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ISZ AMERIKOS
MEILINGOS

PORELES
JOKUBINAS PERPIOVE SA

VO PACZIAI PILVĄ, 0 
KADŽAUSKAS ŠPATU 
“PRISIĖDA” APTAISE.

New Britain, Conn. — Apie 
Kalesias ežia buvo daug sensa
cijų. Viena Subata net trys 
skandalai atsitiko. Franas Jo- 
kubinas, 51 metu amžiaus, pa
rojęs vakare namo girtas, susi- 
ginezijo su savo paezia ir drožė 
jai peiliu in pilvą. Moteris da
bar guli ligoninėj, ir jeigu ji 
pasveiks, sako daktarai, tai 
aeziu tiktai tam, kad ant pilvo 
ji turėjo labai daug lasziniu ir 
peilis nepjisieki* viduriu. Jos 
vvras dabar 
įjriH u.

Ignas Kadžauskas taipgi su- 
simusze su savo “prisiega”. 
Jis davė jai špatu in galva ir 
suardo veidą. Teisme jis užmo
kėjo $10 ir tapo pastatytas ant 
“ probation. ”

Ta pati Subatvakari pateko 
bėdon ir Stasys Sausanavi- 

Jisai pasirodo apie vi
durnakti ant gatves be szvar- 
ko, be kepures ir be czeveryku, 
tik su panezekom, ir pribėgės 
prie policmano parsivedė ji na-

viduriu.
sėdi už geležiniu

ežius.
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W. U. BOCZIOWHKI, Pmi. & Mf 
r. W. BOOtKOWBKI, BtlUr m 39 METAS

Lietuve Apdovanota Isz Visu Szaliu
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D r. Julia P. Ilarton Memo-
rial Scholarship del Moterių 
Medikaliszkos Kolegijos Phi- 
ladelphijoj(‘ buvo szimet pa
skirtas del Mrs. Alice A. Bush 
isz Sunbury, Pa. Mrs. Bush 
yra Lietuve ir po tėvais vadi
nasi Karbauskiute.* Jiji moki
nasi chemijos.

ISZ PRASTOS MERGELES 
LIGI MULTIMILIJO

NIERES.
Vicdnius. — Nesenai vieno

je sanatorijoje mirė Ona Lin- 
gingieiie, viena turtingiausiu 
Austrijos moterų. Jos gyveni
mas yra kaip ]>usaka. Ji gimė

ino. Jo pati ir duktė tenai paša- visai neturtingu levu. Su-
ke kad jis purejes namo girtas, 
p ra d e je»p« unimv blnszkytis, 
kelti triukszma ir paskui isz- 
beges laukan. Jis taip duras 
beveik kiekviena Su ba t vakari. 
Policmonas ji aresztavo. Teis
me Sausanaviczius turėjo užsi
mokėti $5 ir gavo da 30 dienu 
kalėjimo, bet szita bausme bu
vo suspenduota. — K.

VAISIAI PROHIBICIJOS.
New York. — Nuo kada in- 

vyko proh?bieij(‘, mirtis turi 
gera rngepjute, bet praeita me
ta turėjo pasckmingiau.se, ha 
isz priežasties trucinancziu gc- 
rymu mirė 779 žmones. 
J924 mirė 513.
ka hjura, tai ant kožno 1(K),(M)O 
žmonių, trylika mirszla nuo al
koholimis.

Mete
Pagal daktarisz-

lalikusi J4 metu, stojo vienam 
ViCiTiMau.T gimnazijos mokyto
jui tarnauti. Ten ji pramoko 
Anglu kalbos. Viena diena ji 
atsitiktinai susipažino su inž. 
Lingingu, kuris tuokart dirbo 
Viedniuje. Mergaite jam pati
ko, ir jis pasirūpino jos iszauk- 
lejimu. Apsivedęs su ja po tri
jų metu, jis iszkeliavo iii Lon
doną ir savo žmonele invedo in 
snviszkiu rateli. Bet Lingingas 
priesz keturis metus mirė ir 
paliko jai turtą, vertes 50 mi
lijonu szilingu. Dali turtb ji 
užrasze savo teviszkes pa va r-

TURTINGAS VALKATA.
Philadelphia. -

UPES ISZSILIEJO;
DIDELES BLEDES;

A-

SUOKALBIS PRIESZAIS 
MEKSIKO VALDŽIA.

Meksiko City. — Mieste 
Queretaro, valdžios sznipai su
sekė dideli suokalbi prieszais 
valdžia, kurio pirmininkais bu
vo katalikiszki kunigai — visi 
likos arosztavoti. Suimti doku
mentai parodo, kad vadai jau 
surinko apie tris tukstanezius 
vyru naujam pasikėlimo, kuris 
ketino prasiplatyt ir po kitas 
M e k s i k o n i sz k a s v a I s t i j a s.
gontai atvažiavo in Suv. Vals
tijas gauti pinigu isz katali- 
kiszku organizacijų ant pirki
mo ginklu ir amunicijos. Keli 
agentai likos suimti ant rube- 
žiaus ir uždaryti kalėjimo.
DU LENKISZKI SZNIPAI 

NUBAUSTI MIRCZIA.
Ryga. — Kariszkas sudus 

Kaune nubaudė mirezia Povy- 
la Szabi'nski ir Marijona Ka- 
meviskajįi kaipo Lonkiszkus 
sznipus. Du kiti vyrai ir viena 
motore likos nubausti kalėji
mu ant asztuoniu metu.

BANDITAI ISZSKERDE 
VISUS VYRUS.

Bagdadas, Trakas. — Szei- 
kas-banditas Feisel Ed Dovisz 
su savo kraujageriu banda, už
klupo ant kaimo Irako iszskers- 
damas visus vyrus ir vaikus, 
palikdami sukaneveiktas mo- 
teres, kurios mirszta badu. 
Banditai apipleszc visusįsanuiuu apipleszc visus na
mus nuo visko ir pasiėmė su sft- 
vim in kalnus kelis, tukstan
ezius gyvuliu.

Banditas Dovisz renka pasi- 
prieszais Then

1G8 UŽMUSZTI ANT 
GELEŽINKELIU.

Harrisburg, Pa. — Praeita 
meta ant geležinkeliu ir skers
kelių likos užmuszta 1(>8 žmo
nes o G49 sužeita. Visokiu atsi
tikimu buvo net 1,053 
riu 90 procentas dalybavo au
tomobiliai su 119 gyvastems ir 
58G sužeista. Isz G3 sužeistu 
ant geležinkeliu per lokomoti- 
vas 42 likos užmuszti.

UŽLAIKYMAS VALDŽIOS 
REIKALAUJA DAUG 

PINIGO.
Washington, D. — Skar- 

bo departamentas pranesza, 
buk 1927 metais kožnam Suv. 
l’alstiju gyventojoj pripuola 
mokėti daugiau kaip vienuoli
ka doleriu valdžiai idant ga
lėtu užsilaikyti. Iii szeszis me
nesius Dėdei Samu i kasztavo 
užlaikymas valdžios 
500,000 doleriu.
SKŪRA PABRANGO — 

BRANGS CZEVERYKAI.
Boston, Mass. — New Feder

al Shoe & Leather Draugu ve 
metiniam raporte apgarsino 
kad per paskutinius kelis me
nesius skūra pabrango apie 35 
procentą, todėl fabrikantui 
oze very k u yra priverstais pa
kelti preke ant savo tavoro. 
Kada czeverykai pabrangs, to 
draugove da noapgarsino*

Pa. —

M70,-

todėl

ku-

Kokis tai 
apdriskęs valkata likos suras
tas pusiau suszales kuris badai 
yra George Hogan. Kada ji nu
rėdė ligonbuteje rado ant jojo 
kėlės bankines knygutes,
rios parodo buk tasai valkata 
turi penkiolika tukstanezius 
doleriu.
DAUG AUTOMOBILIU 

PARDUOTA UŽRUBEŽYJ. 
Detroit, Mich. — Praeita 

meta isz Anieriko iszsuinsta in 
automobiliu už 400 
doleriu.

užrubeži
milijonu doleriu. Paprastai 
skaitant, kad vienas automo
bilius kasztavo po 766 dolerius. 
Australije ir Argentina buvo 
geriausiais kostumeriais pir
kimo automobiliu. 

f

SUDRASKYTAS PER 
DINAMITĄ.

Mount Carmel, Pa. — C. E. 
King, dirbantis ant Natalie 
stripinso, kimszo dinamitą in 
s'kvle ir kokiu tai nežinomu bu- 
du dinamitas eksplodavojo, su
draskydamas žmogų ant szmo- 
tu. Viena ranka likos nunesz- 
ta net tris szimtus pėdu kaipo 
ir kitos dalys kūno.

GRAY MIRS PIRMA 
KETVERGE.

New York. — Henry Gray 
mirs-pirmo po pusiaunakt szi 
Ketvergą, o po juom atsisės 
ant elektrikines kėdės jojo my- 
lema Mrs. Snyder, už nužudi- 
nima josios nekalto vyro. Bu
vo tai baisi žudinsta, kurioje 
dalybavo abudu.

kelelius kovoti 
Saudo, Hedžazo karalių.

BAŽNYCZIA ANT MARIU 
DUGNO.

Isz AVatton-on-
I lYICllllVF JJlULldj ])() 

paskutiniai dideliai viesulai, 
kada marios nuplaukė, gyven
tojai nemažai nusiste’bejo pa- 
regeja nuirus ir hokszta baž- 
nyczios. Laiko tyrinėjimo pasi
rodo, kad 1598 mete, laike 
smarkaus drebejimo žemes, 
bažnyczia ir dalis kranto in- 
griuvo in mares. Nekurie žmo
nes taip tuom regėjimu persi
gando kad net bego isz tos vie
tos.
VILKAI SUEDE KŪDIKI.
Ryga. — Iszalkia vilkai už

klupo ant važiuojanezios mo- 
teres su rogėms arti kaimo Me
letų iii kuri važiavo. Vilkai ap
spito motere isz visu pusiu. 
Norints motere plake arklį kad 
bėgtu kuogreieziausia, liet ka
da radosi arti kaimo, arklys 
sukrito nuo bėgimo. Pakol kai- 
miecziai galėjo pribūti ant pa
gelbės klykaneziai moteriai, 
vilkai sudraskė kūdiki ir aki
mirksnyje suode. Motina likos 
taipgi 'baisiai sukandžiota.
IMA VYRA KAS 18 METU.
Cirencester, Angliję. — Ada 

Benjamin, 72 metu, pasirūpino 
sau ketvirta vyra priesz Kalė
das. Pirma- karta isztekejo, ka
da turėjo asztuoniolika metu,

London. 
tho-Naze kranto mariu, 

viesulai

žemes

KELIOLIKA ŽMONIŲ 
PRAŽUVO.

London. — Upe Thnniex taip 
iszkilo, kad padare dideles ble- 
dos visam mieste, tukstancziai 
žmonių buvo priverstais apleis
ti savo gyvenimus, apie trisde- 
szmts žmonių pražuvo; dau- 
giause kurie gyveno sklepuo- 
sia. Parlamentas likos taipgi 
užlietas. AVeStminsteri upe tru
ko užliedami! visa aplinkine.
LIETUVIU LENKU SUSI- 

KIRTIMAS , DEMARK A- 
GIJOS UNIJOJ.

. Varszava.
viu kuopai perėjus demarkaci
jos linija netoli nuo Krzaczy- 
nos, invyko susikirtimas su 
Lenku pasienio sargyba. Szali- 

dvidoszimt 
ligi 'pagaliau Lietu

viai pabėgo. Vienas kareivis 
buvo užmusztas ir apie dvide- 
szimt sužeisti.

Vienas Lenku karininkas su 
kuopa kareiviu užtiko Lietu
viu kareivius kapojanezius 
sienos ženklus protestui priesz 
dabartine demarkacijos linija.
VARGSZE TURĖJO PAR

DUOT SAVO KŪDIKI.
Parvžius. — Mrs. Elvira 

Gloodie, 40 metu, neturtinga 
motere, turinti serganti vyra 
ir keturis mažus vaikus, ant 
prikalbinimo savo kaiminku 
sutiko parduoti savo jauniau- 

vos gimusi kūdiki del ju- 
bilerijos už 300 franku. Pra
ėjus kokiam th i laikui-motina 
pradėjo už daug lysti jam in 
akis, provindamasi daugiau 
pinigu, ant ko jubilerijus ne
sutiko. Motina apskundė idant 
kūdiki jai sugražintu, bet sū
dąs apmanste kad kūdikis pri
guli prie savo naujo tėvo.
PREKIAUJA ŽMONOMIS.
Varszava.—Zdolbunovo mies

telyj du vyru atvyko pas nota
ru praszydami patvirtinti su
tarti. Notaras perskaitęs ju do
kumentą patyrė, kad vienas tu 
vyru pardavė antrajam savo 
žmona už 200 zlotu. Abu pre
kiautoju laba nustebo, kai no
taras pranesze, kad ju “preky
ba” neteisėta.

78 ANGLEKAŠIAI 
UŽGRIAUTI.

Moskva. — Vienoje kasyklo
je iunt Doniecko, kur sugriuvo 
virszus i užgriaudamas 78 an- 
glekasius ir daugeli sužeidė. 
Lyg sziai dienai iszimta isz ka
syklų 52 lavonai. Kasyklos po 
tam užsidegė nuo eksplozijos 
guzo, kas apsunkina darbu isz- 
gavimo lavonu.

ISZ LIETUVOS’
TRAUKINYS PERPIOVE 

ŽMOGŲ.
Ventos stoty j mirtinai suva

žinėtas nepažystamas žmogus, 
isz apdaro sprendžiant, elgeta. 
Nelaimingasis traukinio buvo 
perpjautas pusiau. Maszinisto 
pareiszkimu, jis pats puolės po 
traukiniu. Važiavęs tuo trauki
niu geležinkelio policininkas 
veda kvota.

Mhl.

po tam apsivedė vela kada tu
rėjo 36m. ir sulaukus 54 metus 
pasiėmė tręczia vyra ir ant ga
lo ketvirta — arba kas asztuo- 
niolika metu po vyra.

PAVOGĖ ŽIEDUS NUO* 
KRISTAUS STOVYLO.

Varszava. — Badai palicije 
jau suseko kelis vagius kurio 
papilde szvent-vagysta Szv. 
Jono bažnyczioje paimdami 
daug brangiu žiedu nuo . ste
buklu Kristaus stovylo. Keti 
auksiniai kielikai taipgi dingo

JU i ' ....7
UBU

isz bažnyežios.

Lietuvos karei-

susi k irt imas

dvunas tęsęsi per 
mi miežiu,

kareivius

BROLIS PRIESZ BROLI.
Aluntos apylinkes gyvento

jai broliai Maksimas ir Sima- 
nas Borunovai, pykosi del že
mes. Niekaip jie negalėjo pasi
dalinti 5 ha. sklypą, del kurio 
jio kelis metus pcszesi.

Karta M aksimas Radionovas 
sužinojo, kad jo brolis Simanas 
iszvyko Alunton in turgu, pa- 
sįkviete keletą vyru ir su pei
liais pasislėpė krūmuose lauke 
brolio.

Sutemus sulaukė begryžtantj 
Simona Borunova, 
subadė krutinę.

RASTA SENOVĖS PRUSU 
KAPINES ISZ V 

SZIMTMECZIO.
Iszrute. — Nesenai szalia 

plento, einaezio in Sprindt vi
sai atsitiktinai užeita gilios se- 
noves laidojimo vieta. Ji ran
dasi desziniajame krante se
niau pro czia bėgusios upes 
Angerapp. Ligi sziol iszkasto- 
se 6 urnose rasta papuoszalu 
isz bronzos ir gintaro. Spren
džiant isz rastu daiktu, szios 
kapines yra isz 1I-V szimtmo- 
czio Kristui gimus. ,

Nors radiniai norą dar galu
tinai moksliszkai isztirti, bot 
pavyko konstatuoti, kad szitos 
kapines yra žiloje senovėje 
czia gyvenusios Lietuviu tau
tos szakos — Prusu. Urnos bu
vo visai negiliai, vos puse met
ro nuo žemes pavirsziaus. Toli
mesniu kąsinejimu ir radiniu 
tyrinėjimu yra susirupinos Pru 
sijos Muziejus Karaliaucziuje.

~ —-11— ■ - —-■-■A?-'- -—3

KAIP UŽ 6 LITUS 
ŽMONA IN KAPUS 

NUVARĖ
Sziomis dienomis Kauno a- 

pygardos teismas, l’kmergeje, 
nagrihejo didele baudžiamaja 
byla felezerio Juozo Spadavi- 
eziaus už nunuodijima Szatie
nos.

Gelvoniu valscziaus, Szei- 
niunu kaimo gyventoja Anele 
Szatieijc sirginėju reumatiz
mu. Vieton važiuoti pas tikra ji 
gydytoja ji nusiuntė savo vyra 
pas szundaktari felezeri Spa- 
davieziu, 
teises, 
žmones.
sinejes Szata apie žmonos liga

šia J

NAUJA MALDA.
Senis Keikimas iszejo savo 

lauku apžiureti. Būdamas die- 
vo'baimingasj jis nesziojosi su 

ilga ražanęziu ir dabar
eidamas ji
savim

ir peiliais

VAIKU PRIEGLAUDOS 
LIETUVOJE.

Sziais metais vaiku globoji
mo organizacijoms, užlaikan- 
czioms 3,854 vaikus, suteikta 
143,704 litu paszalpu. Lietuviu 
organizacijoms duota 92,000 lt., 
Žydu 34,000 lt. Lenku 12,000 lt. 
Vo'kiecziu 4,164 lt. 
1,940 lt.

ir Husu

NEPAPRASTAS RADINYS.
Juodonh kaime Alsėdžių vai. 

Narmanto Kazio lauke sziemet, 
sejant rugius atsidarė akmenų 
krūva. Apkasus pasirodo dai
liai iszmurytas sklepelis, bet 
angos nebuvo. Atidarius rasta 
sklepelio dugne pelenai, kurie 
buvo pavirtę in kalkins. Po pe
lenais rasta nedidis kiekis ang
lių. Czia matyti, kad yra sude
ginti kaulai, gal su lavonu. Ga
lima spręsti, kad tas radinys 
yra isz stabmeldystes laiku, se
novėj numirėliai buvo degina
mi.

Apylinke yra aukszta vieta 
su lengva žeme ir auksztnis, 
staigiais skardžiais. Tame pat 
lauke, 50 metu atgal, bernas ar
damas atrado keletą sidabriniu 
pinigu. Ant pinigo vienos pu
ses buvo paveikslas, sedinezio 
su kepure žmogaus, o antroj 
pusėj ra i torius; metu iszskaL 
tyti nebuvo galima. Priminsiu 
dar apie kaina vadinama Rau
dikiu. Szis yra taipogi netoli 
atrasto. Kaipo kalno pavadini
mas roikszmingas nes matosi 
paeina nuo žodžio

SZVENTUJUAPIE 12 “SZVENTUJU” 
VELNIAIS PASIVERTUSIU.

Ylakiai. Ylakiszkiai Lapkri- 
czio 12 diena valscziaus salėj 

Szetono Karalyste, 
Ministerijos

< <sulosze “Szetono Karalyste,’’ 
Szvietimo Ministerijos už
drausta. veikalą, kuriame pasi- 
tycziojama ir isz bažnyczios: 
13 velniu apsėstas teologu vel
nias — (su kamža ir stula) 
pragare pasakojasi, kaip baž- 
nypzia*esanti pagadinusi Kris
taus mokslą kaip žmones ap
gaudinėjant i... Indomiausis ne 
pats veikalas bet loszejai: ku
nigą losze pavasarininku pir
mininkas, o velnius kiti “szven 

” pirmininkai: 
Kataliku vartotoju bendroves 
pirm., darbo federacijos vice 
pirmininkas, ateitininku vadas 
IV klases mokinys ir kiti. Vis! 
tie Katalikiszku draugijų pir
mininkai nesuprato rodomosios 
“komedijos” turinio ir patys 
save nupliekė. Noroje “Szeto
no Karalyste” loszti kairioji 
pernai negavo leidimo.

tujų draugija

NUTEISTA LENKU SZNIPE.
Kariuomenes teismas Kaisze- 

doryse nesenai Lenku sznipe 
Tumaite Karolina nuteisė kalė
ti sunkiųjų darbu kalėjimo iki 
gyvos galvos.

PAS ELGETA RADO 15 
SVARU PINIGU, 

z

Kaunas. — Pereita savaite 
Kauno gatvėje buvo sulaikytas 
60-niu metu vyras, kuris norė
damas gauti daugiau 
dos buvo insikiszes

garsiai kalbėjo. 
Priėjo jis gyvuliu iszestus mie
žius ir supykęs eina jeszkoti 
piemens... “Tėvo musu kuris 
esi danguose... > r < i Palauk tu

“raudoti”. 
Czionai buvo 2-ji kapeliai: vie
ni panaikinti, antri dar tebėra 
apaugo miszku. Man esant ma
žu teko girdėti daug visokiu 
pasakojimu apie “Raudiki.” 
Vieni pasakojo, buk czia bu
vusi žinyczia, kiti bažnyczia, 
tretieji -r- buvusi duobe su 
kiauryme ir tenai paleidus ak
meni kur tai gilumoj atsidur
davo ir buvęs girdimas nepa-

iszmal- 
in burna 

gniužduka popieros, kad atro
dytu jog jam vienas žandas su
tinęs. Apkraczius rasta prie jo 
kiszeniuose ir drabužiuose apie 
15 svaru smulkiu metaliniu pi
nigu, kuriu didžioji dalis jau 
iszejusiu isz apvyartos.

Raudiki.

szetono, asz tau gyvam kaili* prastas bildesys.

IR BAŽNYCZIOJE LENKAI 
NEDUODA MELSTIS.

Vilnius. — Szvenczioniu baž
nyczioje nesenai Lietuviai pei 
pamaldas reikalavo pamokslo 
Lietuviu kalba. Atvykusi poli
cija daugeli maldininku sumu- 
sze sząutuvu buožėmis, nežiū
rint, kad tas invyko bažnyczio- 
jo. Penki asmenys suimti ir in-

nulupsiu, kam tu man miežius 
iszganoi 
griesznus...

“Melskis už mus 
(Ir randa da daiu 

“Tu vu'pužc, 
dabar tai jau nodovgnosiu

, > 

)) 

ginu iszganyta).
dabar tai jau nodov^nosiu...,,,, 
/‘Dabai* ir valandoj smerties 
musu, Amen.”

AKLAS.
Mielaszirdinga y pa tele,

susimilk ant manės, esmių ak
lu!

— Kaip tai aklas! Juk ma- 
cziau kaip tu skaitei laikrasz- 
ti.

mesti in kalėjimą.
VARNIAI TUSZTINAMI.
Kaunas. ‘— “Liet. Žinios” 

pranesza, kad isz Varnių stir-
Noskaicziau tahlistele, vykios Gruodžio 17 paleisti,’ 

tiktai žiurėjau ant paveikslu? |virsz szimto žmonių.virsz Bzimto žmonių.
»’V ■ * **'■

LIŪDNAS GALAS.
Vilkaviszkis. — Lapkriczio 

27 diena, Paežerių vai., Barti
ninkų kaimo gyventojas Bro
nius AlekMitis Gižu miestelyje 
su savo draugais gerokai iszsi- 
gerv. Negalėdamas parvykti in 
namu u savo draugo nuvestas 
in Gižu kaimu pas u k in. Kriau- 
czeliuna, kur ir apsinakvojo. 
Nakties metu Akolaitns pasiju
to blogai ir pradėjo “važiuoti 
Rygon.” Ilgai kamavesis nie
kelio nepagelbetas, mirė.

Atvykęs Vilkaviszkio apsk. 
gydytojas drauge 
atstovais konstatavo, kad jis 
mirė nuo persigerimo būdamas 
ir. sziaip silpnos sveikatos. 
Akelaitis tuivjo 19 metu. Net 
ir mirusiam niekas nesirūpino 
sudėti nors rankas, tad ir su
stingo užsimėtės viena ranka 
už galvos, gi kita belaikąs už 
szirdies.

su policijos

i

kuris neturėdamas 
visokiais budais gydė 

Spadaviczius iszklau-
t 

davė 12 proszku ir bonka skys
timo. Dar davė viena didesne 
proszka kuria turi pirmiausia 
sugerti, o kitas vis kas dvi va- 
landi gerti. Už vaistus sumo
kėjo 6 litus. Sugėrus pirmąją 
proszka Szatienei pasidarė blo
gai, pradėjo vemti. Toliau 
skausmai ir vėmimas padidėjo. 
Tuomet vyras griebėsi szaukli 
pagalbon gydytoja. Bet iszryto 
atvažiavęs su gydytoju rado 
žmona jau negyva. Taip ir isz- 
veže Szatas savo žmona už 6 
litus iii kapus. O teismo tardy
tojas su gydytoju iszcme lavo
no vidurius pasiuntė valstybi
nei chemijos laboratorijai isz
tirti.
Pasirodė, kad viduriuose yra 

daug arszeniko. Isztyrus mill*- 
liūs pasirodo 0.97 gr. arszmii- 
ko sutrinti motu lapai ir soda. 
Nors gydymui retesniais atsi 
tikimais ir vartojama arszenl- 
kas, bet tai tik nedaugiau kaip 
vienas miligramas, gi felezerio 
Spadavicziaus vaistuose buvo 
1,000 kart daugiau arszeniko. 
Kaip gydytojas teismo posėdy
je parciszkc viena tokia prosz
ka gali nusinuodyti 40 žmonių! 
O tokiu proszku buvo duota 
dvvlika.

Spadaviczius yra bemokslis. 
Kada tai tarnavęs kariuomenė
je sanitaru, buvo prie vaistines 
ir nuo to iszmoko daryti 
t us.
prisipažino kaltas.

«l

vais-
Teisnio Spadaviczius ne 

Proszkas 
jisai davės, jas sudarė isz so
dos ir metu džiovintu lapu 
tai j6 nuomone nuo reumatiz
mo pagelbsti bet in melu lapu 
miltelius arszeniko nedejes.

Teisus Lzžiure- 
isz vados, 

neturėjo

Apygardos 
jes byla priėjo iszvados, kad 
Spadaviczius neturėjo tikslą 
nunuodyti Szatiene, o tik neži 
įlodamas kaip gydyti, 
profanas tatai padare.

kaipo 
Spada

viczius pasigailėdamas nubau
dė ji dvejais metais sunkaus 
darbo kalėjimo.

OJ PATIESZIJO, PATIESZI- 
JO, BET NE TA.

Vienus Anierikoniszkas spor- 
.i"

O 
vvras iszvažiavo in 

Waterbury, Conn., i ūseli no mik 
ti in stubn ir patamsėję prisi- 
grabaliojas prie lonczes, 
pliaukszt ir pabueziavo guliu 
czia žmogysta. Po kokiam lai 
k ui kada ėjo laukan jis iszgir- 
do baisa: .

— Dieve duok tau sveika
tele vaikeli, kad susimylėjai 
patieszyt biedna naszlelia. Jau 
25 itietai kaip mano diedas mi
rė, ir nuo to laiko, niekas mane 
nepatieszino...

Pasirodė, kad ant lonezes ta 
nakti miegojo ne Agota, tiktai 
senuke ubage Barbe, kuri buvo 
užėjus nakvynes pasipraszyt.—

tas dažinojas, kad Agota, 
kaiminka guli st ūboje viena, 
josios vyras iszvažiavo

Badai tas atsitiko per Kalėdas 
aplinkinėje Mahanojaus. e

pasckmingiau.se
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU: « NEISZRODO ANT
I.

rij

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

.Washington, D. C.

MOKYTO VYRO KARUSIA
Gubernatorius isz Texas yra geru medėju

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

Lithuanian Consulate*
80S So. Dearborn St., Chicago, DI.

Kas Girdėt
Kalbėdamas apie ateiviu va

žiavimu in ir isz Suv. Valstijų 
Darbo Sekretorius kreipe aty- 
da in didelius skaiezius atei
viu, kurie kasmet apleidžia 
szia szali bet priesz iszvažiuo- 
jant pareiszke norą vėl sngryž- 
li ir tani tikslui apsirūpimi su- 
gryžimo leidiniais.

1924ni. Innnigraeijos Aktas 
aprūpina, kad ateiviai imini- 
grantai, legaliszkai inleisti in 
Suv. Valstijas, gali sugryžti 
szion szalin po laikinu aplan
kymu užsieny ir nebus priskai- 
tyRi prie kvotų, l’agelbeti su- 
gryžima tu ateiviu ir paleng
vinti iszgavima nekvotiniu 
immigracijos vizų nuo Ameri
kos konsuliniu afieierin užsie
nin yra aprūpinimas, sulyg ku
rio, ateiviai gali iszanksto isz- 
gauti leidimą, kuri iszduoda 
Innnigraeijos Vyriausias Ko
miai jonierius su užgyriinu Dar
bo Sekretoriaus.

Per pereitais 
metus Biuras gavo net 112,254 
aplikacijas leidimams.

102,195 aplikaci
joms leidiniai duoti, 5.840 at
sakyki, ir 4,219 aplikacijų dar 
nenpsvarsty*ta. Per metus 9,- 
110 leidimu laikas pailgintas. 
Imant $3.00 už kiekviena leidi
mą ir pratesima Iždui inmoke- 
1a net $333,915. 1926m. iždui 
inmoketa $32(5,100 už leidinius 
ir pratesimus.

kurie

skaieziaus

fiskaliszkus

I sz t o

< h’icialiszkas laikrasztis Va
tikano (po valdžia popiežiaus) 
“Osservatore Romano” ilgam 
straipsnyje raszo paniekinda
mas Amerikoniszka prohibiei- 
je ir josios baisės pasekmes. 
Tarp kitko, paduoda visokius 
skaitlius ir sako kad nuo in- 
vykdinimo prohibicijos Ame
rike daugiau kaip 66,000 žmo
nių mirė, 8,000 randasi paikszii 
prieglaudose o
Ji tukstaneziai žmonių sirgda-, 
mi visokioms ligoms.

ligonbutese gu-

Matyt kad Dievas labai mvli 
kvailius, nes kitaip neimtu ju
ju tiek daug ant svieto.

ge
“Ston-

Kitados gyveno Winetka,

Lietuvos Konsulatas Chica- 
pajeszko Juozo Juszkos, 

Angį i sz k a i p ra sim i nes 
er. ”
III., paeina isz Pilkeniu kaimo. 
Tauragės valscziaus, Utenos 
apskriezio. Turi Lietuvoje bro
li Petra ir seserį Urszule. Kas 
apie ji žino, arba jisai pats, lai 
atsi.szauke in Lietuvos Konsu
latą. (508 South Dearborn Si 
< ’hieago.

M

tikėjimas,Amerikoniukas
tai yra: — Dirbk, žaiskit*, kvė
puok pilna krutinę, maudyki# 
kas dien, mokykis, juokis, gy
venk ir mvlek.

Isz Lietuvos pranesza, buk 
|M>litikiszkas imigrantas, so
cialdemokratas Pleezkaitis, ba
dai renka rekrutus in savo 
“armije” idant nuverst Sme- 
tono - Voldemaro 
Tuosius rekrutus 
Lenkija, Latvija ir Vokietija.

imigrantas,

armije 1 >

v vriausvbe.
renka po

Gal nekarta davėsi jum gir
dėt, kad žmogus yra tokiu, ko
kiu szirdyje jauezesi. Bet nors 
mokyti žmones iszrado, kad 
žmogus yra tokiu, kokiu jis 
szirdyje jauezesi, bet tankiai 
faktai parodo, kad žmogus tan
kiai ne yra tokiu kaip sau 
mausto fr neiszsidiioda kas yra 
jojo szirilyje.

Paprastas žmogus negalėtu 
jum pasakyti, del ko apsipa- 
pdavo su moterijų kuri yra jo-

Georgepavedcshis
Knap, kuris yra vienas isz no 
papraseziausiu žmonių.
yra virszininku prie atstatymo 
Francijos ministerijoj. Moka 
asztnonis amatus kuriuos žino 
kanuogeriansia. Jisai taipgi 
yra inžinierium,

.Jisai

Jisai
elokt rotekni- 

ku, astronomas, ark it ekt as, bo
tanikas, daktaras ir raszejas 
operų.

daktaras ir

arba teplorysta,

taip nebuvo

žmonių,

jo pati, ar gyvena su jaja vien 
tik del to, kad jaja myli ar del 
kitos priežasties, kodėl užsiimi
nėja savo bizniu arba profesi- 
je, kode! užsiiminėja mokslu 

del ko nepasi
liko vagiu arba banditu ir ar 
kada geide ka 
arba nužudvt. •h 

Da niekados
lengva kaip dabar del vyru ar
ba moterių vesti dvigubini gy
venimu, ar tai žinant ar paslap- 
ta. Gyvename laikuose, kada 
vyrai, kurie yra gerais ir die
vobaimingais ak vse
visai prieszingai pasielgineja. 
Senovės laikuose 
tokiu, kokiu ji mate žmones. 
Bet sziadien, kada konia trys- 
ketvirta dalis žmonių gyvena 
miestuose, padėjimas persimai
no kitaip.

Miestas

vvras buvo

užmeta skraiste ne
permatoma ant žmogaus nusi
dėjimu. Žmogus sziadien gali 
nudavineti szventu ir pardavi
nėti nialda-knyges ir ražaiv- 
ezius ant vieno kampo ulyczios, 
o ant kito kampo laikyti kek- 
sziu urvą arba gembleriu rū
mus.

Gal nekarta skaitote ar gir
dėjote apie* aresžtavojima daug 
vyru, kurie 
pravardem, 
szeimvnas

ir

gyveno po < 
užlaikinejo

(Kaimo Vaizdeliu)

Dar gaidys nespėjo savo pir- 
‘ ‘ kuka rinku”ma ankstvvn

Hzvintaneziai anszrni pasiusti, 
jau riebi portukusi szeiminin- 
kp, po bemiegės na Iet ies, prade
da skrebini i h savo sudžiuvelio 
vyro pnszonen, ir neužilgo

1 pasigirsta, užkimęs 
jautis balsas:
— Karusia, na Karu-usiaa!...

Karusia žino, ka tai reiszkia, 
nereikia jai kartoti. Paszokusi 
isz savo purvino mygio, greit 
krapsztosi užlipusias nuo sal
daus miego akis ir, paskubo
mis užsimetusi suglamžytus pa- 
szonon skarmalus tdkinu bėga 
in diendarži.

— Umm — isz reto steno- 
damoM, lyg dvibalse tardamos, 
sveikina. Karusia karves.

— Žalioji h’agana, saitiju; 
Dvyloji ezortai, kur lendi!—su
pykusi barasi Karusia ir, pasi
ėmusi milžtuve, pradeda spau
dyti isz ininkszto tęszmens pie
ną.

Karusia, aa Karu-usiaa! 
kur tu prasmegai, ar girdi, 
skardys jau trubija — dar ne 
baigus melžti, kieme pasigirsta 
rustus szeimininkes balsas. — 
Greicziau inelžk ir varvk lau- 

žiūrėk varvdama no

ir
smarkiau sugirgždėjus lovai, 

gurga lino-

ar

varydamakan, tik 
snausk, be reikalo nevaikyk ir 
nenniszk galviju.

Karusia kasryt 
szius 
žino visus szeimininkes per
spėjimus, todėl, nesiklausyda
ma j u, tekina dumia su visa 
banda in ganykla. Gryždama, 
jau isz tolo girdi szeimininkes 
baisa:

girdi pana- 
pamokslus, mintinai jau 

szeimininkes

tekina dumia

Karusia, aa Karu-usiaa! 
nndvokusi velkiesi T 

begk greicziau in darža 
parauti, — mat kiaules jau du
ris pradeda laužt i.

Karusia paknopstomis
dinasi in daržu bet paskui sa
ves dar girdi: — Karusia, 
Karu-usiaa! tu ten be reikalo 
nesidairyk, nesnausk 
paszerus kiaules,

kur kai
Žoles

nesz-

aa

dviem 
t dvi 

(turėdami dvi pa- 
czes) ir tai viena netoli nuo ki
tos.

Panaszes 
mu blogai 
niu, g

atsitiki-
žmo-

Manijos 
gvvenanezi n 

alima butu apraszyt la
bai dang. Bet angszeziau pri
durtas užteminimas užteks del 
pertikrinimo manxtanezio žmo
gau.-, kad gyvename nepapras
tuose laikuose.

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslagcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku, Persiszku, Gralkistku, 
Arabiszku ir Clgoniszku burtlniku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka 1st Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VI8O9 TRIS KNYGUTES nr 
TIKTAI Vt......................

Prielusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. B0CZK0W8KLC0.
MAHANOY CITY PA.

I

vagojo; 
groieziau tai

syk zaeirka ir virk pusryezius.
Paszerusi, Karusia taiso za- 

eirka, mazgoja sudynus, szluo- 
ja grinezia, o szeiminin'ke po 
ilgu perspėjimu, stenėdama ri
tasi in braszkanczia 
sunkiai alsuodama,
szalia mieganezio szoimininko, 
sziek tiek pusiaurycziu snuste
rėti.
Nespėja Karusia i u puodą za- 

cirkos sukrėsti, jau
girgžda lova ir pasigirsta:

— Karusia aa Karu-usiaa, 
ar tu užmigai! jau ir asz nu
snūdau ir gaspadorius pabudo, 
o tu vis dar apie pccziu tvars
tą isi.

Tylėdama Karusia pila in 
bliuda zaeirka, o
lovos szeimininke barasi;

— Karusia, aa Karu-usiaa! 
tu ten atsargiau, 
bliudo ir taip baisiai 
sek.

Prie stalo mieguistas szeimi- 
ninkas

lova ir, 
rangosi

vel su-

risdamos isz

uesudaužyk 
netrep-

szniokszdamas srebia 
zacirka ir trenkia szaukszta in 
stala.

— Ir vėl kaž kokia szlv'ksz- 
tyne iszmarmalino — sukda
mas aplink Karnses galva kum 
szti, rėkia jis.

— Dieve mano , ir ko d a 
jums reikia! apyvePksne teisi
nasi Karusia.

— Karusia, aa Karu-usia! 
apsnūdusi dirbai ir 
užmirszai indeti — 
szeiminiiike.

— .Jau ir taip mano gyve
nimus suras, 'kad dar druskos 
decziau — numetusi szaukszta 
verkia Karusia, o 
mas szeimininkus jai atkerta: 

: saldesnio 
jaigu ežia tau su-

— Pasijeszkok

•4"

druskos 
perspėja

sznypBzdu-

gyvenimo, 
rus!

— Karusiu, ua Karu-usiaa, 
bijok Dievo gjrie>ko! — nųnimi 
ja szeimininke, Gyveni, kaip 
Pono Dievo ausyj: gardžiui itffc- 
siiniegi, puikiai pavalgai, dar-Z
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1)0 nedaug ir kad net ingetum

Katalogas Visokiu 
Knygų

No* 100 Tūkstantis Naktų ir- 
Viena” puiki didele knyga. 27 Ai*a* 

Yra tai ketvirta

Naktų 
27 Arą

, A'
No. *126 Penkios istorijos apie 

Doras gyvenimus, 'Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas*

biszkos istorijos.
spauda los puikios knygos, tas parodo 
kad žmonoms ji labai patipka. 704 . No. 128

kuris buvo protingesnis už savo poną.
61 puslapiu..................................... 15c

No. 127 Trys istorijosapicDuktė 
inustyniu, I’cleniute, Du brolci Vargu-

dxJolu puslapiu, 150 paveikulu, gera 
driila popiern.
daryta aiideklinain luzmargintnie 
virszaia. Didumaa knygos 9’/* per 6% 
colius.

No. 101
’om apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00

No. 102 Prakeikta, meifingau kri*

Druczial ir puikei ap- 
audeklinais

Pirkite o nesigailėsite. $2.00 
/***Kapitonas Velnias. Pui-

jtis ir Skuputis. 60 puslapiu........ 15c
Dvi istorijos apie Valdi- 

piioras ir apie Bedali. 44 pus........ 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
tojui in Szvcnta žemo. Beda, Tamsu
mus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

Puiki istorija apie Joną- 
262 puslapiu. ... 35c 

No. 132 Trys istorijos apie An- 
plorius isz Valcnczijos, Kožnas dai-

No. 131 
za Korczaka.

minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35r k,tus turi gavo vieta, Ka pasakė ka-
Vaidelota, apianka i»z

Isz- 
Su pn- 
...35c

Trys istorijos, apie Ne-

25c

.25c 
apie

. ..20c

62 puslapiu
No. 134

tras paeziuojas. 76 puslapiu.
No. 133 Dvi istorijos apie Neuž

mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
.............. 15c 

Dvi istorijos apio Baisi
žudinsta ir apio * Urlika razbaininka 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio suhu dideli*, 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apio 
žalnicri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu.................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele:

Ar

■i

!

No. 103 
pirmutines puses sziintmeczio. 
imta isz Lietuviszku užlieki), 
veikslais, 177 dideliu puslapiu

No. 104
valioje pas Maurus, Vieszkolio Duo
bes, Karalalis žmogus. 121 pus

No. 105 12 iatoriju: Ncdarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka...........................

No. 106 Penkios istorijos,
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu- 
Debesclis. 77 puslapiu.................... 20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turkl- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
lis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu.............35c

No. 108 Szcszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida, 
geleje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi» 
nitmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. .. .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Sniortis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. 
knygele. 88 puslapiu.................... 20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
nameje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vinio, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakicrka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. .

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai:

sudynu, 
Karu-

usiaa, ne
rodos, ko dar goresni tau reik- trepsėk!.., 
tu.

- sziek liek misi rami- 
A t - 

^ispado 
ne

(>• 
r*

Algos reikalauji, o dirb 
t i tingi 
nes kalba szeiinininkas: 
mink, Karusia, kad i r
rius isz sodželkos pinigu 
semia. Pernai metai kokie bu
vo, pat i gera žinai. .Javai ant 
lauko supuvo, bulves prigėrė ir 
tik laime, kad’dar pudelis, ki
tas buvo linu parduoti tai dar 

didžiąsias
skvles užkiszti. O szimet manai 
geresni metai bus — l’ilosofuo- 

li’u- 
vasarojus ir

mokesnius 
paszėlusi

sziek tiek galėjome

o 
t a

ja toliau szeiinininkas. - 
gini visai menki 
gali nekoks būti, 
tu žinai kokius
valdžia ant ūkininku užkrau
na.’ .Jiems tik mokėk ir mokėk, 

(‘s buk.
kad jos 

alga ne’kokin, *knd jai sunku 
bus isz maitinti Kimi tėvai, bet 
ji atsinuma, kad ir jos draugas, 
kitu szeimininkii tarnaites, ne 
geriau gyvena. — Nuo vilko 
bėgsi, ant. meszkos užbėgsi 
nutaria Karusia, ir, nusiszluos- 
eziuSi aszaras, vėl kimba in 
darbu.

Tnip slenka diena po dienos. 
Karusia nuo ankstaus ryto ligi 
vėlu sutemtu gatava persi- 
pleszt i prie begaliu darbu, bet 
bet paskui suves vis girdi rus
tu, nepatenkinta baisa:

Karusia, aa Karu-usiaa, • i t greicziau, ^nesnausk,

o pats nors nevalg 
Karusia gerai žino, 

kad

tu ten K 
laidai ryk!...

T

aa

t

į

vėl

Szvent adieniais

nedaužvk 
Karusia, 

usiaa, zaeirka be druskos!...
per paežiu

dvylikta, kai szei mini akai isz- 
važiuoja b a ž n y c z i o n, 
užsidaro \iena
len ir karsztai, ligi aszaru ten 
meldžiasi.

Motina

Karusia
tamsina klete- Szcszios istorijos,

Dievo, I *anel(‘
priminimai, 

Toj paezioj kny-
Szvenuziaiisioji I— virpa jos lii- 

l’žtark už mane griesz-|) O S, ■"**"

na prieš Visagaliai i Dieva, pa- 
praszyk Jo kad dovanotu man 
mano griekus! Visus myliu, vi
su man gaila tik piktosios szei- 
miųinkes neapkencziii, ji man 
gyvenimą nuodija.

Po
ruosziasi, o 
da prie

pietu Karusia nurimusi
pradėjus temti, se- 

ilgai ten 
1 varksanezia szirdimi žiuri in 

kol kiemo 
pilkas gel-

langelio i r Labai smagi

tylia kaimo gatve, 
vartuose pasirodo 
tonplaukio szeszelis.

Karusia, dusziuk, Kam
pas i girsta už lango

mirelis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
niuosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji ...

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu.................... 20c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 141

... 15«

t

svte!
bZvelnnt is balselis.

, Karusia tyliai atidaro Įauga 
meiliai apkabinusi, traukiair, 

Joneli in tamsu kaminui.
> sziiirkszezios kasdie-(1zia p< 

nines gyvenimo prozos, prasi
deda trumpa jaunu, 
ežiu szirdeliu poezija 
rotkareziais tamsioj 
szvelnią
kia gilus szeimininke

(3

t vaksin- 
, ir tik 
grinezioj 

nakties tyla pertrau- 
s, isz gre

timo kambario atsidusimas ir 
burkuojanezios po reles 

Karusia, aa Karu- būtis buczkis.
t no

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS I 
PERKAME IR PARDUODAME

Taipgi siuneziame pinigus in LIEUTVA užmokami greitai po 
gvarancija
ar per pacztiC Raszykite del informacijų: — Dept. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

• i i

AMERIKOS DOLERAIS arba LITAIS, per kabala 
Raszykite del informacijų:

. . 15c 
dalis) 
Ila isz 

niaiszo iszlins, apie boba ka negalėjo
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus..........15c

No. i 12 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgtl- 
bsti nog smert, Apio Szv. Kristupą, 
Juokingi szposclci, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. .. .20c 

No. 113 Penkios istorijos, apio 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kns man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užlickos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu..................25c

No. 115 Puikios 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Mergą

istorijos apie

o e>

FIRMA insteigta nuo 1872 Sierata, 
....15c

Mokinkimes Nauja Kalba Esperanto
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS

Szita knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pasaulyje 
jau placziai vartojama kalba
matiszkn yra neiszpasakytai lengva ir vidutiniszkai prasilavinęs žmo
gus ja gali iszmokti in viena diena laiko, 
puslapiu, miera 5x7 ir puse coliu.

ESPERANTO. Esperanto kalbos gra-

Knyga susidedu isz. 170 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.00. 

Kas pirks szia knyga, tam priedu dykai duosiu pauisz.kinima kaip ga
lima in trumpa laika iszmokti Esperanto kalba, Užsakinius ir pinigus 
siuskite sziuonii adresu:

A. S TRECZIOKAS
197 Adams Street, Newark, N. J.

T"*

f

♦

ir vaitas pasaka, Paslszvontimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25c

No. 116 Istorija apie 
puikus apraszymas. 119 pus

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vnidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu .

No. 118

181 
35c

Istorija apie Ali Buba ir
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. .15c •

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 120
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .

No. 121

Dvi istorijos apie Valu-

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------$--------
. t3-czia Procentas ua justi pinigus ir saugumas del jusu 

pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentus, be jokio 
saugumo,

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
moka 3-yzia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

t

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kitris dirba ir czedi.ua. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
I • x • i ! • f"! i f
del žmogaus kitris dirba ir czedi.ua.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
............ I .H - --PW ................................................................................................... ......................................................................................................... ....................................... ...................... .............................................. .

1 r
1 'I

■
A

IMU

i

• • . 15c

.....................................15c
Trys istorijos apit> Trys 

ValkijozaL Iszmint^pga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu...

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaus, Isz- 
gydintas. Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolora, Senelis,

Keturios istorijos ajie 
Mncziutes pasakojimai, Pasaka apie 
Žibinte bažnycziojc, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun; Kerninu>*, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 puu . . .20c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopdei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu.... 15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar pas^aukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu.............15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai. 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalnn 
apisakele...................................... 15c

No. 146

na,

Dvi istorijos npie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga- 
Keliauninką Joną, Vaikinas ir

Stebuklas. .74 puslapiu................20c
No. 148 Dvi istorijos apie Joną 

Ir Alena, 
puslapiu ......................................... 15c

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teėsybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jczu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu..........................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pus merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu....

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
Drutas Petras, Nuogalis.

Pavojinga klaida. 45

.15c

...,15c

mas, Drūtas retras, is uogaus. 62 
puslapiu............................................. 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu .........................................

62 
15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinolis. 60 pus.. .15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus..

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu............ 15c

No. 157 Juokingas apraszymas
46

15c

25e

Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus apio Savizrola, didis klasteris.
15c45 puslapiu

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Balsi istorija. 61' 
puslapiu

No. 125 Trys istorijos apią(.Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus su n u ir razbaininką 
62 puslapiu «••»•••••••• 15c62 puslapiu

i' 15q

15fa

puslapiu.
No. 158 Keturios istorijos apie 

Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isttyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu. ........................ 15e

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

i

czedi.ua
czedi.ua
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Laikraszcziai visur pilni ap- 
iraszymais visokiu kriminalisz- 
ku prasižengimu kriminalu 

Ijeszkojimu ir ilgai užsitęsusiu
prasižengimu

I
i
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Viename kalnuotame Japo
nijos krašte gyveno senovėje 

su savo žmona. 
Tatai buvo seni bevaikiai žmo- 

rvta medžią- •r

medžiakirl is 
m

vas

nes. Kiekviena 
kirtis eidavo in miszka kirst 
medžiu arba kraudavo in kru- 

jau nukirptus medžius.
Ir sztai, viena karta, nuėjės

toli in miszka jis staiga iszgir- 
do toli skambanezia muzika. 
Jinai skambėjo kureziai ir ty
kiai — paslaptingai, kaip bal
sai požeminiu gyventoju; kar
tais in (uos garsus insiliedavo 
lyg kad glamoninrtis upelio 
ezinrlenimas arba linksmas si
dabrinių bangu pliauszkeji-"dabriniu 
mas.

Senasai medžiakirlis sustojo 
nustebintas. Jis užinirszo ir sa
vo neturtą, ir savo rupesezius. 
'Toji miszko muzika ji nutvėrė 
su nenugalima jiega. Ir pirm, 
negu jis suspėjo a't si kvosti, jo 
senos kojos, tapusios lengvo
mis ir vikriomis, nunesze ji to
je kryptyje, isz kur girdėjosi 
garsai.

Vis aiszkiau girdėjosi muzi
ka, ir vis stipriau ir stipriau 
jinai perimdavo 
medžiakirl i. A pimtas 
jam ligi tol nežinomu jausmu, 
jis net neiszduodavo sau at
skaitos tame, kur ji įraukiąs.

Bet ežia jis pastebėjo, kad 
kelias, kuriuo jis 
baigė, 
sus 
vanduo 
sauk
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Prieszai

h>.*
iat M

1
L I 1 • » 4 * 

v * ;
Ti *•*4f

A

> ..........'

Jį

* s

* w Ą
■/.

»v-

1 K

Laivas Langley, kuris yra padirbtai del naudos ir 
laivo nuszoka ant mariu, likos sudraskytas ant szono per 
Diago, Kalifornijoje. Vienas laivorius likos užmnsztas

bUvo perdaug ne- 
Tatai

akimis iszgiHt ir paežiai
reikėjo viską

kad gailėjosi
atliekama

bėdina sena 
tuomi

keliavo, pasi-
ji buvo szvie- 

upelis, kurio permatomas 
žaisdavo ir 

spinduliuose.
Žavejanti muzika, kuri ežia

žibėdavo

at vede, 
keistoji tyla i>zsiliejo miszko 
tankmėje, kur dar niekuomet 
žmogaus koja nebuvo pastoju
si.

medžiakirl i nutilo, ir

medžiakirl is pajuto
'.Jis

>enas 
neišpasakyta t roszkima. 
paslenku prie upelio ir priki- 
>zo lupas prie tyro krisztolinio 
>k\ stimo.

.lis gere. Jis gere su pasigė
rėjimu, patenkindamas trosz- 
kuli. Gere! Kas do vandenėlio 
butą! Medžiakircziui rodėsi, 
kad pats brangiausis
e>a negali but gardesnių. Kiek
vienas giirksznis inliedavo in 
ji žavinezios jiegos, regis, pa
naujindavo jo krauja.

pajuto savyje nepapras-
gyvmno antplūdi, ryszku 

gyvenimo džiaugsma. Daina ir 
juokai! rn 
pagalios, 
ir -taiga

iszgirdcs miszko muzika, kaip 
muzika ntvedusi ji in tanku
myną, kaip jis priėjės prie ste
buklingo szaltinio ir kaip, pa
galios, isz jo atsigėrė.

Žmona led-ne-led ji iszklau- 
se. Istorija 
paprasta, 
savo
pergyveni!

Jinai tokiu greitumu in misz
ka nubėgo, lyg 
praleist senat‘vi\je 
lai ko sekunda.

Ir ka-giKuomet jinai at
ėjo in nurodyta vieta, tai taip- 
pat iszgirdo muzika, taip-pat 
traukte patrankė ja in miszka 
ir atvede in slapiingaji szalti
ni.

Jinai st ri magai vinis pripuo
lė prie upelio ir gere; gere, ge
ro brangųjį skystimą su visu 
gaszlumu savo godžios prigim
ties. Galn-galc jinai jau sun
kiai gere, lėtais gurkszniais.

Jaunasai vyras pasilikęs na
mie lauke ir lanke... Kiekviena 
minute jis tikėjosi pareget sa
vo žmona iindnant in namus ir 
esant liekna ir jauna mergele, 
jauna ir

tapo. Bet žmona negryžo. 
slinko isz loto, die
vą karop, — žmona

TijomeJ jaunasai vy- 
ins nutarė iszsileisl jos jesz
kot .

Jis

skaisezia.
pat s

Valu ndos 
na slinko 
neatėjo. r | 4
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GREITA PAGALBA DEL 
SUSTYRUSIU SĄNARIU5 ;

H SKAUDAMU MUSKULU.

r*-t

H
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N<‘sihlaszkyk agonijoj ilgiau, kuo* 
mx:t .Johnson’s 1U<| (.’ross Kidney 

: ūmia 
jei kitus gy-

I Į Planter gal suteiki .luina beveik
Nenusimink,į paralba.

j ; dileles sutrikę jums tik laikina pa
8 
r 
: S

1
I .
II 
ž i i | 
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raiba. Mėgink . 
Kidney Plnsteri 

į varia gerove
nuolatini masaža skuudumienis 

i ui rauktiems muskulams ir sustyru- 
j šiems sunurlaniH.

Naudingiu efektas patvarus del l<>, 
kad gyduoles yra palaikomos pilnoj 
jėgoj tiesiog priesz oda prie skauda
mu vietų ir nuolat veikia iki plaste
rs laikomas prie kūno. .Jeigu jusu 
muskului ir sanariai yra sustyru ir 
apimti skausmo nuo virszdarbio ar 
neinprasto darbo, nuo neatsargumo, 
Reumatizmo ar del kilu priežaseziu, 
gauk Red Crosfj Kidney Plaster vais
tinėj ir vartok ji - jus nusistebėsi*-’ 
jo greitu ir nuostabiu veikimu. Par
duodamus visose vaistinėse.

.lohnson’x Red Cross 
i, kuris suteikiu pat- 

-'zilima, jėga ir malo
nia sažu
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Z
:ir brangiu teismo bylu. Ar 

skaitytojui kada, nors pagal
vojo kaip tie kriminaliniai ka- 

ar negali
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gabenimo eroplanu, kurie nuo tojo 
, eksplozija,

4 sužeisti.
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k tiri kilo arti San

I vadintos vienu vardu “Brights 
Net ir sziadien žmo-

rierai prasideda ir 
ma ju sust abdyt i!
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Kaip apie vaiku ar mergaite i|
pirmu syk suareszt nota! Ar 
jis visiszkai “blogas?” Ar jis 
1 liros lapt i rytojaus kriminn- 

Pora indu atgal atsaky- 
sziorns klausymams butu 

Sziadien

siiareszt nota .' 1
I

2

BALTRUVIENE I M
3«•
3

lu? 
mas 
buvęs “taip.” Sziadien jau
nuomenes teismo judėjimas yra 
visuomenes tikėjime liudinin
ku, kad prasržengen vaikas ga
li Imli iszgelbetas

\’i(‘ton paženklinimo 
ar mergailtos priesz yisa teiw- 
ftui kaipo blogu, ir tada už (ai 
uždėjimo jhm bausmes, jau
nuomenes teismo teisėjas sten
giasi surasti kodėl vaikas yra 
blogas, ir panaikinti prieža®tis 
vedanezias prie to. Pavyzdžiui, 
tyrinėjimai parodo, kad dides
ne dalis; \Asu vaiku atvestu 
•priesz jaunuomenes teismus 
yra protiniai silpni. Toki vai

rui kalauja
ir mokinimo tam tikroje 

specialese klia- 
vieszose mokyklose. Juos 

paversti 
visuomene

taip.
Pulniane, lllinojuje 

Tni rots pasiuto
i gyvulini o ne žmones, 
Tai lankiii(‘i pagonys. 
I‘asielge szuniszkai,

Ir kinuliszkai,
Be szliuho gyvenu.

Piktina dorus ir gana, 
Per dienas girtuokliauja, 

nepaliauja 
nereikalauja, 

Ne in savo ne iii svetimas 
nekeliauja.

O ka jau los pasiūt hobi 
Girtuokles dideles.

Kaip vyrai iii darbu iszeina, 
’l’uojtius in kuopa sueina, 
Tada kad laka tai laka, 
Pakol suvis nesusilaka, 

Bus gana, kitu kartu duosiu, 
S u s i m y 1 e j i m o neturėsiu. 

* • ♦
Gary vyrai puikus, 

Snbytina visus Indi jonus, 
Naktimi po karezemas 

valkiojjasi, 
Su peiliais badosi ir srnnugesi. 

dideliuose mietuose 
daugiausia, latru, 

Daugiausia tai gyvuliu.
• # •

'Tik Springfilde puikios 
naujienos, 

Kraustosi nuo burdo vyras 
vienas 

O kad ilgai buvo,

I 

gauj(\
l’ai

I )i sense. ’ ’ 
vartoja ta vnrdn.

Sziamo si raipsnyje 
pa a i szk i n t i

Inkstai žmogaus 
atlikti labai svarbu darba, ir, įima

i inkstu ligų ruszi 
sutrauka kaiktiriu interesingu 
faktu pagelbės tiems, kurie no
ri sveikai užlaikyti sziuos svar
bius organus.

Gal svarbiausias faktas pa
prastam žmogui žinoti yra szi- 
tas — kad kūdikystes užkre- 
cziamos ligos grasina inkstus 
ir todėl kiek galima turi Imti 
iszvcngiama. Jeigu vis'tiek

vieno sveikaus, veikIn* nors
lauš inksto žmogus mirtų.

Žmogaus inkstai turi kartais 
atlikti loki darbu, kuris jiems 
yra labai pavojingas, taip pat 
kaip ir nekuriu žmones turi at
likti dalykus, kurie kad nors 
jiems pavojingi, bet atnesza 
daug gero kitiems.gero(f (- r' n

Kadangi inkstai turi isznesz- 
ti isz kūno visokius 
ir turi iszsunkli kiek 
sokius nuodus i

knigvai surenka visokius 
gemalus ir nuodus nuo nesvei-
ris

nėra ga
in vairias 

ir sekanti

uz-
nlint vi- l<1,p(,ziarnosHgns užpuola žmo-

tuomet szlapumas turi Imti isz- 
egzaminuotas, ir žmogus buti-

iszmat us, 
(>’!

isz kraujo, ku- «" '“W*“"" Keros priežiūros

^uiiituun ii iiii’iuil.> linu iirJMUi-i • i •
ku kimo dnliu. užkrėsiu dantų !,lai lu’''. spkt.' W'1^0 l1Rfnn-
ir liežuvėlio, ir 1.1., gamta žmo
gų aprūpino net dviejais inks
tais. 'Tokiu budu, kad nors vie
nas
sveikas ir gali atlikti 
nuo kurio žmogaus 
priguli.

Szla pi i

imus apie valgi, poilsi ir 1.1.

pasidaryt u nesveiku, kilusi^'1 ■
darbu 

gy vast is

Plaucziu uždegimas, influen- 
rožo. ir kai'tais liežuvėlio li
ga Ii būti pradžia inkstu už 

egimo, arba “Bright’s Dis-

nėr liguo- į

, ii. Ta sakau pat pradžioje szio ]H, 
kokiu jis slra’l)s,|io lodei, kad daugelis

gej inkstai

arba

vajko

Ir szvenladieniais
Dažas ežios

CAPITAL STOCK $125,000.00“ 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

dalis.i Visu 
jaunuomenes

speciales prie-

i ule km i ligai

ža vejant i 
savo žmonos, 

nebuvo.
ramiai spin-

ryrosjr p

nukeliavo in 
szaltini jeszkot 
Bet jos ežia 
szaltinio bangos
dėjo nuo Yiuksiniu besileidžian- 
czios nu ui u tęs spinduliu. Jis 
szauke savo žmona. A’tsakvmo 
nebuvo. Neramumas ir baime 
ji apėmė.

Bet - urnai! — tvkuS gai
lestingai verksmas! Jis mėtosi 
ten, link garso kripties, ir isz- 
vydo gulinti ant upelio kranto 
kmliki! Kūdikis buvo apvilk
tas ir priklotas jo žmonos ru- 

Taip! Ir kuomet jis, bais.
Jis 

J Jieve!
i>ztroszkes atsigėrė 
iszvydo veidrodinėj 

vandtuis lygumoj savo szesze- 
li — o, stebuklas isz stebuklu! 
Pricszai ji buvo ne senas 
rankszletas veidas, susivėlusią 
barzda, o ne! — tatai buvo žy
dint is vaikino veidas, gražus» 
skainlus ir szviežias, kaip Ge
gužes rytas.

M ėdžia k i utis paszoko nuo 
<lžiaug.smo. Jis puldavo ant že
mes ir vėlei pasikeldavo. Jis 
szokinejo, kaip ožys, per kru- 

jame buvoinus ir kupstus
jaunystes jėga ir jis dabar su
prato, kad iszgere gyvojo van
dens !

Jis
kaip
ezhisi žmona!“ — galvojo jis. 
Ir neapsiriko.

Kuomet

nubėgo 
nusistdbesianti

opakele kmliki, ir
— 'Tatai buvo akys jo 

žmonos, jos nosis, jos burna, — 
viskas priėmė kudikiszka for
ma. Nei jokios abejones! — jo 
žmona, savo neapykantoje isz- 

perthrug jaunatves van- 
ir. pasekmėje sugryžo iii

kūdikio padėti!
Jaunasai žmogus stovėjo sti

bi jaudinęs.
vo pervirsz
pagalios, jis atsikvosze. Taip, 
jis nusijuokė! Paėmė 
szvdniai ant 
sze namo.

Moteris ir kūdikis — tai 
viens ir tas pats!“ — tarė pats 
sau. Nes jis, vaikinu pasilikęs, 

gi užlaiko senatvės iszmin-

gere 
dens

Xidikotinunias bu- 
glnminan'tis. Bet

namo. Sztai 
pama-

4 k

tis
jf,

žmona ji iszvydo, 
lai iszpute akis! Taip iszpute 
akis! Jinai nenorėjo, pradžio
je negalėjo patikėt, kad žydin- 

vai kinas, Mtovis prieszais 
- jos vyras, tas f/ats senas

bėdinas malka-skaldis, kuris 
i>z ryto paliko ja būdamas silp
nas ir paliegęs. Visgi tatai bu
vo jis! Jo akys pasiliko rusvos, 
nors ir ingi jo jauno gyvenimo 
spindėjimą, ir ingimtas apga
mas ant kaklo — juodavo ir 
ant kaklo vaikino. Taip, stovė
jusis prieszais ja vaikinas bu
vo jos vyras!

Jr Mitai, jis papasakojo jai, 
kas su juo atsitiko. Kuip jis

kūdiki
ranku ir nusine-

kūdikis

VI.' 
ti.

Lietnvisakas Graboriur
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke motereros. Priei
namos prekes.

&l« IV.Mnrure Nt..
MAHAMOr t’ITT, HA.

3OS BAUKKT «F., 
TAMAQUA, FA.

»

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lletuviszkas
Dantistas Mahanojuje.
Ant antro fldro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

Mokame 3-czia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

kai 
žiu ros 
instaigoje arba 
sese
galima
aut gero ar blogo;
turėtu, del saves ir del to vai
ko žinreti kad intekme yra ge
ra.

Kituose atsitikimuose prasi
žengimo priežastis galima ras
ti vaiko namuose. Keturias de- 
szimt nuoszinieziu isz deszimt 
tukstaneziu vaiku septyniuose 
.jaunuomenes i(eismuose 
pranesza

G. W. BARLOW, Vice-Pre>.
J. E. FERGUSON, Kas.

ai
ease.''

Antras, svarbus faktas 
tas, kad inkstu liga prasideda 
ie beveik jokiu ypatingu ženk-

Bet gydytojai gali gana 
vai surasti egzaminuojant 
puma, ir todėl po pasveiki

mu nuo

leiig>
<"!-•> ✓ J < 4žmonių tiki, kad kadangi szla-;

nuo inkstu ir, 
zlapligej pilnas cukraus, inks-, mos ligos

pumas paeina
s
tai \ ra užkrėsti. Bet taip nėra. 
Szlaplige prasideda saldžiojoj 
gib’J-

Praeityje inkstu ligos

I

v ra

bilp kokios užkreczia- 
patartina, kreiptis 

prie gydytojo del t o..egzamino. 
Kasmetinis sveikatos poržiu- 

rejimas turėtu inimti ir inkstu
buvo egzaminu.

z

Į'”; y.

■ / "

■ Ą
> ••it

O

r <

I

■
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gerai

v’ -

k a i i > 
buvoVaiku Biuras, 

vaikai isz suirusiu szeimynu 
kuriose mirtis, apleidimas, ar 
levu persiskyrimas buvo pric-

B žaCimi. Vaikai turėjo nuken- 
apleisti, kar- 

' jie yra 
pavojingai neszami prie isz- 
tvirkimo krantų. Daugumai tu 
vaiku daug pagelbėt u “moti-

(eti. Nelaimingi, 
tais kenezianti badu, 

nesžami i

r>
Į H‘ lįsi JOS daleidžiant

r Tai su bosais gražiai apsibuvo i
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A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Palaidojimi
Nubudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavima.
atliekam rūpestingai ir graliai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

NIEKADOS NEPER VĖLU ISZMOKTI,
Noe Demers isz Massachusetts, 70 metu, iszmoko 

AnglisZzkai kalba ir pasiliko ukesu szio sklypo, už ku laimė
jo dyka kelione in Wsahingtona, atlankyti prezidentą Cool
idge. Prie jo stovi kongres-motere Kdita Kogers isz Bostono, 
kuri perstatė Demersa prezidentui.

noms pensijos“ 
motinai palaikyti namus, neat
sižvelgiant in 
galvos ir nėra.

Nesant užtektinai supratimo 
ir simpatijos namuose iszaisz- 
kina užsispyrėli vaiku, kuris 
jaueziasi vienu vienas pasau- 

g koks mažas piratu 
prasižengia priesz vi- 

nndtatytas taisykles, 
ir nesutinkantis elge- 

b\ s namuose, priklausantis ant 
ūpo tėvo ir molinos, atsimusza 
ant susiraukusio ir nesuvaldo
mo vaiko, 
disciplinos nei negerbia ipsta- 
tymii. Meluojanltis vaikas daž
nai imituoja moralus kuriuos 
jis mato praktikuojamus groi- 
cziau neg tuos kuriuos jam 
mokina. Vaikas kuris vagia, 
daro tai dello, kad jo tėvai yra 
labai žemu principu, arba dėl
to, kad tai jam priduoda invai- 
ruma, ar dėlto kad tai daro, o 
gal ir dėlto, kad neturi ko vai-

Visuose atsitik imuosc 
teismo

O jisai sako: — pas aspadine Telefonas 872.

tai, kad namu

MOTINOS SAKO KAD TAI 
GERA GYDUOLE VAIKAMS

MRS. HOLLAND SAKO 
KAD GERAS.

Mrn. Geo, Holland, 216 First Avė., 
W. Catasauqua, Pa. raszo: “Jusu Dr. 
Whites Lun-ge Hea-lu ii kiti Dr. 
Whites gyduoles daug gero padara 
del manes, mano vyro ir vaiku jog 
nežinau kaip jums padekavoti. Gy
duole Lun-ge Hea-Ia yra stebėtina 
gyduole nuo kosulio. Jeigu kas nori 
dažinoti koki geri yra Dr. Whites
gyduoles gali pas mane tiesiog ra- duoles/del visu” First National La- 

First National Laboratories boratories Inc. Wholesale Distribu- _ — - I . w • • 1 . a w

»
ALLENTOWN MOTERES 

PATARIMAS.
.Mrs. Ellen Buehrle, N. Second St., 

Allentown, Pa. sako josios maža mer
gaite turėjo sunku kosuli praeita žie
ma. Keturi daktarai gydo be pasek
mes. Pirko bonkute Dr. White’s Lun
ge Ileala gyduoles ir tuojaus pasiro
dė palengvinimas nuo pat pradžios. 
Pirma bonkute sustabdė kosuli. Mrs. 
Buchrie labai giria Dr. White’s gy-

Hzyti.” Firat Nutionut Laboratories boratories Inc. Wholesale Distribu- 
Dirtributors, Lehighton, Pa. tors, Lehighton, Pa.

Dr. Whites Cold ir Grippe Pignlkos greitai veikia. Pa- 
250 visur. First National LuboraQirioty

i •... • a.

bandikite jias.
Lehighton, Pa.

visur.
.ILXk t

♦ 1

ly ir, ly 
laivelis, 
■momenes 
Keistas

kuris nesupranta

g,} 
gyli.
jaunuomenes teismo darbas 
yra studijuoti szeimyna, na
mus ir mokykla, pagelbėt i le
vams ir mokytojams suprasti 
vai'ka, ir parūpinti kokia nors

Kada jau 'baksa i minėjo, 
'Ttii užmokei ir už burda 

norėjo.
Klause gaspadoriaus kiek už 

burda reikė,
<r n

nueikie, 
Asz apie tai nenoriu žinoti 

Ne pinigu iminėti, 
Gaspadiue buvo virszuje, 
Na ir n nei mp i no pas ja ja, 
Labai ilgai jis ten sėdėjo, 
Verkė a'budu ir dejavo.

Na ir taip susilaikė, 
Kad burdingieriu vėl 

pasilaikė, 
Tokis Imrdingbosis tai tikras 

“szvine”, 
O jojo boba sziftic koja 

paskutine.
♦ • •

In Masacziuze zuikis su bež- 
džionka adbego,

Ir vienoje apygardoje apsisedo, 
Beždžionka duža, 

Ir labai stora,
O zuikutis, 

Kaip sliekuiis.
Mat sena krioka pamote, 

O in jo vieta zuikeli pasiėmė, 
Kada senas kriokus dažinojo, 
Tuojaus in czion atvežliojo, 

O tas zuikelis ant giliuko*, v • • • • 41 o

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kūnus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St.. Mahanoy City, Pa.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

[flzbalsamuoja Ir laidoja mlrualul 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szla nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius da) 
laidotu via, veseliu. kriksztyniu tg 
kitiems pasivažinėjimams.

Ball Telefonas 187B-M

GYD1KI3 SU ŽOLĖMS

iszeiji energijoms, kurios plau
kia pražūtingomis sriovemis. 
Iszmiidis, kantrybe ir meile 
yra daug geresni i ura ūkia i ko
vojimui neg lazda.
-  , ,,, , . — , Aę  

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bron kites, Gerklinis kosulls, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvopo, Katariszkas
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priqzakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskits 
pinigais ne stempomls). Isirasta ta| 
parduodame vien tik per

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

Laimingai ifez^mn'ko. 
O senas kriokus !

Mato, kad bus szpielis ne kas 
Spjovė ir iszejo, ♦ 

Ne ant beždžionkos liepu
si žiu re jo;

O zuikelis, 
Tankiai pas ja afsilankineja, 

1 ’a s ve i k i n i mus 1 >e žd ži o n k a i 
sudestineja.

• • •

JiUi kas in Vaname atvažiuotu 
Tai puikiu bdbeliu paregėtu, 
Jau katra ant dantų paima, 

Tai jau nebūna gana, 
Du vaikinai in viena stuba 

i nuėjo,
Tai dalaikyti negalėjo, 

Kada bobeles vos aus u 
nenulupo, 

Kaip ant juju užklupo.

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

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

j

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik told vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome lovai* 
riausias žoles nuo visokiu Ilgu kaipo 
tai nuo kosulio, kokli u szio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir poeziu skaudėjimo, lovoj szlapinl* 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-Hges Ir Lt po 8bc. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma iss virei 
minėtu ligų, tai greioziaus kreipkite* 
pas mano. Asz tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud’ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuvisikua 
kolonijas. Adresą vokite bsitelp:

M. ŽUKAIT18, 
25 G i He t Rd. Sp.nc.rport, N. T,
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— Bead ingo kasikius praei
ta savaite iszdirbo 5 dienas.

— Sziandien Readingo ka
sikiu mokestis.

— Oras lietingas ir ne szal-
tas.

ežiu

— I nije apreiszke visiems 
kietųjų anglių darbininkams 
kad turės mokėti kas menesi 
po du dolerius ant suszelpimo 
straikuojaneziu ir badaujan- 

anglekasiu Vakarinėje
IVnnsylvanijoj. Per kiek laiko 
mokes tai unijc nepaskyrė.

— Isabelle Cziginskiute, 
610 E. Market uli., likos nuvež
ta in Ashlando ligonlmte ant 
oj>e racijos.

— Poni 1*.
Ranshaw, Pa., svccziavosi per 
kėlės dienas pas savo sesute R. 
Dumkuviene ant W. Pine uly- 
czios ir prie tos progos atlankė 
redyste “Saules.

— Musu kumsztyninkas J. 
Sharkey (Bukauskas) imsis su 
Tom llecncy, Petnyczios 
k a ra New Yorke.
tesis per 12 linkiu (rounds).

t Panedelio ryta 5:30 va
landa, mirė Apolonija Naginio- 
nivne, 61 metu senumo, (po to-

Kajokicnc isz

T »

va
ly u m.sz t v ne

va i s Petrauckiute), 
diktore Szumakers 
Velione paliko viena 
Marijona Navakiene ir broli 
Tamosziu Petruucka gyvenan
ti Brooklyn, N. Y. Velione sir
go ilga laika ir buvo naszle, nes 
josios vyras likos užmusztas 
knsyklosia 15 metu atgal.

— M. Mulesevicz isz Szu- 
makerio, likos pavojingai su
žeistas Park Place kasyklose ir 
nuvežtas in Asldando ligonbu- 
tc.

pas savo 
peczeje. 
duktere

— Minui vietiniai bankai 
stovi ant geru pamatu. Pagal 
paskutini rapurta, tai 
National turi $4,443,751 pinigi
nio turto, Kirst National $.’>,- 
301,215 o American $1,617,359.

Union

SHENANDOAH, PA.
— Jonas Žemankanekas, 34 

metu, likos sužeistas Vulkano 
kasyk losią ir nuvežtas in A sk
lando ligonlmte.

— Nauja mokslai ne Browns
ville, No. 3 sudegė lyg pamatu 
praeita sanvaite. Bledes pada
ryta ant $1(X),0tM).

Tamaqua, Pa. — Jurgis Sze- 
vaitis, 42 metu likos užmusztas 
Maryd kasyklosią, 
in manvei. Kuna
Petra Biszka kur buvo ant Įnir
čio. Paliko viena broli Kulp
mont e.

puldamas 
atveži* pas

15— Vincukas Misiunis, 
metu likos sužeistas per revol
verini szuvi kuri paleido jojo 
•Įrangas Andriukas Juszinskas 
kuris apžiūrinėjo
isznetvcziu iszszove.
nuvežtas in Coaldale ligonbuti.

rcvolveri ir
Vincukas

Wilkes-Barre, Pa. — 
ome leidimą vestis M. Baliuni 
su A. ’Dvareskaite, abudu isz 
Hanover Twp.

— Baltrus Gcrvalis, 42 mo
tu, didelei uolai užgriuvus, ta
po užniUHZtas nr. 11 Lehigh 
and Wilkes-Barre Coal (’o. ka
sykloje, Larksvillej. Paliko 
moteri ir pulku vaikucziu dide
liame nuliudiine. Gyveno 202 
Pringle St., Kngston. Palaido
tas su bažnytinėm apeigom pa
rapijos kupinose, Pringle.

— Gazai sudegino Antanu 
Mažeika, ir mirė vargszas už 
keliu valandų. Sudegino kartu 
ir tris Tankus — Frank Novak, 
John Zubar, Charles Graciani; 
isz keturių tik vienas dar gy
vas. Nuotykis buvęs n r. 2 Le
high and Wilkes Barre Coal 
Co. kasykloje. Yra tai viena isz 
pavojingiausiu kompanijų, nes 
visos kasyklos randasi žemiau
sioje vietoje ir tenai visados 
yra gazo.

Mažeika palaidojo, jo szei- 
myna ir gimines, parapijos ka
pinėse, G co rget own e.

Iszsi- 
s

NEREGĮS SKAUTAS Pasiaukavimas

tYV*

Dovvdas McDaniel, 15 metu

Meilingos Paczios
(Puiki pasaka del moterių.)

Tolimoje vieszpatystoje, gy-

SAULE) I
....................

PAJESZKOJIMAI
Pnjeszkau Teofile’ Kamins

ki ut e, po vyru pavarde Kar
pančias, asz jos pusbrolis no
riu su jn susiraszyt. Pirmiau

veno tula ir la'bai gera motore, 110’vejio Shenandotrh, dabar ne-

netikėjo in teisingys-

v v ra

žinau kur.. • X * L ' .\ , u B j
Pete Kaminskas

Box 45

* į, lt

Tuhona, Okla.

LINDBERGAS ISZKELMINGAI PRIIMTAS MEKSIKE
f

vaikas isz lllinojaus mokslai- 
del neregiu

kuris gimė be regėjimo pažystu 
21 kainas medžiu per apeziupi- 
nejima juju ir gali juos užvar- 
dyt kaipo ir lapus vaisingu me
džiu. Vaikas jirignli prie Boy 
Scouts ir yra vienas isz geriau
siu skautu.

nes .Jacksonville,

Worcester, Mass. — Pranas 
Matuzas numirė Miesto 
ninej sekant ilga liga.

— .Jonas
Ellsworth St., iszgere 
Nuvežtas in ligonine,

I dgO-

15Adomkait is 
nuodu, 

manoma 
Adomkait ispasveiks. Adomkail is viena 

syk pirmiau buvo bandės papil- 
dyt sanžudvste, bet ji laiku isz- 
gelbejo.

Policijai praneszta, kad 
nuo pereitos Subatos prapuolė 
isz namu Mare Skendeli utį', 1.5 
metu amžiaus. Jos levas mano, 
kad ji gal nukeliavo 
5’orka aplankyt broli, ten 
venanti. — A.L.

m .\eAv 
gv-r>.

So. Chicago. — Vladas Dobe- 
ra, Lietuvis, 72 metu amžiaus 
vyras, kuris gyveno 2823 East 
88 St., So. Chicago, miro Sau
sio 1 diena 1928 metu.

Atsitiko taip. Dobora iszlei-1 
do namiszkius bažnyczion. Pa
siliko namie vienas. J«» szirdis 
buvo silpna. Apalpo. () kadan- 

o szalt a, t oao 
o szaltii, tai ir

I

gi grineziojv buv 
gi grinezioje buv

su sziuo pasauliu.
Koronerio tyrinėjimas 

pažino, kad artimiausioji mir
ties priežastis buvęs szaltis.

Laidotuves invvko Sausio 5 
diena, in Szv. Juozapo parapi
jos bažnyczia, o isz ten in szv. 
Kazimiero kapines. Laidotuves 
prasidės 8 valanda ryte. —N.

persiskyrė
pn-

I

kuri mylėjo savo vyra dapgiau 
kaip savo gyvastį ir buvo-pasi- 
rengus atiduoti jam savo gy
vastį. Bet karalius tosios viesz- 
patystes
ta ir isztikimysta pasiaukavi- 
ino tosios moteres. Viena die^ 
na, paliepė tuja mylinczia mo
tore paszankti pas save tarda
mas in jaja:

Sziadien paliepsiu tavo 
uždaryti in kalėjimu, o

rytoj jojo galva Hnis nukirsta 
per budeli. Bet jaigu tu sutiksi 
mirti už ji, tai dovanosiu jam 
g y vast i.

Mylinti ir isztikima pati nu
lenkė galva priesz baisu valdo
mi kalbėdama:

— Szirdingai aeziu tau po
ne, kad davei man taip lengva 
bnda apsaugojimo savo vyro. 
Su džiaugsmu mirsiu jaigu per 
tai galėsiu' apsaugot 
savo mylemo vyro. ;

Parengta viską prie egzeku
cijos. Garbinga motore atsi
sveikino graudžiai su savo nu
budusiu vyru, po tam ėjo drą
sini ant rusztavones, paguldė 
savo 
( 
pasiaukavimas geros paczios

K

vvasti

ant rusztavones, 
puikia galvelių ant kaln

ios. Tokis meilus ir szirdingas

sujudino kieta szirdi karaliaus
kuris prakalbėjo in lYiotere:

Lai toji gera motore gy
nės tai ji ji sujudino irvena, 

permainė kieta mano szirdi.
Bet karaliene stovėdama 

szale karaliaus nusijuokė pa- 
nickinancziai ir piktai atsilie
pė in karuliu:

Iszband vmas 
baigtas, mano vyre. 
ž\sti moterim 
moterei, kad tik ta<la-iszgelbes 
savo vyra, jaigu lyg pabaigai 
savo gyvenimą vaikszczios vis 
toj paežio.) szlebeje ir su viena 
ir ta paežiu skrybėlė kuri jai 
nepritinka. Jaigu jiji mit to su
tiks, tai galėsi jai intikot, kad 
savo vyra myli ir yra pasiren
gus už ji mirti.

Ant tnjn žodžiu moterų pa
balo kaip lavonus, sudejavo ne
laiminga ir pro aszaras paszau- 
ko:

karaliene

da neuž-
Tu nepa- 

Pasakvkie tai

ne, negaliu ant to 
sutikt! Ka pasakytu ant to ma
no drauges ir kaiminkos — ir 
apalpo.

Karalius nusijuokęs pasako: 
Nesvietiszku dalvkn ne

galime reikalauti nuo mot oriu.
—EAV.S.B.

Ak,

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Dručkiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Išmargintais Vyrszali
flZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE 8Z1TA KNYGA

"Tūkstanti* 
ui kuria tartu

Uerbemtals Taml*t*J:--
Sulaukiau nuo Ju*u aluncitanio* 

mano vnrdu knyta 
Naktų ir Viena”
•zlrdlnga aczlu ir labai dtlaurtuo*! 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra tingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventat ir ama- 
gial praeina. Aa* visiems llnkficziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
akaltydamas troogua apie viską «<da 
pamirszti ir visokį rup e set lai norą 
ant valau delną atsitraukia. •

Bu pagarba. A. ŽOICAB,
IS d. QegUitO 1921ru. 

Dv. Palazduonys, 
Cteklszkea vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

“Tūkstanti*

1’1 lakstantis Naktų
irVena

||J I
L b

Yra tai ketvirtu brada vimas tos puikios knygoe, tas
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. 
W. D. BOCZKAUSKAS - 00. MAHANOY CITY, PA.

Asz Ona Lhurikecukc po vy- 
pavarde Markūnas pajesz- 

kau savo pusbrolio Joną Ku- 
priesz karu gyveno 

Kingston, Pa., dabar nežinau 
kur. Paeinantis isz 
Red., Sziauliu Apskr., Klovai
nių Para., Uosa Kaimo. Turiu 
svarbu reikalą, žinantieji apie 
ji meldžiu praneszt.

Ona Markuniene
604 S. 22nd St.

ni

kucze,

Paeinantis Kauno

lt

Belleville, III.

Asz Petrusc Bielukiutc isz 
Palazdiju Kaimo, Lazdijų Pa
ra., Seinų Apskr., pajeszkau 
mano pusbrolio Liudviko Ka
linausko isz Papiczu Kaimo, 
Lazdijų Para,. Turiu svarbu 

’ žino 
Sneldžiu praneszt ant adreso:
reikalu, jaigu kas apie ji ži:r, 
meldžiu praneszt ant adreso:

Pel ruse Cabitor
1G-X2 Broad St., 

JIartford, Conn.lt
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Sztai musu Lindbergas kalbantis ant Meksikoniszko kongreso kuris ji apdovanojo 
didžiausia garbe už atlekima su eroplanu in Meksika isz ’a isz
ir broliszku pasveikinimu nuo Amcrikoniszku gyventoju.

Washingtono su gerais velinimais
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Asz Marcele Balczuniene su
trimi kūdikiais pajeszkau savo 
vyro Stanislovo Balczuno, Jis 
mane paliko 16 diena Rugpiu- 
ežio. Jo kaires rankos pirszto 
galas nukirstas, nuo mažiuko 
pirmas. Aukszczio 5 pėdu ir 6 
coliu. Mylintis iszsigerti ir isz
si geros myli daug kalbėti. Jis 
dirba' isz kaires rankos. Nore- 
cziau.sužinoti kur jis yra. Alei-
džiu atsiszaukti arba kas apie 
ji žino malonėkite praneszti už 
ka busiu Ubai dėkinga. Pra- 
neszkitc ant sekanezio adreso: 

Mrs. Marcella Balehumis 
514 Oakland St., 

Ashland, Pa.Pį 

I 
■'I

f

Dovanu $10 tam kuris pir
mas pranesz apie Antaną Ja
kuli, ar gyvas kur ar miros, pa
eina isz Lietuvos Radzunu Kai- 
molio, Alytaus - Valscziaus ir

13)

Apskriczio. Pribuvo in Ameri
ka 1893 mete gyveno Connecti
cut State 1901t paikiaus girdė
jau gyveno Brockton, Mass. 18 
metu kaip negirdojau apie ji. 
Turiu didžiai svarbu reikalu 
apie ji žinot, jo giminaitis Jur
gis Adomaviczįa. 
sas:

Sztai adre- 
t.J,23

Jurgis Adomaviczius,
75 Lee Park Ave., 

Wilkes-Barre, Pa.

Pajeszkuu savo broliu Karo-
liu ir Petra ir sesele Alena Ma- 
culioniu, jie paeina isz Stara- 
poles pav., Jevaravo Gmino, 
Igliaukos Para., Slamansu kai
mo. Jei kas apie juos žino ar 
gyvi ar įnirę, meldžiu praneszt 
ant szio ityĮ^eso: (l.F.20

Sam Masulon, 
Box .383,

Greenville, N. C.
—

.' . I - < '

Valgiu Gaminimas
’ jį 1 ■ 1 I

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. B0CZKAUSKAS-00 

MAHANOY CITY, PA.

fDrūtais

BALTAS ŽMOGUS PRALENKĖ ESKIMOSUS.
Idant is’ztvi’inct "i'eitnina irklavimo balto žmogaus su Eskiinosais 

t. -e • a a

kurie tame sporte
yra nepralenkiami, surengta ana diena hmktynes New Yorke. Eskimosai naudojo savo nepa
prastas luoteles, o baltas žmogus savo. Na ir Ernie Riedel pralenkė Eskimosus keliolika mas-

surengta

tais.

Czebatų if. Kurpiu
Industrijos 

Padėjimas
Darbo Departamento Statis

tikų Biuras ka tik iszleido kny
gute, kuri paduoda 1926 metu 
uždarbius ir valandas czebatu1 
ir kurpiu industrijoj.

1925me‘ais isz viso 1,460 in- 
steigu gamino kurpes ir czeba- 
tus, tose insteigo.se dirbo apie 
207,000 darbinin'ku. Massachu
setts valstija, kuri vis užima 
pirma vieta, 1923m. turėjo 595į 
indtęigas, su suvirsz 69,000 į 
darbininku. Buvo 367 kurpiui 
ir czebaltu fabrikai New Yorke 
su suvirsz 40,000 darbininku, 
130 fabriku Pennsylvanijoj, 68 
Wisconsine, 60 Ohio, 45 Maine 
ir 27 New Jersey, i

1925 metuose net 323,553,000 
poru kurpiu ir ozebatu produ
kuota Suv. Valstijose. Ohio 
valstijoj kiekvienas darbinin
kas gamino net 1,242 poras 
kurpiu, New Yorke 1,837 po
ras 1923 metais. Darbininko 
paprasta metine alga buvo 
$926.12 Michįgane ir $1,325.50 
New Yorke. Vidutine alga vi
soms Suv. Valstijoms buvo 
$l,090:81‘ 1925 motais.

192(vn.‘ paprasta valandine 
alga buvo. (i2.2 cen'tai vyrams 
ir 40.1 ceųt|i moterims.

Daugelis czebaltu ir kurpiu į 
fabriku 'turi insteige taip va
dinama ’bonu sistema. Darbi
ninkai gauna bonus apart ai 
gos. 
nuo 
darbiu, kartais nuo 4 iki 5 cen
tu už dideli baksa kurpiu. Bo
nai taipgi duodami už geradar- 
nyste, taupymu odos, ir 1.1.

Beveik visu industrijų ‘^ri-

Bonui' naprasthi da,sieke j 
5 iki 10 nuoszimcziu^už-į

■ * - - - I

pažysta asztuoniu valandų die
na.

666
yra ta? receptą* dal 

Szalczio, Grippo, Malaria,
Flu ir Tulžinio karszczio.

Vžmuaa* mikrobui.’ — Ąpthkote
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PATAISYMAS GARSINGOS BAŽNYCZIOS.

O

Užpraeito meto drebėjimas žemes Palestinoje labai paga
dino garsinga bažnyczia Szv___
taisyt bažnyczia, reikėjo muimti nuo 
Paveikslus parodo t a ji darba.

’ento Grabo Jeruzalemo. Idant pa
bok szto dideli kryžių.

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU ų # •

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

i

8 coliu ilgio, 5i/2 col. ploczio

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir Isztrauktas isž viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas ątei-

• • • •

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.

tėjo stosis. Su priedu plane 
tu ir visokiu burtu.

PREKE 11.50
W. D. Boczkauskas • Co., 

Mahanoy City, Pa.
■i .................... - ---.................. i
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