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KATALIKAS PADARE KRY
ŽIŲ ANT ŽYDO PECZIU, 

TAS JI APSKUNDĖ.

Buffalo, N.
Charles Goklstone, 
isz po No. 81 Avenue B, atėjo 
in policijos stoti labai insiker- 
szines kad net verkė ir apskun
dė Vilemą Zerski, Lenka už tai 
kąd jis tam Žydui su kuo ten 
kryžių ant nugaros padare. Žy
das pasakojo kad Zerskis kry
žių ant jo padare, po tam tarė: 
< 4 *— * *
talikas.”
“Asz liepiau Zerskiui kad jis 
man ta kryžių nuszluostytu 
bet jis tik nusijuokė sau szeto- 
niszku juoku ir tiek, ir mane 
isamete. ”
Zerskis per paraszyma kry
žiaus ant jo nugaros apdergęs 
jo tikėjimą. Policijos teisėjas

MOTERES.

Milwaukee, Wis. — Du dak
tarai, ugnagesiai ir du palici- 
jantai negalėjo pertikrint nu-

— Žydas lindusi žmogų kad jojo pati
prekejns susirgdama staiga i kada 

automobili u jc

Tu dabar ne esi Žydu bet ka- 
Goldstonas sako:

Žydas skundžia kad 
paraszyma

pasakė kad tame dalyke nieko 
negali gellieti ir pasiuntė Žyde
li in vyresneses policijos staci
ja kur skundo raszta pasiseko 
gauti priesz Zerski, ant tokio 
pamato kad Zerskis ji bereika
lingai užpuolęs. Zerskis pasa
kojo teisėjui kad jis nieko pik
to nemislino tik sztukavojo su 
Žydu ir jis tik su pirsztu kry
žių daros bet su niekuom nera- 
szes.

Teisėjas pasako kad zokono 
knygoj,^ .n^i'a njeko raszyta 
apie toki skunda ir paleido 
abudu namon eiti, Žydas su di
džiausiu piktumu iszejo ir ža
dėjo eiti su rabinais pasiroda- 
vint.

DIDŽIAUSIA MOTERE 
PENNSYLVANIJOJ 

MIRĖ.
Rockford, Pa. — Mrs. Mary 

Warner, didžiausia motere 
Pennsylvanijos valstijoje mirė 
czionais Panedelio ryta, sver
dama 489 svarus. Graborius 
kuris ja laidojo padirbo tam 
tyczia graba kuris netilpo in 
karavana ir turėjo naudoti di
deli troka. Grabas buvo taip 
platus kad buvo priversti isz- 
pjaut aplink duriu namo idant 
ji i^zneszt.

MIRĖ NUO RŪKYMO 
PAPEROSU.

Detroit, Mich. — Szeszioli- 
kos metu Iklwardas Schroub 
mirė nuo 
Szeszi

knygoje njeko

didžiausia

rukymo paperosu. 
jojo draugai susirinko 

prie grabo ir visi sudėjo prisie- 
ga kad daugiau ne paperosu ne 
tabako nerūkys ne kramtys. 
Jojo brolelis Herbertas grau
džiai verkdamas kalbėjo: 
“Man Edwardas kalbėjo: ‘bro
leli, prižadėk man kad pats 
nustosi nikes paperosus ir pa
sirūpinsi atkalbinti nuo rūky
mo mano draugus’ 
prižadėjau.”

Sztai tegul buna pamokini
mu del Lietuviszku vaiku ku
rie da nuo žemei? nedaug atau- 
gia o dumia paperosus 
da prie tėvu akiu.
5 VAIKAI PRIGĖRĖ 

LEDUI INLUŽUS.
Jeanette, Pa. — Ledui inlu- 

žus, ežerėlyje ties Edna anglies 
kasyklų No. 2, kur jie cziuži- 
nejo, prigėrė penki anglekasiu 
szeimynu vaikai, amžiaus nuo 
8 iki 12 metu. Subėgo žmones 
dirbo tris valandas, kol surado 
ir iszgraibo ju kunus.

Prigerusieji yra John Chla- 
ria, Walter Lotisky, Chester 
Lancusky, John Gresh ir Wm. 
Goblesky.

verkdamas

— asz jam

ir tai
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mirė, 
važiavo automobiliuje namo. 
Beveik insiutes isz gailesties 
Jack Poetzel, apvežinejo lavo
nu savo paezios nuo vienos li
gonbutes in kitu, viltyje kad 
da ji’ji yra gyva ir kad atsiras 
daktaras kuris gales sugražint 
jai gyvastį.

Poetz’iene, 43 metu, važiuo
dama su savo vyru namo, su- 
gryždami isz svecziu pas savo
gimines, skundėsi kad nesijau- 
czia sveika. Vyras sulaikė au
tomobiliu ir nubėgo in narna 
jcszkoti pagelbos del sergan- 
czios paezios. Pati tuom kart 
krito negyva. Paszauktas dak
taras apžiurėjo motere ir nu
tarė kad ji mirė, bet vyras jam 
neintikejo ir vožė lavona mote- 
res isz vienos ligonbutes in ki
ta su vilczia kad daktarai jaja 
adgaivins. Ant galo nulindęs 
vyras intikejo daktarams ir nu.

aia-

‘ Del to 
ivelint jai 

4 metu S ta-

vožė lavona savo paezios 
mo.

NIF"ąt ant SVIETO.
Mem 

kad tėve 
priimine*
sei Burns, toji atome sau gy
vastį per pasiskandinima upe- 
1 ūkyje, 
raszteli kuriame 

surasti

Toji szlap-nose paliko 
parasze kur 

gali surasti josios lavona. 
Priesz pasiskandinima paszali
ko praeinanti žmogų idant pa
imtu nuo žemes raszteli ir nu- 
nesztu josios tėvams. Žmogus 
norėjo gelbėti skenstanezia 'bet 
jau buvo per vėlai.
PALICIJANTO PATI
PARDAVINĖJO ARIELKA.
Omaha, Nebr. — Teresa Sun

ko, pati czionaitinio palicijan- 
to likos aresztavota už butle- 
gerysta ir pastatyta po 500 do
leriu kaucijos. Moteres aut’o- 
mobiliujo surado keturiolika 
galonu arielkos.

Ant palicijos Sankiene iszsi- 
teisinejo buk pardavinėjo už
drausta sztopa idant surinkti 
pinigu ant užmokėjimo kasztu 
siuntinėjimo savo 19 motu šu
nų in mokslaine.

Vyras aresztavotas, pildo 
dinsta palicijanto per 20 metu, 
turi gera vardu mieste ir nie
ko nežinojo apie pasiszventima 
savo paezios del sunaus.

ARKLYS ISZGELBEJO 
JI NUO SMERT.

Rochester, N. Y. — Kokis tai 
E. S. Nogles naudojo po ilgai 
ligai jodima ant arklio. Būda
mas da visiszkai nepasveikes 
ir silpnu, puolė nuo arklio ant 
geležinkelio. Arklys sustojo 
szale savo pono, pamato isz to
lo -apibėganti truki, pagriebė 
poną su dantimi, 
in szali nuo sztangu kada trū
kis praszvilpo pro tuja vieta.

nutraukė ji

Tukstancziui pavargėliu kurie negalėjo nei toriolkos zupes 
t aplaike muistą nuo 
Paveikslas parodo Rev. 

Kuhls kuris iszdalinėja maišia del pavargėliu žmonių.

sau nusipirkti per Dekavones Diena, 
labdaringu d ra ūgy ju New Yorke.

GAL PADARE

Rokosz

LIETUVYS MIRĖ AR ISZ 
GAILESTIES AR ISZ 

BAIMES.
.Millersville, Pa.F* , 5o

Isz Visu Szaliu w nuotaka isz LIETUVOS
GYVAS NABASZNIN- 

KASGRABE

PERSIREDE ANT MOTE
RES, 

TURTINGA JAUNIKI.
IDANT APGAUT

M
t! J

ISZEME NABASZNINKA 
ISZ GRABO, O PATS IN 

JI ATSIGULĖ.

Ktasnojarsk, Bosijo — ApieI
. ii 

nepaprasta atsitikima danesza
Judy'kulo, 

mirė

Shanghai, Kinai — Ana die
na pasibaigė teismas kokio tai 

9.3 jauno Kinczi- 
kuris buvo kriaucziszku 

tas

GARNYS 
KLAIDA SZITOJE 

SZEIMYNOJE.
Milwaukee, Wis. — Nemažai 

n u s i s t e be j o Fel i k sa s
kuris parėjus namo rado nau
jai užgimusi kūdiki bet juoda. 
Pareikalavo jisai nuo savo pa
ežį ules iszsiaiszkinimo apie ta 
netikėta sveczia bet kada nie- 

iszgauti isz pa- 
iszejo in miestu ir isz di-

ko negalėjo 
ežios,
deles rupesties pasigėrė.

Aresztavotas už girtavimą, 
apsako savo rūpesti ant palici
jos, teisindamasis kad ne jisai 
yra tėvu juodo velniuko. Poli
cija vienok apmalszino susirū
pinusi tęva ir kaip galėdami

O*

PENKI ISZGAMOS NUŽUDĖ 
ŽMOGŲ IR SUBJAURINO 

JOJO MYLIMA.
Mountain View, Ark. — Pen

ki iszgamos kurio likos užda
ryti kalėjime, nužudė Conie 
Franklin, 20 metu, kada tasai 
važiavo su savo mylima Tillie 
Ruminer, 17 metu, isztrauke
mergina isz automhbiliaus ir 
sužagejo jaja prie akiu josios 
mylimo o kada tasai pasiprie- 
szino, nuziwle ji baisiu hudu.

kaip 
i szdest i nėjo p ri ežast i.

Tasai žmogelis dirba jarduo
se prie anglių ir kas diena par
eina suodinas tai tas ketina bū
ti priežastis kad motina prisi
žiūrėjo suodinam tėvui ir pa
gimdė juoda sūneli, bet kaimy
nai kitaip apie tai sznabžda...
PAGIMDĖ 25-TA KŪDIKI.
Portland, Me. — Mrs. Fran

cesco Sangello' ana diena pa
gimdė dvideszimt-penkta kūdi
ki. Motere turi 42 metus o jo
sios 
<>• o
MOTERE 112 METU SENU

MO, RUKO VISA DIENA.
Butler, Pa. ►— Mrs. Eliza

beth Stack isz Millville kaime
lio apvaikszcziojo savo ,112 mo
tu sukaktuves. Per devynes-de- 
szimts metu savo amžiaus Mrs. 
Stack be paliovos naudojo ta
baka ir da szįadien savo pyp
keles isz burnos nepaleidžia.

UŽMUSZE JI SU PIKIU.
Rikers, Pa. — Jonas -Baszki 

likos nužudytas ana diena 
angliniam kaimelyje Brook
ville per Mikola Koniski. Ko- 
niski sugryžo namo apie pu
siaunaktyje ir užtiko John 
Baszki prie szono savo jiacziu- 
les. Koniski pagriebęs anglini 
piki užklupo su pasiutimu ant 
Baszki ir sukapojo ant szmo- 
tu. Po tam negyvėli isztinuke 
laukan ir inmete in artima upe- 
luka kur jojo lavonas likos su
rastas už keliu dienu. Koniski 
pabėgo ir da jo nesurasta.

GALĖJIMAS UŽ MOTERE.
Pittsburgh, Calif. — Du vy

rai nužudė viens kita už meile 
moteres.' Enemecio Galvez, 25 
metu ir Andres Lopez, 24 motu, 
nuszove viens kita už meile 
Kristinos Galvez kuri tam ga-- 
lojimui prisižiurinejo o kada 
abudu vyrai sukrito negyvi, 
Kristina apalpo.

vyras 47. Visi vaikai yra 
v vi ir sveiki.

— Vincas 
metu, kurio 

pati mirė tik menesi laiko ad- 
gal, likos surastas lovoje negy
vas, mirdamas netikėtinai.

Vasiliauckas rūpinosi nuo 
kada jojo pati mirė ir neturėjo 
ramumo ne vienos dienos saky
damas kad nuolatos 
priesz si 
ežios ir bijojo 
nas. Jojo penkiolikos metu 
dukrele rado negyva tęva ka
da atėjo ji atlankyt. Sakoma 
kad nclbaszninkes dvasia atsi
lankydavo pas ji. Kiek tame 
teisybes tai nežino bet daktarai 
apžiurę j a 
retino 
Vasiliauckas 
baimes.
APLAIKE $1,500,000 BET 

PASILIKS PELENIU.
Portland, Me. — Herbert L. 

Pye, pelenius, kuriam mirusis 
George Rico isz New Yorko pa
liko ptisantro milijono doleriu, 

ladgal isz- 
Į'elbejo nuo nuskendimo, nepri- 

, pakol vi- 
turtas mirusio ne bus suda- 

Sako jisai:

Vasiliauckas

ana tokad
ivo veidą .mirusios pa

gyventi pats vie-
Jojo

isz Stambulo arti
i randasi ligonbute. Sztai 

’ vienas isz vargingu ligoniu.
Kuna indejo in tuszcze kamba- 

. ri,vpo tam sudėjo kuna in gra- 
! ha, uždengė su senu dekiu.
Vakare, vienas isz ligoniu 
kaip rodos 
tikt savo kambario 
kambari kuriame gulėjo 
baszninkas, iszemo ji isz gra
bo ir paslėpė in szepa stovinto 
kampe, o pats atsigulė in gra
ba ir užmigo. Ant rytojaus, ga
na anksti, atėjo popas su dia- 
czikais, kad atprovinti pamal
das prie mirusio, bet vienas 
isz diaeziku, pasilenkiąs ties 
grabu, paszauke pusbalsei in 
savo draugus: “Žiūrėk, kaip 
tas senis po smert persimai
no. ’ ’

Popas imbare diaezika už ta 
atsiliepimą, bet tojo valandoje 
numirėlis atsisėdo grabe, su- 
žiove ir pradėjo sau užmiego
tas akis su kumszczia trint. 
Kilo riksmas ir pradėjo bėgt, 
tiktai vienas popas pasiliko, 
nes isz baimes apmirė. In ko
los miliutas iszejo isz to kam
bario ant karitoriaus ir dide
lei stebėjosi, kad isz visu sza.- 
liu subėgi nėjo žmonis szauk- 
dami: “Kur tu miegojei? Ka 
padarei sn nebaszninku, kuris

Su-hah-mei 
ko, 
gizeliam, bet kada jam 
amatas nubodo pasiliko kalbe- 
tojum ir dainorium. Bet ir tas 
jam nepatiko, tada ant prikal-

su senu 
vienas isz

negalėdamas ati-
inėjo in 

ne

lavoną nieko aiužiu- 
nerado ir nutarė kad 

turėjo mirti isz

ulejo grabe?
“Asz manau, 

sislepe in szepa.
kad jisai pa- 
’ ’ — atsake 

žmogelis. Žmonis kurie buvo 
insiverto in kambari, kuriame 
gulėjo apmiręs popas ant grin
dų, o daktaras atidaro szepa^

pelenius

kuri Pye 45 metai 
g 
ims pinigu greieziau 
sas 
vadintas. Sako jisai: “kam 
man džiaugt is isz lai k ir trauk
ti pinigus isz bankos. Kaip ži
nosiu kad visas turtas yra ma
no, tada nuvažiuosiu in New 
York a kaip ponas ir savo pini
gus pasiimsiu iant kart.”
DIDŽIAUSIAS ORINIS MIL

ŽINAS ANT SVIETO.
- Planai jau li- 
ant pradėjimo

New York, 
kos užbaigti 
dirbti keturis didžiausius ero- 
planus ant svieto per General 
Development Co., isz Connecti
cut. Tieji milžinai turės 262 pė
du ploczio, 73 tonu sunkumo ir 
gales pakilti in debesius su 206 
pasa'žieriais ir užbaigs juos 
1930 mete; kožnas kasztuos po 
du milijonus doleriu. Galės lėk
ti po 145 mylės ant valandos o 
pasažioriai talpinsis plieniniuo
se sparnuose taip kaip kokiam 
pulmaniniam trūkyje.
SUDEGE NAMAS IR TRIS

VAIKAI
1] Phillipsburg, N. J. — Pra

dėjus ugni pecziuje su karasl- 
nu, kilo cksplozijo nuo kurios 
užsidegu namas ir trys vaikai 
Mrs. Veronos sudege ant 
smert.

Veronos sudegė

§ Jeigu ketini ka pradėt, 
pasirodavok su neprietolium, 
bot jeigu nori ka padaryt tai 
nieko nesiklausk. — F. gyvastį.

kurioje stovėjo lavonas. Žmo
nes paregeja stovinti nebasz- 
ninka dure per duris, 
džiojo popa, daktaru ir 
žmonis.

LENKAI NEISZLEIDŽIA 
LENKIJOJ VEDUSIU 

AMERIKIECZIU.
Varszuva. — Daugelis Amc- 

rikiecziu, kurio buvo paiwykc 
in Lenkija vesti, atsidūrė la
bai keblioj padėty, negalėda
mi su savo jauna paezia ar jau
nu vyru gryžti atgal in Jung
tines Valstybes.

Lenkijos vyriausybe, mat, 
atsisako iszduoti jiems vedi
mo liudijimus, bijodama, kad 
gal naujavedžiai buvo jau ve
dė Amerikoje ir ten turi szei- 
mynas.
MOTERE NORĖJO NUŽU

DYT AROIVYSKUPA.
Vatican Miestas, Ryme. — 

Kokia tai Szvedisžka motere 
Margarieta Gudmun, 
nuszaut arcivyskupa 
apastaliszkas delegatas Nor
vegijoj. Palicijo mano 'kad mo
tore yra nepilno proto.

BAI^I ŽUDINSTA.
Aleksandropolius. — Kokis 

tai Karapetyants, kuris ilga 
laika "buvo be darbo ir nebuvo 
priimtas po pastogių per savo 
vedusia sosoro, isz piktumo sn 
peiliu balsei supjaustė savo 
soseri, užmuszo josios vyra, 
sunkei sužeido du vaikus ir 
nužudo ju kaimyną, kuris ant 
riksmo atbėgo jiems in pagel
ba, po tam sužeidė kaimyno

sumin- 
kelis

mat

norėjo 
Smit

kuris ilga

paezia ir motina. Iszpildes ta- 
ji baisu darba, pats sau atome 

jų (,/ii * k <1

KARVE SUBADĖ IR AUTO- 
MOBILIS TRIS KARTUS 

APVERTĖ.
Kaltinėnai. Per Ražanczines 

jomarka karve ragais subadė 
viena moteriszke. Sužeistąją 
automobiliu iszveže in Taura
gės ligonine.

Po kai kurio laiko, ji isz- 
gyjusi gryžo, bet automobilis, 
kurio ji važiavo del kaž ko-

3 
kartus. Szoferis buvo sužeistas 

pavirto keleiviai apdaužyti, moteris 
sveika, automobilis sugadin
tas.

binimo tūlo skusbarzdžio jau- Idos priežasties apsivertė 
nas M ei, 
veidą, mažas rankeles, 
ant moteres. Mat skųstbarzdis 
turėjo savo plana idant 
apsiporuot su kokiu 
vyru, tiksle apipleszimo jojo 
po szliubui. Surado netrukus 
jauniki Ah-vo. Viskas jau bu
vo parengta ant szliubo ir pa
rengta besi oda, kad sztai jau
nikis ka tokio dasiprato ir nie
kam nežinant, pakvietė sudžia 
kuris nu vilkes nuotaka persi
tikrino 'kuom yra ir tuojaus 
apgudino ant 500 lazdų per 
nuogus kulnis. Paskui del di
desnes bausmes, t a ja nuotaka 
su szliubinem drapanom, pri- 
rizo prie stulpo ant rinkaus 
idant visi praeigei galėtu ma
tyti apgaviku.

Per visa diena trauke tuks- 
taneziai žmonių, žiūrėdami ant

Taigi 
skustbarzdelis 

ir jojo pagelbininkas, 
buvo inmaiszyti in tai ir paė
mė priesz szliuba nuo jaunikio 
gera pinigine užduoto už pirsz- 
lysta, suome skvernus iszdumo 
isz miesto.

ŽUDINSTA ANT 
VESEILIOS.

Vonkovicai, Lenk. — Nesc- 
nei kaimo Szydli, podolskoi 
gubernijoi likos papildyta žu- 
dinsta laike Veselkos. Po szliu
bui vietinei vaikinai, 
tenaitiniu papratimu, pareika
lavo nuo jaunavedžio, 
jiems duotu kiek ant arielkos. 
Jaunikis iszmete jiems 50 zlo
tu.

Vaikinai perpyko kad tai 
buvo per mažai, sumusze visus 
veselninikus, o motina nuota-

turėdamas patogu

M ei 
turtingu

vargingo kriaueziuko. 
iszmislinczius

katrie

pagal

kad

* -j
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Kaunas.
vakare, Spaliu .31 d.

NUSZOVE KITA IR PATS 
NUSISZOVE.

— Ketvirtadienio 
, 4 artil.

pulko karininkai Vilkaviszky 
suruosze balių. Baliaus metu 
buvęs kiele girtas vyr. Įeit. Ba
li linas norėjo ineiti pro dežu- 
rujanti karininka salen. De- 
žuruojaneziam karininkui Kaz
lauskui draudžiant neblaiviam 
stovy salen eiti, vyr. Įeit. Ba- 
liiuias iszsitrauke brauningo, 
mirtinai vietoje nuszove Įeit. 
Kazlaudka ir paskui pats taip 
pat nusiszove.

PAVYZDINGASA MIESTAS.
Jurbarkas.

paraszyti. 
Nemunu

Garsus

Nors miestas 
neperdidžiausias, bet daug ga
lima butu apiet ji 
Graži aplinka su 
krantais isz vienos puses ir
šzlaftais pusznynais ir didžiu 
“Saules” parku — ir ki
tos vilioja kiekviena atvykusi 
ilgiau ežia užtrukti. 
Jurbarkas ne tik gražiais gam-
kos bankas pranesze. Padary
tos vaizdais, yra davės Lietu
vai nemaža žymiu žmonių.

Daugel yra invairiu organi
zacijų. Be kitu ypatingai pa
žymėtinas moterių ratelis, ku
ris pora metu, daug gražiu * 
darbu surojo nudirbti. Dar
bas rateliui sekasi, nes turi su
būręs visas ponias, kurios mo
ka utartinai dirbti. Ir dirba 
kiek gali kulturini ir labdarin-

, ’ . 1 r> r ga darba. Keletą kartu davėkos sumusze ant smert. Zudm.-'6’ T , . .
tojai pabėgo.
VARGINGAS BERNAS PA

SILIKO MILIJONIERIUM.
Smigiel, Lenk. — Bronikove 

mirė trutingas ukesas, Fors
ter, kuris užrasze visa savo 
turtą susidedanti isz 3,00b 
margu žemos, puiku narna ant 
dvieju laipsniu su visais intal- 

gyvulius, padarus ir 
viską kas reikalinga prie gas- 
padorystos, vertes keturiu mi
lijonu zlotu del savo 18 meti
nio berno Povylui Szlekteliui, 
kuris buvo benamis ir siera ta.

užrasze visa

i?i

I

I , J iff

** 'Ii

■ M

symais,

Bernas dabar lankosi in moks- 
laino idant truputi iszmokti 
skaityt ir raszyt ir pastoti 

ponu.”
raszvtv

u

NEPERGALETAS 
NEVIDONAS.

Tūlas apskunstasis nenorėjo 
liudinto'jaus priesz save, vieno 
žmogelio, palaikindamas ji už 
savo nevidoną.

Audžia klausia:- Ar judu 
koki piktumą tarp savos turi
te.

— Ne.
— Ar Budintojas tau kal

tas pinigu! ,
— Ir tai ne!
— Tai 'kam tu ji vadini 

savo nevidonui
— Mat, ponas sūdžiau, asz 

jam pripirszau paezia su ku
ria gyvena, tai jis labai ant 
manes pykstat

• *

progos Jurbarkiecziems susi-
eiti areziau-su Žydu visuome
ne. Daug neturtinguju suszel- 
pe, ligoniu pagydė ir 1.1. Vos 
pradėjus sziaures Lietuviams 
dejuoti pirmosios Jurbarke su
sirūpino ieszkoti leszu szelpti 
badaujantiems. Reikia ririkti 
auku D. K. Vytauto fondui — 
ratelis jau prie darbo.

Spaliu m. 27 diena gražiai 
minėjo visiems Lietuviams 
brangias kun. Tumo-Vaižgan
to sukaktuves.

minėjo visiems

STATYS NAUJA PACZTA 4
Kaunas. — Neužilgio valdže 

statys nauja paczta ant Lais
vos Aliejos No. 74. Naujas 
pacztas 'ketina kasztuoti pus
antro milijono litu. Darbas už-* 
truks daugiau kaip metas lai
ko

MUSZTYNE ŽYDU 
S Z K A L O J E.

Kaunas. — Isz Alabados da- 
nesza, buk naujoi Žydiszkoje 
szkaloje ’kilo maiszaHs ir 
musztyno torp maldininku. 
Priežastis muszio da noisztyri- 
neta.

■I

■i

y

UŽKLUPIMAS BANDITU.
Sziauliai. — Banditai ant 

Radpviliszkio plento užklupo 
ant kokio tai Pulkevicziaua, 
kuri baisei sumusze bet ant 
jojo riksmo atbėgo žmonis in 
pagelba ir banditai pabėgo.

cite

I

■
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ISZ AMERIKOS
———

KRYŽIUS ANT ŽYDO
KATALIKAS PADARE KRY- 

ŽIU ANT ŽYDO PECZIU, 
TAS JI APSKUNDĖ.

Y. - Žydas 
prekejas

Buffalo, N.
Charles Goklstone, 
isz po No. 81 Avenue B, atėjo 
in policijos stoti labai insiker- 
szines kad net verkė ir apskun
dė Vilemą Zerski, Lenka už tai 
kad jis tam Žydui su l<uo ten 
kryžių ant nugaros padare. Žy
das pasakojo kad Zerskis kry
žių ant jo padare, po tam tarė:

Tu dabar ne esi Žydu bet ka- 
Goldstonas sako:

Asz liepiau Zerskiui kad jis 
man ta kryžiui nuszluostytu 
bet jis tik nusijuokė sau szeto- 
niszku juoku ir tiek, ir mano 
i šamote.”
Zerskis per paraszyma kry
žiaus ant jo nugaros apdergęs 
jo tikėjimą. Policijos teisėjas

< 4 
talikas.
4 C

Žydas skundžia kad 
paraszyma

pasakė kad tame dalyke nieko 
negali gelbėti ir pasiuntė Žyde
li in vyresneses policijos staci
ja kur skundo raszta pasiseko 

, ant tokio

GAILESTIS VYRO
APVEŽINEJO LAVONA PO 
MIESTĄ SU VILCZIA AT

GAIVINIMO MIRUSIOS 
MOTERES.

Milwaukee, Wis. — Du dak
tarai, ugnagesiai ir du palici- 
jantai negalėjo pertikrint nu
liūdusį žmogų kad jojo pati 
mirė, susirgdama staigai kada 
važiavo automoliiliuje namo. 
Beveik insiutes isz gailesties 
Jack Poetzel, apvažinėjo lavo
na savo paezios nuo vienos li- 
gonbutes in kita, viltyje kad 
da jiji yra gyva ir kad atsiras 
daktaras kuris gales sugražint
jai gyvasti. Į

Poetz’iene, 43 metu, važiuo
dama su savo vyru namo, su- 
gryždami isz svecziu pas savo 
gimines, skundėsi kad nesijau- 
czia sveika. Vyras sulaikė au
tomobiliu ir nubėgo in narna 
jeszkoti pagelbos del sergan- 
czios paezios. Pati tuom kart 
krito negyva. Paszauktas dak
taras apžiurėjo motore ir nu
tarė kad ji mirė, bet vyras jam 
ncintikėjo ir veže lavona mote
res isz vienos ligonbutes in ki
ta su vilczia kad daktarai jaja 
adgaivins. Ant galo nulindęsgauti priesz Zerski 

panuito kad Zerskis ji bėreika-|vyras intikejo daktarams ir mi
lingai užpuolęs. Zerskis pasa
kojo teisėjui kad jis nieko pik
to nemislino tik sztukavojo su 
Žydu ir jis tik su pirsztu kry
žių daros bet su niekuom nera- 
fizes.

Teisėjas pasakė kad zokono 

apie toki skunda ir paleido 
abudu namon eiti, Žydas su di
džiausiu piktumu iszejo ir ža
dėjo eiti su rabinais pasiroda- 
vint.

DIDŽIAUSIA MOTERE 
PENNSYLVANIJOJ 

MIRĖ.
Rockford, Pa. — Mrs. Man' 

Warner, didžiausia motere 
Pennsylvanijos valstijoje įniro 
czionais Panedelio ryta, sver- 
dama 489 svarus. Graborius 
kuris ja laidojo padirbo tam 
tyczia graba kuris netilpo in 
karavana ir turėjo naudoti di
deli troka. Grabas buvo taip 
platus kad buvo priversti isz- 
pjaut aplink duriu namo idant 
ji iszneszt.

nieko raszyta

didžiausia

MIRĖ NUO RŪKYMO 
PAPEROSU.

Detroit, Mieli. — 
kos metu Edwardas Scliroub 
mirė nuo rūkymo paperosu. 
Szeszi jojo draugai susirinko 
prie grabo ir visi sudėjo prisie- 
ga kad daugiau ne paperosu ne 
tabako nerūkys ne kramtys. 
Jojo brolelis Herbertas grau
džiai verkdamas kalbėjo: 
“Man Edwaidas kalbėjo: ‘bro
leli, prižadėk man kad pats 
nustosi nikes paperosus ir pa
sirūpinsi atkalbinti nuo rūky
mo mano draugus’ — asz jam 
prižadėjau.”

Sztai tegul buna pamokini
mu del Lietuviszku vaiku ku
rie da nuo žemes nedaug atau- 
gia o -dumiu paperosus 
da prie tėvu akiu.
5 VAIKAI PRIGĖRĖ 

LEDUI INLUŽUS.
Jeanette, Pa. — Ledui inlu- 

žus, ežerelyjo ties Edna anglies 
kasyklų No. 2, kur jie cziuži- 
nejo, prigėrė penki anglekasiu 
szeimynu vaikai, amžiaus nuo 
8 iki 12 metu. Subėgo žmones 
dirbo tris valandas, kol surado 
ir iszgraibe ju kunus.

Prigėrusieji yra John Chla- 
ria, Walter IJotisky, Chester 
Lancusky, John Gresh ir Wm. 
jGoblesky.

jszioli-

ir tai

veže lavona savo paezios na
mo.

NIEKAI ANT SVIETO.
Memphis, Tenn. — Del to 

kad tėvai nenorėjo pavelint jai 
priimine* 4»iuniki, 14 metu Sta
sei Burns, toji atome sau gy
vasti per' pas i skandinimą npe- 
1 ūkyje, 
raszteli 
gali surasti josios lavona. 
Priesz pasiskamlinima paszau
ke praeinanti žmogų idant pa
imtu nuo žemes raszteli ir nu- 
nesztu josios tėvams. Žmogus 
norėjo gelbėti skenstanezia 'bet 
jau buvo per volai.
PALICIJANTO PATI 
PARDAVINĖJO ARIELKA.
Omaha, Nebr. — Teresa Sun

ko, pati czionaitinio palicijau
to likos aresztavota už butlo- 
gerysta ir pastatyta po 500 do
leriu kaucijos. Moteres auto
mobiliuke surado keturiolika 
galonu arielkos.

Ant palicijos Sankiene iszsi- 
teisinejo buk pardavinėjo už
drausta sztopa idant surinkti 
pinigu ant užmokėjimo kasztu 
siuntinėjimo savo 19 metu sa
liu in mokslą i ne.

Vyras aresztavota s, pildo 
dinsta palicijanto per 20 metu, 
turi gera varda mieste ir nie
ko nežinojo- apie pasiszventima 
savo paezios del sunaus,

ARKLYS ISZGELBEJO 
JI NUO SMERT.

Rochester, N. Y. — Kokis tai 
E. S. Nogles naudojo po ilgai 
ligai jodima ant arklio. Būda
mas da visiszkai nepasveikes 
ir silpnu, puolė nuo arklio ant 
geležinkelio. Arklys sustojo 
szale savo pono, pamate isz to
lo udbėganti truki, pagriebė 
poną su dantimi, nutraukė ji 
in szali nuo sztangu kada trū
kis praszvilpo pro taja vieta.

Toji szlap-nose paliko 
kuriame parasze kur 

josios

PENKI ISZGAMOS NUŽUDĖ 
ŽMOGŲ IR SUBJAURINO 

JOJO MYLIMA.
Mountain View, Ark. — Pen

ki iszgamos kurie likos užda
ryti kalėjime, nužudė Conie 
Franklin, 20 metu, kada tasai 
važiavo su savo mylima Tillie 
Ruminer, 17 metu, isztrauke
mergina isz automobiliaus ir 
sužagojo jaja prie akiu josios 
mylimo o kada tasai pasiprie- 
szino, nužudė ji baisiu budu.

Iszdalinimas Maisto del Pavargėliu

.4.
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GYVAS NABASZNIN- 
KAS GRABEI

I 4

I ISZEME N AB A SZNINKA 
I ISZ GRABO, O PATS IN 

JI ATSIGULĖ.

Krasnojarsk, Bosijęi x rnii/ju i .-'iv, ApiC
nepaprasta atsitikima dnncsza 

Judykulo, 
mirė

PERSIREDE ANT MOTE-
RES

TURTINGA JAUNIKI.
IDANT APGAUT KARVE SUBADĖ IR AUTO

MOBILIS TRIS KARTUS 
APVERTĖ.

Kaltinėnai. Per Ražanczines 
jomarka karve ragais subado 
viena moterįszke. Sužeistąją 
automobiliu iszveže in Taura-

tas ges ligonine.
Po kai kurio laiko, ji isz- 

gyjusi gryžo, bet automobilis, 
kurio ji važiavo del kaž ko
kios priežasties apsivertė
kartus. Szoferis buvo sužeistas 
keleiviai apdaužyti, 
sveika, automobilis 
tas.

Shanghai, Kinai — Ana die
na pasibaigė teismas kokio tai 
Su-hah-mei, 23, jauno Kinezi- 
ko, kuris buvo kriaucziszku 
gizeliam 
amatas nubodo pasiliko kalbė
tojam ir dainorium. Bet ir tas 
jam nepatiko, tada ant prikal- 
binimo tūlo skusbarzdžio jau
nas Mei, turėdamas patogu 
veidą, mažas rankeles, pavirto 
ant moteres. Mat skųst barzdis 
turėjo savo plana idant Mei 
apsiporuot su kokiu turtingu 
vyru, tiksle apipleszimo jojo 
po szliubui. Surado netrukus 
jauniki Ah-vo. Viskas jau bu
vo parengta ant szliubo ir pa
rengta besieda, kad sztai jau
nikis ka tokio dasiprato ir nie
kam nežinant, pakvietė sudžia 
kuris nuvilkes nuotaka persi
tikrino 'kuom yra ir tuo jaus 
apsudino ant 500 lazdų per 
nuogus kulnis. Paskui del di
desnes bausmes, taja nuotaka 
su szliubinem drapanom, pri- 
rizo prie stulpo ant rinkaus 
idant visi praeigei galėtu ma
tyti apgaviku.

Per visa diena trauke tuks- 
taneziai žmonių, žiūrėdami ant 
vargingo kriaueziuko. Taigi 
iszmislinczius 
ir jojo pagelbininkas, 
buvo inmaiszyti in tai ir paė
mė priesz szliuba nuo jaunikio 
gera pinigine užduoto už pirsz- 
lysta, suėmė skvernus iszdume 
isz miesto.

ŽUDINSTA ANT 
V E S E I LI O S.

Vonkovicai, Lenk. — Nese
no! kaimo Szydli, podolskoi 
gubemijoi likos papildyta žu- 
dinsta laike Veselkos. Po szliu
bui vieŪnei vaikinai, 
tenaitiniu papratimu, pareika
lavo nuo jaunavedžio, kad 
jiems duotu kiek ant arielkos. 
Jaunikis iszmete jiems 50 zlo
tu.

Vaikinai perpyko kad tai 
buvo per mažai, sumusze visus 
veselninikus, o motina nuota-

kuris buvo
bet kada jam

O

I 
I 
I H
I

isz Stambulo arti
| randasi ligonbute. Sztai
j vienas isz vargingu ligoniu. 
jKuiia indejo in tuszcze kamba- 
. ri,j)o tam sudėjo kuna in gra- 
i ba, uždengė
Vakare, 
kaip rodos 
tikt savo kambario 
kambarį kuriame gulėjo

isz vargingu
i Kun a i neįėjo 
i"

I . - v ,
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moteris 
sugadin-

su senu dek i u, 
ligoniu, 

negalėdamas ati-
f

I 
I

I

I

I
I

vienas isz

B, ' ,;A, —__
Tukstancziui pavargėliu kurie 
sau nusipirkti per Dekavones Diena, apdrikę maistu nuo

Paveikslas parodo Rev.
Kuhls kuris iszdalinčja maistu, del pavargėliu žmonių.
labdaringu draugyju New Yorke.

GAL PADARE. LIETUVYS MIRĖ AR ISZ 
GAILESTIES AR ISZ 

BAIMES, 
’a

O 5

bet vienas 
ties

4 art ii.

nusistebėjo

GARNYS 
KLAIDA SZITOJE 

SZEIMYNOJE.
Milwaukee, Wis. — Nemažai 

Feliksas Rokosz
kuris parėjus namo rado nau
jai užgimusi kūdiki bet juoda. 
Pareikalavo jisai nuo savo pa
ežį ules iszsiaiszkinimo apie ta 
netikėta sveczia bet kada nie
ko negalėjo 
ežios,

iszgauti isz pa- 
iszejo in miestą ir isz di

deles rupesties pasigėrė.
už girta Vi ma

Minersville, I 
Vasiliauekas,

n uola tos mato

Aresztavotas 
apsako savo rūpesti ant palici- 
jos, teisindamasis kad ne jisai 
yra tėvu juodo velniuko. Poli
cija vienok apmalszino susirū
pinusi tęva ir kaip galėdami 
i szdest i n e j o p ri ožas t i.

Tasai žmogelis dirba jarduo
se prie anglių ir kas diena par
eina suodinas tai tas ketina bū
ti priežastis kad motina prisi
žiūrėjo suodinam tėvui ir pa
gimdo juoda sūneli, bet kaimy
nai kitaip apie tai sznabžda...
PAGIMDĖ 25-TA KŪDIKI.
Portland, Me. — Mrs. Fran

cesco Bangelio' ana diena pa
gimdo dvideszimt-penkta kūdi
ki. Motore turi 42 metus o jo
sios vyras 47. Visi vaikai yra 
gyvi ir sveiki.
MOTERE 112 METU SENU

MO, RUKO VISA DIENA.
Mrs. Eliza

beth Stack isz Millville kaime
lio apvaikszcziojo savo 112 me
tu sukaktuves. Per devynes-dc- 
szimts metu savo amžiaus Mrs. 
Stack be paliovos naudojo ta
baka ir da sziadien savo pyp
keles isz burnos nepaleidžia.

UŽMUSZE JI SU PIKIU.
Rikers, Pa. — Jonas Baszki 

likos nužudytas ana.
a ngl i n i a m k a imel y j e
vi lie per Mikola Koniski. Kū
niški sugryžo namo apie pu
siaunaktyje ir užtiko Jobą 
Baszki prie szono savo paeziu- 
les. Koniski pagriebęs anglini 
piki užklupo su pasiutimu ant 
Baszki ir sukapojo ant szmo- 
tu. Po tam negyvėli isztrauke 
laukan ir inmete in artima upc- 
luka kur jojo lavonas likos su
rastas už keliu dienu. Koniski 
pabėgo ir da jo nesurasta.
GALĖJIMAS UŽ MOTERE.

Pittsburgh, Calif. — Du vy
rai nužudė viens kita už meile 
moteres.’ Enemecio Galvez, 25 
metu ir Andres Lopez, 24 metu, 
nuszovo. viens kita už meile 
Kristinos Galvez kuri tam ga* 
lojimui prisižiurinejo o kada 
abudu vyrai sukrito negyvi, 
Kristina apalpo.

Butler, Pa.

— Vincas 
metu, kurio 

pati mirė tik menesi laiko ad- 
gal, likos surastas lovoje negy
vas, mirdamas netikėtinai.

Va s i 1 i a nekas r u p i n os i n u o 
kada jojo pati mirė ir neturėjo 
ramumo ne vienos dienos saky
damas kad
priesz savo veidą mirusios pa- 
czios ir bijojo gyventi pats vie
nas. Jojo penkiolikos metu 
dukrele rado negyva tęva ka
da atėjo ji atlankyt. Sakoma 
kad ncfbaszninkes dvasia atsi
lankydavo pas ji. Kiek tame 
teisybes tai nežino bet daktarai 
apžiuro ja 
retino

lavona nieko •nužiu- 
nerado ir nutarė kad 

Vasiliauckas turėjo mirti isz 
baimes.
APLAIKE $1,500,000 BET 

PASILIKS PELENIU.
Portland, Me. — Herbert L. 

Pye, pelenius, kuriam mirusis 
George Rice isz New Yorko pa. 
liko pusantro milijono doleriu,

Pye 45 motai iadgal isz- 
Į’elbejo nuo nuskendimo, nepri- 

, pakol vi
sas turtas mirusio ne bus suda- 
vadintas. Sako jisai: 
man džiaugtis isz talk ir trauk
ti pinigus isz bankos. Kaip ži
nosiu kad visas turtas yra ma-. 
no, tada nuvažiuosiu in New 
Yorka kaip ponas ir savo pini
gus pasiimsiu nnt kart.
DIDŽIAUSIAS ORINIS MIL

ŽINAS ANT SVIETO.
- Planai jau li- 
ant pradėjimo

kuri
O*

ims pinigu greieziau

New York, 
kos užbaigti

< 4 kam

> >

. dirbti keturis didžiausius ero-
diena

Brook-
planus aut svieto per General 
Development Co., isz Connecti
cut. Tieji milžinai turės 262 pė
du ploezio, 73 tonu sunkumo ir 
galės pakilti in debesius su 206 
pasažieriais ir užbaigs juos 
1930 mete; k o žiras kasztuos po 
du milijonus doleriu. Gales lėk
ti po 145 mylės ant valandos o 
pasažieriai talpinsis plieniniuo
se sparnuose taip kaip kokiam 
p u hnan i n i am t r ūky j e.
SUDEGE NAMAS IR TRIS

f

inėjo in 
ne- 

baszninkas, iszeme ji isz gra
bo ir paslėpė iii szepa stovinto 
kampe, o pats atsigulė in gra
ba ir užmigo. Ant rytojaus, ga
na anksti, atėjo popas su dia- 
czikais, kad atprovinti pamal
das prie mirusio,
isz diaeziku, pasilenkiąs 
graliu, paszauke pusbalsei in 
savo draugus: “Žiūrėk, ’kaip 
tas senis po smert persimai
no. ’ ’

Popas iinbare diaezika už ta 
atsiliepimą, bet toje valandoje 
numirėlis atsisėdo grabe, su- 
žiove ir pradėjo sau užmiego
tas akis su kumszczia trint. 
Kilo riksmas ir pradėjo bėgt 
tiktai vienas popas pasiliko, 
nes isz baimes apmirė. In ko
los minutas iszejo isz to kam
bario ant kantoriaus ir dide
lei stebėjosi, kad isz visu sza- 
liu subeginejo žmonis szauk- 
dami: “Kur tu miegojei? Ka 
padarei su nebaszninku, kuris 
gulėjo grabe!

4 4

sislepe in szepa.” 
žmogelis. Žmonis kurie buvo 
insiverto in kambari, kuriame 
gulėjo apmiręs popas ant grin
dų, o daktaras atidaro szopa^ 
kurioje stovėjo lavonas. Žmo
nes paregeja stovinti nebasz- 
ninka dure per duris, 
džiojo popa, daktara ir 
žmonis.
LENKAI NEISZLEIDŽIA 

LENKIJOJ VEDUSIU 
AMERIKIECZIU.

Varszuva. — Daugelis Amo- 
rikiecziu, kurie buvo parvyko 
in Lenkija vesti, atsidūrė la
bai keblioj padėty, negalėda
mi su savo jauna paezia ar jau
nu vyru gryžti atgal in Jung
tines Valstybes.

Lenkijos vyriausybe, mat, 
atsisako iszduoti jiems vedi
mo liudijimus, bijodama, kad 
gal naujavedžiai buvo jau ve
dė Amerikoje ir ten turi szei- 
myiias.
MOTERE NORĖJO NUŽU

DYT ARCIVYSKUPA.
Vatican Miestas, Ryme. — 

Kokia tai Szvedisžka motore 
Margarieta Gudmun,

y

Asz manau, kad jisai pa- 
— atsako

su min
kei i s

mat

, norėjo 
nuszaut arcivyskupa Smit, 
apastaliszkas delegatas Nor
vegijoj. Palicijo mano kad mo
toro yra nepilno proto.

BAISI ŽUDINSTA.
Aloksmidropolius. — Kokis 

tai Karapetyants, kuris ilga

kriaueziuko.
skustbarzdelis 

katrie

jaunavedžio

pagal

kos sumusze ant smert. Žadin
tojai pabėgo.
VARGINGAS BERNAS PA

SILIKO MILIJONIERIUM. 
Smigiel, Lenk. — Bronikove

Fors-
savo

3,00b
užrasze visa 

isz

symais,

mirė trutingas ukesas, 
ter, kuris 
turtą susidedanti
margu žemes, puiku narna ant 
dvieju laipsniu su visais intal- 

gyvulius, padams ir
viską kas reikalinga prie gas- 
padorystes, vertes keturiu mi
lijonu zlotu del savo 18 meti
nio berno Povylui Szlekteliui, 
kuris buvo benamis ir siera ta. 
Bernas dabar lankosi in moks- 
laine idant truputi iszmokti 

raszyt ir pastotiskaityt ir 
ponu.”4 4

NEPERGALETAS 
NEVIDONAS.

VAIKAI
U Phillipsburg, N. J. — Pra

dėjus ugni pecziuje su karasl- 
nu, kilo eksplozije nuo kurios 
užsidegė namas ir trys vaikai 
Mrs. Veronos sudege 
smort.

ant

NUSZOVE KITA IR PATS 
NUSISZOVE.

Kaunas. — Ketvirtadienio 
vakare, Spaliu 31 d.,
pulko karininkai Vilkaviszky 
suruosze balių. Baliaus metu 
buvęs kiele girtas vyr. Įeit. Ba- 
liunas norėjo ineiti pro dežu- 
rujanti karininka salen. De- 
žuruojaneziam karininkui Kaz
lauskui draudžiant neblaiviam 
stovy salen eiti, vyr. Įeit. Ba- ' 
liūnas iszsitrauke brauningo, 
mirtinai vietoje nuszovo Įeit. 
Kazlau.^ka ir paskui pats taip 
pat nusiszove.

PAVYZDINGASA MIESTAS.

Jurbarkas. Nors miestas 
neperdidžiausias, bet daug ga
lima butu apie, ji paraszyti. 
Graži aplinka su Nemunu 
krantais isz vienos puses ir 
šzlaitais pusznynais ir didžiu 
• >■»! no ’ , nn _  j p kl”parkuSaules 
tos vilioja kiekviena atvykusi . 
ilgiau ežia užtrukti.
Jurbarkas ne tik gražiais gam- 
kos bankas pranesze. Padary
tos vaizdais, yra davės Lietu
vai nemaža žymiu žmonių.

Daugel yra invairiu organi
zacijų. Be kitu ypatingai pa
žymėtinas moterių ratelis, ku
ris pora metu, daug gražiu 
darbu surojo nudirbti. Dar
bas rateliui sekasi, nes turi su
būręs visas ponias, kurios mo
ka utartinai dirbti. Ir dirba 
kiek gali kulturini ir labdarin
ga darba- Keletą kartu davė 
progos Jurbarkiecziems susi-

Garsus

*

I

I

eiti arcziau'SU Žydu visuome
ne. Daug neturtinguju suszel- 
po, ligoniu pagydė ir t.t. Vos 
pradėjus sziaures Lietuviams 
dejuoti pirmosios Jurbarke su
sirūpino ieszkoti leszu szelpti 
badaujantiems. Reikia rinkti 
auku D. K. Vytauto fondui — 
ratelis jau prie darbo.

Spaliu m. 27 diena gražiai 
minėjo visiems LietuviamsLietuviams 
brangias kun. Tumo-Vaižgan
to sukaktuves.

STATYS NAUJA PACZTA i ” 1
Kaunas. — Neužilgio valdŽe 

statys nauja paczta ant Lais
vos Abejos No. 74. Naujas 
paūžtas ketina kasztuoti pus
antro milijono litu. Darbas už
truks daugiau kaip metas lai
ko

B

Tūlas apskunstasis nenorėjo 
liudintojaus priesz save, vieno 
žmogelio, pataikindamas ji už 
savo nevidoną. x

Sudžia klausia:- Ar judu 
koki piktumą tarp saves turi
te.

MUSZTYNE ŽYDU 
S Z K A L O J E.

Kaunas. — Isz Alabados da- 
nešta, buk naujoi Žydiszkoje 
szkaloje *kilo maiszabis ir 
musztyno torp maldininku. 
Priežastis muszio da noisztyri- 
neta.

laika buvo be darbo ir nebuvo 
priimtas po pastogių per savo 
vedusia sesore, isz piktumo su 
peiliu baisei supjaustė savo 

užmuszo josios vyra, 
sunkei sužeido du vaikus ir 
nužudė ju kaimyną, ‘kuris ant 
riksmo atbėgo jiems in pagel
ba, po tam sužeidė kaimyno 
paezia ir motina. Iszpildes ta- 
ji baisu darba, pats sau . atome

'(r ' >< f j (,/l T

seseri

§ Jeigu ketini ka pradėt, 
pasirodavok su noprietelium, 
bot jeigu nori ka padaryt tai 
nieko nesiklausk. — F. gyvasti

— Ne.
— Ar liudintojas tau kal

tas pinigu I ,
— Ir tai ne!
— Tai *kam tu ji vadini 

.savo nevidonui
— Mat, ponas sūdžiau, asz 

jam pripirszau paezia su ku
ria gyvena, tai jis labai ant 

Įmanęs pyksta.
i

UŽKLUPIMAS BANDITU.
Sziauliai. — Banditai ant 

Rad^viliszkio plento užklupo 
ant kokio tai Pulkevicziaua, 
kuri baisei sumusze bet ant 
jojo riksmo atbėgo žmonis in 
pagelba ir banditai pabėgo.

BĮ

h,F

’t.
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Kas Girdėt
Reke kapitalistu laikrasz- 

rziai, ekonomistui, finunsistai, 
o labiausia Ipolitikieriai apie 
Amerikoniszka gedbuvi kuris 
pradeda svyruot ant kojų. Bet 
reike pagirti valdžia kad in 
laika pradeda užbėgti nupuoli. 
mui geroves. Prezidentas Hoo- 
veris suszanke perdetinius pra
monių ant rodos idant in laika 
užbėgti szlektiems laikams o 
sekretbrius Mellon sako kad 
neužilgio valdžia pradės sta
tyti daug namu vertes puse bi
lijono doleriu.

Kas kart daugiau fabriku 
praszalina darbininkus nuo

■ .... ... —

PRIEŽIŪRA LIGONIO
Sziadien kiekvienas žmogus 

turi žinoti kaip prižiūrėti ligo
ni.
Visu pirmiausia ligonio kam- 
baris privalo turėti kelius lan
gus, kad lengvai butu galima 
isz\X‘dinti. Siaura, aiigszta lo
va goresne už placzia, 
lova.

Kurie prižiūri ligoni

žema,
" v

turi 
szvariai užsilaikyti, dėvėti to-

, kurie lengvai 
Reikia nuolat

kius drabužius 
i suskalbiami.

*
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0, DIEVAS MATO
PASAKAITE
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Du mažus vaikueziu; Jonelis 
ir Onyte, tėvams iszvažinvus 
miestan likosi namie. Darbi-1 
n i nikams po {puisiycziu dirbti I 
pristojus, grinezioje likos tik 
jiedu vienu. Suvalgė ka nn^ 
mie iszvažinodami, jiems gar
desnio paliko, linksmai žaidė 
po asla. -ir

Atėjo pietus.
vėl susirinkę grineziojo papie
tavo, o

Suviilge ka

Darbininkai

vaikuczfai ismige in
pinuti I'linkus. Ypatingai po I langus lauko mamytes an lauk-
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nėra palyginamų
genimu!
Camel skonis
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I tuvemis parvažiuojant.
Pažadėjo parvažiuoti priesz 

pietus ir parvežti po virtine 
riestainiuku,'kuriuos, sake, už
mausiu vaikams ant kaklo.

Džiaugėsi tai girdėdami Jo
nukas ir Onyte. Bet teveliu, 
nelaime, kaip nėr, 
Pabodo vaikams spoksoti per 
langus, insinorejo ir valgyti.

.Jau buvo pietus, 
nuo ryto dar nieko 
valgė.

— Žinai ka, Onele, — pa-; 
sieszkokiva mudu raktu ir nu
eikime bulvinei!. Ten, asz ži
nau, stovi priskintu obuoliu, 
kriausziu ir slyvų pintines ke
lios. Tai kad įsisuktume — 
tik griiužtukiai beliktu, — pa
sakojo užkaitės vaikas.

—'■ Tai, o kad mamyte liepė 
uokur nevaikszczioti, — tarė 

I Onyte. — Sakėsi mama tuoj 
jiarvažiuosianti ir parveszianti 
pyragu. O gali da pamtyti 
mus musu tarnaite Ona, kuri 
iszejo daržan.

Paklaustu — o kurs vaiku- 
cziai einat, iszpultu tada rak
tai isz ranku, susigėdintum, o 
dar nuo mus Onos netruk t ir 
muszt gauti. Žinai, ji tokia 
smarki; su ja visaip gal būti. 
Dar kad kokios ir tėveliams 
inskustu. Ne, jau ten neisimo. 
Bijausi.

— Na tai kur kitur. Nu- 
sliukykime nagi pamaži in le- 

Ten, 
puodai

medaus, sviesto gi ir sūriu 
kiek tik nori.. .Ten mus nieks 
nematys.

Nepastebetu nueinant, o kar- 
jau viduj,

padavimu ko nors ligoniui.
Ryte reikia nuplauti rankas 

ir veidą ligonio. Szopetuku 
dantis apvalyti ir iszszukiloti 
plaukus. Szukuojant plaukus 

i ap
saugoti. Moterių plaukus ge
rai sugerbiuitioti. Kur galima 
reikia lova kasdien apmainyti. 
Patartina vartoti mąstą arba 
dauginus gumines mat arijos 
po paklode, kad niatrasa ap
saugoti.

Apmainant paklode 
ligoni paguldyti ant vieno szo- 
no lovos, nuimti paklode* nuo 
ligonio apleistos vietos ir nau
ja paklode uždėti. Ligoni pa
guldyti ant naujos paklodes Ir 
paklode per visa lova aptai
syti. Ta lengva atlikti be li
gonio atidengimo. Pirm negu 
uždėsi kaldras ant ligonio, už
dek kita szvaria paklode ir ant 
tos paklodes kitus užklodžiiĮis.

Kada ligonis nupraustas nu
trink jo peczius alkoholiu ar
ba su “cold cream.” Tas no 
duos skauduliams 
Svarbu, kad ligonio 
ir inkstai nors syki in 
veiktu.
daug vandenio gerti.

Jeigu ligonis reikalauja pa
tartina duoti karszto vandens 
bonka. Inpilant karszta vande
ni in bonka reikia bonka ap
dengti, kad ligoni neapdegytu. 
Bonka pusiau pirpildyk ir po- 
valiai orą iszspau.sk.

Normale pulso rata yra tar
pe 72 ir 80 augusiems ir nuo 
105 iki 120 vaikams. įkvėpi
mas yra 18 in minuta. Norma
le temperatūra yra 98.6 laips
niai Farenheit ir 37 laipsniai 
Centigrade. Jeigu temperatū
ra yra 101 laipsnis Farenheit 
arba 39 Centigrade, pulsas 
greitas ir ligonis greitai kve- 
nioijn, tai reik szaukt gydytoja. 

Valgis yra dideles svarbos. 
Ir tik gydytojas gali pasakyti 
ka ligonis turi valgti. Laukiant 
gydytojo aplankymo reikia li- 

duoti tik kiausziiiiu, 
sunkos ir lengvos

darbo o valdžia stengėsi duoti '’eikia paduszkas abntsu
darba žmoniems nors per sta
tymu daug valdiszkn namu. 
Kitados kada kerszindavo be
darbe tai tuom niekas nesirū
pindavo tik patys darbininkai 
kurio netekdavo darbo.

“su
apie tai valdžia pra-

Kiek praleidžiam pinigu 
durnais” 
nesza kad in devvnis menesius

V

nuo naujo meto, valdžia aplai- 
ke padotku nuo tabako, cigaru 
ir paperosu 341,447,000, o tik 
už vienus paperosus 
272 milijonus doleriu.

aplaikc

Kožnas žmogus savo gyveni
mo turi iszsiust ir iszsiputuot. 
Jaigu 
padaryt tai vėliaus savo gyve
nime tai padarys. Kožnas turi 
|Hkrsirgt szi Įtino meiles, kas 
persirgo ta liga jaunystėje, tas 
pasilieka sveiku ant senesniu 
metu savo gyvenimo liet jaigu 
užslėpė ja ja giliai tai sirguliuo
ja per visa savo gyvenimą ne
galėdamas jau isz jos iszsigy- 
dint kad ir norėtu. Datvrimai 
vaiku neiszgydo vaiku, kožnas 
turi pats apie tai persitikrint 
ir datirt. Stebisi ir peikia žmo
nes už pusi atima kitu pakol 
patys neinpunla in ta ja liga.

jaunystėje to negalėjo

Pcnkesdeszimts keturi -me
tai adgal apsipaeziavo Tamo- 
szius Widtlicomb su jauna He
lena, iszsirinkdamas jaja sau 
už gyvenimo drauge ir prisiege 
neapleist josios lyg smert.

Ana diena likos surasta su
stingusius lavonus seneliu o 
ant stalo gulėjo

Nori man paimti Helena, ne
galiu su jaja persiskirt po tiek 
metu laimingo pagyvenimo.’’

Seneliai turėjo: jisai 80 o jiji 
73 metus. Toji porele ne buvo 
pagal naujausio budo ir neap- 
sivede ant iszbandvnmo.

seneliu 
gruma tele:
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Tulas farmeris Idahoje, ap-

t*

t

reikia

O gali

“cold cream, 
skauduliams užpulti, 

viduriai 
diena 

Gerai duoti ligonini

už krc-

goniui 
apeisi uos 
sriubos.

Jeigu ligonis serga 
cziama liga reikia ji atskirai

Ir kuomet 
galima prižiūrėtojas tegul bu
na tokis, kuris ta liga sirgęs. 
Nes vėl liga jo neužkrės. Dra
bužius ligonio ir slauges rei
kė pamirkyti in miszini kar- 
boholiaus (5% 
sus gerymo ir valgio vartotus 
daigtus nuplauk verdanezinme 
vandenyje. Neduok tuos 
tiems vartoti.

garsino laikrasztyje kad turi nuo kitu laikyti, 
asztuones dukteres ant užleidi
mo — sveikos kaip ropes, 
apart to d u oda del kožnos $2,- 
000 pa«ogos liet tiktai toki te
gul atsiszauke ant kandidatu 
katrie neruko tabako, nieko ne 
gere, nekramto tabako ir ne 
keike. — Na, tai tegul nesitiki 
ne tėvas ne jo dukreles gauti 
tokius vyrus, o jaigu ir tokis 
atsirastu ka keikt nemoka, tai 
apsi pa cz i avės iszniok t u.

Gyvenimas musu privalo bū
ti pasirangusis prie senatvės, 
prie kurios mus visas ketina 
parengti nes negalime paljegti 
nuo jos. Laikas bėga, ypatingai 
metAi mitsu praslinkusios jau
nystes. T(xlel reike genu žiūre, 
ti ant to kaip toji jaunysta bė
ga, idant apsižiurę! gerai ant 
senatvės.

Senatve yra kožnam nema
lonus dalykas o nekartais ir 
Imisi, jaigu turime ja ja pra
leisti varge ir bėdojo. Jaigu 
geidžiame nuo to pi’usiserget 
tai czedinkime isz jaunu dienu 
idant neimti sunkenybe ne pa
tys sau ne vaikams, ne del vi
suomenes. x

Senatve ant galo tini ir savo 
szviesosne puse kuria galima 
prilygint prie rudens kada tai 
po ttarbimeczini žmogus gyve
na ir renka vaisins rugepjutes 
Wo darbo.

stiprumo). Vi-

ki- 
F.L.I.S.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkaii savo draugu Jono 
Maciavicziaus, Jono Razauaus- 
ko ir
esin ju mates per 22 metus. No- 
nvziau su jais susiraszyti bet 
tikrai nežinau ar jie gyvi ar ne. 
Meldžiu labai gražiai kas juos 
žino arba patys tegul atsiszau- 
ke aut žemiau paduoto adreso. 
Isz Lietuvos paeinam isz Vil
niaus gulaunijos, Truku valsti
jos, Butrimonių vaizdo, Punios 
miestelio.

Jos Grigonis,
Box 34,

Miku Kavaliausko. No

Rillton, Pa.

lt

kuti.

GERAS KŪDIKIS.
Ar nori Juozuk obuoli?
Norįu mamyte!
Gal geriau imtum kei- f
Duok mainyte.
Gal 'kondžiu?
Duok mamyte!
Tai geras kūdikėlis, vis-
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ka valgo, ka jam pasiūlo!

Bet teveliu 
, teip nėr.

o vaikai
nebuvo

t

■I

V*

*

•■'Vį-T .V- - ’ v i: : ■
L

*

i ■

f

"4

U h A *

•I ■>w

v WVRKZS/7K
i n l ė 
L . rr s ”

4 •

; ■, 7 ;l"|l '■ f 7 J ;7 ,,į Myl1 ’

Camels padaryta žinantiems, 
kurie icKko malonumų geniose d- 
garetuose, ir šie rūkytojai gali 
but užtikrinti, kad tikra Camel 
ypatybe bus visumet laikoma.

» < ; ’i , t 1 ■ ’ .

Camels išrasti ir padaryti, kad butų malonumo rūkyti. Geriausius sumaišy-
4

dude. 
keli i

asz žinau, stovi 
gretinęs, kibiras 

sviesto gi ir

ta jau viduj, tai tavęs jau 
nieks nepamatys. Nors pirsz- 
tu in aki dink — nieko nema
tyt. Ėst ūme, kad szonai plysz- 
tu.

Ak tu, Joneli, koks tavo 
Nejaugi tu, 

žioplink, nežinai, jog nuo Die-
menkas protelis.

lt f
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kuriuos ekspertai moka padaryt, tai yra šio tikrai stebėtino cigareto
■ • ■’■ | . ¥ Į ■ . "<

paslaptis! Moderniškiausi ir labiausi tobuli metodai vartoti šį cigaretę pada-
' 1 ' ' ■ ' < f . „■ » 4 .i ■ I r t
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ryt! Visų naminių tabakų patenkinti skonį išranka, rečiausi Turkijos taba-
■ ■ ’

kai priduoti kvapui! Camels daugiau patinka patyrusiom rūkytojam del to
A *

kad įvertina raminantį gerumų gerai sumaišytuose parinktuose tabakuose.
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kuomet
bėga pirkt

© 1929, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Wiiuton-Salem, N. C.

JAUSLUS VYRAS.

Nedėlios po piot sėda prie 
stalo vyras su motoro. Gaspa- 

skaito “ 
Laike

dinele skaito “Gyvenimą 
Szvontujn.’’ Laike skaitinio 
peri rauke skaitima ir klauso 
vyro:

Ar tu žinai Jonai, kad 
mesvo, kuris visa mato, nepasislep- mums jau 25 metai kaip 

si. Žinai, juk Jis mato ten, suėjome in pora?
kur jokia žmogaus akis ne pa
žvelgti negali. Jis ir didžiau
sioj tamsumoj mato.. •

— Teisybe, teisybe, —at- 
Asz

save tik 
tėveliams nusikal-

* u i supranta skirtumą,

Camels
$,

KVAILAS JONUKAS i?
(Pasaka Isz Tebiriu Laiku)

i K ||

visi
^■71

— Ar ta ‘4Gyvenime Szven- 
tuju” skaitei?

— No, tiktai man atsiminė 
juk veikos nors kaip norints 
taja dienu apvaikszczioti, gal 
papjausimo parsziuka <ant 
piot.

bet kuom prasikalto nekaltas 
parsziukas kad asz 25 metus 
atgal padariau tokia 
be! *

parsziuka

Jau gana, gana, jau 'kas,

■ I 1.^1111 ■ ■ ■ —

NAUJIENA.

kvaily-
*

sake užraudos vaikas 
kaip tik tiesiai dirsteliu in 
saulute, tai tuoj akis-margsta 
aszaros net iszszoka.

Mama, man paklausus, sake, 
kad Dievas gali ir priesz Sau
le žiūrėti... -

— Tiii matai, Jonuk. Kam 
Dieva apgaudinėti, 
apgausim,
sim» Greit parvažiuos tėveliai 
gausim ne tik duonos, bet ir 
pyrago....

. “ Dievas mato!” Szis Onytės 
pasakymas vis stovėjo Jonuko 
galvoje.

Netrukus parvažiavo ir tėve
liai isz miesto. Onyte viską pa-1 
pasakojo apie Joneli teveliama 
Mama pagyre vaikuczius, kaa 
jiedu jos patarimo paklauso li
dar pakurtojo Joneliui kad vi
sados reikia klausyti savo to 
vu ir vyresniųjų. Paskum pa
glostė vaikuczius, ir davė py- ' 
ragu ir saldainu. i

I

Ar žinai Onute,
kysiu del tavos naujiena.

pasa

— Ar naujiena! Na-gi 
miu akyva...

Vakar su Marijona aut

os-

tikro sutariau paeziuotis.
— Lr tai vadini naujiena! 

Jau jiji nuo keburiu nedeliu nž- 
prasze mane ant pamerges.

J ....... . ,, ....
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MEILES IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.02

f. rr ■ "lr "rlt 1 '1-r *.

Norintieji pažinti meiles bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite JUrgdaios 
knygutes: (1) Mėiles vakaras arba 
kaip vytai myli motefes, <2> Antras 
meiles vakaras arba kaip motets my
li vyrus ir (8) Senberniu iszpažinth 
arba kodėl sziu laiku vyrai nenori 
vesti. Visos trys knygos prisiunčia
mos už viena doleri. Atskirai kiek
viena knyga 80 Centu. Pinigus reikia 
siunsti su užsakymu.

KULTŪROS KNYGYNAS 
P. O. Box 3, So. Boston, Mass.
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ltMokame 8-czla procentą tint
i Budfitu piniffU.

dam prie jusu pinigu 1 Sausio lr ] 
1 Liepos. Mes norim kad lr jus i 
turėtumėt reikalu su musu banka f 
nepaisant ar mažas ar didelis.

■

O. W. BARLOW, Pre».
J'. FERGUSON, Vice-PfM.itK«»

Prodonta >ride<
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Kbkiam tai kaimeli Ameri
ka, gyveno farmeris turėdamas 
tris siinnsj Janniauses isz ju 
buvo kvailiauses, bet turėjo 
gera szirdi, atsitiko, jog pre
zidentas artimos, republikos, 
iszdave paliepimu idant jeigu 
kas padirbtu lekiojima maszi- 
na tam puikei už tai isznagra- 
dys o po jo smort aplaikys sos
tą. Tszgirdes tai farmeris atsi
liepė in savo vaikus:

— Mano vaikai, mokinotės 
dalydos pa^i rupiu kites idant 
padirbtumėte tokia masziną o 
per tai pasiliksime turtingais, 
pirksime sau didele farma ir 
gyvensime kaip Rakafeleris.
• Vy riaušes nutarė tuojaus 
pradėti darba, bet turėjo eiti 
in girria parengti sau reikalin-. 
go medžio. Paemias vandens 
ir maisto iszejo in girria. Ke
lionėje susitiko su maža sena 
bobute, kuri ji užklausė:

O kur tai teip skubini 
vaikeli?

— In girria, jeszkoti me-, 
džio ant padirbimo orinio lai
vo.

Senuke nuėjo su juom drau
ge, o kada inojo in g

pradėjo 
senuke

iria o jl- 
va įgyti

kada inojo in
sai atsisėdo
pusrycziuS, senuke melde 
idant su ja ja pasidalytu, bet 
jisai atsake:

— Valgydamas pats turėsiu 
daugiau pajėgu ant darbo per
tai negaliu tau nieko duoti.

Senuke ulžpykns ant jo pa- 
sznuke: — Norints tu dirbtum T 1 /
visa savo gyvenimą tai padirb
si tik kiaulių tvartu o ne 
orini laiva. Po tam dingo jam 
isz akiu.

Jaunas farmeris ėmėsi karsz- 
tai prie darbo, bet po kokiam
tai laikui in vieta laivo padir
bo kiaulių tvartu.

Tuom paežiu keliu nusidavė

I ■t J., i,

Sfl
riom ir teip atsitiko, bet senu
ke tarė: — Tavo brolis padir
bo kiaulių tvartu o tu padirb
si lovi del kiaulių.

Prisidirbo daug, bot isz jojo 
darbo nieko ’nepasiliko dau
giau kaip lovis dol kiaulių.

Treeze diena nuėjo treczes 
kvailis ,Jonukas, in girria ir 
tam pasirodė senuke, kuri m 
ji prakalbėjo:

— O kur teip skubini Jo-

i ....t ■ .1.. u * i r

dabar lėks pas prezl-

ir

nuti l
Mocziute, einu in girria 

dirbti oriu laiva, bet pirma tu
riu pasidrūtint. O gal ir tu 
pavalgintum drauge su manim 
pusryczius!

Senuko atsisėdo
linksmai sau kalbėdamiesi pa
valgė pusryczius. Pavalgius, 
senuko pkdokavojo Jonukui už 
jo gera sairdi tardama: Pakol 
saule nusileis, tai tavo orinis 
laivas bus užbaigtas ir dingo 
jam isz akiu.

Į ............

Ir isztikruju pakol saule nu
sileido Jonukas pabaigė savo 
.darbu. Sėdo in laiva ir nulė
kė tiesiog priesz tėvo grinczc, 
idant praneszt linksma naujie
na, jog 
denta.

Brolei iszvyde Jonuką pa- 
szauke: — Acziu Dievui jog 
nors karta ir kvailiui pasiseko 
gilinkis.

Jonukas ir szendion yru pre
zidentu bet padonai tankei pa
sikėlė ir daro rovohicijes, bet 
ant to Jonukas netemina, ba 
kada ti'k dagirsta apie kokia 
revolucije tai tuojaus nulėke 
su savo oriniu laivu ir maiszti- 
ninkus apmalszina.

66
Yra tai Receptas nuo 

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-llges, kaipo 
ir Materijos. Visose aptiekose. 
Yra tai veikiausia gyduole žinoma

*

- -- 1 -.■■■! j«g.L* f*j.jjiiaiaagRHM?

Yra tai vienatinis daktaras Pittsburjre kuris 
patyręs mokslą Krokave ir tUri>31 taetus

im»'i«' H.niįtMlh'"w«uttHwn»-ii diAifail t|f lilĘt. ■«>

VYRU LIGOS 
iszsilavinima apie slaptingas vyru ligas, nervu, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles, szlapumo ir privatiniu ligų. Jo spe- 
cialiszkumas gydymas del vyru kurio kenezia nuo lytinio 
silpnumo atgaivina stipruma ir jėga silpnu organu., teipgi 
vandenini patrūkima. Kreipkite* ypati**k*i ba per paėsta 
negydau. Ofiso valandos yra Panėšėtais, Serodomis ir 
Pctnycziomis nuo 9 ryte iki 5 vakare. Utarninkais Ket-
vergais ir Subatomis nuo 9 ryte iki 8 vakare. Nedeliomis nuo 10 ryte iki 
2 valandai popiet.

DR. LORENZ 642 PENN AVENUE 
PITTSBURGH, PA.

■b

f

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHAN0Y CITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00. 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del Žmogaus kuris dirba ir ozedina. Dekite savoį ‘

i pinigus in szita Banku o persitikrinsite ir matysite 
i! kaip tai pinigas nuga su padauginimu Procento.kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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7 MOTINA
j
/ Tikras atsitikimas isz tebyrio 

gyvenimo moteres isz didės-gyvenimo moteres isz dides
niu miestu.

i

Auszriunas 
gražiaja lyti.

karszcziauriu
Pastaruoju laiku
.)o

labai mėgdavo 
Turėti kokia 

nors moteri — buvo jo svajo
ne, buvo 
troszkimu.
neramus geismai kankino ji, 
nedavė jam ramybes. •

Vos tik pasilikdavo jis vie
nas, kaip mintis imdavo veik
ti ligi baisius proto intompi- 
mo, ligi fiziszko skausmo vi
same kūne, jeszkodamas bu
do, kaip užkariauti moteri.

Draugai, kurie tankiai gir
tuokliaudavo sn

moterimis, 
kompanijai!, bet jis, ge- 

ir pasibiaurejimo jausmu 
visuomet atsisa

kydavo. Jie juokdavosi isz jo.
vadino ji mergele, 
nustoti savo nekaltybes, 
geismai kiekviena diena

ežiomis 
savo 
dus 
vvrdiamas.

pasiduodan.
kviete ji

iszojimo. 
vis dra-

kuri bi.jo 
O

vis 
stipriau ir stipriau virė, tary
tum jeszkodami 
Kiekviena diena jie
sinu reikalavo užganedinimo.

Jis jaute, kad jau nebera 
pajiegu kovoti su jais. Ir jis 
staiga supyko pats ant savos, 
kad valdyti kokia nors moteri, 
fakta biauru ir atkaru, jis pa
dūrę sau kuone nepasiekiama 
svajom*.

Negalėjo juk jis, isztikruju, 
kovoti su pabudusiais geis
mais. Juk anksti, ar volai — 

la jis

pabudusiais

visviena jie pergales, 
labai gerai suprato, bet kodo! 
tai jo būdas 
kovojo su jais.

Jam juokinga, kad jis ilgai 
state kokius-tai vaikiszkus 
pienus, tuomet, kaip ta viską 
galima padaryti visai lengvai, 
kaip daro kiti.

Laikas-gi pagaliau* perstoti 
būti vaiku. . .

iusitiktiviszkai

kokius-tai

4s

.U s

Ant 
visas 

marga

*

Buvo vasaro* vakaras 
bulvaro grieže muzika ir 

buvo apipiltas 
v a i k szczioj a nez iu miniu.

Orkestro balsai skriejo per 
bulvaru, palengvo tilo ir, 
galinus, vienijus su 
t riukszmu.

Auszri u na > 
janeziu minioje, 
insižiureti in pracinaneziu mo
terių veidus. Lyg 
vas jis apžiūrinėjo ju liemenis 
ir kūno formas. Ir kuomet jo 
žvilgsny* susitikdavo su mo
ters Žvilgsniu, jis raudonuoda
vo isz užsiganedinimo. Geis
mai, ir sziurpuliai, supurtyda
vo jo kuna.

Isz ju tarpo jis iszrinko aki
mis kaip galima žingeidesne ir 
gražesne.

Sztai jo žvilgesys apsistojo 
ant dalios geltonplaukes, nors 
tiesa jau nebepirmojo jauni:- 

bet vis dar pritraukan- 
czios. Ji stovėjo szalyje ir žiu
rėjo minion.

Auszriunas pajuto prie jos 
koki-tai keista, neaiszku pa 
traukimą. Jis iszejo isz minios, 
atsistojo netoli nuo nepažysta
mosios ir eme sekti kiekviena 
jos judėjimą. Galvoje 
mintis po mineziai...

Ir ka, jei ji dora?.... Gal 
iszeiti labai nemaloni ir negels 
tina istorija... Kokia ji daili, 
meili!.. Na, jai priėjus

Ne.. Ne., reik palauk-

pa lengvo 
vienijus

pa
galvos

e,|o vaikszczio-
stongdamas

koksai žino-

mo.

dygo

prie
jos f. 
ti.

Nepažystamoji tuo laiku 
žiurėjo in Auszriuno szali. Jos 
žvilgesys apsistojo ant jo. Ji 
tyliai priėjo ir atsistojo kone 
szalyj jo. Auszriunas susijudi
no dar stipriau. Jis nemszkai 
mojavo lazdute, taiso skrybė
lė, be perstojimo tamp<‘ 
pastebiamuH ūselius.

Nepažinstamoji su nepasle- 
pianru žingeidumu žiurėjo In 
Auszriuna.

— Bukite taip malonus, pa
sakykite kelinta dabar valan
da! — staiga kreipėsi ji su 
klausymu.

— Su

tuo

vojs

užtraukė žada.
deszimta valan-

virpan

■   —■ ■■ ■—'y ■

Jam dur-gi
— Sztai..

du... — užbaigė jis 
ežiu balsu.

— Acziul. .. Bet ko tams* 
ta taip susijudinęs?...

Tai tik taip. . .
<

pasi-
—r Norite! —

geriau

Ak.. 
taip sau...

— Eikime
vaikszcziotil.

nusiszypsojimu tari* &elton- 
plauko.

— Dar-gi labai.
• •

valandėlės

HU

suszu-
ko jis 

Už AUszriunas 
nusiramino, paėmė savo ke
leive po ranka, ir jie garsiai 
juokdamiesi, atmine jo gėdin
gumą ir susijudinimą.

Hi ♦ *
Jam baisiai linksmu. Paga

linus tni jis vienas su moterim. 
Bet svarbiausia tai tas, kad ji 
juomi nupirkta!

Fu! kaip karszta! Jis taip 
daug gero.. Bet kode! ji nu
liūdusį ir tyli ? Gal Imti ji su
pyko ant manos?

Tylus, liudiias orkestro bai
sai bangomis veržėsi pas juos 
kabinetan.
raudojo.

Iszblyszkiis, iižsimuseziusi ji 
klojoje liūdnomis akimis per 
kabineto sienas ir ju žvilgesys

Virpėjo, verku ii

akimis

perdurdavo jas ir eidavo toli 
toli. Tarytum jis mate ka-tni 
už sienos.

Gaili meliodija iusiverže jos 
sielon ii; sukeli* atsiminima su
kuri. Giedriunas žiurėjo in ja 
nenuleisdamas girtu akiu. Jo

• iszdygo 
apie ka ji

i

— Pasakyk, kas su tavim: 
pasidaro? — paklauso jis.

Ji tylėjo.
—- Na, pasakyk-gi!

apsvaigintame prote 
staiga žingeidumas, i 
dabar masto.

Ji ilgai žiurėjo iii ji ir pra 
tarė liūdnu balsu:

— Tu nori žinoti ?
Taip... Taip!

1 ■ 1 i. 1 " "

protiszkni įt mylėjau, bet asz 
apleidau. Liga pasiliko su ma
nimi ... t8zirdyje už liepsno
jo baisus kersztas ne tik prie 
mano vyro, ne... bet ir prie 
vi»u vyru... Kodėl taip asz 
ndžinau...

Ir asz ėmiau kerszyti. Asz 
apdovanodavau savo liga i. 
jaunus ir senus ir turtingus ir 
beturezius. — visus be iszsky- 
rimo!... Ėjau veltui, jei man

DEPORTAVIMAS
AMERIKOS PILIE-

CZIU ŽMONIŲ
IR VAIKU

~T

oniimi sz.|
IT '

negalėjo mokėti... Prie kiek
vienos aukos pas mano gimda
vo noras surasti kita. Ir taip 
asz gyvenini ir gyvenu tuoju 
kosztu!...

Klausydamas jos 
nas visas virpėjo.

— Bianrybe! Ka tu pada
rei su manimi ? — snszuko jis, 
ir proto nustojęs.

Jis raudodamas

Auszriu-

lauže 
kas <1 raškė plaukus, 
neapykantos pilnu nusiszypso- 
jimu žiurėjo in jo iszgasti.

Tu mane pražudei. . .
Tu atėmei mano gyvenimą!.. 
Bet ji pasiliko rami ir szal- 

ta. Staiga ji nusipurtė. Viena 
mintis žaibu perioke per 
galva.

— Perstok!, neverk . .. 
bepagražisi. . . Ka-gi daryti.. 
Neverk!...

— Jis tampamas 
savom u pakele 

akis. ..

ran-
O ji sn

jos

raudo ji- 
apverktas

— Neverk... meiluti..
Ji glosto ranka jo plaukus. 

Iszpildyk viena praszy- 
atsegk ant valandėlės sa

vo apikakle. . Ant valandėlės!
Ir nelaukdama jo sutikimo, ji 

pati ome segti.. Jis 
Ji greitai šu

ina,

skubiai, 
iiosipricRzinos. 
griebė kybojusi ant jo kaklo 
medalikeli ir insisiurbe in ji 
deganeziu žvilgesiu.

Su iszplestomis isz baimes 
akimis ji paszoko in szali, pa- 

, ilgai,
murmėdama 

nesuprantamus žo-

krito ant aslos ir ilgai 
sėdėjobeprote,

- Asz atsiminiau savo pra. | ke^bis-tai
laiminga, 

daug melu praėjo nuo to lai-
eiti. A SZ buvau

Ar tie orkestro garsu, 
pabudino ji, ar tavo, veido 
brukszniai primine man kita. 
Asz buvau už vyro, buvau 
laiminga. . 
mane 
nūs. . .

ko. . .
ar tavo.

uz vyro, 
Paskui tau pas 

buvo dvieju metu 
Vyras užkrėtė 

limpanczia liga. Ar tu g 
Kaip tai baisu! Pas mane gi
mė prie jo neapsokama neapy
kanta... Asz •daugiau negalė
jau su juo gyventi, asz aplei
dau vvra ir kūdiki. . . A«z be-

su
manė 
irdi. .

1

džius.
Auszri imas 

kame dalykas,
nesuprasdama? 

žiurėjo in ja. 
Už keliu minueziu ji atsistojo. 

Jos veidą užgulė kas-tai bai- 
ka akinas.

Tu mano sūnūs! —, vos
laikydamos ant kojų susznibsz- 
dejo ji. • .

sus.

Dr. T. J, Tacielauskas
P i rm u t i n i s Lietuvi szkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro 
19 W. Centre St; Mahanoy City
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KELIAUKIT IN LIETUVA PER

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

užsigunedinimu. . . Į
Vienu akimirksniu... Tuojau, 
tuojau.. •

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.

4 Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa 
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50

Revenue Tax’’

v

< < ir Pagalve “Head Tax’’ atskirai

Per “Vasaros Sezoną’’ važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu.

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.
i ■ ? ■

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO

LITUANIA 7 GRUODŽIO ESTONIA 21 GRUODŽIO
(B

<

Del visu informacijų kreipkites in vietos agenta arba

&

BALTIC AMERICA LINE
Utt ’ 'k » ‘ ' a I.' +

New York., t . y
r

. f

’Parpė ateiviu — kuriuos lie- 
czia Deportacijos Akto isz Ko
vo 4 d., 1929 m. aprūpinimas 
(dmudžiant inleidima in Suv. 
Valstijas ant visados to atei
vio, kuris bile kada buvo isz- 
deportuotas isz Suv. Valstijų) 
— yra Pabai daug vyru ir žmo
nų Amerikos piliecziu, ypa
tingai daug vyru. Isz visu sza- 
lies daliu gauname praneszi- 
mus apie szoimyn<as, kurias 
nuajas aktas perskaldo, jeigu 
Amerikos pilietis ir Ameriko
je gimė vaikai neapleidžia szia- 
li su deportuojamu nariu nes 
daugely atsitikimu del ekono- 
miszku priežascziii jie 
su deportuojamu 
žinoti.
asmuo deportuojamas todėl, 
kad nelcgaliszkai invažiavo in 
szali arba pasiliko szioje sza- 
lyje po iszsibaigimu paskirto 
laiko.

Naujas aktas 
tumo Varpe prasižengimu, 
priedas, kuri Kongresas priė
mė, leidžiant ateivi sugryžti 
jeigu jam leidimas buvo Dar
bo Departmonto duotas priesz 
Kovo 4 d., 1929 m., nepalcngvi- 
iia szita baisu padėjimu.

Amęrikos pilieczio žmonos

sueini yrius

negali 
nariu iszva- 

Daugumoj atsitikimu 
todėl

nedaro nkir-
Tr

mot teismus klu.use jos. ^įti
kima, ji idzloRcgb nzfAmdMllos 
pilieczio
Viskas buvo yel isz nlaujo 
pradėta bet deportacijos insa- 
kymas buvo užlaikytas. Vyro 
teismkszkas pareikalavimas 
buvo atsakytas, ir jis kreipėsi 
prie ąugsztesnio teismo. 
Apskriczio Apeliacijos
mo. Bot tas užlaiko nuspren
dimą žemesnio trismo.

Apeliifleijos Teismas, New 
Yorko Aipskrlczio, padare 
dviejus svarbus nusprendimus 
paczinrne atsitikime. Viename 
atsitikime teismas užlaiko nein 
leidimą žmonos, kad nors jos 
vyras buvo Amerikos pilietis.

Manuel Gomez. Juokai
Ml ...........
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9-to
Teis-

Žmona

• •

Apskriczio,

del fi-iszdeportuota 
ziszku truknmiL

A n tra me at s i t i k i me 
mas Gruodžio 5 d., 
užlaikė deportavimu žmonos, 
nes kad nors jos vyras buvo 
pilietis ir ji buvo motina, tri
jų vaiku Amerikoje gimusiu 
vaiku, ji nebuvo pilno proto, 
ji tapo beprote in kelius motus 
po atvažiavimu in Suv. Vals
tijas.

Suv. Valstijų Augszcziauses 
Teismas užlaiko neinleidima 
Amerikos piliecziu Chiniecziu 
žmonų Gegužes men. 25 d., 
1925 m. Tokios moteiys, teis
mas laike, buvo ateives kurios 
negalėjo tapti Amerikos pilie
tes. lustu tymas joms draudže 
pilietyste.

Nusprendimas, kuris prielan
kus kitai pusei buvo iszduo-

, T 
1927

reis
ui.,

arba vyro neinleidimo ar isz- tas Liepos men., 1924 m. Rho-
klausimas 

naujas, 
Priesz Rugsėjo 
1922 m.,

deportavimu 
beveik nėr 

men.

( do Island Distrikto Teismo. 
Amelia Dorto atvyko in. Suv. 

22 d. Valstijas Biorželio 14 d., 1922

i yra 
senas.

nebuvo toks dalykas, 
kaipo Amerikos pilieczio atoi-

'arba ateivis vyras;
už vvro moteris

ja imm:- 
neliete.

ve žmona 
isztekedama 
tapo ateive arba piliete sulyg 
vyro stovio. Amerikos pilie
czio žmona priesz priėmimu 
Cable Akto buvo Amerikos pi- 
iete ir kaipo tokia, 
gracijos instatymai
Buvo tik vienas iszemimas — 
žmona Amerikos pilieczio ga
lėjo būti iszdeportuota jeigu 
ji prigulėjo prie nemoraliszkos 
lytiszkos kliasos, 
Amerikos pilietyste isztekeda
ma “ 
l;a po iszpildymu akto, kuris 
veda prie iszdeportavimo po 
sziuo aktu.”

Bet nuo priėmimo Cable Ak- 
buvo kol i labai 

teismo nusprendimai 
neinleidim'a arba iszdeportavi- 
ma Amerikos piliecziu žmonų, 
ir negalime tikėti, kad nors 
pastangos buvo ir yra deda
mos, kad tie instatymai bus 
peraiainyti.

Czionais paduodame svar
biausius ir vėliausius nuspren
dimus liecztat neinleidima *
arba iszdeportavima Amerikos 
piliecziu žmonų.

(Vasario 4 d., 
triet of Columbia Apeliacijos 
Teismo Nusprendimas).

Ulrich, Amerikos pilietis gi
minu, i 
1927 m.

to I

ir ingi jo
* "

po jos suar(‘sztavimu ar-

svarbus 
re m i an r

1929 m. Dis-

■apsivedė su Vokiete 
., Kuomet jis bandė ja 

atsivežti su savim in Su v Vals
tijas jai viza buvo atsakyta, 
priežastim vagystes iirasižen- 
žengimu. Ulrich prasze augsz- 
tesnio teismo rasztiszka insa- 
kyma reikalaujant Valstybes 
Sekretoriaus iszduoti jai viza 
nes kaipo jo žmona, ji nebu
vo skaitoma ateive ir/ 
minėti, prasižengimai ueinome 
moraliszka nepadorumu.

Atsitikimas wzauktas Dis
trict of Columbia Apeliacijos 
Teisme, ir tas teismas paan
trino nusprendimus žemesnio

virsz-

teismo. Žmonos prasižengimai

vent.

PRIETELISZKA RODĄ.
Tas dėjosi Shenadorije. Vie

nas jaunikaitis tare in savo 
sėbrą: Mano broli, tikėk man, 
jog jau nubodo ant svieto gy- 

Esinin kaltas in kelis
sztorus ir salimus, darbas ne
siseka, ne gaunu ant knygeliu, 
niekas, man nepasilieka, kaip 

japsipueziuoti ar su revolveriu 
priskubini smerti.

— Isz tu dvieju sz tau duo
du rodą idant • nusiszautum, 
ba jau asz žinau, kas tai pati, 
tai ir kitam nevėli nu.

nį. bot nebuvo inleista del isz- 
sib'aig’imo jos szalies kvotos. 
Jos gimines pastangos ji buvo 
laikinai inleista po bonu. Rugp 
1 d., 1922 m., ji tapo “common 
law” (paproeziu teisiu žmo-

Amorikois pilieczio Rugp.,j 
21 d., 1922 m., diena priesz in-
na

vedima, garsaus * Cable -A^kto, 
civilis szliubas invyko.
t riet Teismo teisdaris t uoj in
sulte, kad visi deportavimo 
žingsniai butu pertraukti, sus- 
tabdytir.nes ji buvo Amerikos 
piliete.

Valdžia b'aiide žmona iszde- 
portuoti, bot antro apskriczio 
Apeliacijos Teismas paantri
no nusprendimu Rhode Island 
Distrikto Teismo.

buvo skaitomi ihoraliszku ne
padorumu, ir nusproiidimas ja 
bkaito ateive ir kad turi prisi
laikyti, kaipo tokia, prie visu 
imm'igracijos instotymu.

(Birželio 9 d„ 1925 m. 9-to 
Apskriczio Apeliacijos 
mo Nusprendimas). •

Louisa Gomez, Portugalijos 
in Suv, 
1924 m.

Tois-

vietine; atvažPavo
Valstijas 1923 m. 
buvo ■suimta deportavimui 
kaipo asmuo

PASIKALBĖJIMAS SU 
KURTINIU.1 »*'

— Ar teisybe, Juozai, kad 
paezuojosi su Agotai

— Musu karve raguota?!..
— Asz klausiu kada tavo , ■!

bus su Agota vcseile?
— Kaip dantis gele tai bė

ga seile.
— Asz klausiu, po velniu 

kada bus szliubas?
— Tai-gi važinėjau ant jo

nui rko, atmuszi nagas tai da
bar szliubas.

11

* 'MH
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D i s-

kad visi

f. ,l. i. s.

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes šutai-
sisime gyduoles.

-.. .... +»....-—

Litschs’Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Ar tau atidavė Baltrus 
k a yra kaltas in sztora ?

— Kur-gi!
— Tai vyruti prisiekė ant 

visu szventu, jog atiduos,
Szvent i

Jau tu Juozai suvis au
nu ne turi!

Ar pataisyt gali!
— Kvaili, asz ne kanivo-

las!

■■1/1!
iį|

— Tai-gi ir Visi 
praėjo o kaip ne teip ne.

tauta;
— Uei,

pe ba ne vale,

Tu pats balvonas! 
Dievaž gausi per snuki! 
M a t a i, ja u su uodega si i

ki
an jas palicmonas in arvsz-

lieszvilpauk lakn- 
o jeigu ne pa

liausi tai iszmesiu laukan.
,i l> B

SZYKSZTUOLIS.
Vienas szyksztuolis iszpar- 

dave visus savo daiktus, o 
gautus pinigus užkaso in žeme 
ir kas diena ėjo jais pasi
džiaugti. Vagisj pamatęs ka 
szyksztuolis daro, suprato ka
me dalykas, isricase ta auksa 
ir nusinesze. Atėjo pakui szyk- 
sztuoli, žiuri, kad aukso ne
są, 
galvos plaukus. Pamatęs tai 
pažystamas sako:

— Kam tau taip flarytt?! 
Paimk, vietoj aukso, akmeni, 
užkask ji ir manyk, kad tai 
auksas, skirtumo tau jokio ne
bus: vistick tu tuo auksu ne
sinaudojai, kada jis pas tave 
buvo.

Asz tuojaus užsuksiu.
- Gerai, tai da palauksiu.

n. « Į.U.II—.........

NE NORI KVAILIU 
DANGUJE!

Indusiszko
Brahmo mirė ir stojo priesz 
veidą savo dieviszko garbinto
jau*.

Iszpažintojas

— Buvai jau ezyseziuje l— 
užklausė jojo'Bralimo. 

*IIWII» 

tas.
Ne! Bet buvau pacziuo

— Tai vis tiek, gali eiti in 
dangų.

Girdėdamas tai kitas stovin- 
pradejo verkti ir rauti nuo'tis už dangiszku variu, nuta

rė peraugsztyt savo draugu.
— Buvai ved ras f — už

klausė Brahma antro kandi
dato in dangų.

— Teip, net du kartu! 
atsuko jam.

— Eikie in peklaį 
danguje kvailiu nereikalauja
me. *
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GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
icitis. Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užeima ir szalti galvojo, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Prekė 80c per paczta. 
[szrasta ir parduodama vion tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING, PA.
■        ■ if        ■        a ■■ 

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Bell Telefonas 143U-R

‘ sulenkėjusio 
j *» 1 k-kJ 47, k » k 4 « <■ v ? i

i i

proto,” ir kad galėjo įtapti vi- ‘mano patarnavimo,"meldžiu mnn duot

Kad nors karta tos bobukes 
- susivaldytu, 

Liežuvius savo sulaikytu, 
O gal kad liežuvis pastirtu, 

Tai biski susivaldytu. «
A tojo kaiminka pasiskolint 

puodo, 
Kaiminkos kuknioje nerado, 
Pamaželi in kita ruimą inejo, 
Moteres nebuvo tiktai jos 

vyras sėdėjo.

i.

Valandėlė pasikalbėjo, 
Sztai ir pati vyro parėjo, 
Puodą padavė, toji iszejo, 
Boba likus ant savo vyro 

užsisėdo.
Ka tu rakali su jaja 

sznekejai f
Gal kokia sutarti turėjai?
Asz tau padla parodysiu, 
Kaip ka blogo dažinosiu.“ 

rfai pasakius in kuknia nubėgo, 
O vyras paskui ja eiti norėjo, 

Vos duris atidarė, 
Boba karszto vandenio paėmė, 

Ant krutinės vyrui užliejo, 
Visa pryszaki nuplikino.

Bobai laukan iszbego, 
Kolioti bjauriai pradėjo, 

Ir dial akis iszplcszti norėjo, 
Kaip dvi kates susirupeziavo

Viena kitai in plaukui 
insi gavo.

i Draskosi kiek tik galėjo, 
<Net gri noriojo susmirdojo,

Iszbalsnmuojn ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
8zia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdė automobilius del 
laidotuvių, vesoliu, kriksztyniu Ir kL i Katrie pro szali grinczios ejq, 
tioms pasivažinėjimams. Isz Frack-1 
vilios, Port Carbon nr isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus

suomouiszkai sunkenybe. Kuo- žinia o pribusiu in trumpa laika.
i

f
t 4

f. ♦Z • t.
i

Atsistoja žiurėjo.
Argi taip reikėjo daryti, 
Ar reikėjo svietą juokyti ?

O tai vis tamsybe.

*

Ir kudikine kvailybe.
* ♦ ♦

In Lnzcmes Czikendej 
nupleszkejau,

Kur apie kėlės bobeles 
' dažinojau,

Jog kur tik vyrai sueina.
Ant gerymo susideda, 
Ir bobeles susikuopina, 
Ir da dukreles atsiveda.

O kada pakausziai inszyla, 
Tuojaus larūmas pakyla, 
O ir be Rusko kazoko ne

apsieina, 
O ir sarmata szalin nueina. 

Dukreles in mamąs insižiurėją, 
Tokius pat szposus varinėja.
Tai bent gali vadyt 

sugertuvėm, 
Argi kitaip pavadinus 

' suartuvem.
O szirdeles kas bus, 

Kad prasmegtu tas 
munszainas, 

Negana kad motinos riaukia, 
. Da ir savo dukreles prie to 

traukia;
Puikia pa veizdi duoda, 

Velniui in nasrus paduoda. 
« ♦ ♦

Kiek tai mes kvailiu turime* 
O ir 'žiopliu visur rust galime, 

Bet tokiu kaip ana diena 
užtikau, 

Tai dzievaž kitu tokiu nežinau.
Buvo radynos,

Ir tuojaus kriksztynoS, 
Atsirado kūmai.

Ir in bažnyczia makalai,ns
Kunigas kriksztyt pradėjo, 

t* paklauso koki varau norėjo 
ie nepaklattso.

Ir paklausė koki 
o ežia

Kunigas antru kaitų klausė*.
n? m

4I

“Kokis bus vardas, 
Neturiu laiko, manes Iktrke 

! kitas darbas,*’ 
Tegul “More” bus. 

Juk tai vardas gražus.
Tai vairius paprastas.

Suvis Lietuvi saka s. 
Mat nežinojo, 

Kad vyresne sesute vnida 
Mere turėjo, 

Dvi sesutes, Abidvi Mariutės.
i Nežine ka padarytu . 

A r abidvi Moriuteos vadys, 
O kaip kunigas dažinas, 
Tai pipiru tev-ams duos, 

O j duos!
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
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riaztT mazgu moterystes per
Rev. E. A. Sersmith.

4

SAULE
■ -■----- -—■

— Gerai žinomas visiems 
biznieris S.A. Ramonaitis (Ra- 
monat) Panedelio vakara pa
siėmė sau antra gyvenimo 
drauge naszlo Marijona Mc
Guire Airisze\ kuriuos suriszo 
mazgu moterystes Airisziu ku
nigas McEnory. Tik artimiausi 
gimines dalybavo svodboje. 
“Jaunavedžiai,” 
ant

ros. Laidouves atsibuvo Sere-1 
dos ryta su pamaldomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje o palaido
tas ant Airisziu kapiniu.

— Arti Atlas gazolino sto
ties, susimusze du automobilei 
kuriamo važiavo Antanas Ja
nonis isz Shenadorio ir Jonas 
Bishop toiijgi isz Shenadorio. 
Janonio automolius visiszkai 
sudegė. Abudu vyrai badai bu
vo užsigeria ir abudu smarkei 
sužeisti.

— Turime puikiu sieniniu 
importuotu kalendorių 
ateinanezio meto. Jeigu ponai 
biznieriai rekalautu ’kalendo
rių, tai dabar laikas sau užsl- 
kalbyt, ba vėliaus gal but isz- 
parduoti. Ateikite in Spaustu
ve pažiūrėti puikiu sampoliu.

— Margarieta Sanavaicziu- 
te isz miesto bet gyvenanti da
bar Filadelfijoj likos suriszta 
mazgu moterystes su Franu 
Camey Szv. Andriejaus bažny
czioje 3-czia diena Novembe- 
rio. Pana Sanavaicziute užbai
gė mokslą norses Misericordia 
ligonbnteje.

— Antanas Szamonis, 28 E. 
South ulyczios, likos sužeistas 
in peezius Park Place kasyk
lose. Gvdosi namie.*

t Broliai Sklarai aplaike 
liūdna žinia isz Lietuvos buk 
juju motina Petronėle Sklarie- 
ne isz Alytaus apsk., Seiriju 
vals., Kriksztoniu kaimo, mirė. 
Vladas, sūnūs ir duktė Morta 
Bražinskiene isz ^lahanojaus 
du menesius adgal atlankė sa
vo motinėlė rodos atsisveikin
dami ant visados. Velione pali
ko sekanezius vaikus Amerike: 
Frana, Kingston?, Pa., Vlada, 
Bronislova ir duktere Morta 
Bražinskiene, Mahanojuj, 
Lietuvoje sūnūs Aleksandra, 
Antana ir Kazimiera, kaipo ir 
19 anuku.

— Paskutine diena ant pa
davimo aplikacijos ant kom- 
ponseiszion arba bonuso del 
Svietines Kares Kareiviu yra 
31-ma diena Gruodžio, 1929 m. 
Kožnas žmogus kuris tarnavo 
toje karėjo turi tiesa jeszkoti 
tosios paszelpos. Jaigu tokis 
kareivis yra jau miros tai jojo 
naszle, vaikai, tėvas ar motina 
gali aplaikyti paszialpa ariia 
bonusa. Daugelis apie tai už- 
mirszo o gal apsileido. Jaigu 
kitu tautu žmones pasinaudoja 
isz valdžios suszelpimo kodėl 
musu Lietuviai negali pasinau
dot isz to, kas jiems teisingai 
priguli. American Legion jums 
prigelbes tame ir patarnaus vi
sai dykai jaigu ateisite in ju 
narna 108 E. Centre uly., o sek.

v 7

i’etorius Walter R. Dennis pri
gelbes jums visame. Neuž- 
mirszkite apie tai ir po tam ne- 
rugokite kad valdžia jum ne
atlygino už tamysta karoję.

— Tėvai, jeigu turite rai- 
szus arba szlubus vaikus, nu
vežkite juos ant dyko gydimo 
in Ashando ligonbuti Panede- 
lijo kur atsibus ta diena spe- 
cialiszkas peržiūrėjimas tokiu 
vaiku ’ per daktara Gili isz 
Pennsylvanijos Universiteto 
ligonbutes dykai. Jeigu nenu- 
veszito Panedelije in Ashlan- 
dus, tai turėsite toliaus važiuo
ti. Pasinaudokite isz tos pro
gos ir nuvežkite tuos vaikus 
kurie reikalauje nuo jus pa-

.. I .

mire

— Nedelioj pirma diena 
Gruodžio—Dccemberio.

— Nedelioj prasideda' Ad
ventai.

t Antanas Mažeika,
staigai apie antra valanda Pa- 
nedelio ryta Morejoi, kurio pa
ti mirė apie trys menesiai at
gal. Velionis pergyveno More
joi, daugiau kaip 22 metus, 
paliko du sūnūs ir tris duktė-

Gary, Ind. — Lapkriczio 23 
d., per iszkilmirigas Szv. Mi- 
szias, Szv. Kaziimiero Lietuviu 
par. bažnyczioj, likos suriszti 
mazgu moterystes du pasižy-

m, !■■■—manu... M ................. Tipii iinąiijĮ ,11 I III

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

t Mirė Kranas Norkus, 44

T?

98 N. Sherman St., kom-

i 4
i szvažiavo 

saldžios keliones. M

ant

o

gelbos. -

ANT PARDAVIMO.

Geras pirkinys del gero pir
kėjo, groserne ir buezeme, biz-

A A A 4k . .* Anis iszdirbtas, geroj apgyvetoj 
vietoj. Atsilankykite pamatyt. 
Kreipkitios ant adreso: (t.96

<1?7 Penn St, Tamaqua, Pa,

I

VELNES PAGELBĖJO
PASAKAITE

/ •’ ■ * i<: ■ a v. >1 * ....... ....... 1111 T"- .........— I- * ■— ■*■■■ , I ■! II ■ > I

vienas iš miKonų
8> • -•■Ik

Chicago. — Lapkriczio 23 d., 
apie 10 vai. vakaro automobi
lius sužeidė Lietuvi, Kazimie
ra T. Jankaiti, gyvenusi 6551 
So. Washtenaw Avo. Nelaime 
pasitaikė prie Marquette bou- 
lavard ir Talman avė.

Sužeistąjį Jankaiti nepažys
tamas automobilistas atvežė 
in Szv. Kryžiaus ligonine. Au
tomobilistas, atvožė Jankaiti 
in ligonine, paaiszkino, kad 
Jankaiti užgavęs automobilis, 
po to, pasukęs in szaline gat-

atvežė 
paaiszkino,

ve ir dingės tamsoj.
Jankaitis, nugabentas ligo

ninėn greitai mirė. Velionio 
kuas paszarvotas namuose ad
resu 6551 S. Washtenaw avė. 
Laidotuves buvo ketvirtadieni 
Lapkriczio 28 d.

Frackville, Pa.
9 metu dukrele Kazinierio Ger- 
naiezio, užbėgo priesz automo
biliu, kuris suvažinėjo jiai ko
ja. Mergaite likos nuvežta in 
Ashlando ligonbuti ant gydy
mo.

— Valeri je,

— Ali kola Riszka ir Salli 
Kuczinskiute pabėgo in Ches
tertown, Md., kur likos su-

Nebūk 
kentėti skausmus šįmet!

^■■■1 ■■■ I „ ■■■■■■■ Į, , ||

Nusipirkite PAIN-EXPELLERIO su Inkaro vaisbažen* 
kliu tuojaus, šiandien, artimiausioj vaistinėj. Tai yra

*1

1
IKada Dievas Adoma ir Eva 

iszvarinėjo isz Rojaus pasigai
lėjo jn pribraste visokiu jevu 
vietose, pro kur ketino nelai
mingi praeitinet, Velnes, am- labai gydantis ir palengvinantis skausmus Linimentas, 
žinąs nevidonas žmogaus, pa
regėjus daugybe grudu pribar
stytu ant žemes, mislino sau:

— Aha, jau žinau tai pri
berta del to, idant kaip eis pro 
oze, turėtu kuom maitytis. Nie
ko no bus turiu juodu gaut ln 
mano nagus, kaip badas pris-

m., Do M. Snerman »t., Kom
plikuoti Įiga. Ligoninėj iszbu- 
vo ilgoka laika, bot nepasvei
ko. Paliko žmona, du sunu ir, 

, Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis in pa
rapijos kapines, Georgetown.

— Apsivedė Petras Sma- 
linskas isz Pittstono su Mari
jona Zailskyto isz Ashley. Te
būna pavyzdingi ir naudingi 
jaunavedžiai tautai ir 
nems.

Kvotimus czia iszlaikc Jo
nas 
ma ir kontraktuoti 
Plumbers”
rius). Yra jau antras Lietuvis, 

balius, inzlaikes kvotimus būti meka- 
niku. — V.

moja, vietos Lietuviu darbuoto- dvi dukteres, • • A . j TA _ y Al’ l\n rzntri i h Amujai: Antanas Pažėra su Anele 
Biliūnai te. Moterystes sakra
mentu suteikė kleb. Juozas 
Martis. Vestuvių puota, in ku
ria žmones skaitlingai atsilan
kė, buvo parapijos Svetainėje. 
Jaunavedžiai daug yra pasi
darbavo ir tebesidarbuoja hi- 
vairiose vietose Lietuviu kata
liku organizacijose, o ypatingai 
L. Vycziu 82-toj kuopoj.

— Lapkriczio 24 d. i n vyko 
Szv. Kazimiero dr-jos 
parapijos svetainėj.

— Czia kone iszimtinai vien 
plieno iszdirbystcs yra. Darbai 
daugumoj yra sunkus. Mote
rems dirbtuvėse mažai yra dar
bo, todėl kur jos ir dirba, dau
giausia ofisuose ir krautuvėse, 
pigiai ir temokama joms. Vie
na isz to paseka, daug mergai- 
cziu jaunos iszteka.

Sziuo tarpu czionai darbai 
silpnai eina, nedirbama pilnas 
laikas, žodžiu, “szlekuoja.

Tol leston ietis.

Pa.Girardville, Pa. f Staiga 
mirezia mirė gerai žinomas vi- 

Antanas Sinkeviczius. 
Velionis paliko dideliam nu
liūdime du sunūs, ir tris duk- 
teres. Laidotuves atsibuvo

šiem s

Laidotuves
Ketvergo ryta su pamaldomis 
Szv. Vincento bažnyczioje.NEPALYGINAMAS SAVO TONU

■

?

zmo-

M. Žemaitis ir gavo leidi- 
“ Master 

(Rynu kontrakto-

SVEIKESNE.

Daktaras iii vyra sergantes 
pa ežios:

— Ar gere ta vandeni ta
vo pati, ka del josios 
vsziau ir ar kiek drūtesne?

— O jei! Jau ant tiek drū
tesne, jog su tuom buteliu man 
paleido in galva, tai tuojaus 
apsimalszino.

uzra-

NEDELINE 
EKSĘUROIJA IN

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 1 Dccemberio

$3.25i DU BELT A V AS 
I TIKIETA3

Prisidėkite įirie szitos linksmos 
okskurcijos su kitais ekursantais

$

*

0 I"
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Radio

isz Ryto
Shonnndoah (Tikietas $3.50) 2:00 
Mahanoy City ................... 2:49
Tamaqua, .....................  3:10

GRĮŽTANT—Specialia trienas ap
leis Philadelphia Reading Termi
nal 7:30 vakąre. North Broad St. 
stacija 7:37 vakaro.

naudojamas nuo 1867 metų. Greitai prašalina skausmus 
Reumatizmo, Neuraičio, Neuralgijos, Skaudamo Danties, 
Mėšlungio ar Galvos Skaudėjimo. Išima skaudėjimų ir 

sustingimų iš muskulų ir sųnarių.

Kam kentėti metai iš metų nuo
latinius skausmus nuo neuraičio,

pana. Reikė tiktai imtis prie ncllra(lKii°»f ‘ A kuomet dviejų’ v. . . \ minutų išsitrynimas su Pain-Ex-
darbo o pažiūrėsimo kas bus pdleriu su Inkaro vaisbaženkliu

iJ
Iii»į

1
nušalimas ir sustingimas tuojaus 
apleidžia jūsų pailsusius musku
lus ir sąnarius. Tikrai jis atneša 
žmogui atnaujintų jėgų ir jaunu* 
mo jausmą po sunkaus dienos dar
bui.

Už 35c. ar 70c. bonka, galima 
nusipirkti bile vaistinėje mieste, 
atidarys jums naują vaizdą į gy
venimą — maloniai sveikas gyve
nimas, pilnas smagumų, laisvas 
nuo gnaibančių ir virpančių 

Į
Pasarga: Akyvaizdoje didelio 

Pain-Expe11erio pasisekimo visuo
menėje, daugelis pavyduolių par
davėjų mėgino kopijuoti ir nieko 
nepasiekė, todėl persitikrinkit, 
kad musų vaisbaženklis — Inka
ras butų ant bonkos, kuomet per
kate Pain-Expcllerj. Nepasiten
kinkite jokiu kitu išdirbiniu ir vi
suomet reikalaukite Pain-Expel- 

Apgr.—No. 89A

Jis turi but
i

Kaip nesiims velnepalaikis 
prie darbo, kaip no prades su 
nagais žemo draskyt, net leka
vo. Prisidirbės vehiiuksztls 
per virsz, net liežuvis nuo 
masto karojo ir mislino sau, 
jog Dievo darba isznaikins. 
Bet stebuklas ne trukus gru
dai iszdave varpas ir 
szimtaropa 'kuri Adomas 
Eva sudžiaugsmu nuvalė. Da
bar vireli velnepalaikis po lai
ku susižiurejo jog 
kenkt žmogiszkam sztamui 
pats prie esibes ju prisidėjo.

Žinoma piktu dvasiu ir da
bar turime ant svieto, bet ne 
tokios kaip mes sau perstatom 
su raguczeis ir naguczeis! Jei
gu vadinasi d vase, tai reike ži
not jog dvase ne turi kūno. 
Szios gadynes velnci stengėsi 
kenka žmogui, ne vėlina jam 
gere pasivedimo, pavyde jam 
laimes, tarėsi ant pragariszos, 
persekiojimu ir kankinimu bot 
tas viską,s ant tu velniu galvos 
virsta. Isz tu paežiu žmonių 
vėl nei arba piktos dvasios, Ir 
isz tu paežiu žmonių turime 
aniolus. Aniuolais yra tieje vi
si ka gina mus nuo pikto ir 
stengėsi apszviet, !o velnels 
yra tieje, ka. žmogui piktai ve
lijo, plovoje, gundo žmogų ant 
pikto.

Jeigu Dievas yra Danguje, 
ant žemes ir kožnoje vietojo, 
teip paezei geru ir piktu dva
siu trynasi tarp mus.

i hz to žmogaus, 
mano.

Prisidirbės 
virsz, I

vaisi
; su

vietoje

urnai sustabdo visus gėlimus ir 
padaro jus sustiprintu, energingu, 
kad jaučiatės vėl normaliu ir svei
ku kokiu pirm to buvote.

Ar galite reikalauti geresnės re-
komcndacijos kaip tas faktas, kad 
Pain-Expellcris su Inkaro vaisba
ženkliu yra rinkoje jau suvirs 60 
metų ir galite užtikti jj praktiškai 
kiekvienoje pasaulio valstybėje! 
Tai turi būti tam priežastis.

šis puikus Linimentas įsisunkia 
per odos skylutes, suteikia urnų 
palengvinimą skausmų apimtoms 
kūno dalims, prašalina kraujo su- 
kepimą ir atstato tinkamą kraujo 
cirkuliaciją.

Skaudinai ir gėlimai išnyksta

pilnas smagumų, laisvas 
j ir “

skausmų!

kaip magišku budu ; skaudėjimas, I lerio.
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> IpĮ J *•<u lnt vietos negali gauti

vaifiy ir saldumyny “Birutei“ 
saldainiai yra tikras raktas 

kiekvienos mergaites 

iirdin.

"Birutei“ taldaint^ pekiųsk 

dolerį ir mes Tamitai pri

siusime paštu. i

Dabrr "Birute*" Mldainiai 
gražiuoec dežutOae gaunami 

kiekvienoje geresnioje 

lietuviu krautuvėje.

1$ p,®

<
◄
<

Apic dnugiaus informacijos apie 
virsz-nūnOtas ckskurcijas kroipki- 
ant stacijų a.rba raszykito pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.
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0I8 E. SIXTH ST. SO. BOSTON,MASS.
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Rekordų
4
4

NAUJAS VISA-ELEKTRIKINIS

ictor-Radio
SU ELECTROLA RE-45

Listo Kaina $275—be lempučių
Paprašykite Victor krautuvninką, kad ifidemonstruotų jums šj stebeti- 

Griežiant rekordus, jūs turėsite jspūdj, kad tie artistai yra asmeniškai’
ną instrumentą. _ _ # ,,

jumis tame pačiame kambaryje. 
___ “___________________________________Rekordai bei radio1

galima griežti tyliai ar garsiai, kaip jums patinka. Be užsukimu, be
jumis tame pačiame Kumuuryjc.

Radio muzika yra aiški ir tyra, kaip krištolas.
1
batarejų.

10-collų, Kataloginė Kaina 75c
Pas Motinėlę . ♦
Gaspadinės bankietas 
Vestuvės—Polka 
Mylimasis—Polka

Išgirskite

Naujausius

Lietuviškus

Victoro
z

Rekordus

V-14021

V-14020

Ant Readingo Geležinkelio

K. Rėklaitis
Lietuvbzkas Graborius

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

BIG W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market. Street, 
TAMAQUA, PA.

t

Gaspadorius liepė bernui ož
ka vest iii kita kaima ikur rado 
si ožis. 0 kad ožka spiresi ir 
nenorėjo eiti, liepe gaspador- 
ris slūginei idant toji varytu 
ožka. Be varant ožka mergi
na tare in bernioką:

— Tik tu Jonai esi kytras.
Na kuom asz kytras? — at

sako bernas.
— Tu turbut nori ožka pri- 

riszti...
— U-gi kaip ožka pririszt 

kad virvuke suvis trumpai?
— U-gi asz turiu taszeje 

szniureli.. •

■•V

\ Nupigintos Prekes |Į
48y'J LABAI LENGVOS ISZLYGOS 5

NAUJI PIANAI NUO į 
$250 IR AUKSCZIAU. 5

NAUJI BABY GRAND į
PIANAI $550. g

Y K

vv

Juozas Zųronas 
J. Zuronas ir Grupė

D. Kozel Orkestrą

Tuojau pasikalbėkite su Victor krautuvnlnku apie dar tebesamą ap- 
niainymo laiką senų Victor rekordų ant naujų, lies tas laikas išsibaigs
1930 m. sausio 1 d.

ictor
•W

g i'1■
jS

DYKAI — 24 Roliukai, 
Didele kede ar suolas, 
Uždangalas, su kožnu 
Plejeriu.

KRAUJO
4

Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, smir
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo pavoiaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.

I

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.

Sloginimas

NAUJI PLEJERAI 
$350 IR AUKSCZIAU

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tlniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W.Centra ir 603 W. Mahanoy St.it ~—- . ' \ £ E

V* < įįį
g Mes priimsime juso sena Piana, Fonografa arba Vargonus w

kaipo dali mokesties ant nauja Piano ar Plejerio.
; ' ■ ■ , , 4 i *

Didelis Nupiginimas ant Visu Pianu. Todėl 
Naudokitės ir Pirkite Dabar

į Ant. J. Sakalauskas 
! LIETUVISZKAS GRABORIUS
4 (Bell Phone 872)

1 331 W. Can t re St. Shenandoah, Pa.

vimo. Reprezentuojame net septines Pianu Fabrikus. Pia-1
nūs pristatome in visas vietas, tolumas nedaro skirtumo. 8

I 

5:

I* * \

Katalogus ir pilnas informacijas siunoziame ant pareikala-1

VICTOR TALKING MACHINE DIVISION 
Radio.victor Corporation of America

mill i
CAMDBN, NSW JERSEY

r

JOHN LIZDAS PIANU STORE
477. SOUTH MAIN ST. _WILKES-BARBE> PA

, 'A* ' - --___ ? i

Į

*

Lietuvos Bonai
i Htofc '■, ‘ , 'L h »■ <

Jeigu norite PARDUOT ar 
PIRKT gera kaina.

Informacijas suteiksime 
dykai. Adresavokite 

FOREIGN TRADE 
SECURITIES CO.

43 EXCHANGE PLAGE
Dept. 12. NEW YORK

Nubudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvillee 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
Tonuoti o pribusiu in deazlmts 
minutu. Bell Telefonas 87S.

61,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-Žoles yra nuo sekanczlu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapirdmosi lovoj, Ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražino 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirime, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari,

1
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szirdies liga, tai ataiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Praparatas". Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas uibega tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKATTIS,
2( Gillet Street, Spencerport, R. Y> J 
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