkill paviete 
lankosi in ptiblikines mokslai- 
nes 46,037 vaikai. Mahanojaus 
mieste 2,500.

— Italai Tony Scatton ir 
Tony SpaHone aplaike nuo G 
lyg 12 metu kalėjimo už pade
gimu klebonijos .Mahanoy

Braddock, Pa. . — Czionais 
tas pats kaip ir kitur, darbai 
vos slenka geležies iszdirbyste- 
je, darba «un'ku aplaikyti, o 
tieje kurie dirba ir tai sunkei
gauna po 40 ir 50 centu ant 
valandos, ta yra prastas dar 
bininkas. Lietuviai gyvena ga
na gražiam sutikimia, bet yra 
ir tokiu ka užsipylė pakauszius 
munszaine, netenka visai pro
to. Per Juozines vienam name 
iszkele toki koncertą kad sve- 
timtaueziai sustojo prie namo 
l» I O 1 t Al > t 1 t 4 V fcj /ki vi 1 / k# I 1 t 1 t

klebonijos
Plano 15 Jnniaus 1926 mete. 
Gavo per mažai.

— Ona Kurdinski, 22 metu 
pati Juozo Holly, 
Spruce ulyczioB, mire Subatos 
vakaru, po pagimdimui kūdi
kio, kuris taipgi mire in kolos

528 W.

valandas padkui motina. Velio
ne prigulėjo prie Slavoku pa- |
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soihe

ir cypė visokeis balsais. Czio- 
nais prisiduotu poni Baltruvio 
ne su koezelu apmalszyti neku- 
rias rūteles.

klausinėjo 
kreizi in det hans,

bodi get
— staugė

Laidotuves atsibuvo ! virszum 
Ketverge ryta su pamaldomis.

— Mare Petruszka, 524 W. 
Market uli., likos sužeista ne
paprastoje nelaimėje. Ana die
na džiovino drapanas ant sto
go. Laikydama virve su vien:, 
ranka o su kita pasilenkė pa
imti drapanas isz gurbo. Tame 
virve truko, motore persviro 
ir nupuolė žemyn 20 pėdu, pul
dama ant kojų ir viena iszlau-

Likos tuojaus nuvežta in 
Shenadorio ligonbutia.

ra pi jos.

ze.

Isz Shenandoah, Pa.
— Eidama skersai W. Cen

tre ulvezia su savo dukrele, 
pati Kazimiero Klimavicziaus.

W. Cetnre uli., likos su
žeista per automobiliu kuri va
re Wally Spector. Motore ap
laike sulaužima kojos ir ap- 
draskvta i-kaudžei o dukrele 
likos sužeista in galva ir ran
kas. Mergaite bego per kelia 

automobiliaus,
bet motina regėdama pavoju, 
pribėgo prie mergaites ir isz- 
gelbejo isz po ratu, bet pati Ii 
kos sužeista sn mergaite.

— Mikola Szimanskis
'l'urkev Run, būdamas užsige
rės, keli vaikinai stovėdami 
prie jo st ūbos, pradėjo erzyl ir 
neduoti jam ramybes. Szimans
kis paliepė vaikinams ncsztis 
toliau, o kaila pasiprieszino 
Szimandkis szove in stoviu

nemat vdama

ISZ

o kaila 
szove m 

ežius bet ant gilukio nepatai
ko. l’ž tai ji liepi4 arosztavoti 
Edvardas Rinkus už ka 
gelis likos uždarytas ant 
ties kozoje.

— Jonas Kaczergis 
mintis ant Indiana

žino- 
nak-

gy vo 
ant Indiana ave

Heights, ir Stasys Nevasa, 204 
pagauti 

Locust 
sužeist i

r*.

Highland uli., likos 
per griūvanti angli 
kasvklosia ir abudu 
gana smarkei. Abudu likos nu
vežti in ligonbutia.

Mansfield, Ohio, f Juozas 
Jonuszas, kuris radosi ligonbu- 
toje Lima, Ohio, mire 15 diena 
Kovo, o laidotuves atsibuvo 17 
diena su bažnytinėms apeigo
mis. Velionis buvo nevedės, 
paėjo isz Telsziu apskriezio ir 
valscziaus, Gintaucziu kaimo, 
iszgyveno Amerike apie
metu, gimėt 1870 mete. Paliko 
boli Chicago kuris nepribuvu 
ant laidotuvių.

30

Detroit, Mich. — • Darbai 
czionais sumažėjo, Fordo dirb- 
tuvesia kur dirba apie szimtas 
tukstaneziu darbininku, visa 
žiema dirbo tiktai po 2 ir 3 die
nas ant sanvaites o darbinin
kai yra persekiojami ir spate 
džemi kad bosai norėtu pasku 
tini lasza kraujo iszspausti isz 
ju. Turi padaryt vienas darbi
ninkai darbo už 2 ar 3‘darbi
ninkus. General Motors Co., ir 
kitos Hidesncs automobiliu 
dirbtuves, truputi geriau dirbo 
bet nukapojo mokesti. Pribu
vusiems isz kitur sunkti gauti 
darba, nes czionais randasi, 
daugybe žmonų be darbo ‘kurie 
per szeszis menesius slankioje 
po miestą jeszikodami kokio 
nors užsiėmimo. Patariu dabar 
nevažiuot in czionais jcszkoti 
darbu. — V. R.

Coaldale, Pa. t Diena 10 Ko
vo, mirė sena Amerikos gyven
toja Zuzana Pavalkiene, kuri 
susilaukė puikaus amžiaus 78 

įmetu, p<*rgyvenns Amerike su- 
i trisdeszimts metu. 

Laidotuves atsibuvo 15 diena 
su bažnytinėms pamaldoms ant, 
kuriu dalybavo daug žmonių 
nes senuke buvo gerai žinoma 
ne tik czionais bet ir po 
aplinkiniu. Jos 
apie meta atgal. Velione pali
ko du sunu Leonarda Coaldale- 
je ir Joną Houston, Tex.

i

visa 
vvras mire.

Chicago. — Turbūt Lietuvis 
'P(“ter Sadandkis, 45 .'metu, 
2433 W. 45 Place, užvakar pa
sikorė savo namu viszkose. 
Ji rado negyva to paties namo 
gyventojas George Gorccki.

45

Brooklyn, N. Y. — Vargo
nininkas J. .Jankus, kurio žmo
na mokinasi Italijoje dainuoti, 
apie Birželio pradžia iszvVksta 
ir pats Italijon.

langu 
krisda-

Moteris Justina Didke- 
viezione,’ 199 Henrv St., nose- 
nai neteko savo vyro Mykolo, 
kuris isz amalo buvo 
szveitejas ir anuosyk
mas nuo 16-to augszto, užsiimi- 

Dabar Augszcz. Teismas 
jai priteisė $30,000 atlyginimo 
isz namo savininku, Unterberg 
Realty Corp., kurio nebuvo in- 
taise atsukamos apsaugos.

sze.

ISZ LIETUVOS
* * Ii

. . ..^BB ,

APIE LIETUVOS BAŽ- 
NYOZIAS.

Kaunas. — Kataliku bažny- 
czios metiniame almanako Lie
tuvoje raudąsi sztai kelkiu in
dėnių statistikos žinių apie 
skaieziu ir ruszi Lietuviu d va
ši saki U: ,

Lietuvoj yra bažnytine pro
vincija isz vieos prelatams ir 
penkių diecezija.

Kauno arkdiecezija sudaro.
10 dekanatu, septynių kursu 
seminarija su 8 mokytojais ir 
199 kleri.kais. Teologijos fakul
tetas (u ui versi te J su 98 stu-

•dentais-kleri/kais ir 21 studen- 
ta-kuniga (drauge su Filosofi
jos fakultetu turi 25 profeso
rius), 76 parapijos, 28 filįjos
11 rektoratu, 247 kunigai ir 
431,620 Kataliku parapijom!.
Telsziu diecezija susidaro isz

12 dekanatu, Klaipėdos prela- 
tura, 86 parapijos, 37 fili jos, 
199 kunigai 340,481 Kataliku.

Klaipėdos prelaturi sudaro: 
4 parapijos, 7 kunigai, 4600 
Kataliku.

Panevėžio diecezija sudaro: 
10 dekanatu, 69 parapijos, 39 
f ii i jos, 4 rektoriai, .160 ’kunigu 
370,930 parapijonu.

Vilkaviszkio diecezija suda
ro: 1.1 dekanatu, 1 seminarija 
su 7 mokytojais ir 64 klerikais 
92 parapijos, 314,327 Katalikai 
netoli 200 kunigu.

Kaiszedoriu dieceziją suda
ro: 9 dekanatai, 65 parapijos, 
.130 kunigu, 2 rektoriai, 229- 
629 parapijonai.

Vienuolynu Lietuvoje yra se
kamu ordenu: 
Marijonu,

Katariniu, Kazimieriniu 
Szv. Kryžiaus seserų, ir Betur- v r

ežiu Seserų.

Pranciszkonu, 
J ozu i t u, Bened i k t i-

niu

Pittsburgh, Pa. —L. M. D.je 
savo lafkytam mėnesiniam su
sirinkime Kovo 13 sziu motu, 
aptarė reikalingumą Pittsbur-Į 
go Lietuviams Draugijų Tary-!

aroa o.uugiju su,., o/,., n<.« kllupw5cziom 
reikalui atsitikus but galimai 
kas veikt Pittsburgo Lietuviu L 
vardu. Taigi iszrinkta komisi
ja i

ha arba draugijų sanriszi, kad , 
galima .

BAISI MIRTIS VAIKO.
Laukuva, Tauragės apskr.—- 

Nakti, isz Vasario menesio 15 
in 16 diena, per p. Cikaites 
vestuves, prie put vestuvių na
mo rastas negyvus 12 metu 
berniukas SI. Kazbiunkas, an
trojo skyriaus pradžios moky
klos mokinys. Policijos dar ne-’ 
iszaiszlkinta 
mirtimi, 
smaginusiu vyru,

per

jis mirė savo’ al’.
ar primusztas insi- 

i ataria 
” mies- 
Rasta.'1

su prakulta no- 
plakanczia szir- 
berniukas greit

I pasirodžiusius “Žydais 
teio triukszmadarius.

si m i ir dar.
Nors

J

. . j d imi.
. ! pasimirė, bet motina laiko ji 

tekedamos atsi- 
fs.,I,.-.,,,.,i... Motiniszka meile! 

. . . Jos žodžiais, jis buvęs ligotas
kvieczia :

Irangiju atstovus ant pirmo buvo

i‘Z tuiju ypatų kad atsi- 
szaukli in I

I apkloscziusi,
Pittsgo ; gausiant...

ajikalbejimui to reikalo. Taigi I 
sziuomi komisija ir 
<1 
posėdžio Balandžio 24d. nuo

negalavęs, pina •tyrinėjimas.. 
i gabus, pažangus.

2ju iv. po pietų L.M.D,Svetaine UŽSIMUSZE MOTERISZKE.
142 Orr Street. Komisija nuta
rė didesnėms draugijoms pa- Radvilisžkis. — Vasario 13
siaust pakvietimus laiszkais diena eidama szalygat viii sena
bet mažesnes gali pasinaudot I moterisz'ke parkrito ir
paskelbimais
ir prisiunst atstovus in pirma 
draugijų posėdi kur bus nu-

“ smar- 
laikraszcziuosc'1{iai Šildavusi galva in pasza- 

lusi leda vietoje užsimusze.
Vietine savivaldybe ir mies-

statyta Tarybos tikslai ir san-Uo policija neinsalko namu sa- 
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raukšlių.

lionai dolerių sudėti į cigarctą, o nei
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AMERIKOS rūkytojai apdovanojo
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VADOVAVIMU. Nes Camels vi-
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TIKRĄJĮ GERUMĄ su TIKRU 
* a —a * W V W W i— __ B

sados susidėjo iš vieno gerumo, be 
raukšlių. Parinkčiausi už pinigus 
tabakai, kopuikiausia sumaišyti. Mi-

%

Company, Winaton.Salam, N. C.

ANT PARDAVIMO.ANT PARDAVIMO.
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Sis modeminis

pripažįsta
f

teisingą gerumą 
Camels 

.4•Jin

1927, R; J. R»ynoM. T«Ut<«

PERSISZOVE ISZ 
NETYCZIU.

Juodupe, Rokispkio apskr. 
(“V-bes’ kor.) — Vasario 13 
diena persiszove vietinio fabri
kanto Trojaus sunns, 
pateko in plauczius.

Kulka

EMIGRACIJA ISZ 
LIETUVOS.

Sausio menes5 
apie 
jau 

1,000.

Kaunas.
isz Lietuvos iszvažiavo
590 žmonių, Vasario gi

A

Vasario 
skaiezius sįeke netoli 
Daugausia Važiuoja Brazilijon.

Pereitais,(1926 metais) Lie
tuvoj žmonių priaugo 29,275. 
Lietuvoje Sausio 1, 1927 me
tais sakoma, gyveno 2,25.9,151 ' ■

Ižmonių.
■■ ■,! I I II. y■! '... . .1 ~ ■ .!■ — ~ *<■ ■ I 1

KIAUSZINIAI
t . t

Kooperatyviszkos organiza- 
iSu vįeny t ose V a 1st i jose

r

t

KAfti KENTĖTI? 
1 ' '.! ' I .

Raumatiznio, neuralgijos ir raumenų
JL a « ♦ ♦ j. • ♦ • • •«gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER
Vftlzbnžeupia utreg. 8. V. Put. Ofl»e.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kini (urėtu Ikaro (Anchor) 
Vaizbažoukn.'

Biznavas namas prie 528 W.
1 ant 

dvieju szeimynu iuit kito galo 
loto. Parsiduos už prieinama 
preke. Kreipkitės ant adreso: 

Walter Zetuskey 
300-302 Zetuskey Bldg.

Frackville, Pa

Centro St. Teipgi namai
Turiu tuszcziu lotu, priva- 

tiszku ir del biznio namu, taip
gi barber shop ir pool-rnimi. 
Randasi Tower City ir Reiner
ton. Geri keliai atvažiuot isz 
visur. AtsLzaukit pas (t.25

Joną Kasputi
Reinerton, Pa.

(t .25

t.f.) Box 22
M—

ne per

(raudona bole) gumines kurpes yra tinka-

BAL
Patemyk raudoną bole ant kie-

v

Prašyk
I

i

tauDona’
Bol(U
*fAR^

; i

V;’

BAND

SMAGIOS GUMINES KURPES
GmninOs kurpes, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų — 
šiaurios ir ne per liuosos. 11' . ♦
“Ball Band” 
miausios.

*

Padarytos iš balto, raudono ir juodo gumo. 
tavo krautuvuinko taij parodyti.

B
Mishawaka Rubber & Woolen < Mtg. Co.

460 Wbter Street Mishawaka, Ind.

“Nainas Kuris Išmoka MIIŲouun Del Rubles*9

UO PA C

i 11

J •

$

eijos
pardavė 3,000,000 dėžių kiau- 
sziniu 192{5m. Ir tie kiausziniai 
atnesze suvirsz $30,000,000.

1924m?tos organizacijos par-

Lengva pažinti tuos gerus čebatus ir guminius kalošius 
kuomet juos matai.
k vienos poros.
v
Zemiaus parodytos rūsys, Lopac ir Himiner, padarytos 
angliakasiams. Drųtos kur privalo būti drtįta. Gumas 
tvirtas ir ilgai nešiojantis. Padai truputį pailginti ap
saugoti viršų nuo aštrų akmenų.'

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

ir skaiezius vininkams valyti nuo szalygat
viu užszalusius ledu sluoks- 

tliaicziaiis nariu. Taigi tie visijius arba smėliu ar kuomi nors

ligos prigulėjimo 
atstovu nuo draugijos ar nuo

dalykai turi but visu draugijų pabarstyti, kad nereikėtų eili
atstovu aptarta ir padaryti nneziam žmogui griūti ir nei
taip kad visos draugijos galėtu užsimuszti.

Tiesa ta p aezia diena, kuo
met užsimusze moteriszke, po
licija pradėjo insalkineti bar
styti szalygatvius, bet anks- 
cziau,'kol dar nebuvo atiku, tai 
nesusiprato.

priklausyt.
Todėl visos Draugijos mažos J 

ar dideles malonėkit prisiunst 
po'tris atstovus in pirma posė
di o vėliau bus nustatyta kiek 
kuri draugija gales atstovu 
prisiuntt L.M.D. vardu Komi-

1. Juozas Virbickas,
K. Leliuszis, 

A. Vainorius.

sija.
2.
3.

LITU ‘‘FABRIKO” BYLA 
VILNIAUS TEISME.

) i Vilnius.

LIET. PILIEOZIU KLIUBAS 
MAHANOY CITY, PA.

Laikys svarbu susirinkimą
Nedėlios vakaru 27 Kivo, 
Auksztakalnio svetainėje ant 
East Pine St. Susirinkimas yra 
užszguktas del atnaujinimo ir 
permainymo Kliubo ant pa- 
szelphiio, bus taipgi priimami 
nauji nariai ir apsvarstymas 
kitokiu svarbiu dalyku (t.24

—- Sziomis dieno
mis Vilniaus apygardos teis 
mas nagrinėjo byla litu dirbė
ju, kurie dar 1923 metais buvo 
inšitaise “fabriką” Totorių 
gatvėje, kurioje ir dirbo 5-liti- 
nius banknotus. 1924 mete po
licijai pasiseko “fabrikantai” 
sušokti ir patupdyti Lukiszke- 
so.

Teismas nuteisė Mickuna 9 
metams sunkiai kalėti, Niki
forova 3 metam pataisos nn- 

x___muosna ir Skažyndki .1 metus
—Komitetas. * kalėti.

dave 2,400,000 dėžių.
Turime 60 kiausziniu 'ir na

miniu paukszęziu kooperaty- 
viszkas organizacijas 21 vals
tijose. Vientik Californijos or
ganizacijos pardavė 800,000 
dėžių kiausziniu pereitais me
tais.

Valdžios skaitlynes parodo, 
kad naminiu paukszcziu par
duota 12,000,000 svaru. Miss
ouri, Alinhesota ir Wisconsin 
yra naminiu paukszcziu vals
tijos. ——F.L.l.S.

ANT PARDAVIMO.

fabriku

muosna ir Skažyndki 1 metus

Namai del dvieju szeimynu,
ant puses foto, prie 524 W. Ma- 
hanoy St.ijr 525 W. South St.
Atsiszauktto ant adreso: 

52ė W. Mahanoy St ■M r B it.f.) f Mahanoy City, Pa. 
-——.L..... .DEL RUKANCZ1U

DYKAI siuneziamo praba puikio
I

Europa Book Co.
Now York, N. Y.

tabako. Kroipkltoa pas mus.I
57 Dey Street, i

lit




