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ISZ AMERIKOS! ŽUDINTOJAS

VISI PRAŽUVO
SESZI GYVI LAIVORIAI 
MIRĖ SU SAVO DRAUGAIS 

NUSKENDUSIAM 
SUBMARINE S-4.

at ei nan-

Provincetovpb Mftss. — Din
go viltis iszgavimo szesziu gy
vu laivorin kurie nuskendo 
submarine praeita Pnnedeli, 
drauge su savo draugais — vi
so 42 vyrai.

Norints valdžia stengėsi li
kusius iszgauti gyvus, bet ne
galėdami jiems pristatyt szvie- 
žio oro ir maisto nelaimingi už
troško ant smert. A’isas skly
pas baisiai nusiminė, kad nelai
mingus negalėjo iszgelbet isz 
gyvo povandeninio grabo. Gir
dėt, kad nuskendusi submarina 
negales iszgauti lyg 
ežio pavasario.

Submarinas S-4 susidūrė su 
torpediniu laivu praeita 
vaite ir tuojaus nuskendo, nes 
likos pataikintas in pati vidu
rį, kuriame radosi 36 laivoriai 
o tieje szeszi ka likosi gyvi ra
dosi kitam gale submarine, bet 
ir tieje su savo draugais mirė 
da baisesne mirezia, nes žino
dami kad juos gelbes, bet viltis 
neiszsipilde.
DAUG ATGABENO

ARIELKOS IN AMERIKA.
Washington, D. C. — Szi- 

met isz Kanados pargabenta 
visokios ‘tinelfcotf* koithr tris 
kart daugiau ne kaip 1925 mo
te.

Valdžios agentai
buk 1927 mete pargabenta isz 
Kanados arielkos už 16,148.701, 
bet tai tiktai apie kiek valdžia 
žino ir užmokėta akcyzes. 
Kanados arielkos už 16,148, Į 
Szmuglerini ir butlegeriai pa
slėptai att'gūfbeno du kart tiek.
MUSZTYNE TARP STRAI- 

KIERIU IR SKEBU.
Canton. Ill. — Kada anglines 

kompanijos apgarsino, buk nu
mažins darbininkams
pagal 1917 meto sutarti, ang- 
lekasiai padare mitinga užpro- 
testavodami prieszais numu- 
szima mokesties. Kas v k los ker- 
szino, buk pradės dirbti kasyk
las su st ra i kla ūžia i s ir savo 
kerszta iszpdde. Kada kompa
nijos didelis automobilius ga
beno straiklaužius in kasvklas 

straikieriai užklupo 
ant juju sužei.sdami asztuonis 
o kiti pabėgo.

san-

apskaitė

algas,

streiklaužiais ir

Baxter,

NELAIME SU
AUT0M0BILIUM;

VIENA UŽMUSZTA.
Mohnt Carmel, Pa. — Per 

paslydima automobiliaus, ku
ris trenke in medi, SteHa Glo- 
vackiutc, 20 metu, likos už- 
mušzta ant vietos, per trūkimą 
pakaušio, josios sesuo Kor- 
nackiėne likos smarkiai su
žeista o dreiveris taksu kdlek- 
toris George Hudok supjausty
tas ant veido per stiklą. Visi 
trys važiavo in (’entralija ka
da nelaime patiko.

LIŪDNOS KALĖDOS.
Monroeville, N. J. — Važiuo

jant automobiliu pasitikt savo 
draugiu, kurios ketino atva
žiuoti Isz mokslą i nc^ ant vaka
ri,jos, Pennsylvanijos trūkis 
trenke in automobiliu užmusz- 
damas ant vietos Ethela ir Es
tei la Knor 12 ir 14 metu ir Na- 
otniltobinson 11 metu ir sužei
dė ponkes kitas mergaites. 
Mergaites sziadien guli grabe
liuose o juju dovanos da neati
darytos.
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39 METAS

SUIMTAS
SUKAPOTOJAS 

TĘS SUIMTAS PER DU
POLIOIJANTU.

MERGAI-

SAKO YRA NEKALTAS.

Pendleton, Oregon. — .1-
liam Iliekman, kuris įh. gc 
12 metu mergaite Mariana Pjr- 
ker isz Los Angeles, Calif 
rin vėliaus supjaustė ir iszmete 
tėvui lavona, atimdamas^ m. 
jos tėvo 1,500 doleriu, pasida- 

be jokio pasiprieszinimo 
kalbėdamas kad jis mergaite 
nenužudė tiktai kitas žmogus 
kuriam už ta darba davė 300 
doleriu. Mergaite likos pirma 
užsmaugta su szniotu drato. po 
tam supjaustyta, badai jo var
das Audrins Cramer, kuri da
bar policija jeszko.

Kada žmonys dažinojo kad 
žadintojas likos suimtas 
pradėjo szaukt

k m t ėjimas 
i pirkinedami

kuris

<u-

ve

i t pagavo!
visi

ir--1»’

sustojo
visi

net visas 
ant ui veži u 
laikraszczius.

Buvo tai viena isz bjauriau
siu žudinseziu Califorpijoj, o 
žmonys taip ja persiėmė kad 
paaukavo net szimta tukstan- 
czius doleriu ant suėmimo žu- 
dintojaus.

PUIKIAI APGAVO 
SENUKĄ.

•

Allentown, Pa. — Du nepa
žystami vyrai atęju ,pas Pilipa 
Scliatten^irtn, 82^metu, norė
dami pirkti jojd narna, o kada 
tas jiems nepasiseko, pradėjo 
kalbėti apie -deimantus ir pa
rode jam keliolika deimantu,
kuriuos sake jam 'parduos už 
$1,100 o kurie verti mažiausia 
5,000 doleriu.

Senukas netikėjo nepažins- 
tamiems, bet tieji užtelefona- 
vo novos pas auksori idant tas 
ateitu ir iržtvirtintu tikruma 
deimantu. Manomas auksorius 
atėjo, užtvirtino kad deimantai 
tikri ir daugiau verti ne kaip 
už juos praszo. Pilipas pirko 
visus o nepažiustamieji dingo. 
Kada jojo sūnūs parojo namo
persitikrino, 'kad tėvas pirko 
stiklukiis vertes 50 centu.

KAIP KAM KALĖDOS 
BUVO LINKSMOS.

New York. — Amerikos biz
nis ir pramones savo szerinin- 
kams suteikė nemažas dovane
les ant Kalėdų, kurie gavo ne
mažiau kaip 400 milijonu do
leriu ekstra dividendu.

General Motors Co., iszdali- 
no del 57,000 szerininku 43 mi
lijonus doleriu. Du Pont, del 
14,000 szerininku iszdalino 11 
milijonu doleriu, o
(Vmtral geležinkelis ir Western 

Co., iszdalino savo

Michigan

Electric (Jo., iszdalino 
szerininkams daugiau kaip po 
milijoną ddleriu.

VAIKAITRYS
DEGANCZIAM

SUDEGE 
NAME. ’

Duryea, Pa. — Trys vaikai 
Lillijo 7 metu, Paulina 5 metu 
ir Ona 15 motu, dukreles Mar
tino Kruks’o sudegė degan- 
cziam name praeita Seredos 
nakti. Vyriause duktė, Berta, 
16 metu mirė Pittstono ligon- 
buteje nuo baisiu apdegimu ir 
žaiduliu kokius aplaike szok- 
dama per Įauga o bin'dingieris 
Aleksa Eisznk, taipgi baisiai 
apdegė. Tėvas tame laike mie
gojo žemai ir apsisaugojo nito 
nelaimes. Kokiu budu ir isz 
kokios priežasties ugnis kilo 
ant virszaus tai da neisztyri-
nota. Motina nelaimingos szei- itiotere tatipgi pagimdo kvadru- 
mynos nesenei mirė. _ ' i Rus bet yisus sūnelius.'

1

Isz Visu Szaliu
ZOKONINKAS

NUBAUSTAS
ai į Ml.., iwi.ii ..U

UŽ NUVERTIMA KRY
ŽIAUS, LIKOS NUBAUS

TAS ANT 6 MENESIU.

Ararszava. — Pasibaigė ėzio- 
nais akyvas teismas 40 metinio 
Stiinislovo Rudiuko. marijavi
tu zoko'ninko, už paniekinimą 
szventinybes — kryžiaus, kuris 
stovėjo darželi je mariavitu 
gminoje nuo nepamenamo lai
ko, o kuri paguodoje ir garbino 
visi gyventojai. «

Nuo kokio tai laiko kryžiui 
kerszino sugriuvimas nes jau 
buvo supuvęs, todėl geri žmo
nys sudrutino ji isz abieju sza
liu pastatydami paramas. Aim 
dien isz ryto praeiviai rado 
kiyžiu apvirtusi, žmonys tuom 
labai nusistebėjo ir vėl pastate 
kryžių sudrutindami da ge
riau, bet už kuliu dienu kryžius 
vela gulėjo ant žemes. Pradėjo 
temyt slapta na ir pasiseko su
imti niekadeju kuriam kryžius 
stovėjo ant kelio. Buvo tai ma
rijavitu zokoninkas Rudiirkas, 
kiuris tuom teisinosi, kad tai 
padare isz neapykantos ir tike- 
jimiszku nesupratimu kokie 
viešpatavo kaime tarp marija
vitu ir kataliku.

Už paniekinimu
Budnikas likos nubaustas ant 
szesziu menesiu kalėjimo.feį---  k

krvžiaus

PAAUKAVO LAIMĖTUS
PINIGUS DEL VARGSZU.

Madrid, Ispanija. — Kokis 
tai turtinga ir mielaszirdingas 
žmogus laimėjo pirmutini lote
rijos losa 15 milijonu pesetų 
apie 2,400,000 Amerikoniszku 
doleriu,

v

'----------------------------------

ISZ LIETUVOS
RUBEŽIUS

ATIDARYTAS
— II »< UI* I—

LENKAI IR LIETUVIAI NE 
KANTREI LAUKE ATI

DARYMO RUBEŽIU.

Kaunas. —■ Ant abieju pusiu 
— Lietuviszlko Tjcnkiszko rūbe
liuos žmonys lauko sii nekan-
trumu atidaryino komunikaci
jos tarp tuju dvieju sklypu 
kaip, varymas geležinkelio, te
legrafu ir tlefonu, o ir kupezys- 
teje. Daugiausia troszko atida
rymo rnbežiaus Lenkai, -kuriu 
daugelis gyvena Lietuvoje. 
Len'kiszki laikraszcziai Vilniu
je* rasžo, buk Lenkija visados 
gaivino pritelingumadel Lie
tuvos ir daro visiką idant da- 
ejtu prie visiszko supratimo ir 
sutikimo.

Rubcžiai likos atidaryti pra
eita Ketverga. Lenkija ir Lie
tuva iszdave daugeli pasu ta ja 
diena. Tarp prierubežiniu gy- 
ventoju užstojo didele linksmy
be ir kožnas džiaugėsi kad ga
lės gyventi sutikime su savo 
kaimvnais. *

gyvena

n.

A

GAISRU KRASZTAS.
Utenos ap.

paaukaudamas visus moaiįu' 
pinigus del vargszu ir vargiu- giojjma
gu szeirnynu mieste. Buvo tai 
netikėta dovana del tuju,'kurie 
buvo nusiminia kad turės var
gingas Kalėdas.

LENKISZKAS KAR
DINOLAS APLAIKE

RAUDONA SKRYBĖLĖ. ve
Rymas. — Popiežius turėjo 

publiezna ceremonija padova
nojime raudonos skrybėlės del 
naujo’ Len’kiszko kardinolo 

arei vyskupo 
Poznanians ir Lenkijos pralo
to.

\risi kardinolai ir kiti augsz- 
ti vlrszininkai bažnyczios, di
plomatiški korpusai ir sana* 
riai nristokracijos dalybavo to
je ceremonijoj. Daugelis Ame
rikonu taipgi dalybavo 
monijoj.

/

Len’kiszko
Augusto II lomi

cere-

ATRADO NAUJAS 
DEIMANTU KASYKLAS.
Cape Town, Afrika. — Vela 

likos surastos naujos deiman
tu kasyklos netoli 
Land, isz kuriu jau
deimantu ant dvieju milijonu 
doleriu. Valdžia paėmė ’kasy
klas po savo globa per dvyleka 
menesiu.

Aamaqua 
isz k a st a

/ r

JAU SZITAM ŽMOGELIUI 
KALĖDŲ DIEDUKAS 

BUVO PER GERAS.
Bouthen, Szelžinge, Vokieti- 

je, — Pati Makso Derner, savo 
pacziuli ana dienu priosz Kalė
das apdovanojo kvadrukais, ke 
turias sveikas dukreles kurios 
svore po tris svarus kožna. Ne
girdėt, ar tėvas nudžiugo ar 
nulindo, bet da lyg sziam lai
kui neiszsipaczirioja.

Praeita meta.Oippelne, tūla

mynos nesenei mirė. Rus bet visus sūnelius.'
, ’. 1 - • I * " ’ •

nu-o*

Gegužes 
sunaikino

Skiemonys,
Sziais metais Skiemonių mies
telis ir jo apylinkedau 
kentėjo nuo gaisru, 
pabaigoje gaisras
a^ztuonias trobas,-tai yra ho»- 
veik ketvirtadali viso mieste
lio. Spalio 27 diena ugnis su
naikino Juozo Gogelio, Mažo- 
kiszkio vienkiemio, Skiemonių 
valscziaus gyventojo klojima. 
Lapkriczio isz 22 in 23 dįeiyi 
nakti ugnis sunaikino J. Kasi
ke, Bijaikiu vienkiemio, Skie- 
____ i valscziaus gyventoją 

pačia rydamas apie 
penkiolikos tukstaneziu litu 
nuostolio. Lapkriczio 27 diena 
5 valanda ryto gaisras J. Kon- 
cipovicziaus namuose sunaiki
no jo paties dideli narna ir ja
me esanezia Skiemonių 
ta ro”

Krautuves prekių sudegu 
už dvylika tukstaneziu. 
vis gaisru priežastys neiszaisz- 
k Intos.

“Gin-
v-toju bendroves krautu-

Sziu

o 
geležinkeliu

valanda

RASTAS LAVONAS. ,
1927 mete Lapkriczio mene

sio 29 diena apie 1 
dienos Alytaus
stoties iszeinamoj vietoj rastas
lavonas. Apžiurėjus jo doku
mentus paaiszkejo, kad tai yra 
buvęs maszinistaę Galvanaus
kas Antanas. Gydytojo nuomo
ne jis mires nuo apopleksijos 
(szirdics sprogimo).

apopleksijos

— Szimet ukinin- 
ir naujakuriams žemes 

reikalams bu?

26,000,000 LITU LIETUVOS 
ŪKININKAMS.

Kaunas.
kailis
ūkio kultūros
iszduota isz viso apie 26 mili
jonai litu kredito, isz ,, 
sumos 23
duoda valstybe, o likusius — 
žemes bankas.

09
kurios

milijonai su virsziim

ISZ SKOTLANDIJOS
(Nuo “Snules” Korespondento.)

Craigneuk, Skotlandija. — 
Ka darysi,—ar gerai ar blogai, 
reik savo pasižadėjimu iszpil- 
dyt,

pasižadėjau apie 
abelnai, aplinkines 

tai nors ir 
bet turiu savo isz-

— taip ir asz praėjusiam 
itpraszyme 
vietini ir 
jaunimą apraszyti 
nenoronis,
pildyt pasižadėjimu, kad nesu
kėlus koki nesusipratimą ir po 
tam vėl nereiktu skirti dovana, 
kurios nors ir nemaža, bet ne
ima. Jau buvo aiszkiai iszdes- 
tyta mus Lietuviszko jaunimo 
geras ir blogas puses, kaip 
mus jaunimas skirstosi in ke
lias skirtingas dalis, bet czion 
negalima užtylėti nepaaiszki- 
nus kad tame kalte ne vien jau
nimo, bet ju globoju ir tėvu. 
Pagalvokite apie tai rimtai 
kiekvienas,

apie tai 
kad bet koki 

protinga gaivaleli iszlavina ir 
iszmokina, o czion ar ne aiszku 
kad tėvu, kalte už negera isz- 
a U klojima. Tos minėtos kaltes 

negalim užsiginti, 
nes dabar jau kaip su žiburiu 
kiekvienam parodo auklėjimo 
vaisius, susipratom bet jau po 
laikui kada mus vaikai jau vi- 
siszkai ant mus nieko nekrei
pia domes. Isz tieso, czion yra 
ir tėvu pasiteisinimas, buvo ge
ri laikai, buvo pinigo užtekti
nai, tad ir nebuvo laiko apie 

pagalvoti, 
apie ju mokinimą 

prie lietuvystes ir isz tieso, jei 
Imtu ilgai taip geri laikai pa-

daugunias

vaikus dar jaunus 
ypatingai

ne

buvo, būtumėm ir finos patys

Laimėjo Kontesta
"1L

j
l2wr

k
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Betholo Pugh, isz Pueblo,
į Ohio laimėjo 'pirmutine dova-

nž paraszima 
straipsnio kaip žmonys 
apsisaugo! nuo nelaimiu, 
dienrt likos priimta per prezi
dentą Coolidgu, kuris jai pade- 
kavojo už gera paraszima tojo 
straipsnelio.

na geriausio 
turi 
Ana

damas ta viską tarp jaunimo^ 
kiek galėdamas 

traukti prie vienybes ir sush 
taikymo ir nors su nemalonu-, 
mu szirdics sustacziau dainele 

daugumas

pasiryžau

pasigeri.kuria 
Sztai ji:
Broliai ir scsutoK ka asz jum sakysiu, 
Szkotijos szalelc, asz jum apsakysiu, 

Szioje szalclej, jaunuju būrelis 
Nctur sutikimo net skaud' szirdelc.

Mieli broleliai ir skaisezios seseles, 
Kam reik mums skirtis, isz bendro 

būrelio.
Kam mum daryti czion nesutikima 
O ir podrnugei, savos apjuokimu.

Gyvenkim vienybėj, kaip Dievas 
prisakė, 

O ir nužmirszkim, kaip daryt insake, 
Liepė mylėti, artyma labiausia, 
Ir nesutikimus pamest kogrei- 

cziausiu. 
Broliszkoj meilėj, mes daugiau nu

veiktini, 
Priek tam ir žmonijai daug naudos 

, suteiksim,
Džiaugsis tėveliai ir visi žmoneliai, 
Taipgi iszgirdus Lietuvos szalelc. d f

užmirsžlft'Liotuvyste, net ir sa
vo kaflia, ba nebuvo kada apie 
gera tikslą ne pagalvoti. Nuei
si in dai’ba, kitaip nciszgirsi 
kalbant vien tik Aiigliszkai, 
namie parėjus isz mokyklos 
vaikucziai pareja Angliszkai, 
nueisi isz daibo parėjus nuo
vargi atgaivinti in smukle, ten 
taipgi su prielankumu prie ta
vęs rojaus skystimėlio parda
vėjai Ang'liszkai, tad ir nėra 
kada ne pagalvoti apie Lietu
vyste ir mokinimą. Ant laimes 
pablogėjo laikai, tad da ir pas 
mus įlekuriuos užsiliko nors ki
bi rkszlele Lietuvystes, ba jau 

isznykimas ir

draugauja su svetimtaueziais, 
bet ant nelaimes nepataiko su 
gerais, o vien tik su prastos ru- 
sv.ios (gatviniais naktibaldom.

Tokiu budu ir lieka ne Lietu
viai ne Anglai, o dori ir isz- 
mintingi Anglai tokius taipgi 
nelabai guodėja kurie savo ne
laiko, save kokiu yra, gėdisi 
pasirodyt. Tad ir kalte ant vai
ku nevisa galima mesti, tik da
li, o visa ant tėvu ju puikybes 
ir žioplumo. Czion ka minėjau 
apie buvusius blaivininkus, tai 
ju jau yra tik atmintis užsili- 
kus. Jau visiszkai isznyke, 
kaip Sanudlio bites. Bet atmin
tis ilgai neisžnyks ba rojaus 
skystimėlio pardavėjai juos 
garbavoja nemeilingai, kad sa- 
viszkiems nedavė 

I

važiuodavo 
savo alki nuraminti ir ant pa
giriu parsivežti. Tai tokios to
keles.

Bet jaunimo nors ir tarp to
kiu audru randasi keletas ku
rie nesigėdi pasirodyt kokiais 
esą ir darbuotis nori Lietuvys
teje, tik visa beda tarp mus, 
kad stoka mokintoju o svar
biausia už viską — vienybes ir 
supratimo — o ožio, pasiputi
mo,

vvru

pardavėjai

ouždirbti, 
in kitus miestus

Jau keliose vietose ji buvo 
dainuota ir vis pageidaujama.

liek turėjau paminėti apie 
jaunimu, o dabar truputi pa
kalbėsim apie dideliu ir jau 
pribrendusiu gana juokingus 
pasielgimus ir atsitikimus.

Visai nesenei juokingas pas 
mus invyko nuotikis gyvenime 
su.sibegeliu, primito prie tos 
minėtos nuotakeles su nesavo 

gyvenanezios koks ten
Anglikas, bet su Lietuve ženo- 
tas. Isz <lai4bo parėjus pirmasis 
užtinka netikėtai negeistina 
sveczia, tad ir prasideda kova 
kryžuoeziu ba kirvius panau
dojo. Kaip ten daugiau buvo, 
neverta minėti, policija turėjo 
pribūti tvarka padaryti, vienu 
žodžiu, juokeliu buvo iki keliu.

Antras nuotikis tojo paežiai 
vietoj taipgi juokingas, invy- 

. ------- L‘,-gy-
pa s m i ne t u s susi be - 
reikalu, bet jai nc- 

prie daru, pamato kaip

h

L'i'!

ko. Ateina viena žmonele 
vanaszlc, 
gelius 
priėjus 
pirma jos ja nepatemijas inei- 
na minėtas Angbkas ir užsiba- 
rakaduoja durų tvirtove, ha jos 
pinnasis prielaidinis da buvo 
darbe. Toji žmonele, gyvanasz- 
le, sumanė iszkirsti szposa, pri
eina prie dnru, beldžia, niekas 
neatsiszaukia ir be atlaidos 
pradėjo smarkiai belsti, nėr pa- 
gelbos, turi iszeiti. Iszeimi, ir 
pasakius kad vyro nėr namie, 
ateik rytoj, nori greitai duris 
vėl nžsidaryt, bot toji kuri bri
de nesnaudžia, uždaryti neduo
da-, viską garsui visiem girdint 
aiszkindama, tokiu budu ir in- 
vvko kruvina moteriszka musz- 
tynė, o negeistinas sveczias 
tiek baimes kentė, kad net kel
nes pridarė, ir turėjo spruk 
laukan invairiais balsais Ivdi- 
mas.

'freezes 
sitikimas 
kuris sumanė

su
Fi

grėsė visiszkas 
isz ta atėjimas.’

Czion. buvo kalbama 
specialistus ir mėgėjus isznai- 
kinti Scot i joj geryma, kad ne
spėtu jo pridirbti, tokiu badu 
visuotina blaivybe užvieszpa- 
tautu, bet žmonelei didei apsi
riko, jo neiszgere, bet patys tu
rėjo nors nenorom gan drau- 
giszkus ryszius pertraukti ir 
n’.uo gerymo atsisakyti, nors jo 
yra užtektinai, blogos aplinky
bes gyveninio viražu paėmė ir 
vieszpatauja neduodant žmo
gui valios,—kęsk kad ir kažin 
kaip norėtum. Bet czion tai yra 
didis keistumas, kodėl tuom 
kart buvo blaivininkai savo 
vaikus neauklėjo Lietuvysteje 
ir pats nesidaPbavo jiems kaip 
tik tuomkart buvo proga mo
kyti ir del visu gera pavyzdi 
duoti, bet czion 'pasirodė vi- 
siszkai atbulai, gerentieji lai
kam pablogėjus sukruto, nors 
ir po laikui, bot pradėjo Drau
gijos reikalais rūpintis, jaunuo
mene lavint visokiais budais, 
supratę savo praeities klaidas, 
bet tuom kart buvę blaivinin
kai visai pasirodo prieszingos • •• • • •1 •

apie

darbuojasi negeistinas

puikybes ir durnumo per 
daug. Kaip butu gražu kad jau
nimas imtu tvarkytis ir vieny
tis, o lokiu bildu suaugusiam 
geda padarytu ir sau dide gar
be apturėtu. Randasi netoliese 
nuo mus kolionija gana tirsztai 
Lietuviais apgyventa, ka taip 
ir padare. Susitvėrė vien jau
nimas draugija, prisirasze ne
maža jaunimo ir
pasekmingai. Tik gaila kad su
augusiu rimtu ir darb.szcziu 
neprisideda, tad butu visiszkai 
puiku. Tad mus jaunime, pasi
žiūrėkit ka darot, ar 
traukėt ant saves panieka ir 
apjuok ima. Ar nebūta goriau 
atmetus visus senovės nesusi- 
pra'tiniutį koki kada per durnu
mą ar pasididžiavimą invyko, 
stvertis vienybes ir broliszku- 
mo kad užžydetu tarp mus jau
nimo tmeile, kad nereiktu gatve 
susitikus trauktis iii kita puse 
kelio del neapykantos už menk
nieki ir jau nuo keleto# metu, o 
pi’icszingai kad užžydejus bro- 
liszkumui su džiaugsmu norė
tumėt viona^ ar viena kita su
sitikti ir meilingai sveikinti ir 
kalbėtis. 'Enom kart butu 
džiaugsmas visiem pamaezius 
mus jaunimą taip gražiai pasi- 
o'kgiant. Ura, jaunime prie dar
bo, — szalin puikybe pasiputi
mas ir neapykanta, atminkit 
ar teisingai pdtereli kalbat: 
“Atleisk mums kaltes kaip ir 
mes atleidžiam saviems kal- 
tiemsi Apie tai turėtumėt pa-

rimtu

neužsi-

4 L

ai -vėl nelaimingas 
vienam senberniui 

su viena gyva
našle saviszkai pasielgti kaip 
kitados, bot jau dabar .subied- 
nejusiam, viai kita szpelis isz- 
ejo. Nabagėliui taip apdaužo 
toriu kad juka pasipylė ir poli
cijai aut tos iszkilmes pribu
vus nžstrioszino jaunikaiti k<>- 
greieziausia nosztis namon ba 
buvo pats vidurnaktis, tuom ir 
užsibaigė. Ura, vyrai ir mote
rėles, daugiau tokiu nuotikiu, 
asz jus už tai pagilsiu.

— Szkotinskas.

NUSKENDO.
— Lapkriczio 30Pilviszkiai.

diena miestelyj susirinkę kele
tas ūkininku taipe saves besi- 
ginezydami priėjo prie muszty-

*

niu. Buvęs ju tarpe ūkininkas 
Juozą Stankus, 30 metu am
žiaus, isz Parausiu kaimo, Pa
ežerių vulsez 
musztyniu 
trukti, leidosi per Szeszupe.

30 metu am-

iszsigandes 
ir norėdamas isz- 't

Plonas ledas noiszlaike, hrfd ir 
Starkus nuskendo. Jo lavonas 
nesurastas.k * h

nuomones ir jie ir ju vaikai 
daugiausia gerom draugijom 
pHoszin’gi, o už ka! Czion ne 
sunkus atsakymas, juos neku- 
riuos apiponavojo lokamstvos 
viešpats, jau kuris susitaupęs 
turi koki szimtuka svaru, jau 
tas su Lietuviais mažai tuįi 
roikallu, taipgi ir ju vaikai jau

KOŽNAS NORI GYVENT.

Lietuviais mažai tūli

— sznlin puikybe pasipilti-

gallvoti įy .pamatysit kad nege
rai darot, ar atleidžia! ? Maty-

— Kada serga einu 
daktaro — daktaras ir nori 
vent. Po tam einu in aptieka 
su receptu — aptiekoris taipgi 
nori gyvent. Kada ateinu na
mo, inmetu gyduoles in peeziu

— Kodėl taip darai?
— Ba ir asz noriu gyvent. •

pas 
gy-

• •
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MĖSOS PAKAVIMO Magikai ii “Raganiai” Linksmina Vieni Kitūfel
INDUSTRIJA

Szioj industrijoj sekama trys 
mėsos sūdymo buda>ir Pirmais 
yra saldaus raugi n hitu > būdas, 

kurio, mesa indeta in di- 
vamlours - nepciieidžia-!

Redaktorius turėdamas szia
dien dauginus laiko ne kaip ki
tose dienose, pakalbės su savo 
skaitytojais apie stebuklus, 
nes daugelis musu skaitytoju, 
skaitydami apie tokius atsiti
kimus raszo man, kad prisimin
ti jiems adresus stebukladariu, 
ha nori pas juos važiuoti ant 
iszgydinimo.

Toki stebuklai, mylemi skai
tytojai yra taip seni kaip pa
tys žmones. Nuo kada žmogus 
pradėjo maustyti — negalėda
mas sau iszniszkint tuju ste
buklu — laike juos už tikrus 
stebuklus. Tikėjimas in stebuk
lus buvo skelbtas nuo vienos 
pakalejnos in kita. Buvo toki 
laikai, kad žmones laike viską 
ant žemes ir dangaus už ste
buklus, bet užėjus progresui ir

1 . t • •

apie

I

Ana diena isz Turkijos aiva-
žiavo Ahmed Moivkhtar Bey, 
in Washingtona, D. C., apimti 
dilinta ambasadoriaus. 'Tur- 
kiszkas ambasadorius yra mo- 
kvlu vvru ir kalba asztuonioms 
kalboms.

mokslui, tasai tikėjimas pra
dėjo tirpti isz gaivu tuju, ku
rie in stebuklus tikėjo.

Tenaisvkur tikėjo in stebuk
lus, turėjo buti ir stebuklada
riai, tai yra, žmones, kurio tu
rėjo gadybe darymo stebuklu, 
per slaptinga ar gamtiszka bū
da. Daugiausia stebukladariu 
turėjo laukiniai žmones ir kai}) 
kur apszviestos tautos. Stebuk
ladariu turi muroniszki ir 
krikszczioniszki

pagoniszki 
tikėjimai.

Kožnas tikėjimas žiuri ant sa
vo stebukladariu ir stebuklu už 
teisingiausius, o kitus panieki
na ir vadina apgavikais.

Mes juokėmės isz Indusu ar- 
, o Brah

mai juokėsi ir netiki in musu 
stebuklus ir stebukladarius. 
Remiasi daugybe ir tokiu žmo
nių kurie netiki in jokius ste
buklus. 'Toki žmones paprastai 
yra, mokyti, profesoriai, dak
tarai, žodžiu visi apszviesti 
žmones, kurie sako, kad visi 
toki stebuklai, o ypatingai gy
dymas ligoniu, nereikalauja jo^ 
kiu nepaprastu spėkų. 'Toki at
sitikimai yra paprasti ir gydo
mi per gamta, fizika, jisikolo- 
gije, 
Juk Kristus pasakė kad: tvir
tas tikėjimas iszgydo žmogų — 
daugiau niekas.

Tvirtas tikėjimas, didelis su
sijudinimas proto arba nervu, 
staigus persigandimas yra 
priežastis daug stebuklingu at
sitikimu. Daugeli kartu atsiti
ko, kad suparalyžavoti žmones 

“Dega! gel- 
iszszoko isz lovų ir 

be jokios pagelbės iszbego isz 
deganezio namo. Mokyti sako, 
kad jaigu žmogus arba kokios 
relikvijos tvertu stebuklus su 
negamtiszka galybe, tai tieji 
stebuklai ne tik ka iszgydintu 
žmones nuo visokiu ligų ii’ su
žeidimu — bet numirėliai pri
sikeltu isz grabu — nupjautos 
dalys žmogaus kimo suaugtu o 
apdeginti ataugtu. Bet tokiu 
stebuklu rasztai da neskelbi- 
nejo, apie juos negirdėt ir nie
kas juju nemato, nes toki ste
buklai ’butu tikrais stebuklais. 
Tokius stebuklus daro tiktai 
gamta: At'fiiesztos letenos vė
žio atauga isz naujo, perpjauti 
pusiau sliekai užlaiko savyje 
gyvastį ir kitokius panaszius 
stebuklus matome pas nepu
riuos gyvūnus. Bet da ne vie
nas stebukladaris nesugrąžino 
žmogui nutrauktos rankos ar
ba kojos ne atgaivino mirusi 
žmogu. Ta tik daro daktarai 
retuose atsitikimuose staigios 
inirties, bet daktarai nevadina 
stebuklu.

Visi stebukladariai arba loc- 
nininkai stebuklingu dalyku 
senovės 'laikuose dare puiku 
bizni isz to, o ir sziadien neku-

ha Budiszku stebuklu

spiritizmo ir ipnotizmo.

iszgirdia riksmą: 
bekites!”

rie isz to gerai pa si pelui.
O kuom daugiau žmones ti

kėjo in stebuklus, tuom dides
ni bizni isz to turėjo ir didesni 
pelną. 'Tuosius, kurie 
buklus netiki ir kitus 
prasergsti — praminė netikė
liais, ereti'kais. Senoviszkuose 

“eretikus” 
kankino, virė aliejuje ir degi
no. Sziadien to jau negali da- 
rvti. Stebukladariai mokina 
tamsumėlius, idant “ereti
kams” 
ketn ir juju nekenstu. 

cariszkoje

Tuosius,

laikuose tokius

Stebukladariai 
idant

in ste- 
apie tai
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ir mokslincziams neti-

Kitados cariszkoje Rosi joj 
buvo daug 'kliosztoriu ir taip 
vadinamu monastiru, kuriuose 
gyveno puikiai tukstaneziai zo- 
koninkn, kurie saugojo stebuk
lingas v i (d a s ir relikvijos pra- 
voslaviszkn szventnju. Tamsus 
Rusiszkas mužikas gyveno var
ge, la*! aukavo aukas del dyka- 
edžiu zjrkoninktT.' Kada bolsze- 
vikai snszaude cara, iszmete 
laukan zokoninkus isz kliosz
toriu. Tuose Pliosztoriouse su
rado daug sukrauto turto auk
se, sidabre ir žemeziilguose. 
Rado ten daugeli tai}) pramin
tu relikvijų.

'Tosios relikvijos buv 
kuom daugiau, kai}) 
šieji kaulai, bot keno buvo tie 
kaulai, tai negalima buvo da- 
tirti. Vienam atsitikime iszty- 
rineta, kad stebuklingi kaulai 
buvo szventos Evdoksijos — 
bet nebuvo tai kaulai moteres, 

vyro, kuris 
moteres

si.'lyg 
delius, 
mus, kubilus, kuriamo inpilta 
misz.inys siplyto vandens, cuk
raus, arba kito panaszaius sal
daus daigiu, ir maža dadcle 
azotrugszlcs druskos (nitrato), 
arba “nitrate of soda.” Sūdy
mo kmnbaris lai'konui’s vieno
doj teni|)oratnroj, ifarpe 
40 laipsniu. Szitas būdas 
tojamas, maždaug, sudyli kum
pius, 
nio svorio 
ima nuo 20 iki 
j)rignli nuo kiek mėsa svėrė ir 
kokįo stiprumo rei kala ujama.

Antras procesas yra sausos 
druskos procesas, kuris varto
jamas sunkesnėms, 

vartojamoms,
dėta mėsos tarpais, kas 

iszdžiovina. ir sukietina mesa. 
Treczias būdas vadinamas 

sausas 'būdas, kuris vartoja
mas lasziniams, ir kitoms mė
soms, 
r u 
jama in kubilus la'bai drueziai. 
A})Fbarslyta druska, cukrum ir 
azotrugszte druska (nitrate), 
arba salietruota rugszties drus
ka (nitrite). Sziuo bud'u, mesa 
savo skvstimu sūdyta.

Druska tinkamai 
mėsa ir neduoda sugesti. Cuk
rus sunaikina druskos prieszin- 
gas ypatybes, azotrugszte drus
ka arba salietruota rugszties 
druska neduoda mėsos spalvai 
mainytis ir turi kitas svarbias 
yj)atybes.

Mėsos rukvmas 
ma. Durnai kietaus medžio ne 
lik prisi’doda prie mėsos sko
nio, bet suteikia gražia ruda 
spalva ir toliams prezervuoja 
mesa. Beveik <80 nnoszimlis vi
sos sūdytos kiaulienos vra ru- 
k v t a.

Tauku gaminimas yra kitas 
svarbus pakavimo industrijos 
darbas. 'Taidcams, kiaules tau
kai vartojami. Taip vadinami 
“leaf” taukai, }>adaro geriau
sius taukus. Yra keli tauku isz- 

i, bet neuž
gavo spandi- 

pajM’ascziansi.

nil rate of soda.

36 li
ve r-

pccziii szinotns ir viduti- 
pilvus. Sūdymas 

75 dienu, tas

daug 
Druska

ji’ ne taip
■ mėsoms.

kurios reikalauja nestip- 
pa siūlymą. Mėsa supakuo

užlaiko

seka su d v-

lea f ) 1

o nie-
Niipuvu-

vardan 
darvdavo

tiktai 
szventos 
stebuklus ( ?).

Per amžius lieji tamsus mu
žikai tikėjo, nesze aukas, užka
binėjo votivas ant vyriszku re
likvijų szventos Evxloksijos. 
Sziadien ant laimes tasai pats 
Rusiszkas mužikas
no, kad ji ji popai puikiai pri
gaudavo, na ir ant galo })alio- 
ve maitvt dvka-duonius zoko- 
ninkus ir tike'ti iii siijiuvusius 
kaidus.

persi tikri-

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

I

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojimo 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus Jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonai 872.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunua numirėliu, Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, k^ikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t. t. 
520 W. Centra St., Mahanoy City, Pa.

Laidoja kunua numirėliu, i

✓

kurtini nkai4 4

• i .ZJr
isz aplinkines Los Ange-

• .j

Kada magikai ir “burtininkai”
les, Calif., turėjo savo menesiui susirinkimą, kožnas turėjo ka 
toki naujo del savo draugu—viens kita norėjo peraugsztyt sa
vo “sztukoms.” Neknrie jiakeline'jo stalus be jokiu prietaisu 
o kitiems net skrdbęles n nieki nėjo njio gaivu nežinomu budu. 
'Turėjo nemažai juoku, pak^l dasiprato kokiu tai būdu daro
ma.

F I ’

Žemdirbvsles
Gyvuliu

inspektoriai yra

I )epart a- 
I n'dust rijos

11.)u 
meiilo 
Biuro. Szie 
iszlnvihti vyrai ir ju peržiūrė
jimas yra kuoasztriaušes. Kuo
met vi&os 
žiūrėtos, 
ženklelis 
ant

ryvidio dallt’s per- 
pirrpurinis 

nimieru u'ždetas 
gyvulio. Szitas 

skaito “

g 
mažas

su

ras
gai, taipgi uždėtas

tarnauja pirkėjams kurie labai 
Po'li gyvena nuo insteigu ir sky- 

keliai randasi netoli

Karaliaus 
Duktė

Karalius Plieno

Asz noriu būti karalaite.

riu. Tie
gelžkeliu linijų. Ir kiekvienai 
miestui pristatyta, kiek ju rei
kalauta .mėsos. 'Tokiu badu, 
pirkėjai gauna s:į|viežios 
sos

spirginimo budai 
dengto katillo ir j 
m o budai v ra 
Iszspirginimas praszalina mė
sos mažuczius szmotdlius 
tauku, 
virinimo 
dvmo.

Kuomet taukai iszspirginti 
spirgucziai 'lieka ir jie vartoja
mi gyvuliu ir naminiu pauksz- 
cziu paszai-ui.

(lalviju operacijos, kai}) pir- 
miaus buvo praneszta, kad nors 
panaszios mažu 
rijoms, 
kiaulėms
(lalvijos nuvežtos ant pat vir- 
szaus pakaimes, suvarytos 

sunkiu 
Po 

pa k ell t o s u ž j )a'k a i i nem s

nuo
Procesas susideda’ isz 

persim'kimo ir atszal-

gyvuliu opera- 
Ih'I žvmiai mainosi nuo 

vartojamo proceso.

'i

u
“Asz noriu buti karalaite.”
Emilija stovėjo Mi szluota 

rankoj ant ‘laiptu ir žiurėjo iii 
\ idu savo gražaus, mažo kam- 
bardlio, kuri ji jiati kiekviena 
diena turėdavo gražiai sutvar- 
k v t i.

4 4

klausė jos motina. 
4 4

sžlnot i,
lova kloti. 'I'urecziaii pakanka
mai tarnu, kurie atliktu visus 
mano darbus.”

“'Tai yra labai kvailas 
atsako jos motina, “ 

asz manau,‘kad tu jai ir būtu
mei karalaite, vienok būtinai 
reiktu iszmokti sziu visu geru 
darbu, kad galėtum atlikti 
juos nelaimingam atsitikime.”

Bet-gi karalai tėms niekuo
met nereikia dirbti.”

“Oi, žiūrėk: blogai supratai 
visa tai. Jei nori ateik pas ma
ne, kada busi darba pabaigus, 
tai asz tau parodysiu viena pa
veikslu.”

Mažas jos miegamasis buvo, 
|)aga'liau, sutvarkytas ir Emi
lija atėjo pas motina ir'primi
ne jos pažadėjimu — parodyti 
jai paveikdla.

“Ka czia matai, mano vai
keli ?” klausė motina, rodyda
ma savo dukteriai paveikslu.
“Matau jauna mergaite men

kais drabužiais, su prijuoste ir 
szluota rankoje.

4 4

je ežia ji sftovi ?
‘ ‘ Nežinau.

skliautai ir akmenine asla. Ne
manau, kad tai czia galėtu buti 
geru, malsvi vieta.

“Teisy be,
kalėjimas, ir jauna 

gaite — karaliaus duktė.
“ Karaliaus .duktė?”

4 4

bai liūdna.
4 4

n

IM ko, mano vaike?” pa-

O, tuomet nereiktu man nei 
neinei dulkiu valyti,

ras, J t
11 o- 

k h<1

< i

Daktaras W. Larson, ku- 
bnvo vyriausiu inspekto- 

iszdirhymes pieno })rie 
Lkystcs Dejmrtaimento Wash
ingtone, padekavojo už taji 
(liūsta, priimdamas nauja dilin
ta su National Dairy Council.

ris 
rium

kos mot u •mergaite vienui vie
na sknrd'žiame kalėjime, kur ji 
buvo žiauriu kareiviu saugoja
ma ir slaugoma. Taip ji iszgy- 
veno antra puse metu labai 
vargingai gyvendama, ir ji nei 
nežinojo, ar jos motina dar gy
va, ar ne.

Kdleta metu vėliau po to, kai 
ji buvo palliuosuota, parasze 
knyga apie savo kalėjimo gy
venimą. Joje skaitome; “Asz 

tik reikaliiigiau-
.hijt 

praszyda vau 
siu gyvenimui priemonių,, ta- 
cziau ir szitos man buvo žiau
riausiu badu draudžiamos. Ta- 
cziau asz stengiausi szvara pa
laikyti. Kas ryta turėjau muilo 
su vandeniu ir kiekviena diena 
szlaviau savo cele.’’

Tai matai tu ežia paveiksle 
karaliaus dukterį, 
kaizerio nes 
isz

.mėsos.
gauna s^viozios me

lą bai rankini, kartais net 
syki in diena ir paprastai du 
syk in sau vaite1.

rimt os 
randasi

mėsos
pirkėju

1)61 
kuri 
joj tarpe 
an'tra-rankiu

mažas.

ženklelis
U.S. Lisp’d & Passed” 

ir insteigos oficialiszkas niime- 
valdžios duotas tai instei- 

aut gyvu
lio. 'Tas peržiūrėjimas yra tai}) 
puikiai atliktas kad net dau- labai

timu szaliu pavoTma Zenidirbysles 
Amerikos

gelis
i nga ben ima
be tolesnio poržilicėjinio.

Szitas })eržiurejinias

e

s ve
mėsos

atlik
tas tik tose insteigOse kurios 
veda <•tarpvallstiszka pirk lysi e. ‘

1 ?

Kaij) manai, kokioje vieto-

Dzin yra murai,konkurencijos 
mėsos industri- 

pakuotoju ir 
pelnas 

Valstijų
l)(‘partamento 

tyrinėjimas, vestas 1925 ir 19- 
26m., parodo, ka'd 
pdlnas

parodo,
ant ra -rauk i o

pirkėjo yra ina'žiaus kaip trys
kiekvieno dolerio,

paprastas
(retail)

centai ISZ

Kitu pakuotoji! mėsa yra per- arba ne (langiaus kai}) centas 
miestu arba 

ku- 
vp1!-

*

žiuroma valstijų
privatiszku
riu darbas j)anaszus iii 
džios inspoktoriu darba.

itis.pck'tori u,

Beveik
industrijos

VISI su

v va

11

tai}) ir yra. Czia 
me r-

1 > t

szios

Briediniai Produktai.
apsipažine 

priediniais 
produktais, tarpe kuriu svar
biausi yra kailiai, klijai, kau
lai ir ti’aszalai. Yra apie 140 
produktu kuriuos galima va
dinti szios industrijos priedi- 

produ'ktus. Daugelis isz

uz švara.
Žeimį i rbv.stcs

pa kaunes, 
siaurose vietose, kur 
plaktuku galvos musztos 
tam | 
kojoms paskerdimui. Tad gal
vos praszalintos ir 'iiuiilautos

gy- 
lai k y tos tvarkoj 

pnk</l peržiūrėjimas užbaigtas.
Po gatlvu jiraszaTmimn, gy- 

vidiai paleisti ant grindų ir 
kojos nupjautos, skūra prasza- 
lintii nuo szonu. Gyvulis pa
keltas nuo grindų ir viduriai 
iszimti ir padoti tam tikroj 
v i e toj jjerži u rė j i m u i.

Po tam visa skūra p ra sza Ii li
tą ir gyvullis ilgu įkapotoji! per
skeltas per peczius iki kaklo. 
Perskeltos dalys važiuoja ma
žu Jcaruku kitam 'nuplovimui 
ir tolesniam peržiurejimui. 
Vėliaus pasiunstas vesintojuj 
kur at ves i litas per nuo 24 iki 
3(> valandų. Visa procesą rei
kalauja mažiaus kai}) valanda 
Ihi'ko. ’

Mėsos Peržiūrėjimas.
Peržiūrėjimas mėsos yra la

bai svarbi pakavimo procedū
ra. Jaigu pakuotėj# t veda 
tarpvallstiju bizni, peržiureįji- 
mas atliktas valdžios inspo'k- 
toi’iu, po priežiūra Suv. Vals-

praszalintos ir nuj/lauto 
peržiurejimui. Kiekvieno gy 
vulio dalvs

Kiek vieno

mus produktus. Daugelis isz 
ju yra labai svarbus žmonijai, 
ir keli, kai}) tai “insulin” ir 

[lepsiu” labai plaezia i .varto
jami gyilyloju ir czirurgu.

Beveik visą mesa prodnkuo- 
apart tos 

kuri l‘ks})ortuota ar skersta 
ant tikiu, parduota per airtra- 
raukius (retail) mėsos parda
vinėtojus, 'kurie 
nuo pakuotojo arba 
ler” 
sa isz pakavimo insteigos n-rba 
isz savo skyrių automobiliu 
trakais, vagonais, gdlžkcliais ir 
1.1., arba geru karu lie'lio sis-' 
tema. Karu kelio sistema pa-1 

........-    • " ■■ ~   į -- --ir -   — - ■■ ■ --1   - ■

insulin
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ta- Su v.
oksport nota

Raportas Suv. Vals. 
Departamento 

Packers ir Stockvardo Admin- 
istration pranesza, kad 1925 
m., 514 pakavimo insteigu pa
prastas (pelnas yra 1.6999 cen
tai isz kiekvieno dolerio.

Mėsos Vieta Valgyje.
Per amžius mesa sudarė 

svarbia dali žmogaus maisto. 
Labai daug žmonių vartojo tik 

ir gyvuliu
X'ailgiu žinovai pripažysta mė
sos svarbumu valgyje. Yra ku
li u i naudinga ddl jos riebumo, 

fosforo, 
rodo, 

s*’ va-l’gvtos

rneša produktus

ar

ir, būtent, 
Marijos 'Tcrezijos

Austrijos anūke, — žymiau
sios moters istorijoj, — kai}) ji 
sz'lnoja savo celes asla.

Kaij) tu *mahai, ’kas jai to
mis dienomis teikė geriausio 
malonumo: ar prisihiinimas, 
kad ji garbingo karaliaus duk
tė, ar jos pat yrimas atlikime 
ruoszos, kurios ji insigijo dar 
būdama laiminga karalaite, 
kdl gyveno rūmuose, apsupta 
didelio skaieziaus tarnu?”

“Ar tai yra tikra istorija?”
“Tai]), Emilija, kiekvienas 

žodis yra tikras ir dar dau*- 
giau, ka asz tau galiu tik pasa
kyti.”

Kas gi,
sidare ?”

Ji buvo, pagaliau, isz ka
lėjimo iszleista ir misi austa in 
Austrija pas jos motina. Bet 
praėjo net mdtai nuo jos atėji
mo in Vienna, ligi vėl ji pirma 
karta galėjo nusiszypsoti. Nors 
ji pasiekė 
amžiaus,

'Tai}), ir jos istorija yra la-

Praszau, nrotirt, papasakok 
man ja.

Daugiau, kaip priesz 100 
Prancūzijos 'karalium 

buvo Liudvikas XVI ir Marija 
Antoinette buvo jo žmona. Ka
ralius ir karaliene nebuvo vi
sai bedieviai, bot jie gyveno be 
rupesnio diena isz dienos, mė
go daugybe smaguriavimu. Jie 
pamirszo, kad tai buvo ju pa
reiga atsižvelgti iii liaudi. Jie 
dažnai iszlleisdavo dideles su
mas j)inigu vieninteliams savo 
smaguriavimams. O visa tauta 
kenti1 skurdą. Del to liaudis bu
vo nepatenkinta, ir kai. paga-. 
Bau,

4 4

met n

4 4 pagaliau, su ja pa

4 4
«»

ddl jos riebumo 
ir vitaminu, 

kad mesa 
net 96 nuo- 

mesos vra 
—E.LJ.S.

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkaa Skvajeria

geleži a, 
Tyrinėjimai 

vi r'rn ima

<*

lengvai 
szi.inl h ...... 
kūno šuvartota.

<

Liudvikas su

tiesiog perka
‘ ‘ whdlpsa-

. Pakuotojas iszdallina me-* Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka
visokius legalisz.kus reikalus,

32 W. PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.
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NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

I b < 1

Su 283 Naujais Paveikslais.
I

160 Puslapiu.
8 coliu ilgio, 5% col. ploczio

1 ■ir

f

Pagorintas ir padaugintas 
iszloidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszeziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai
^apdaryta kietais audeklineis 
apdarais. PREKE $1.50 
W. D. Boczkauskas - Co.,

I r Ii
Mahąnoy City, Pa.
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Antoinette 
pamate savo klaula, kuria jie 

stengėsi savo 
gyvenimą pakeisti, jau buvo 
per ve4u. Liaudis, savo vadu 
jiaskatinYa, karalių pora žiau
riai pamokė. Karalius ir kara
liene kartu su ju a'biem vaikais 
buvo sugauti ir uždaryti in ka
lėjimą. ,

rTuomet Prancūzijoj vieszpa- 
tavo 'baisus laikai, ir kiekvie- 
nas, kuris pusi rodydavo i ata
ri amas, kad buvo palankus ka
raliui, būdavo kiszutmas kalė
jimai! arba po giliotina velka
mas. Sugautieji praleisdavo 
laika, kaip sau norėjo. Kara
lius kasdien mokydavo savo 
-sunu ir dukterį arba paskaity
davo ka nors visiems, o Marija 
Antoinette, Madame Eliza
beths, 'karaliaus duktė ir jau

niu Terese sjuvo.
Po kurio laiko 

liaudis iszvilko karalių ir ji už- 
musze. Netrukus atskyrė ma
ža sunu nuo plotinos, sesers ir 
tetos, ir uždare ji viena po prie
žiūra žiauraus kalėjimo virszi- 
ninko. Po. to atėjo eile "Marijai

buvo padare, ir

M udame

l

aukszto, 70 metu, 
niekados jitacziau 

neiržmirszo tu baisiu kalėjimo
skausmu.

Sztai ko asz uorecziau tave 
pamokinti. Nors kartais butu 
labai malonu būti karalaite, ta- 
cziau kita syk gali buti danne- 
la imi ilgesne. Nėra gyvenime 
tokio luomo, ar jis butu auksz- 
las, ar žemas, kuriame mergai
tei namu ruoszos prityrimas 
nebūtu reikalingas, iszauklcta 
mergaite visuomet turi mokėti 
namu ruoszos darbu.’’

Vaikai ne visuomet gali vis
ką gerai suprasti. Del to ir ne
sakau, kad EmHija nuo to lai
ko tuoj pamilo tuos darbus — 
sravima ir vailyma. Vienok ne- 
pamirszkit, mieli skaitytojai ir 
skaitytojos, kad visuomet yra 
auks’ztesne, kilnesne ta mote
ris, kuri ihvairiose gyvenimo

• • > • • « • N
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aplinkybėse panaudoja savo 
žinojimu ir sugebejima geram 
darbui. Kuri nenusigąstą jo
kios pareigos, kuria ji turi at- 
t • t >1 • . • k • Iv* • ••

Antoinette1! buti nugiliotinuo- 
tai. 'Tas invyko 1793m., Spaliu 
men. 16d, Tik Marija Terese 
buvo 'likusi su savo teta Ma
dame Elizabeth’a.

Bet ir szi draugyste ilgai ne
išliko: niadame Elizabeth’a 
buvo tuoj iszvesta ir nužudyta. 
Ir taip vargo vargsze szeszioli-

1

j

w

likti, o tiktai džiaugsmingai ir 
ramiai to darbo imasi.

Sziuos straipsnelius isz Vo- 
kiecziu kalbos verte

St. Szerksznus.
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BROLIO BALSAS 
ISZ KAPU

*

HEI SZOKIKAI SZTAI NAUJAS SZOKIS “THE YALE BLUES”
.. ................................... -1 ■ - .......................................
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Hie Yaile Bines kuri invede karalaitis Prince of

L

Pajeszkau mano broli Tuma 
Budiali ])acinanfis isz Suval- 
kn Red., Seimi Ajiskr., Kapcig- 
miesezio Valsi’ziaus, Juskoniu 
Kaimo. Pirmiau gyveno Sc)u‘-| 
noclady, N. Y. dabar nežinau 
kur. Jeigu kas apie ji žino, mel
džiu prani’szl anl szio adreso:

Pel e r Budini is
• <S GiTlis Avė.,

fl t m
w

■Al

užduoti. Na, ar vieVVsi ar 
IhnkVl it

Giedrus pavasariu lytmetys.
Szvelnutis pietų vėjelis mulo- ne, man pradėjus 
niai glostė žaliuojanezius pie-' szventai pildyt saVo priederme* 

ranka a t elne nuo 
manes liga, ir ])ranyko baime 
— visiszkai 'sveikti likau, rodo.' 
kad nebuvau sirgus Mat.’ Die
vas vra galingas ir kartu mie-

vas ir pražydusiu geliu žiedus.
Isz giedraus dangaus žėrėjo 

baltveide saule ilgais, nepei- 
traukiamais spinduliais, ir bu- 
cziavo kiekviena žiedelio la
peli Saulutes meile visur viesz 
patavo 
girioje. Vituris auksztai paki
lęs skambaneziu savo balsu 
sveįj:ino iszauszusi 
pa kilusi 
miego artoju.

]>aukszteliu skambėjo
gi-

Sil VO

I
I,

— ’kaip su

Kingston, I a.

(f
M

taradaika'
i
'k,

■■
"I
■■i

Dovanu $10 tam kuris pir- 
|mas ])ianesz apie Antanu Ja- 
’knli, ar gyvas kur ar miros, pa 
įeina isz Lietuvos Radzunu Kai
melio, A lytaus Valseziaus ir 
Apskriczio. Pribuvo in Ameri
ka 1893 mele gyveno Connecti
cut State 1901, paskiaus girdė
jau gyveno Brockton, Mass. 18 
metu kaip negirdėjau apie ji. 

svarbu reikalą
apie ji žinot, jo giminaitis Jur
gis Adomaviczia. 
sas:

Jurgis ,
75 Lee Park Ave., 

Wilkes-Barre, Pa.

t o o
laszirdingas, tik reikia melst jo 

; ir iszklausys 
tikro praszymo kiekvieno...

— Moeziute, ar, nemalone 
turn papasakot man, 

numirėlio balsas isz- 
Ko’kiu budu tas

— pievoje ir tamsioje o jis nepamirsz

savo
rytmetį ir 

isz nakties saldaus 
Tukstancziai

balsu
vy<zniu sodely] ir žalioje

visi gėrėjosi, džiaugė
si, sveikino iszauszusi pa vasa
rio rvta.

Paėmė?
ėjau pagiriu,
žaliuojanezius

noje

in rankn szautuva, 
žiūrėdamas in 
laukus, žiūre 

jau in nepermatoma giria, in 
auksztus szakotus medžius ir 
klausiaus slaptingo ju szlame- 
jimo — osziiuo.

Pagiryje, szalia vieszkelio, 
einanezio per giria, pamaeziau

kai]) ta)

nom viename

gide jo 
gazdint jus?
galėjo i n Vyk t f

— Asz buvau dar tik sze- 
sziolikos metu mergaite. Gyvo 

kaimelyje am
ukes. Mes augom prie savo te
veliu trys isz viso: asz, mano 
sesute Alena ir broli's Jonas. 
Jonas ir Alena buvo dvynukai. 
Netolimai nuo mus 
buvo viena krautuve 
laike du vyrai*

Baniai. Žmones pa- 
jie yra dideli

kaimelio 
kuria už-

— Simonas ii
Julius — 
šakodavo, 
kazvi niPkai ir buk tai užlaiky- 

žilaplauke senute besėdint, ku- davo kazyrnyczia, 
rios akvs buvo gi 
sio> veidas raukszletas, isz- 
džiuves rankos 
kaulai iszmarginti

kad

, bet buvo 
iliai 'induliu-* policijos jiersekiojami, tad vis

ką palike, turėjo nesždintis to- 
vien liati.

melvnomis | A eliaus pradėjo žmones szne- 
didelemis gyslomis. Ji tvarkei ket kad jie ir ežia slapta kur 
koki tai ryszuliuka, kuri 
jo su savimi ir sau probalsiai 

\sz nuėjau prie viesz-

sunykę,

kalbėjo. > 
kelio patyri senutes 

i r

ture-: (ai anl virszaus krautuves už- 
1 laiko kazvrnvczia, in kuria isz 
; visos apielinlkes jauni vaikinai 

ankstvbn' sueina ir kazyruoja per iszli-
prisiartinęs sas naktis ir prakazyrave pini- 

jos, pasveikinau,
“Gera rvta”.

A ežiu sūnaiti i
Bet

at>ilankyma 
prie 
mas

Sztai naujauses szokis vadmainas 
W ales, Londone. Szokikai yra pana Mar

Jnrgis Kerpe, vienas isz pir
mutiniu buvo, kuris 
broli krumuos negyva ir kuris 
Įiirmas pranesze mums ta bai
siai liūdna žinia. Anksti ryta, 
eidamas in Barnio krautuve 
parneszt ka nors del savo mo- 
Įjuos ir taku beeidamas pamali 
krauju kuriuos pasekęs, atrado 
lavona mus brolio. Vėliaus jis 
prajiesze policijai; kuri pribu
vus, apžiurėjo lavona ir nužu
dymo priežastis, pradėjo savo 
darba. Pradėjo klausinėt žmo
nių ir daugeli ju suėmė lyrine 
jimui.
mantinejo Barnius kūrins buvo 
stale Ti(*t priesz teismą, bet ne 
suradus kaltes ant ju —paliuo- 
savo ii’ taip praėjo žmogžudys į malonus yra. vakaras sziandici- 
nesirsektas, 1 
neprisipažino.

Po laidotuvių brolio, in koki 
viena diena, ;

Į’i'liu darželyj ir prižiu- į drąsinus 
gėlės:

at rado

Cžvis. claugitausia ‘ka- I

Po Kalėdų balius vienojo 
vietoje atsibuvo, 

Ant kuriu daugelis svecziu 
pribuvo, 

Mat burdingbosi.s <st-uboje 
pavėlino šapki,

1 Jepe nors ir sprandus sau 
nusisuki.

Bet ant ga-lo visos merginos 
turėjo iszbegt, 

L- kitam kambaryje pasidlept, 
O už tai, kad vaikinai per 

daug munszaino Iprejo, 
Kad liežuvio žiolyje ne ap

sukt negalėjo.
Bet ir ten merginas atrado, 

siusi |)iiulejo, 
tas viskas aid gero 

neiszejo,
Svecziai liepę pasiutėliams 

a|)simalszyt.
Turėjo per duris brukau 

iszpraszyt, 
Ir kogi'eicziausia iszsineszdint.

# • #

Kad ji gala tas Baltimores 
miestas, 

Nors garsingas jojo vardas,
K a ten asz per Kalėdas 

maeziau.
Net visas a]>kvaitau, 
Pulkelis bobų suėjo, 

Koki ten kriauezuka lovoj 
užtiko, 

Kuris vienas namię pasiliko.
TP. i Ir i itifejAe -ii i

“Tlie \ aile. Blues”
ariela Weed su savo partneriu Arlliur Murray.

pradėjo dribt ant žemes, vie
nok sziaip taip susilaikė ir pri
siartinęs prie medžio, atsirėmė 

sunkiai

t r’ ’ i1 Turiu didžiai

kSziai|> taip priprasziaii 
ja kad eitu pas gydytoja. Gy
dytojas isztyrinęjes surado, 
kad ji nuo didelio gailcsczio ir 
susigraužimo gavo smegenų su- 
m i szi m o liga.

Viena, gražu pav.nkari stovė
jau pas vareziukus ir žiurėjau 
in skaiseziai žydinezius ir sau
les gaivinanezius rožių žiedus 
— ]iainaeziau ateinant linksma 
Jurgi. Manau sau ri'ikia pa
klaust jo kaslin'k A Ienos pasa
kojimo link brolio sekiojimu 

ja, bet nežinau
ežia, pradėt...

Gera vakaru — tarė jis 
prisiartindamas prie manes;

— 2\cziu už gera vakaru —

kioja.

paskui kai])

in ji, akis primerkęs 
atsiduso.

— Ka t re, 
manes prabilo jis. Priėjau prie 
jo. —- Katre, asz nužudžiau —- 
nuszoviau Joną. Ar matei kai]) 
asz gulėjau anl žemes! Tai jis 

mane taip, kai]) asz ji
laikiau, 
viau. Ta 
Barnio kazyrnyczioj. Atmeni, 
— asz buvau pas jus. O eida
mas namo susitikau Joną ei
nant isz Barnio nusiminusi, 
pilki a.
šia u, kas yra,

Sztai adre- 
t.J.23 

Adomaviczius

laike

eiksz szia n prie

tada, kada ji nnszo- 
nakti asz nebuvau

'lį

iFi
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Pajeszkau savo broliu Karo
liu ir Petra ir sesele Alena Ma- 
culioniu, jie paeina isz Stara- 
])oles pav., .Jevaravo Gmino, 
Igliaukos Para., Slainansu kai
mo. Jei kas apie juos žino ar 
gyvi ar mirė, meldžiu praneszt 
ant szio adreso: (t.F.20

.\ es r 1111

mt sz/io adreso:
Sam Masulon

Box 383,
Greenville, N. C.; Barnio

Susistabdes ji užklau- 
ar vėl nepasise

kimas su pinigais? Jis paemes 
mane už pecziu drueziai pakra
tė ir isz mano rankovių iszkri- 

— tūzai,

po vyruAsz Ona Juknike
Bundziene pajeszkau savo bro
lio vaika Juozapa Jukna arba 
Jukneviczia. Jisai seninus gy
veno Raseinių Apskr., ir Para.. 
Biliūnu Dvare, dabar nežinau

Jaigu kas apie ji žino,

kol vėliau patsai Į — aiatsakiau.
Jurgigus, (*ina namo gryni kai]) bi

zūnai.
už gert- j Viena 

del manes Į sze mus tėveliui, kad
Sztai: brolis Jonas ir artimiausia’s jo 

jau arti prieszpiecziu ; draugas Jurgis Kerpe irgi eina 
asz vos giria perėjau.1 in Barnio kazvrnvczia. Už ka 

t<‘Velis labai supyko ir juos nn- 
*it. Sakau, kol sau-! baudė. Po tėvo pabaudos. Jur- 

nc-; gis pasiszaukia

tarda-

diena, kas tai prane- 
teveliui, kad ir musrvta. Bet rvtas •' •

>ziandien nelabai geras, 
saulute 
pakilus o j 
Gan ankstyvai pakilau szi ryta 
ir leidausi < 
lute nepakilus auksztai ir 
kaitina, bus geriau ir daugiau 
galėsiu nueit, 
man užėjo 
mint pradėjau slabt, rtkyse pa kad neįmanau kad ji žino, ii 
sidare tamsu galvoj ūžia, kojos , prižadėjau jam viską daryt, 
stingsta ir vos ne vos ]>aje- kad ji nesužinotu ir kad viskam 
giau giria pereit ir sukniubau butu slaptybėje nuo jos. Gaila 
czionai. ’man buvo Jurgio, nes asz žino-

mano nuosza
• liai ir klausia, ar Alena nežino, 
i kad mes su Jonu buvom pasBet kažin k a

szi rvta. kad beei- 1 Barni kazvruot ? Asz atsakiau, 
kad

viską

’.man buvo Jurgio, nes asz žino-
Kurgi tamsta keliaujiĮ jau, kad Alena jo tikrai nemy- 

Malyt, kad ne isz musu apielin- Ii ir tik dėlto priimdavo jo 
jis buvo

ir tik dėlto 
draugiszkuma, 
mus brolio artimiaųsis dran
gas. Alena gi labai mylėjo bro- 

Kražius ant szventu Sekminių Ii •Jonu kaipo savo dvynuką ir 
Į del jo buvo atsidavus.

jau ' Kerpe tiek buvo insimylejes in 
trys dienos kai]) iszejau isz na 'Alena, kad be jos negalėjo ap- 
mu. Mat, nuo musu labai toli ;sieit...
in K ra žus, 
kelias dienas nueit, o dar kai]) | giau neinate lankant 
mano sveikatai tai ir daugiau I kazyrnyczia,

kės esat.
Sūnaiti, 

kur keliauna?
klausi
Keliauna

manes 
in I

atlaidų. Esu
Beržininku parapijos, ir

isz anos puses Jurgis

Nuo to laiko niekas ju dali- 
Barnio 

niekas daugiau 
Mat, esu pasižadėjus isz jaunu i nekalbėjo ant ju. Džiaugėmės 
dienu kad per visa gyvenimą i visi kad mus brolis ir jo myli- 
kas metai pesezia atliksiu ke-. mas draugas ne tokie *kaip kad 

*1 _ L .* ; naktis

peseziai einant ima

naktislione in Kražius per Sekminių kiti — nesėdi rsztisas 
' prie kazyriu.

Viena gražu pavasario ryta 
rodyt 

veidą isz po

atlaidus.
— Moeziute, del ko gi tams

ta esat ]>adarius tokius Įiriža-ivos saulutei pradėjus
dus kankyt save su kelionėm • savo skaistųjį
i r ka jie gero gal duot žmogaus auksztu kalneliu ir bert tuks- 

del kokiu tai tanezius auksiniu spinduliu 
jiriežascziu yra daromi ? — pa- ant szlapios žemeles isz po 
klausiau a’sz. j naktužes rasos, sztai netikėtai

mus namelius žiauri

gyvenimui ir

I

— Matau, kad tu, sūnaiti, įpasidke 
nieko nežinai apie prižadus. IrĮžinia; žinia baisios žmogžudys- 
tiesa, kad szios gadynes jauni 
žmones nežino ir negali žinot, 
nes nėra dabar prižadai daromi 
ir žmones in juos netiki tai] 
kai]) senovės laikais.
laikuose daugel buvo daromu 
visokiu prižadu. Asz pasisky . 
rian padaryt prižadus dėlto 
kad viena karta labai iszsigan-

>
mires.

liga,

Senovės:

tęs! — Mus mylimas brolis at
rastas krumuos negyvas 
žudytas žiauraus 
rankos buvo paszautas ir

!jo visas kraujuos paplukęs ne
toli nuo tako, kuris ėjo per gi
ria nuo kaimo in Barnio krau
tu ve ir szalia lavono gulėjo nu
mesta trys kazvru tūzai . At ši
meliu gerai dar ir sziandien ta 
liūdna mums ryta, kuomet mo
tina sužinojus žmogžudyste

nu- 
žmogžudžio 

gule-

ar tau Alena nie
ko nesako apie .Jono persekio- to trVs’kazyros 

isz j ima jos?
r”?”.......

kn- 
no-

Bet. nustebau pama-|sziodavau ir iszgrajindavau pi- 
rožes radastas,1 ežius, kad ir jam kas nors ne-jnigus isz .Jono. Jonas pamatei* 

. g<

užklausiau jo pasimenesi laiko, 
buvau g 
rinejau 
bijūnus ir kitas. Atėjo ir sesu
te Alena, kuri priėjus prie ma- | raudo ir tik po valandėlės Uli
nes sak<>:

— Katre, ai’ tu tiki in bai- 
lykk‘s — dvasias numinsiu ?

— Kodėl manės klausi to
kio joukingo klausimo? - 
atsakiau jai.

— Asz manu kad jis 
Jonas yra nemiręs — sake ji.

— A-a!! —’suspiegiau asz, 
iszigandns tokio jos pasakymo.

nes teve-

(

a ss

|1S

T vlek, nerdk, 
a Ii iszgirst tavo riksmą — 

a rėžiau prie 
uždėjo savo ranka man

‘ra darosi, nes susiniaisze, uz-

Iriuos asz visuomet slaptai
žinokur.

meldžiu praneszti o tam duo
siu $5 dovanu. Atsiszaukit ant 
szio adreso:

K. Bundza,
‘ 260 Sanders St., 

Athol, Mas

Eikim visos, ji apstok i m, 
Kellis centus iszkovokim.” 
Ka nutarė, taip ir padare, 
Kriaucziukui baime in galva 

invare.
Nuo'lovos paszoko, 

Garsei suszuko:
Dievaž man dovanokit, 

B u kavas mano atiduokit.” 
Ir norėjo nuo bobelių isz- 

sprust, 
Bet tosios jam kaili pradėjo 

skųst,
Nebagolis bego per laukus, 

Sugniaužęs kulokus.
♦;i H 111"

“A, tai tu 
ir užtai visuo

met iszgrajini pinigus isz ma
nes!” T ‘ .
paimt kazyres.
laukdamas griebiau ji už apy
kakles iv parsimeeziau ant že
mes. Ir’įszsiemes vovolvęri, ku
ri visuomet prie saves neszio- 
davau eidama in Barnio kazyr- 
nyczia ir paszoviau ji. Paskui, 
palikes ji, nuėjau namo nieke
lio nepatemijamas.
dėlto, nes bijojau kad nesužino
tu Alena ir jos szeimyna apie 
musu noiszlaikymo žodžio nuo 
kazv ravimo.' 
mot neteisingai 
vau.
mano suktybes ir todėl nuta
riau ji nuszaut. O kadangi asz 
ta vakaru pebuvau pas Barni, 
tai niekas ne nepamanė ant 
manes 'kad asz bueziau pada
ręs ta baisu darbu. Dabar eik 

ir pasakyk tėvams ir 
kad asz nuszoviau Jo

kazyres, suszuko: 
toks draugas! (t.102

i ko neaiszkiai atsa'ke, kad ne.
Jurgi eime jiasivaiksz- 

cziot, nes toks malonus oras szi 
vakaru,. 'kuris viliote 
iszeit kur in lauka ir 
puot tyru oru —

— Gerai, eime 
Nuėjom in ta vieta prie upelio, 
kurioje dar vaikais 
mes — Alima, Jonas ir asz ei
davom žaist prie jo. Tylėjom 
abu eidami. Asz maniau kaip 
ežia jo pradėjus toliau klausi
nėt. Jurgis irgi buvo užsimąs
tęs ka tokio, ėjo 
Mudviem priėjus upeliuką, asz 
sėdau ant akmenio ir žiurėjau 
in sriaunai tekanti upeli, kuris 
tykiai «riuvcno. Jurgis nuosza- 
linai stovėjo ir su syk puolė jis 
drueziai in žeme.
— o, 
kau ne savo balsu iszsigandus. 
Pribėgus prie jo ir bandžiau 
pakelt isz vietos bet ne paju- 

negalejau.
Jurgi! .Jurgi! kas tau 

pasidarė ? Kelkis! Žmones! gel
bėkite!...
g u 1 e j o u e s i j u d i n d a m a s. 
prie upęlio vandens atneszt — 
neturiu kuom. Pribėgus 
prie gulinezio Jurgio ir pradė
jau ji įkelti szaukdama: Jurgi! 
Jurgi! Kelkis! Tuo syk lig kas 
suėmė mano rankas drueziai ir 
suszuko: J“Katre! eik szalin 
nuo zio 
zan!
sa v o 
szo'kau nuo jo Apsidairiau ap
link, niekur nieko nesimafe —• 
jokios gyvos esybes, apart ma
nes ir Jurgio, nebuvo, visur ty- 

vieszpatavo tik 
upelio sriuvenimas girdęjosi.

fa i pasakęs, pasilenkė 
Asz nieko ne-

vilioja 
pa kve- 

pavadinau ji.
1 — sut i ko jis.

būdami,

ATYDA DEL TARNAUTOJU 
KARIUOMENEJE.

Visi kareiviai kurie tarnavo Svie- 
tineje karėje nuo G Apriliaus 1917 
iki 11 Novemberio 1918 mete turi 
tiesa prie Bonuso kuris jiems priklau-

Nuszoviau SO. Todėl privalote iszpildyti aplika
cija priesz Naujus Metus ir paduoti 
in artimiausia skyrių American Le

gion Post. t.D.30

»i

bai g
tarė ji ir priėjo 
manos,
ant peties ir prabilo: — Asz ne 
sakau, kad jis ne g\ ....
res yra bet kuri nors jo 
dalis yra nemirus, kuri sekioja 
mane visuomet. Asz viena no 
kuomet nesu — jis ka nors nori 
man pasakyt 
suprast ka ir ko jis 
manos.

Alenute, kas tau yra, tu 
sergi, reik tau gydytojo?.. — 
pro aszaras kalbėjau jai.

— O, Dieve! Gydytojo 
gali pagelbėt man, a’sz 

nesergu ir man jokio gydyto
jo nereikia... Tik jis mane se
kioja visur ir visada, o kuomet 
Jurgis ateina, tai visai prade
da mane persekiot, ir vis nor; 
ka man sakyt, tik asz negaliu 
suprast.

Alenute, tau negerai da
ros galvoje, tu sergi ir būtinai 
reikia tau gydytojo! Delko g? 
jis gali tave persekiot, juk jis 
mus brolis ir. tavo dvynukas, 
kuri tu tai]) mylėjai; .Jurgio gi 
buvo artimiaųsis draugas ir už 
ka galėtu jis tave persekiot!

— Kada asz tik nueinu 
būnu kambaryje viena 
met jis sekioja mane, 
dieu i'szeidama 
duris drueziai uždariau ir pora 
žingsniu pažengiau nuo ju tai 
rodo lig kas sulaikė mane ir

Iviiivnl A i Lii <mr/1 n 1 . (Į [Į]* Į S

‘ buvo atdarus iki galui ir tarpe

tau, 
bet

yvas ne mi
klino

t vledamas. Asz .Tona visuo- 
apkazyruoda- 

Dabar jis butu iszdaves
6 6 6

yr* t*! receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio kamzezio. 

Užrauna mikrobu*. — Aptieko**

Ka jis

bet asz negaliu 
nori nuo

? •

Atsigryžtn
Jėzau! Jurgis! — suszu-

dint 
szaukt:

Jurgi's kaip negyvas 
Began

vėl

O, Jožmogžudžio!’
Marija!!
balsu iszsigandusi ir at-

suszukau ne

namo
Alenai, 
na. Užmirszkit mane ir atleis
kit man už jums padaryta 
skriauda.

Eik, Katro, 
mane viena,

u z

palikskubėk, 
czionai — sakes 

jis man. Palikusi ji,.tekina lei
dausi namu link. Uždususi par
bėgau ir papasakojau viską tė
veliams ir sesutei. Jie. netikėjo 
isz karto mano papasakojimui. 
Perti.krinimui ju, ėjom visi in 
ta vieta, kur asz ji palikau. At- 
eje, radoni Jurgi gulinti negy
va su

w *

radoni Jurgi
perszauta galva,' kuris 

rankoje laiko savo paties re
volveri. Kadangi saužudysto 
buvo aiszki, tai jokiu tyrinėji
mu nebuvo.

Lietnvlssk** Graboriu*
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motorams. Priel->
narnos preWes.

618 W. Sprue* 81., 
MAHANOY CITY, FA.

300 MARKET 8T., 
> TAMAQUA, I* A.

GYD1KI9 SU ŽOLĖMS

■B

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas

dan iszgirdtis savo tikro brolic 
baisa, kuris buvo jau 
Nuo to ingavau baimes 
kuri kankino ir peiwkiojo ma' i vienatinio sūnelio,’kuri ji myle- 
ne ilga laika. Važinėjau pas jo neapsalkomai—

i- na jo sesute labai nusiminė ne-' žiuręt. Ątsigrežiau 
’ savo.

negelbėjo, j dvilinko. Asz ne pati nežinau ju stovėjo Jonas.
, -

l
sužinojus

ne ilga laika.
visokius gydytojus geriau vi-}
sokias gyduoles kas tik keikias |tekus mylimo brolio ir
patarė — niekas
Ąmžina atilsis, irtus parapijos kas darėsi su manim — rėkiau

1 *1*1 *1**1 I • • 1* 1* •

ir 
visuo - 
Szian- 

isz kambario

J

apalpo. Ale- liepę atsigręžt in duris ir pa-

_______ _ r * a , —.. Gal tik pasirodę 
nabaszninkui kunigėliui, ku-' spiegiau szuukiau, kai]) paini-' Alenute kad uždarei jas,
riam pasiskundus ir pa p ra szi m* szus. Tai baisus reginio buvo ta mažitm Yrėjas kartais galėjo 
rodos jis gyeicziausia liepe ra- ryta mi^ nameliuose. Tėvelis atidaryt?' ' .
szytis in tokius prižadus, kad ramino mus ir nors nenorėjo1 — Vėjo juk vksai sziandien
rodos jis gyeicziausia liepe ra- ryta mi^ nameliuose. Tėvelis atidaryt?

>t> I/klrtiiM r***i v.ml ik , Tumiu/* milu ir n/irs Tuin/*mtr* t ——- X/tf

peszczin atlikcziau'kas metai aiškiai pasirodyt koks 
kelione iii tokias vietas, T 
randasi koplyczios. Pasirinkau neteikus vienatinio sūnelio, bot szatl 
is_ xi. - . :................ :• .

kad lamino mus ir nors nenorėjo 
; szir-

kur dies skausmas* spaude jo siela užmirszt asz tAipgi
a. . . . . • . • . • r *

> nėra ir negalėjo .jis atidaryt,

la negarsus
. . I

Tszgazdinta nematomos esv- 
bes balso, norėjau jau begi 1 inlę 
namu, palikusi ji viena begu
linti, bet staiga sukrutėjo Jur
gis ir pradėjo keltis. Pasikėlė; 
vos ne vos galėdamas pastovet 
ant kojų. Jis atrodė suvargęs, 
perimaines veidas jo iszbales, 
vos pažint buvo galima. Priė
jau arti prie jo ir užklausiau: 
-— Jurgi, ar tu nežinai kas pu- 
žudė mus broli Joną?

— Ar kvaila esi, kad klau
si manės?! K a asz galiu žirtot,

t

f

Kražius ir pradėjau atlikinėt tu jis paliept negalėjo. cziausiu
*

neužmir- kas ji nužudė!... atsako jis
— tvirtino ji kiioivir- piktu balau, ir pradėjo szalin-

kad Jonas ja vis sse- tis nuo manos Bet staiga, vėl
» l

1

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentist a s Mahanojujo. 

Ant antro floro Kline Sstoro.
19 W* Center St. Mahanoy City 

' 11 r -l'1 j10*' h ’- l*'* J »" iiwy'y11 .r

Ant antro floro Kline Sztoro.
»'■ ' J # / ’ i, i /

gamtos nurėdytas ir tik toki valetai 
yra geriausi del Žmogaus kraujo 
atgavimo nes Žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti dot žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai* 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nematinio, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl* 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma* 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bomiogoa, szirdies drebėjimo, 
vandepines ligos, užsisonejusio kata
ro, balt-ligcs ir t.t po 8bc. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virss 
minėtu ligų, tai groicziuus kreipkite* 
pas manė. Asz tukstaneziams šutei*

tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS ' idau sveikata su savo garsioms Žolėms 

J*_  Iza iv* anf ai Irsi! iv Iv* 4vvwt(«i tnanaMILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

iBzbąlsamuoja ir laidoja mirusius
- 4 — k" .__ !.v

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
sta nuo paprascxiauslu iki prakil* 
niausiu. Parsamdo automobiliui dal 
laldotuviu, vafliu* kriksrtyniu s iy 
kHiinns pasivažinėjimams. *

BeU Telefonai

Ui

Biria nuo papraaczlauBlu 1H prairti

i- v

,K

ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 4 spaud’ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink* 
sztals apdarais po $4.7$. Atsiųskite. 
10c. o gausite visokiu žolių ft knygų 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto* 
ju musu žolėms po visus lietuviszkas 
kolonijas. Adresavokite Aziteip:

M. ŽUKAITIS, 
KO GiŲet Rd.

katalogą. Reikalaujame pardavinėto* 
m t ' m fe > «

Spencerport, H* Y. 
n

Tikra jauti Alinersvillej 
užtikau, 

Kada in lenais nukeliavau, " 
Kuris paezia Lietuvoje paliko, 

Bo jokio Skatiko.
Czion atejas pas moterėlė 

. viena, ‘
Persėdėjo kone visa diena, 
Kas ten buvo, to nežinau, 

Tiktai tiek dažinojau, 
Gavo su skaurada per žioti

Kad nuo trepu turėjo nupulti, 
Bet po tam ugadas padare, 
Bobai liežuvi tuom uždare. 

* ♦ v
Ana diena Pottsvilllej Imvau, 

Tikras sorkes ten regėjau, 
Kafp kėli s sportus i h koza 

-gabeno,
Be jokio pardono. ' 

O ir bobclka viena regėjau, 
Balsei tuom nusistebėjau, 

Kaip girta po ittyczes vėžliojo, 
Kur buvo, tai pati nežinojo.. 

Mat in sveczius pas savo 
kūma pribuvo,

Na ir ten in ndlaime pakliuvo, 
Nemielaszirdingai jaja lau

kan iszprasze, 
Norints gana pasilikt praszr. 

Sarmata, kad gaspadincle 
(laukan liepe eit, 

Argi negeriau butu buvę pa
liept in lova nueit,

Kad truputi pramigt, 
O ne tokius juokus daryt. 
Juk ir tu, gaspadin, nekarta 

pasigerdavai,
Per ulyczes svyruodama ėjai, 

O tai]) nedorai su sveciziu 
ių)s i o ja i.

Ant to ir baigiu, eisiu 
iszsi miegot,

O rytoj in kita miestą reikė 
važiuot,

Gal ka naujo po Kalėdų 
pamatysiu, 

Savo meisteriui vėl paraižysiu.
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— Tai ir po Kalėdų.
— Dar lauksime Naujo Me-
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— Linksminosi žinonvliui per 

Kalėdas kaip kam patiko. Bu
vo ir tokiir ka nejauto kokia 
tai dienu. Buvo matyt kelis ap
svaigintus “ramybe”, o ir net 
kelios moterėles vos galėjo pa
eiti — taip buvo silpnos ant 
kojų vežliodamos nuo '’kūmos 
pas kurna.

— Senas metelis inirszta, o 
naujas jau po szonu. Ka mums 
tasai naujasis metas atnesz, 
tai sunku inspeti, nes ateities 
niekas nežino.
vilti kad ne bus blogesnis 
saitą.

----- -------- -------- -----------gSąĮįSaĮĮįįAį. —

MIELASZIRDINGAS
KARALIUS IR 

NEDORI TARNAI
J W .!!!1

mire OO
m

Bet turėkime 
už

— Nesziotojai laikraszezio 
Saules*’

szirdingai dekavoja
v isi ems sk a i t y t o j n m s 

už dova
nas už kalendorius. Visi džiau
gėsi isz kalendoriaus ir nesi- 
g

4 4

ailejo ajMlovanoti vaikus.
— Girdot kad didele kom

panija isz Chicago, Sears, Koe- 
bucik & Co. ketina atidaryti 
sztora Coffee name po nauju 
metu.

— M a Hanojaus paežius in 
viena diena priesz Kalėdas isz- 
siunle 46 tukstanezius gromu
lį! ir postkareziu ir tukstan- 
czins visokiu pakeliu. Szimet 
paczta s 
ne kai j) kituose metuose.

— Nuo j nuėjusios 
ežios Ijocust Mountain 
būtoje Shonadorije bus atida
ryta del svecziu nuo 1 lyg 5 po 
piet ir nuo 7 lyg 8 vakarais ku
rie geidžia atlankyti ligonius. 
Tos valandos trauksis lyg po 
nunjirmctti.

— Edvardas Strielkus,
317 W. Mahanoy Avė., 

laiko darbo Mahanov City ka- 
syldosia aplaike sužeidimą ko
jos praeita Pctnyczia. Edvar
das turėjo skaudžias Kalėdas 
ir pagulės keliolika dienu. Li
kos nuvežtas in Ašhlando li
gonbute ant egzamino per ek- 
serei spindulius.

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
t Laidotuves K. Ivanaue- 

kienos, atsibuvo isz namu Jo
no Juodeszko, 114 N.. Bowers 
uli., su bažnytinėms apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje, praei
ta Kelverga ant kuriu dalyba- 
vo daugelis žmonių.

Tamaqua, Pa. f Antanas ^u- 
kauckas, 39 metu, 128 Gay uli., 

diena Decemberio,
sirgdamas tris metus suvir- 
szum. Velionis paliko dideliam 
nubudime paezia Marijona,- 
vaikus Katro 15 metu, Alberta 
14 metu ir Edvardą 10 metu; 
taipgi paliko seseria ir broli 
Andriu kaipo ir seseris Degu
tiene ir Auksztakalniene ir mo
tina, tris brolius ir tris seseris 
Lietuvoje. Pribuvo in Amerika 
turėdamas 17 metu. Laidotu
ves atsibuvo Panedelyje su 
apeigoms S.S. Petro ir Povylo 
bažnyczioje. Velionio 
gyvena Suvalkų rody boję, Ma
rijampolės apsk., Gudeliu vals. 
ir Paszieksztupio kaimo.

paezia

metu.
Panedelyje

motina

metu,

v i šok i u 
turėjo daugiau darbo

Ashley, Pa. — Paszautas isz 
netyeziu, Petrukas
ežius, 6 metu, randasi Mercy 
ligonbutejo kovojantis su mir- 
czia. Jojo draugas Jonas Vi
sockis (i metu isz Hanover, ku
ris szaude isz mažo karabino, 
paleido szuvi.

Mockevi-

Petnv- 
ligon-

oo

— Panedclio diena szeimy- 
na, pažystami ir gimines ap- 
vaiksztinejo gimimo diena .Fo
no Ardicfco (Hardv), kuris ta 

i irdiena silsi lauke 70 meteliu 
da sziadien vra drūtas ir svei
kas. Ardickas pribuvo in Ame
rika 1883 mete, pergyveno Ma- 
hanojuj 40 metu, vedos 45 me
tus ir turi du su nu ir penkias 
dukteris — iszskiriant viena 
(lukteri, visi apsivedia. Kady 
pribuvo in New Yorka, 
skatiko, ėjo pekszczias iu She- 
nadori per dvyloka dienu. Jo 
apsaknnai ir kentėjimai kada 
pribuvo in Amerika yra labai 
akyvi ir užimanti del visu. Vė
linamo musu senam biznieriui 
sulaukti szimta meteliu ir 
džiaugsmo isz savo vaikeliu. Jo 
prisiegele da gyva, sveika ir ne 
pasiduoda savo Joneliui 
katoje.

be

svei-
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< lines
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NAUJO METO 
MUMMERS PARODA

PHILADELHPIA
PANEDELI 2 SAUSIO

Specialia treinaa Panedclio ryta

hz Iszeis
Locust Gap ........................ 1:55
Gordon .........................   2:15
Ashland ..................................... 2:21
Shenandoah ........................ 2:00
Girardville...........................  2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 
Grįžtant— Ekskursinis treinas ap
leis Philadelphia 6:20 vai. ta pati 
vakara in virsz-minžtas vietas. 
Tikietai geri tik ant virsz-mlnčo 
Speciallszko ekskursinio trelno.

DUBELTAVAS 
TIKIETAI$3.50

• •

• •

6:00

Ant Readingo Geležinkelio 
„ji iy 1,1 *

Paskutines Žinutes.

— Stra ikie-

U Koosevelt Field, N. Y. — 
Mrs. Frnnciszka Grnyson, isz- 
leke eroplanu Subatoje in An
glija. Du vyrai jai draugavo 
toje orinėje kelionėje.

1i Pittsburgh,
riai padėjo bomba po namu 
daktaro DaVid Davis, kuris už 
daug rūpinosi straiklaužeis. 
Visas namas suardytas.

fl Hazleton, Pa.
plozija gazo No. 1 kasyklosia 
Cranberry likos baisiai apde
ginti penki anglokasiai. Visi li
kos nuvežti in ligonbute.

rūpinosi

Per eks-

TARPVARGAS 
STRAIKUOJANCZIU 

ANGLEKASIU.

Pittsburgh,'Pa. — Visos czio- 
nai tines bažnyczios pradėjo 
rinkti aukas ant suszelpiino 
tukstanezinms moterims ir vai
kams straikuojaneziu angloka- 
>iu sziam distrikte, kurie per 
žiema bus priversti iszgyventi 
barakuose ir kitose kvatierose 
sukaltos ant greito per angle- 
kasiu unija.

Virszininka) apskaito, kad 
sziadien tuose 'barakuose gy
vena nemažiau kai]) 1900 szei
mynu ir da pąstatys del 1,500 
szoiinvnu kuriems kerszina isz- f
mesti isz kompanieznu stubu.

gyvena bara

ant.

apskaito,

'Lieji vurgszai
kuose didžiausiam varge. Vai- 

tinkamu drapanų 
o juju kasdieniniu 
bulves ir žirniai.

kai neturi
ant žiemos, 
maistu vra
Tukstancziai vaiku negali lan
kytis in mokslaines neturėda
mi szillu drabužiu. I

ANT BANDOS.

Kreipkitės 
(t.D.30

Penkin ruimu namas ant Ca
tawissa ui vežios, f 

ant adreso.
Herman Coffee,

34 W. Centre St 
Mahanoy City, Pa.

PUIKUS GURBINEI 
SIENINIAI KALENDORIAI 

ANT 1928 METO!

M

Kas prisiuns Viena Dolori aplaikys 
4 Puikus Garbiniu* Sieninius Kalen
dorius ant 1928 meto. Prie kožno 
kalendoriaus yra prisiūta szventuju 
kalendoris su pasnykais. Kalendoriai 
turi krepsziuka de! szuku, špilkų ar 
szopeczio. 
Užpjauti.

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

Puikei iszmarginti

l

ir

, Ii

KANTICZKOS arba (tamlu. knyga, 
paprastais kištais apdarais. Prska |1, 

W. D. BOCZKAUSKA8 - CO., 
MAHANOY CITY, PA,

'' T o ■
i * i M
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SAULE) -<

siunstus gnulus!... Juk jie lau
ke net a^ztuones valandas.

— Tai no trtvo reikalas 
kvaili!... , ' •

— Bot, tąmista, reikėtų elg-. 
tis miclaszirdingai ir neduoti 
žmoniems taip ilgai laukti ir 
tiek laiįo gidszinti, o prick 
tam jiems labai sunku... iszba- 
dėja, nuvaYge ir..

— ^ylek it traukis szalin!

no

I

I. Hl. ■

MOTERYS

"J 1

n-

KĖLĖS EIS PER DIDELI NAMA.
Ateityje bus mažai Vietos ant vdyezin del žmonių ir aato- 

mobiliu, todėl jau iszlaik inžinieriai ir arkitektai daro planus 
Paveikslas parodo 

nauja budinka 32 laųisniu augszczio pro kuri veda kc*le del

INDUSTRIJOSE
Kad dauginus kkip nsztuoni 

ir puse milijonu ano toru. Suv. 
Valstijose dirba už ųlga yra 
neužginczijmtMis faktas, ir vie
nas kuris suktile daug klausy
mu. . -

I ■

Aus- 
Franciszkui

l^eszpatiaujant šernam 
karaliui

Juozupui, kuris buvo labai 
mieln.'jzirdingns del savo pado- 
nu, viena meta užėjo Czekijo,: 
didelis badas.

Karaius nusiuntė badaujan
tiems gyventojams transportu 
jevu, prisakydamas virszinin- diera ir rodydamas ant kara- 

* ‘ ‘ ’ “'liszkos žvaigždes ant krutinės
suszuko:

— O, tu nedoras žmoguli, ži-

t rijos

iszdalytl

Czia ne tavo reikalas, asz ežia 
virszininkas irdavau kaip man 
patinka! r ‘

Ant tuju žodžiu karalius,bai
siai supyko ant tokio nedoram,
virszininko, atsegė savo njan-

Bet koki dai’ba tos moterys 
dil’ba? Kiek yra vietiniu ir 
kieį svetimtaueziu ju tarpe! 
Kelkio amžiaus tos darbininkes 
ir kiek isz ju nesidauke 25 me
tus?

Dauginus kaip 20 nuoszimtis 
(lirbuneziu ypatų SuV. Valsti
jose yra moterys, kuriu skai- 
ezius dasieke 8,550,000. Du np- 
lijonai ir puse tu motoru dirba 
namuose ir apie du milijonai 
dirba fabrikuose. Milijonas ir 
puse diiTia rasztinesc ir milijo
nas (profesioualiszkuose užsi
ėmimuose.

New Ycirkas turi didžiausia 
skaieziu darbininku t— suvirsz 
milijoną. Pennsyilvanija antroj 
vietoj su 690,000; Fllinois su 
1)40,000 ir Massachusetts ket
virta su 500,000. <

Isz dirbuneziu moterų 
virsz 3,700,000, arba 43 nuo- 
szimtis, yra vietines baltos vie
tiniu tėvu. Daugiaus kaip 2,-

kJHl

liszkos žvaigždes ant krutinės

— O, tu nedoras žmoguli, ži
nok ie kad kalbi su. ciesorium 
kuris prie,sz tave stovi. Nuo 
szios valandos daugiau nebusi

kains teisingai juos 
tarp žmonių.

Idant datirti ar virszininka: 
tiesingai pildo savo priederys- 
tes, karalius pasiėmęs tik viena 
tania su savim nuvažiavo 
maža miesteli in 'kur buvo nu- virszininku ir busi rustai už tai 
siuntęs javus. Karalius buvo 
pasirengęs kaipo prastas karei
vis. Sustojas ties virszininko 
namu pamate pilnus javu veži
mus, o szalift 
kaimiecziu buri. Isz pat n’to 
jie susiirinkia czion kantrei lau
ko kada pradės 
net.

Karalius, kuris buvo susto
jas artimame nuo virszininko 
namu, vieszbutije, ilgai žiurėjo 
isz lango in laukianczius varg- 
szus. Ant galo netekės kantry
bes nuėjo sužinoti, kodėl virszi
ninkas taip gaiszina ir nedali
na. jiems.

Prisiartinęs prie seniausio 
kaimieezio, karalius užklausė:

— Tėvai, 
ežia lauki?

— Oi ponuli, jau asztuonios 
valandos, — atsake atsidusęs 
giliai senukas. — Musu arkliai 
stimpa badu, ba nežinojome, 
kad tai]) ilgai turėsimo laukti 
ir nepasiomem del ju ]>aszaro, o 
namie lauikc alkani vaikai ir 
žmona.

— Ta i kodėl jus nesi krai
pėte prie virszininkot— klau
so karalius.

— Kad virszininkan turi* 
svccziu, jis los^ia kpr|opiis ir 
negali iszeiti.

Karalius dirsteĮejo in yįduri 
ir pamatęs sedinc^hlfi tarp hvc- 
cziu virszininka ženge prie du
rų.

Prie duriu pasitiko su rasz- 
tininku sakydamas in ji:

— Praszau paszaukti poną 
virszininka.

— Ponas virszininkas ne
gali dabar priimti nepažysta
mu.

in

ju laukiancziu 
Isz

jevus iszdali-

prie

kiek laiko jau

juom— Bet asz noriu su 
tuojaus pasimatyt ir meldžiu 
tuojaus jam apie tai praneszti.

Raszt įninkąs i nėjo in vidų 
kur gana ilgai užtruko. Ant 
galo atėjo virszininkas kuris 
piktu balsu paszauke:

— Ko tu nori ir kas per 
vienas, kad man linksma laika 
pert rauk i net uln?

— Karaliszkas kareivis, — 
mandagiai atsake karalius.

— Ko nori nuo manės asilo, 
kalbėk greitai?

— Kaip Dieva mylite, isz- 
dalvkite tiems
badaujantiems žmoniems

PERSŽALIMAŠ~YRA PAVOJINGAS,
PR ASZ ALINKITE SU LUNGE HEAL A

va rgingienis 
pri-

nubaustas!
Atsikreipdamas in rasztinin- ' " ‘ j
— Esi paskirtas per mane 

virszininku ir imkies greitai; 
prie darbo iszdalinet tiems 
vargszams rei'kaŲngus grudns.

kn maloniai prakalbėjo:

Žmonis dagirdq»,kad tai ka
ralius, klaupė ant Jceliu deka- 
vodanri už jo mielaszirdyste. O 
norints ir virszininkas klaupė 
ant keliu perpraszydamas ka
ralių, bet tasai biD’o užsikloto-

Io-

jas ant tokio besziidžio žmo
gaus ir iszvaziavo namo.

Kiek panusziu ponulių virszi- 
ninku turime sziadien Lietuvo
je, kurie kancelearijuosia
szia kazyras ir gere arbata su 
panelėms',, o žmonelei lauke ko- 
nia per visk diena prie duru 
melsdami pasimatymu su ponu 
virszininku! *— F.

I

\ . I
r
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ant užbėgi mo susigrūdimo ant ulycziu.

1

Nosinis Kataras ir Asthma
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, GėVkHnis kosuljs,- Plautie, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
f '
Galvos perszailmas, ŪŽkimfmas gali

Bronkitet, GėtkHnia koauljs,* Plauti*, 
1 

kurtumai .jusyiia, Ujymai galvoji, 
Galvos perazallmas, USkimfmas gali 
von, Isr prisfakio galvot skanumai. 
Neapmokama 'gyduole naudojama bu 
stebėtina pasekme per 80 metu.
Neapmokama ‘gyduole naudojama

PREKE 25c.' (užmokesti prisluskite 
pinigais ne įtampomis). Iszrasta h 
parduodam^ vien tik per

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

■ .

pinigais ne stempomis). Iszrasta h

*

virta su 500,000.
su-

automobiliu isz Grand Cėntral Terminal in Park Ave., mieste 
New Yorke.

.......  * ii i i W WPR

Alabama valstijoj

000,000, arba 23 nuoszimtis, 
vra baltos svetimu arba mai-

, ir apie 1,1.20,000, 
nnoszimti'S, yra sve

timtautes. .
Amžius daugumos dirban- 

eziu moterių yra tarpe 25 ir 44 
mdlu. Merginos nuo 20 iki 24 
metu sudaro 38 nuoszimti visu 
dirbaneziu moterų.

Nuo pasaulio pradžios vyrai 
reikai’.'avo, ir gavo, moterų pa-’ 
gt'lba iszgairti gyvenimo ręik- 
menus sau . ir szeimvnoms. 
Prįosz. i.sz|iiVystijimii fa’briki-

szvtii levu 
arba 13 V

nes sistemos, ta pagelba susi-
dejo isz namuose gamintu pro
duktu ir naminio darbo. Bet 
vdliaus padėtis persike!te, kuo
met moterys pradėjo dirbti itž 
alga- f albri k uose į f sza pose’, a r-
ba ’kuomet negiliojo naudotis 
szia proga jos laike bui^lingio- 
rius namuose kad tik ivždirijti

♦ 4

kiek nors pinigu dd szeimy- 
nos. . " .

Maisto ir drabužiu gamini
mas buvo atliktas namuose.-pa- 
kol industrialiszkas iszsivys- 
tijimas, per fabriku sistema, f - ’ I - _ *k
prasidėjo. Moterys gamino vai-

sanvaite;.
1922m. $8.80 in sanvaite. Kito
se valstijose vidutines Valgos

diena ne isz mielaszirdystes, 
bet del gero biznio. Tūlas liuni- 
pu iszdirbejas pranesza intere-

e, 
kad blogame sezone jis nęrejo 
sumažinti iszdirbima Ii am p u 
iki 5,0(H) in sanvaite, ta atlikti 
jis sumažino jnsteigos dirban- 
czias valandas nuo 50 iki 44. 
Nepaisiant, kad darbininkai 
kelioms valandoms mažiau dir
bo, bet ta kompanija produka
vo tiek liampu kiek pinniaus 
iszdirbo. Trumpęsnė diena ne- v • • • • w

ne isz

(ta g
CAPITAL STOCK $125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED
PROFITS $623,358.02

* ■< * - j ■ V / M .i A ’

Mokame 3-czia procentą ant
► auditu pinigu. Procentą pride- 
’ dum prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
» 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
* turėtumėt reikalą su musu banka 
, nepaisant ar mažas ar didelis.

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

J. E. FERGUSON, Kas.

gius, jos audė, siuvo drabužius 
— ta viską atliko namie. Ir 
daug darbu, fktirie sziadien at
likti szaposo, sėnoviszkose die
nose buvo atlikti namie. Mole- 1
rys, szeimynu nares, negavo už
mokesti es už ta darbu’— tik 
taniams algos mokamos.

■ Su iszsivystijiniu naujo isz-
dirbysteį sištenio fabrikai pra
dėjo atlikti tuos moterų pir
muosius darbus. Pirmiausia 
pasirodė maža insteiga, kuria 
vedė savininkas su pagelba gi
miniu arba artimu clraugu. Ir 
tos mažos insteigos iszaugo in 
didelius fabrikus, ir galu gale 
pusi reide , diOdl i. i nd ust r i ai i szk i 
centrai, 
mo.

■Ir moterys nepasidavė, bet

Pirmiausia

kokius sziadien turi-
,4 t *>

prisidėjo prie szio isžsivystiji- 
mo sekdamos rindustrijas ’isz 
nhmu iii fabrikus. Bet tikra

4 ‘ V • • 1 L • ’

mo sekdamos < industrija s ;i
. * f — _ k - . • U' »

FREEMANSBURG MOTERE 
GIRIA DR, WHITES.

Mrs. Charles Searfoss isz Free
mansburg, Pa., raszo: “Asz vartojau 
Dr. Whites Lun-gc Hea-la gyduole 
del sunkaus kosulio ir perszhlimo, da
viau ir savo dukrelei del kosulio ir 
jai taipgi pagelbėjo. Lengvai pagau
nu szalti ir niekas man nepagelbsti 
kaip Dr. Whites Lun-ge Hea-la gy
duole.“ First National Laboratories 
Inc., Wholesale Distributors, Lehigh
ton, Pa. _______

BANGOR VYRAS GIRIA 
DR. WHITES.

Mr. Raymond L. Kneebone, 234 
N. Seventh St., Bangor, Pa. raszo: 
“Vartojau Dr. Whites Lun-gc Hea-la 
gyduole del saves ir szeimynos ir tu
riu pripažįsti kad tai yra geriausia 
gyduole dęl kosulio ir perszalimo. 
Todėl patariu visiems ta gyduole var-

% • .. . •

toti.” r

Inc. Wholesale Distributors, Lehigh
ton, Pa. . \ , >

-Fi|*pt National - Laboratin'ics

ALLENTOWN MOTERE 
GIRIA DR. WHITE’S

* įv ’
Mrs. Mabel Kemp, QI I Reservoir 

St., Allontown, Pa., raszo: ’’Mano 
maža mergaite sirgo ant sunkaus ko
sulio ir bandome visokes gyduoles be 
pasekmes. Pamatėm apgarsinimu 
apie Dr. Whites Lun-go Hea-la gy
duole, nupirkom bonkute ir davem 
jai. Jijl tuojaus pradėjo sveikti ir 
kosulis greitai pranyko. Nuo tada 
jaigu katras isz musu vaikų pradeda 
kosėt arba pagauna szaltl tuojaus 
duodu Dr. White’s Lun-ge Hea-la gy
duolių ir tas tuoj praszalina kosuli.”

GYDUOLE.

i F' kosėt arba pagauna szalti tuojaus
Mte'a Lun-gc H 
tuoj praszalina

permaina nebuvo pats darbas, 
bet darbo atlikimo būdas' ir 
kad už ta darba mokama al
gos. ' / ‘ .

Darbininko (gyvenime, algos 
u'žima pirma vieta. Algos už-
moka už viską, užlaiko namus, 
pristato valgi, užlaiko sveiką
ją ir t.t. Tad mums visiems tos 
algos reikailingos, ar taj kas 
savaitinis konvertas, arba mė
nesinis czekis, arba* ndL ir rin
kimas kuponu, gauta suma vi
siems rois&dę'ia ta pati ddlyka.- JIJ 8

Suv. Valstijų Moterų Biuras
... * - . a . . t i , a •

vede darbininkių algų tyrinėji
mus 14 valstijų, ir tyrinėjimai 
rode, kad augszcziausios vidu
tines aUgos mokamos Rhode Is-

First National laboratories Inė.,lanjd valstijoj, 1920m. buvo
Wholesale Distributors, Lehighton,

*Pa.
$16.85 in san vaito. Mažiausios

1 »' v I » ■ ‘ . i .

Dr. Whites Cold ir Grippe Pigillkos greitai veikia. Pa- .
bandikite jias. 25c visur. 
Lehighton, Pa.

First National Laboratories, 
i < i'|ų .

>
I ■ .yi
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buvo Mississippi valstijoj,

V J.
-

(ežia tyrinėjimas vestas 1925 
m.) $8.60 in sanvaite. New Jer
sey valstijoj 1922m, $14.95 in

it ;

va'lstijose
buvo: Ohio $13.80; Oklahoma, singa atsitikima. Jis pranesz 
$13.00; Georgia, $12^)5; Miss
ouri $12.65; Kansas $11.95; Ar
kansas 411.60; Tennessee $11.- 
10; Delaware $11.05; Kentuc- 
kv $10.75 ir South Carolina 
$9.00. ;

Pėr daugeli metu žmones ti
kėjo, kml moterys neilgai dirbs 
industrijose nes ju algos žy
miai lĮcprisidejo szeimynos už
laikymui, kad moterų naminis 
darbas .daug svarbesnis civili
zacijai už uždirbtas algas. Bet 

industrialiszkus 
tyriųojimai parodo, kad darbi
ninkes turi dviguba socialiszka 
rcikszme. Jos žymiai i>riside- 
da’pri/tszęimynos užlaikymo ir 
paežiu laiku jos atlieka savo 
szeimyniszkas pareigas. Ir to
dėl tyrinėjimai turėtu apimti 
ir sžias ju szeimyniszkas par
eigas.

Moterų algos 
vra žemesnes už vvru 
yra ai’szku, kad g 
dirba ifž mažiaus pinigu suma
žina tSstVdarbininku algas.

Motoru Biuras dabar pata
ria, kad algos turi būti moka
mos sullyg užsiėmimu ir no su- 
lyg lyties.

Daugelis

sumažino gaminimu, ir nuo to 
IaX<o insteige nuolatine 48 va
landų sanvaite. Daugelis tokiu 
i satyrinėj imu pasirodo per vi
sa szali.

Moterims 8 valandų diena 
labai patogi, nes jos visos turi 
kokiu nors naminiu pareigu, ir 
su trūnijai darbo diena, .gali., 
lengvai atlikti, Moterų Centras 
vra namie. Nuo 
linksmas szeimyniszkas gyve
nimas. Kartais ir vyrai turi na
miniu užKluocziu, bęt yra pri
pažintas faktas, kad moterys 
nėsza sunkesni junga.

Paprasta dirbanezios moters 
alga neapdengia jos visus rei
kalavimus, nepaisant ar ji isz- 
tekojus ar ne, ar prisideda prie 
kitu užlaikymo arba neprisi
deda. Tokiu budu reikėtų mo
terims gvarantuoti tinkama al- 

žysta, kad ilga, sunki diena ne ga, kuri netik apdengtu gyve- 
tokia pelninga kokia yra 8 va-, niino iszlaidas, bet pavėlintu 

Daugelis joms nors truputi sutaupyti pi- 
nigu. —F.L.I.S.

dabartiniai

r

jos priguli

industrijose 
a'lgas. Ir 

rupe, kuri

iszdirbeju pnpa-

landų darbo diena, 
darbdaviu invede 8 valandų

Mokinkimes Nauja Kalba Esperanto
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS

Szlta knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pasaulyje 
jau placziai vartojama kalba ESPERANTO.
maiiszka yra neiszpasakytai lengva ir vidutiniszkai prasilavinęs žipo-

Knyga susideda isz“ 170

Esperanto kalbos gra

i gus ja grali iszmokti in viena diena laiko.
t puslapiu, miera 5x7 ir pus«’coliu. Preke su prisiuntimu tiktai $1.00,

Kas pirks šzia knyga, tam priedu dykai duosiu paaisxkinima kaip ga- 
1

n siuskite sžiuomi adresu:
'i • " 4

197 Adams Street,
* ° * w * * WWW » I _

puslapiu, miera 5x7 ir puse*eoliu.

lima- in trumpa laika iszmęltti Esperanto kalba. Užsakinius ir pinigus

A.,S TRECZIOKAS 
Newark, N. J. > 

»» ■ wwwwww — w^^» ww

1

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
V • PERKAME IR PARDUODAME •
Taipgi siuneziame .pinigus in LIEUTVA užmokami greitai j(o 
gyarancija AMERIKOS DOLERAIS arba LITAIS, per kebala 
ar p'er paczta. Raszykite del informacijų: — Dept. S. - 7ar per paczta. Raszykite del informacijų: — Dept. S. 4 •

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

i j FIRMA insteigtn nuo 1872

4

4

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

$II , . . «

Ložia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu * 
18 yra goriaua negu 10-tas Procentas, be jokio

I 1t

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

. F1
a

gurno.
in

i

moka 3-czia Procentą tiž jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yrą tai saugiau ir geriau 

Dėkite savo 
pinigus in azita Banka o persitikrinsite ir matysite *

'' ‘ L:J'' ’

i

'• dėl žmogaus kuris dirba ir czedina.'

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
i fif ■■ 1 ’it

♦
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♦ 
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