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ISZ AMERIKOS
'4800 žmonių randasi najorki- 

niuosia kalejimuosia.
Asinning, N. Y. — Dažiure- 

tojai najorkiniu kalėjimu savo 
metiniam raparte pranesza buk 
Nisuosia kalejimuosia valstije 
New Yorko randasi 4S(H) kali- 
ninku padalytu
Auburn kalėjime 1,300; 
ton 1,500; Great Meadow S00; 
Sing Sing 1,200.
Viena diena užmuszta per au

tomobilius 28 žmonis.
New York. — Nedėliojo

seka aržia i: 
('I i n-

Norėjo pamatyti mirsztanczia 
motina, pasidavė palicijai. 
Danville, Ill. — Dode ('ar

rington, 54 metu
atejas ant palicijos, prisi

pažino, buk 20 metu migai nu
žudo savo brolienių 1905 meti’ 
ir pasidavė gervaliai in rankas 
palicijos. Kada jojo užklausta, 
del ko 
miestą 
apreiszke, buk 
pamatyti veidu 
mot inos kin i buvo 
ir neužilgio

Dode 
senumo žmo-

gos.

po tiek melu 
kur papilde

t

I
I
1

O

I

i
I II

po 
visas Suv. Valst. likos užmusz 
ta 2S žmonis per automobilius 
o arti
nelaiminguosia.
Isz sužeistųjų mirs apie 20 
žmonių. Szeszi automobiliu li
kos suteszkinti per lokomoti 
vas o ant ulieziu užmuszla 2s 
praejgiai.

Rode paveikslus peklos, tea
tras užsidegė.

Hackensack, N. J. — Gal ro- 
dimas paveikslu perstataneziu 
Dantės peklos, 
ta del teatro 

rode 
paveikslu

200 sužeista visokiosia 
atsit ikimuosia. 

mi rs

buvo per karsz 
kuriame t uos pa- 

ana diena, nes 
eksploda-

11

vei kslus 
stuczkele
vojo ir uždegt* dali teatro. Ke
liolika 
džiotais
teatro laiken

I d

likos sumiu- 
beganczius

I
I

i
i

t

u

)

z

žmoniu 
per 

sumiszi ino.
Užmokėjo bausmia už žmogų 

kuris ji apvoginejo.
— Jimmv 

laikrasz-

ISZ

Pittsburgh, Pa.
McKay, pardavėjas 
ežiu, nuo kokio tai laiko užte
mino, buk kas tokis ji apvogi
nejo kada 
laikraszczius ant karuko. 
Jimmy palikdavo laikraszczius 
ant stalelio, 
vinilai o 
užrnokot i 
diena 
žmogus i>zeme pinigus isz ble- 
szines, paszauke palieijanta ir 
vagi arcsztavojo. Buvo tai Fra 
nas Mcl\night, kuris sake, buk 
neturėdamas darbo, 
vogti idant iszmaityt paezia ir 
du vaikus.

Sudže paliepė 
sugrąžyti pinigus vaikui ir už
mokėti dcszimts doleriu baus
mes. Jimmv nenorėjo idant va
gis ejtn in kalėjimu ir atsiliepė 

“Paleisk ji sūdžiau, 
jeigu jis man butu pasakęs jog 
yra alkanas, tai butau jam da
vės keliolika doleriu ant mais 

už ji užmokėsiu baus-

jisai pardavinėjo 
ant

o praejgiai paši
lai k raszt i ir palikdavo 

bleszinaiteje. Ana 
užtemino kaip kokis tai

in slidžia:

turėjo

kalt i n ink u i

t<>, asz* * mia.
Sudže susigraudinęs tokiu 

szirdingumu neprieini’ baus
mes, nes da davė kelis dolerius 
vargszui.
Apkirpo paezei plaukus idant 

sėdėtu namie.
Akron, Ohio. — Apie

susigraudinęs 
neprieini’

Cox, 27 metu 
idant

atėjo in 
žudinsta.

la karta norėjo 
>avo milemos 

mirsztant i
po jojo atsilanki 

mui mot ina mirė.
('arrington< 

broliene 
re\ oi \ eri

I)lll<aprcKzke, 
diena pagriebus 

norėjo ji miszaut i, o 
nore<lama> apginti savo gvvo- 
nima, perpjovė jiai 
hritva ir pabėgo.
Gelbcjo savo lelukia, pati ne

teko gyvasties.
Chicago. - - Dvieju 

mergaite Klenora Brocher, 
teko g 
1 mezkoje 
na nesurado mergaites, suszau 
ke kaimynus ir pradėjo dingu
sios jeszkoti. I žejo ant baez- 
kos kuri stovėjo užpakali na
mo, kurioje 
lelukia rankoje. Matyt lelukia 
inpuole in baczka, o mergaite 

savo zobovelia

laja

;v vast ies 
vandens

savo
gerkle su

met u 
ne- 

nuskensdama
. Kada moti

rado mergaite su

ra-

nuvežta in pri-

stengdamasi 
iszt raukt i. persisvėrė ir inpuo 
in baczka staeze galva kur 
do m i rt i.

Motina netekus savo milemo 
kudykio papaiko isz gailesezio 
ir turėjo būti
glauda del paikszu.
Nciszsipilde jojo sapnas apie 

dydeli turtą.
Norihumberland, Pa. — Gui- 

soppe Autonuchi aplaiko tele
grama isz Italijos, buk jisai 
laimėjo dcszimts tukstanezius 
doleriu ant loterijos, 
dydelio džiaugsmo
del savo draugu dydeli balių. 
Kada jau visi buvo susedia 
prie stalo, atėjo 
mas 
vo klaida, 
mari .jojo

Isz tojo 
parengė

jau
kitas telegra- 

apreiszkenlis, buk tai bu- 
tik per viena nu- 

dingo. Gui- 
■ppe teip inirszo, jog sveczius 

iszvare isz stubos, i.... :
bosą praszyti savo darbo, 
buvo pamėtės, 
apie 
apie nupirkimą puikaus dvare
lio tėvynėje su iszlaimetais pi
nigais.

nes 
gi Inkis

savo

n u (‘jo pas 
, nes 

kada dažinojo 
laimia ir sapnavo

nigais. — Ka daryt, 
karta žmogų baisiu apgauna.
Turėjo pabueziuot savo paezei 

kojas už bausmia.
Chicago. — Konstantas Juo

das likos patrauktas in suda již 
sumuszima savo pacziules, o 
kada advokatas paezios ap- 
reiszke sudžiui buk Konstan
tas m* yra vertas pabueziuoti 
kojas savo paezios, sudže buvo 

ir apreisz- 
;ali tai padary-

savo 
advokatas

viltis ne-

Dydžiauscs laivas ant svieto 
atplaukė in Amerika.

New York. — Seredoje 
plauki’ isz Southampton nau
jas dydžiauses laivas ant svie- 

“ \i.. kuris priguli
kompanijos,

M a jest ie 
White Star

i y

ISZ ROSIJOS
al

to 
prie 
padirbtas I lamburge.

padaro ant 
ir daugiau,

ilgio ir 56.000

'I'asai

ma

I (),()( 10
13.000
10.500

stall iesiu, 
nžvilkaliu. 

3000 szieniku.

knkoriii, .“>(),()( 10 torielkll.

milžinas
valandos 25' miles 
turi 956 pėdas 
tonu sunkumo. Prie z apleidi-

Saulhamptono laiva pri
krovė su 77.0(H) abrusu, 11,000 
paklodžių,

paduszk u
kaldru,

3)200 paduszkii, 27 lomi visokiu 
kiliminiu indu, ir 5500 žiurstu 
d<*
16,000 puoduku, 13,000 toriel- 
ku ir tukslanezius kliokiu rei
kalingu dalyku.
Vaikai vela pasiliks nelaisvoje 

kapitalistu rankosia.
Tuks

I urėdam!
Washington, I). C. — 

tanezei vaiku 
žiau kaip 16 metu vela paklius 
in kapitalistiszka nelaisvia po

Valstijos pa-
nnsprendima 

kuris

visas Suvienitas 
gal 
('onrt,

ma

Supreme 
nusprendė, jog

*
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r
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ket ti
res pėdas puikiu plauku vyras 
apkirpo savo paeziulei Klarai 

senumo, už tai, 
jojo paeziule negalėtu

apleisti narna, rodyti savo pui
kius plaukus aptiekoje idant 
žmonis pirkinėtu 
auginimo tokius plaukus ko
kius Klara turėjo. Kada mote
rėle sugryžo nipno vėlybam 
laike, ir nuleido plaukus idant 
iszszukuot ant nakties, inir- 
szias vyras pagriebė žirkles ir 
keleis kirtimais nukirpo pui
kius plaukus. Motore tiiom 
teip persiėmė, jog turėjo jaja 
nuvežti in ligonbuti kur ve

šu vyru atleis-
Vyras paša - 

už savo neisz- 
ir duotu

vaistus ant

namo

1’

liaus susitaikė 
dama jam kalto, 
he, jog gailesi 
mintinga pasielgi ma 
milijoną doleriu idant galėtu
sugražyt moteriai josios pui-

kitokios nuomones 
ke Imk Kostas g 
t i ir prispyrė ji už Iniusine pa
bueziuot savo nuskriaustai mo
teriai koja.

Kostas atsiklaupęs sude, pa- 
bueziavo kojas savo prisiegelei 
ir likos paleistas ant liuosybes. 
Abudu nuėjo nusiszypsoja na 
mon.

Uždėjo savo dukrelia ant 
karszto pecziaus.

Philadelphia. — Aleksa W(‘- 
ber, 32 
aresztavotas už baisu pasielgi
mu su savo penkių metu duk
relia Alberta, uždedamas jaja 
ant karszto pecziaus, baisei ja
ja apdegindamas. .Sudže pasa
ko tam bjaurybei, kad turėtu 
tiek valdžios, tai jam panaszei 
padarytu. Kudykis pasako su
džiui buk tėvelis tankei su ja
ja teip pasielgdavo už ma-

motu senumo, likos

ja teip pasielgdavo

i
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Tonai sidabro, buszelei perlu ir 
kitokios brangenybes paym- 

tos isz cerkvių..
Moskva. — Bolszevikai kon- 

J fiskavo tonus sidabro, szimtus 
svaru aukso, buszelius perlu ir 

'daugybių deimantu isz rusisž- 
i ir žy-ku cerkvių, ba Ižu veži u 

Ndiszku szkalu. Visos tos bran-
. B 

...
valtelėms Naujoi Zelandijoj.

kada priplauki’ prie 
harijeriaus, tada turi palenkti vaiteliu teip, idant pasekminga i gautis ant kitos puses be ap- 
sivertimo ir tokiu budu iszlaimeja lenktynes. Daug juoku buna isz apsivertusiu luoteliu 
juju loenininkais.

Paveikslas parodo užbaigimu sujudaneziu lenktynių su 
Pradedant nuo paskirtos vietos valteles plauke žaibiniu staigumu, o

su

Isz Lietuviszku Kaimeliu
——— —a-------

SHENANDOAH, PA.

.............'T-—----------------------

Amsterdam, N. Y. — 
sario gražios dieneles, 
žaliuoji’ ir žydi, visur malonu 
ir linksma.

I ’ava- 
viskas

• * ’ *įjos medi- 
/% ;s

Ant pirmo laipsnio /.Magazi
no randasi sukrauti visokį si
dabrinei papuoszai kurie svėrė 
95 tukstanezius svaru, kelioli
ka szirntu svaru aukso, 15 tuk- 
staneziu visokiu brangiu ak
menų 
Viso 
visos 
isz kokios 
likos 
randasi.
nei skarbai turi verties, tai da 
neapskaityta, bet daejs lyg ke
liolika milijonu amerikomszku 
doleriu.

B genybes yra .'r^lld 
. J nešiu dežesia k.m

visokiu brangiu ak- 
daugiause deimantai.

apie 700 dėžės, 
užpeczetytos su parasžu 

bažnvežios skarbas 
payru t as ir kiek joje 

Kiek tiejei bažnyti-

randasi

Isz Lietuvos
Lietuvei užklupo ant Koza- 

liszkiu.
- Diena 26 kovo, 9

sanvaite iszkeliavo 
Antanas Burba, pa

Szia
I net uva

ti Marcelio ir tris vaikai, kai- 
A ntanas
ir

m

lio ir 
paežiu

įsmonas su 
du vaikai. Visi isz

— Darbai ejna neblogiau
sia, daug žmonių privažiavo isz 
kitur bet ne kožnas aplaiko 
darba.

no

plauki’ isz New Yorko seredoje
liepiInamecziu vaiku tiesos yra
neteisingos ir
miau 16 metu gali dirbti \ iso-

kad vaikai že-
f 

kiosia dirbtuvesia.
Isz tojo nusprendimo dmi 

pasinaudos augyfojai 
priyma dau- 
prie rinkimo 

bovalnos mokėdami labai ma
žai už darba.

Atgijo ir laimėjo teismą.
Corsicana, Tex. 

teisme ‘‘isz numirusiu 
Jis ‘‘ 

; atgal 
ligonbutyj. Isz ten jis tapo ati
duotas graboriui. Vėliau atvy
ko jo gimines isz kito mieste- 

at įduot i la
vonu. uranorms atsisakė tai 
padaryti iki nebus jam užmo
kėta už ‘‘balzamavima” ir kiti 
iszkaszcziai. Gimines patraukė 
graboriu t(*isman.

atgabeni i

giause 
bovelnos, 
ginusia

kurie 
vaikus

m

kele negras. < 
szios savaites

— Vietos

mirė” 
pavieto

prisi-
sze

ant laivo Poloniai
Supi edentas ('ooper 

lavelino laikyti 
senoje publikineje 
je del 
viszko 
nes 
prieszais l:iji susirinkimą.

— Ann diena atėjo burti
ninke pas Prana Polgoni, 1221/ 
N. Market uli., wibiirdama ko
kius tai niekus del Polgonie-

Po tam vela atėjo in na- 
ir kada nieko jame nesira- 

daigtu isz

ne 
susirinkimo 
mokslaine- 

A merikoniszko
I iit(*rariszko 

daugelis

I Jot u- 
Kliubo, 

nžprotosta vojo

IK’S.
ma
do paėmė visokiu
namo verties 61) doleriu. Apsi- 
saugokites panasziu valkatų 
kurios

lio ir pareikalavo 
(i raborius

Prisiejo in 
teisina atgabenti ir lavonu. 
Baigiant byla negras urnai at
sisėda ir klausia kas czia daro
si. Manydami, 
žmones isz teismo dūme net 
per langus. Negras byla laimė
jo.
Tiltas sugriuvo, 24 nuskendo.

Waco, Tex. — Kada dauge
lis žmonių stovėjo ant tilto 
Marline, kuris radosi ant upes 
Brazos, prisižiūrėdami kylan- 
cziui vandeniui, staigai tiltas 
sugriuvo drauge su žmonimis. 
Dvidoszimts keturi nuskendo, 
o kiti likos ižgialbetais.

Tai tau pravarde!
Los Angeles, Cal. — Augsz- 

tesnio teismo palydovai laukia 
teismo greito nuosprendi kuš
liui: vieno žmogaus, kuri vadi- 

‘‘The Soda Fountain” ku
ris yra prasikaltęs už padegej- 
yste. Sztai jojo vardas ir pra
varde:

Jjieuiessueusszesszos

panasziu 
atejna iii stuba tyksle 

apžiūrėti ka gali pagriebt.
— Naujoi aptiekei Kazuno, 

3S S. Jardin uliezios, j 
geriausiu gyduolių ir padarys 
jum teisingiausius 
Neužmirszkite 
kos jeigu jum kas prireiks.

t Panedelio vakara 
Vinas Riczkauskas. 
Centre uli.

na

Vilnius.
valanda isz ryto, pulkas lietu
viszku kareiviu apstojo kaima 
Kozaliszkius, paviete Jb’oe- 
kam, padarydami ten krata vi- 
suosia namuosia.
noja apie prisiartinanezius 
kareivius apleido kaima palik
dami tik motores su vaikais. 
Likos aresztavotas tik 
žmogus Savickis 
in Kaszedarus.

Paleistuvyste Lietuvoje.
Kaunas. — Praėjusiais 1921 

buvo

pa vio(o

%

300,000 vokiecziu apsigyvens 
Rosijoi.

Moskva. —- Terp Rosijos ir 
Vokietijos kylo dydelis susi
draugavimas ir tasai draugisz- 
kas ryszis kas kart daugiau 
yra sudrutintas. Neužilgio isz, 
Vokietijos ki’Ufia apsigyventi 
tris szimtai kolpnistu^uyenis 
bolszevikai duoda’ geriausia 

gubernijosia Šamaroi ir 
Saratove.

alsi-
Papuoszimu Ka-bus diena 

pu ”

Diena 30 gegužio 
4 i

arba Decoration Dav. Gal 
Lietuvei neužmirsz szimet ap-
vaikszczioti tuja diena kaip 
tai praejta meta padare. Wake 
up boys. Papuoszkime ir mes 
prigulinezei kapus savo mile
liui kurie su mumis persiskyrė 
neužmirszkime juju ir po 
smert. Mat, jeigu prabaszczius 
paragina 
ka reiko ‘nuveikt, 
szuka bara! o 
miega, tai ir parapijonai nieko 
neveikia.

jnjn

isz pa m o k s Ii n y czi os 
tai visi su- 

kada kunigėlis

— Pas mus atsirado vienas 
ižgama Lietuvis K.... kuris nu
pirko kito žmogaus stubos ra
kandus ir

V v ra i daži-
apie

vienas 
kuri iszveže

duoda geriausia
m. Kaune prostitucziu 
apie 200.

Patikrinus

Didesne ju dalis ne 
Deliui butu

zeme

Atszauke suszaudima kunigu.
Moskva. — Soviatu valdže 

atszauke paliepimu suszaudyti. 
asztuonis katalikiszkus kuni
gus apkaitytus ant smert už 

užgriebimo
bažnytiniu turtu per egzekut- 
nikus.

pasiprieszinima

ju pilietybe, di
desne ju dalis pasirodė esą ne 
Lietuvos pilietėmis ir jos isz 
Kauno iszsiusta užsienin. Da
bar inregistruota prostitucziu 
apie 75.
lietuviu tautybes, 
stokos, jos turi kuobaisiausias 
gyvenimo sąlygas: gyvena po 
5—7 viename kambaryje.

Doros brigados virszininkas 
atsidėjęs seka ju sanitarini sto
vi. Nors dedamos pastangos 
tiek gaint pamažint ju skai- 

bet nesiseka. Susirgimai 
esą reti. Tam tikras 

ju reikalams gydytojas peržiū
ri jas dusyk in savaite; reika
lui esant jis naudojasi bakte
riologijos stotimi.

kada atėjo juosius

rado ant lentvnes stovinti kry
želi, kokis kožnani geram name 
randasi, tai pagriebęs kryželi 
inmete in anglini viedra saky
damas: ‘‘tu man raudos nemo
kėsi už ta lentvne.” 
valanda kada tasai ižgama per- 
praszys kryžių už toki panieki
nimą.

gausite tvarkyt pagal savo nuomonių

receptus.
Kazuno aptie- s ĮANGLEKASIU STRAIKAS *

mire 
1164 W.

Velionis turėjo 46 
kad vaidenasi, metus, pergyveno Szenadorije 

apie 30 metu, prigulėjo prie lie
tu viszkos parapijos Szv. Jur
gio, paliko dydeliam nuliudi- 
mia dvi vedusias dukteres Fi- 
ladelfijoi, tris dukteres namie 
ir tris sūnūs.

■— Juozas Adlis, jaunikai
tis mirė 10 diena Asblando li
gonbuti, turėjo apia 60 metu, 
kuri palaidojo jojo pusbrolei 
Kaz. Zaleskis ir Juo. Czestna 
,su kapelije. Radosi ant burdo 
pas Petra Cziglinska,
Lloyd uli. Prigulėjo prie Ausz- 
ros Bromo draugystes. Laido
tuves atsibuvo isz lyaz. Kalė
dos namo, 337 W. M t. Vernon 
uli. Laidotuvėms užsiėmė gra
bo r i u s M e 11 k e v i cz i u s.

czi u, 
A te j s toji j u tarpe

Nuo kada prasidėjo bedarbe 
kašiklosia, tai ne tik ka nu
kentėjo anglines kompanijos, 
bet ir darbininkai panesza mi
lijonines bledes per neaplaiki- 
ma užmokesezio. Biznei ir fa
brikai taipgi netenka milijo
nus doleriu.

Nekuric vra tosios nuomo- ••

Pastebėjęs 
siunezia 

Kauno miesto ligoninėn.
Atsirado czionais kokis susirgusias, tuojaus 

1 i etų v i szkas prapesor ius 
kuris izsrado nauja būda viri
mo munszaines isz beneniu ir 
orandžiu lupiau, sakydamas, 
jog isz tuja ‘‘ingredijenciju” 
daugiaaše 
liaus. Dabar nieko nedirba tik
tai vaikszczioje po uliezes su 
maiszu ir renka lapinas kaip 
tasai 
“dogi deiments. 
duoda po $7 ir turi 115 grodu- 
su drūtumo, bet nebagas pa
kliuvo in 
sznipus, 
gonka ir da turėjo užmokėt 
bausme, bet “pens profesoris” 
insitaiso da dvdesno ir daro t *

paprasta giszefta, bet kaip ant 
ilgai, tai nežino.

— ‘‘Neragavęs sztopo.

tai < 4 J y

“ ingredijenciju 
pasidaro alkolio-

336 W. '

Ilnr- 
ruizzisstizzii. Kitaip jisai vadi
namas Lea Dirst, ir jis paeina 
isz Sajamos tautos.
Pinchotas likos'iszrinktas ant i 

gubernatoriaus.
Harrisburg, Pa. — Gifford 

Pinchot, kandidatas ant guber
natoriaus Pensylvanijos likos 
iszrinktas 25,000 balsais dau-z 
ginus už savo pries/Jninku Al 
ter; Beveik visuose pavietuose 
jis aplaiko dauginus balsu ne
gu Alteris.

Chicago. — Davis Cold Stor
age dirbtuvėj, 14 St. ir Union 
Ave., 
krito 150 pėdu 

lietuvis
Yuknis, 929 W. 33 St.
užsimusze

elevatorio szafton nu- 
ir ant vietos 

Walter

* Iždirbyste kandžiu Ame-

Szliauliai. — Neseniai Sziau-
liuose buvo toks atsitikimas. "es> .i°K padėjimas gali persi-
Vokietys K., buvęs laike karo 

insimylejo in 
kurios tėvai

i tali jonas renkdamas 
Badai par-, >

nagus prohibicijos 
kurie atomo saino-

czia leitenantu, 
vietine žyde Sz 
priesz apsivedant priverto 
ta okieti pereiti in žydu tikė
jimą. Vokietys turėjo pasiduo
ti, dalyvaujant rabinams ir gy
dytojui, sunkiai apipiaustimo 
operacijai ir paskui apsivedė 
su minėtąją žyde. Žydai sako, 
buk dažnai esti miesteliuose 
panasziu atsitikimu, tacziau ir 
senieji žmones beinažko nepa
mena panasziu atsitikimu.

»> AKYVI TRUPINĖLIAI.

mainvt in 
gerai ar blogai.

Daugelis independent locni- 
ninkai kasikiu geidže susitai
kyt kad ir sziadien su angleka- 
seis pagal juju reikalavimus, 
bet dydesnes kompanijos nesu
tinka, o kad ir “mažesniejo” 
pradėtu darba kasi klosią, tai 
“dydelieje” užkirs jiems kele 
neduodami karu ant gabenimo 
iszkastu anglių in marketus.

Bedarbe jau traukėsi ant 
asztuntos sanvaites o dęrybos 
su kompanijoms ejna jau de
vinta sauvaitia ir da nieko 
svarbio neapsvarstyta.

Kompanijos vis spyrėsi nu- 
muszima mokesties, bet darbi
ninkai laikysis savo punktu ir 
neatstos nuo juju. Jeigu kom
panijos greitai ne duos užgana- 
dinanciio atsukimo, kas ki-

24 valandas — ar

*
praplatina milijoną savo impe- 
džiu per meta, bet mažai isz to- 

miro Lietuvoj pas jo skaitliaus pasilieka, nes ne
vidonai ojsteriu 'suėda konia 
visus.

* Nuo Julajaus 1919 lyg saasi apie mokesti, tai unijo 
Juniaus 1920, astronomai su- bus priversta apszaukti gene

Norints vienas ojsteris JI

Sugar Notch, Pa. f A. a. An
tanas Deimantaviczius apie 45 
m. amžiaus, 
savo broli Roku kaime, Augsz- 
tojoj Panemunėj.

A, a.’Antanas Deimantavi- 
czins gyveno Sugar Notch ir

Wilkes-Barre, Pa. — Juozas 
Belevicžius, 30 m., gyvenantis 
po num. 821 N. Pennsylvania 
Ave., buvo nubaustas $50 ir 
kasztus už darymu munszaines 
ir kėlimu triukszmu pĮplicijos 
korte per uldermunu Neckmun. sirgo upie 4 metus. Szi puvasn-

f 4 bus priversta apszaukti gene-

f

M. Vitkauskis, kuris buvo su 
Boleviczium tapo 
$5.00 ir 1 : :
liudijo, kad Belevicžius dirbo 
munszaino ir pardavinėjo po 
$3.00 kvorta. Juosi aresztavo

> nubaustas 
k asztu s. V i ik au skis

ri sumano aplankyti tėvyne ir 
mano gal ten pasveiks. Isz 
Amerikos iszvažiavo kovo 21 
d. ir, 
dienu, troezia diena Velykų

pasisvoeziaves apie 14 

pasimirė. Czia. Amerikoj pali-

rado dvi naujos kometas o ir raliszka straika po visa Anie
du pelikes kitas vėliaus.

Suvienituosia Valstijo- 
sia randasi suvirszum szimta, 
tukstuneziu nersiu — dažiure- 
toju ligoniu, kurios dažiuri li
gonius vargingiausioje bakuže-

#
rika ir pertrauk t visas dery
bas, o tada kožnas gali dasi- 
prast kas isz to iszkiltu. Vi
sam ergeliui butu kaltos kom
panijos kurios gana ilgaį vii-
kino derybas su darbininkais
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ISZ AMERIKOS

Pažiūrė
si! vo

'4800 žmonių randasi najorki- 
niuosia kalejimuosia.

'Asinning, N. Y.
tojai najorkiniu kalėjimu
metiniam raparte pranesza buk 
Yisuosia kalejimuosia valstije
New Yorko randasi 4800 keli
ninku padalytu 
Aubiini kalėjimo 1 (’lin-

p°

sekaneziai: 
300;

ton 1,500; Great Meadow SOO; 
Sing Sing 1,200.
Viena diena užmuszta per au

tomobilius 28 žmonis.
New York. — Nedėliojo

visas Suv. Valst. likos užmusz 
ta 28 žmonis per automobilius 
o arti 
nelaiminguosia
Isz sužeistųjų mirs apie 20 
žmonių. Szeszi automobilei li
kos suteszkinti per lokomoti 
vas o ant ulieziu užmuszta 28 
praejgia i.

Rode paveikslus peklos, tea
tras užsidegė.

1lackensack, N. J.- 
dimas paveikslu perstatanezius 
Dantes peklos, buvo per karsz 
ta del teatro kuriame tuos pa- 

:ma diena, nes 
eksplodji-

200 sužeista visokiosia 
atsit ik imliosią, 
mirs

(i;il ro-

veikslus 
stuczkcle 
vojo ir uždegė dali teatro. Ke
liolika žmonių likos sumin
džiotais per beganrzius 
teatro laike sumiszimo.
Užmokėjo bausmia už žmogų 

kuris ji apvoginejo.
Pittsburgh, Pa.

McKay, pardavėjas 
ežiu, nuo kokio tai Laiko užtė
miui), buk kas tok i> ji apvogi
nejo kada jisai pardavinėjo 
iaikrjiszczius ant karuko. 
Jimmy palikdavo laikraszczius 
ant stalelio, 
vmdavo 
užmoke>t i

rode 
paveikslu

žmonių
per i sz

— Jimmv 
laikrasz-

o praejgiai pasi- 
laikraszti ir palikdavo 

bleszinaitrjr. Ana 
diena užtvmino kaip kokis tai 
žmogus Lzrme pinigus isz blr- 
szines, paszauke palicijanta ir 
vagi arvsztavojo. Buvo tai Pra
nas McKnight, kuris sake, buk 
net nredamas darbo,
vogti idant iszmaityt paezia ir 
du vaiku>.

Sudže paliepė 
sugrąžyti pinigus vaikui ir už
mokėti deszimts doleriu baus
mes. Jimmy nenorėjo idant va
gis ejtu in kalėjimą ir atsiliepė 
in slidžia: “Paleisk ii sūdžiau,

t u re jo

kalt i n i 11 k u i

Paleisk ji sūdžiau 
jeigu jis man butu pasakęs jog 
yra alkanas, tai butau jam da
vės keliolika doleriu ant 
to, asz 
mia.”

Sudže susigraudinęs tokiu 
szirdingumu neprieme baus
mes, nes da davė kelis dolerius

mais-
už ji užmokėsiu baus-

susigraudines 
neprieme

vargszui.
Apkirpo paezei plaukus idant 

sėdėtu namie.
Akron, Ohio. — Apie ketli

ros pėdas puikiu plauku vyras 
apkirpo savo paeziulei Klarai 
<’ox, 27 metu 
idant jojo 
apleisti narna, rodyti savo pui
kius plaukus aptiekoje idant 
žmonis pirkinėtu vaistus ant 
auginimo tokius plaukus ko
kius Klara turėjo. Kada mote
rėlė ^ugryžo namo vėlybam 
laike, ir nuleido plaukus idant 
iszszukuot ant nakties, 
szias vyras pagriebė žirkles ir 

nukirpo pui- 
Motere tjiom 

teip persiėmė, jog turėjo jaja 
nuvežti in ligonini!i kur 
liaus susitaikė 
darna jam kalte, 
ke, jog

v v ra s

senumo, už tai, 
pacziule negalėtu

keleis kirtimais 
kius plaukus.

inir-

su vyru atleis- 
Vyras pasa

ga nesi už savo neisz- 
miritinga pasielgimą

doleriu idant galėtu 
KUgražyt moteriai

t.l >1 11 L 11<4

milijonu

a i les i

>>Lin

ir duotu

Norėjo pamatyti mirsztanczia 
motina, pasidavė palicijai. 
Danville, 111. — Dodo Car

rington, 54 metu senumo žmo
gus, atejas aut palieijos, prisi
pažino, buk 20 metu adgal nu
žudo savo brolienių 1905 mete 
ir pasidavė gervaliai in rankas 
palieijos. Kada jojo užklausta, 
del ko 
miola kur 
apreiszke, buk da karta 
pamat x t i veidą savo 
motinos kuri buvo

po jojo atsilanki 
m u i mot ina mi re.

(‘arrington 
t a j;i

I )ode

po liek metu atėjo in 
pa pi Ide

ii neužilgio

Dydžiauses laivas ant svieto 
atplaukė in Amerika.

New York. — Seredojt' at
plauko isz Southampton nau- 

dvdžiauses laivas 
kuris

žadinsiu, 
norėjo 

mi lemos 
mirsztant i

Imk*apreLzke, 
pagriebus 

o 
apginti savo gy vo

gė r k le su

broliene (aja dien.-i 
revolveri norėjo ji iiuszauti, 
norėdama.- 
nima, perpjovė 
bril va ir pabėgo.
Gelbėjo savo klūkia, pati ne

teko gyvasties.
Chicago. --- Dvieju 

mergaite Hlenora Broeher, 
teko gyvasties 
bjiczkoje \an<lens 
na nesurado mergaites, suszau 
ke kaimynus ir pradėjo dingu
sios jeszkoti.

ji ;i i

met u 
ne- 

miskensdama 
. Kada moti

kos
mo,

Užėjo ant barz- 
kuri stovėjo užpakali na- 
kurioje rado mergaite surado mergaite 

leliikiji rankoje. Matyt lelukia 
inpiiole in baczka, 
stengdamasi

o mergaite 
savo zohovelia 

iszt raukt i. persisvere ir inpuo 
galva kur ra-

nuvežta in pri-

.— Gui-

loleriu ant loterijos. 
Ižiaugsmo 

<

ISZ ROSIJOS
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Tonai sidabro, buszelei perlu ir 
kitokios brangenybes paym- 

tos isz cerkvių..
Moskva. — Bolszevikai kon

fiskavo tonus sidabro, szimtus 
svaru aukso, buszelius perlu ir 

į 'daugybių deimantu isz rusisZ- 
|jku cerkvių, balžnycziu ir žy- 
pdiszku szkalu. Visos tos bran

di geny bes yra

ant svie-
priguli

jas 
to 
prie White Star kompanijos, 
padirbtas I lamburge.

Tasai milžinas padaro ant 
valandos
Imi 956 peda> 
tonu sunkumo. Plie
nui Šaut hamptono 
krovė su 77.(MM) abrusu, 11,660 
pak Indžiu, 
13.000 paduszku 
10.500 kaldru, .‘’>000 szioniku, 

.‘>200 paduszku, 27 tonu visokiu 
kukniniii indu, ir 5500 ži’urstu 
de

4 4 Majestic”
White Star

mi Iži nas 
25' miles

s
ir daugiau, 

ilgio ir 56,(MM) 
z apleidi- 
laiva pri-

10.000 stalt irsiu, 
užvilkaliu.

>/<r

[ku cerkvių, balžnycziu ir žy-
'.. ..'»<• 
Ji#

įkrautos medi- 
nesia dežesia k'.,įp geležis.

kukoriu,
I6,(MM) puoduku,

torielku, 
13,(MM) toriel- 

ku ir tukstanezius kitokiu rei
kalingu dalyku.
Vaikai vela pasiliks nelaisvoje 

kapitalistu rankosia.
Tuks

turėdami ma- 
žiaii kaip 16 metu vel:i paklius 
iii kapitelis!iszka nelaisvia po 
visas Suvienitas
gal nusprendimą 
Court, kuris nusprendė, jog 
nepihiamecziu vaiku liesos yra 

kad vaikai že
miau 16 metu gali dirbti viso-*

30,000

Washington, D. C. — 
vaikutanczei

Waistijes pa-
Suprenu1

kuris

neteisingos ir

kiosia dirbtuvesia.
Isz tojo nusprendimo dau 

ginusi* pasinaudos augytojai 
priyma dau- 
prie rinkimo

w..........

valtelėms Naujoi Zelandijoj, 
kada, priplaukė prie 

vaiteliu teip, idant pasekminga i gautis ant kitos puses be ap
si vert imo ir tokiu bildu iszlaimeja lenktynes. Daug juoku buna isz apsivertusiu luoteliu su 
juju loeniniūkais.

Pradedant nuo paskirtos vietos valteles plauke žaibiniu staigumu, o 
barijeriaus, tada turi palenkti

Isz Lietuviszku Kaimeliu
——“— —•

SHENANDOAH, PA.

. ..................... T----------------------

Amsterdam, N. Y. — 
sario gražios dieneles,
žali u oje ir žydi 
ir linksma.

I ’ava- 
viskas 

visur malonu

8!/. sanvaite iszkeliavo 
in Lietuva Antanas Burba, pa 
Ii Marcelio ir tris vaikai, kai
po ir Antanas Nismonas su 
paezia ir du vaikai. Visi isz

r>zia

Ant pirmo laipsnio magazi
no randasi sukrauti visoki si
dabrinei papuoszai kurie svėrė 
95 tukstanezius svaru, kelioli
ka szimtu svaru aukso, 15 tuk- 
staneziu 
menu
Viso randasi apie 760 dėžės, 
visos užpeczetytos su paraszu 

bažnvežios skarbas 
paymtas ir kiek joje 

Kiek tiejei bažnyti
nei skarbai turi verties, tai da 
neapskaityta, bet daejs lyg ke
liolika milijonu arnerikoniszku 
doleriu.

>

visokiu brangiu ak- 
daugiause deimantai.

randasi

Isz Lietuvos
ura*   ~ '1 itnr tn  ir n

Lietuvei užklupo ant Koza- 
liszkiu.

Vilnius. — Diena 26 kovo, 9 
valanda isz ryto, pulkas lietu
viszku kareiviu apstojo kaima 
Kozaliszkius, paviete J’roe- 
kam, padarydami ten krata vi- 
suosia namuosia. Vvrai duži
uoju apie prisiart inanezius 
kareivius apleido kilimu palik
dami tik moteros su vaikais. 
Likos aresztavotas tik vienas 
žmogus Savickis kuri iszveže 
in Kaszedarus.

Paleistuvyste Lietuvoje.
Kaunas. — Praėjusiais 1921 

buvo

isz kokios 
likos 
randasi.

— Darbai ejna neblogiau
sia, daug žmoniii privažiavo isz 
kitur bet ne kožnas aplaiko 
darba.

%

Antanas 
ir < 

plauko isz New Yorko seredoje 
ant laivo Poloni#

Suprodentas ('ooper 
>a vel i no laikyti 
senoje publikineje 
je del 
viszko 
nes 
prieszais t:iji susirinkimą.

— Ana dieml atėjo burti-

ne 
susi ri ūkimo 
mokslaine- 

A merikoniszko
I aterariszko 

daugelis

300,000 vokiecziu apsigyvens 
Rosijoi.

— Terp Ros i jos ir 
kylo dydelis susi-

atsi- 
Papuoszimu Ka- 

iirba Decoration Dav. Gal 
Lietuvei neužmirsz szimet ap- 

diena knip

bus diena 
pu ’ ’

Diena 30 gegužio 
4 4

apie Moskva. 
Vokiet i jos 
draugavimas ir tasai, draugisz- 
kas ryszis kas kart daugiau 
yra sudrutintas. Neužilgio isz. 
Vokietijos ketinu apsigyventi 
tris szimtai kolonistu^kuijeins 
bolszevikai duoda* geriausia 

gubom i josią Šamaroi ir

vaikszcziot i ta ja 
tai praejta meta padare. Wake 
up boys. Papuoszkime ir mes 
prigulinezei kapus savo mile- 
mu kurie su mumis persiskyrė 
nenžmirszkime juju ir po

Ljetu- 
K liūlio, 

nžprotesta\ ojogiause pasinaudos
bovelnos,
ginusia 
bovalnos mokėdami labai ma
žai už darba.

Atgijo ir laimėjo teismą.
Corsicana, Tex.

teisme “isz numirusiu
“mirė

atgal
ligonbutyj. Isz ten jis tapo ati
duotas grabiniai. Vėliau atvy
ko jo gimines isz kito mieste
lio ir pjireikalavo

G ra korius

kurie 
vaikus

m — Vietos

juju duoda* geriausia
ninke pas l<’rnim I’olgoni, 122% snl(.rt M1(t j(,igu prabjisscczius
N. Market u Ii., 
kius tai niekus

Po lam vela atėjo in mi

i-nburdama ko
dėl Polgonie-

in.

kele negras. . 
szios savaites

Jis

žeme 
Saratove.Kaune prostitueziu 

apie 200.
Patikrinus

isz pamoksi i nyczios 
lai visi su

ka da kunigėlis

paragina 
ka reike *nu\ eikt, 
szuka hura! o 
miega, tai ir parapijonai nieko 
neveikia.

ju pilietybe, di
desne ju dalis pasirodė esą ne 
Lietuvos pilietėmis ir jos 
Kauno iszsiusta užsienin. Da
bar i n registruota prostitueziu 
apie 75. Didesne ju dalis ne 
lietuviu tautybes. Deliui butu 
stokos, jos turi kuobaisiausias 

gyvena po 
5—7 viename kambaryje.

Doros brigados virszininkas 
atsidėjęs seka ju sanitarini sto- 

dedamos pastangos 
Į-aint pamažint ju skai- 
bet nesiseka. Susirgimai 

esą reti. Tam tikras

Atszauke suszaudima kunigu.
Moskva. — Soviatu valdže 

atszauke paliepima suszaudyti 
asztuonis katalikiszkus kuni
gus apkaitytus ant smert už 

užgriebimo
bažnytiniu turtu per egzekut- 
nikus.

” sze 
pavieto

isz
daigtu isz 

Apsi- 
valkatu 

in stuba tvksle
— Pas mus atsirado vienas 

ižganui Lietuvis K.... kuris nu
pirko kito žmogaus stubos ra
kandus ir

jasiprieszinimaIsz tojo 
parengė 

lydeli balių, 
buvo susedia

(

lel savo draugu 
jau visi

mas
vo
man jojo

in baczka stneze 
do mirt i.

Motina netekus savo milemo 
kudykio papaiko isz gailesezio 
ir turėjo būti
glauda del paikszu.
Nciszsipildo jojo sapnas apie 

dydeli turtą.
Noi t h umberland, Pa

seppe Aiitonuchi aplaike tele
grama isz Italijos, buk jisai 
laimėjo deszimts tukstanezius 
(
d vi lėl io 
< 
Kada 
prie stalo, atėjo kitas telegra-

apreiszkentis, buk tai bu- 
klaida, nes tik per viena mi- 

gilukis dingo. Gui- 
scppe teip inirszo, jog sveczius 
iszvji re 
bosą
buvo pamėtės, 
apie savo laimia ir 
apie nupirkimą puikaus dvare
lio tėvynėje su iszlaimetais pi
nigais. — Ka daryt,
karta žmogų baisei apgauna.
Turėjo pabueziuot savo paezei 

kojas už bausmia.
Konstantas Juo-

st ūbos, nuėjo pas 
praszyti savo darbo, nes 

kada dažinojo 
sapnavo

viltis ne-

(’I ii rago.
das likos pat rauktas in suda již 
sumuszima savo pacziules, o 
kada advokatas paczios ap- 
reiszke sodžiui buk Konstan
tas ne yra vertas pabucziuoti 
kojas savo paczios, sudže buvo 
kitokios nuomones ir apreisz- 
ke buk Kostas gali tai padary
ti ir prispyri* ji už laiusme pa- 
bucziuot snvo nuskriaustai mo
teriai koja.

Kostas atsiklaupęs sude, pa- 
bucziavo kojas savo prisi(‘g(4ei 
ir likos paleistas ant liuosybes. 
Abudu nuėjo uusiszypsoja na
mon.

Uždėjo savo dukrelia ant 
karszto pecziaus.

Philadelphia, 
her, 32 metu

savo 
advokatus

josios pu i- ja • • 1 1 W •L* II 1*1 n Q 1 4 k L" A l rod

- Aleksa We- 
32 metu senumo, likos 

aresztavotas už baisu pasielgi
mą su savo penkių metu duk
relia Alberta, uždedamas jaja 
ant karszto pecziaus, baisui ja
ja apdegindamas. .Sudže pasa
ko tam bjaurybei, kad turėtu 
tiek valdžios, tai jam pamiszei 
padarytu. Kudykis pasakė su- 
džiui buk tėvelis tankui su ja

le i p
5 i n 11 u t o

pasielgi lavo
Ii ilkkOvafe'41 i Ir M

už ma-
/a a 4 x a

nes.
prisi- ma ir kada nieko jame nesira

do paėmė visokiu 
namo verties 60 doleriu, 
saugokitės panasziu 
kurios aiejna
apžiūrėti ka gali pagriebt.

— Naujoi aptiekei Kazuno,
> b 

geriausiu gyduolių ir padarys 
receptus.

Neužmirszkite Kazuno aptie
kęs jeigu jum kas prireiks.

f Panedelio vakaru 
Vinas Riczkauskas. 
Centre uli.
metus, pergyveno Szenadorije 
apie 30 metu, prigulėjo prie lie
tuvi szkos parapijos Szv. Jur
gio, paliko dydeliam nuliudi- 
mia dvi vedusias dukteres Fi
ladelfijoj, tris dukteres namie 
ir tris sūnūs.

— Juozas Adlis, jaunikai
tis mirė 10 diena Ashlando li-

atiduoti la
vona. (iraborms atsisakė tai 38 S. Jardin uliezios 
padaryti iki nebus jam užmo- 

balzamavimakeįa už ”balzamavima” 
iszkaszcziai. Gimines patraukė 
graboriu teisman, 
teisina atgabenti
Baigiant byla negras urnai at
sisėda ir klausia kas ežia daro
si. Manydami, 
žmones isz

ir kiti jum teisingiausius

Prisiėjo in 
ir lavona.

ant tilto

kad vaidenasi, 
teismo dūme net 

per langus. Negras byla laimė
jo.
Tiltas sugriuvo, 24 nuskendo.

Waco, Tex. — Kada dauge
lis žmonių stovėjo
Marline, kuris radosi ant upes 
Brazos, prisižiūrėdami kylan- 
cziui vandeniui, steigei tiltas 
sugriuvo drauge su žmonimis. 
Dvideszimts keturi nuskendo, 
o kiti likos ižgialbetais.

Tai tau pravarde!
Los Angeles, Cal. — Augsz- 

tesnio teismo palydovai laukia 
teisino greito nuosprendi kas- 
link vieno žmogaus, kuri vadi- 

“The Soda fountain” ku
ris yra prasikaltęs už padegej- 
yste. Sztai jojo vardas ir pra
varde:

1 /leu iessueusszesszos

na

Ilur- 
ruizzisstizzii. Kitaip jisai vadi
namas Lea Dirst, ir jis paeina 
isz Sajamos tautos.
Pinchotas likos’iszrinktas ant 

gubernatoriaus.
Harrisburg, Pa. — Gifford 

Pinchot, kandidatas ant guber-

kada atėjo juosius 
h 

rado ant lentynos stovinti kry
želi, kokis kožnam geram name 
randasi, tai pagriebęs kryželi 
imuete in anglini viedra saky
damas: “ 
kosi už ta lentvne.

gausite tvarkyt pagal savo nuomonių
gyvenimo sulygęs: 
f

mirė 
1164 W. 

Velionis turėjo 46

tu man raudos nemo- 
” Atejs toji 

valanda kada tasai ižgama pcr- 
praszys kryžių už toki panieki
nimą.

ANGLEKASIU STRAIKAS
O’

Nuo kada prasidėjo bedarlte 
kasi k losią, tai ne tik ka nu
kentėjo anglines kompanijos, 
bet ir darbininkai panesza mi
lijonines bledes per neaplaiki- 
ma užmokesezio. Biznei ir fa
brikai teipgi netenka milijo? 
nūs doleriu.

Nekurie vra tosios nuomo

vi. Nors 
kiek 
ežiu, 
j u tarpe 
ju reikalams gydytojas jieržiu-
ri jas dusyk in savaite; reika
lui esant jis naudojasi bakte-

Pastebejes 
siunezia 

Kauno miesto ligoninėn.

riologijos stotimi.
Atsirado czionais kokis susirgusias, tuojaus 

lietuviszkas prapesorius

gmibuti, turėjo apia 60 metu, daugiaašė

tai “lietuviszkas prapesorius” 
kuris izsrado nauja būda viri
mo munszaines isz beneniu ir 
orandžiu lupiau, ^sakydamas, 
jog isz. (uju

Szliauliai. — Neseniai Sziau-

kuri palaidojo jojo pusbrolei 
Kaz. Žaloskis ir Juo. Czestna 
su kapelije. Radosi ant burdo 
pas Petra Cziglinska,
Lloyd uli. Prigulėjo prie Ausz- 
ros Bromo draugystes, 
tuves atsibuvo isz Kaz 
įlos namo, 337 W. Mt. Vernon 
uli. Laidotuvėms užsiėmė gra- 
borius Menkeviczius.

336 W. •

Laido-
Kale-

Chicago. — Davis Cold Stor
age dirbtuvėj, 14 St. ir Union 
Ave., 
krito 150 pėdu 
užsimusze
Yuknis, 929 W. 33 St.

elevatorių szafton nu- 
ir ant vietos 

lietuvis Walter

maiszu ir renka 
tasai 
4 4

“ ingredijenciju” 
pasidaro alkoho

limis. Dabar nieko nedirba tik
tai vaikszczioje po uliezes su 

lupinas kaip
itali jonas renkdamas 

dogi deiments. ”
duoda po $7 ir turi 115 grodu- 
su drūtumo, bet nebagas pa
kliuvo in 
sznipus,
gonka ir da turėjo užmokėt 
bausme, bet “pons profesoris” 
insitaisc da dydesne ir daro

Badai par-

nagus prohibicijos 
kurie atome samo-

pap?asta giszefta, bet kaip ant 
ilgai, tai nežino.

Neragavęs sztopo.4 4 * !

liuese buvo toks atsitikimas. jog padėjimas gali persi- 
Vokietys K., buvęs laike karo 
czia leitenantu, 
vietine žyde Sz., kurios tėvai 

priverto 
ta okieti pereiti in žydu tikė
jimą. Vokietys turėjo pasiduo
ti, dalyvaujant rabinams ir gy
dytojui, sunkiai apipiausti'mo 
operacijai ir paskui apsivedė 
su minėtąją žyde. Žydai sako, 
buk dažnai esti miesteliuose 
panasziu atsitikimu, tacziau ir 
senieji žmones bemažko nepa
mena panasziu atsitikimu.

24 valandas — ar
i n s i mylėjo in

priesz apsi vedant

AKYVI TRUPINĖLIAI.

nių in vt in 
gerai ar blogai.

Daugelis independent locni- 
ninkai kasikiu geidže susitai
kyt kad ir sziadien su angleka- 
seis pagal juju reikalavimus, 
bet dydesnes kompanijos nesu
tinka, o kad ir ‘Dnažesnieje” 
pradėtu darbu kasi klosią, tai 
“dydelieje” užkirs jiems kele 
neduodami karu ant gabenimo 
iszkastu augliu in inarketus.

Bedarbe jau traukėsi ant 
asztuntos sanvaites o dęrybos 
su kompanijoms ejna jau de
vinta sanvaitia ir da nieko 
svarbi o neapsvarstyta.

Kompanijos vis spyrėsi nu- 
muszima mokesties, bet darbi
ninkai laikysis savo punktu ir 
neatstos nuo juju. Jeigu kom
panijos greitai ne duos užgana- 
dinaneftio atsukimo, kas ki- 
SBasi apie mokesti, tai unijo 
bus priversta apszaukti gene-

♦

* Noriais vienas ojsteris 
praplatina milijoną savo impe- 
džiu per meta, bet mažai isz to-

Sugar Notch, Pa. t A. a. An
tanas Deimantaviczius apie 45Wilkes-Barre, Pa. — Juozas 

Beleviczius, 30 m., gyvenantis 
po num. 82.1 N. Pennsylvania 
Ave,, buvo nubaustas $50 ir 
kasztus už darymu munszaines 

triukszma policijosnatoriaus Pcnsylvanijos likos h* kėlimą
korte per aldermana Neokman. sirgo apie 4 metus. Szi pavasa- 
M. Vitkauskis, kuris buvo su 

• nubaustas 
kasztus. Vitkauskis

iszrinktas 25,000 balsais dau-z 
ginus už savo prieszininka Aljaus už savo prieszininku Al
ter. Beveik visuose pavietuose Beleviczium tapo
jis aplaiko dauginus balsu 
£u

ne-
(>• Al ter i s.

* Iždirbyste kendžiu Ame- 
zl zl ri t 11 cm

$5.00 ir 
liudijo, kad Beleviczius dirbo 
munszaino ir pardavinėjo po 
$3.00 kvorta. Juos rtresztavo 
Lt 41 Tr«M >1 4-n rt Ij^zizl ■ *1 • *•

m. amžiaus, mirė Lietuvoj pas jo skaitliaus pasilieka, nes ne
savo broli Roku kaime, Augsz- 
tojoj Panemunėj.

A, n.’Antanas Deimantavi-
gyveno Sugar Noteh irežius

ri sumano aplankyti tėvyne ir 
mano gal ton pasveiks. Isz 
Amerikos iszvažiavo kovo 21 
d. ir, pasisvecziaves apie 14 
dienu, treczia diena Velykų, 
pasimirė. Czia Amerikoj pali-

--------------- ---------- J— ___________________•_ j.____ !

vidonai ojsteriu ’suėda konia 
visus.

*

Juniaus J 920, astronomai su-
Nuo Julajaus 1919 lyg

rado dvi naujės kometas o ir raliszka straika po visa Anie
du penkes kitas vėliaus.

* Suvienituosin Valsti jo
siu rnndusi suvirszum szimta, 
tukstuneziu norsiu — dažiure- 
toju ligoniu, kurios dažiuri li
gonius vargingiausioje bakuže-

> ’ A ..A • ♦ • »

rika ir pertraukt visas dery
bas, o tada kožnas gali dasi- 
prast kas isz to iszkiltu. Vi
sam ergeliui butu kaltos kom
panijos kurios gana ilgai vii-
kino derybas su darbininkais
• • A • W • • • • "
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KAS GIRDĖT
Bolszevikiszl 

. puol<* ir 
jog dabar juos 
po 100 milijonine 
Tokia 
amerikoniszka is 
tai 25 dolprius. 
szimtas milijonu 
tavo $51,5(10,(M)0.

Bolszevi kiszk i 
Brazilijai

ki rublei teip nu
turi teip maža verte, 

\aldže spaudo 
bumaszkas. 
turi

]»i n i v.
I ‘ries/, 

rubliu

S

bumaszka
I k

kare 
kasz

k;t nuvedėvp¥ofesori in dydeli 
kambari kalėjime kur stovėjo 
baczkos su szviežia mesa, sa
kydamas jog tavlengviauRes 
būdas panaikinimo prieszinin- 
ku nes geresni szmotai yra par
duodami d(*| žmonių o blogesni 
yra suszerami del žvėrių žvt*- 
rineziujo. Aplink kambarį ka
bojo
teip kai] 
lenką

Matai, tiejei supjaustyti kū
nai tai tie.k
x'lilys, kada užbaigė 
vata, tai mes su 
••cm kaip ?qi g\ valiu.
I >. na i k i ui i
hz k axlami in žemia. kad 

sunaudot i
Kada suszandom 

revolincijonierius,
atneszam jojo kuna in czionais, 
sukapojame ir parduodame.

ir pcilei 
mesiniezin je.

k aIbejo

pjūklai kirvei
> Vaši 

profesoriui:

LIEŽUVĖLIO LIGOS.
V 

atkartoji-Nepaisant tanku 
ma liežuvėlio uždegimo mažai 
tėvu žino tipii* jo pavojingumą. 
Idant gerinus suprafsti, pir-. 
minusia apsiimžinkimi* su lie-

G

Keliaukite drauge 
su Dede Samu

al laiikx silo szimrl >.i\ o 
Šamo k n\ gul

svarbius faktorius ligose.
Skaitytojas gal, kada nors 

savo gyvenime, sirgo su liežu
vėlio uždegimu. Apart to užsi
degimo kartais mažos votys at
siranda ant liežuvėlio, ir nuo 
to paeina karsztis, < 

skaudėjimas, 
skaudėjimas ir plcvuotas liežu
vis. Kartais liežuvėliai užkrės
ti su pūliuotais 
pagimdo skaudulius.
eziausia liga liežuvėliu \ ra pa
prastas padidinimas. Jeigu

IN PI LIA V A
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

VESTIILS. .... 20 Gegužio. 

ORIH NA 27 Mojaus, 8 1 Jeįoi 
0ROPEŠA 10 Junaus Ir 22 Jujy

VAI BAN
Tiesiai in Cherbourg. 

Southampton ir Hamburg.
; Visos atskirtos kajųtos. Nėra I
| extra mokeseziu. i

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

SANDERSON ft SON Inc. Agentu 
2« IHtOAinVAY. NEW YORK.

Cįiicage: 117 )V. Was|ilng|on St. 
Ar pas vietini lahakoreziu agentn.

*o**«»*w*«» o — —i —

suprast i, 
apsipažinkimt*

žuvelių. In vairiose atidengtose 
dalyse yra daugybe, me- 

degos vadinta lymfatiszki gu
zulai, kuriu užduotis yra ap
saugoti kurni nuo sugėrimo pa
vojingos medegos. Liežuvėlis 
yra plaeziai žinomas pavyzdis 
lymfatiszku giizuliii. Atliekant 
savo darba patys gali Imti už
krėsti arba užsidegti skaudžiai 
ar kroniszkai.

Skaudus liežuvėlio uždegi
mas matytas kiidikyst«*s ligose 
kurios prasideda su iszberi- 
mais.

kūno
kaulu

drebuliai, 
, galvos

CITY OF VALENCIA 25 Mojaus 
ORIH NA 27 Mojaus, 8 Liepos 
0ROPESA 10 .lunaus Ir 22 July 
VA^ipyCK 17 Janulis ir 20 July 
\ Al BAN .............................. 15 Liepos

4 *

gemalais kas
l’apras-

- įblei 
kur

labai 
pinigai 

turi mažiausia \erte vadinama
)>al iko

Rei. I ž tuksianti ivjn mokasi 
25 centai. Stiklas alaus Brazi
lijoj kasztnojc keli szimtai re-

Rusis/ki rublci lenais \ ra
pigus, nes už \ iena rrjn galima 
jnjn aplaikxti penkis >zimtus.

J”-

Du I ranenzi-zk i 
b’rancijoi, kotino 
su kurio pagialba galima pra 

•ilgyt žmogaus g\ \a-to ant 
szimta penkesd 

pana-zus 
žl7! 
va La i

111’ i k - i 11 ICZr I 
nrasti bude

g\ \ a-1e 
leszimt s met u. 

iii radimu, 
jogui iii k u na.

na nd i ngn, 
bet m* visiems. Ant intrxszki 
mo t u ju va i.-t n 
velyt tik tiejei, kurie

Yra tai 
kuri ildeidžr

Tas butu

ženklina k a ir gy- 
savo gy- 

juom pasiel- 
Kamgi

szviežia žmogiena 
gali- 

del musu 
ne-

prastas padidinimas.
liežuvėliai labai isztinsta tas 
sulaiko praryjima maisto, irgi 
sulaiko i n kvepinto kelia.

(lydytojai dar nesutiko kas
imi; liežttveliu darbo ir vertes.

kalbant pro- 
kudikio liežn- 
negu augusio.

117 )V. WaK|iiii|0ę>n 81.

ma jaja 
d į augu ’ 
geistinus

Po Piju žodžiu atėjo keli mė
sininkai. iszneszi* 

žmogienos

TAMAQUA, PA.Yra faktas, jog 
porciona liszkai, 
vėliai didesni
Kuomet kūdikis sulaukė ketu
rioliktu metu jo liežuvėliai pra
deda susitraukti ir mažesniais

prasideda
Turime atsiminti, jog 

skaudžiama gerkit* ir uždegtaf: 
liežuvėlis yra pirmiausi apsi- 
reiszkimai dvieju pavojingiau
siu kūdikystes ligų, t. y., szkar-l pasidaryti, jeigu neligueti. Bei 
lotinos ir difterijos. jeigu liežuvėliai ligimti

Laike szkarletinos epidemi-| normalia sumažėjimas 
ju patartina
les egzaminuot i r(‘guliariszkai. | tus liežuvėlius, ypatingai jeigu 
ir kuriu 
ypatingai tie

viename

r u rime

Ji pasako

KOŽNA SEREDA. 9 ryte iki 8 vakare.
2-|ras Floras • II WEST BROAD ST.

kvies baož
kas žmogienos ant vežimo ir 
nuvežė in mesinyezia.

\diaiis profesoris dažinojo. 
Imk nupirkta blauzda, per dak
taru
-e>eru nes, 
budeliai ana diena suszaude. 
Prof. N. visas sudrėbėjo isz 
piktumo ir susijudiiiimo ir pri
slėgė visa dal\ ka pvrstatyt in 
aiigszcziausia va Idžia.

Po 
nnsidaxu* 
czekos p ra szyd ain a s 
mo su draugu 
aplaiki* apreiszkima kad drau
go Vasilenko jau nesiranda ant 
svieto.
žinojo, buk

ta t- 
epidemi-1 norma lis sumažėjimas nepraši- 

visu vaiku gerk- (leda. Patartina iszimti isztin-

AiilsimolTa. buvo tai jojo 
kuria bolszex ikiszki 

ana < 
visas

gerkles užsidegtos, vaikas ar suaugės serga liežtt- 
kurie nors syki Į velio uždegimu.

irgo, per visa laika turi būti
Tas ap

saugoja kitus vaikus. Yra fak
tas jog szkarlat tuos ir kitu už 
krecziamu ligų užkrėtimas pa-

JKKil
o ga usi t (* I )< •< I<'

jumis \ i.-ka ka norit<* žinoto apie kelione. Yra is/.driiknota 
gausite pilnas informaeijas apie 

laixii-, kurio priklauso prie Suxie,

Tevvne, lai raszxkite 
e d v k ai.

sau pa
turi už

sziolri
sau pirkli gy 

galim.i.
teipgi sulai

galot u

tekt inai
negalima bux
vasties, dabar tas i>n>

d iszradimas

p 1111 g 11.
()

1 g
kambaryje.

Tas;
kytu gymdima vaiku pas tur 
ežius, o pa> 1 
padaugini u.
imti del daug 
bet tas nedim 
lindimo.

\ argszus gymdima
1 Igas

(

amžis gali 
•liu gem daigtu.

keliu dienu profesoris X. 
kai n i.šori 

pasiniai i- 
Vasilenku, bet

iszplat intas

Kuomet ypata
per žiema liežuvėlio uždegimu 
serga daugelis liežuvėlio ligos 
gemalu inimti, ir kaikurias li
gas. Žinoma, daugelis liežuve- 

tu. 1 lio inimtu

kelis svkius

vela pas
praseziausia
kurio liga serga bet nežino, jog | per veikimą

daugelis

gemalu isznaikinti 
balto kraujo cze- 

geinahi. ne 
iii kana 

per limgatiszka nicdega ir ga
gas.

liti. Bet 
isznaikinti ir pereina

.jtl.-u kalboje.
t nited State-' I unijos
\alsti.ju valdžios. Nepai.-anl ar važuojate treezios. antro- 
ar treezios klesos,

Trrezios klesos
2. I ar G loxoms. 
ir <
Į»asilink-iiiinimo.

» I <1 • »

I <‘lpgl

Auksas apkvailini’ 
žmonių >u ^a\ o sz\ ic 
sau nekurie permato. I ž auksu 
žmonis niiejtii ant m iriu dug
no — ir rjna.

Kokia tai kompanije isz k’i- 
Jadelpliio-.
dugno mariu 
va LiHit.inia. 
ant svieto.

daugel i 
a. Trip

I>a;id\.> i/garni isz 
nuskendusi lai- 
il\ dz an-e lai va 

tada radosi. 
Ant tojo laivo, kaip atniys 
skaitytojai, dingo daug turtin- 

Xekiirie turėjo su 
kcl'n Ii ka t ukstan- 

ezin doleriu aukse. Laive rati- 
laxonn moterių, 

vaiku ir vx rtt. Bet ne 
rupina-i toji kompanije. ► 
biau.-e idant 
a 11 k -a. 
maža vaiku kuriems 

Zob( >\’ele 
linksmybių

I 
liti k-m) l»ia 
aid >e.

gu žmonių, 
sax nu po

<
kokis 
laivo.

da-i daugeli

ižgauti isz laiv 
Ir k a (•/.(*

žiba n t e 
džiau.M* 
suamiia i r mok\ t i v; 
d \ < 1 z i a u - i a 
tr\ \ -

apie juos 
'ar

< > 
stebėtis i>z

kokia tai 
padaro dy- 

'eigu 
ūda 

savo

l-z Mo>k\o>
apra>zo

ypatingai pardavinpji- 
nužudvtu kali-

privatiszki da-
apie žmoge-He>zi ma i 

dvsta, o 
ma žmogienos 

aukszt(*snes klasos

line-

ninku 
žmonių.

1 )akta ras A n išimo f f as 
jas ant Šeimoj rinkaus, nupir
ko blauzda, verszienos, bet at- 
neszias namo iszrode .jam nu
žiūrėta ir pradėjo im*sa t iri net 
pagal savo daktariszka žinys- 

galo daejo teisybes, jog 
o blauzda jaunos mote- 

nusi-

czekos” ku-

ta, ant
tai biiv
res. Snviniojas žmogiena
davė su skundu pas dranga Di- 
rudžinskn, vada “
ris buvo vienas isz kruviniau
siu policeisku szunu, pasaky
damas jam kur žmogiena pir
ko.

Kamisorius
pažiurėjas 
daktarui
j r

t i apie tai
rusta

reiszke
ap-

1 >irudžinskas 
ant mėsos paliept* 

malczait”
prižadėjo padaryt i 

sliectva, bet ant to užsibaigė.
Da k t a r; i s A n i s i m o f f < i s

apie savo tirinejima 
profesoriui N. 
dinsta kalėjimo 
melde idant jam prigialbetu 
iižbegima pardavinėjimo žmo
gienos, ka tas ir prižadėjo. 
Profesoris N. turėdamas laisva 
inejima in kalėjimu, nusidavė 
atlankyti kalėjimo dažiuretoja 
dranga 
mas su 
nes žinojo, jog tik tokiu bildu 
privers dažiuretoja ant paleidi
mo liežuvio. Kada Vasilcnka 
jau buvo užsitraukęs, ir ant 
užklausimo profesoriaus ka 
darp su kūnais suszaudytu

turėjo
dakla ra ir

kuri*

ka tas

Vasilcnka, pasiymda- 
savirn bunka vudkos,

Vėliaus profesoris da- 
Vasilenka nemo

kėjo sulaikyti liežuvio ir likos 
supjaustytas del žvėrių.

Xno tojo laiko virszininkai 
czekos suprato, jog isz to gali 
kilti jiems dydelis pavojus, pa- 

parda vine! i žmogiena
bet daktaras 
dydelio 
mylemos 
rusta 
ežerei

liovė

gaunate. 
kambaruo>e 

l<‘l inkiiho, pasilsio
su\ aziioja

(

užtektinai gėrio valgio.
Stebe: ite kaip pamaty-

keliaxima: buvo pagerintus

serga.
Difterija serganezio pirmas 

apsireiszkimas yra skaudžia-
Isztyrinrjant ma- Ii pagimdyti invairias ligas.

Daugelis gydytoju tiki, jog 
ar neturi žilai | reumatizmą pagimdo užkreti 

in kuna pci 
patys užkreti- 

pagimdo reumat iz- 
ma, dažnai veikia ant plevnoto 
szirdies pamuszalo. Tas pagim
do endocarditis liga. Endorar- 

yra uždegimas

ma gerkle.
tyt jog liežuvėlis užsidegtas ii
isztines ir turi
balta lopą mainanezio didumo, mai, kurie ineina 
Yra d i fteri jos pradžia. Į liežuvėlius. Tie

mai, kurie

\ is ta pati patarmix ima 
pasaživ] iai

Turi kambarius 
lel pasi \ ai kszezioįimo vieta, 

\ i-a x igada.
?it ka i p da ha r t reezio- klv-os 
per I nited Slates I Žinija.

Apmokėta Kelione
Jeigu truuk-itv i-z Tcvxiies gimines, tai tegul jie 

Pilnai
Tada 

gauna gera

gimines
xa/.iuja po priežiura Suvienytu Val-tiju valdžios.
apmokėkite ju kelione per I nited States 
t’krai žinosite kad jie yra gerai prižiūrėti 

>aimiai at\<*žti.

Gausite Knygute Dykai
padėta kiipdna o gausite 

kuri pasako \ iska ka norite 
žinot i apie keliom*. Nieko jumis ji uekasztuoja.

United States Lines
Moore <£• McCormnch, Inc. Roosevelt Steamship Co. Inc.

45 Broadway, New York City

papuczkos,
I Juiija.

DAKTARAS I. 1IQDGENS
PhiladclipMa Specialistas 

Užslseiiejusiu ir Clironlszku Liga 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, p< r daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote duo maneu yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviazkl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kili 
esą padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Įraukti yra 

! pavojinga.
Viduriu netvarkos, aptrauktas lie

žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas szir* 
dies. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberitnal,
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stekas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

Rumallzmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isz.tine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir trot e nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz. ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai, pailstat, pikti, iszbliszkusis ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, 'Mcausmas gerklėje, stokus en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
isząisz.kinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausios Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Kožna Ketvergių Fetnyczla Ir S ubai s.

perveln pasek
si! ant i toxin. | (litis

pamuszalo. Yra rimtas dalykas 
kuomet szirdies 
ligotas nes tas 
dies dureles.

gailesezio 
s(*seruu(*s, 

ir dabar
žmogienos

slier t va

Anisimoffas isz 
netekimo 

užvedi* 
Im

li kos pa- 
szaukti ant iszsiteisinimo.

Laike slieetvos ketina iszejti 
da bais(*sni atsitikimai, kokiu 

už bjauriausiunenegirdėta 
cariszku laiku.

’ J

ATSAKYMAI.

W. B. Duquesne, Pa. — Jei
gu jums agentas gvarantino 

jisai apie tai
agentas

sugrizy ma, 
žino nes
duotu szi]-korte. Xuejkiti* pas 
agentu, ir tegul jums tuja gva- 
rantima paraszo ant popieros, 
kitaip nepirkite szipkortes, jei
gu jum tos gvarancijos m* duos 
ant popieros su savo paraszu.

Kaz K.
del kitu.
saugojome* skaityto,jus, jog jei- 
pi ka danesza. in laikraszti te

su prisiimt imu.
paymam žinu-

tai 
kitaip jum nepar-

Shenandoah, Pa. ir 
Jau nekarta ap-

i rK

gul nevilkina
Daugeli kartu
tia isz angliszko laikraszezio, 
tai po keliu dienu danosza, buk 
teip nebuvo ir reikalauji* idant 
antru 
riau.
me jeigu
neszima in laika.

patalpyti
* I

kartu patalpyti “g(*- 
Kita karki to nedarvsi- 

patis neprisiims da-

Kate buvo priežaste žudinstos 
ir savžudinstos.

Lvavas. — Visas miestas 
Stanislavovas persiėmė baisiu 
atsitikimu kokis atsitiko

; Wladyszo.
isz nelaisvos 

jojo suims, labai paliegias ant 
sveikatos bet niekas nedasi- 
prato, jog
to. Terp tėvo ir sūnaus atsibū
vi nėjo tankus barnei už mažiau 
sės priežastes. Ana diena jau
nas Wladyszas nuszove kate 
už ka likos pabartas per tęva, 
sūnelis isz piktumo paleido 
kulka tėvui in szirdi nžmusz- 
damas ant vietos, po tam mir
tinai sužeido motina. Po tam 
sūnelis paleido sap in krutinę 
tris szuvius ir atliko ant vie
tos. Motina pasveiks.

mylioje* kupeziaus
Nesenei sugryžo i

GYVENIMAS
Sz. Marijoi Panoi 

PIIEAe TIltTAI ŽSe.
W. D. BocskowsM-Co.

» ^-i i a — ——.

sze i -

sūnūs kente ant pro-

t

Mahanat CIK?. Pa.

gydyt i szi rd i es

sveikatos afi- 
slaug(

pamuszalas 
pagadina szir- 

Liežuvelio Ii

Praeit).^* daugelis nestipriu 
difterijos atsitikimn buvo klai 
dingai vadinti liežuvėlio užde
gimu iki buvo 
mingai
Kaip greitai tėvai patemija už
sidegtus liežuvėlius, szeimx nos 
gd\ tojus arba 
cierius arba apielinkes
turi būti paszaiikta ir turi im
ti tepalu nuo liežuvėlio ir sius
ti in laboratorija del bandymo. 
\ aika laikvti atskirai nuo ki- 
tu vaiku, pakol aiszkiai suras
ta. Tas sulaikys užkrėtimą nuo 
kitu vaiku jeigu bandymas pa
rodys, jog difterija klaidingai 
vadinta liežu\elio uždegimu.

Kroniszkas liežuvėlio užde- 
pasekmes asztraus 

ni(*kuomet
I A(‘Žll-

bet m* aiszkiai 
užsidegtas tik kuomet liga už
puola visu drutumu. Kituose

girnas \ ra
užk ret imo
v i s i sz k a i n (* i szgy d y t a s.
velis isztines

kuris

visu drutumu. 
atsitikimuose liežuvėlis atrodo 
mažesnis negu paprastai.
yra taip vadinti 
liežuvėliai. Paskesnieji yra pa
vojingiausi nes juos galima ne- 
patemyti kaipo pradžia pavo
jingesnes ligos.

Padidintas liežuvėlis kartais 
suvienytas su adenoidais, ir 
visuose atsitikimuose kur rei
kalinga iszimti adenoidu augi
mus reikia ir liežuveli iszimti. 
Kalbant apie liežuveli reiszkia 

teknikaliszkai

Tie 
insmaigyf i

SU

kas teknikaliszkai vadinta 
gerkliniai liežuvėliai, du, viens 
ant kožno szono gerkles že 
miau liežuvio.

szono
Yra k'pa mede- 

ga gerklėje, bet liežuvėliai, ku
rie randasi siauroj praėjimo 
vietoj nuo burnos in kosergali, 
apimti kuomet ypata serga 
liežuvėlio uždegimu.

Yra szlapia paduszkute už
pakalinėj gerkles 
minkszto g 
kute, kuomet isztinsta, pavirs
ta in kas paprastai vadinta 
adenoidai. Ta paduszkute ir 
vadinta kosergalijus liežuvėlis.

Liežuvėliai susideda

virsz ir už
Įomurip. Ta padusz-

rnfa

isz k a
daktarai vadina limfatis^Įcos
medegos. Jpse randasi daugę- 
lis kraujagyslių
gleivėta plonute odų. kuri su
stiprina burnos ir gerkles vi
dų. Liežuvėliai užslepia dali

ir uždengtos

plevuotos meclcgos kuri gal pa- 
gelbsta atpainįoti gemalus ir 
ipažas daleles mineraliszkos ir 
apgmenines 
randasi ore kuri in|cvepiame.

** . .. * -a a

mod egos kurie

Apart to užslepimo, liežuvė
lis turi pqiryjifno ypiitybęs. 

iir/alnnimnLi i >•Tie darbai, užslepimas ir pra 
•• i ik

- . iaezuveiio ligos 
daugeli sykiu pagimdo szirdies 
ligas.

Apart szirdii’s ligų ir reuma
tizmo yra daugelis kitu Ii 
kurios prasideda 
liežuvėliu.
neseniai rado IG invairiu ru- 
sziu gemalu in daugeli liguotu 
liežu\vliu, kurie buvo iszimti. 
Radimas tu gemalu yra aiszkus 
prirodymas jog liguoti liežuvė
liai yra užkrėtimo centrai.

Jeigu liguoti liežuvėliai 
pmdo ligas, kaip galima ;

\ igada ir bu?

Iliiszvkite o
I.-/.pildykite žemiau?

< 1 v kai k i lygut r

Vienas

gu 
su uždegtu 
gydyto ja s

atminties,

I ■
I

liežuvėliu, kurie

pa
gimdo ligas, kaip galima apsi
saugoti nuo iszpletojimo tu li
gų? \ ra tik vienas atsakymas: 
liguoti arba padidinti liežuvė
liai turi Imti iszimti. Kas tik 
kenezia su skaudžia gerkle ar
ba jeigu sunku praryti turi 
matyti gera gydytoja, 
gydytojas pritaria iszimti lie
žuvėlius, reikia juos iszimti. 
Svarbu in laika iszimti liguo- 
tus liežuvėlius. Nelauk pakol 
reumatizmą arba szirdies liga 
užpuls. Kuomet szirdis syki 
pagindintas jau sunku pataisy
ti.

Keli metai atgal gy d i tojai tik 
piovo padidinta liežuvėlio vir- 
szu. Tas jokio gero neatnęsza, 
nes in laika vėl užauga. Dabar
tiniu laiku iszinia liežuvėlius 
uždedami instrumentą apie lie
žuveli. Tokia operacija visai 
nepavojinga. Kuomet liežuvė
lis taip iszįmtas nepasilieka jo
kios medegos, kuri galėtu isz- 
nanjo gimdyti padidinta liežu
vėli.

Suv. Valstijų Vieszos Svei
katos Biuras sako, jog tuoj po 
iszemjinu liežuvėliu svęjk;ita 
vaiku ir užaugusiu Į>ageriuta.

—Foreign Language Infor. Service.

jeigu sunku
Jeigu

REIKALINGĄ AGEJPPU

MARSZKINU
> \*ri ' '

DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
roikalaujo ageptu parduoti Ju i^arsz 

kiniui tlqeog peažio(tbjain^. Pigios 
prekes. Sonipelei dykai. 'Madison Mills

“ _ _ _ 11 IL 1 T i

kinu» ttoupg ne.Hziotojams.

503 Broadway, Now Vork.

Parsiduoda Farmą

Mano kaiinlniiN parduodu labai 
savo1 fa r ni h. Nepraleiskite i

Joseph' Ger iba,

f ' I

ad.
1
1

♦ 
♦

t

savo .. . . . . .
kurie nuiiiojt plrkjJMurinu nes 

oi

‘ ' ^osenhlGeriba,
i|!r

I plffei

Ji jrnji-
,J%'S

I k1 •

U. S. Shipping Board,
Passenger Pept. 605EU,

45 Broadway, New York City.
ITisiuskite man dykai jusu knygute apie kelione ir apie 

Suv. Valstija Unija laivus

Mano vaidas

I ’lyczia

Mi< tas

♦

♦ 
♦

U. S. SHIPPING BOARD
45 Broadway, Pass. Dept. G05EU New York CityPass. Dept. G05EU

FARMOS—FARMOS ( II A S. S. PA K M L E V 
Kcal Eslate Agent Notary Public

Asz turiu 200 geru formų ant parda
vimo. Pirkite fnrmas (a syk nebijosite 
bedarbes ir sunku laiku.
I 
lh*l dauginus žinių klauskite fantui 
katalogo. Adresu vokite:
Joseph Stankus Farm Agency, 

Fountain, Mich.

“ , Parduodu 
piginusia preke su mažu iiiimikejimu.

.1.13 r

Pamėginkite naujo— it

Ruffles
Su u^r©gi8truotu vąUbaienklluSuv. Valst. 

Tuteiim Biuru.

Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmufian- 
ėios ypatybės Siamo vai«to idūtos, _   1 M ___ ! . • v 1 _   
kvepalo.

RuflJea yra inoai paveikiantis 

pulkui plauku autaisytojas', kuris

su priemaiša priimu i ui švelnaus

pleiskana pašalintojas — begaliniai 

patiks kad 
ir ęadniau- 
aial yputai.

i

t

r

4 > V- - • k«, • S4!if

Raffles
> 1 t . ■

> iuivd>A\bkl it
S. ) • ♦ ■

m \i nn siA'(>
Ii. uipian; liAik’

i .. '<• 1 I’. . 
u • •< ■ i h į

ItRHOk 1 N X
I V f »|.» K

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Kandavojamo namus, koletąvojame 

randas ir teip tolinus.
238 W. Centre St..

Ofisos valandos: 10 ryte iki 8 vakare. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras) 

Pottsville, Pa.

Malianoy City, Pa.

KVITU
■« ma - - - - ' 50c.

KVITU Knygele Draugystėm*, del 
KautoriauH nog sudėtu pinigu ant 

60c.

Knygele Draugystėm* del 
Iszmokejlmo pinigu ligonis- 

f * A

HUBlrinkimu -------
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 

MAHAMOY CITY. PA-

Aptiekoso 
parsiduoda 
po,65ę. arba 
atsiuskito 
75o., tad 
atsiusimo 
per paSta 
tiesiog ii 

! laburu- 
torijoo.

Būtinai 
rvikąluu- kito ,V1 
šitokio 
pakelio.

, Žiūrėkite, 
kad butų

▼aĮs- 
bazei

i yre kite,

inkaro
* »

enklls.

CUNARD-ahchOR
GREIČIAUSI MODERNIŠKI LAIVAI 
PASALL1JA. GERIAUSIAS l’ATAR- 

N AIM AS VAŠAZIERIAMAs.
I * " * • I

Jusu mieste randasi musu agentas.

rdtacM.

ALCOHOL
MWUCtUCe

butų 

’ INKARO 
VALSBAŽEN-

■ . J z

iv A

Ištampytos 
Muskulas^ 

Vantų 
Sk a vilkimą, 

Galvos
Skaudėjimą, 
Persalimą.

Temykitc# kad

—
Nutrinkite savo 

skawsinM
Rcųmatiškus, 
Neuralgiją, 
Šlubumą) 

Niksterėjimą
YORK

Ii LIS.

PARSIDUODA KARMA.

In Lietuva, Lenkija, Rusija, l^itvija, 
Ukrainla ir visus Baltikes Valstijas.

......... ...... .. 25 Mojaus 
..... ............. J7 Junluus 
Trvczia k lesa $103.50

SAXON IA 
(ARQNiA 
Kabineo $130.

Tax $5 extra.

Per Liverpool ir Glasgow
H’YTHIA .................................. 21 Mojiius
COLVMBIA .............................. 27 I

T 1 T ii

Mojaus

Idiskurci.ia su palydovu su kondicijas

tr Llbava:
Per Cherbourg KOŽNA UTARNJNKA

prie Šo.utlianiptpii in Danziga, Pilava
t.. 1 - 1 1 ” ’ • I

Laivai: MAURETANIA, AQJTITAN1A 
JR BERE?NGĄRIA.

Per Anglija ar Hamburgą in Dan/.iga
- I IKnvn ilA? Toy r>YirnUwka S I Ihnvti flArJ Tnv f K nvh'M

140 aktorių. 300 aktorių Iszdirbtos 
žemes, rešzta glrria. Trys miles nuo 
Rock Glen. Pa. (t.f.)

MRS. MARY GELGOT, 
R. E. D. Sugar Loaf, Pa.

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda ..............  $107.00
In JLįepoju.....................$107.00
InPiliava-Karaliauęziu $106.50

‘ ( War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar

In Į^epoju

cziausianie paszte laike 25-30
dienu.

P. MIKOLĄINIS, 
Ison Ave. Brodclvn. N.Y.53 Hudson Ave. Bn
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RAUPUOTOS.» dingą. Giliausia inspudi in ji
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Įdare jo mocziutes prakilnus ir
1 *• « W V • • * a aToli nuo czia, Kinijoje, ant malonus būdas. Visi kiti sc- 

yra ma- niai, kurienis 
vardu K ir.n-t 

kaip du žiaurus ir sziurksztus.
jcnie-l jie ji lojodavo, net ir tada, kad 

Jėzuitu i>z

v.p°s Yang-tse Kianv 
zas kaimelis,

Tenai, danginu 
atgal,

•e- j karto
jis kartas nuo 

patarnaudavo,
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Fi

*

F
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i
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Li.n.
szimtu metu 
riai, pasiusti tėvu 
Ispanijos, pastate maža koply 
czia. Daug jie pade.i > vargo, 
daug karsztu maldų ir budi ji 
mu, daug vi|-szžmogis/.ku pasi
stengimu, kolei palenki* sau tu 
kaiiniccziu szirdis 
nekuriuos prii* tikejim » m 
zaus mokslą. 1 
re ir kiti užstojo 
Lan, sukeli*

, iszžudyti i.......p,,... ,.
griauti koplyczia ir persekioti 
krikszczionis. Visi krikszczio
nis buvo nugabenti in viesza 
vieta, kaimo viduryje, ir ver- 
cziami buvo mindžioti knžiu, 
kuris buvo priesz juos paguldy ' 
tas. Nekurie į 
dinami, tuos nuteisė gyvus pa-;

rms

buvo
Dažnai

su didživ

tare Cha

tarė mocziute.galva ateina,”
PJj» yrą nęapsąbopiąi fpąfo* 
utis. Jis myli, kąda mes su ^uo-

» u

A Mfc m■ .a> 4*.......

mi kalbamės isz
1 J • ! ’
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jis stengdavosi
jiems patikti. .Jie niekada 
būdavo tikrai patenkint i.
savo moeziutei jis nepatikdavo 
tiktai tada, kad perskubiai vis
ką darydavo, arba Imdavo ne- 

!;• privcd'L paklusnas, ar kada meluodavo, 
yra labai pil

kogeriausia 
ne- 
Gi

ky k tai, ka mastai; sakyk Jam 
atvirai, ko nori, kad Jis tau 
padarytu.”

Vaikutis atsiklaupė szale se
nutes ir su aszaromis ir dusą- 

slivo karszta
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Juozas V|esą is? Scranton, Pa. kuris pirko laivakorte
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Jn.|<) szis paprotys yra labai pa
llet kad i tie mi prastas tarp kinieeziu.

Bet gera sėkla pradėjo leisti 
jo szirilyje. Ji turėjo 

I iszaugti in didi medi ir atąesz- 
ti gausius vaisius Vieszpacziui.

Viena diena 
namon mm upes, kurioje jis 
žuvavo drauge

Jo tėvas szale grinezios 
o malkas. (’han nu

in Kum t
iuka!bėjo 

su-
nmszi, 

misijonierius
diegus

nuo

gaiš.
lauke kirt

Chan parlėkė

su s'avo drau-

pusi rode nepaju-! b(’K'» prie j<> parodyti savo tos
i dienos darbo pasisekimą, 

laidoti; kiti iszsigande, lipo ant ' staiga jis atszoko atgal ir 
ko- (,'l>o:

Ai, teve! mano teveli!
Jo riksmas dasieke motinos 

ausis. Toji atbėgo. Ji isz isz- 
mirtinai nublanko ir 

įkrito apalpus, mat tėvas nusi- 
nepastebeta. kirto kojos pirszta, kuris atkri- 

gulejo. Kraujas ezirk-

Bet 
su-

okryžiaus ir mindžiojo sav 
jomis Nukrvžiuota ji.

Tikt ai viena krikszczione ’ 
iszliko isz visu. Tai buvo sena, 
suvargusi nerege, kuri sirgo 
kuomet renkami buvo kriksz 
czionis ir taip liko 
Jei ji butu pajėgus, ji butu pa
kilus nuo ligos patalo ir ėjusi 
sutikti garbinga mirti, kad isz-Į 
pažintu savo 
T 
da prie 
teikdamas 
kentėtojos vainiką kantrybe ir 
pergali* paskiau.

Kiniecziams rodėsi, kad 
Kristaus mokslas iszrautas su 
szaknimis isz visur aplinkui,

neregu.

4 i I T

i gasczio
’ i;

\’ieszpali. Bet 
Pasai, kuris visaka valdo ir vė

savo tikslo, sulaikė ja. 
jai proga ing\ti

rodėsi,

baisu!”
Vaikas, kalbėjo 

jautrumu. Jis pats patyrė tos 
nelaimes, nes meta] atgal, jam 
atome tėvuką. Ir kas žino? Gal 
tokis pat likimas ir ji laukia.

“Asz turiu eiti,”
nas, atsitlesdamas nuo žemes. 
“Mano mocziute laukia manos. 
Man labai gaila Kan Min Ny- vimais, pradėjo 
augo. Visgi žiaurus tai dalykas 
iszstatyti žmogų tiek kentėti. 
Geriausia uždaryti juos kokio
je ligoninėje, 
jiems kokia nors
galėtu drauge sau gyventi. Tai Jėzau, mocziute 
butu dung geriau.

4 4 
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Avė. atsiuntė laiszka savo draugui Scrantoniecziui 
luskui isz Rotterdam? ft liepę kąri Sipiau,skas 

“Vienybes” ofisą ir paįėkavotu už taip man-

Ii
1 '

Juozui Sinia 
nueitu iii v , _____  ,, __ . .a. . .
daga ir gera patarnavima, Pą^ękąvppę yra užtai faid J, 
Vięsaę buyo gerai New Xorke patiktas, per “Vienybes?’

drauge su visu bagažu. Jis džiaugiąsis kad turėjo puikia 

nybe” nes kaip New Yorkę, Jaip ir visoje kelionėje jokios 
bėdos neturėjo, (Pasiraszo) JUOZAS VIEŠA.

r
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malda.
B ra n g i a 11 s i a s krik szcz i oi i i u 

.Jėzau,” tarė jis, “mano tėvas 
” ežia ta žodi jis is^tare 

tiktai savyje. “Brangiausias

4 4 K, J

tarė jis,
arba paskirtu yra, 

vieta, kur jie

Viesaę buyo gerai New Yorke patiktas, per “Vienybes!’ 
ccntąrali ofisą visokuo aprūpintas, pąlidėtas ant laivo

y

TARADAIKA.
r
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: iii fl4Masacziuže ana diena buvau, 
Tai viename mieste daug gir-

1

Brangiausias 
sako, kad Tu 

buvai mažas vaikelis. Turėjai 
mvlima motina. Jei Imtum imu 

“Taip jie ir tęs, kad jai gresia didele nelai
me, Imtum, man rodos, norėjos 
mirti už ja. Teikis tat, gerasai 
krikszczioniu Dieve, padaryti, 
kad mano tėvas pasveiktu o 
asz už tai visuomet busiu de- 

Tave, kaip 
mano mocziute myliu. Asz pa
siliksiu taippat krikszczioniu, 
kad ir jiomane už tai užmusztu. 
Asz m viešiu Tave visuomet ir 
niekad daugiau 
vaiku, 
klausyk manes, 
klausyti manos, 
kad mano tėvas pasveiktu.”

Moeziutei riedėjo aszara po 
aszaros isz akiu; gi vaikas pa
kilo su szypsa ant savo veido, 
ramus.

“Mocziute, 
labai gerai,” 
savo ranka ant szirdies. 
jaueziu, kad kaip ir kas man 
Imtu paslikos, kad viskas buvo 
tiktai sapnai, kad tėvas ne—. 
Nedrįso baigti savo žodžiu.

Asz praszysiu Jėzaus kas
diena, iki 
visiszkai 

4 4

keiopę ir pataria visiems važiuoti in Lietuva per “Vie-
tu macziau,r1 y

Jie galėtu isz lenai iszbeg- 
tare kitas.

kalba.”
(‘hanas ėjo in 

tos grinezia 
skausmu szirdyje.

“Kas tai yra, Chan? 
klauso 
kada iszgirdo nepaprastai lė
tus žingsnius. Paprastai jis in- 
begdavo linksmai, apsikabin
davo ja už kaklo ir bucziįloda
vo ja linksmai.

(Tanas pradėjo verkti, puo
li* ant grindų ir negalėjo nu
rimti. Senute stengėsi pastip
rinti ir nuraminti ji, praszyda- 
ma, kad jis nors pasakytu to
gai jis negalėjo iszdristi kalbe- 
kio savo skausmo priežasti. li
ti: paslaptis turėjo būti pasa
kyta tykiai in ausi, kad niekas 
nei žodžio neiszgirstu. Po pu
ses valandos verkimo jis ome 
nurimti ir visiszkai pasiliovė 
verkes. Dabar jis atsikėlė, apsi
kabino senute ir tarė vos girdi
mu balsu:

“Tėvas yra raupuotis.
Isztares tuos žodžius, pradė

jo vėl verkti. .Jis sustojo ver
kes tiktai tada, kada mocziute 
intikrino, kad gali kaimynai 
iszgirsti ir ateiti pažiūrėti, kas 
czia darosi. Apėjės aplinkui 
visus kampus ir apžiūrėjęs, ar 
nėra ko arti ir isztyres visa ge
rai, greitai papasakojo, kai) 
jis viską isztyre.

“Asz sutikau 
Minga,” jis 
man pasakė, kad Kan Min Ny- 
angas yra raupuotis ir kad val
dininkai pradės labiau jeszko- 
ti raupuoeziu, kad 
jaus iszskirti. Ai, mocziute, ar 
gali tavo Dievas iszgelbeti ji f 
Ar negalėtum Jo praszyti ? Ar
gi Jis no daug galingesnis už 
musiszkius? Sakei man, kad 
kuomet jis buvo ant žemes, jis 
gydydavo raupuoezius. Ar ne
galėtu Jis tai padaryti dabar’? 
Ar Jis negalingas ? Ar Jis ne
gali daryti, kas Jam patinka ?

Mocziute stengėsi jam paro
dyti, kad nevisuomet yra to
kia Dievo valia, kad iszklausy- 
tu mus praszymu. Ne dėlto, 
kad Jam traktu galybes, bet, 
kad mes blogai praszome. Jis 
myli mus ir jei mato, kad isz- 
pildymas mus noyu gali mums 
kenkti, nors gali iszpildyti, bet 
nepildo. O vaikas vis-gi laikėsi 
savo.

“Ai, mocziute, jei Jis kada 
tai laivo mažas vaikelis, kaip 
Jis gali dabar žiūrėti in mane 
ir nesigailėti manos? Galop, 
asz nežiūriu saves, bet kas bus 
su mano molina. Mocziute, tik ju. 
tai tegul Jis iszgydo mano tę
va, o asz pasiliksiu krikszczio-

Geriau, kad asz nu-

savo moeziu- 
su neapsakomu

už! t

mocziute, susirūpinus, kingas ir mylėsiu

ii(‘busiu blogu 
Geriausias Jėzau, isz- 

ai, teikis isz- 
ir padaryk,

isztikruju taip yra, kad keleiviai kurie važiuoja Lietuvon 
per “Vięnybe” negali susitikti su jokiu keblumu. Dėlto 

ofisas randasi prie laiviniu prieplaukų, 
keleivi palideti, nuvesti in 

\ iota kur reikia užsimokėt i taksu, aprūpinti su nakvine 
ir visais kitais reikalais. Tad kurie tik rengites trumpu 

Vienybes” 
gau-ite 

Kam yra areziai ir pakeliui, tai

Vienybe“Vienybe” 
kad ‘‘ Vienvbes'’ 
taip kad lengva kiekviena

laiku keliauti Lietuvon, visi kreipkitės prie 
Agenturo, ar in eentrali ofisą ar in skyrių, vLur 
vienoda patarnavima.
patartina kad kreiptumėtės, ar laiszkais ar ypatiszkai in 
Serantu skyrių, o kas manote kad ten neparanku, kreip-

Dabayte Gegužio, Birželio ir

Kaip uliezia ejni, 
Tuojaus nužvelgi, 

Kaip girti strapaluoje,
4

r
Rodos ka toki antstrylo ran- 

k i oje.
Ant vaikinu nėr ka rugot, 

Ne jujn kolot, 
Nes tiejei poruoti. 
Jau konia žiloti.

Tiejei daugszposu padaro, 
U’iejei bjaurus Iriksus daro.

Vienas senyvas apsimoteriavo, 
Jauna mergina už paezia gavo, 

Argi mislinate ilgai su savim 
buvo?

Tiktai nedelia ižbuvo!
Vyras ilgai ne i szs i pagyriojo, 

valgyti neturėjo, 
per pro va, 

j uju zobova. 
czion nekalti 

vyrai,
O žino visi gana gerai, 

Jog tos mergužes niekam ne- 
tykia.

Nuo visu kitu atsilykia.
A iename name

T 
u*
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kites tiesiog in centra.
Liepos menesiais plaukia dideli ir greiti aivai ir daugelis 
žmonių stengėsi kad ant ju gauti vieta, tai manantiems 
tuose menesiose keliauti patariau) ilgai nelaukti, bet 
tuojaus raszykite mums laiszkus, o mes nueisime ir už
sakysime jums tinkamus, treczios ar antros klesos kam
bariukus, kur smagiai keliausite kuomet isz kalno užsi- 

K lau>kite

(1 eze
Sudas atskyri* 
Ir pasibaigė 
Po teisybei,

įdėjo. Kraujas czirk- 
isz gislos, o tė

vas n (jau t e to \ iso.
No regėjimas kraujo, ne bai

me, kad negreit pasiseks su
stabdyk i kraujas, taip smar
kiai bėgantis ir k verbuojant is 
\ isa žole aplinkui, taip baisiai 
užgavo ju szirdis; bet tai por- 
gazdino juos, kad tėvas nejauto 
skausmo ir susižeitlimo: jis jau 

jausmo 
netekimas

ant savo veido

negreit 
kraujas,

! J t i

asz jaueziu czia 
(are jis, dedamas 

‘ ‘ A HZ
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sakydami, gausite geresni kambariuka.
informaei ju laiszkais.

VIENYBE
•» » »!,,»*** ♦

( entrais Ofisas: Skyrius:
193 GRAND ST. 1812 N. MAIN AVE.

BROOKLYN, N. Y. SCRANTON, PA.
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netekės
Tas

ir naikino vietinius krikszczio-' pirmiausias ženklas baisiausios 
maldnamiail bgos, isz kurios nėra vilt ies pa-

nes jie visur žudė misijonierius ;
savo kojose, 

jautimo yra

l’agoniszkinis. 
prisipildė stabu garbintojais, o 
neapkeneziamas vardas Jėzus 
buvo minejamas tiktai piktžo
džiavimuose ir paniekinimuo
se.

Bet sena nerege 
Jėzaus savo szirdyje. 
daug 
jos szirdis visuomet buv 
džiaugmso ir 
jai skausmo 
ji maste, kiek 
sziu, prietaru 
kendusiu.

Ta senute turėjo 
ka.'sunu jos vienaiezio sūnaus. 
Jis buvo 
kilnaus budo.
pasirengęs nusileisti, kur tiktai 
galima.
taip laimingu, kaip kada

Ji

laike meili* 
Nors 

kentėjo fiziszkai, bet 
<> 1

ramybes. Daug 
pribūdavo, kada 

aplinkui ja du- 
tamsybese pas-

sii vo

labai

sveikti. Tėvas buvo raiipuolis.
Tėvas pažvelgė žemyn ir pa

mate savo koja, 
lyg mirsztantis 
ir pamaži 
I ‘imliausias

kogreieziausia 
nari, o

buvo 
nukirsta

net keturios 
gyvena,

Kas ten darosi, tai jau gana.
Ypatingai ant Spring avenos, 

Tai geros ne yra ne vienos. ’
Net ir merginos turi sztora, 
Kur parduoda sena tavora, 
Žodžiu, niekam netikusios, 
Girtuokles ir nuo visu atsili

kusios.
• • •

in miesteli Cantlina, 
Pribuvo sena mergina,

Gavo priglauda ta mergele, 
Pas viena dora žmogeli.

Tas žmogelis savo motina tu- <

mano tevaS nebus 
sveikas, ’ ’

ir tu, mocziute mane pamoky
si, kaip likti krikszczioniu.”

“Dabar eik namo” — turo 
mocziute.. Kuomet vaikas visa 
griutele apszvarino ir padėjo 
jai pasigaminti maisto. “Tavo 
motina reikalauja tavo pagel- 
bos; turi labai saugotis, kad 
nekalbėtum su nieku bereika
lingai, nes gali greitai iszduoti 
paslaptį.”

(Tanas prižadėjo.
džiai pabueziavo savo moeziu 
to ir pasileido greitai namon 
su lengva szirdimi ir su nauja 
drąsą, nes Dievo balsas yra gir- 
limas no audroje ir vėtroje, bet 
ramybėje ir susitelkime. Cha- 

savo malda per
isztisa diena. Jis neapsakomai 

v stebėjosi isz to ramaus džiaugs
mo, kuris pripildė jo szirdi. Jis 
ramino ir stiprino savo tęva ir 
motina. Iszreiszke savo tvirta 
tikėjimą ir krikszczioniu Dieva 
ir pasiryžimu pasilikti kriksz- 
czioniu ta paezia diena, kaip 
tiktai tėvas pasveiks. Nors tas

tarė jis,
f—................ ■«» ■■ I *11 ■

re isz nerimasties. Jo tėvas lei
do keiksmą po keiksmo isz sa
vo burnos.

“ Kur gi, ant
Dievas?” tari* savo mažam su- 

Sziandien eina tyrineji- 
Jis atidengė

galo v ra tavo

—Ui,,** ,,
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t i ?” tarė tėvas.
kur Ji 

kad Jis 
J !

isz džiaugs-
iszgirdo apie ste-

I labar i r jis, 
visas nubalo, 

• iii grinezia. 
rūpestis 
užkąst i 

po to padėti 
nuo žemos ir 

Tėvas pasi
daro jomis in 

jis taippat skau- 
save su geležine

nuėjo
(Tano

1

szi ryta San 
pridėjo, a;ir jis

pilna pakilti
nueiti m grinezia. 
eme špilkas ir Nuoszir-

viena imu-

ramaus ir pra-

kojas;
musze

bet visa buvo velt ui; 
nieko nejautė.

Didis buvo nusiminimas ma
la nakti. Jie

savo 
džia i 
lazda,

juos hio-

zoje szeimynoje
\ isuomet buvo susitarė visa tai laikyti giliau-

i« mis kartojo

Niekada jis nesijauto | m-,. 
gnu-

šioje paslaptyje, kolei bus gali- 
; vienok jie žinojo, kad ateis 

ta diena, kada pasirodys suti-
davo padėti kokiam suvargo- nusios rankos ir sugėdytas vei-
siam simam asmeniui, maitinti 

ginti silpnesni nuo 
teisu priesz netei-

pa va rgeli, 
st ipresnio, 
singa.

Chan Kin Ling mokinosi uo
liai ir lengvai. Jis buvo gabus 

Zvmiau-
troszkimas buvo, 

Ji

rvta

ir b ja ii-

tarė vaikas tvirtai
“Ar priža-

nu i. “ 
mas, o žiūrėk!” 
savo kojas, kurios buvo puvan
ezios, (I v i > k i a n cz i os 
rios, kaip pirmiau.

“Teve,
ir nenusimindamas.
di po prisiega, kad leisi mane 
eiti prie krikszczioniu, jei

1 T

” sudejavo 
Gali eiti kad ir tuo- 

tavo tėvas pa-

li rikszczioniu, 
Jėzus tavi* in laika iszgydys.

O taip! o taip
4 4

4 4 
motina.
jaus, jei tiktai 
sveiks.”

Tėvas

vaiko

ir greitai suprantąs.
sios senutes
kad jis liktu krikszczionis. 
iszniokino vaiku visko, ka tik
tai ji žinojo;

užgimimą
ji pasakojo apie 

Jėzaus užgimimą staineleje, 
apie Jo gyvenimą pilna kan- 

Jo žiauria mirti ir apip 
.Jo Szvencz. Motinos sopulius.

“Ai, moeziute, 
cziau tenai buvęs, 
nžsikarszcziaves,

ežiu,

anksti 
pas savo 

Eidamas per kaima

rejof
Buvo susirgus, tai kad pri

žiūrėti motinos norėjo,
O mislinate kad turėjo isz 

valkatos nauda?
Kurgi, niekada.

Per dienas valkiojosi, 
Bambileis naktimi trankėsi, 

Karta nakti pąrejo, 
Bet in st ubą neiuęjo, 

Rado duris uždarytas, 
Ir raktu užrūkytas.

Pradėjo baladot, 
Ant pagalios kolot, 

Bet duriu nieks neatydare, 
Norints laruma daro. 

Lakstė ant rytojaus po stubas 
Nesziodama bjauros pasakas, 

Kad nuo jos žmogus, 
Pavogė pinigus, 

Dabar biedna pasiliko, 
Be jokio skatiko..

O tai yra dydelis melas, 
Tosios senmerges paskalas 

Nori save iszteiseti, 
O gera žmogų apjuodyti. 
Tokios valkatos nepriglaus- 

kite, 
In stuba neinsileiskite, 
Ba visiems teip padarys, 

Szlektai užsimokės ir apjuo
dys.

O j tu mergele, mergele, 
Nori būti jauna panele,

4- A- - - 4 4 - - 4 ■   ? A , X ■ ,

Mes visi eisime Jo jeszko- 
“ Mes (‘išimo ir 

paklausime moeziutos, 
rasti. Ir mes eisime,
butu ir pasaulio kraszto.

Mocziute verki* 
mo, kuomet 
bukla, padaryta To, Kuris taip 
mylėjo mažus vaikelius, kuo
met gyveno ant žemes ir dabar 
iszklanse nelaimingo 
karsztos maldos.

Ji iszniokino juos visako, ka 
ji žinojo, apie krikszczioniu 
mokslą.
viena tolima kaima, ant juriu 
kranto, kur yra žmonių isz ana
pus juriu at keliavusiu, iszpa- 
žistaneziu krikszczioniu religi
ja. Tai buvo portugalai, kurie 
insteige savo kolonija ant ju
riu kranto. Tenai buvo maža 
bažnytėlė ir misijonieriai.
keliavusieji žmones Imdavo te
nai iiuoszirdžiai priimami. Jie 
apsikriksztydavo ir pasilikda
vo uoliais krikszczionimis. Ma
žulis Chanas norėjo, idant ji 
tiek iszmokytu, kad jis galėtu 
eiti ir apsakinėti savo tautie- 
cziams tikėjimą in Jezu. Misi
jonieriai laike ji visuomet prie 

Jis prisirengė su di- 
prie savo 

Toje

apie
Paskui patarė eit i in

taippat
Chanas atsiklaupė 
liūtyje. Sudojes rankas ant sa
vo krutinės, jis malda po mal
dos siuntė prie Dievo, dangaus 
ir žemes Sutvėrėjo, kuriam 
viskas yra galimu daiktu.

Lauke girdėti buvo žings
niai, liet Chanas neatkreipi* in 
juos atydos. Tyrinėjimu ko
misija inejo in vidų, 
jie klausinėti vaiko.

“Eik szia ežia, berneli, 
re vienas. “

juos atydos.

prižadėjo, 
savo kam-

At-
■ r ‘ 
.4

>
Pradėjojo pasiryžimas nelabai patiko 

jo tėvui ir motinai, bet nekrei
pė perdaug in tai atydos. Mane 
sau, kad czia tiktai vaikiszka 
syajoue. J ią.neturėjo jokios pa
sveikinimo vilties. Jie mate 
tukstaneziu žmonių. Tarp ju 
daug turtingu, kurie dėjo visus 
savo turtus, kad atgautu svei
kata ir niekas negelbėjo.

Diena po dienos slinko. Bjau
rios votis atsivėrė ant tėvo ko-

Sunku buvo iszsisaugoti, 
nesukėlus kokio nors intarimo.

“Ar tai czia tavo sveiku
mas?” ta,re motina su kartumu 

“Asz tau sakau, kad 
norą tokio Dievo, 
krikszczionis. Visa tai mela
gystes. 0 jei jis ir butu, jis ne- 
pądarytu, ko iki sziolei nie
kuomet nepadaro. ’ ’

Bet Chanas tvirtino savo. 
Jsztisas dienas jis melde krik- 
szczioniu Dievo, primindamas 
Jam Jo kūdikyste ir jo szirdin- 
ga meile prie savo mylimos 
plotinos. Jo moeziu,te iszmoki- 
no ji visajeo, ka tiktai ji žinojo

das, kad tada valdininkai pa
stebės ir atims tęva nuo jo vai
ko ir vyra nuo moteries ir pa
sius ji baigti savo gyvenimą 
bado mirtimi.

Ant iy tojaus
(’lianas iszsiskubino 
moeziu t e.
sutiko savo gera dranga ir jis 
sustojo pasikalbėti su Chanu.

kad Kan M in 
Nyang yra raupuotis ? Sako, 
kad jis jau nuo seniai tokis 
buvo, tiktai gerai šlepe tai; da
bar ji insodys in luotą ir pastū
mės szalin, su insakymu, kad 
daugiau kaime nepasirodytu.

“Nežinojau,”
nas,
suseko ir kaip jis 
ilgai slėptis?”

“.Jis turėjo nekuriuos skau
dulius ant veido,”
tas. “Kada ji eme tyrinėti 
rado, kad visas jo kūnas yra 
vienu raupu.”

Chanas kuone 
alpti.
kaip ir norėdamas parinkti ka 
tai nuo žemes. Gi jis norėjo to

lino draugu

\r žinai, 
v ra 

jis jau

kad asz bu- 
” jis suszuko 
“kad asz bu- 

cziau tenai buvęs, asz bueziau 
kovęsis priesz visus — ir žiau
rius kareivius ir bailu teisėja 
ir nedėkingus žydus, kuriu 
daugybe taip dažnai gydė isz 
ligų, apjakimo ir raupu.”

Jo balsas lyg nuskendo, ka
da jis tarė paskutini žodi. 
Raupai buvo toje apielinkeje 
beveik paprasta liga. Tokio li
gonio likimas baisus, 
baime paėmė tiktai žodi 
pa i ” 
apielinkeje žymėdavo, iszde- 
gindami ant ju neiszdildomus 
ženklus; vadindavo in luotus 
duodavo maža kiek maisto, pa- 
stumdavo ant upes, uždrausda- 
mi, kur nors ant kranto iszljp- 
ti. Žodžiu, paskirdavo mirti 
badu.

“ Bet, ar-gi 
jis dažnai klausė saves. < 
mane, kad stabai yrą jo dievai, j kaip baisus daiktas būti at- 
Jam sunku buvo suprasti, kad pjesztu nuo

Vaiku 
“ rau- 

minint. Raupuoczius toje 
žymeda vo,

> y

vilties, 
žmonių.

atsake vaikas. “Asz

J 

atsake Cha- 
konealpdamas. 

gi
“ Kas ji 

dėjo taip

Kada
pridūrė k i-

t

eme sirgti ir
Jis pasilenkė žemyn,

kiu liudii paslėpti 
savo nubalima.

Žada daryti dabar kaskąrt
” L.._

4 ‘ K iek vi ena »)e rž i u ros 
ar tris menesiai, nes

I

tarė
4 4

asztresnins tyrinėjimus, 
vaikas.
kas du
kasmet atsiranda vis daugiau 
ir daugiau raupuoeziu. Ai, kaip 
asz troksztu, kad kas nors butu 

visa tai tiesa ?”! iszrasta, kas galėtu isz tos li- 
Jis gos iszgydyti! Tiktai pagalvok,

Jam sunku buvo suprasti, kad pjesztu nuo visu, kas myli ir 
visa tai, in ka tiki jo teyas ir mirti žiauria mirtimi ir tai Imi 
visi kaimynai, turėtu būti kini-* inkins mm vn Ai knistu

niu, kad ir užmusztu jie mane 
už tai.”
mirėžiau, negu mano brangiau
sias tėvelis turėtu mirti tokia 
baisia mirtimi!”

Mocziute kelias miliutas nie
ko nesako. Ji žinojo, kad tiktai 
stebuklu gali būti iszgydytas 
jos sunūs. Bet tas stebuklas ne
gali iszeiti Dievo garbei, nes 
jis turi būti slepiamas. Ji jau
tėsi pati neverta praszyti to
kios ąialones; bęt ji atsiminė, 
kad Dievas yra netiktai visa
galis, bet ir gailestingiausias.

“Melsimės,” tarė ji, “ir jei 
tokia Dievo vajią, Jis iszgydys 
tavo tęva.”

“Mokyk niaąe, kaip asz tu
riu in Ji męlstis,” 
kas.

“Pradekime tuojaus. Kas ži
no, gal tuojaus prasidės tyrinė
jimas, <> iki iszgyą, gal ims 
daug laiko.

szauke vai-

Chanui.
kaip sako

” ta- 
Ar neturi ant savo 

kūno kokiu skauduliu ?

“iNe”
gerai žinau, ka reiszkia jus atė
jimas czia. Czia- nėra raupuo- 
cziu. Asz užtikrinu 
visi sveiki.”

“Tai-gi mes ir norime patir
ti” atsake vienas. ‘“Puri paro
dyti savo rankas ir kojas.”

Jis inžnybo skaudžiai, tas 
net sucypė isz skausmo.

“Gerai. Su tavim užbaigta. 
Esi sveikas. O kaip tavo moti
na?”

Ta ja isztyre. Kailo sveika.
Dabar atėjo tėvo eile. Jis 

visas pabalo. Tyrinėtojai pasi
žiurėjo vienas in kita. Atiden
gė rąukas ir kojas. Ir sztai, kur 
neseniai dvoke puvanezios ine-

jus. Czia

i/.

ga meile prie

sos, dabar baltavo graži, szvol
ui odą. Kuomet tyrinėtojai sa
vo instrumentais eme badyti 
ir žnaibyti kuna, tėvas isz 
skausmo kuone rėkti pradėjo.

žnaibyti kuna

M

wrn > lz 1/ < 1 £1 4 41 11

ir neapsakomai stebėjosi isz tos 
dangiszkos szviesos, kuria vai
kąs gavo ir su kąrios pagclba 
jis suprato giliai tikejuno pas
laptis. Dievo malone stiprino 
ji, k.ąd jj| pasiliko isztverm i il
gas i’_ ‘ 
viltyje. .

Vieną diena, parėjės namon, 
radę savo motina, sedinezia ant 
griądu. Ji buvo ązMdengusi sa:

x trn ■ i 1 4X »1*1 Ii « <

iIga i neigsi pi Ida nezioje
t *I

Chanas klupojo vela savo kam
putyje, verkdamas isz džiaugs
mo j r dekingump. Isz paęzios jo
szirdiąs gilumos plaukę dekiri- 
giausi jausmai ir žodžiai Viesz- 
paeziui.

Kuopiet tyrinėtojai iszejo, 
jjs, pabueziaves tęva ir motina, 
tarė:

“Kur yra kri.kszczioniu Die
vas? Ar galite ilgiau abejoti,

jo save
Kuo

sa v o szi rd i

>

saves.
džiausiu dievotumu
Pirmosios Komunijos, 
laimes dienoje jis pats paauko- 

priesz pat Komunija
Szvencziausia i Panelei. 
met jis priėmė in 
savo Vieszpati ir Iszganytoja 
jo veidas nuszvito dangiszku

Po Misziu misijo-skaistumu.
nieriai, prirengusieji jam ne
kuriu maloniu nepaprastumu, 
nuėjo ji pavadinti isz koply- 
cziojt, kur jis kamputyje klu-
pojo ir meldėsi. Jis klupojo, su
sidėjęs rankas ant krutinės; jo 
veidas atkreiptas in Szvencz. 
Motinos su Kūdikėliu stovyla, 
puosze maloni szypsa. Kada jie 
prakalbėjo, jis nepasijudino; gi 
kada ji paliejo, jis parpuolė in 
misijonieriu rankas. Antra 
kartą jis iszgirdo dieviszka 

“Leiskite vaike
liams eiti pas Mane ir nedraus
kite jiems, nes tokiu yra dan
gaus ka ra lysti*.”

szauksi.na:

••• ♦♦♦

SKAITYKITE “SAULE”

VILTIS J’LIKIĄMM.
ArabLszka Mostia yra tikrai pasek

mingą ir kus prisiuns keliolika ntom-

AlrabUzkd gyduolių dykai. Uaszykite

way, Flux į. pronklyn, N. Y. Panaudo-

Arabiszka Mostia yra tikrai pasek
mingą ir kas prisiuns keliolika stem- 
pu ir savo udresa tai apHiikyą trijų 

k 

ant szjo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box ». pronklyn, N, Y. Panaudo
kite isz ązlos progos visi kurie yra 

1 “ • » i . * 1 » " -

• * * u ,Tik nuo buizos taukine užsi
auginai,

Ir stiprius kaulus gavai.
Kad in Filadelfijo nusiduo- 

4 i w tumei,
O operacije padaryti duotu

mėt, 
Tada iszrodytum miklesne, 

Ir daug jaunesne ir plonesne.
Tada nereikętu veidu raudo

nai teploti, 
Ir vaikinu jeszkoti

Kad nupirktu žiedą Mikąs, 
O bronzoleta Nikas. 

Smaliukus czeverykus, 
Szilkinias panezokas irtrąitn*

o
pus andarokus.

volei asz pagyriu Veronikele, 
Tokia gudre mergele, 

Kad prigaudineje kvailukus,
Konia visus .bernukus.

Tokiu Veronikeliu visąr ran
dasi,

Ka nuo kvailiuku maitinasi
■ 1 w r.
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Mokamo antra procentu ant sudėtu 
pinigu. Procentą prldodam prie jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar pe. Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
’popiet. Subatomis 9 ryte iki 12 vai.

CAPITAL STOCK $125,000.00
Surplus ir Profits $536,346.50

- - - ----

Žinios Vietines
— Lietingas vėsus oras.
— Nominacijos 

atsibuvo, 
balsavo.

malsziai
Suvis mažai žmonių

Teip-vndinamn 
arba 

buvo sumuszti. 
deda jau susiprasti.

— (Jraszio kandmaiai ne
mažai inkiszo del pastumdėliu, 
bet isz balsuotoju mažai kas ju 
mate.

9 9 na 4 k liderei
“maszi- 
puikiai 

Žmones pra-

kandidatai

SAULE

Kranas

■ i _ , _------------------ ...

KUR BUNA.

Jonas Ma ražas

iH.... MMMh A **
*•

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice President.
J. E. FERGUSON’, Kasinius

Brummas
Pottsvilles aplaike nominaeije 
ant kongresmono ant republi- 

' koniszko tikieto kaipo ir Seha- 
general assemble) .

Brummas bus geru kongresme
nu del geroves 
praseziokęliu.

— (i e ra i

)SZ

fferis ant

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABO KILS MAHANOY CITY, PA.
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Laidoja k'uniis Numirusiu.
Automobilius dvi leidotuviu Krik-

Bztiniu, Veuellju, Basisažinejnno 
ir t. t

620 W. Centre SU

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip. 
kites prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

Lietavhzkas (J ra bortus

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagelbininke motero.

Prieinamos prekes.

516 West Spruce Street 
MAHANOY CITY. PA.

Bell Telephonas No. 149

Tvlrczlaosla Lletnvhzka 
B A n K A

Didele kaucija sudėta Valstl- 
Joa Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
mui. Siunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 

Raszykite apie 
o gausite

tai ir pigiai, 
kainas o gausite teisinga 
atšokimą. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy AveM 

MAHANOY CITY, - PA.

DIL JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumcn-
eje. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius lig 10 va!., 
ryte.
9 vakare.
113 E. Coal SU She^nandoah.

12 lig 2 popiet., 6 lig 
Bell Tel. 359-R.

Ant. J. Sakalauskas

t

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTO J AS

laidoja kimus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Į

i

i

— t —
Parduodu visokius Pamlnkus, didel

ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
nirksitft POMNINKA tai kreip-14a I firij

paeina isz 
Suvalkų Red., Kalvarijos aps., 
Liudvinavo Gmino. Atvažia
vau neseniai isz Lietuvos, turiu 
svarbu reikalu, tegul atsiszau- 
kia ant adreso.

I). Penkeviczin 
Box 173,Box 17

(t.42)
1

Martins Ft'rry, Ohio.

poOna Muliercikute 
vvru Nevuliene 
ro dėdės 
Suvalkų Red., Kalvarijos aps. 
girdėjau kad gyvena apie She-

Jeigu kas žino apie 
meldžiu pranoszt.

Mike Nevulis,
56 Fool St., 

Ashley, Pa.

1

paioszkaii tik- 
Jurgi Kurinskn, isz

>

y

nandoah.
Jb

pažinstamas vi
siems F runas Xoonan loeninin- 
kas dydclio 
t re idi. ir buvnsis 
marszalka kaipo 
ant kongresmono, mirt' staigai 
seredos diena po piet. Velionis 
sirguliavo nuo kokio tai laiko.

Norėdami Invest! Elekt riklnia 
Szviesa in narna arba pataisyti koki 
dalyka

kroino ant E. (*0n- 
Suv. Valst. 
kandidataskaip<

Invest I

ateikyte pas plektro daktara

Mano
Si Įvest ras 
niaus Red., T raku apskr., Val- 
kiniku para., Damanoniii Sodo. 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

I\‘ter Trunce, 
IL 1). No. 7, 

Valley, III.

szvogeriai Stasys ir 
Zaleekai; isz Vil-

tikras brolis VladasMano
Czesnaviuzius, ir pussesere Onfl 
Czesnaviczinte, po vyru Anule- 
vieziene.

Floryona Boezkauska. 313 W. Mahanoy Vladas
Avi'., o padarys jum darba gerai ir 
užganai! i nniH'zial. (L f.)

padarys

PRANESZIMAS.

Gegužio 2Sta. <1. 1922, Nor- 
kevieziaus saleje, Mahanoy 
City, Pa. invyks Mahanoy City 
apielinkes 
jos susivažiavimas 
rengimo Ktos Lietuviu Dienos.

Kvieeziame visu Mahanoy 
City apielinkes kolioniju Drau- 

I gijas bei Kuopas, būtent: Pa
rapijas, T. F. Sk., Vyeziu Kuo
pas, (’horns ir kitas organiza
cijas kurios nori prisidėti dar
bu prie surengimo to metinio 
apvaikszeziojimo idant pri- 
siunstu savo 
susivažiavima. Prasidės punk
tualiai antra valanda.

Delegatai privalo turėti in- 
galiojimus.

7tos. L. D. Valdyba,
S. Bu t k-t e, raszt-ke.

2Kta. i 
saleje,

kolonijų delegaci- 
tiksle su-

idant 
delegatus in SZI

Vaikas pažeistas per karve

i

i

Apie 15 metu atgal 
Shenandoah, 

irdejau West Virginia;
gyveno

dabar g
Ona girdėjau gyvena apie Phi
ladelphia. Turiu svarbu reika
lą. meldžiu atsiszaukt
reso.

ant nd- 
(I.K))

Florenz (’zesna, 
Connerton, Ta.

i Visokiu Kvietku
1 )idžiai sias pasirinkimas 

gyvu auganeziu kviet- 
del kepinu ir daržini. Dabar 
leruokite gyvu kvietku del 

30 Mojaus, pas O'Connor, 100
W. CenteV St. tf.

visokiu 
k u 
on

Freeland, Pa. — Asztuoniu 
netu .senumo sūnūs .Juozapo 

sužeistas per 
kuri vaika 

Moteres su szluotom 
ir tokiu būdu 

vaikiukas likos ižgialbetas nuo 
baisios mirties.

------- _ 
metu senumo 
.Markuti, 
inirszusia 
subadė.
nuvaiko karve

likos 
karve

Nuga-Tone
Pajeszkau Karpenderiu.

Noriu keliu karpenderiu del 
pastatimo naujo namo ir patai- 
simo senu. Atsiszaukit greitai 
po adresu: (lt.)

Aleksandra Kenkus
610 E. Pine Str., 
Mahanoy City, Pa.

fadingI ►

Nedeline Ekskurcija in
Reading, 21 Mojaus

Specialiszkas Treinas
Preke.

. $2.85
.......... 2.70

. 2.20
2.10
2.30

........ 1.85
1.45

Isz 
Shamokin 
Mt. Carmel 
Ashland 
Girardville 
Shenandoah 
Mahanoy (’By 
Tamaqua .........
Pribus In Reading .......

SpeclaliMzkaH 
mis Iszels isz Reailingoi (Main 
Station) 6:30 vakare Standard 
Time, 7:30 lakare Daylight Time, 
la pat diena ekskureljos in vlrsz 
minėtas stacijas. Tlkletai geri Ilk 
diena ekskurcljos ir ant vlrsz mi
nėtu spedallszku treinii In ten ir 
adgalios.

GRĮŽTANT 
Iszcis isz 

6:30 vnknre

trel-

Panedeli, 12 Juniaus
Keturiu-dienu Ekskurcija su 
palydovu in Washingtona

Visi ekspensnl apmokėti. Del pln- 
inforiiHicIJii raszykltc in

I

•timulatcs and 
n trengthens 
the vital pow
ers. It i a a 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
corrective and re* 
storativc agents, 
that has the high 
approval of Med
ical Science.

It i b a

w

LAIVAKOTES
IN LIETUVA IR ISZ LIETUVOS 
PER PILIAVA. KLAIPEDA, 
LIEPOJU, HAMBURGĄ ir visus 
kitus pertus. Parduodamo ant vlfiu 
linijų pagal pigiausias kompani
jų prekes. Bszgaunamo pasportus 
Ir taksu paliudijimus. Labiausia 
visame kame aprūpinamo atke
liavusius Isz kitu miestu Ir szoi- 
mynas. Keliaukite In Lietuva su 
szlmtalfi kitu per mus, o neturė
site vargo!!!!

1»I I JAVA.

PINIGAI
STUNCZIAME PINIGUS IN LIE* 

paežiu, telegrafu ir eže
li lala po pilna gvaranclja grel- 
czlauslo 
kursas kuoplgiausis. 
nio gimines Ihz Lietuvos 
plnuslarne laike. Užganėdlnam 
tnkHtanczluH, užgnnėdltislm ir Jus 
todėl, raszykite ar atsilankykite 
o nesigailėsite!!!!!

International 
Travel Bureau 

NEW YORK, N. Y.

TUVA
gvaranclja 

iszmokojlmo. Auksinu
Part raukia*

trum-

M*!ilirtfciMW aiO A**h4a rift

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

laike.

Lithuanian Travel Bureau (
13G E. 42-nd St. (Dept M.)

TBinksma Naujiena
SKAITYK SZIA NAUJIENA, 
JI DAUG LAIMES NESZA 
DEL JUSU SVEIKATOS 
SALUTARAS LIGAS PESZA.

i

Ka tik pagerintas — sustiprintas ir praplatintas 
savo budais del daugeli visokiu ligų iszejo SALUTARAS 
♦BITTERIS isz musu chcmiszkos laboratorijos. Kurie 
džiaugėsi Salutaro Bitterio gerumu dabar galės pasigė
rėti nes yra daug geriau patvarkytas atitinkamoms 
ligom.
ir užsakymus in trumpa laika. Reikalaukite aptiekose, 
o jeigu negausite tai neimkite kitoniszku bet reikalau
kite tiesok isz musu.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1701 S. HALSTED ST. Dcpt. 15. CHICAGO, ILL.

Teipgi esamo pasirengė iszpildyt visus norus,

VYRU 
LIGOS

i,

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
Pittsburgc. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 32 
motus invairias Ligas; Vyru Ir Motoru, todėl Jas nuodug
niai pažlnsfn. Gydo užsinuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas pa
einančias nuo neezystumo kraujo, 
kai. per lalszkus asz negydau.

Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakaro 
Nedeliomls 9 iki 2 popiet.

638 FENN A V - PITTSBURGH, PA.

A t s i s z a u k i t e y p a 11 s z - 
Dr. Koler kalba Ruslszkal

Ir Lcnkiszkai.

ihl koler - 'M

J u su Silpni o Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja 

Nuža-Tone
puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

Ncra kitą gyduolą lygitt Nuga-Tone, neivienns "nčra taip Kę*-®8 ncivienos neduoda 
tokių rezultatų kaip Aios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-lone yra 
su<i< ta iš siuletinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos 
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate astuones gydulvs už vienų kainų.

Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių 
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu. 
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nvrvn stiprybę jo gyvenime ir veikime. 
Pradek šiandien grųžinti savo nervų sistemų į stiprių, sveikų padėtį, vartojant uga-1 one. 
lųs greitai pamatysite **avo senųjų sveikatų, stiprumų ir energijų sugrįžtant. Jus pajausite 
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugtus gyvenimu iŠnaujo.

Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus...širdi, skilvį, grobus,
kenenis. inkAtun ir tt. Suteikia gerų apetitų, pataiso virškinimu, duoda gerų miegų, reguliojtt

m, o..v«iso cirkuliacijų, prašalina gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų
prašalina skilvio nesmagu.nūs. kaip tai: skaudėjimų, išpūtima, koktumų, gasus ir

- • . Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-lone

’MUSU ABSOLIUTI’ (JVARANCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra SI.00 
” (liteli Plisti, visam menesiui gydyties. arba šeši buteliai už ».>,00. Imk

______ ______ pirkote ir atsiimkit savo 
jus matote, kad jus nežudote nei cento. LG-

......................i... 1o <? i7icn/\e<> </»• ri 11 iru* imi U'k

N<5ra kitą gyduolę lygiu 
tokių rezultatu kaip Aios. Tais yra labai lengvai

Taip, jus gaunate astuonesgeriausių paeini y j gydytojų.

nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir ilžiaugties gy^ 
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervu 777“--'
Pradek šiandien grųžmti savo nervų sistemų | stiprių, sveikų padėtį, vartojantį 
įųs greitai pamatysite ^avo senų,-, . ------  .. .

aip naujas žmogus ir galėsite džiaugtus gyvenimu iŠnaujo. 
j

kepenis, inkštus ir tt. »
tustinuno grobų, sutaiso cirkuliacijų
kvapų, į

panašius nemalonumus, 
tuojau.

, už buteli pilsų. dienų ir jeigu pib nebūsit užganėdintas pa< 
sekinėmis, stigražinkit likusias gyduoles ten kur i

* ' ojuii. Jus matote, kad jt|S nežudote nei cento. Mes už tai at-
Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptiekuose tomis pačio-

pinigus tuojau.
Hakome. J „ .
mis sųlvgomis ir gvarantija.

......... Prisųsk Sį Kuponų Šiandien
NATIONAL LABORATORY, L802

Gerbiamieji:—čia rasite įdėtų $............

persiuntimų, apmokėtų, ...........................

1018 9. Wabash Ave.* 
CHICAGO. ILL.

...........už k:i matoniTklt prisiųsti man 

butelį Nuga-Tonc.

Vardas.

Adresas
t?

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVU.TU. ‘ 
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 

nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne tik jsz New Yorko ir Bostono,
Bartaszius Agentūra,

bet jr isz vjsu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

GEORGE J. BARTASZIUS
498 Washington St. New York, N. Y.

Padarome

RALTIJOSAMERIKOQ
U LINIJA 9Broadvay. Nev'lork.NY L?

ILIETUV\
PER. HAMbURGĄ.PlLlAVĄ. 

AR15A LIEPOJtĮ.
Lietuviai važuojant in Piliava 

aplenkia lenku juosta (karidora) J 
Visa treczia klassa padalinta in I 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų. I
LITUANIA.......... 14 Juniaus H

I ESTONIA   31 Mojaus H
J Treczia klassa in Hamburgą $103.50 I 

In Piliava $106.50. In Liepoju $107. I 
Kreipkite^ prie musu agentu jusu mleata. I

TIESI _
KELIONE

4.' C

i

v I dz
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Pirkite Kuknin i
Pecziu Dabar

k

t

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni.
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT
GLOBE peezius, viduris 18

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

Turime dar didesni ir geresni

I

$77:50 >

puikei enamelavotas

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis erame- 
lavotas kukninis peezius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peezius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

OUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

į’j »•
ik, • jč..,.
$ eMįl 
h-.t.1*- -Ja : nil

Isz ryto 
7:20 
7:30 
8:05 
8:13 
7:55 
8:36 
9:07

... 10:15
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W. F. RYNKIEVICZIA
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTURATA1VAKORCZ1U IR SIUNTIMĄ PININGU, i

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F.
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą

suraszo
Rynkieviczia. 
ingaliojimus,

iii

i 
!

pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mano nusiusti in vsas dalis svieto.
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir

- - - * »
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SZTAI KOKI PRIETELI TURITE

Merchants Banking Trust Company 
- $ 1 "-* ■ ** 1

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pra- , 
dėjo mokėt procentą ant sudėtu pinigu. »

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate X 
pagelbos kada perkate namus.

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti 
skola per lengvas mėnesines niokestes arba 1
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j

dėjo mokėt procentą ant sudėtu pinigu.

teip tankei kaip jumis geriausia iszpuola 
mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tau- 
tiecziai ir pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar-

I
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ifl
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l
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ba informacijos, kada norite kur investyti pi- I R 
tningus arba pirkti namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dė

tu savo piningus in Merchants Banking Trust 
Szita Banka žino kaip jumisCo., Banka.

geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—-DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vice-Pres.
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D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J. Gar rah an, Attorney W. F. Rynkcwicz A. Danlsewicz, M. Gavula
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