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ISZ AMERIKOS
LIŪDĖJO PASKUI SAVO 

TĖVYNĖ, NUSIŽUDĖ SU 
VAIKAIS.

New York. ■ 
prio Ajncrikoniszko budo gy-

DINAMITAS SUDRASKĖ 
SKUDURNINKA.

Mount Cannel, Pa. — Abra- 
homas Sam, skndurninkas li
kos sudraskytas ant szmotu ka
da stengėsi uždegti dinamitą 
tiksle sudraskymo keliu dide-

Nepriprato,'|ju szmotu senos geležies ku-
riu pirko nuo kasyklų artimoje

veninio Oskaras V cidaucr su Centra Ii jos- idant jam Imtu
savo paezia ir trimi vaikucziais 
kurie pribuvo isz Vokietijos 
penki motai adgal ir visados 
kalbėjo apie “musu brangia te- 

. vyno. ’ *

lengviau nusivežti namo. Arti
mi darbininkai iszgirdo eks
plozija ir kada subėgo pažiūrėt 
kas atsitiko, nerado Abrahomo 
bet tik kelis szmotus jojo lavo
no. Paliko jisai paezia ir kelis 
vaikus.

szimta doleriu
kuriuos suczedi-

PRIŽADĖJO JAJA 
BAUGINT PO SMERT.

Greensburg, N. Y. — Isz 
priežasties nuolatinio szeimy- 
niszko nesutikimo su savo pa
ezia, kuria pakurstinejo nuola
tos josios motina pri-eszais sa
vo vyra, Valems Dunkelsber- 
gas, gana turtingas augintojas 
v i szt u, atsiskyrė su savo gy
vastim per iszgerima truciznos. 
Priesz pa pildymą savžudinstos 
pa ra sze jisai savo 
sekanezia groinatele:

“Mvlima Silvia! — 
kad tu manos neklausei ir nuo
latos daveisi prisikalbint savo 
motinai ir abidvi mane panie
kinėjote ir nedavėt man ramy
bes o labiausia tu,
gyvastį. Bet atsimink, 
tai yra Dievo galybėje tai asz 
tavo a t lanki nešiu po smert ir 
tave bauginsiu; neduosiu ne 
tau no tavo motinai ramybes 
kaip jus**Wedavet man nž gy

nės per jus turėjau 
gyvasti. Gud bai

pacziuliai

Už tai

tavo m vi ima

Ant galo truputi apsi- 
malszino, pirko nameli Ozone 
Parke, (Queens, netoli kapiniu, 
kurias motere tankiai atlanky
davo nes tai primine josios sza- 
lele isz kur pribuvo.

Ana diena motere ilgiau 
vaiksztincjo po kapines no 
kaip paprastai darydavo, bet 
to-niekas nesuprato pakol vy
ras nosugryžo isz darbo suras
damas ant stalo gromatele ku
rioje buvo raszyta:

“ Pamecziau 
ant kapiniu
nom ant užmokėjimo už narna. 
Nubodo man dabar visai gy
venti ir lindoti už tėvynė. Vai
kai sutiko eiti drauge su ma
nim in amžina kelione. Lai Die
vas tave laimina, 
pati Morta.”

Vvras užtiko keturis lavonus 
nnt grindų užtroszkusius nuo 
gazinio pccziuko kurio visi 
kranukai buvo atsukti. Polici
jai pasako buk jojo pati nuola
tos liūdėjo paskui tėvynė. — 
Taip, sugiyžo in tėvyne bet i u 
am žilvi.

ISZPJOVE MOTERIAI 152 
SVARU PUTMENI.

Easton, Pa. — Praeita san- 
vaite ligonbuteje daktarai pa
darė svarbia operacija ant mo
teres, Mortos Shannon, iszpjau- 
dami isz josios putmeni (tumo
rą) 152 svaru sunkumo. Mote
re svėre 162 svarus po operaci
jai. Kentėjo ji ji ant put meno 
daugeli metu o iszpjauti bijojo 
nes'buvo tos nuomones kad po 
iszpjovimui numirtu. Putmenis 
užaugo milžiniszkas kad mote
re negalėjo no vaikszczioti. Po 
operacijai pradeda pasveikti ir 
kaip rodos isz to iszliks.

atimu sau
jaigu

vasties 
atimti sau 
Silvuk!”

Valeras da neatlanke mote
rių bet abidvi baisiai nerimau
ja ir nuolatos yra viltyje kad 
vyras iszpildys savo prižadėji
mą ir kada alėjas abidvi už
smaugs. Pažiūrėsime ar isztik- 
ruju jaises atlankys.

DVI MOTERES PABĖGO SU 
BURDINGIERIAIS BET 

LIKOS SUIMTOS.
Toledo, Ohio. — Kelios san- 

V'aites adgal atsibostino in 
czionais dvi moteres Jeva Pa- 
luszkevicz ir Ona Drumala ku
rios pabėgo su bunliugieriais 
isz Dimkerko. Pribuvia in czio
nais, patalpino vaikus in siera- 
teliu prieglauda o paezios su
rado darba fabrike. Bet ne il
gai džiaugėsi savo giliuku. Vy
rai dažinoja kur jujiųprisiege- 
les randasi, leidosi paskui su! 
pagelba palieijos. Surado abid
vi moterėlės, pasiėmė su savim 
namo. Pas Jeva rado $350 o pas
Ona $175 kuriuos buvo vyrams 
paėmė. Norints vyrai dovanojo 
kalte savo Magda Ienoms bet 
valdžia paėmė ja i sės u ž svetim- 
vyravima. Dabar abidvi lieja 
graudingas aszaras už groteliu 
ir prisieginoja kad daugiau ne
apleis savo “mylimu” vyru.

LIETUVE ISZGELBEJO 30 
GYVYBIŲ.

Brockton, Mass. — Vasario 
11 di Miesto ūky kilo gaisras 
Bfcdnu namu užsidegus, Ona 
Miszkiene, virėja, pirmiausia I 
pajuto ir prikėlė kitus. Ji pa- Į 
juto dolto, kad savo kambario 
duris paliko atdaras, kad isz- 
eitu naujos maliavos kvapas.

Jeigu ne Ji, tai gal Imt bu
tu visi supleszkęje. Sziap tik 
du žuvo. ' .

gvvasti.

BAISI MIRTIS MOTERES.
W i likes-Barre, Pa. — Isze- 

jus ant ketvirto augszto namo 
ant E. Market uli., Margarie- 
ta Binkeviczieno, 27 metu, gy«- 
vendama kitados Pringle, isz- 
szoko lauk. Puolantis kūnas 
pataikė in kito namo Įauga, 
kuris susikalė ant szinoteliu. 
kada žmonis pakele nelaimin
ga motere josios gerkle buvo 
peipjauta nu(> ausies lyg 
sies per stiklą.

au-

NENORĖJO UŽ JO TEKETI 
PERSZOVE JAJA.

Mount Carmel, Pa. — Chick 
22 metu, insimylejo in 

Mare Gable su kuria 
menesius. Suti

kės jaja ant ulyezios užklausė 
ar už jojo tekes bet Mare sta- 
cziai atsake kad nemano da ap
sivesti ir ant to nesutinka. Ta
da VVvdra isztraukes revolveri, 
paleido szuvi Marei iii szona po 
tani pasidavė in rankas polici
jos. Maro likos nuvežta in Sha
mokin ligonbute kur kovoja &u 
mirezia. W v-d ra likos uždarv- • ar
tas kalėjimo.

f

ARKLYS SU RAGAIS.
.Juniatville, Mont. — Augin

tojas gyvuliu M. S. Band, kuris 
, gali pasi

girt kad jisai yra vienatiniu 
žmogum visoje Amerikoje ku
ris yra locnininku raguoto ark
lio. Perži uredamas ana diena 

į kelis szimtiis laukiniu arkliu, 
užtiko jauna arkliuką su ragu* 
ežiais keturi u coliu ilgio. Pu- 
teisybol no yra taip kieti kaip 
karves arba ožio bet galima 
juos Nulenkti ant szono kn ark
liukas visni nęjauczia.

turi dideli ranczu

■l *
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EKSPLOZIJA NAMO KURIAME RADO SAMOGONKA.

apie

ISZ LIETUVOS
* ■ ...........j-.............................

KARININKAS APIPLESZE 
BANKA KAUNE.

Sausio 31 d., 1929 m.
10 vai. isz ryto in Kauno sa- 

| vitarpio susiszelfiimo draugi
jos banka inejo vienas 
įlinkas vvr. leitenantas

kari- 
vvr. leitenantas su 

dviem revolveriais ir energin- 
“ rankas auksz- 

licpe visiems tarnauto- 
“bol-

gai suszukes
tyn ’ ’
jams gulti ant grindų ir 
szevikai atiduokit ] 
priėjo prie kasos susidėjo vi
sus pinigus 80,000

- . <■ » a -X-

ti sumanymo.moteriszkes
•Žmona, pamaeziusi gulinti vy
ra, buvo tikra, kad jis negyvu 
ir ne kiek nedvejodama cnfc 
sukti virve aplink vyro kaklo. 
Ir ežia iijvy'ko žmonai nelauk
tas dalykas — inpuole jau se
nai laukusi policija. Motcnsz- 
ke iszsigando.
dalykas, kad

>Ji

Sztai namas kuriame palicija rado, kolos samogonkas po eksplozijai Brooklyn, N. Y., o 
per kuria priežasti likos sužeista 38 žmones ir vaikai isz artimos mokslaines.

50 STUDENTU SUŽEISTI 
PER EKSPLOZIJA GAZO.
Brooklyn, N. Y. — Tusz- 

ežiam name kilo baisi eksplo
zija gazo kuri suardė visa na
rna ir suteszkino visus langus 
publikiiieje mokslaineje sker
sai kelia nuo ko likos sužeista 
50 studentu isz kuriu 12 likos 
nuvežti in ligonbutes. Palicija 
rado skiepe samogonka ir 
nigerius kurio likos 
laukan per drūti 
ant ui vežios. • •

SŪNŪS SU MOCZEKA 
NUTRUCINO SAVO 

PACZIA.
Alton, Miss. — Terace Bixler 

Alvina Butter, jojo mo- 
czeka, likos uždaryti kalėjime 
už nutrucinima savo paezios su 
kuria Bixler buvo, apsivedęs 
tiktai du menesius adgal.

Bixler’o pati turėjo tiktai 1 
metus ir'buvo sieratele, po levo 
mireziai aplaike 10,000 doleriuj 
ir buvo a)Mlraudus savo gyvas
tį ant 5,000 doleriu bet kompa
nija melabam vyrui pinigu ne- 
iszmokejo. Moezeka prikalbinti 
posūni ant papildymo tosios 
žudi aslos.

22 BURDINGIERIAI 8 
KAMBARIUOSE.

'Turtle Creek, W. Va. — Kas 
tok is pranesze sveikatos kami- 
sijai buk pas viena Tirolių ran
dasi daug : 
inspektori us

ir Mus

rn

du 
iszmesti 

eksplozijos
*

Į

Isz Visu Szaliu BAISUS DARBAS NEDOROS 
M0TERES. 

Tamszva.r, Vengrai.
telije Kokel, g<

— Mics- 
gana turtinga įno

121 METU SENUKAS NUE- Pujsztyria, su pagalba sa
JO PEKSZCZIAS PAS 

PREZIDENTĄ.
Tegucigalpa, I Honduras.

Ceferinira Merija,

vo važnveziaus nužudė 
senvva vvra kada tasai 
gojo. Atkirto galva ir paslėpė 
po daugeli pudu rugiu o kuna

sus pinigus 80,000 lit. visus 
gerai iszkoliojes Žydais ir bol- 
szevikais iszejo isz Banko, bet 
kokiu tai budu vienas banko 
tarnautoju-sargas iszszoko pro 
Įauga ir ežia jam pasitaikė po
licininką#, kuriam jisai ir p’ra- 
nesze apie- invyki. Policinin
kas puolė vidun ir kaip tik su
tiko karininka lipant tropais 
žemyn, bet karininkas pradė
jo in policininką szaūdyti; pa
leido du szuviu, bet nepataikęs 
atsigryžo >atgal in treczia 
ankszta ir tenai pasislėpė, bet 
atvykus policijai po ilgo snsi- 
szaudymo buvo sužeistas 

savo galva ir suimtas, pinigai atim
ini e- t i.

Dar baisenlM 
“ nužudvtasis” *

vyras stojo akis in aki su savo 
žmona. Dabar tik moteriszke 
suprato, kad jy>s “sąmokslinin
kas” ja apgavo, (szsisukineji- 
mas negalėjo padėti, nes vls- 

pinigus”f kas buvo aiszku. Pagaliau tar- 
viska prisl- 

arvszta vo 
ir turės invvkti teismas.

ja apigavo. (szrisirkineji-

doma moterjszke 
pažino. Polięija ja

SUGAVO PLESZIKA.
u

Sausio 12 d. Telsziuose po- 
lieija/sulaike ginkluota ple«aR- 
ka Pileli Joną, kilusi isz Ber- 
žoniu km. Plateliu vai.

"S

1

'Pi
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SZOVE LIETUVOS
UŽSIENIO MINISTER!.

Kaunas. — United 
pranesza kad Kaune in Lietu
vos Užsienio reikalu mkiistį- I 
rio l)r. Dovo Zauniaus butu 

asmuo 
matomai.

tįiJa

kuris turi
121 metu, nutarė eiti pekszczos supjaustė ant szmoteliu ir su
pas prezidentą, isz tolimo savo 
kaimo Drunani, idant iszmojs* 
t i nuo jojo, kad jam valdže 
mokėtu pensija ant p ra gyveni
mo. Senukas atliko kelione in 
asziuono's dienas.

alkanu szunu ku-szere del
riuos neszere per visa savaite.

Vaikai siausdami aplinkui 
szunu budykles,
gisz'kus kuolus ir

Tiesa, tas karininkas buvo 
su kauke. Reikia pridurti, kad 
karininkas tik ta diena buvo 
iszejes isz karo ligonines — 
nervu skyriaus. Labai indomus 

Svarbiausia tas
kad visi Žydai, jam pareika
lavus, suguk.' ir “'.....
lauke pabaigos . .

a Įsitikimas!

nežinomas asmuo rt^volveriu, 7
vėliaus matomai, ministerio 
nepataiko, bet apie tai niekjo 
neprancszama.

ir

Paskutines Žinutes

p*

38 UŽMUSZTI LAIKE SU
DEGIMO JEVU MAGAZINO

Uostov-ant-Dono, Bosiję. — 
D v i d esz i m t s a szt u o 11 i 
likos užmuszti 
žeista, 
gazinas kuriame radosi dan-

žmonis 
o daugeli su- 

kada dogo didelis ina-
1AU L liūliu ,I UUVM Hilu- 

į gybe javu. Kada ugni užgesino

užtiko žmo- 
pranesze 

apie tai. policijai. Kada pribu
vo policija ir pradėjo daryti 
krata, užėjo ant pedšakio žu- 
dinstos ir aresztavojo motere 
su važnyczia kurie po tain pri- 
sjpažino prie visko. Isz pra
džių iszssikalbinėjo bu'k josios 
vyras iszkeliavo iii Budapesz- 

•ta su reikalu.

žmonis mėtėsi su maiszais pri- 
'-j krauti javu bet vaiskus paleido

juos szuviusm juos szuvius su baisioms 
pasekmėms ir tik tokiu budu 
iszvaike m v ne žmonių. v

TIKRI ŽVĖRIS NE ŽMONIS
—- Sodžiuje 

valstietis (lodrum
Kijevas, Bosiję. 

Kudosejeve, 
drauge su savo sėbrais, užmu- 
sze savo tęva, 
moterių, 'kuriuos
inmete in sztilni. God run pabė
go bet viena isz sėbru palicijc

motina ir savo
sujausi e ir

žmonių. Kada atėjo . - =41

kambariuose net 22 burdingie-; 
rius kurie gulėjo ant 
Inspektorius paliepė 
riui atsikratvt nuo tiek vvtu.
NORĖJO PAAUKAUT SAVO 

VAIKUS ANT AFIEROS.
Providence, Vt. — MrS. ^Ma

tilda Dunkle, naszlę, staigai 
radėjo paikszuot isz priežasties 
netekimo savo vvro kuri nžmu- r
sze neseniai automobilius ir nu
tarė savo vaikus afieravot per 
sudeginimą. Palicija pribuvus 
in laika, iszgelbejo vaikus nuo 
pa puik usios motinos.
KETURI BROLIAI APSIPA- 

CZIAVO SU KETURIOMS 
SESERIMIS. <

Mo. — Ne-

ratio szesziuose! suėmė ir uždare kalėjime.

RADO SENOVISZKUS 
LENKISZKUS PINIGUS.

Borlinas. Kas ant dnrža 
B i 1 d e rli v i g 11 o f f e, darbininkas 
Harnslaf, rado senoviszkus pi
nigus kuriuos paslėpė. Dagir- 
des apie tai policimcisteris, pa
daro krata pas žmogų ir rado 
pas ji 262 varinius ir sidabri
nius Lenkiszkus pinigus. Haru- 
staf prisipažino bu'k jisai-pra
eita meta rado bleszine su pi
nigais kuriuos pardavė kokiam 
tai kupeziui.

MEILE KATES DEL SAVO 
KACZIUKO.

Lucerne, Szvodije 
raszcziai raszo apie nepapras
ta atsitikima, kuris atsibuvo r4 Jnesenei czionais. LaUto užsL 
degimo grinezios, visi žmonis 
iszbego laukan. Tame, atbėgo 
isz lĮvuko kate ir uuliego in 
degabeziu grinezia, norinlseja

sziaiidu. 
gaspado-

La i k-

('ham'bcrsburg, 
paprasta svodba atsibuvo mies
telyje Aibor, penkiolika myliu 
nuo czionais. Keturi broliai pa
ėmė sau už paežius ketu ras se
seris. Svodba atsibuvo ant kart 
pas farmeri .James Stutterling 
kurio keturios dukteres nuo 19 
lyg 27 metu 'amžiaus, apsivedė 
su keturiais sunais artimo far- 
merio Charles’o Anstegd’o. Ce
remonija atlika sudžia isz pa- 
vietavo sūdo kuris atvažiavo in 
namus suriszti ketnres poras 
mazgu moterystes. __ ___ (

A

suiaikinejo kelis įkartus, boti 
toji vis stengėsi gautis in vi
dų, ant galo palove ir kute :r 
mėtėsi in vidų. Po valandėlei 
paregėjo jajn iszbegant visa 
liepsnoje neszant dantyse ka-
ožiuką. Žmonis užgesino liepa- 
nuotą !kate, 'kuri iszgelbejo sa
vo kacziuku. ,

i I
•111 Philadelphia. — Mirmii.* 

Edvardas T. Dobbins paliko 
100,(XX) doleriu ant uzhukymo 
prieglaudos del vargingu džio
vininku kuri 
Haven.

•fl Honoi, Indija. — Jenbe- 
jui, tarp Erancuziszku karei
viu ir 200 pasikeldiu kilo mii- 
szis kuriame užmuszta penki 
Prancūzai ir 28 Indusai.

U Ragusa, Jugoslavija. — 
Laivas Daksza nuskendo su 35 
žmonėmis laike sztunno arti
moje Iszpanijos paknvszczio.

II Wellington, N. Zelandija. 
— Czionais davėsi jaust 
kus drėbejimas žemes kuris pa
dare gana daug bledes. Porin
ge nepasiliko ne vienas cielas 
namas.

U Reading 
smarkios 
sukratė visa miestą kilo name 
kuriame radosi kelios dideles 
samagonkos. Du žmonis likos 
užmuszti ir keli sužeisti.

eksplozije guzo Mercantile 
Banke likos padaryta 
ant 100,000 doleriu.

V Saint Etienne, F ra nei je

Philadelphia.

kantriai
Kalbama, 

kad Ult'iko tarnautojos panelei 
net insimylejo in ta karininka 
kaip jis didvyriszkai ta atli
kęs.

Szia žinute p. J. Romanas 
gavo laiszku isz Kauno ir ta 
laiszka pridavė musu redak
cijai.

PRIŽADĖJO KITAM 1,000 
LITU KAD NUŽUDINTU 

JOSIOS VYRA, BET 
VISKAS ISZSIDAVE.

Tauragnai. — Nesenei'invy- 
ko žiaurus žmonos pasikėsini
mas priesz savo vyra, kuris 
pasibaigė labai netikėtai ir 
juokingai.

Vieno krautuvininko žino

APLAISTE SAVO VYRA 
BENZINU IR UŽDEGE.

Kaime Kosza- 
ry, sugryžess namo kaimietis 
Ilryga Menguk isz karezemos 
ir užmigo, jojo pati su pagel
iu savo mylemo, aprišto 
liuli su skudureis pamirkytais 
su Įamžinu, po tam uždegė. nn turėjo meiluži ir jau nuo 
Liepsna akimir'ksnije 
nelaiminga žmogų nuo ko už
sidegė ir

Vietinius. - 
sugrvž(iss

<iu-n

po tam uždegė 
a penio.

grineze. Subege kai- 
ra-Inynai užgesino liepsna ir 

do sudegusi Menguka. Žadin
tojai likos suimtais ir 
t i in kalėjimu.

nuvež-

t

PASLĖPĖ SAVO AUKA

Zalže, 
name I

KAMINE.
Ib’usije. rrTūlam

likos surastas lavonas 
nužudytos moteres jau gerai 

tai Zvdolka 
- . ... ' ' 

metu, motina keliu vaiku. Uz 
taji darba likos aresztnvotas 
sziauezius kuris Žydeliai nu-' 
žudė už pinigus po tam paslėpė 
kamine idant auka sudegint.

sudegusia. Buvo
Treigeyiene isz Czernovo,

sziauezius kuris Zvdolka

• 4
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NAVATNAS ANŪKĖLIS
--- 1—J—

Ar žinai ka, tetuk ?
Na ka?
Asz isztikro ne supran

tu kaip didelis gulėjai apsi- 
paezuoti su tokia sena boba*
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NIEKAI ŽMOGUS.

Sudžia paklausė vieno ap
kaltinto, ar jis ne turi ka priesz 
Judintojus ?

Vis kas gerai, ponas sūdžiau
nes vienas isz juju niekai žmo
gus. Asz jam paczo pripirszau 
ir primaczinau iszkolt vesoilo,

So jis mano szalios nę laiko, 
s •

randasi White

g. Pu. 
eksplozijos

Trys 
kurios
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seno su juo draugavo. Tokiu 
atveju vyras pasidaro sziai 
moteriszkiai nepakelema nasz-
ta, o sze i mos geras gyvenimas 
dingo. Vyro ir žmonos santy
kiai em<‘ asztreti. Pagaliau 
žmonai sugalvojo žiauria klas
ta — nusikratyti savo vyru. 
Kadangi pati savo 
szio žiuriaus darbo 
invykdinti, tai surado vyrisz- 
ki ir pažadėjo jam 1,000 litu, 
kad tas vyra nužudytu. Sugal
vota buvo gudriai: pirma pa

ti paskum, nuversti 
negyva vyra nutarė

rankomis 
negalėjo

dvti.i[ •"

smaugti, 
intarima, 
dar pakarti. Vyriszkis priža
dėjo moteriszkes norą invyk- 

Gal dalykas* butu pasi
baigęs, labai liūdnai, jei szi 
paslaptis nebūtu pasiekusi po
licijos ir vyro.

Moteriszke savo pagalbinin
kui pasitikėjo ir lauke pvo- 

invykdy(i. Vy- 
” ir

, nakti 
sugalvotu

gos nutarimu 
ras miniai lauke “mirties 
nesijaudino. Ir, sztai 
moteriszke gudriai 
reikalu abu vyru pasiuntė
tvaiHau.. Po kiek laiko taria
masis žudytojas atbėgo trobon. 
Turėjo invykti antra mirtis —
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Penkiolika anglekasiu kurie l 
kos užgriautais Loretto kas) 
lose, likos iszgelbetais |>er .. 
griuvimą tapo tunolije.
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TEIP KITADOS BUVO
7

Žydas ant jomarko:
Jonai “
tam arklius nori 1(M) rubliu. Į

— Kitaip ne bus!!
— Ar žinai tu k a, JomiJ

misziugine kop! r 1
.vr
uk

— 211 /d lull III
tegul mano prapuola, asz tau 
dabar duosit 75 rublius, o tu 
man rudeni atiduosi .javais už 
25 rublius ir busime lygus. Tai 
Kaip sakai ?

i
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SUSIMAISZES

teip
Tai tiek to, tegul bus k

1**
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DARAKTORIS.

Dar. — Ei, Jonuk, ka veikv 
gulėjo tvarte nuduodamas esąs tavo tėvas f
pakorimas. ,Tl\to tarpu vyras

negyvas, bet “sąmokslininko 
isz pat pradžių turetn kita 
mintis — szia beprotybe sulai
kyti.

Troboje moteriszke suiosz-

Jonukas: Xu:gi ne žinai 
ponas pujofesoriau, ba mano 
tėvas jau nuo meto numirei?:

— O, teip, asz žinAU.Y •.i Dar.
Bot norėjau tavos paklauati,

kojo virve ir ,’abu nuėjo įaig- ftr da vis-numiręs.
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Kas Girdėt
B

žvilgsniu szi si

Paimkite in ranka Ameriko- 
niszka Lincolno centą ir pa- 
mislinkito sau, kas jis padir
bo.

Medaliėzkosios dalies žino
vai sako, kad graŽiauses Ame
rikos pinigas yra tai dabrti- 
nis centas su Linkolno portre
tu.

Nutnizmatiniu (rinkėjai se
nu pinigu)
centas yra labai svarbus, nes 
tai pirmutinioji moneta, ant 
kurios randasi Amerikos pre
zidento portretas.

Linkolno garbintojai džiau
gėsi, nes prakilniausias Ame
rikos Prezidentas, Abraomas 
Linkolnas, buvo tinkamai 
Valstybes pagerbtas. Jungt. 
Valst. Iždas kas menuo kaldi
na apie 22,000,000 tu Gentiniu 
monetų ir paleidžia in pasau
li. Tai neapsakomai milžinisz- 
ka skaitline! Bent tuo atžvil
giu nėra kito pasauly žmogaus, 
kurio portretas but taip pla- 
cziai pasklydes, kaip kad Lin
kolno.

O mes Lietuviai galime di
džiuotis, nes to gražus cento 
autorumi yra Lietuvis Vik
toras D. Baranauskas, Ameri
kos visuomenei gabiau (žino
mas kaipo Victor D. Brenner. 
Savo pavarde jis pakeitė in 
Brenner del dvieju priežas- 
cziu: pirma, todėl kad sutrum
pinta pavarde yra lengviau 
Amerikonams isztrti, o antra, 
kad norėjo iszvengti inkiriu 
Rusijos sznipu sekiojimu.

Viktoras D. Baranauskas gi
mė Lietuvoje, Sziauliu mieste, 
Birželio 12 d., 1871 m. Jo tė
vas buvo gabus antspaudu dir
bėjas ir graviruotojas. Vikto
ras paveldėjo isz savo tėvo no 
tik gabumus, bet ir visas to 
amato paslaptis. Sulaukės 16 
metu amžiaus, jis insisteige 
sau dirbtuvėlė Sziauliuose Ir 
jau savarankiai sapduona pel
ne. Vėliau jis apsigyveno Kau
ne, kur greit pagarsėjo kaipo 
geriausias graviruotojas.

Viktoro Baranausko dailėje 
ryszkiai pasireiszkia nuoszir- 
dus dėkingumas jo antrai tė
vynei Amerikai, kuri ji pri
glaudę, davė jam duonos kąs
ni, laisve savo talentą ugdyti, 
invairias progas, — gi jam 
mirus Balandžio 5 d., 1924 m. 
suteikė jo kunui amžina poil
sio vieta New Yorke.

Filadelfijoj atsibuvo susirin
kimas bedarbiu prie miestisz- 
kos rotužes isz 500 žmonių ir 
beveik tiek palicijos. Bedarbiai 
spyrėsi nuo majoro idant jiems 
pasirūpintu kokio nors darbo. 
Bet juos neprienne ir nieko ne
naudojo. Trys kalbėtojai gavo
si tuojaus in kalėjimą bet ma
joras Hoan liepe juos paleisti.

Nesiranda didesnes visuo- 
meniszkos skriaudos kaip ne
davimo darbninkui darbo. Dar
bininkas netekes darbo ne isz 
savo priežasties, turi tiesa pro- 
testavot ir spirtis suszelpimo. 
Jaigu tiesos apgina žmogaus 
privatiszka loenasti todėl pri
valo ir apginti darba nes kož- 

• nas darbininkas maitinasi isz

savo ranku darbo.
Ana diena atėmė sau gyvas

tį tūlas žmogus, tėvas szesziu 
vaiku kuris negalėjo surasti
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turi szirdžiu ir paprastos du- 
szios.

Jojo vieta užemo kitas ir 
džiaugėsi Vargszns kad gavo 
“džiriba“ norints su pagalba 
mirties kito vargszo.

Kada toki atsitikimai pasi- 
antrinn kasdien po visas dalis 
Amerikos, kad szimtai tuksr 
taneziu darbininku slankioja 
nuo fabriko in fa'brika sziam 
turtingam sklype, tai Wash
ingtone garsina kad skaitlis 
milijonierių ir 'bilijonieriu pa
sididino.

Meto 1928 t it rojome 24 mili
jonierius kuriu metine ineiga 
daeitinejo kožno po 5 milijo
nus doleriu o tokiu ka turėjo 
ineigos po milijonu doleriu aut 
meto, buvo szimtai o praeita 
metu t uju didž-tureziu užaugo 
du daugiau.

Kodėl uždarbiai milijonierių 
kas kart daugiau auga o uždar
biai darbininku vis eina ma-

neraszožyn? Kodėl apie tai 
laikraszcziai ?

TEISYBES
Kas mandruln pasirodo, 

tasai baimėje ant zuikio iszro- 
do.

§ Žmogau, daug daugiau 
galėsi, jeigu dirbti netingėsi.

Kožnas be mokslo apsi- 
szviest norėtu tik kad be pro- 
cios skaityti iszmoktu.

§ Kožnas insimylojes akiu 
neturi, kada jau meile praeina 
tik.tada pražiurj.

udrus,

$

g
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ARŽUOLAS IR
BARAVYKAS

SZIU DIENU PASAKĖLĖ

Miszkelyjc ant vieno gražaus 
kabiuko augo tvirtas, iszsisza- 
kojas aržuolas. Karta po aud
ringos ir lietingos nakties, kuo
met ryte skaisezioji saulute sa- 
*vo spinduliais apszviote drėg
na žemos pavirsziu, netoliese 
aržnolo, isz po blizganeziais ra
sos laszeliais aplietu žolynu ky- 
szojo graži, apvali, gelsva jau
no Baravykaiczio galvute. Ba
ravykaitis keldamas auksztyn 
galvute apsižvalgo aplink, kiek 
galėjo lapmatyti, atsikreipda
mas aržuolan tarė:

— Aržnolo! Tu jau ežia at
gyvenai. Dabar szi vieta man 
priklausys užtad pasitrauk nes 
isz versi u.

— Nnsirnimink, mold žema
sis. Augk ir 'bujok ramybėje, 
busim drangai. Užteks vietos 
a'biem, — nusiszypsojas atsako 
aržuolas.

Praeina diena, antra ir tro- 
ezia. Gražusis 
virsta in negražia 
graži, apvali galvute pajuodo 
supliuszko, susiraukė ir pasvi
ro ant szono-— ledva ant koto 
laikosi. Aržuolas pažvelgė že
myn ir 
pirm trijų 'dienu i n vykusi tarp 
jųdviejų pasznekesi, tarė:

— Susiede. Ar fda augtic 
vietos užtenka? Kada mane isz- 
versi?

baravykaitis
lepsze. Jo

iszvydes ji atsiminė

kad

y

§ Tas butu labai 
kad suprastu kad jisai kvai
lys-

§ Ne viena meile, moteryste 
suszalde.

§ Kad ir kėlės pėdas augsz- 
tas busi, tai nuo trijų coliu 
bobinio liežuvio bijosi.

Neužpuldinekie ant žmo
gaus katras parpuolė, tiktai 
ant tokio, katras jau daugiau 
neatsikele.

§ Kas in svetimus veika
lus kiszasi, tasai tada nuo sa
vo veikalu szalinasi.

§ Tiktai tada in**Vieta pa
taikysi, jeigu siaura ir sunku 
kele sau iszsirinksi. — F.

PAJESZK0JIMA8.

giminiu ir drau-
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“STOKJARDU”
.Juras Matulionis paėjo isz 

Suvalkų gubernijos. Tylus,' su
siraukęs muži kas, su gel tona i s 
plaukais, nukritusiais jam ant 
kaktos, ir su nepaprastai pla- 
cziais pecziais.

jam buvo gyventi

Atkaklus buvo, kaip tikras 
Lietuvis.

Taigi užsispyrė, kad turi but 
begotas ir dirbo kaip koksai 
mulas.

Suriku
Lietuvoje taigi senute motina 
atsisveikino ir pasakė tuos žo
džius:

— Keliauju in Amerika!—- 
— ir iszkeliavo.

Bet ir Amerikoje buvo sun
ku pasidaryti turtingu, apie 
ka Juras Matulionis svajojo.

Atkaklus Lietuvis dirbo, 
kaip jautis, Du metus iszlaike 
transportiniame kontore Jonės 
and Company, San Francisco, 
nepaisydamas to, kad tasai go
dojamas kontoras buvo žino
mas po vardu
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signalo, patemijo kad murino 
‘kuris szale jo dirbo, jau nebu
vo. o jo vietoj vaikszcziojo mil- 
žiniszkas rudas Amerikonas ir 
su paniekinimu aplinkui dai
rosi.

— Na, bus sziandio darbas! 
— tarė kaimvniszkaft gaivu 
pjaustytojas Vokiszkai.

— Kas ežia ypatingo atsi
tiko? — paklauslo Juras.

— Prakeiktas t rustas pas
tate ta rudi, idant su darbu 
pasiskubintumem.

— Kas-gi toksai... tasai..:, 
rudis? — dar paklausė Matu
lionis.

— Tai Peter Kelly —- žmo- 
gus-maszina. Jis taip smerkei 
dirba, kad paskui ji niekas ne
gali suspėti. Jis-gi dar nuo
latos rėkia ir dar kitus darbi
ninkus muftza... O kada ant 
katro keturis sykius surėkia,

Ani>i * i! 4 -i|r I .!> J, J. >* i£«i! įjd* k b»'4 ę * M *jl^' *'■ v«
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Tai Peter Kelly

surėkia

Asz?“'
Minia susijudino praieizda- 

ma drąsuoli. Jo buvo Juras 
Matulionis.

Užlipo ant platformos ir at
sistojo szalia boksero.
abudu nuo savos nusimato ba
lukėmis ir marszkinius, iftzsis- 
klaido riksmai:

— Aha! Tai tau krutinę, 
tai t an rankos! Peter lures 
sau darbo. Už naujo bokseri 
10 priesz 2.

Abudu pradėjo kova. Paty
rimas buvo Peterio puseje, bet 
Juras buvo tvirtesnis ir vikres
nis, taigi gavės kelias kunisz- 
tis in krutino ir nugara, sten
gėsi save pramiklinti prie totf 
kovos.

Atsiminė Juras, storus Pet
ro Kelly pirsztus, su kuriais 
jis merginos veidą gnybo, ir 
po tam merginos, juodas, apsi-
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Kada
I

U skerdyklų irusias nuo dar- aszarojusiaa akis ir jos baisa:
1 . .. _ 1 • _ i *■%! ri i A w-v> rx *•/% WMf IaA I

Pajesirfkau
gu kad atsiszauktu žemiau pa
duotu adresu praneszdami 
apie savo gyvenimą.

Mr. Wm. Labalaukis
(lt.

1002 W. Walnut St., 
Shamokin, Pa.

6 6 6 Tabletai
PrAtzalina galvos ikauima ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo perszu- 
lima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 teipgi gyduolėse—gerti

•t

Bell Telefonas 143O-R

M*

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziaualu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
vilios, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

J 
i
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kartoja:

— Ka-gi asz vartysiu 
jau pasenau, — liūdnai atsake 
Baravykas.

Panasziai yra musu dienose; 
komunistinis gaivalas užgiedo
jęs szia, nosubrendusio baravy
ko iezio giesme, priesz kapita
lizmo nepoliautinoi
“ posit rauk, kapitalizme, laikas 
jau mums pasauli užvaldyti!“ 
Baravykas prisipažino kad jis 
paseno ir aržuola neiszvers bet 
komunistai nors seniai in lep- 
sze pavirto vis nesiliauja gie
dojo jog kapitalizmo nuversiu.

—J. Mikolaitis.

Y*_

“ Amerikonisz- 
kas pragaras,“• kuriame nei 
murinai, ilgesnius laikus nega
lėdavo dirbti.

Susirinkęs szidk-'tiek pinigu 
pas Jones and Company, Ju
ras Matulionis iszkeliavo in 
Chicago ir czionai gavo, kai- 
bapo paprastas darbininkas, 
darba 1 ‘stok jarduose 
lin skerdyklose,) kur visas liz
das Amerikos galingo mėsos 
t rus to randasi.

Dirbo jau antri motai ant 
antro floro viename skerdyklų 
geležiniame name.

Penkta valanda ryte Juras 
Matulionis su kurine prijuos
to ir su kreivu peiliu rankoj 
stovėjo ant auksztos platfor
mos, prie kurios ant bloku, už
kabintu ant plieno virvių slin
ko šviežiai užmuszti dideli 
jaueziai isz Kansas valstijos.

Lietuvis turėdavo kiekviena 
slenkanti jauti, sulaikyti Ir 

i kiekvienam su peiliu 
nupjauti milžiniszka su ragais 
galva. ’

J * (gyvu-

jauti,
greitai su peiliu

ATSAKIMAI
Mrs. G. P. Custer, Mich, ir 

kitiems. — Lietuviszki radio 
programai eina isz 
(station) W.C.F.L. 
kurio atsibuna kožna sanvai-
to Utarninkais apie 9 valanda 
vakaro.

stoties
Chicago,

M. L.
Lietuvos prezidentas Smetona

/ ...

Raymond, Wash. —

yra‘tikras Lietuvys isz kūno ir 
kraujo. Jeigu kas su jumis 
ginezytu, tai galite beczyt ir 
laimėsite.

* " ' 4I ■

Nupjovus galva jauti paloiz- 
davo slinkti sau toliau, kur ki
ti darbininkai paeiliui sulaiky
davo ir paleizdavo su kita vin- 
da žemyn, 
floro.

Nupjauta janezio galva Ju
ras mezdavo ant grindų, ten 
stovinti mergina ja greitai pa
imdavo ir padėdavo ant pla
taus skurinio diržo, kuris nuo
latos bėgdavo in virszu ir su 
savim vilkdavo szi m tu s Ar 
tukstanezius gaivu jaueziu ir 
kitu galviju.

Susiraukęs Juras tik viena 
syki pasižiurėjo in apaezioj 
dirbanezia mergina.

Buvo tai laiba moteriszkai- 
te,

ant žemutinio namo

* •
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

< J

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszinargintais Vyražais
fiZTkl KA RASZO X8Z LIETUVOS 

APIE 8Z1TA KNYGA

Gerbemaala Tamlital:—
Sulaukiau nuo jusu aluncilam^i - 

. _ . "TukstanUi
Naktų Ir Viena" ui kuria tariu

nuvargimas
Kelios

bo praszaliria...
Toje valandoje iszsigirdo 

signalas ir Vok i et i ft nešu spėjo 
pabaigti savo paftakojimo.

— Huri*y! itiiny! — rėka
vo nuolatos rudas milžinas ir, 
kaip mafizina, tai lenkdavosi,

pabaigti savo pasakojimo.

tai iszsitiesdavo, mėtydamas 
ant vindos jahcziuS be gaivu.

Karta surėkė ant Juro.. •
Tasai dantis sukando ir pa

žiurėjo in mergina. Ant jos 
veido matosi neapsakomas nor- 
sigandimns. Jurui tas szi rd i la
bai suspaudė, bet toj valandoj 
rudas Amerikonas vol suriko-.

— Hurry! tu, barbare!
Juras apie viską užmirszo.
Galvoje užgimė tiktai viena 

mislis.
— Palūkėk! asz tau paro

dysiu, kaip dirbusi!
Ir Matulionis užsimojo 

blizganeziu peili n, o raguotos 
galvos kaip bulves isz jo ran
ku krito ant sukruvintu apa
ezioj grindų.

Rudis negalėjo suspėti ir su
riko :

— Halt! A t s i I st ei!
Pertraukus darba, Ameriko

nas prisiartino prie merginos 
ir sugnybęs jai veidą, ka toki 
Įiakuszdejo:

— Duokite man ramybe!— 
isztaro ji Lenkiszkai.

Juras suvirpėjo nulipo grei
tai nuo platformos, ant kurios 
stovėjo, ir, prisiartinęs prie to 
Amerikono — maszmos, pastū
mėjo ji pecziu ir pasižiurėjo 
kreivai jam in akis.

Rudis paslydo ant cemento 
aslos ir ant krauju parkrito.

— Palūkėk, na! — tarė— 
mudu pasikalbėsime! Bet prie 
merginos jau nesiartino ir tik 
su atvduinu savo darba dirbo.

«
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“Duokite man ramybe!“
Juras baisiai perpyko.
— Tu, rudi beždžione, nori 

mūsiszkius skriausti — na, ta 
te tau!

Ir uždrožė anam isz visu «y- 
ht.

Peteris, pataikintas in pa
žande, krito, 
partrenktas, o 
bejos ir apkurtintas riksmais

kaip perkūno 
Juras nusiste-

J 
stovėjo tylintis ir vis dar su
siraukęs.

Apsirodė, paome nuo kokio 
tai pono du popierpjieziu po 
tūkstanti doleriu kiekviename 
ir nulingavo sau namo.

♦ * *
Ant rytojaus iszbudes, nu

ėjo sau skerdyklon ir dirbo, 
kaip visados.

Darbo pertraukoje pasiszau- 
ko prie saves mergina ir tarė 
jai:

— Nežinojau, kad esi Len
ko... Asz — Juras Matulio
nis. .. Gal už manes iszteke- 
tum... Keliautm po tam in 
savo sena kraju... Asz esu 
turtingas

sena kraju...
, gana los Amerikos.

Ka ant to atsako tyli 
mergina, - niekas, 
negirdėjo, bot po kęliu dienu 
ju paskui Chicago,^niekas jau

apart Juro,

daugiau nemato.

TRUPINĖLIAI
S
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kūnus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriktz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
S2O W.Centre ir 603 W. Mahanoy St.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS >623,358.62
įį

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

Dr. T. J, Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

K. RĖKLAITIS
__ Lietuviszkas Graborius __

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

516 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

••

PA.
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Pagal paskutiniu apskai- 
ma, tai Kinuose užsiima puse 
milijonu moterių dirbimu vi
sokiu mezginuku.

§ Europiszki kareiviai pra
deda būti neužganadytais isz 
savo mokeseziu, nes sako kad 
Amerikos kraeiviai yra 
riause apmokami.

§ Ant viso svieto lyg sziam 
laikui turime nemažiau kaip 
57 tukstanezius krutamu ju 
paveikslu teatreliu.

§ New York. — Paliktas 
turtas Andriaus Carnegio pa
sididino nuo 24 milijonu ant 
35 milijonu isz priežasties pa
didinimo viso turto.

§ Pana C. Louisa Eidlitz, 
21 metu duktė czionaitinio mi
lijonieriaus, ome szliuba sūdo 
su Lenku Stanislovu Sztarnn 
gerai žinoma New Yorke.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir Szaltl galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.**

Ant rytojaus buvo nedeldie- 
nis. Matulionis, dailiai apsitai
sęs, vaikszcziojo po miestą ir 
jeszlkojo merginos.
Lenke, taigi galėjo lengvai 
apie savo krasztus pasikalbė
ti...

Bet niekur negalėjo jos su
rasti. Tuo tarpu nuėjo net ant 
Rinkos, in kur skubinosi dau
gumas darbininku, apie ka tai 
gar si a i szneku c z i od am i.

Nuėjo paskui juos. Ant pla
taus pleeziaus buvo padaryta 
iszkelta platforma.

— Kas tas yra paklauso Ju- 
arena musztynoms 
Tuojaus prasidės 

muszties — atsake užklausta
sis. • i

— Kas ežia muszis? —r- pa
klauso Matulionis vieno Voklot 
ožio darbininko.

— Ana, tasai rudis velnes 
— Poter Kelly — atsake. — 
Bet sztai jau pradeda.

Ant aronbs stovėjo koksai 
tai ponas ir szauke garsiu bal
su:

,— Visos Amerikos mėsos 
trust o d i rėkei jo paskiria du 
tukstanezius dovanu tam, ka
tras sumusz Po tėra Kelly isz 
Blutorsfieldo, Chicagos sker
dyklų , ehampiona. •

Tuo paežiu laiku ant arenos 
iszejo rudis milžinas ir užki
musiu balsu paklauso:

— Na! kuris ten?
Minia susirinkus tylėjo ir

Buvo jji

h. II
4

*

su juodom apsiaszaroju- 
siom akim, tyki ir nuolatos ty
linti.

Neapsakomas 
ant jos veido matėsi,
aplinkui platformos su gaivu 
nukapoto jais buvo, o ji buvo 
tik viena kuri turėjo visas nu
mestas galvas surinkti ir sus
pėti anas padėti ant slenkan- 
czio diržo.

Dažiuretojas tenai aplinkui 
slankiojo ir mažiausia mergi
nos susivelinimas arba qiepas- 
pejimas nepraeidavo jam pro 
akis nepatemijus.

— Hurry! —.szaukdavo jis 
tuokart garsiai — ir tyli mer
gina, kaip inbauginta, paksz- 
to temijosi in rėkianti su di
džiausiu iszgasąziu.

Tai patemijo Juras Matulio
nis, pjovmodamas jaueziams 
galvas, stengėsi galvas žemyn 
numesti taip, idant jos nusiris
tu tiesiog prie merginos kilrt 
taigi bo žygio galėdavo paė
mus ant diržo užmesti.

Niekados Juras jos neuszne- 
Jdno, kadangi žinojo jog tose 
milziniszkosė skerdyklose terp 
dosetku tukstaneziu darbinin
ku yra visokiu tautu, bot ne
sitikėjo sutikt saviszkius 'žmo
nes.

Viena Su bala kada atsistojo 
ant savo platformos ir pasi- 

' darbo

>1,000 TIK UŽ 00 CENTU.
Ka tas tukstantia doleriu imogul 

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

Vaist-žoles yra nuo sekancslu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku alinki
me, pleiskanų, sxlapinimosl lovoj, k* 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-Žoliu, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikins minėtai ligM.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdles liga, tai atalunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas". Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia Ir sutelkia Žmogui romu
mą. Atsiusk 10c. o gauti musu toliu 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose mietuo
se. m. žuKArns.
ZĘ GUl.t Str.«t, Sp.nc.rv.rt, N- X.

■ik

Tasai Pavojingas 

KOSULYS 
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA! 
. -mj------------------------ _—. B įį

FLAXINE nauja sutaisyta 
gyduole suteikia palengvinimą 
arsziausiam kosuliui. •

FLAXINE yra visai 
kenksminga, nes padalytas is# 
geri ausi u sudecku. 
vartoti jauni vaikueziai del gy
dimo visokio kosulio, 
kurie konezia nuo Asthma arba 
slinkam kvėpimo, atras pale
ngvinimą vartojant FLAXINE <« 1 I

ras? Tai 
(failams).
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Tūkstantis Naktį
irViena
/*"» — ..IPĮ , —

mano vardą knyga

darbo. Vaikai spyrėsi valgio ir aertu ir labai džiaugiuosi
apredalo bet nelbuvo isz kur ju
ju aplaikyt. Nusimiries žmogus 
atėmė sau gyvasti. Buvo da 
jaunas, turėjo 45 metus. Kas 
kaltas už jojo mirti isz laik?

Visuomene, tobyris darbinin- 
kiszkas padėjimas ir badas 
tukstaneziu bedarbiu, tinkam n- 
ju ir norineziu dirbti žmonių.

New Yonrke atome sau gyvas
ti Otto Dameran, 54 metu ku
ria isz nusiminimo kari jam su-

* mažino mokesti fabrike, atėmė 
sau gyvasti. Paseno ir ant jojo 
vietos lauko kiti. Dirbk dau
giau už mažesne mokesti jaigu

I
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nori, sako fabrikantai, juk fa- 
jgrifeuntai įx kor£Qfiwijo> np 
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kad tokia knyga kaip “Tukstantu 
Naktų Ir Viena" apturėjau, nei man 
labai yra žlngeidu skaityti visokias 
istorijas, ja> skaitydamas net nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Asi visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų Ir Viena" nes ja 
skaitydamas Smogus apie viską tada 
pamirštu Ir v' 
ant valkndelea
pamirsit! ir visokį rupescatal norą 

_1 atsitraukia. 
Bu pagarba, A. SOKAB,

18 d. Gegužio IMlm.
Dv. Palatduonys,
Cceklszkos vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.
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Yra tai ketvirtas indavimaa tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgį galima

Preke knygoa Amerika $2.00ja nusiusti in Lietuva. 7
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $240.

D, B00ZKAUSKA8 - 00. MAHANOY CITY, PA.
ant savo platformos 
raitės rankoves lauke <

lauko. Bot neilgai, nes kas tok-
Isąi garsiai suszuko:

/ /
•..j

Ji gali

Tie

gyduole.
Parsiduoda po 60c ir >1 Bonkute 

Per paeita 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

r

Parsiduoda Aptiekoje pus:

W. J. MILUS 
Centre & Catawissa Sts., 

MAHANOY CITY, PA.
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Ant Svieto 1 -
APYSAKA ISZ PRAEITES

Verte F.W.S.B.

— Palauk-gi tu prakeikta 
pasipūtėlė, jaigu asz tau tai do
vanosiu!. .

— Tamosziau... pasakyk. .. 
ar skaudėjo?..

— Duok man pakaju! — at
kirto inrustintas — idant ja 
perkūnai užtrenktu ant lygiu 
lauku... Ragana padlec... ot, 
tik sau isztryniau in pieskas 

ina ir
bus jau toje vietoje pletmasl..

— O, kaip tu ausis gražiai 
suglaudei, isztikro kaip zuikis 
priesz kurtus...

— Mano mielas 
tavęs, nustok jaigu nori kad 
nesusi bartum... žiūrėk, man 
rodos kad isz užphkalio kamzo
le truko.

— Ir da kaip!
— Tai tu tame visame esi 

kaltas — tare in mane su isz- 
motinejimu.

— Ka?.. asz?
— Kad tau nesinorėtu ar

batos ...
— Susimildamas, kas-gi pa

sakė kur gali gaut ant to van
denio ir ar pats nesakei kad al
kanas kaip vilkas?

O baladojai kaip gir
tuoklis saukdamas... ne navat
na jog iszgirdo kukarka, toji 
ragana... Palauk-gi, duosiu 
asz tau, duosiu... Janiszaucka 
tuojaus lytoj iszvarysiu ant vi
su keturiu veju... Už ka-gi asz 
jam turiu mokėt?

— Kaip-gi bus dabar su ar
bata t Žiūrėk, anglis pecziuje 
užgeso — tariau po valandai.

— Eik po szimts knipeliu! 
— Bet asz alkanas esmių... 
Pasiėmiau už atnesztu per 

bul keliu, užkasda- 
cukraus del

drapa iszpurvinau o gal

J praszau

Tamosziu 
mas, szmotukais 
smoko jr tas vėliau pas mus va
dinosi ge rymas arbatos su 
“pridumka,” tai yra iszmislu, 
imaginacija. Pamaželi davėsi 
persipraszyt ir ponas Tamo- 
szins, o sunaudojus su apetitu 
pasilikuses bulkeles su cukrum 
atsiliepe in mane:

Tikiuosiu jog ne iszvep- 
liosi to priesz nieką?

— Žinoma, už ka-gi tu ma
ne turi?.. Bet pasakyk man 
kas tai buvo toji graži gelton
plauke, toje baltoje jekuteje?

— Tai Klementina, pati po-
nis.

labai— Daili motore... 
patogi ir graži!

— Arba asz žinau kas tai 
do viena jiji... ot, Klementina 
ir Klementina, Dievas su jaja, 
ot, geriau pasakyk man, ar tu 
moki siūti

— Da ir kaip!
— Na tai

ciela meta mislinimas mano 
apie miela saldu ir linksma gy. 
venima Varazavoje, apie koki 
apsakinėjo man gromatos Ta- 
mosziaus—suvis pasirodė klai
dingos. Ant galo dadnot turiu 
jog krokimas guodotino drau
go nes kriokimas visokiais bal
sais, kokius tiktai iszdavineja 
isrtbaifdinti visoki gyvi sutvėri
mai, norinta buvau baisiai nu
vargęs 'bet tas nepavelino man 
užmigtie ne ant viehos sekun
dos. .

Ant rytojaus tas Janiszevi- 
czius, tarnas Tamosziaus, kuri 
mano draugas pastanavijo isz- 
guit ant visu ketnriu veju nuo 
tarnystes, taipgi neatėjo ir na
vet suvis ne akiu neparodo:

— Ka-gi darysime? — klau
siu su nubudimu, iszsitiesiusio 
ant savo lovos draugo.

— Buk loskavas, paduok 
man dežuke su tabaku — atsa
ke rodos nematydamas mano 
nubudimo — susuk ir sau pa- 
perosa anksti isz ryto ant tusz- 
czios duszios tai labai sveika.

Bet neturime ne laszo 
no užbono, kuom-gi

czion nusipraust ? j
— Kvailyste — atsako man, 

— paimk tik pasidaryk, o asz 
Viską padarysiu, 
Atidaryk duris ir paszauk gar. 
šiai: Petrai!

Iszpildžiau prisakyma— ne
trukus pribuvo namsargis.

— Petruti, ponas Petrai, 
mano brangus, pajeszkok kur 
kokio uzbono ar puodo, atnoszk 
vandenio.

Matydamas^gi,
Petras kaip tai nenoringai ka
sosi pakauszi ir nieko nekalbė
damas rengėsi prie atidarymo 
duriu, daduoda:

— Prigulinczia mokesti ap
lankysi. Vladai duok-gi ten jau 
rubli, asz tau atiduosiu ant pir
mo.

vandens,

nesirūpink.

jog ponas
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J■ so Vienas sodininkas turėjo du1 
vienamecziu sunu. Gegužes, 
menesyje dovanojo jibm abiem 
po obeli. Tiedvi obeli buvo 
vienodo didumo ir vienodos 
vertes, ir nors augo nevienoje 
sodo vietoje, vienok abidvi 
gražiai ir linksmai pražydėjo 
vienu laiku.

Mano mieli vaikeliai, ‘— ta- A
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re tėvas: dovanoju jum dviem 
sziudu medeliu; nosziol nuo 
justa priguli ju verte bet pri
menu, kad daug turėsite triū
so, užlaikymui ju vienokoje 
tvarkoje.

Vyresnysis sūnūs, darbsztus 
ir iszmintingas vaikinas, apsi
džiaugęs tėvelio dovana, emo 
darbuotis apie savo obele. Ap
gynės medeli nuo kinninu, jis 
pririszo ji prie baslio, sukaso 
aplink žeme, kad geriau dreg- 

prieitu prie szakniu, 
rūpinosi |kaip 

inmanydamus, kad 
dailus medis.

Jaunesnysis gi, tingus ir ne
rūpestingas berniukas, visisz- 
kai užmirszo savo obele ir at
siminė tiktai Rugsėjo menesy
je kada jau visur soduose eme 
rinkti obuolius. Pribegias prie 
savo medelio, jis nerado ant jo 
nei vieno bbuoliuko: dali vai
siu kirminai suode, kita vejas 
nudaužė. Nulindęs vaikinas 
nuėjo pasižiūrėti in brolio me-* 
deli, Ir ka jis mato? Medelis 
žymiai užaugo, o gražus rau
doni obuoliai matėsi isztolo. 
Tai iszvydus, ji pagriebė už- 
vydejimas, ir jis, tuoj nube- 

es prie Ieva tarė:
— Teveli! Kodėl tu broliui 

padovanojai gera ir vaisinga 
medi, o man menka ir bevai
si.
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AMERIKOS KARISZKI LAIVAI PLAUKIA ISZ SAN DIEGO IN NEW YORKA

isz San Diego net
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Tai szirdeles ir funes, ha ha, 
Kada grinorkele pribuna in 

Amerika,
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Anii diena, visa divizija knriszku laivu Amerikos laivynes iszpl’auke 
net in Now Yorka. Kelione pasekmingai atsiliko.

nuopelnu priesz visuomene.
— Turiu 

kaimynui mano socusza 
dranga nuo mokslainines lom- 
skos. Yra tai ponas Vladislo
vas Sknrkauckas... atsikrei- 
oes in mane dadave: — Sztai 
vra ponas Kazimieras Kotkia- 
viezius, musu kaimynas nuo 
antro piontro...

Padavėme sau rankas o Ta
moszius paaukavo po papero- 
sa.

porstatyt ponui 
mano socusza ir

kaimynas

Amerika 
Juokingai iszrodo, 

Kaip czionais pasirodo. 
Kada pribuna isz užmarės, 

Szirdeles, pilna smarves, 
Ivaip kuodas iszrodo, 

O bet mandiylie savo parodo. 
Mislina, kaip in czion pribus, 

Tuojau s didele pone bus, 
Ant tokiu negaliu žiūrėti, 
Vercze mane net vemti. 

Geiiau bukie mergele glamoni. 
Tada busi del vyru maloni, 

Žinoma, per daug nesiezvieryk, 
Ir prie vyru nesigretyk, 

Neturi tuoj beždžionkauti, 
Katra nori gera vyra gauti, 
Juk vyrai sziadien ne kvaili, 

Ir ne vaikai maži.
Jieji mato, katra ko verta 
Kad ir nebutu per kitus 

pagirta, 
Jau juju neprigaus!, 

Katra ir norėtum, negausi.
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kalbėk: gailuosiu už savo grie-nildama mane savo tyrinojan- 
iziu pažiūrėjimu.

— Vladislovas Skurkauc- 
kas — tariau visas liepsnose.

— Soskis-gi ponas Vladis
love — tarė statydama priesz 
mane szklonyczia su aibata o 
kita paduodama Tamosziui. — 
Pasakyk su kuom mėgsti 
Smetona, saldžia, ar su < 
Teisybe Kazyti — tarė 
gryždama in vyra — gražus 
vaikinas... Kaip pono vardas?

— Tamoszius —- avsmw j

kus daduoda gerdamas arba
ta mano Tamoszius.

— Ach, asz žinau, jog po
nas turi smagu bežuvuka! At
sitikimu vakar girdėjau pasi
kalbėjimu tavo su ta jo juoda- 
kute isz dirbtuves nuo ulyczios 

* Kretos. Priimk sau ponas, teip 

atsi- kaip puikiai grajina role pul- 
y_ IrmiM įmini Ir i n Vnrsrzn vi nin

811 J AeiVOi ilHllIK BUU pUllUBj LVlį. 

citrina? apie asz tuntą adyna vakare 1 • * 1 • • • * 1 *
kaus jaunikio* Varszavinio.

— Negali but tas! —•I) vi

mimas 
vienu žodžiu 1

iszaugtu

I
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atsako sau pertraukt — tame laike- 
draugas in kuri buvo kiaušy- gi jautis. .. _
mas atkreiptas.

— Pasakyk, ponas — kaip
gi tau patinka energinga Joa
na, kuri kariavo už vandeni... 
Bet ponas 'Vladislove, nesiima

•na su kukarka — tarė nusi-j cukrus pirsztais, matai ant to

Pati mano jau atsako jai vieta 
nuo pirmo.

— Tai,

Ateinu isz
porpraszyt po-

pasiuntimo
mano paezios 
nūs.

Už ka? — klauso nuduo
lumas nu sidy vinim a ponas Ta

moszius.
— Už vakarykszti atsitiki-

tai... szimta 
kartu pa'bucziuosiu rankeles 
guodotinos ponios — atsiliepe 
mano draugas — nes tai ir he- 
rodas boba, praszau pono, da
ryk tu man tiek riksmu, trenks
mu už ta biskuti vandenio. 
Draugas mano atvažiavo pas 
mane vakar apie szimta myliu 
kelio nes net isz Chmelninko, 
nuvargo nemažai, norėjau nors 
arbata pavieszint ji... o taip 
’r uzbonas gala gavo, tai ir to- 

rau pinigus ar ka? Eik, cik-gi kios istorijos. Fe, niekszas bo-

— Man jau už du menesius 
priguli — tarė namsargis pri
imdamas pinigus — ir manisz- 
ke uždraudė vaikszcziot pas 
poną lyg kolei savo negausiu...

Oho, norėtum kad tau 
ant kart tokos sumas iszmoke- 
czia! Navatna toji tavo moto
re! Ka jiji mislina, kad asz da-

tiktai seni, tiktai ant vienos ko
jos iszgerk už musu sveikata ir 
parneszk mums greitai vande
nio.

— Ar tai Janiszauckas?— 
klausiu.

Kur tau, anas tikras to
kajus... Petra atstacziau nes

i# ■

šypsodamas, pribuvusis. .. — ; yra repliukes.. .
— Klementina, — pertrau

ko vyras su žonklinahcziu pa
nų re j imu.

— Ponas gal esi isz provin-
tai, 

pa'bucziuosiu
^ijo'S.

— Isz Chmelninko — atsa
kiau kartais paraudonuodamas 
tai vėl pabaldamas ant permai
nų.

turime

ha... žvakes, rjks-szluotas, 
nas... laime kad pasiseko man 
pabėgti...

— Tai dabar navet neturite 
kuom samovara užstatyt, todėl 
pavėlinsiu sau praszyt ponus 
•uit pusrycziu pas save... Pra- 
izau neiszsikalbinat ir pribut—

tikras meszka ant pritnrnavi- rengdamasis iszeit — asz
mo. ir mano pati labai mylimo

Kaip dasižinojau vėliau, tai drauguve linksmos ir prociau- 
ponas Tamoszius jau nuo me- 1 .
nėšio apsieitinejo bo tarno o tas vengkito skubiai... lauksime.
ponas Tamoszius jau nuo me- jenczios jaunuomenes — pasi

— Gerk, ponas ir nedaryk 
taip pasistebėjusio veido. Gra
žus vaikinas ir tokis nedrą
sus. Ka ar ne teisybe, Kazy- 
ti? — kalba in vyra
ji biski pordaryt.. k Girdi Vla
dislovo. ..

— Klementuke, bet tas po
nas jau ne kūdikis —> pertrau
ko neužganėdintas vyras.

— Kiek turi metu?
— Dvideszimts — atsakiau.
— Na matai ar da no kūdi

kis? Bet sakau tau ponas Vla
dislovo turi manos

— Kokis jautis, kur volėj 
ir kas ? — klauso neužagana- 
dinta poni Klementina, jog jei 
pertraukiau.

— Tamosziau... pasakyk 
... isztariau.

— Kas do jautis? — pa- 
szau’ko mano apglaubeja — 
Bet navatnas esi ponas Vladis
love su savo jaueziu. .-

Susimaisze dalbai’ ponas Ta- 
bet kalba su szal- 

cziausiu krauju, jog apsakinė
jo man vakar apie tūla atsiti
kima su jaueziu.

— Tai negražu suvis per- 
traukinet moterem kalbas — 
tarė vožnoj poni Klementina— 
Drauguveje yra tokis būdas 
jog jeigu viena ypaįa kalba ta 
visi turi tylėt, o kas nori ka 
pakalbėt tai turi laukt net bai
les nes kožnam karte niekados 
no apie koki kita dalyka. Ka- 
gi czion turi jautis prie pa
nos isz magazinu; praszau pa
ini t apie tai.

Iszpeiktas nutilau, rydamas 
ir nevet padugnes arbatos, o 
Tamoszius nevidonas szypso- 
josi piktai sznairei žiūrėdamas 
ant manes. Tolinus bus.

moszius

t

&

— Abiem jum asz padova
nojau po vienokia obele, — at
sako tėvas: — bet tavo brolis 
mdkejo apžiūrėti savo medeli, 
o tu tingėjai ir nesirupinei sa
vo medeliu. \!

Koks darbas, toks ir užmo- 
kesnis.

PAMOKINIMAS MOTINOS.

Motina: — Tu Reide, kaip

H 
I

f I
* ♦ e

esmagios tai žines, 
JaJgu nesutinka gimines, 
Sztai viena taip padare, 

Kad uoszve ir dede iszvare. 
Žmonelini vietos neturėjo, 
Pas kitus ant burdo nuėjo, 
Bus atkopti kada pyragai, 
Kaip užaugs ju vaikeliai,

Abudu staugsite, 
Kaip senatvės sulauksite. 
Ba kaip nesigailejote tuju

* seneliu, 
Ta pati datirsite nuo savo 

vaikeliu,

'I' *'1i
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Sci, jus Kulpmonto mergicos 
palaukite, *’ 

Taip daug gurno nekramtykite, 
Ant kampu nestovėkite, 
Ir bambilistu nelaukite.' 

Badai nekurtos Lietuviszkai 
užmirszo, 

Net vaikinai ant ju inirszo, 
Kaip da pas jus atvažiuosiu, 

Tai visko iszmokysiu.

Kur velnes negali ten boba 
siunezia. 

Ant sprando žmonių jaja 
užsiunezia, 

Idant kvailius in pagundai 
vestu, 

Velniui greieziau juos pavertu.
Yunkerse panasziai atsitiko, 

Ragana dora vaikina atitiko, 
Idant prie grieko ji davesti, 

Liepe kitam ji pas save atvesti. 
Kad isz krajaus gromata del 

jo turi, 
Tegul pribuna, ant nieko 

nežiūri.
Naujienos puikios, 
Nuo jojo mylimos, 

Vaikinelis nieko pikto 
nesitikėjo, 

Greitai pas taja boba nuėjo, 
Gromatos nerado, tiktai 

geryma, 
Iszgerk, szivdžiuk, tik 

viena. ’9
Vaikinelis supratęs josios 

mierius, 
Kad jiji tik mislina apie 

niekus,.
Issspnido per duris, 

Suglaudęs ausis.

ateina vyrai, tai cziaupyke lu
pas kolabiausia, tai gražiau 
iszrodysi.

Duktė: — Kad asz ne galiu, 
nes nuo kramtymo gurno labai 
mano lupos iszsiplerino.

......mulu —i

GILUKNINGAS ŽMOGUS.
visame 

klausyti ir nesirustint už tai ka 
pasakysiu. Del ko-gi vėl užsi
degei geda, juk ka-gi blogo pa
darei kad turi gedintis? Kur-gi 
tas Chmelninkas, ar tai kai
mas?

— Szeszios mylios nuo 
Kiolcu miestelis, praszau po
nios geredeikos.

— Poni geredeika, kalbasi 
tiktai senai poniai arba zoko- 
ninkiai o tokiai kaip asz, tai tik 
poni. .. Bet ar tinki ponas ant 
mano apglo’bos.

Laimingas busiu...
Ot, taip, matai ne szlek- 

tai... O, netepk tiek daug 
sviesto ant duonos... Kas-gi 
rieke tokes storas riekes... Su
valgyk deszimts riekucžiu bet 
plonytes... Kas pono tėvas?

— Tėvas ne gyvena.
— Bot kuom buvo, 

gyveno?
— ** Kasijerium miešti saku.
— O motina sesers brolei 

ka veiku?
—i Mama...
— Tikiuosiu ponai Vladis-

----------- --------------- «•» «■ .......... -

GERAI PASAKĖ.
Ona Pleperiute kalbėjo in sa

vo tetena: — Asz turiu jauni
ki labai turtinga, bet kad ir 
kurezias, tai nieko ne kenke.

Tetėnas: — Tai laimingas 
žmogus jog kurezes, už tai ne 
girdės tavęs per diena plepe- 
ruojant.

■— Tai tik ir ‘paganski” 
tiejei maskolei, kaip tiktai pa
reina gromata isz Ameriko tai 
tuo jaus atplcsze?

— Ka kalbi? O tai dclko?
— Ba kad ne atptosztu, tai 

negalėtu perskaityt.
I

—Kas tai tokis — klausiu po 
iszejimui pono Kazimiero.

— Juk girdėjai kad kai
mynas. .. uredninkas navet, ot 
pasipažinstame mos tik taip 
pasitikdami ant trepu. Gal na
vet yra labai davadnas žmogus 
ir aps7.viestas, o toji gelton
plauke tai jojo pati-gi. . . Kaip 
gyva ir paetiezna motere... 
Tcmijai kaip puikiai iszsisu- 
kan, a?.. Pabėgau ir viskas!

Pataisęs sziaip taip savo sur- 
dota, inejome netrukus mudu 
in gyvenimą ponstvos Kotkia- 
vieziu.

— Vladnk, — drąsiai sznabž- 
da in mane mano draugas — 
temink ant manes, nožiopsok ir 
man godos nedaryk.

Radome savo ponstva Kot- 
keviezius valgomam pakajuje 
prie pusrycziu. Poni gražiai ry
tinėm drapanom buvo pasiro
džius, su czepcziuku puikum 
ant galvos, pripažystu, jog sa
vo grožybe apraganavo mano 
szirdi isz kart. Kol ponas Ka
zimieras spėjo pasikelt nuo kė
dės idant mus porstatyt, poni 
Klementina adbogo prie duriu 
ir paduodama ranka ant pasi- 

«.vAvr .,«m«x puoxiw- sveikinimo pažiurėjo ant mu-
prndejo plotis priimdamas pa-*to su guodono paduodamas Ii- nes temingai, juokdamasi szir- 

dingai.
— Ponu jau pažystu — kai. 

ba in Tamosziu — myli žiūrėt 
in langus dirbtuvių kur proce-

Janiszauckas, kuri pastanavi
jo atstatyt dabar už girtuok
lyste, jau nuo seniai pats aplei
do nereikalaudamas atstatymo 
nes dovanai niekas nenori pro- 
cevot.

Motina mano buvo labai isz- 
mani visame ir gaspadarna nes 
imtojo man in kuferi keliolika 
adatų visokio kolibro ir viso
kiu kolom si ui u kuriu panau
dojau dabar del pataisymo 
kamzoles Tamosziaus o kad 
apart to pasirodė ir kituose pa- 
redaluose reikalavimas patai
symo todel-gi mano Tamoszius 
numėtės puikybe nuo szirdies, 
sėdo ant kitos kėdės po langu 
ir nors biski pirsztai jo buvo 
per stori ir per stiprus, bet isz- 
su k i nėjo adata — tai vienok 
kriaucziszkas amatas ėjo mums 
gana puikiai.

— Ar galima ineit, — klau
so kokis tai vyras puikiai pasi
rodęs, atidarydamas duris
nelaukdamas atsakymo musu 
inejo in musu dirbtuve.

Susimaiszemo abudu, mesda
mi.savo darba.in szali nes ma
no Tamosziuks kaipo žpiogus 1 v • j 1 • 1 • 1 1 • • 1AJ-J-l------------------1- nors

froko Tamosziaus, kūnas mano'labai prastai pasirėdęs, pasikc-

mylios

mano brangus 
aniuoleli, turėsi man 
kamzole, netureczia 
eit in bjura nes visas mano dra
panas atidaviau pas kriaueziu 
del perdirbimo...

— Tai tiktai siūle isziro — 
tariau apžiūrėdamas žaiduli — 
asz tau taip dailiai susiusiu jog 
ne pažinsi.

Susiraminęs tuom, mylimas 
mano Taimosziuks netrukus pa. 
miražo apie viską ir buvo kaip 
ir paprastai linksmas, tuojaus 
po tam intaiseme pristatydami 
dvi kėdės prie kuferio mano, 
guoli de! mainės ir atsigulom 
po sunkenybių dienos kurioje 
tiek atsitikimu nelaimingu da-

• ’ tvreme. v

Pripažinsite, skaitytojai, jog 
gana originalu spasabu prisi- 
sveikino mano Varszava o ka
da daduosiu jog ant kuferio 
pridengta tiktai szmotais szta- jpažinstantis dideli svietą,

susiut 
su kuom

kada

o

J

vidala figūros iszpjaustintos kusia da nuo mus viena kede,

sveikinimo pažiurėjo ant mtu

I
į.

• 1 1 

basreliet. — Kerles nuo kuferio praszydamas sėstis.
atsislinkinejo grasindamos tai Į — Kodel-gi ponai pertrau- 
nirpuolimu galvos, tai vėl isz kete savo dafba tarė guodoti-.*n «.«* H*vw-
kito galo kojų nuleidimu ant na i pribuiszas — kožna proce voja panaites, o ponas kas do 
oro, o perai tikrinsite jog pereito produkcija, naudinga, yra J vienas? — klausė marles api-oro, o perai tikrinsite jog per j bile produkcija., naudinga, yra J vienas?

*

« •

I

love jog jau perstojej būtie kū
dikiu — pertrauke map. — 
Da įaugusioje ne vadina mama, 
o motina reike apie virfka to- 
myt kaip sakyt.

— Motina gyvena iszemari- 
turos, turime savo narna ir 
lauko mieste, dvi soseres da 
mažiukes mokinasi namie.

Ir ka-gi daugiau turi 
prie pasakymo?

Nieko —

O del ko tarė graži po
ni buk nieko no mislindama.

Muszkis in krutino ir

czei.
■'W
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TURTINGU TĖVU VIENATINE DUKTĖ IR JOS VYRAS
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nepersenei pabėgo ir
Miss. Mairgariota Couzens 21 metu amžiaus dūkto Senato
riaus Couzenš isz Michigauo ateito, 
apsivedė su William Chewing 28 metu amžiaus 'bankavo 
klerko ir eme szliwba Baltimore. Paha Couzens yra viena
tine duktė Senatoriaus Couzens kurio turtas siekia ant 
suvirsz 50 milijonu doleriu.
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KAIP VAIKAI.
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Vienas vaikas stovėjo drau
go su Savo tėvu prie lango ir 
paregejas praeinanti koki tai 
poną su septinetu vaiku ir ta
re in savo tęva:

• r

tas ponas turi vaiku. Aėz
Žiūrėk tėte, žiūrėk, kiek

mistinu, jog ant jojo rtubos 
stogo yra garnio lizdas.

>o

*

<•

Ii
»■

■y
* ’IĮ

ii' i ii

' H'»i I

. S
1^' ,į ■

■

' III
M

■ ill

IH
'■

'f
ii

į 41

ii

‘‘o™
Ij

r

rn.oi.il


B

.A

- •• ■ ■__ — I
-

_______

r

M k

W I

i z > * v v r 'Ov VI

ŽINIOS VIETINES
■i r

■

Tikins Sibiriszkns szal-'MMM 

tin. 
J i |i j1 d

ni>jui, bet biznieriai uždare sa- 
tO biznius ir mažai naudojo.

.Marceiius I^apinskas su 
paeziule lankosi ana diena Mi- 
nėrsville ’kur atlanko ponia T.

p. La
pinskienės) kuri serga pavo
jingai.

y- Profesorius A. Grigo
raitis, vargonininkas Szv. Juo-

Sznipai buvo ir Maha- 
sa-

SHENANDOAH,

/ ■

visi gražiai sutinka 
kaip ’broliai gal kaip kada ir 
invyksta kokia

f f

’M
^4 M’ 4*

r. d M ft

. »■
•A ’ T. Y

pi [czikubet v
• Vnin Ihrnlini

neapykanta
Prokibicijos sznipai pa- tarpo bet tas ne ilgai buna,

daro ablava ana diena dvie
juose namuose kuriuos nužiu-1

• • •» 1 '1 • 1 * »»rinejo, buk dirba ir parduoda 
uždrausta sztopa, o tiejei yra:

Visineoski, 439 W. 
Cherry uli. ir Jonas Lawson, 
226 Mt. Vernon uli. pas ku
riuos gavo pirkti namines po 
tam abudu aresztavojo.

— Neužilgio pradės dirbti 
nauja’plenta per Brandonville t 
in Hazletona, Wilkes-Barre ir 

zrtpd parapijoi, eidamas ulyczc ' trumpiauses kėlės

Iii ’

I -
M. '•

Jonas

greitai susitaiko vėl.
O, 'beje, kad nepamirszczia 

paminėti apie meilu Simona 
kurio gal kito tokio nerastum 

B . *• Ji W >

_ - |
Nepaprastas Apsergėji

mas nuo smert, per 
nebūtina motere.

(Verte F.W.B.)

Petravieziene (sesuo j

ant svieto. Ryte lOta Vasario, 
kada Simonas Czesnelis sau 
gardžiai iminkszton lovon mie
gojo o jo motore atsikėlus ty
kiai iszejo in darba kaip ir kas ąsz

Grigo-

i in Harris- 
Hhenūdorije paslydo ant ledo, burga ir Philadelphia. Bus tai 
J! L I —_   I _ _ . — . 1. I. . k n l n 1 * /*x I et VArllllinn T* 111išsinerdamas ranka, bet savo puikus kolos vedantis per pui

kia aplinkine.
t Ona, mylema pati Kazi

miero Boczio ant Heights, nū- 
Kaiero bravore, >ina diena ap- ro namie. Laidotuves atsibuvo 
sipaeziavo su naszle Dela Mal- 
Včsie isz Park Crest, kur ir ap
sigyveno.

Kas nori pirkti gera ir 
konia nauja fonografu su dau
gybe rekordu tegul atsiszauke 

312

j)Areigas gali pildyti.
— Del daugelio žinomas 

, kuris dirbaGustavas Sicck,

Jurgio

W.PAS Flo Electric Co.
Pine ulyczios.

•— Rncziuno krutami 11

veikslai ’bus rodomi ant Nor- 
kėviezinus sales szia Sereda ir 
Ketverge vakarais. įžanga bus 
35c. Vaikams 15c. Perstatymas 
prasidės 7:30 vakare. Seredoje 
bus perstatymas dėl Lietuviu o 

del Ruski u.
Kikitc visi pamatyti tuos pa-

lt
pa-

Ketverge vakaru
-

veikslus.
— ■ Franas Velivis isz Lost 

Creek lankosi Nedelioj Maha- 
nojuje su reikalais, teipgi at
silanko pas pa žins t amus.

‘— Praeita Petnyezia gar- 
nyg atsilanko pas Joną l?ascq).

palikdamas ” 
ta sveika sunu.
skins palikdmnas jiems dig-

KA GIRDĖJO MUSU DE
TEKTYVAS ILGASNAPIS

• APLINK MAHANOJU.

r-' Blancze Plepaitienc ka
da- barėsi su savo vyru Jonu, 
isznarino sau žioti. Keturi 
daktarai negalėjo žiotis sutai- 

Jonukas dabar 
džiaugsmo kazoka szoka.
' — Mikolas Balone likos 

nresztavotas už neužmokejima 
storninku už valgi. Mat Miko
las yra komunistu ir teisinosi 
kad sztorninkas turėjo dau
giau no kaip jisai.

Liza Katilėlis

< i .. i v 
syti.

su
sau

savo vyru Jonu 
v 

žioti.

, eidama 
namo nuo kūmos ana vakara 
ant East Market ulyezios, teip 
buvo nusilpnus isz priežasties 
homines, kad nebage svyruo
dama už daug, inpuole in kri- 
ke..Maudykle buvo puiki. Ka
da palicije isztrauke jaja su 
pagelba kopeczin. Po isztrau-
ki/nui iszrode kaip nesu tvėri
mas. f Berta Bambile ana va
karu atėjo pekszti isz Brnadon- 
villes, nes jaja bambilistas isz- 
njcte isz bambi liaus kad jam 
nenorėjo duoti... buczki. Bu
vo ir sudraskyta ant veido.- 

Už szitas žinutes redaktorls 
turi pasimatyt s nneatsako, 

musu detektyvu Ilgasnapiu.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
>8zv. Juozapo Parapijos, Ma- 

hiahoy City, Pa.< i n vyks 19 d., 
Vasario (Feb.) 1930m., 7ta va- 
lahda vakaro parapijos pobaž- 
nytinej Svetainėje. Kviccziami 
atsilankyti visi parapijos na
riai’ nes tas susirinkimas bus 
vierias isz svarbiausiu kuomet 

, Ta susirinkimą 
bus 

parapijos Valdyba 
y

nors buvusiu.* • * 
užVardysime metiniu ir 
refakama į 
1930 metams. Taip-gi yra daug 
svarbiu reikalu aptarimui.

Kvieczia Komitetas 
ir Klebonas.2t.)

KAS KENCZIA
UŽKIETEJIMA VIDURIU.
Jalgu kieti viduriai, turite gazu?, 

balta liežuvi, silpna sairdi, nemige ir 
anksti atsikėlė Jaucziates pailsę, ne
paisant kad nuo seniai vartojate vi- 
aokes piles ir druskas bei invaires 
gyduoles, prisiuskit savo adresa o 
gausite dykai iszbandyma ir nurody
mus kokios Ikz to ligos paeina. Ven- 
trola ir dvi kitos gyduoles daugeli 
pagydė Ir gydo. Pamėginkit. Raižy
kite tokiu adresu: (t.13

WESTERN CHEMICAL CO.,
P. O. Box 117 Plnlntville,

k

: No kurie žmonis juokėsi is/ 
. visokiu sapnu ir persergėjimu 
per dvasus ir visokiu prijauti
mu isz nežinomu priežascz u 

pats netik' „
diena dalydavo bet sz.i karta pasiiltns žmonių m.'kol pats ne

pats i'kejau in tokias

nebage užmirszo pasakyt gud 
bai savo Simanukui. Kada Si-j 
mukus pafbndo ir neradęs savo kavalierius ir nemislinu 

apsi paezia vi ma. 
no

persitikrinau.
Usnių nepacziuot as

' su pamaldomis Szv. 
bažnycziojc Subatoje.

— Kone po visa pavieto 
prohibicijos agentai daro kra
ta ir aresztavojo kaltininkus 
pas kurios rado uždrausto sz- 
topo. In musu miestą keliolika 
automobiliu su 72 sznipais už
klupo ant miesto aresztavoda- 
mi sekanezius: Juozą Lcskie, 
Helena Visnievski, Joną Dzics, 
E. Skunnina, Frana Alron, 
Ona Czesna, Agnieszka Žukas, 
Martina Dallas, Helena Misz- 
ko ir kitus. Visi pastatyti po 
belą lyg teismo.

Chicago. — Užvakar garaže, 
, 3622 So. 

rastas negyvas 
am-

y

y 3201 S. Au-

užpakaly savo namu 
Parnell avė.
Jonas Grigalunris, 36 m. 
žiaus. Jis buvo pasikoręs. Jo 
kūnas likos atvežtas in p. Eu- 
deikio instaiga
burn avė., kur sziadie, 10 vai. 
ryte bus koronerio tyrinėjimas.

Steve (Barkoulis, ir1 jo 
suims Gust, 11 metu, sunkiai 
sužeisti. Nora vilties pasveikti. 
Tėvas paszove sūnūs, o po to 
mėgino nusižudyti kirviu mė
sai kapoti. Barkoulis gyvena 
adresu 338 So. Laramie st.

— Prie Lake ir Clinton uly- 
cziu susikūlė paskutinis vago
nas Northwestern gelžkelio ir 
Corn Limited traukinis. Pas
kutinis traukinys buvo tusz- . v
ežias. Northwestern traukinio 
vagone (rūkomajam) sužeista 
19 žmonių — vieni ju lengviau, 
o kiti sunkiau. Northwestern 

vagonas nuszoko
nuo begiu. Kalte buvusi Corn 
Limited traukinio inžinieriaus.

— George 
2370 Elston 
savo paezia, o po to mėgino 
pats britva pasipiauti. Nužiū
rima, kad taip vyras, kaip pa
ti mirsią. Sužeisti ir pora szei- 
mos sunu, kurie mėgino sulai
kyti tęva. Honchercvich nega
lėjo gauti darbo jau keli me
nesiai. Vakar ryte pati pradė
jo iszmetineti jam. kad jis ne
dirbo. Kilo barnis. Vyras pa
gavo revolveri ir perszove pa- 
czios kakla, o po to britva per
skrodė savo kakla. — N.

traukinio

Ilonchcrevich, 
avenue, ipaszovc 

po to

kaip tik geras ro-

yra apie 35,000

Amsterdam, N. Y. — Ruduo 
buvo ankstyvas d dabar ir žie
ma ne pergeriause ir oras ne 
pastovus, viena diena 'buna la
bai szalta o kita diena lyja ar
ba sniegti, taip mainėsi iki 
sziol oras bet sniego nėpordau- 
giausia yra,
giu kolos, nors dabar mažai kas 
su rogėm važinėja, daugiausia 
su t rokais tik panasziai taip 
kalbame. Kad butu sniego daug 
tai žmonos gautu darbus prie 
nukosimo nes dirbtuves pas 

.mus labai menkai dirba ir daug 
žmoni u vra be -darbo ir del no- ta
kuriu jau labai -didelis vargas 
in akis žiūro.

Gyventoju
visam mieste isz visokiu tautu 
czionai ir Lietuviu gyvena apie 
6,000, turi sau pasistato gražia 
murine bažnyczia, užlaiko du 
kunigus ir turi dvi savo svetai
nes. Irgi yra didelis skaitlius 
Lietuviu '’biznieriu, kaip kurie 
tai jau gerai prasigyvenę ir 
taip žmones, no biznieriai, dau
gumas turi jau nuosavus na
mus i
Nors kai j) sakoma,

senas 
apie 

Atbnvinejau 
senei kelione trukiu vasa- 

nori arba turi but, apsirengęs ros laiko ir sėdėjau prie atvi- 
misli.no kaip ro lango. Truputi užsnūdau o 

kelis iszsigcrs tai užmirsz 'bot p0 valandėlei pabudau, nes pa- 
jog szalo musu tru- 

tuom paežiu 
musu trukiu

pacziules lovoje, emc nerimaut 
ir pykt kad ne taip yra kaip jis

nuėjo in salimaJ

I

bcge.rdamas dar labiau pasiil
go pacziules. Kas dabar daryt kio ėjo kitas 
mislina sau ir pradėjo telefo- j smarkumu su musu m ukiu, 
nuot in ta dirbtuve kur jo mo- kaip tai lankei atsitinka antį

regėjau,

su

n * ’ d >,»i v t AA11 * 'flffi
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tore dįhba ir ome klaust ar ji geležinkeliu, jog du trukei 
ten yra ir ar sveika ir gyva, iri eina szalo viens kito. Macziau

su-
ten yru ir ar hvcikil ir gyva, ir į einu szaie viens kuo. macziau 
taip telefonavo per visa diena žmonis sedinezius anam Uru-
ir gero. Ant galo nusibodo 
skambinimas telefono ofise tos 
dirbtuves, prancsze jie palici- 
jai apie tai ir. palicija nuėjo 
jeszkot ir rado da ji prie tele
fono stovint ir klausinėjant 
apie savo paežiule, ha ir Simo
na aresztavojo ir nuvedė in 
sza'ltaja ant a t si vėdinimo. Ant 
rytojaus užmokėjas pe'nkis do
lerius už nakvyne, parėjo 'namo 
susiraukęs. Kas gali, pasakyt 
kad ne meilus Szim'onas?!

— Vienam buezieriui atsi
tiko nelaime, norėdamas užga- 
nadint Savo kostumerius su 
szviežia ir gardžia mesute, mu
su 'buezieris tinsi ži nojo apie 
farmer i kuris turėjo keletą 
kiaulių ant pardavimo. Taigi, 
viena sau gražia diena viską 
susirengęs iszvažiavo tu kiau
lių užmuszt ir parsivežt namo, 
bet kaip tik ant kiemo užva
žiavo o kiaules pajuto savo 
priesza pribuvusi, leidosi Legti 
in laukus o buezieris vytis pas
kui, o kad laja diena buvo la
bai slidu tai net kelis kartus 
parpuolė ir anatyjainas kad 
kiaules jo kamandos nesupran
ta, sugryžo atgal iii farmerio 
kiemą, nusiavė czeverykus o 
kojas apsuko su kokiais skudu. 
riais, pasiėmė revolveri kuri 
savo troke buvo palikes ir nu
bėgo kiaulių jeszkot in laukus.

Radęs kiaules prajojo ata
kas daryt arba ofensiva 'bet 
turbūt kariuomenėje nebuvęs 
tai ir prastai szaudo kad visa 
savo amunicija iszpyszkines ne 
vienos nenuszove tik viena 
lengvai sužeidė. Kaimynai isz- 
girde szuviu balsus vieni pra
dėjo slėptis o kiti eme bėgt in 
laukus žiūrėt kas ten darosi, 
mislino kad jau kare iszkilo ir 
vela bet užlipė ant kalnu pa
mate kad ne kare tik buczieyis 
su kiaulėm daro mahievrus. 
Prisiartino pas ’buezieri eme 
klausinėt kas do priežastis* Du
žiuoju kame dalykas, visi pa
dėjo jam kiaulių parvaryt in 
kiemą ir pagrasino del 'buezie- 
rio kad daugiau taip nepasielg
tu nes bus nresztavotas ir už 
tai — kiaules szaudyt tai tokio 
sezono visai nėra. Taip pasako 
fermeriai nuėjo sau namo o ir 
buezieris nuvažiavo sau namo 
labai ta diena nuvargęs, pralei
dęs manievras su kiaulėms!

—r-Pranesza 'Farmeris.

'buezieris 1 
kuris

\ 331 W. Centre St. Shenandoeh, Pa. 
f

\ Ant. J. Sakalauskas
I: L1ETUVISZKAS GRABORIUS
* (Bell Phone 872)

t

Nuliudimo valandoje šutei- Q
\ kiam geriausi patarnavima. Pa

laidojimą atliekam rūpestingai 
Ir gražiaL Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville* i

5
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z 
z
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z
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t jeigu kas pareikalaus mano pa
ir sau gražiai gyvena. ! tarnavima tai meldžiu man tele- 
. . . *?*' n f anuoti o nrlbuslu in deszimts

Bell Telefonas 872 įczion yra
kalakutu, klzuku ir zanomun- s Tonuoti o pribusiu In deszimt* 

minutu. J

5'

kijo: ne kurio 'kalbėjosi su sa
vim,'kiti skaito o kiti snūdo.

Bet mano atydn buvo at
kreipta ant lango kuris radosi
prieszais mano; teip-gi buvo > 
atidarytas, kuriame paregėjau 
sedineze motoro o kuri nuo
latos ant numes temine. Kada 
asz temimui ant josios,> jiji 
prakalboje in mane:

— Išzlipk isž savo

• t  •»» ■» »»•  ........................... ...... (

s
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riems būdavo reikalingas at
sakantis gydymas. Minties pa
davimo gale yra tokia, kad 
duguma žmonių, perskaitė 
vaistu apgarsinimus, i szs i vaiz
dinu visbkias ligas. Užsibaigė 
neinkamu patrimu ir gydymu, 
taip kad tikra liga nėra suži
noma, ir taip tęsiasi 
nepaleiigvinta.

žmonių.

"Irt;
1 \fr 
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ne kiek
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Kartais skausmas esti kant- 
i riai keneziamas su greito pasi
geri nimo viltimi. Vietoj pak
lausius pavojaus žejikhi ir iesz- 
kojus palengvinimo pas atsa 
kanti gydytoja, f 
ežia skausmuose. Tuo tarpu, Ii 
ga palyginant su islengvo dc- į 
ganezin ugnimi, žengi<i pirmyn 
ir pasirodo 
Dauguma, dar-gi neatskiria

BEDARBIU RIAUSZES CLEVELANDE.
Kaip jau buvo garsinta praeitam numeryje apie bedarbiu 

riauszes Clovelande praeita Utarninka, tai dar ežia patalpin
sime paveiksią kuris parodo kaip muszosi su policija. Lietu
viu toje maiszatyjc nesirado. Praeita Petnyezia taipgi buvo 
bedarbiu riauszes Philadelphijoje kur policija taipgi iszvaike 
susirinkusius ir arcszatvojo ju vadus. ,,'' ■ . i "r'

MOKYKLOJE.

trūkio 
ant artimiausios stacijos ir ci- 
kia paskui mane.

Isztrauke savo ranka rodos 
pasisveikyt su manim o kada 
geidžiau josios ranka suSpau- 
ti josios trūkis perioke grei- 
cziau musu trūkio ir dingo 
man isz akiu, rodos ineidarnas 
in tuneli o musu trūkis ėjo ly- 
gum keliu.

Teip buvau persiemias tuoiii 
atsitikimu, jog 'kada 'trūkis 
sustojo ant artimiausios sta
cijos paėmiau savo pakele vi il
ga krepsži ir apleidau truki. 
Stovėdamas ant stacijos nepa- 
regejau no vienos ypatos, isz- 
skyrės Džinui kuris paszauke:

— Pidysis Dieve! Džimai! 
Tru'kis No. 23 sugriuvo su til
tu no toli czionais. Daug pa
ša žieriu pražuvo!

Asz paszokau isz savo vietos 
kaip ingiltas per kirmėlė. Juk

' I

J

tai tas pats trūkis kuri nesenei 
apleidau. Apėmė mane neisz- 
reikzstas prijautimas. Nebui
timi (kuriuos no buvo) motore,
keliaudama ant nebuitinio trū
kio, apsergejo mano nuo 
smert; o jeigu nebūta u josios 
paliepimo iszpildos butau pra
žuvęs su kitais pasažierials 
ant to paties trūkio.

Nuo tosios dienos nesziojn 
paveikslu savo szirdijo — mo
toro kuri yra nebuitį na ar isz 
ano svieto pagal savo nuomo
ne. Tik sokaneziai galu isz- 
aiszkyt kuom jiejo yra ar bu
vo; Kada asz būdamas jaunu 
vaiki noli u, bovinausi su maža 
mergaite su kuria drauge au
gom, o kuri numirė. Ar galė
jau pažinti ant veido tosios 
motęros panaszuma in mi rusi
ma no drauge.* No. Suaugus 
motere ne gali turėti jokio pu- 
nasznmo in maža mergaite. 
Bet, ar-gi ant ano svieto dva- 

už-
o

apsergejo

šia numirusios mergaites 
augtu"! Man rodos kad no, 
jeigu butu man pasirodžius to
ji mergaitė ir apsaugojus nuo 
smert, tai butu pasirodžius lo
kiam pat pavydale kada numi
rė. • . ' v

Ar gali- 'kas iszreikszt taji 
mano regėjimą ?

rr

PARSIDUODA FARMA.
■ ■ ' ii '

Geras lygus lankau j r yni- 
iš

kas. 2emes v ra 67 akeriai. Gir-
a * a 'M taw ta

't«

kios dirvos kuriuose auga vi

rios 15 akeriu. Upe bėga per 
girria. Geležinkelis pdie far-
mos. Priežastis pardavimo se
natve ir kitoki užsiėmimai. 
Kas norėtu diiugiau apie tai

I aiszku 
(t. 14.

dužinoti kreipkitės
sziuo adresu

Mr. Chas. Stankūnas, 
Green, Lane, Pa.

Daraktorku: — Katras man 
vaikai pasakysite, kas drūtes
nis už karalių ?

■ Vaikas: U-gi tūzas!

Pigios Ekskurcijos
Ant READINGO 

Geležinkelio

PRALEISKITE

Washington’s
Birthday

PHILADELHPIA
VIKXA DIENA

Ekskurcija Subatoj 
22 Vasario 
Ekskurcija

OubeltavMB 

Tikictas

diena ir

$3.25
Praleiskite visa diena ir vakara 
dideliam mieste. Matykite miezta 
Philadelphia. Dideli sztorai. Maty
kite gera teatra ir kitokias vietas.

Isz Ryte
Shenandoah (Tikictas $3.50) 5:30 
Mahanoy Citj’ ....................... 6:10
Tamaqua ..................................... 6:39

GRĮŽTANT— Apleis Philadelphia 
Reading Terminal 6:55 ir 11:30 
nakezia o nuo North Broad Street 
Station 7 :03 ir 11:38 nakezia.

EKSKURCIJA 
IN

DETROIT, MICH
$12.00 In ten ir adgalios

CHICAGO, ILL.
$1G.CO In ten ir adgalios

22 VASARIO
Dotroit ir Chicagas du dideli 

Amerikos miestai kuriuose atrasite 
daug akyvu vietų arba atlankyti 
savo gilumines

Isz
Shona ne! on h .
Mahanoy City
Tamaqua ♦ . .

i|

i

ji r

• \ • •

pažinstumus..
Treinas iaxeis 
*........... 12:15
....... 1:04 
.... 11:09 

* •

Grįžtant: Apleis Chicaga (Cen
tral Station) NedelioJ 23 Vasario 
7:30 valanda vakare Central Tiipc. 
Detroit (M. G. JI. R.) Panedelij 
24 Vasario 2:30 ryte Eastern Time

...... —.n,..,........... < i ■ ■ -niRf .

NEDEL1NE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
fSI’KCIAl.lSZKA

Nedelioj 2 Morcziaus 
$4.oo

4^®

Dubeltavas 
Tikictas

> f .a . ; ./

Apie daugiaus informacijos apie 
virsz-minStas ekskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba rnszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

,, .................. ........... II I

Ant Reading© Geležinkelio
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skausmo nuo ligos, manydami,
... 1

nykus. Vienok tai gali būti pa
vojingas apsireiszkimns ypacz 
dėlto, kaip jau žinome, kad 
svarbiausios ligos apsireiszke 
be skausmo.
Skausmo kontroliavimas kar

tais esti neužsitiketinas ir sun
kus. Reikia nepmirszti to, kad 
kur skausmas gydymui ken- 

I kia, kaip sąnariuose, negalima, 
duoti tinkamo manksztinimo' 
dėlto, kad kiekvienas judėji
mas priduoda skausmo.

Gale, skausmas yra vienas 
1 isz gamtos svarbiausiu hiran- 
kiu žmonių persergėjimui, kad 
ju protine ir fizine lygsvara 
suardyta. .Skausmas atkreipė 
dome ir tuomi yra persergeji-

nebciszgydoma

I kad jau sveiki, skausmui pra-

KA REISZKE
SKAUSMASh

Skausmo laipsnis neparodo 
kiek k linas sužeistas. Yra la
bai pavojingu padecziu, ku
riose skausmo arba visai nėra 

1 » 1 . • ■» ‘ar ; 
tais

vra lik tiek mažai,‘kad kar- •k J
Pavyzdžiui, 

staigus a])])endieitis ligos apė
mimas, be skausmo, su dideliu 

smarku szirdies 
nors novisuomet vis- 

apsireiszkia. Džiovos liga 
; skausmo. Ga

li net nebūt skausmo labai pa
vojingoj ligoj —. difterijoj.

Vidaus organai, kaip pilvas 
szirdis ii- inkstai p ra ta i

.suklaidina.

karszcziu ir 
plakimu,

. I*. < l ."3 ......

! pa prastai esti be

inkstai
y

SU-

davimo būdas, 
mas,

mo ženklu: Jei jis tęsiasi, szis 
jausmas iszszau'kia visiszka ir 
atsakaneze investigacija. Nors 
kartais, yra protui žinios per- 

Yra praneszt-
kad neviskas gerai arba 

kuri nors kūno dalis sužeista, 
ir jei nepalengvinima, pasek
mes gali būti visiszkai arba 
neatitaisomas nuostolis.

Skausmas, būdamas ženklu 
persergėjimu, kad pade-arba persergėjimu, kart padė

tis reikalauja prižiūrėjimo, lo-
tvarkyli skausmo ženklu per- szia kibai svarbia role. Todėl,

. T
m u suirimuose, skaus

mas n e a ps i re i sz kia.

davimui, 
sziu orgyc

Podol, svarbiuose nežiūrint

Smarkus 
bet kartais tiktai laikinas gal
vos skaudėjimas gali ir negali 
būti pavojingu. Inkstu liga va
dinama “Bright’s Disease’’ ir 
neturint i skausmo 
pragaisztinga.

Adcnoidu pievele, iszlengvo 
augdama, ir uždarydama vai
ko |>er nosį kvėpimą, retai ka
da duoda skausmo ženklus. Bet

Tai
gi aiszku, kad skausmas, kuo
met jis apsireiszkia, nors rei
kalingas kaipo ženklu, bet ne
pasirodo pavojingose ligose. 
Vienc/k, vra spėjama, 'kad 90

skaudėjimas

Bright’s Disease 
įgali b uiti

bledies daug pridaroma.

pavojingose 
yra spėjama, 

nuoszimcziu visu ligų praside
da su skausmu arba skausmas 
a ps i re i sz kia ko k i a i no 
gos periode.

, vra dvi skausmo 
Vibna, žinoma 

objoktyvine, 
matomo sužeidimo, ligos ar ki
to suirimo. Kita yra subjekty- 

priežastis, kurios nemato- 
skausma, iTl- 

a t si žvelgt i in protine pa
dėti, sveikatos laipsni ir fizi
nius atradimus.

Nesąžiningi žmones 
met mane, kad skausmas yra 
pavojingos ligos ženklu. Taip
gi, jie galėdavo parduoti bran-

> 
pavojingus

A beina i 
ruszis.

rt vi

nors ti

kaipo
yra isz priežasties

ve 
ma. Aiszkinant
k i a

vislio

4

gins
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nereikalingus ir kartais 
vaistus tiems, ku-

kokiuo budu bus 
stengiamasi sulaikyti skausmu 
bus atlikta svarbi priderme 
sužeidimo vengiant, kuris ga
li būti ligos priežastimi. Kar
tas nuo karto fizinis iszegza- 
minavimas yra gerinusias bū
das tai daryti, ir nėra patar
tina laukti, kol kas jau nege
rai yra. F.L.I.S.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas

ru dan

♦ i——u a

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoria. 
160 puslapiu,
gybe nauju paveiksiu, 
iszaiszkina visokius sa 
pnns kokius Žmogus

Knygagali sapnuot.
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinoia 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai

IV. D. Boczkaų9ka9*Co.
Mahanoy City, Pa.
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Muso kostumeriai rekomenduoja muso banka savo
Ipriete’jams

Į MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Member of The Federal Reserve Svstem 
. ? -r2-----$--------

3 
i ė

Į Npri būti ir juso bahka.
! Ji žino kaip prigėlbeti savo depozitoriams.

3

Į Gaukit© bankava knygute szitam banke ir susipažinkite
S LjC K L. * LĮ jo virszininkais ir direktoriais
5
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JUOZAS MAC1EJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA

iJOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER

DIREKTORIAI
D. F. GUINAN 

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P, C. FENTON
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