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ISZ AMERIKOS
ft (

PUIKI IR BRANGI 
KATEDRA

BRANGI MEKSIKONISZKA 
KATEDRA IR JOSIOS 

TURTAS.

Meksiko City, 
niausią 
Meksike,

Mex. — Se
ka te'dra 

talpinasi
ka’talikiszka 

kurioje
brangus paveikslai, sidabriniai 
ir auksiniai indai ir papuoszai 
verti daugiau kaip keturis mi
lijonus doleriu, likos apszaca- 
votu per valdžia ir dabar 'bus 
atidarvta del svecziu.

Kožnas kielikas, liktoriai, 
paveikslai ir kiti bažnytiniai 
• lalykai turi valdžios peczeti, 
kaipo ženklą, kati viskas pri
guli dabar prie valdžios, o ku
rie ‘kitados (prigulėjo prie ka
tuli kiszkos bažn vežios

per keturis szimtus me-

liktoriai

mūvi r-
szum 
tu.

Nekuria dargiai apszaeavo'ti 
per valdžia ir juju verte yra: 
Didvsb

140,000; Atlei- 
$75,000; Szv.

altorius $183,000; Ka
ralių altorius 
dimo altorius 
Juozapo altorius $37,000; Szv.
Balt ra m i (‘ja u s altorius $3,500; 
Szv. Petro altorius $87,500; 
Aniolu altorius $101,000. Atlei
dimo altorius yra puikiausias 
nes ji dirbo per 18 metu, nuo 
1718, kuri statu ark i tek t as Je- 

isz Sevilles,ronimas Dalbas 
IsZ^MĮpijųK

04 METU, APSIPACZIAVO 
SU 21 METU MERGINA.
Philadelphia. — Majoras 

miesto Kendrick, ana diena su- 
riszo mazgu moterystes G. K. 
Davidyan, 64 metu su jojo sek- 
retorka Fiorentina MacDonald, 
21 metu, kuri tarnavo pas ji 
septikus melus ir ant galo nu
tarė abudu susivienvt ir būti 
jojo sekretorka lyg pabaigos

David van
sekretorka Iv 

j°j° gyvenimo. Davidyan yra 
naszliu ir turi kelis suaugusius 
va?kus.
MOTERE SEPTYNIŲ • 

VAIKU UŽMUSZTA.
Elkton, Md. — Iszmesta isz 

automobiliaiis kuriame 
vo, Ona Skrižanek, 57, 
gyvenanti arti Rock Springs, 
nusilauždama sau sprandu, mi
re ant vietos. Skrižanek’iene 
buvo nn/timi soptyniu 
Automobiliu tame laike 
josios 13 metu sūnelis.
ATNAUJINO KOVA PRIESZ

’ PROHIBICIJE.
Washington, D. (’. — Dauge

lis kongresmonu ateinaneziam 
posėdyje užves nauja kova ant 
permaihymo prohibicijos tiesu 
ir spirsis idant valdžia duotu 
pavolinima dii’bti 2.75 procen
tini alų. Keli kongresmonai 
perstatys byla idant prohibici- 
je visai praszalint nes žmones 
už jaja nebalsavo ir josios vi
sai nenori.
NUBODO JIEMS EUROPI

NES PRAVARDES.
Harrisbui’g, Pa. — Čzionais 

iszcme ukcsiszkas popieras 88 
ateiviai isz kuriu buvo septy
nios moteres. Daugelis isz tuju 
nauju ukesu'permainė savo Eu
ropines pravardes kaip: Vosi- 
lius Giorgia Kiriacopoulosanus 
sutrumpino savo pravarde ant 
William Gdkas, Ainirins Užvar
ai ant Charney, Teodoras Iva- 
noff ant Joseph Evans, Demet- 
rios Tassos ant James Tassos, 
Antanas Kristitpovicz 
Uhristop ir daugelis kitu per
maino pravardes ant lengves
niu ir kad Amerikonai galėtu 
juos lengviau isztarti.

važia-
38 metu

va i k u. 
vare

f
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PER MAŽAI
ISZDUODA

GERAS SOCIALISTAS

DARBININKES MERGINOS 
ISZDUODA $250 ANT METO 

ANT PAREDU.

PADOVANOS $14,000 SAVO 
ALGOS KAS METAS DEL 

MIESTO NAUDOS.
——— $

Pa. — Sziojo vieto-

New York.
penkesdcszini’ts doleriu yra (ai 
daugiausia, ant kidk czionaiti- 
nes darbininkes merginos gali 
iszdavinet ant savo apsirėdy
mo ir ’gyventi dorai. Taip ap
skaitė profosorka Li'lije Lockc 
isz Columbia Universiteto ant. 
laikyto seilino čzionais. Pagal 
josios iszt yri liejimu s tai darbi
ninkes merginos negali dau- 

iszduoti 'pinigu kaip ant 
parodu ir moka už 

juos sekaneziai ant meto:
Ant pauderiu, 'kirpimo plan- 

k u i r 
apatiniu drapanų $23.49; 
ko'ti $44.75; vasarini kotą $ 
75; kaloszus $2.72; tris poras 
ezevoryku $7.94 už pora; dvi 
skrybėlės $3.96 kožna; maszne- 
le $2.34; szeszes poras panezia- 
ku po $1.19 už pora; tris 'poras 
pirsztiniu $3.98; maudymo siu
tas $1.79; karolėliai $1.

Bet daug
rios ir tiek nesuneszioja paro
du, nes neturi už ka\nusipirkti 
juju.

- Du szimtai ir

VISA SZEIMYNA 
UŽTROSZKO 

„k, « n- '

MOTINA IR PENKI VAIKAI 
UŽTROSZKO NUO AN

GLINIO GAZO.
r * r. "t * 11

William C. Hovertei

giau 
sekaneziu

mažu niek-niekiu $40; 
o ver- 

oo

yra merginu ’ku-

124,000,000 GYVENTOJU 
AMERIKE 1930 METE.

Washington, D. C. — Pagal 
apskaityma ccnzuso bjuro, tai 
Amerike bus 1^4 milijonai fry. 

ventoju 1930 mete? Pagal pas
kutini surasza gyventoju koki 
turėjome 1920 mete, tai gyven
toju buvo 105,710,620 dusziu.

MOTINA, DUKTĖ IR SE- 
SERUNE NUŽUDINTOS.
Lackawanna, N. Y. — Neži

nomi žadintojai ar žadintojas, 
nužudė motina, (lukteri ir se
serinio. Jonas Clark, 36 metu, 
sugryžes isz darbo, rado visus 
tris lavonus gulinczius kuknio- 
.i('
peilis ir plaktukas, kuriais žu- 
dinslos likos 'papildytos. Pali- 

, bet

Arti lavonu gulėjo kirvis,

turi pil- 
o

jo gyvent o- 
republikonu

Reading, 
je buvo iszreikszta viltis, kad 
Socialistai laimėjo rinkimus ir 
paente in savo rankas to mies
to valdžia, pasirodys verti pi- 
lieeziu pasitikėjimo ne mažes- 
niain laipsnyje, kaip Milwau
kee’s burmistras, I). Iloan.

Sztai,
iszrinktas Readingo miesto iž
dininku, pareiszke, kad jisai ne 
imsiąs isz miesto (langiaus, 
kaip $6,000 metines algos, nors 
instatvmas leidžia miesto iždi
ninkui gauti kasmet $20,000 
suvirszum. Sesziu tukstancziii 
doleriu, jo nuomone,
nai pakakti žmogui gyventi, 
miestas privalus rūpintis, kad 
sumažėtu taksai 
jams. Pirmesnes, 
ir Demokratu, administracijos
taip szeimininkavo, kad už
traukė ant miesto $10,000,000 
skola.— Tekis žmogus tai tik
ras Socialistas.

Atsižadėdamas kasmet $14- 
000, Socialistas Hoverter vien 
savo alga sutaupys miestui per 
keturis savo tarnybos metus 
apie $56,000. Be abejones, ir vi
sa naujosios administracijos 
politika bus vedama taip, kad 
mokesniu naszta gyventojams 
palengvėtu. Tuo budu Readiil
gas patirs praktikoje, kad So
cialistine valdžia^yra geresne,

JI

riję aresztavojo Clark’a 
vėliaus ji paleido, nes davadai• • • n .t’buvo prio zparode, 'buk 
darbo visa diena.

?’ SZAFTAS S U D E G E, 5,000 
DARBININKU NEDIRBA.
Nanticoke, Pa. — Praeita 

Ketvergo nakti sudegė szaftas 
prie No. 7 kasyklų, kurios pri
guli prie Susquehanna Coal Co. 
Szaftas buvo 1,150 pėdu gylio. 
Visi ugnagediai pribuvo isz 
Nantiko ir Newport aplinki
niu. Brokeris likos iszgelbetas. 
Ajlic 5,000 darbininlęi randasi 
be darbo, pakol pastatys nau
ja szafta.

ne^h buržuazine.

NEPAPRASTOS
ISZKASENOS.

Da'ktras F. B. Daube iszkasc 
Idaho valstijoj labai indomiu 
dalyku isz didžiųjų ropliu ga
dynes. Viens iszkastas driežas 
turi net 180 pėdu ilgio. Tai yra 
labai svarbus mokslui atradi
mas, nes ligi sziol didžiųjų ro
pliu Amerikoje da nebuvo nie
kas rados. Be to da szitas mok
slininkas iszkasc suakmenėju
siu tokiu milžiniszku medžiu, 
kokie sziftndien jau neauga. 
Vienas medis turi 1,500 pėdu 
aukszczio, 575 pėdas storio 
apie kylma, ir 28 pėdu storio 
žieve.
NESUSILAUKĖ VARGSZE 
LAIMES, KURI ATĖJO PO 

JOSIOS MIRCZIAI.
New York. — Mirtis apgavo 

Mrs. Elzbieta Burtis ir paleng
vino josios vargu ant szio svie
to. Velione gyveno 'tamsiam 
skiepei y je ir buvo sesuo žy
mios aktorkos Clara Morris y 

kurios velione ne buvo maezius 
nuo kada sesute turėjo vos tris 
metus. Elzbieta gyveno di
džiausiam varge, iszsirinkdavo 
maistu isz szaszlavu -Ulesziniu.

Ana diena dažinojo, bu'k jo-

Elzbieta

MEKSIKONAI SUSZAUDE sies’sesute mirdama, paliko jai 
MELDŽENTYSI KUNIGĄ 

IR TRIS KITUS 
PASIKELELIUS.

Meksiko Cit v, Mex. — Isz- 
skėtes rankas kai<p kryžius ir 
melsdamas Dievo idant atleis
tu jiems, katalikiszkas kunigas 
Pro Juarez, likos siiszaiulytas 
per 
,už tai, kad padare suokalbi’su • • B W « M M 1 •

ant
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“SAULIS’

JBZJUHA £48 CJARNINKĄ IB EBXHXCZU.
DUKART SANVA1TINLS LA1KKASZT18

1

tkBBtonBrata Kasztuoja: Amsrike ant viso meto 91.0S , 
|1X0POJ« k Lietuvpjs |4.00 ant xUa bbM.

EMaskos tr Pinigus visada siuskit# tik ant irffl rilBflB '
W. D. BOOZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY CITY, PAMAHANOY AND A STS.,

ft W. D. BOCZKOWRKI, Pre«. A ■ <TV • V« H naie lrr»4 I
P. w. BOCZKOWHK1, KtiUr

Isz Visu SzaliuRFV01 “
LIETUVA

PASIPRIESZINO

I
I
I

3

UKRAINOJ
SZIMTAI UŽMUSZTI 

SUŽEISTI.
IR

39 METAS

ISZ LIETUVOS
UŽPUOLIMAS ANT 

ŽAGARISZKIU 11
ii j I

’ I

iI

H

H

VAISKAS SUKILO PRIE- 
• SZATS SOVIATU 

VALDŽIA.
NENORI SUSITAIKINT SU 

LENKAIS.
MOKYKLA,APIPLESZTA

MOKYTOJAS IR MOKY
TOJU INSPEKTORIUS.

Nesquehoning, Pa.
Pan odeli,

Praei- 
atsikraustė szei- 

mvnele Jono Yeneziuro in New 
(-olumbus ir Įdare parengimus 
ant apvalikszcziojiino Padeka- 
vones diena. Kidami gult užpy
lė peezin ant nakties, bet gal 
užniirszo a Įsukti lupta paipo- 
je ir vidi ant rytojaus likos su
rasti užtroszkia nuo guzo. Kai
mynai lurej(Į iszinuszti duris 
idant inciti iti vidurį.

Mirusieji \ira 
riene 45m., < 
rinte 9m., Onute 5 m.

ta
DABAR LAUKEMA
* NUSPRENDIMO

LYGOS.

Geneva. — 
pranesza

i Mare Yaiiczu- 
Jurgutis 13in., Ma- 

, Fra liu
kas I in. ir Mikolas 11 metu.

'Levo tamejaikc nesirado na
rni e je, 
ti darbo, 
įiesugryžo ir 

. . L f|T; _ Jingo, t y f”:
nai lanke sugryžtant levo idant 
juos palaidotu.

- » ’ - - jC ‘ • v* K,* W

nes buvo iszejas jeszko- 
bet lyg sziam laikui 

ir ne ži ne 'kur j i sal 
ruoni la?k szeszi lavo-

KAS DEDASI
LIETUVOJE

PAVOJUS SU LENKIJE KY
LA BJAURESNIS. GIRDĖT 

APIE SUMISZIMUS 
IR KARE.

Berlintifn — Bosiję persergs- 
ran-ti Lenkije idant nekisztu 

kas in Lietuvos veikalus, nes 
jaigu Lenkije
Lietuvos, tai

stoti prieszais Lenkije
prigialbet karėjo Lietu-

užkluptu 
Bosijo bus pri-

ant

versta 
ir 
viams.

karėje

Lietuvoje yra 
^ras

Isz Kauno daneszimai skel
bia kad knriszlkas padėjimas 

labai pavojin- 
o nekurios žinios skelbia 

buk tonais buvo sumiszimai.
Nekuric aficioriai badai sukilo 
prieszais valdžia; sukylimb va
du badai yra buvusia deputan- 
tas Pleezkait'is.

Francije stoja irž Lenkije o 
Vokietija ryje seile ant Lietu
vos“ ir nežino kaip tas visikas 
užsibaigs, nes visokios žinios 
skelbia kitaip. Kaip yra, taip 
yra Lietuvoje, 4)et duodasi su
prast, kad viskas'iie yra pared- 
kia kaij) privalo būti.

i

Žinios isz Lietuvos.
PARAPIJA 1SZLOSZE 

BYLA;
Spalio 27 diepa Mariampo-

“Associn * 
Press” pranesza, kad didžio
sioms valstybėms (Praneijai ir 
Anglijai) nepavyko prikalbinti 
Lietuviu pripažint Vilnių Lon- 

“kdro stovi,’- 
kuris tarp tu dvieju valstybių 
vieszpatauja. Lietuviai jokiu 
budu nesutiko atnaujinti diplo
matinius santykius su Lenkais 
kol Vilnius nebus gražintai 
Lietuvai. Nors Anglai ir Fran
cai inrodinejo Lietuviams, kad 
dabartine padėtis gresia pavo
ju Baltijai 
Vilniaus I lenkams "žymiai 
tarnautu” Lietuvos 
niam sutviriejimui, 
ras pasirodė neperkalbamas ir 
žada pats atvykti iii 
Sąjungos 
Gruodžio 5 diena ir

v i s'a

Bukareszt. — Konia po visa 
Ukrajina prasiplatino anarki- 

Szimtai 
niuszta
,|c.

i r
žmonių likos už- 

daugelis sužeista 
Kamenec Podols- 

armotu buvo
! musziuosia

Szaudvmai
įirdeta po visa aiplinkinia upes

kijai ir baigti

ir kad atidavimas 
“pa- 

ekonomi- 
Voldema-

11 iKIR
I

"'i’ll

' I
’bill

Jm'I ■

Kaunas. (Elta). — Nakti In 
Spalio menesio 18 diena neži
nomu asinenu, atvykusiu isz 
anapus demarkacijos linijos, 
buvo sudarytas užpuolimas Ža- 
gariszkiu, Seinų apskr. pra
džios mokyklos. Apie 2 valan
da mokytojo szeimai ir hio 
metu vizitavusiam mokvkla t 
Seinų apskr. pradžios mokykhi 
inspektoriui vakarieniaujant, 
su žiauriu szauksmn in butą in 
siverže trys ginkluoti vyrai ir 
Lenkiszkai surike “rankas 
aiiksztyn,’’ alkiszo visi 
ginklus

ke.

Dnicstro.
Garnizonai Odesoje, Mogilove 

ir kituose miestuose, karei via t 
sukilo ir prisidėjo prie revoliu- 
cijonieriu, kurie kovoje prie
szais Soviatu valdžia. Susirė
mimai atsibuna konia kožna 
diena. Ulyczios prikrautos už- 
musztais ir sužeistais.

Vuliniuje ir Kijeve jau nuo 
keliu menesiu kilo nesiuprati- 
mai, o vienam mieste sudegin
ta rotuže su visais Soviatu vir- 
szi ninkai s.

Visa Ukrajina sziadien ran
dasi glebije civiliszkos kares, 
kuri stengėsi atsikratyti nuo 
Soviatu valdžios.
SZIMTAI ŽMONIŲ ŽUVO 

DIDELIAM TVANE.
Algeris. — Szimtai žinomu 

žuvo dideliam tvane kuris nu- 
nesze namus, gyvulius ir viską 
kas tik patiko ant kelio. Lietus 
nuppolinejo be perstojimo per 
40 valandas, 
keturkampiuiu myliu.
gauxe truko prūdas uždeda
mas maža miesteli. Bledes da- 
eis ant milijonu doleriu.
RUMUNIJOJ NERAMU ISZ 

PRIEŽASTIES MIRTIES 
BRATIANO.

Bukarest, Rumunije. — Po 
gerkles operacijos nelaukta: 
užsinuodijo kraujas Rumunijos 
diktatoriaus, Jan Bratiami ku- 

, mir- 
atgal

■

?Į

I

I

Isurike 
atkiszo visi trvs• 

inspektoriui kakton, 
po ko pradėjo kraustyti kiszc- 
nius ir reikalauti ginklo, kurio 
inspektorius neturėjo. Tuomet 
pastate' visus kerten ir insako 

patys pradėjo viską 
Kratos metu 

sumažino lempos szviesa ir. per 
kokias 5-8 minutes 
have” po kambariu? 
kla su pagrobtais daiktais 
siszalino.

Isz inspektoriaus 
pinigine su 4.18 litu, 
su invairiais dokumentais 
spektoriaus sztampu ir 
spaudu, elektros lempute, pel- 
i. i *i*i i * i*

r r

; u

nejudėt i, 
versti ir krėsti.

Tautu 
posėdi 

isznaujo 
iszkelti vis'a Vilniaus dalyka. 
Del to diplomatai labai susirū
pino.

“Evening Post” 
dentas kabeliu isz Kauno, La-p; 
22 diena nurodo, kad szis Vol
demaro pasirodymas Genevoj, 
bus kai jnžiebimas diplomati
nio dinamito. Francija esanti 
centras, kuris bando priversti 
Lietuvius nusilenkti Lenkams, 
užtad Voldemaras atvirai in
kai tino Francija 
teisybes ir rėmimo Lenku. Vol
demaras nurodo Francijai, kad 
Lenkty labai daug gražiu pri
žadu padare laike pereito Tan
iu Sąjungos seimelio posėdžio, 
bet visus sulaužė ir nurodė fak
tus.

Dalykus supainioja del An 
111 ir Francu faktas, 
kietija, būdama nare Tarybos, 
stos už Lietuvius, 
jos drauge, Sovietu Rusija. 
Vienu žodžiu, 
neantriai laukia Tarybos posė
džio, kuris žada būti begalo 
akyvas.
NORĖJO SUDEGINT

SAVO MYLEMA
Stanislavas, Lenkije. —‘ Ol

ga (’zapai, buvo sužiedotine 
Juozo Siperos, bet tasai iszga- 
ma mergina pamote užsiduoda- 
mas su kitoms. Olga nutarė at- 
kerszyt neteisingam jaunikiui 
ir pirmiausia sutikus ji ant 
ulyczios su 
liejo j p 
ru kszte,

kad jam užtai nedova- 
pflkol jis bus gyvu. Nega

na to, nutarė ji gyva sudegint. 
Nežinant niekam, nakties lai
ke insigavo in jojo gyvenimą 
kada jisai miegojo, aplaistė vi
sus rakandus ir jojo lova kara- 
sinu ir uždegė. Isz visu kampu 
kilo liepsna. Pribuvo ugnage- 
siai ir su didele beda pasiseko 
jauniki iszgcl'bet jau gerai a|L' 
svihisi. Paljcijo aroažltavajo 01- 
ga ir uždare kalėjime; o jauni
kis pagulės kelis menesius ’li
gonbute je. '
KARDINOLAS BONZANO 

MIRĖ.
Rymas. — Jonas Kardinolas 

Bonzano, Apastaliszkas dele
gatas in Snv. Valstijas nuo 
,1911 lyg 1923 mirė praėjusia 
Subata, po operacijai, kuri bu
vo pavojinga. Velionis turėjo. 
60 metu. .... rzlL

Varybosm

korespon-

nepaisyme

o «

kad Vo-

nes to nori

visi diplomatai

kita mylema, ap- 
voida su karbofme 
ir kerszindama prie

užl i ėdamas 60
Perre-

“pasidar- ■
ir moky-

pa-

pagrobta 
port I ei i s 

, in- 
ant-

i 

J

!•

II
liukas ir laikrodis su grandinė
lė. Isz mokyklos vedejo | 

mok v k los 
antspaudas 
vienas ju auksinis.

30 minueziu po užpuolimo 
pavyko duoti žinia 
šiem s Szauliams 
puoliku tamsumoje jiems 
gauti nepasiseke. Ryta atvyku
si isz Lazdijų policija nustatė, 
kad užpuolikai buvo ateje isz 
anapus demarkacijos linijos ir 
in ten pat gryžo. Ta fakta pa
tvirtino ju [ledos ir iszmetyti 
kauliukai slyvų, kurie jie buvo 
pasigrobė mokykloje.

Isz 
grobtas

m
III

•a- 
dienynas, 

ir du laikrodžiai,

artimiau- 
tacziau už

pi

■’į 
I

ri karalius Ferdinandas 
damas keturi menesiai 
paliko Rumunija valdyti, ir 
diktatorius mirė, Isz to laukia
ma ateityj Rumunijoj giliu 
permainų valdžioje, nes be B ri
timui nėra kito tokio stipraus 
žmogaus Rumunija valdyti ir 
neinleisti prasiszalinusio spė
jama, kad kvies Karoli gryžti 
apimti sostą.

Po visa miestą vaiskus ap
statytas, nes tikisi sukilimo. 
Velionio brolis Vintila Brati- 
anu likos iszrinktas in mirusio 
vieta.
GYVAS “NEBASZNINKAS” 
PAREIKALAVO ARBATOS.

Luck. — G įdeda mas ligon- 
butoje 70 motu Mikolas Soko
lovskis, mire nuo nežinomos li
gos ir daktarai nutarė kad isz- 
tikruju mirė. Ligonbutes tar
nai pradėjo Mikola prausti, bet 
matyt, už daug naudojo szepe- 
czius ant jojo kūno, kad sztai 

nuo
Duokite

SAVIŽUDŽIU SKAICZIUS.
Per pirmaji sziu metu pusme

ti visoje Lietuvoje nusižudo 70 
žmonių, isz kuriu 36 vyrai ir 
34 moterys. Daugiausia nusi
žudyta del nelaimingos meiles, 
paskui — sunkaus gyvenimo, 
pamiszimo bijojimo atsakomy
bes. Per
Lietuvoje nužudyta 84 nauja
gimiai, iszimtinai merginu vai
kai.

ta pati laika visoje

a

\į

r

IUGNIS VILNŲ DIRBTUVĖJ.
Paszvitinys, Sziauliu ap. —■ 

Spalio manosio 29 diena ryta, 
kilo gaisras vilnų apdirbimo 
fabrike. Bet susirinko vietos 
gaisrininkai ir sziaip žmones 
gaisra greit likvidavo.

visu, 
nos,

los apygardos teismas Vilka- 
viszkyje patvirtino Vilkavisz- 
kio taikos teisėjo nutarimu, 
kuriuo senosios mokyklos na
mas prie parapijos bažnyėzios 
paliekamas valdyti parapijai, 
nes pretendentai — Vilkavisz- 
kio miesto savivaldybe ir szvic- 
timo ministerija namui pasisa
vinti neturi svarbiu inrodymn.

li

4

15,000 doleriu, bet Elzbieta pa- 
“kas man isz to, kad 

jau mano 'gyvastis baigėsi ir 
negalėsiu pasinaudot isz tojo 
turto.” 
apsirgo ir in dvi dienas varg- 
sze mirė nepasinaudodama no 
cento isz palikto turto, kuris

szauke:

Ana diena pavojingai

• Meksikonisz'kus kareivius, ^tejo per vėlai.

kitais ant nužitdinimo prezi
dento. Po tam su kunigu likos 
suszairdyti, brolis 'kįmigo, 
da trys kiti pasikeleliai.
i Priosz suszairdyma kunigo, 
aHcicrius pavėlino kunigui 
trumpai pasimelsti. Kunigas 
atsiklaupė ir su’kalbejo rožam 
ežiu, 
skėtė rankas ir paszauke: 
Dievas susimyli ant jus visu” 
ir aplaikes keliolika kūliku in

U Rainsville, Ohio.
tai, kad pati norėjo persisky- 

tas

— Už “BUDRUS” SZOFERIAI.
Rokiszkis.. (4 ‘ V-bes ’ kor.) —• 

diena ant Kamajų^Spalioir rimo nuo Petro McCrory, 
atejas namo užmusze du sūnūs vieszkelio pa macai au. stovinti

pa'bucziavo kryžių, isz-
“Lai

krutinę, su’krito negyvasl •

ir pats save.
fl Badin, N. C. — Tėvas Ci

cero Rits'kie, sūnūs 14 metu ir 
duktė 19 metu užtroszko nuo 
gazo nakties, laike.

U Superior, Arizona. — Pen
ki darbininkai pražuvo degan- 
cziosia vario kasyklosia Maga. 
Keliolika da nesuranda,

autobusą, kuriame du szofe- 
riai, gerai ihsitraukc, saldžia: 
miega. Bet paskiaus paaiszkc- 
jo keistas sutikimas. Kada szo- 
foriai pradėjo snausti, tai tuo 
syk autobusas, pristojęs benzi
no, sustojo. Nepristigus benzi
no, autobusas szoferius butu 
nuvožęs pas Abruhoma.

i

Mikolas staigali paszoko 
stalo sza ūkdamas: 
man karsztos arbatos, ba su
skilsiu ant smert!”

Tarnai •persi'gande iszjliegi- 
o kada sugryžo 

“nobaszninka

4 <

I

nėjo laukan, 
adgal, rado “nobaszninka sė
dint1! prie pecziaus, laukdamas 
arbatos.
TRYS KARDINOLAI PAVO

JINGAI SERGA.
Rymas. — Trys Katalikiszkl 

kardinolai pavojingai serga: 
Kardinolas Banzano mirszta 
po operacija kuria nesenei tu
rėjo. Kardinolas Gasparri ser
ga influenza o kardinolas Dc 
Lai serga szirdies liga. Ka tik 
pasveiko 
wirth ir apleido ligonbute.

kardinolas Fruh-

KRIKSZCZIONIU SZEIMA 
PAREINA IN ŽYDU 

TIKYBA.
Kaunas. — i

pranesza, kad viena Kriksž- 
cziofiiu szeima Kaune, suside- 

3 sunu ir 2

Idisze Sztimme” 
kad viena

4 4

cziofiiu
danti isz motinos, „ ........  .. _
dukterų nutarė pereiti Žydu 
tikybom
22 motus. J u motina Žvde 
buvo priesz 22 metus priėmusi 
Krikszczioniu tikyba.

Szeimos perėjima in Žydu 
tikvba (kol kas trukdžiusi h‘- 
sziu stoka, nes uz perėjima rei
kia gerokai sumokėti. Dabar 
esą pinigu jau atsirado ir visos 
klintys esamos iiaszalinto?.

Vyresnis sūnūs turi 
J u motina

11
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

t r I

Lithuanian Legation, 
1622 16-th Street, N. W^. 

Washington, D. C.

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

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

Kas Girdėt į
I
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Ana diena raszeme, 'buk 
AVhippton, S. 1). miro David 
Coupley, kuris turėjo barzda 
17 pėdu ilgio, isz kurios žmo
nes labai stebėjosi.

Buvo laikai kada žmones ne- 
sziodavo ilgas barzdas ir buvo 
paguodotos kaipo 

Turkijoj,
kas isz prktiMno kam patrauk
davo irž barzdos, tai buvo bau
džiamas mi rėžia.

Kada Petras Didysis, Rusisz- 
kas caras, paliepė savo bajo
rams nukirpti barzdas, tai ne
kuriu taip nusiminė kad ato
me sau gyvastis ne kaip duoti 
nukirpti barzda.

Senoviszkuose
<la tai žmogus buvo puslauki
nis, barzda ir ūsai jam buvo 
reikalingi apsisaugo! nuo szal
czio kai*po ir davinėjo 'baisia 
isz.vaizda kada turėjo kovoti 

bet sziadien 
žmimiems barzdos nereikalin
gos, nes turi visokus ginklus 
ant savo apsigynimo.

mintingumo.

raszcmo,

ženklas isz- 
jaigu

laikuose, ka-

prieszais žvėris.

Prezidentas Coolrdge savo 
katlboje Filadelfijoj pasakė kad 
Amerikoniszka tauta yra pa
statyta ant sunkaus iszbandv- ♦ • 

mo isz priežasties geroves kuri 
vieszpntauja Ameri-sziadien 

kr.
Taip, sziadien Amerike viesz- 

patanja gerove, bet ne visiems, 
tiktai del daleles žmonių. Tuk- 
staneziai aiiglekasiu ir juju 
szeimynos kentės bada ir var
go per ilgus menesius isz prie
žasties st raiku. ’Pukstancziai 
darbininku ne turi darbu fab
rikuose.

Vieninins yra gerai, bet del 
daugeliu vargas. Ana diena 
Jaikrasztyje s'kaiteme, buk tūla 
milijonierka ifžniokejo tik už 
viena skrvbelia 20 tiik>tancziu

I
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PADAUGINKITE
SKAITYTOJUS

DEL “SAULESn
: i

i ARTINASI 40-METINES SU
KAKTUVES, PRIKALBIN-

1 KIT NAUJA SKAITYTOJA 
“SAULES.”DEL

$i i iI

VALGANT
SVEIKATAI

♦

■ %
-1,

1

k
KEPENYS KAIPO 

•' VALGYS
ifKIEK LIETUVIU

GYVENA CZIA
SU V. VALSTIJOSE

Ii
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(lyvidiu k(\p,e.n\ls iszlikro tu
ri daugybe invairiu maistu elm 
meiliu., Negalime pajnincti ki 
ta nuųsta, kuris turofii tiek 
laug vitammii ir mineralu. Nėr 

ii seneimedi’kaliszfkas tyri- 
neiojai ra Jo, kad kepenys, ypa
tingai verszio, i'KZgy.lf) 
mia ’ ’

i
F?

Žnmgtius kūnas yra painiau
sias ir siebv'kliiigilu ’isis sudėji
mas su kurinom žmuigus yra 
susipažinęs, 'bei, 
i;ick mažai žmogus težino apie 
save. Jis nežino no dėlto kad j 
informacija neprieiįtalpų bet j 
d( '.o, kad pirmiau apie tai ne
buvo mokvkHose mokinama ir 
dalis szios mformaeijos suras
ta tarpe pastaruju deszimts ar 
dvideszimts melu. Pirmiau Im
davo, ir sziadien vra, tokiu

a b,einat imant,
I

M

L

I $ .

z
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Sulyg 1920111. daryto gyven- I 4*

Ka-,/.

i

I:. ' J

Ipju suraszymo, Su v. Valstijo
je gyveno viso 137),068 Lietu
viai. Tiek bent užsirasze Lietu- 
Tt»je gimusiais Lie’luviais. Iii 
ta skaieziu neincina ju vaikai, 
kurie yra gimė Amerikoj ir to
dėl nebcskaitonii Lietuviais,

I
I

I

k%Tai Jusu Laikrasztis, Padary
kite ji Didžiausiu už 

Visus Kitus".

Shi
ii
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DOVANA UZ PUIKIUS
DANTUKUS.

Devynių menesiu Patricije 
AVilson, aplaike pirma dovana 
už geriausius dantukus laike 
parodos. M ergai t e 
du dantukus.

menesiu

turi tiktai

kalbėjo. O kad nekuria pradėjo 
žiovaut ir snaust, todėl agita
torius pradėjo siisirinkusiuju 

Na kaip tau einasi 
drauge Ivanai Grigorovicziaii 
po bolszevikiszka valdžia.”’ 
Ant ko Ivenas atsake:

prad<\j< 
klausinėt: 4 4

bolszevikiszka
“Nega

ili! ru'got. Viskas paredkia. Tu
rime dabar žeme ir laisve, tie
siog sakant, per daug žemes ir 
laisves. Turiu drauge,

ii, kad dabar vage 
o

caro turėjau tris kelnes, 
bar turiu tikini vienas 
baisiai suplyszttsias,

Turin 
zint teisinj 
dauginu

g’ 
a rid i u

♦ 1 į

Guixlolina Kedvsta

pripa-

4 4 
laisve 
gosi i e 
agitatorius, 
sižailam —

v ra*

už kelnes,

už valdžios 
o da- 
ir tai 

bet kad1
tik toliau sovietai valdytu tai 
ir tujų dvieju iszsižadelau.”— 

Turi tiesa drauge, dabartine 
zimtai’opai bran- 

aLsilicpe
Mes taipgi isz- 

snszu'ko klausvto- to*
jai, ba kaip nėr, tai nėr! Buki
te tvirtais, kad m tisu

/l'ŽinoH kaip apsvarstyt jusu pat- 
riotiszka pasiszventima. Ar jus 
žinote drangai, kad Afrikonai, 
vadinami murinais, gyvena pa

pa prat ima. Tieji 
visai kel-

gal gamtos 
neįieszmja

valdže

žmones
niu!”

Ant galo vienas isz klaiisyto- 
a t si liepi*: “Tai gal lenais 

jau
ju aisiliepe: ’‘ l'ai
šoviniai jau valdo

dvide.-zimts metu.
rytojaus isz-

la ugia u

naip
Agitatorius ant

važiai o ir 
prakallbu.

nemažiau
y >

neturėjo

doleriu. Bet tukstaneziai dar
bininku neturi už ka nusipirkti 
duonos del savo szeimvncliu. O 
ežia Kalėdos jau po szonu!

Paskutini karia primenam 
• lei t uju, ka t uri iržrasze 
le”

“ Šau
dei sato gimiiniu in Lietu

va idant prisiimstu užmokėsi i, 
nes 

I me
i» i • iv i .. jum Kabinas Wessely isz Super-p - 

ior, Wis., 
bus ant svieto tiktai vienas ti
kėjimas o visi snsivienis in vie
na tikejimiszka ryszi.

Da daug vandens nuplauks, 
pakol tasai iszsipildys. Svar

biausia klintis (ame vra dva- to 
siszkieji; rabinai, kunigai ii' 
pastoriai. Juk kožuas isz t uju 
dvasiszkuju giro,'kad tiktai ju- 

o 
neverti. Ir kaip

pasakė, buk ateitoje

po szitam numeriui bttsi- 
privorsti sulaikyti. Argi 
sunku mokėti 4 dolerius 

už dovana, kuria turės per vi
sus mctiH ir da gaus prideczko 
puiki! kalendori ?

Paskubinkit ii- užsimokėkite 
t uojaus!

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

ju tikėjimas yra geriausias, 
kiti niekam
ežia gali užstoti vienas tik ti
kėjimas !

Kovoje darbininku su angli
niais operatoriais Coloradoje, 
daejo prie praliejimo kraujo. 
Kompanijos aplaike vaisku ant 
apgynimo savo turto o darbi- 

o szvinhies bitelesninkai gav 
in kimus.

\’ahiže privalo gerai isztyri- 
net darbininku skriaudas, ku
rie buna isznaudojiuni per ka
pitalistus. Juk liurbi n i n kas 
privalo turėti lygias tiesius su 
kapitalistais.

Pūkis pasielgimas kapitalis
tu stumia darbininkus prie ra
dikalizmo, bolszevizmo ir anar- 
kijos.

Mainicriu nsthma, Gerklini) aHthma, 
Bronkites, Gerklinis kosuliB, I’lautiH, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta h 
parduodam? vien tik per

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

r ii

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

4 4 1,

1 > SU-

tu

Saules
Skuicziau, kad ateinan

ti meta 1928, “ 
knks 40 metu 'kaip jiji pra
dėjo iszeit i net. Asz ja ja 
skaitau nuo pat pradžių, 
taip, nuo pirmo numario ii' 
lyg sziai dienai jaja skai
tau ir džiaugiuosiu kad es
mių gyvas su jaja. Mano 
noru vra kad “Saule”
retu ta meta dvigubai tiek 
skaitytoju kiek turi szia- 
dien ii' lame tiksle prisiun- 
cziu jum du naujus skaity
tojus ir vėlinu kad ’kožuas 
isz musu dideles szeimvuos 6 
'pasiriipintu nors po viena 

o tokiu bildu 
Saule” — musu lai'krasz- 

lis, — bulii vienas isz di
džiausiu laikraszcziu del 
musu praseziakeliu szitoje 
s vėl i moję 
rūpinsiu
ginu nauju skaitytoju po 
pūdei. Su pagarba ir gerais 

kaipo ii' ilgo 
pasilie- 

\riucas Draugelis,

sza'leleje. Pasi- 
prlsiunsl i dau-

virinimais
gyvenimo del jus,
ku,

1478 N. Itichards Avė.,
Kansas City, M o.

Sztai antra gronpda nuo rno- 
teres, kuri taipgi nepasiliko už
pakalyje vyru, o rei'ke žinot 
kad “Saule” s'kaito tukstan- 
cziai moterių ir merginu.

vyru, 
“Saule” s 

iai moterių ir

“ ITisiuneziu jums szita 
nauja .dcailytoja jusu ger
biamam larkrasZcziui 
‘ ‘ Saulei 
sa ves,
sis laikrasztis

i r asz vėlinu nuo 
kad jusu gerbiama- 

szviest u 
tarp žmonių, kaip spindu
liai dangiszkos saules, ir 
tai per ilgus mdlus, ko lin
kiu del jus 40 metu sukak- 
tuviu, prikalbindama jujn 
nauja skaitytoju ii' kad su
si lauktumel puse milijono 
nauju skaitytoju, 
ku su pagarba,

A. Zmuidiniene.
W aterbury, ('onn.

l’asilie-

Vienas isz bolszevikiszku 
agitatorių atvažiavo in apleis
ta kainui Sumarskoje guberni
joj parengdamas diileles pra
kalbas ir atskarta tupi e imperi
alizmą Kuropiszkn vieszpatys- 
czin. Tamsus mužikai klausė 
alk y va i tuja kalbu, su atidary
toms burnoms, bet mažai su
prato, ka kalbėtojas in juos

IS7.

, Mokame 3-czia procanta ant 
1 sudėtu pinigu. Procentą pride- 

dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalą su musu bunka 
nepaisant ar mažas ar didelis..

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pro.

J. E. FERGUSON, Kas.

, ir sziadien yra, 
žmonių, kurie savo nuomones 
taip padidindavo ir galėdavo 
intikrinti žmones, kad niekas 
kitas nėra taip svarbus. Vienas 
žmogus nutardavo’ iszgel’bcti 
žmones nuo ligų su kvėpavimo 
lavinimais — kitas sakydavo, 
kad reikia kiekviena mėsos ga
balėli sukramtyti pen'kias de- 

se])tynis sykius; kitas

kurie

kitas

Y T1 tttvT H"' rŪk rw
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Irk isz atėjimu tėvu gime.A*me- 
ri k i erzini.

Lietuviu, sulyg to cenzo, gy
vena invairio.se valstijoje:

kini
valgyt i 1

mėsos visai
vėl kitasir

i.szgert-i stiklą karsz- 
kas ryt me t i priesz

KARALAICZIO.
Mrs. Gloria Morgan Vander

bilt nctižilgio isztekos už kara
tu i ežio I lohenloke- Langebourg, 
anūkas karalienes Rumunijos. 
M irusis josios vyras Koginald 
Vanderbilt, paliko savo paeziu- 
lei 7 milijonus doleriu. O gal 
aid tojo naszles turtelio kara
tai l'is riję seile.

v ralavinimai 
daroma lauke,

s zi nd s 
t viri indnvo 
nereikia 
liepdavo
(o vandens 
pusryezius.

Kvėpavimo 
geras, jei juos
valgis visuomet turi būti gerai 
ukramtomas priesz 

žmones
S 
\T

nurijant, 
per 

kilu
• kuru* žmones valgo 

daug mėsos ir perdaug 
vn'lgiu. Vanduo yra veikas da
lykas kiniui, kaip isz'lauk, taip 
ir viduj, bet manyti, kad vie
nas kuris isz virszminetn daly
ku vra vienintelis būdas svei- 
katos palaikymui, yra klaidin
ga.

\ ra J a k t as, kad geri valgy
mo paproeziai daug prigelbsti 

taip ir links
mumui. Apari szalcziu, žmo
nes daugiausiai nukenezia dau
giausiai nuo viduriu ligų, ir 
paprastai nežino kas jiems yra. 
Geri valgymo paiprocziai reika- 

va I-

kaip sveikata-i,

Kava ir a rimta, nors neku- 
riems užaugusioms ir nekenkia 
vienok gali būti pavojinga, jeipdi Indi pavojinga, jei 
perdaug ju geriama. Nereikia 

kaip vieno ar 
dyieju puodeliu per diena, ir 
reikia žiūrėti kiwi nebūtu per

“tiento* 
(kraujo neturėjimą).’ Ke- 

ipeuys ypatingai gerąjį mniHtiw 
k’iioniot varlotae su szviežii/ųi's 
daržovėms.

Per daugeli metu gydytojai 
P’ipniems žmonėms, ligoniems

ii1 kudikiani's patardavo varto- 
eud liver o»il.” Bet sziadien 

daug gerinus vartoti 
galviju ’kepenius. Kombinacija 
vi laminu A, B ir C su geležiu, 
fosforu ir kalkėmis, kuriuos 
visit's kepenys turi, iszlikro pa
daro svarbu kauni maiista. Ke
penys ypatingai'pagerina žmo
gaus krauju, kad nors suteikia 
kokio nors gero visam kūnui.

Sziame sezone, kuomet yra 
daug tomaeziu, sekanti receptu 
gal szeiinininkei patikti:

Lszpjauk maža szmoteli nuo 
kol inio g. 
to'inacziu.

D ” 
pas i rodo

gerli daugiau,

daug tvirta.
Invairink valgius kiek 

bet nereikia per daug invairiu 
valgiu valgyli
Y’aisiai ir daržoves turi Imti 
vnlg<;nii szillame ore. Dvi ar 
trys daržoves turi Imti valgo
mos kasdien. Sviestas ir Sme
tona gali užimti mėsos vieta ir 
yra daug lengviau virszkinami.

— F. L. L P.

vienu

ore.

(Tpili,

svkiu.

OPEROS ARTISTO A. S0- 
DEIKIO ATSILIEPIMAS.

gyti,'bet ka
gyli, kiek ‘valgyiii ir k

Nuo 1907 metu iki 1920 metu 
gyvenau Amerikoje invairiuo-

KO

lauja žinojimo netik kaip
valgyli, kada val-

noval- se Lietuviu kolonijose dirbda- 
gyti. Nevisnunio'l tni'cziii szei-

geriaiirtiai pavalgo,
nereikia manyti, kad branginii- 

luoda g’Oresni va'l- 
ati'inti, 'kad 

ritl'i bnli ir geras ’ "'’I
ant j kuriamajam

lu vnos ir

(

refkia

Daug priklauso

j

man teko pa

duomenį 
savo levine

pagaliau in 
past žyme jos 

Liet uvos

gerai, p neleisk 
valgi. Nereikia užsiimti

falo vidutinio didumo 
t s z i m k s z a i i k sz t u k u 

sėklas ir mink-szturna. Apdrus- 
kink tomaeziu vidurius, ap- 
versk ir tegul pastovi pusva
landi. Trupivti apvirink 
verszio (calf’s) 
imk isz 
I kiskonink 
t akais

švara 
kepimu, isz- 

vandimio ir sumalk, 
su dviem jszau'ksz-

smulkiai sukapotu ci
buliu, 1 arbatini szauksztuka 
druskos ir asztimta dali szauk- 
szAuko pipiru, 
tos, 
t < is

Indek iii tirina- 
ant pa I virszaus pri'kimsz- 
tomale.s -dek sviestuotus 

duonos trupinius, arba mažus
laszinuku szmdtukus, ir kepk 
peeziui vidutinėj temperatūroj 
apie pusvalandi.

Sziitinti kepenys gali kitiems 
Paimk viena morka,

viena cibuli, viena koteli salie- 
viena rope, 

htddk in 
casserole,

pa t i k t i.

ru, ir ’ 
k u bais.
i d i m h 'Ii b 4

A ežiu szi rd i ngai t a mist a i už 
nauja skaitytoja. Lai g 
moterėlės, ir neapsilciskite vy
rams, 
siusime kas 
skaidytoji!, ar moteres ar 
rai. Im'kites karsztai prie dar
bo ir parodykite savo galybe!

Taigi musu okaitytėja-s neuž- 
a.uadiiitas isz 'prisiuntimo 

d vi e ju nauju Skaitytoj u, nes 
žada prisiunst.i dadaugiau.

“Saule” szi rd i nga i jam’ de- 
kavoja už jojo patarnavinia ir 
už gerus vėdinimus ant padau- 

skaitytoju. Lai ir kiti 
pavyzdi nąo pono Drau

gelio ir ponios Zmuidinienes, 
juk tai ne sunku, nes kožuas 
isz musu skaitytoju yra agentu 
del savo laikraszezio “Sau
les.”

Juk “Saude” yra jusu laik
rasztis, del jus tarnauja 40 me
tu ir del jus tarnaus lyg pabai
gai gyvasties.

yvnoja

o po Nauju Metu apgar- 
daii'giau prisiuntė 

ar mot eres ar vv-

greit, 
valgo

ginimo 
ima

laikraszezio

Saule”

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Boll Phone 872)
331 \V. Centre St., z Shenancjoah, Pa<

4
4

į*
4 y I

Į 
M

%

r
Nuliudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavinia. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

‘ Isz Mahanojaus Jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonųoti o pribusiu ta 
deszimts minutu.

z

Telefonas 872.
Szkotinskas.

✓

į 
ii

J

1,032
I, 017 

.. 67 
20,789 
. 794
II, 662
6,246 

12,121 
30,227

4,095 
1,44.5

Maine .......................
New Hampshire ... 
Vermont .................. .
Massachusetts........
Rhode Island ..........
(‘onnecticiit .............
New Jcr.se v ............
Now Yorke..............
Pennsylvania ........
Ohio .........................
Indiana ...................
Illinois .....................
Michigan .................
Wisconsin ..............
Minnosdta...............
Iowa .......................
Missouri .................
North Dakota . . . . 
South Dakota .... 
Nebraska ..............
Kansas ...................
Delaware ...............
Maryland .............
Distr. of Cdlunfbia 
Virginia .................
West Virginia .... 
North (’arolina ... 
South ('arolina ... 
Georgia ...................
Florida ..................
Kent nek v ...............*

Tennessee ...............
Alabama .................
Mississippi ............
A i'kansas ...............
Louisiana ..............
Oklahoma ..............
T<-xas .....................
Montana ...............
Idaho .....................
Wvorning .............
Colorado ...............
New Mexico........
Arizona .................
Utah .....................
Nevada .................
Washington ........
() regim .................
California . ...........

r n

i I
t

. 30,358
5,475 
2,934

741
687
417

. 32 
. 14

139 
. 68 
. 90 
2,206 
. 38 
. 71

717 
. 29 
.. 9 
. 72 
. 13 
. 56

O . • o 
. 12 
. . .) 
. 27 
. 23

132
37 

. 80 

.. 9 

. 33
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supjausly k 
t uju tikra 

kuris tu
ri vii'szu. Ant tu daržovių dek
švara kepeniu supjaustyta in 
szmOtelius. Ant kepimu uždek 
apie 1 j 
szmoteliais). A-'pdengk vande
niu kuriame buljono kubas 
(bullion cu'be) siitaupintas. t ž- 
dengk bliudeli, ke]/k

temperatūroj
Iviejas valandas. •—F.L.l.S.

svaro laszinuku (irgi
f115

8
16
12

(

527
101
260

-

mas muzikos meno srity. Szia
me laikotarpy j, 
žinti nemaža Lietuviu muziku, 
veikėju bei sziaip Lietuviu di- 

. Grvžus
esti
darbe

Valstijos Operoj, kur ir dabar 
dirbu. Mano pragyventas Ame- 

valgyti. į rikoje nemažas laikotarpis, isz- 
szaiike manyje pasiilgimo 
jausimi prie buvusiu mano jau
nystes draugu, bei pažystamu. 
Todėl esu sumanęs jos atlanky
ti ir prie progos pasirodyti, 
kokia esu padaręs muzikos me
ne pažanga. Sziam užmanymui 
invykiidi sutikau kaikurios 
kliūtys būtent isz pusei? operos 
direkcijos, kuri nenoroms nors 
ir trumpam laikui, mane isz- 
leidžia. Galop pavyko susitar 
t i ir jau szi pavasari tai yrs 
Kovo mem'sio I d’eiia 
metais iszvaži.uoju ir manau 
pirmas koncertas
Brooklyn’e apie Kovo menesio
l. 0 diena.

Kad tinkamiau sunaudot 
minėtas atostogas norecziau 
kuo Į)lacziau aplankyti Lietu
viu kolonijas ir žinoma 
pageidaus — pakoncertuoti.
m. .:...: |<ap įszanksto tinkamai 
sutvarkyti savo marszruta, 
praszycziau savo draugu, mu
zikos veikėju ir sziaip gausin
gos Amerikos Lietuviu diduo
menes, kur tik butu pageidau
jami mano koncertai, iki 1928 
motu Vasario menesio 20 diena 
Atsiliepti laiszkais su iszdesty- 
tomis sąlygomis, žemiau nuro
dytu antraszu.

A. Sodeika,
Jononio 17) N r., Kaunas.

* Lithuania.

valgo per 
užaugusiu 

valgio 
reikia ge-

gailimą laike 
gerti, vienok

siu valgykla 
gi. Vieno!1;, 
pigus valgis 
ir blogas.
ko valgai ir kokiame stovyj tas
valgis randasi.

Keikia reguliariai 
Valgant kas valanda per diena 
kr mikli priduos nemalonumu. 
.Jei nesijauti 
viena
smarkiai man’ksztinimais arba 
imti maudyne tuojaus po val- 
gio-

Dauguma žmonių 
ir daugumu
per daug. Laike 

nereikia skube'ti, bet 
rai sukramtyti maistu, ir nors 

va’lgio vandens 
nereikia jo gerti,

kuomet valgis randasi 'burnoje. 
Rūpestis ir piklis daug kenkia 
virszkiniinui.

Augantis vaii-kas ar mergaite 
turi valgyti tris sykius ant die- 

luri inprasti valgylibos. Jie
daržoves, ir ne'turi Imti leidžia
mi valgyti saldumynu, ypaez 
tarpe valgiu.

Pervirszis svarume užaugu
si uosi*, 
metu,

ypacz po tris'deszimtu 
pu.pra.shii parodo, kad 

tokia ypata vvalgo per daug, ir 
nesimanksztina užtektinai. Di
delis pervirszLs svarume yra 
pavojinga. Kiekvienas nerei
kalingas 
labiau apsun'kiina szirdi, kepe
nis, inkstus ir kitus viUurinius 
.organus. Jei sveri perdaug ži
nok kad valgai per dąug, nes 
valgas vienintelis dalykas, ku
ris priduoda riebuma. ATdgyk 
imvžiau krakmoliniu valgiu 
kaip duonos,'bulvių, žirniu, ba
lniniu ir lokiu rieibuinynu kaip 
sviesto, Smetonos, riobiu mesu 
ir szdkdlado. Taip pa!l reikia 
mažiau valgyti sal'dumynu.

Jei nes veri užtekt ingi, ir ne
turi jokios ligos, turi valgyti 
daugiau sviesto, cukraus, sme-

pervirszi.s
Kiekvienus

svaras kuri neszioji

tonoš, szokoiado, bulvių, riubu--
*1 •mynu ir pieno. Miegok dawg ir

nesi rupi ak.

*

l

Uaigi,

manyje

su t i kau

t inkamiau 
atostogas

savo

1928

i nvvkės t

kur

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidętuviu, krikss- I >
tinta, voneliju, pasivažinėjimo ir t t. 
520 W. Centre St., Mafcanoy City, Pa.

I'

Ji t

vidutinėj
<

pecziiu
apie

6 6 6
yrA receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užrnusz.a mikrobus. — Aptiekose

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Viso 135,068

Nėra ne vienos valstijos, kur 
Lietuviu nebūtu. Bet Lietuviu 
Amerikoj yra daug daugiau, 
negu cenzas rodo. Be abejones, 
da.igelis Lietuviu pasisakė tie
siai paeinaneziais isz Rusijos, 
ar kaip kitaip; kitus gal cenzo 
ome ja s

liizbahamuoj« ir laidoja m lru.il 
ant visokiu kapiniu. Ptųrrabue paruo- 
szia nuo papraseziausiu IM prakil
niausiu. ParBamdo automobilius del 
laidotuvių, veaeliu. kriksztyniu b 
kitiems pasivažinėjimams.

Mali Telefone* 1873-M 'jono.

ncužrasze Lietuviais,
jei at|>ie Lietuvius jis nebuvo 
pirmiau girdėjos; daugelis gal 

cenzą nebuvo in-mir visai 
traukti.

A beina i, 
nuomone, kad Lietuviu Ameri
koje gyvenama a'pic puse mili-

tarp Lietuviu yra

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

LIEUTVA užmokami greitai po 
AMERIKOS DOLERAIS arba LITAIS, per kebala 

Raszykite del informacijų: — Dopt. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMĄ insteigtn nuo 1872 . :

Taipgi siuneziame pinigus in 
gvarancija 
ar per paeita.
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ii MERCHANTS BANKING TRUST CO. i 

MAHANOY CITY, PA.
-------- $---------

3-czia Procentus už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST C0.» 
moka 3-czia Procentu už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žjnogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

......  ' ■      —!       .....................—  - ■ «■' —................... .. ———  —' 
'■ . ■ ....................... ........................... ................
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Deimantu 
Karalius

■

'1

kad 
sąmone.

Pinkertonas atsigryžo prie 
gydytojo ir agentu:

— Iszklausykite mane po
nai! Asz noriu kad iki laiko ne 
vienas keleivis m*7.inotu, 
mano tarnas atgavo
Mes visi pasakokim keleiviams 
kad Morisonas atsipeikėjo tik 
koletai niinucziu ir buk tai jis 
spėjo pasakyti, kad jis mates 
ir pažines ta, kuris norėjo ji 
pražudyti, bet kuomet jis norė
jo isztarti jo varda, vėl neteko 
sąmones, 
žadinti ji 
toj ryta jis

07 v u i jtj ’
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MOKINASI KAIP DARYTI KRATAS PO STUBAS JESZKOTI SAMOGONKU.
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jog dabar miega ir 
visai negalima. Ry- 
atsilms, bet mes sa

kykim, kad ji
ir del to vėl negali 

isztarti piktadario vardo.
Kuri tikslą turite jus taip 

manydami.’ — paklausė gydy
tojas.

karsztyje ir be

»

I
I
V
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sąmones.

— Piktadaris iszduos pats 
save! .Jis dar karta mėgins nu- 
žudvti mano tarna ir tuomet 
mes ji sugausint Juk piktada
riui svarbu užmuszti mano tar
na pirmiau, negu jis atsipeikės 
ir isztars jo vardu.

Visiszkai teisingai! Bet 
tokiu atveju szalia ligonines 
turi budėti du žmones!

— Labai gerai!
’Tokiu budu buvo nutarta, 

kad szia nakti prie lovos ligo
nio pasilieka tarnas, Pinkerto
nas ir gydytojas; policija iszsi- 
skirste in savo kajutes. Sekan
ti ryta slaptosios policijos 
agentai pradėjo tyrinėjimus ii 
klausinėjimus. Buvo iszklausti 
visi matrosai ir keleiviai II 
klases, bet nieko nebuvo suži- 

Kai kas pastebėjo, kad 
su 

Meri, tad iszklausinejo ir jos, 
parodžius jai raszleli, kuri Mo
risonas
Meri pranesze, kad raszteli ra- 
sze ne ji, kuomet ji, sulig noru 
policijos, parasze keletą žodžiu 
ant popieriuko, tai pasirodi*, 
kad jos raszysena neturėjo sa- 
rvszio su raszvsena rasztelio. • •

Apie Morisona buvo kalba
ma, kad miega nenubudaneziu 
miegu. Keleiviai, žinoma labai 
s usi ja u,d i no sužinojo, kad gar
ki i vyji* yra piktadarys, o mo- 
tervs Beveik vi>iszkai neiszel- 
davo isz kajucziu. Pietums ke
leiviai susirinkdavo jau dides
niais būriais. Juru liga pirmo
se dienose nurimo, ja sirgo 
jau visai nedaug

IV.
Audringa nakti.

Priesz vakaru oras ; 
atsimainė. Vakaru horizonte 
pasirodė iszsyk balti maži de
besėliai, panaszus in bures to- 
lymojo laivo. Bet paskui pakilo 
smarkus dideli debesys, vis 
tankiau ir tankiau susiburda- 
mi, ir pagaliau apdengė visa 
dangų. Pradėjo lyt lietus stam
biais laszais. Dideles galingos 
vilnys siuto aplink.

Laivas vartėsi nuo vieno szo- 
no ant kito ir vėl daugelis jū
reiviu susirgo juru liga. Beveik 
visi keleiviai iszsiskirste in ka
jutes, atsigulė in patalus, nors 

. nebuvo jokio nemalonumo ri
ti net is po lova ir daužytis gal
va ar kojomis in siena. Vakaro 
vakarienes valgyti iszejo visai 
nedaug 
skirstė greicziau

nota.
Morisonas

szalia

nutarta

ir

susidraugavo

Paskutinis vežimas nuvažia
vo; gvveiitojus, jaunas žmogus . . . . .. .šu gedulą ant skrybėlės, 
karta apėjo Imta, kad insitik- 
rinus, ar nėra kas nors užmirsz-

— Ne, jis neužmirszo nie-Į
I' (•

i . IIW I I

szankla sunkia valanda, ir at
ėjo su džiaugsmu, kad ir jos 
irireike.

Czia prasideda dideles uode- 
giites mqlynii ir raudonu. Ko
miso rasztine. Kambarine isz- 
ejo, ir reikia pajeszkol kita. 

ai ! Vaistine. Hm! Temsta. Pieni
ne. Czia yra perkamas pienas, 
pasterizuotas. A .

ir

I

Valdžios prohibicljos sz lipni suvažiavo isz visu szaliu in Washington!! mokytis kaip 
geriausia “iszuostyt” kur ran laši uždraustas sztopas ir kur dirba mumine ir kukiu budu su
sekti isz kur 
stu'bas ir surasti samogonkas

4 4 iszuost vt ’ ’ a
abena guzule in Amerika. Mokytojas Spates parodo sznipams-kaip iii(*jli ino*

įima buvo pamažu kalbėti nes 
ūžesys vilniu ir vėjo staugimas 

Praėjo gana 
ne tik kad

prarydavo balsus, 
daug laiko. Audra 
nenustojo, bet dar labiau szelo. 
Praėjo vidurnaktis. Pinkerto
nas pažvelgi* vol iii siaura ply
szi.

Pinkertonas Morisono.
pažvelgė in dre- 

piktadari ii
Morisonas 

banti visu kurni 
suszuko:

Juk tai 
Burda!

X’isiszkai

t a rims grafo< J

Pinkertonas atsidarė duris ir 
inleido Morisona ir 
slaptosios policijos.

Po dvieju minuezin 
mėginės prieszintis,

agent us

neateis! —

rado pas save kajutėj**. į

ja 
keleiviu.

griežtai

— Gali but 
sznabsztelejo vienas isz agen
tu, stovis už Pinkertono nuga
ros — gali būti jis serga juru 
liga!

Staiga laivas siibraszkejo vi
suose kampuose, matyt, didele 
vilnis ji užliejo.
vėl pravėrė duris ir 
in karidoriu, mnž 
nuo nustebimo.

Garlaivyje laikydamosi 
sieneles ėjo pirmyn motorisz- 
ke. Ankszta, juodam apsiauste, 
su skrybėlė anLgalvos.

Ar-gi moteriszke norėjo pra- 
žudvti Morisona !
buvo piktadarį*.’

Bet Pinkertonas isz svk su- 
prato, kad Meri buvo žemesnio 
ilgio negu szi slaptoji nepažys
tama, be to pas ja neimtu jogu 

Morisona in jura. Mo
teriszke juodam apsiausti* pri- 

karidoriaus.
kydamasi sienos ji pridėjo ausi 
prie sienos ligonines.

Praėjo apie penketą minu- 
Įcziu. Staiga moteriszke vikriai 
apsižvalgo, atidaro duris ligo
nines ir inejo.

— Pirmyn ponai! — sznabž- 
lelejo Pinkertonas agentams— 
laikas! Darbas prasidėjo!

Jie i^žejp isz kajutes ir pa
skubėjo in gala laivo. Staiga 
isz ligonines pasigirdo riksmas 
ir barimasis.

Morisonui buvo labai bloga, 
kad pakilo audra ir sirpo laiva. 

■Jis isz naujo pajuto juros liga 
ir del to iszgere pora stikleliu 

Be to jis visa laika

gali but i ji

Pi n kartonas 
pažvelgė 

nesuszuko

už

ei*

Ar-gi Meri

iszmest

I ad-

<r 
ziau vskas,

tokio!

Baltimoreje kokis tai baliukas 
buvo, 

Ant kurio visokiu, Lietuviu 
pribuvo,

9

Lv
c 
j(‘»

! ituw 
liek

I

asz

konjako, 
barėsi;

Dievas žino kas 
sviedinvs koks! Grei-

kad baigtųsi. O 
dabar vėl atvvks laukia- •F 

sveczias tai bus 
neapsakytai...

labai
r ma,

Ir teisvbe. Piktadarvs Heil
ai lanke. Pas duris pasigirdo 

szlaniejimas. Morisonas insl-
<r

szlaniejimas. 
klausė. Durvs
silpnos kambario szviesos Mo
risonas pamate tamsia figūra. 
Morisonas ilgai negalvodamas 
puolė ateivi:

— Bjaurybe! — suszuko jis
— galu gale tu papuolei!

Kaip geležinėmis roplomis 
jis nutvėrė priesziniuko 
ka, kurioje
Baisia jėga jis suspaudė 
ranka, taip kad szitas iszmetc 
durklą. Bet tuo laiku nuo dide- 
"o supimo abudu parpimle ant 

kajute, bet po valandų- ‘ grindų. Czia atsidaro durys, li- 
nuejo ' gonine nuszvito elektros žibin-

nuėjo ]i<

Morisonas 
atsidarė ir prie

teisingai — 
pritarė Pinkertonas.

Piktadarys pabalo kaip mir
tis! Galiausiai pasirodo, kad jis 
buvo -persivilkes tuo tikslu, 
kad iszvengus policijos sekimu 
kuri jeszkojo ji už invairius už- 
muszimus. Jis buvo nusiustas 
in laivo kalėjimą, o 
p ra nesze 
biams:

Dabar cinam in
Burda! Dabar jau nėra 

abejonių, kad ir jis kaltas!

savo
Morisonas 

bendradar-

kajute
g ra f o

gulėjusi deže-
nuvare tuo-

Burda, 
buvo su- 

risztas, po to agentai iszliuosn- 
vo jauna žmogų 
je. Grafa Burda
jaus in kalėjimu. Londone abu
du piktadariu pervede ant ki
to g.. '
Yorka, 
deszimt dienu. Su tuo pat gar-

Alorisonas su

garlaivio einnnczio in New
kur jie ir pribuvo už

laivių gryžo ir 
Pinkertonu.

Tuojaus po patekimo in kalė
jimą minėtas 
kuris vadinosi
prisipažino visuose 
O’

g ra fas 
t iesiai

savo blo
guose darbuose, žinodamas kad

Burda, 
Bu rda,

Visi jie nuėjo link to karido- Į vis vien neiszsisuks 
rio, kur buvo kajute grafo Bur-

Pinkertonas atsargiai pa- vines ne instatymu keliu, 
spaude duru rankena, bet jos mokėdamas insisukli in geres- 
pasirode užrakintos. Durys ka-! nes 
jueziu padarytos labai stiprios.

da.
Grafo titulą jis buvo pasisa- 

bet

Kalakutu visokiu 
Ir paszkjmeku.

Kokias ten prakalbau turėjo, 
'Apie ganymu 'kiaulių mokslą 

turėjo,
Vieni ant szliuptarnin tauzijo, 

Kili vela jiems atkirtinejo, 
Jau niekur tiek nerasi kvailiu 

Kaip tarp Lietuviu.
♦ ♦ ♦

Koki tai klaniukai,
Ijiizernes sportiškai, 

Bac'zkute alaus paėmė, 
Ir in kita narna

O k a jau
nusidavė, 

geib,
Ir anl galo susiėdė,

Peszlyne ‘maža buvo, 
Biski 
Ba ir

vyreli susikruvino, 
peilius iszbaladojo. 

Tekis tai pasielgimas

Arba
na k t igonyku, 

kaip vadina aiĮk'linyku.
* * *

J

Anot Žydo, — “a kolera!
Isztikro Virdžinijoj gero nėra,

9)

j tas.
'ko, visiszkai nieko; ir sztai jis 
■ iszejo in pricszkairtbari, 'beveik 
i nusprendęs nebėgaivot dau
giau apie lai, ka jis pergyveno 
fame buto. Bet ka-gi, priesz- 
kam'bary, szalia telefono buvo 
prikalta puse lakszto popieros; 
ir visa buvo iszraszvta invai- 
Via raszvsena, viena 
kiai, 
temis, 
raudonu. 'Ten buvo visa ta žv- 

invVkusi trumpu

? karstas! Irskliautoliup.se buvo 
ant

V'| Žalumynu pardavėjai
I

I

raszvsena, viena — aisz- 
raszalu, kita — uodegu- 

, taitai juodu paiszeliu

m i istorija, 
dvieju 
buvo 
mirszl ;

metu laikotai'Į)iu. 
visa, ka jis norėjo 

žmogaus likimas 
lakszlelio popieros...

Ten
iiž-

m

Jis nuėmė lakszta; tai buvo 
ru-geltona, blogos

s, mėsi
ninkas ir 1.1. I ki imama vest 
telefono pagelba;
szeimininke neina savo parei
gu. Ne. Ji guli patale.

'Toliau jis negaliojo skaityt, 
t o< jei kad jo 
temt, 
ežiu, kuomet jam prisieina žiū
rėt pro snru van<leni. Bet ten 

paraszyta: 
'Tuo visa 
(

lodei, kad
F

akyse pradėjo 
kaip buna su skenstan-

buvo 
biuras. 
Vienas 
ZCiSH iSt

Laidotuvių 
pasakyta. — 

Ii dėsni s ir vienas ma
rt*: kia suprast —

I■i
’I' ib
ii

I
s

1

I
1 .^1

paraszyta: 
ga.
'Toliau nieko nubuvo. Visa bai
gėsi medžiaga; ir daugiau nie? 
ko.

Bet jis paeini* popiera, pabu- 
eziavo ja ir insidejo in szonini 
kiszeniu.

Bėgyje dvieju niinucziu jis 
pergyveno du savo gyvenimo 
met u.

Jis

i.-zmusztas medžią-

paprasta, 
szies popiera. Jis padėjo ja ant 
atviros krosnies lentos svetai
nėje, ir, pasilenkus ant jos, eme 

Pirmoji* vietoje buvo 
s jos vardas: Alisa, 

i r i, i o i \ aidas, koki,
jis žinojo, tixlcl, kad tai buvo 
jo sužadėtinės vardas. Ir 
įnoris — 15. 11. Tai buvo pana- 
szu in psalmes numeri bažny- 
czioje. Žemiau buvo paraszyta: 
Bankas. rl’ai buvo jo dalbas, 
szventas dalbas, suteikus duo
na, 
pagrin-da. Bet tas 
braukta. 'Todėl, kad bankas su
iro, bot jis iszsigerbejo in kita 
banka, pergyvenus trumpa lai
ka dideliu baiminimiisi.

Ir sztai iszsipilde. Geliu san
krova, 
žiedavimas

skait vi.
paraižyta

gražiausiaspats

mi- Benuliūdo, iszeidamas;
prieszingai, jis anksztai pake-

namus ir žmonos ‘buvimo 
buvo per-

le galva, kaip laimingas ir isz- 
didus žmogus, kadangi jis vis 

įtiktai jaute, kati buvo turejes 
—kas buvo gražiausia. Kiek 
vargszu niekuomet nėra to tu
rėję.

I
IH
I

.'■Ii

‘■f
H
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Vyrai ir vn i kinai, 
Susitaiko labai gerai.

t) kili p szuo nežino Petnyczios, 
‘Taip ir

ATŠALIMAI.
Liet aviai iszsižada 

a n t visados, 
Kas lenais ana diena dėjosi 

Kaip tai Nedėlioję ėdėsi, 
Bausmes užmokėt turėjo, 
Noriirts pinigu neturėjo.

Gerai vyrueziai, tegul pati 
ir vaikai nugaiszta, 

Tai noriirts nepadaro toki 
kaszta.

Bambi Ii u paima, kaip 
pad ūkia t raukosi, 

Po tajn tarp saves ėdasi.
Pas vaita nucimpejo, 

Kur dideli* bausme uždėjo 
liet* ezionais nemokėjo, 

Tai prova iii suda nuėjo. 
* * ♦

Apie Filadelfije lauperei 
atsirado,

Kurio nuo pleszimu uždarbi
• rado,

Del einaneziu kele pastoja 
Isz pinigu aprubavoja. 
Katrie in ten pribusite, 
O gerai neapsižiuresite, 

Tai neteksite pinigu 
Žiedu ne ziegoriu.

(‘žirniais pasielgimai 
Lietuviu

'Tai kaip laukiniu, 
Randasi girtuokliai 

Vagys ir visokį szpicliai, 
Porose nesutikime gyvena

o ~

instaigas New \'orke, kur 
ir papilde daugeli vagyseziu.

pavogdavo ka 
visa slaptai isz- 

pakisz- 
savo tarnui tokiu atveju 

esanez.iam netoli jo.
nebuvo ko bijotis krato 
damas daugelyj namu ji 
ta pran) kdavo ir vogi* brango- 

vogimai in vyk- 
bet ir jo tarno, 

kada szeimininkai kalbėjosi su 
Tokiu budu jam vo-

taip pat kaip ir spynios. Po to I Vos tik. jis 
Pinkertonas tarė: nors I

— Palaukite czia ponai! Asz mesdavo iii 
pamėginsiu ineiti in kajute per/iavo 
vinį ilatoriu isz prieszingos pu
ses. O paskui asz atidarysiu du
ris isz vidaus.

Agentai nustebo:
— Juk tai negalima, pavo

jinga — suszuko vienas isz ju!
() asz pasistengsi u, kad 

4 I » i i* j1 g ' i J I * f *’ | i # •

tai visa butu galima!
Pinkertonas nuėjo virszun 

ant dangezio, pasilenke tvorele 
ir greitai rado ta vieta kur bu
vo ventiliatorius isz grafo Bur- 
dos kajutes. \rentiliatorius bu
vo atidarytas ir apszviestas isz 
vidaus. Pinkertonas gavo ilga 
virve, prie kurios gi 
czia radęs skersine. I 
jis nuleido per tvorele, kolei ji; ui, draugu ratelyje, 
atsidūrė žemiau ventiliato-! davo a|)ie savo slapta kiszeniu 
liaus.

Dar karta apžvales Pinker-Į ta 
tonas perlipo per tvorele, prie 

gala vir- 
Pamažu atsargiai jis nusi

leido virve ligi skersines. Jis 
pažvelgė in ventiliatorių ir pa
mate keista vaizdu.

Grafas Burda sėdėjo prie 
stalo, o ant žemes stovėjo dide
le deže kuri lig puses buvo pri
pildyta baltiniais, o ant ju gu
lėjo jaunas žomgus užkimszta 
burna. Ant stalelio, prie kurio 
sėdėjo grafas, buvo daugybe 
brangenybių, isz kuriu dali pa
rodo grafas savo aukai ir su 
piktumu tarė:

— Asz nugalėjau! Deiman- 
o tu szia nakti žūsi

vilnvse Atlantiko vandenyno.
Bet czia Pinkertonas

Pinkertonas tarė: baliuje, 
gatve arba

Tai buvo susi-

Taigi jam 
Bn- 
lap-

rn

žemiau

n\l)es. Dažnai 
da vo ne t i k jo,

svecziais. 'T
girnai geriausiai pavykdavo, ne 
duodant progos ne mažiausiam 
intarimui.

Dežeje rastas bu v
Džonas Doni; jis giliai atsi
kreipė ir asiduso, kada ji atrl- 
szo ir iszleido. Pabuvęs gana 

dežeje jis negalėjo

o surisztas 
jis giliai

alo pririszo Į ilga laika 
Skersine ■ pasijudini. Pasirodo, kad Do-

, papasako-

kurios pririszo kita 
ves.

tai mano,

5

sėdėjo

Burda
s

pasisavint

S.M.S. Baltimore, 
Taip galime'perdėti Lietuvisz-

Md.
Taip galime perdėti Lieuivisz- 
ka įngaliojima kas kiszasi ati
davimo dalies, atėmimo pinigu

i!
vežikas. Tai buvo susi- 

kuomet jo kisze- 
nius buvo prikimsztas pinigu.

Paskui rakandu sankrova, 
drapiruotojas: ji
Iszsi u n't i nejami: jie pervažiuo-

Bilietu kasa operoje: 50.50. 
Jie nesenai susituokė ir vaiksz- 
linejo in opera sekmadieniais. 
J u geriausios valandos, kuo
met jie patys sėdi tylėdami, ir 
susitinka, grožyje ir garsu su
derinime, pasakiszkoje szalyje. 
Kitoje, uždangalo puseje.

Czia isz eiles eina vyriszkas 
vardas, perbrauktas. Tai buvo 
bieziirtis, kuris buvo pasiekęs 
tam tikro auksztumo, bet nepa
kėlė pasisekimo, nepataisomai 
nupuolė, ir turėjo iszvažiuot 
toli. Kaip tas nepatvaru!

Dabar, matomai, atėjo-kaž
kas nauja szcimyniszkame gy
venime. Moteries ranka ir pai- 
szeliu paraszyta: “Fru” (Fru 
—moteris,

I

rakami u sankrova 
s intaiso butą.

9

isz Ameriko, pardavimo dalies 
ir kitus dokumentus. Prisius- 
kie tamista, o darba atliksime.

4‘No name”, Detroit, Mich. 
— Your letter is very imperti
nent and unreasonable; unjust-
Iv accusing us of falsehood. 
We know you are a female of 
hot temperament. But having 
received the item pertaining to 
the shooting of said woman, 
we only published it as we re
ceived it. As you did not sign 
your name, we also deem it un
necessary to go any further in
to details.

Valgiu Gaminimas
C'*,-----IR------

Namu Prižiūrėjimas
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paskubėjo 
braiigenybes.

Baliuje pas Gavrada Doni 
pamate', kaip Burda nuėmė dei
mantine saga nuo vienos mo- 
teriszkes. Doni nenorėjo daryt i 
triukszmo, todėl pasivedęs Va
gi in szali patarė jam atiduoti 
pavogta daiktu. Burda pažade-

Parėjės Doni namo tuojau 
ryta telefonavo policijai; atėjo 
agentas Gaivėjas.

Czia staiga in kambarį insi- 
verže Burda 
'Tarnas užmusze Galvoju, 
Burda pritrankė Doni smūgiu 
in galva Po to piktadariai nu- 

, czia 
'kurioje jau 

.Jie in ja ir indejo 
suriszta Doni.

Burda pasiėmė Doni 
vim iii kelia,

pas

namo

su savo 
uzmusze

tarnu, 
o

r i
9 I

nekuriu

J

Vvrai mot eres nuo saves
Kas diena raujesi 

Ir provojesi.
Kas ne nori, tas Lietuvius 

prigauna,
Tai skrynelių aiprabiua
Viską, k a

fsena

'<1 
I 
i 'II it ifl

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato,
audekliuais apdarais.

Preke tiktai $1.50

“Fru” 
Skandinavisžkai.—

Vertėjas). Kokia fru? — Ak, 
taip, toji, ilgu apsiaustu apsi
vilkus ir su maloniu, užuojau
tos kupinu veidu, ka ateidavo 
taip tyliai, ir niekuomet nuei
davo per svetaine,- bet korido
rium, eidavo tiesiai iii miega
ma kambarį.

Po jos vardu paraszyta: Dak
taras L. Czia gi pirmu kart isz- 
kyla giminieczio vardas. Para
szyta: “Mama.” Tai — uoszve, 
kuriai tyliai laikėsi nuoszalyje, 
kad nekliudžius naujai susituo
kusiems, bet dabar buvo pa

Drūtais

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

' r ' J .; I n
KVITU Knygele Draugystėms del 1m-

k

mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 

susirinkimu. Preke - < -----
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

pminieczio vardas. Para
riama. ” Tai — uoszve

9 

randa paima.
Vienas krepszelninkas apvogė 

kelis vyrus,
Iszliisz'l i no konia visu kuparus.

Bet neliagui nepasiseke, 
nutvėrė, •

Na ir savo piktumą iszvere.
Kaip ant jo užpuolė,

Kaip budeliai apipuole, 
Ir kumsztem sveikino

Do rybes painoki no.

- - 26c.
■1 
I 
ja

• i f

nesze ji per soda laukan 
indejo in karieta 
radosi deže.ran-

blizgejo durklas.
jam tveri* už kraszto ventiliatoriaus 

ir ins/.oko in kajute.
taip buvo nustebės, kad net ne 
suszuko.

— Baigta grafe Burda! — 
tare Pinkertonas — juru dai
nele sudainuota!

aresztuojami kaipo

nusi-
su sa-

4 Prieszas

m v ♦ į*-. -7«i < < _ *•

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUSžmoni u. Ir patys iszsi- 
negu visada, 

tuo labinus, kad orkestras ne
galėjo griežti. Apie devinta va
landa Nat Pinkertonas 
in savo
les vėl iszejo isz ten ir 
})i ie ligonines kur gi.iv,, <.v (l 
sonas. Gale laivo buvo maža Į Imja 
kajute. Kadangi ji buvo liuosa, Morisonas pastebėjo, I 
tai Nat Pinkertonas inejo ten, 'jo prieszirrinko buvo moterisz- 
iszsieme revolveri 
duris taip, kad per plyszi galė
jo matyti, kas darėsi 
apszviestam karidoriuje.
kertonas numatė, kad szia įnik
ti turės atvykt nežinomas pik- szitko Pinkertonas—Jus aresz- 
tadarys motes Morisona van- tuoti!
denynan.

Po valandėlės atėjo ir abudu 
agentai slaptosios policijos ir-

prie ligonines kur 
Gale l

p no 1 <

ule jo Moi i-, tuvu spinduliais inejo Pinker
's ir agentai. Dabar tiktai Jus

kad ant Įbrangenybiu ir agento Galvojo

ir pravėrė kės drabužiai.
Pinkertonas atstatė in pik- 

silpnai tadari revolveri, nuo kurio gal- 
Pin- vos nupuolė skrybėlė.

Nesiprioszinkite — SU-

Pasiduoki!! 
vagis

užmuszikas. New Yorke!
Burda atsiloszi*, norėjo iszsi- 

traukt revojveri, bet nesuspėjo. 
Jis pažvelgė in ventiliatorių, 
niekuomet jis netikėjo, kad per 
ten galima ineiti žmogui in ka
jute.

Piktadarys sudribo.
— ' Ar pažysti tu szita žmo

gų, kuris važiuoja vaiidu Mrs. 
gi i nėjo in mažaja kajute. Ga- Eva Si įvest ron — paklauso 1

— Jusu tarnas jau aresz- 
tuotas grafai — tarė Pinkerlo- 
nas ir isz lengvo ženge pas dū
lis, nenuleisdamas akiu 
piktadario.

nuo

atėmė nuo jo 
b ra nugnybęs ir mane in mest i 
in jura. Taczjau aeziu l^inker- 

į'yvybu buvo iszgel- 
Minimas grafas Burda

tonui Doni 
beta.
buvo nuteistas penkiolikai me
tu sunkiųjų darbu kalėjimo, o 
jo tarnas mirtim ’

Džonas Don i gerai atlygino 
Pinkertonui ir Morisonui už ju 
vargus.

— V. J. Liut-viczius.

Dr. T. J. Tac i e lauš kas
Plrinutjuis Lletuvisjkąg
Dęijtistas Mąhanojuj«, 

Ant nntro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

9

Isz baimes net susismardino 
\ros žmones neužtroszkino 
Jau >ka davė, tai davė

Da in k ozą padavė, 
Kur szeszis menesius atsėdės 

Paskui paleis ir kur uores 
eiti gales.

9

ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu,

8 uoliu ilgio, 5^2 col. ploczio

f

«

IRK
^Rn>i

i
L ii ‘

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkaa Skvajaria

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY OITY, PA.

i

i

I

Pagerintas ir padaugintas 
iszloidjraas. Sudėtas per se
novės irszos gadynas astro
logus ir isztraūktas isz viso-

J s v V| ............................ v- ,f

kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis, Su priedu plane-

logus ir isztrauktas isz viso- 
kiufsenraszcziu. Iszguldanti

tu ir visokiu burtu. :: :: 
Knyga puikiai drucziai

apdaryta kietais audęklinois 
apdarais. PREKE $1.50

W. D. Boczkąuskas - Co„ 
Mahanoy City, Pa.
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Shaft, Pa. — Juozas Stepu- 
laitis su savo paeziule Ona, su-

Szio moto lidka tik vie- luun Martinu ir Jonu iszkelia-
nas menėmis.

— Szv. Juozapo Lietuvisz- 
Itoje bažnyczioje

| vo ant vinezevones pas 
broli Jurgi Vitlipa, kurio duk-

įUlVO

i ateinanezia tere isztekejo sziomis dienomis 
Ncdelia prasidės 40 valandų Bridgeport, t Ibio, laipgiatlan- 
a t laida i. Pr>(‘ tos progos ir kita sa-

Kasiklos

kys prie tos progos ir kita sa
vo broli ir jo szeimyna. Kelio-

na s dirba. Praeita savaite Le-' 
high Valles kompantijos kasi
kio® isz.ilirbo tik dvi dienas.

— Sali imi n kas
Sauczak,
Centre u Ii.,

ne visas <li<?- ne atbuvo su nauju Nash auto-

Steponas
338 W.Slavokas, 

likos (paskirtas 
konsulmonu isz pirmo vordo in 
vieta Jono Vizgirda, kuris už 
taji dinsta padekavojo negalė
damas sutikti sti kitais sana- 
reis konsulo kad isz salimu ir 
pulniimiu nenori iszmesti pini
gines maszinas. Vizgirda tam 
buvo prioszingas ir nuo senei 
kovojo prieszais maszinas.

— .Juozas Litvinas, 4G mo
tu burdingieriiis pas Slavicku 
ant South Catawissa ulyczioR, 
miro Warne ligonbutejo Potts
ville, sirgdamas nuo kokio tai 
taiko, \elionis paliko broli 
Adolfą ir sesere Zailskiene, Ta- 
makveje, pas kuria likos lavo
nas nuvežtas. Laidotuves atsi
buvo Subatoje su pamaldomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje.

Praeita l’tarninka 'Tun
nel Kidge kasyklosia likos nž- 
nmszti per szuvi Juozas Kokas, 
Lietuvy®, 48 metu ir George 
Brill, 20 metu jojo leberis. Ka
da Kokaus lavoną atveži* namo 
432 E. Mahanov avė., tame lai
ko jo paezios nesirado namie, 
todėl lavonu pasiėmė graborius 
Traskauckas pas save. Koka- 
f>o galva buvo nutraukta o
nas baisiai sumankiotas ir ko
ja sulaužta. Paliko dukt<*ro 
Baulinaitiene Saint Clair. Abu 
du dirbo unt naktinio szipto ii' 
isztikiujn nežinia kokiu bildu 
likos užmuszti.

kn-

Paliko

Ana vakaru garnvs at- * • 
lanke namus Miko Stepanavi- 
cziaus, 337 AV. Mahanoy St r. 
)>al?kdnrnas jims vaikuti. 'Tegul 
sveikas auga.

— Subatoje lankėsi redak
cijoje poni Elzbieta Petrauc- 
ikiene, suims Franas ir duktė 
Julijona Petry isz Kingstono, 
Pa. Ponstva Petrauckai lankė
si pas p. Peeziulius Mount Car- 

Ta-mel ir pas Mikalauckus 
makvejv.

Nauji Fordai automobi
le! bus rodomi Pel nycziojv Gre- 
hamo garadžiiije ant \V. Cent
re ulyczios.
1ai nauji Fordai yra puikios 
maszinos.
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mobiliu.

Tamaqua, Pa. — 24 d. Lap- 
kriezio, Padekavones dienoje, 
atsibuvo szliubas Juozo Vasi- 
konio isz Philadelphia su p-le 
Onute Klevinskiutc isz (’am- 

N. J. Szliuba davė nuota-den, 
kos brolis knn. K. K'levinskas 
S.S. Petro ir Povylo bažnyczio
je, 'Tamaqua, Pa.
džiains patarnavo p-le Elzbie
ta Vasikoniutc ir p. J. Klevins- 

’kas.
gvventi.

Jaunave-

Laimingai, laimingai su- £1
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ŽIEDAS ANT GARBES 
PREZIDENTIENES.

Ant parodos žiedu Wasliing-

fi Malone, N. Y. — Degan- 
cziam mum* laiko Padeknvones 
dienos pražuvo At’thuro Leary 
ir jo penki vaikai. Liepsna ki
lo mik ties laike,

1[ Chicago. — Petras M n rėk
48 metu, likos nubaustas ant 
viso gyvenimo/i n kalėjimu už 
nužudinima savo paezios Yad- 
vigos, 41 metu sii kirvuku.

11 Varszava, Lenkiją. — 
Franciszkus Mosčioki, sūnūs 
prezidento Lenkijos jnire ana 
diena. Simus buvo eivillszku 
inžinierium ir ai'kitektas.

Mosčioki

GERIAUSIA DEL
SILPNU STRĖNŲ

Ar jus keneziate del raiszumo mi
zerijos, skaudamu strėnų? Jus galite 
gauti beveik ūmia pagalbu naudojant 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Jis szildo, szvelnina ir sustiprina silp
na nugara, maloniai masažuoja kū
no audinį su kiekvienu kūno judesiu,

ton, 1). C., radosi milžimszkas įU0 padedant atstatyti tinkama čir-
žiedas • Kriszantumas, kuris kuliacija ir normale joga. Johnson’s

St. Clair, Pa. — Praeita Ne- laimėjo pirma dovana ir buvo Hod Cross Kidney Plaster teikia nuo-
delia prasidėjo trtisijos Lietu
viu parapijoje, kurias laiko Tė
vas Misi junkerius Brigmanas. 
Misija tesis per visa szia san- 
vaitr. \’i>i aplinkiniai Lietu
viai kaip isz Port Carbono, 
Schoen'town. Pido Alto, Mecha- 
nicsviJh* ir Mill Creek, taipgi 
isz Pottsvilles iižpraszomi lan
kytis ir pasinaudoti laja ypa
tinga proga ir ingyti Dievo 
mvlistu ir susivienvti su Juonį 
per gera iszpažinti ir atgaila.

Kun. V. Matulaitis, klebonas.

užvardintas 
ant garbes prezidentienes.

ir Mill (’reek

Gilberton, Pa. — .Jonas M or-

‘Grace (’oolidge” del to,

ninkuose, Lietuvoj. Velionis - 
Aleksandru Budroviezius bu\
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SUSIRINKIMAS ANT SUSZELPIMO NUKENTĖJUSIU ŽMONIŲ PER TVANUS.
sippi, Wasbingtone, buvo inneszl-a idant melstii r

i

’4H

A'iit susirin’kimo gyvent >ju isz Mis 
valdžios siiszelpi'ino d 
plotus žemes, delegatai su d'uhdiu karszeziu priža'deji 
nuo valdžios gausia paszinlpa del nukentėjusiu.

lel n u keik e j usi u žmoniiu per milžiuiszkii.s tvanus, kuiie užliejo didelius 
j < lirbti hz visu pajėgu idant iszgauti

1 * I 
r'!-!

1

i

%ujn*

stabiai greitu* rezultatus, 
kad gyduoles persisunkia tiesiog per 
oda in apimtas vietas — skausmas 
iszcinn, diegliai apleidžiu, jėgos su- 

' gryžta beveik urnai. Ir jus gaunate 
in pagalba, irgi, del to, kad gy- 

1 duoles veikia nuolatos, kol plautens 
, Mėgink Red 

Cross Kidney Plaster szinnakt ir in- 
sitikrink, kaip greit jis paszalina silp
nu strėnų mizerija.

I patvari(> 
geras žmogus, geras tėvynainis 
ir geras szios szalies 
Lai ilsisi ramybėj!

— Lena Zukauskiute, 
tuoniu metu mergaite nuo 48 
Ellsworth St., 
užmuszta per ateinanti 
mobili, kuomet kelios jos drau
ges nustume 
lio po 'praeinanezia 
Vaikai turėtu apsisaugo!

. .Jie už
laiko praeivius ir patys sau su
teikia nelaimes. — A. L.

t
•** i laikomas prie kūno.
< 1 • ■ s • J" ♦ t • I .

asz- ,

ka tik nebuvo 
auto-

mergaite ant kc- 
maszina.

nuo
kūnas, gyventojas czionaitinio stumdyniu ant gatvių.

A

Lie♦nviRc't*® Gruboriue 
r K RĖKLAITIS

Iflidnja nubiirellua pa- 
jį gnl naujausia mada Ir 

mok.da. Turin pngclbf- 
nlnke moteiema. I'riol- 
nnmoa preke*.

5 I C W. Stirnro SIM
MAIHNOY CITY, PA.

«oe MlHKEf s r.,
TAMAQCA, PA.

’ • .. i

MOKSLAINE DEL LAVINIMO VAIKU PROTO.
I’lioii.'/Lt lavina ja ūmi vaiku protus ir mokinn,

rajininio, žaidimo ir kitokiu
School of ('oust met i ve 

kaip daryti visokius dalykus i sz popieros, žiedus ir 1.1, kaipo
r p

mirėper 15 metu, 
sirgdamas trumpa laika. Velio
nis paliko paežiu, 
res: Mrs. Plopert

miestelio

tris dukte- 
isž Boston 

Run, Ona ir Helena namie. Lai
dotuves atsibuvo Panedelio rv- 
ta Szv. Ludviko bažnyczioje 
Meizvillej. Velionis kitados

Szv. Ludviko 
Velionis 

gyveno Skenadorije.

Pottsville, Pa. —Praeita Ne
deda lankėsi 

ir Agota 
Mare

Philadelphi.jojt* 
Belesini ir Agota Trimbeliai 
taipgi Mare Zimaraiickiene. 
Drauge su jais važiavo Danie
lius Paeenta, kuris lankosi In 
Villa Nova kolegija, ir jo bro
lis Antanas Paeenta kuris mo
kinasi Pharmacy kolegijoje. P. 
Trimbeliai taipgi aplanko savo 
duktere Morta kuri yra prižiū
rėtoja ligoniu Pbiladelphi joj, 
ligonbutejo.

EKSKURCIJA 
in New Yorka 

NEDELIOJ 4'DECEMBERIO 
$4.00 Dubcltavas Tikictas \ 
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
7 :20 valanda vakare.

Red Grunge Yankees

GYDiKlS 3U ZOLEM3
Garinusias budav gydiHa su Žolėm* 
neu Žoles yra tai tyriausias vaistai
ftiimtoa surėdytas ir tik toki ▼ajutąl

< r 
rs

darbu kas daug lavina vaiku protą ir gabumu.
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FOOTBALL — 
su N. Y. Giants, Polo Grounds 

New Yorke, 4 Decemberio.

IxelilgEi^Jley 
MnilroatS.

V^mTUoU efThe ](gark.Dlax<iw»fl

* tMJ i fA■ ij yra geriausi dol žmogau* kraujo 
atgavimo nes žole* yra sveikiau*! 
vaistui vartoti del žmogaus kraujo 
kurion atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mos užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų.kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszlo, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, vidurio 
užkiotfijimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, persznlimo, rumatizmo ir 1.1 
po 60c. Nuo nervu iezgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyss 
užima, bemiegos, szirdios drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisonojusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis 
Jeigu kenti koki nesinagumn isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukataneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilže* 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
mn, puslapiu 092 su juodais mink- 
sztuls apdarais po $4.75. Atsiuskit* 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite tzlteip:

M. ŽUKAIT1S, 
28 GilUt Rd

nes žoles yra sveikiausi
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BANKINES DARBININKES MOKINASI GIMNASTIKOS.
Los Angeles Banko dirba 80 merginu, kurios suorganizavojo gimnastikos kliu'ba ir la

vinasi ant batikos stogo kas diena idant lavintis miklume po sedineziam darbui ir užlaikyti 
savo sveikata.

amztvo.Įo

A■>

KAIP ŽMOGUS TURI ELGTIS IDANT BUTU SVEIKAS IR NEKUPROTAS.

PUIKUS GURBINEI 
SIENINIAI KALENDORIAI 

ANT 1928 METO! .»

Brooklyn, N. Y. - 
Joseph Savinsky 
Markūno sal i u na n

- L ■ “ * *

Pagal katalogas j - - - ’’ --
nas norėjo ji iszmesti laukan ir 
jau pasiseko jam involioti Len
kelis in surtaki, tuomet Lenke
lis iszsitrauke peili ir smoge 
Markūnui.

Szito dar negana buvo. Kitas 
Lenkelis, Sigmund Owskrisky, 
sumanė už savo tautieti atker- 
szyti irnuejes teisman, apskun
dė Markuna, kad szis užlaikąs 
spykyze.
Teismas atsibuvo Queens ap

skrities teismabutyj ir Marku
na isztiesino, o Savinski rado 
kaltu antro laipsnio užpuoli
me. — V.

Lenkas 
inejo Juozo 
— 81 Star 

St., Blissvilej, ir pradėjo jesa- 
koti priekabiu. Kada Marku-

Kas prisiims Viena Doleri aplaikys 
4 Puikus Gurbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1928 meto.
kalendoriaus yra prisiūta szventuju

Kalendoriai 
turi krepsziuka del szuku, špilkų ar 

Peikei iszmargintl

kalendoris su pasnykais.

Prie kožno

Seredo® ryta kilo ugnis 
duonkoptuveje Federal Bak<*ry 
121 E. Centre u Ii., o 
kelia taipgi kilo ugnis K(*tv(*r- 
ge naujoj duonkepi uveje 
Union Bake Shop ant liti E. 
Centre u Ii.

skersa)

◄

naujoj

Reading 
. lines >

k

NEDELINE EKSKURCIJA 
— IN —

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 4 Decemberio
Specialia (teina* Rubato* naktį.

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

$3.50
*

Ant Readingo Geležinkelio 
■■■■ i r m—

• • • •
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DU1ELTAVAS 
TIKICTA3

Worcester, Mass. — Worees- 
terio Lietuviai neteko vieno isz 
savo tarpo žymaus pramonin
ko — aptiekoriaus Aleksandro 
Budrevicziaus, kuris mirė pe
reita Sekmadieni, .5
vakare, Miesto ligoninėj nuo 
plaucziu uždegimo. Liga buvo 
trumpa, nes dar Penktadienyj 
ji mate žmones vaikszcziojant.

valanda

Mirtis atėjo netikėtai ir grei
tai. Velionis paėjo isz Valki
ninku, Vilniaus apskriezio. Jis 
paliko savo motina Jeva Bu- 
drevieziene, sziais metais atvy
kusia isz Lietuvos, keturias se
seris: Ona Klimauskiene isz 
Haverhill, Mass., Liudvika Mi- 
laszuniene isz Brooklyn©; Ma
rijona Czesnavicziono ir Anta
nina Norinkevieziene, Onisz- 
k i uos c ir broli Motiejų Valkl-

szepeczio.
iszpjauti.

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

ir

•>
Soencarport. N. Y

Tuksiantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

27 ARABISZKOS ISTORIJOS
150 Paveikslu.

PUIKI DIDELE KNYGA.
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais lazmargintais Vyrszaii
SZTAI K A RASZO I3Z LIETUVOS  

APIE 8ZITA KNYGA

Gerbemasii Tamlitai: —
Sulaukiau duo Jubu aluncziamoB 

mano vardu knyga * Tūkstanti* 
Naktų Ir Viena

▼arda knyga
••

"Tūkstanti*

L'
iW’-l**i

I ,

r /’■ Jt ‘ • II
ajj.j

Sh

J Tūkstantis Naktų

Nepaprasta paroda tesėsi Berline, Vokietijoj, idant parodyt žmohieins kaip turi elg
tis idant Imtu svei'ki, nekuproti ir iszsivystine gerai. Su pagialba zmoniszkit szkclctu, paro
do kaip žmogus turi sėdėti, vaikszez.ioti, i
tu tiesiai, o nekreivai kaip ant pavei’Mo matoma.

neszioti sunkenybes ir J.t., idant jojo kaulai suaug-
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už kuria tariu 
szlrdlnga aeziu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Vlsna’’ apturėjau, nes man
labai yra žlngeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asz visiems HnkSczlav 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes jt 
skaitydamas Žmogus apie viską tada 
pamiršt t i ir visokį rupeęczial nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Sn pagarba, A ZOKA®, 
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai. 

Kauno apsk. 
LITHUANIA. • I ■11 ,i ''
Yra tai ketvirtai! iazdavimaa ton puikios knygos, tas

f

parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.

D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA.

ja nusiusti in Lietuva.
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KAIP ISZRODYS MILŽINISZKAS AKVARAS 0HICAGE
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Sztai kaip iszrixlys naujas akvnras (kur raudasi visokios žuvys ir kiti mariniai gyvu-
imi) kuri pailovanojo mirusis .John (J. Shedd, o knatuos suvimum 3,000,000 doleriu. AJkva-
. . ... _____ ' J i 1 X _ 1 1 1 1 • ! . * ■

ras yra statomas Grant parko, netoli Field muzejaus. Talpinsis jame visokios žuvy® isz visu
daliu svieto.
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