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Isz AmerikosII

Turi forma 12 myliu ilgio o tik 
85 pėdas ploczio.

Sturgis, Mielu — WiHimnas 
Dresser isz Lafayette, Ind., 
yra pasirengiąs ojti isz laižybu,. 
kad jis turi ilgiause farma ant 
svieto. Jojo farma turi dvileka 
myliu ilgio, o tiktai asztuones- 
deszimts pėdu ploczio, kuri yra 
apdirboma per septynesde- 
szimts metus. Priesz namine 
karo toji žeme buvo Wabash ir 
Erie kanalu, o kada kompani
ja daugiau nenaudojo kanalu, 
likos parduota už skola, kuria 
nupirko Dresser ir pradėjo ap- 
dirbinet kaipo farma.

Brangus žodolei isztarti 
nciszmintingai.

New York. — 
Harris Beckel-
gyveno daug

Locni įlinkas
didelio namo
man pas kuri

; zeimynu, sutikės iszejnant mo- 
terelia Bertha Goodmanienia 
karidoriuje, nnsiszypsojo innusiszypsojo
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Sunaikino daug giunszaines.
Prohibicijos agentai užklupo
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Palinksmino jojo gyvenimą, 
paliko jai 25,000 doleriu do

vanu.
Dvideszimts metu 

mergaite Iii liję 
Forsaith isz Dorchesterio ap
laike darba saldumynu sztore 
Page & Shaw, bet nežinojo ka 
josios linksmas veidelis ir bu-

Boston. — 
adgal jauna
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jaja saldžei prakalbėdamas in dus atncsz jai atejtejc.
halo mano szirdžiuk!ja ja “halo mano szirdžiuk!” 

Motore tais netikėtais žodžeis 
trip pers i emo, jog nukrito tro
pais žemyn susižeisdama bai
sai, pergulėdama ligonbuteje 
per szeszis menesius. Kada su- 
gryžo namo, josios vyras .ap
skundė locnininka namo ant 
16 tukstaneziu doleriu atlygi
nimo, arba po tūkstanti doleriu 
už kožna isztarta litara. — Ra- 
szantis..szi straipsni, gauna 
daug maJian, o yra užganady-

Mergaite dirbo 
de! savo darbdaviu, pralinks
mindama savo budu ne tik kos- 
tumerius bet
Shaw kada tasai radosi nuliu-
dimia. o karta net jam iszgial- 

gyvasti kada buvo nuai- 
nepasisekime

Lilije atėmė

ir

savzi n ingai

locnininka

bėjo g\ \ ast i
biznije, 

nuo jojo rė
ja m jog 
bet turi

sza n t is-sz i s t ra i pan i,

Kvailas ir pavojingas 
užmanymas.

Niagara Falls, N. Y. — 1 
l>y Leach< kuris 1911 meto nu
sileido plieninėje baczkoje per 
Niagara Falls vandenpuoli, ap- 
reiszke svietui buk ketina pa- 
antryt savo užmanymu, bet ki
tokiu budu, szi kart ne baczko
je, tiktai milžiniszkoje guminė
je bolejo atvjnanti Jįminus me
nesi jo 
rūmo kaip guminis 
linis ratas, kurioje 
las (amokas) kuriame bv.vo, 
kada plauks žemyn. Bole jau 
užkalbino vienam gurno fabri
ke.

Bob-
I

minias
nes
vol veri i ūkai bedama
neprivalo to
naršei ko'voti .. _____  ____ ,r
vilti. Pa doke a s jai už josios 
gera rodą, prižadėjo josios nO- 
užmirszt atejtejc.

Praėjo dvideszimts metu. Li- 
lijo keli metai adgal apsivedė 
o josios darbdavis Charles N. 

ana diena mirė, o kada
J

tnkstan-

daryti, 
ir turėti suvijo

‘ina diena ant dirbtuves mun- 
jznines Washingtone, D. C., 
kuri pristatinėjo munszaine del 
daugelio žmonių kaipo del val
di szk u virszininku.

T. .................. .... . ..... ... ... ................................. . , . .......

Ugnis lietuviszkoje neprigul- 
mingeje bažnycziojo. — Ku

nigas iszvede 40 vaiku.
Keturesde- 

szinits vaiku likos iszvesti isz 
deganezios neprignlmingos lic- 

Jurgio bažny
czios per prabaszcziu J. Grite- 
na, be jokio ergelio ir kanuodi- 
dži ausiu m patedke. Vaikai ra
dosi ant misziu skiepo, o kada 
ugnis pasirodė, vaikai injUio- 
!o in baimių iy sumiszima, pra
dėjo grūstis prie duru ir gal 
butu daug sumindžiota ir su
žeista bet kum Gritenas su szal 
tu krauju apmalszino vaikus, 
sustato in ejle ir laimingai isz-

Pittsburgh. -

tuvizkos Szv.

gera rodą prižadėjo josios ne

Shaw 
ai įdaro 
jame užraszyta 
ežius doleriu del 
lijelcs,”

radojojo testamenta 
25 

“linksmos Le- 
kuri pralinksmino jo

jo gyvenimą.
M’rs. L. Angell,

ved o visus laukan. Visas alto
rius ii*-kiti’papuoszai sudegė.

Bole bus paprasto sto- 
aulomobi- 
rasis tink- 
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Užsižioplino ir vos neteko 
gyvasties.

Toledo, Ohio. — Adele 
ban, dirbo dideliam departa-
mentiniam sztore ir turėjo pa- 
pratimą laikyti burnoje špil
kas. Ana diena josios drauge 

‘ aplaike nuo jaunikio puikia 
dėžute kandžiu, melsdama Ade
les kad pasiimtu kėlės. Adele 

♦ užsižioplino nežinodama ka da- 
>*o, paėmė kendo inkiszo in bur
na km’ioje turėjo szesziolika 
špilkų kurias drauge su kendo 
nurijo. Supratus ka padare ir 
pajutus durinja špilkų žaruo
sią sukliko ir krito ant grindų 
apalpus. Nugabeno Adele in li- 
gonbuti kur su pagialba Eks- 
rej spinduliu, daktarai pama
te kur randasi nurytos špilkos, 
padare tuojaus operacija, isz- 
inidami špilkas isz viduriu.
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Rado žmogaus kaukuole puse 
'milijono metu senumo.

Los Angeles, Calif. — Dar
bininkai kasdami pamala ant 
naujo- namo, atkasė žmogiszka 
kaukuole (galva) kuria žinu- 
nai apskaito ant puse milijonu 
metu senumo. Kaukuole nu
siuntė in Waehingtono muze- 
ju ant tolimesnio isztyrinejimo. 
Da tokios kaukuoles niekur no-

* tftiraeta, 'ries nėra tai Indijon u 
dftaukuofo tiktai isz piltidijo- 

niszku laiku. - >
iki I I * ' ’

kaip dabar 
po vyrui vadinasi nulindo isz 
mirties savo seno darbdavio 
bet yra jam1 dėkinga jog nonž- 
mirszo apie duota prižadeji-

- Link.':
o kad neturėsi tojo gi-' 

lukio koki turėjo 
nors sveikata turėsi

ma.
simoka,

duot a 
mas būdas vis už

Lilije, tai 
gera.

Prižiurinejo kaiminkos vaikus, 
o josios sudego.

Elkhart|tlnd. — lyaip kada 
neužsimoka būti už daug gera 
del savo kaiminkos, jeigu vai
kai pasilieka namie vieni be 
priežiūrom motinos. Toip atsi
tiko su Mrs. F. Staub kuri isze
jo pas kaiminka prižiūrėt du 
vaikus kada toji iszejo in mies
tą su reikalu. Laiko nebuvimo 
namie Staubienos, namas užsi- 

ir (rys josios 
buk vaikai 
zapalkoms

doge o su juom 
vaikai. Manoma, 
turėjo boviutis su 
nuo kuriu uždege narna. Moti
na tuom atsitikimu te i p persi
ėmė, jog pavojingai apsirgo ir 
dabar guli ligonbutoje.

Vaikams paliko $120,000, o 
paezei gera laika...

Philadelphia.
Shellcross kuris miro praejta 
sanvaitia paliko savo vaikams 
visa savo turtą susidedanti isz 
120 tukstaneziu doleriu, o savo

Tamoszins

paeziulei sena ziegori.
Motore visai tuom nenusimi

nė ir buvo isz to užganadyta, 
nes priosz suiert vyro sutiko 
ant iszdalinimo turto terp vai
ku, nos ir toip gana turi turto 
palikto po savo pirmam vyrui, 
o kuri neturėdama jokiu gimi
niu, liopo savo vyrui užraszyti 
visa turtą vaikams. — Ar daug 
moezeku panaszei padarytu? 
Kita nębutu užganadyta ir im
tu viską ka tik inžiętu.
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Ųž doleri atmokėjo milijoninia 
skola'ir eja jam liko^ pinigu.
Manistique, Mich.

i— . w . ..
gu turėtu milijonine skola, bet 
Charlesas IsaCkson isz czionats 
nieko, sau $iz to nedaro ir mie
gojo ramiai. Aplaike jisai žino 
ana diena isz Ipmko Berlinc, 
Vokietijoj, buk jisai yra kaltas

K ozu a, s 
isz mus nemažai rūpintųsi je|-

4

milijoną markiu. Bankas paz 
reikalavd nuo jojo 45 centus 
paczt i noin nlarkcm i dan t a tsj - 
Jvgiptu už skola. Isacksonas V < J r skola. Isacksonas 
nusiuntė dolerine bumaszka ir 
dabar aplaikc žįpe, buk tame 
banke dabar turi 200 milijonu 
markiu po atsilyginimui 
skola.

Dvąsiszkasis pakliuvo in beda.
f *• " ' K

Danville, III.
Louisas _.___

U Z

- Dtasiszkas 
prabasz-Holloway, 

ežius metodistu bažnyczios At- 
lica, likos uždarytas kalėjimo 
už prikalbiuima 15 metu mer
gaites, su kuria iszvažiavo in 
Rossville, kur abudu sustojo 

pernakvojo
Rossvillc, kur 
hotelije, kuriame 
kaipo vyras su paezia. Pasto- 
ris turi paezia ir du vaikus. 
Valdžios agentai tyrinėja visa 
atsitikima ir kai)) rodos pasto- 
relis bus sūriai nubaustas už 
tai.

Paaukavo 310,000,000 del isz- 
bado jusiu.

V'a.'di i ng t o n. D. ,C 
gresas Panedelije nutarė paati
kau t dcszimts
riu del iszbadcjusiu 
moterių Vokietijai.
kavima balsavo 240 o prieszais 
97 sąnariui.

Kon-

m iii jonu dole- 
vaiku ir 

Už 'paau-

H. O. ROCZKOWHKI, Pr«i. A Bfrfe r • nUVw"v rr | * rm. i 
, W. BOCZKOffMlI, Killer
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Vienas isz Areoplanu kuris Leke Aplink Svietą.
Szis-areoplanas. kuris iszleke su kitais ant aplekimo per

Ughis padare bledes ant keliu 
tuksianeziu doleriu.
Paaukavo gy vasti gial bedamas 
vaikus isz deganezio namo.
Green Bay, Wis. — Szehny- 

na AVilIiamo Becko, likos pabu
dinta isz miego per nuolatini 
lojimą juju szune, 
szoko isz lovų turėjo vos kolos 
miliutas apsirengti ir iszbegti 
isz deganezio namo, kuris už
sidegė nuo kaimyno namo. Kad 
ne szuo, tai visa szeimyna 
Becko butu pražuvia.
Kanecz spire kongresą idant

o kada pa

pavėlintu dirbti goresni aluti.
Washington, D. (*. — Prohi- 

hicijos p'rieszininkai mobilizuo- 
as,

kongreso
sva rs t y t i svaiga 1 u d ra udžia mo
jo instatymo pataisyma. Kon
greso atstovu rumu teisiu‘ko
misijai yra paduota jau pen- 
kosdeszimt szeszi panaszus bi- 
liai ant geresnio darymu ir 
pardavinėjimu alaus, turinezio 
2.75 nuosz. alkoholio, ir komi
sija pareiszke,

ja jog 
mojo

kad privertus dar esa- 
susi rinkimą

Žudino nepilno proto merginas.
New York. — Kur dirigd ir 

kas atsitiko su vienuolika be
protėms merginoms isz Letch
worth Village Home prieglau
dos del nepilno proto merginu, 
kurios dingo slaptingu budu 
isz tonais, tai taji dalyku val- 
dže pradės tyrinėti ant palie
pimo gubernatoriaus Smitho. 
Kelis lavonus dingusiu inor- 
gaieziu surado urvojo ant Che- 
secock kalno. Badai vienas isz 
dažinretoju tosios prieglaudos 
iszvcsdavo merginas ant kalno 
kur jais subjaurindavo, po tam 
nužudvdavo. Toki ižgama tik 
pakart, kuris dasileįstu žvo-pakart 
riszkumo ant beprotes mergi
nos.

kuris dasileįstu žve-

sija pareiszke, kad Balandžio 
21 d. ji imsianti ta dalyka ap
avu rs t ineti.

Judėjimą del jititaisymo Vol- 
steaxlo prohibicijos instatymo 
be kitu organizacijų remia ir 
Amerikos Darbo Federacija. 

• /

Fordas pirko kitas kasyklas.
Uniontown, Pa. — Fordo 

agentai pirko 3700 akeriu ang- 
Fayotte pavietp, 

nuo Davidson Connells
ville kompanijos kaipo ir Mon- 
Ongo pavieto, West Virginijoj. 
Fordas z pirko tais kasyklas 
idant turėti anglių del savo 
stiklo ir kitu dirbtuvių aplin- 
kihejivPittsburgo. A
Anglckasiai užtvirtino nauja 

mokesti.
Indianapolis, Ind. *— United 

Mine Workers of Amerika vir- 
szininkai užtvirtino nauja mo
kesti darbininkams ant kurios 
visi sutiko. Dabar kiotosia am 
gliu kasyKlosia ne bus jokiu 
dayfyiiį^kiszku ergeliu pęr (tris 
metus/ Už priėmimą balsavo 
164,858 o ant atmetimo 26,253.

..I » f

Greitas būdas pralobimo.
Harvey, III. — Keturi ban

ditai pabėgo su 150 tukstan- 
ezeis doleriu kurie radosi dvie- 
juosia pacztiniuosia maiszuo- 
sia, kurie buvo siuneziami isz 
Chicagos banko in banka Har- 

Banditai pagriebė mai-
szus nuo siuntinio, kuris dėjo 
in vežimą nuvežti ant paczto. 
Banditai atkiszia karabinus in v 
siuntini, inmeto inaiszus in sa
vo automobiliu nupiszkodami 
nežino kur. — ^Turėjo gera 
szipta in trumpa laika.

vey.

lines žemes
Pa.,

Mine Workers of Amerika vir-

Korszina iszdoginti akis vai
kams Fordo.

. Detroit-, Mich. — Edčsel For
das, prezidentas Fordo auto
mobiliu ..kompanijos,- aplaike 
kėlės kcrszinantcs gromatas, 
jog. jojo vaikams bus iszdogin- 
ios* akys Jeygu noužmokos $1,- 
050,000 del raszytoju tuju gi'o- 
matu. Palicije ėmėsi prie dar
bo ir isztyrinejo raszytojus tu- 

korszinancziu gromatu, 
Szi-

y

050,000 del raszytoju tuju gi’o-

ju korszinancziu gromatu 
arosztavodami Vaclovu
niek ir Ona Illądukione. Szime- 
kas prisipažino prie raszymo 
tuju gromatu, nes iszsikalbino- 
jo, buk .prie to buvo priverstas 

. per savo gasjpadinia Ona pas
ktiria radosi ant burdo. AbūdU 
likos uždarytį kalėj inie.

*
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visa svietą, buvo priverstas nusileisti žemyn nes maszina pa
pusi vytgedo artimoje Alaskos. Po pataisymui vela iszleke 

savo draugus.

Isz Lietuvos.
J ■> I

Rengėsi visi važiuoti in 
Amerika.

Kaunas. — Amerikos konsu
latai Kauno praszo spraneszti, 
kad jo pasu skyrius turi jau 
daugiau kaip 12,000 Lietuvos 
pilieeziu praszymu leisti inva- 
žiuoti in Jungtines Valstybes. 
Tuo tarpu Amerikos emigraci
jos, instatymas leidžia kasmet 
invažiuoti in Amerika tik 2,- 
629 Lietuvos emigrantams. Be 
to, nuo sz. m. Liepos 1 d.Ame
rikos vyriausybe mano dar 
daugiau sumažinti bendra sve
tini taueziu emigrantu skaiezin 
ir todėl Lietuvai atatinkamo
ji dalis bus dar ntažesne. To
dėl tie piliecziai, kurie dar pa
duoda praszymuS leisti inva
žiuoti in Amerika, turės lauk-

Dvasios neduoda žmonim ra
mybes.

Suvalkai. — Liepolotu kai
me, pas gaspadori Lukszi, ko
kios tai nematomos dvasios me 
ta pagaleis in nainįszkius. Nie
kas, grinezi oje negali iszbuti. 
Praneszta apie tai milicijai, 
idant pribūtu ir isztyrinetu ta
ji nepaprasta atsitikima, bet 
nieko neisztyrinejo isz kokios 
priežasties tas darosi.

Žmonis atvažiuoja
szaliu atlankyti ir matyti tuju 
“dvasiu.
pie tuosius apsireiszkimus; vie 
ui kalba buk toje vietoje yra 
užkasti pinigai ir 
apie tai duoti žino del gyvųjų

(“Vienybes”
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Turi garbinti palicij® kaip 
dievaiezius.

Rokiszkis.
kor.) — 15 d. Sausio milician- 
tas atvykęs in Spiecziunu kai
mu, surinko avižas del milici
jos arkliu ir paėmė Juozą Pa- 
paureli, kad Uis avižas nuvež
tu in Rokiszki. Bet kaipo buvo 
nakties laikąs, ir labai szalta 
be puste, Papaurelis praszesi, 
kad pa velytu jam avižas pri
statyti ant rytojaus. Milician- 
tui su Papą’ureliu pasigineži- 
jus, Papaureli aresztavo, ir pus 
nuogi iszvare in Rokiszkio ka
lėjimu. Ant rytojaus jo drau
gai isz kalėjimo iszemc, bet 
nuovada Vabalis Papaureliui 

paliuosavima iszdave 
- įloki pamokslu, kuki “reikia mi

licijos klausyti, priesz ju neei- 
gineziotis, priesz ja lenktis, ir 
jai pagarba atiduoti. Tik gai
la, kad ponui nuovada rankos 
neinsako pabueziuoti.
virtoji’ nubausti milicianta ji 
dar pagyre.

priesz
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isz visu

Visaip kalbama a-

X: ‘ ‘ '

ti praszymu patenkinimo po 
keliolika metu.
rie gali dokumentais inrodyti, 
kad jie yra Amerikos pilieeziu 
tėvais, žmonomis ar nepilna- 
mecziais vaikais, žinoma, gaus 
leidimus kiek groieziau bet ir 

atsižvelgiant in idabarti- 
tures laukti pošaly ga s,

< c

y

Pilieeziu i, ku-

Vandravones.
Valkininku vale.

> >

Be va i kszczioda m i

“Atvan-
- Salamiankon. Czia 

Toliau Gruožyn- 
GruožnykuOsna

Jie, 
nes, 
keletą metu.

Policininku
Kaniūkai

Kailiukuose, kaipo pasienio so 
džiuje, stovi policininkai, Vie
na diena iszejo du policininku 
sargybom 
paklydo ir pradėjo, klampoda
mi sniegu, drožti lietuviu pu'- 
son. Visu pirma atėjo Spengli- 
ninku sodžium Czia jie paklau
so kelio in Kaniukmf, bet pa
rodžius jiems prieszįnga ju 
ėjimo, krypti, policininkai, ne
patikėjo ir drožė gilyn Ncpri- 
klausomon Lietuvon, 
dravojo ’ ’
vėl tas pats.
keliuosna ir uiuvauj^hudum, 

kur vietos szaltyszus juodu su
ome ir ihandagiai, kaip ponus 
nuvožė Onuszkcs miestelin ka
riuomenes žiniai. Bet ežia po
ra dienu juos palaike atvedė 
atgal pasienin ir paleijdo su 
ginklais ir amunicija. Tai taip 
musu sargybiniai

Lietuvojvarstu Nepr. 
vandravoje” 
.gryžo.

keliolika
‘4 pa-

vėl pas mus su

i' • r it- "

„Szundaktarai.
/

Rokiszkis.
kor.) — 
mažai szuudaktariu, 
šiai iszmotcru. Tokios'szundak 
tarės, gydo in vairias ligap. Gy-

(4‘.Vienybes 
Sziame kraszto yrą ilo-

))

daugiau-

dymo budas daugiausiai masa
žai ir pirties vanojimai. Tan
kiai atsiranda tokiu vyriszku 
ligoniu, kurio yra visiszkai 
sveiki, bot užsimano, kad, ji 
moteris pavanotu. Tokios szun 
daktares tarnaują ir prie gim-

___________ i . \ ’i _____1

moterų in kapt6P!Tiį>8 szimdąk- J *1 i _A •. ! •
laikrasžcziai nesilanko.

1 J 1 ‘ ■'

ligoniu, kurio

dymu; kurios ir nuvaro daug

tares ten tik pelno, kur joki

vietoje 
dva.se nori

kiti sako, buk'numirėlis lietu
ti pasilsiu ..kape o treti, būk 
Dievas daro stebuklui.

Szi dancszima aplaikc p. Juo 
zas Qustautas isz Herrino, 111. 
kuris aplaike gromata isz Lie
tuvos nuo savo giminiu, kurie 
pranesza apie taji nepaprasta 
atsitikima.

Kersztas milicijanto.
Daugailiai, Utenos apskr. — 

Prie plento Daugailiuose gyve
na kalvis Paszilis, kurio žmo
na isz caro laiku moka be pa
tento degtino szinkavoti. Jau 
kelinti metai kaip Ona Paszi- 
liene laiko arbatine, ir joje 
slaptai degtine szirikavoja, nes 
dabar czia nei vieszos kitos 
arbatines, nei oficialaus trak-

Smarkus pleszikai.
Kybartai. — Vasario 21Pd. 

apie 7:30 vai. vak. einanezias 
pil. Bernszteinicn ir Litovycai- 
te prie pat namu užpuolė plc- 
szikai. Jonis buvo suduota pęr 
galva tani tiru innagiu ir at
imtas jiortfolis, kuriamo buvo 
apie 120 tukstaneziu litu. Ka
dangi viens isz plesziku, szok- 
damas per tvora, paliko sniege 
pėdu ženklus, tai kriminalo 
policije per puse valandos, vi
sus užpuolimo daiyrius, iszski-
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ri an t v hmag- kersrpatego V o- - |
kietijon, suėmė.

Užpuolimfii buvo pasiruoęz-
■

ta isz anksto: nupjauta elekt
ros sroves laidai ir nunucllhi- 
tas szuo. Vienas plesziku Ab- 
romsonas bando nusinuodinti, 
bet nepavyko. Pabėgės Vokie-
tijon Szlavinskas irgi sulaiky
tas. Vekseliais ir czekiais kri
minalas policijos surasta, isz 
viso 108 tukstaneziai litu, o

"k

apie 12,000 lit. dar stinga. Ei-
11na tardymas.

Triukszmiugos vakaruszkos.
Skrcbiszkis,

” kor.). — Didvyrisz- 
pasilinkšminimas pirma 

tieriaus nėra. Todol Pasziliene' diena Kalėdų sziame dvare bu- 
svecziu turi užtektinai, ir ka
dangi nesipigina, tai ir uždir
ba neblogai, 
nustojęs kalvėje dirbės^ duk
ters szilkuose cziužojo. Žodžiu 
buvo viskas gerai, 
liežuviai kalba, kad Paszilyte 
kritusi vietiniam milicininkui 
in aki, motinai tas nepatiko ir 
gal ka jam pasakė tas užpykęs 
pradėjo daryti kratas ir, žino
ma, butam xlaikte vis ka nors 
rasi taip ir czia atsitiko. Kelis 
syk krato ir visuomet surasda
vo. Pakliuvo teisman, 
priteisė 9, 800 litu sumokėti, ir 
už 24 pusbonkius isz Akczžes 
Departamento atėjo akęzyžcs 
1,200 liut. Dabar isz viso reika
lauja 11,000 litu. Todėl padavė 
apeliavija 
man ir laukįą’amnestijos, 
deg'tine' isz toliau tebcszinka- 
voja, mat, to milicininko czia 
jau nebota.

Jos vyras buvo

f x*Tl ina <n

Bet pikti

kuris

A py ga rd os Te is- 
O

Pleszikąi apvogė girrininka.
Navia sol k os 

vai.' • 
miszk.u girrininkas važiavo isz 
Valkininku miestelio nakti, 
apie 12 vai. namo. Privažiavus 
Naviasolku sodžių kaž kokie 
piktadariai pastojo jam kelia 
ir atomo nuszauta lape, nupirk 
ta ritimą audeklo, du dvivainz 
džiu szautuvu ir kita. Viską 
atome nuvaro in miszka ir ten 
gražiai su arkliu važiuota pa
leido, , . . „ ‘

ValkininkuJ
Nesenai Valkininku

i

leido

(“V-bc« 
kus

Kamaju vai.

‘1iivo metine vakaruszka. Vaka- 
ruszkos pasibaigė ant to, kad 
viso namo Įmigai iszbyrejo su , | 
visais remkis. Buvo szantn inBuvo szauta in 
vidų apie 20 sykiu. Szovikai 
buvojsz Paszilu kaimo, ir jiem 
taip kliuvo, kad trys sunkiai 
serga. Isz Pusžiliu kaimo yra 
daug Amerikoje, ir skaityto
jai. Taigi butu malonu, kad jie 
pradėtu szviesti fjl* 'nūs.

F J

i ji
savo kaimy-

Trumpi Telegramai.
—------

Scranton, Pa. — 500 dar
bininku ant strytkariu kerszi-
na straiku nub 1 Apriliaus, jei
gu

A i 
y

— Mare

Palicijc jeszko

kompauije nepakials mo
kesti.

§ Shamokin, Pa. 
Lickiute ejnant in darba rado 
grabeje ant Wood ulyczios ne
gyvai kūdiki,
nelabos motinos.

§ Hazleton, Pa. — Har
leigh kasiklosia iszejo ant 
straiko 800 darbininku spirda- 
miosi ^daugiau užmokesezio.

§ Dungeness, 
Laiko dideles 
kas laivas 
niszku laivu
nuskendo su 28 laivorels.

§ Rymas. — 58 žmonių li
kos užmusztais pe^ iiuslyditna 
kabio pristovoje Amalfi, aut 
kurio radosi senoviszkas palo- 
čiufi. \ . . .... _ j

Anglijo. — 
miglos, vokisz- 

susiduro su japo- 
Tokufuku, kuris
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4 KAS GIRDĖT
Kun. P. Garmus isz Bostono 

apskundė ‘‘ Sandaros’ ’redąkto- 
ri p. Szlaki už apsmeižima, ku
ris likos pastatytas po tūkstan
ti doleriu kaucijos lyg teismui. 
Apšmeižimas buvo toks: 
dara“ parasze,
Garinus svecziavosi Vokietijoi, 
susipažino su dviem merginom 
su kurioms gyveno ir Amerike 
surinktus

“San-
buk kada kun.
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pinigus praleido.“ 
— Kiek tame teisybes yra, tai 
p. Szliakis turės darodyt laike 
teisino.

Aplnikeme kopije .
Metraszti ant 1924 meto

Vieny
bes” Metraszti ant 1924 meto, 
turinti 96 puslapius, kuriame 
randasi visokį apraszymai, in
formacijos, statistikos ir t.t. 
Yra tai akyvas surinkimas vi
sokiu apraszymu, kurį kožnas 
turėtu turėti. Atejnanti meta 
ketina iszduoti 
daug didesni.
parsitraukt Metraszti lai raszo 
in “Vienybe,“ 193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Preke 25c.

44

pagerinta ir 
Kas geidže sau

193 Grand St.

Bažnyczios, ligonbutes, prie
glaudos sieratuku ir panaszios 
prieglaudos vidurinėje Euro
poje pradeda isznykti. Pacziojc 
Vokietijoje asztuonesdeszimts 
tokiu institutu likos uždaryti 
in kelis menesius.

Dvasiszkieji, profesorei ir 
kiti mokyti vyrai ir juju szei
mynos, keneze didžiausia var- 

Dvasiszkieje dirba sunkius 
idant iszmaityt savo 

o tik szventadie- 
niais laiko pamaldas. Daugelis 
yra tokiu 
žmonių ka 
ant kojų o drapanos suplyszia 
kaip kokio ubago, 
mirszta szimtais 
tinkamo maisto.

vidurinėje Euro-

ga. 
darbus 
szeimynas,

profesijonaliszku 
neturi czeveryku

Vaikai 
nes neturi

iszFarmeris M. Partain 
North Georgijos, ana diena ap- 
laike du dolerius atlyginimo 
nuo agento ' laikraszcziu kuri 
buvo apskundias už neatneszi- 
ma jam in laika laikraszczio. 
Žmogelis teip papuldavo in ne
ramumą, negalėjo miegot ir bu
vo susirupinias, kad neaplai- 
kydavo savo mylemo laikrasz
czio ir todėl užvede skunda.

nevažiuoje!“Tegul mama 
Geriau sugryžk namo! Asz su 
tavim nevažiuosiu nes man sar
mata su tavim važiuoti in 
Pottsville, ba visi isz manes 
juoksis!”

Teip tai kalbėjo tūla lietu- 
viszka mergaite kuri turėjo 
apie 18 metu ant strytkario ku
ri važiavo isz Mahanojaus in 
Pottsville in savo motina. Re
daktorius “Saules” turėdamas 
reikalą tam paežiam mieste, 
teipgi važiavo tam paežiam 
karukije ir mate visa atsitiki
ma torp dukreles ir motinos.

“Gerai, mano dukrele, gerai! 
Sulaikyk karuka o asz iszlip- 
siu ir cjsiu namo (gyveno 
anam gale miesto.) Sze tau pi
nigus, tiktai nepamesk ic ju, 
nupirk ka sakiau ir sugryžk 
namo anksti.“

Tokis tai buvo atsakymas 
motinos, kuri nuszluostydama 
aszaras, nusiuntė savo (lukte
lia in Pottsville, o pati nuėjo 
namo. Buvo tai man liūdnas at
sitikimas ir tik del paguodones 
tosios motinos* susilaikiau nuo 
paminėjimo 
pravarde.

Sarmatintis savo motinos ga
li tiktai kokis iszgama, o ne jo
sios loęnąs kraujass — ne jo
sios sūnelis ne dukrele.

Dukrelo apie kuria orionais 
raszau, buvo pasirėdžius pagal 
naujausia mada. Trumpa pui
ki sriebuke, kailinei kaip ko
kios miUjonięrkos, szilkincs 
paneziakos, brangus czevery- 
kar o ant galvos , papuoszta 
skrybėlė kaip velykinis kįąu-

visi

josios varda ir

szinis.
O motina? 1
Vargingai pasirodžius, ske

petaite ant galvos, neturėjo 
ępsziuko, tiktai pi

nigus iszeme isz. skepetaites su 
drebąncziąrąnką.

petaito ant 
brangaup kr<

aivos, neturėjo
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APIE SZIRDI.
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Keliavo užkaltas skrynioje.
William Greenly, kuris likos 

užkaltas skrynioje per drau
gus ir nusiims tas namo pas

-.... — - ..M. • * A > y,motina in Fort Worth, nes ne
turėjo pinigu ant keliones. 
Apie tai buvo apraszyta ‘‘Sau
lėje.”

Teip, sarmatinosi dukrele 
savo vargingos motinėles, o 
tik ižgama galėjo teip padaryti 
o ne duktė.

Vargsze iszaugino 
rele del to, 
apsiaszarot 
romi s. 
auklėjo, nemiegojus naktimis, 
pasninkavo nekarta atimdama 
kąsneli isz savo lupu idant kū
dikiui daugiau Imtu, apredine- 
jo puikei ir tai vis del to, idant 
po asztnoniolikos 
rupesezio tokia 
žmonių

šarma t i uosi 
motinėlės,

sau duk- 
idant ant senatvės 
gr a u d ži om s a sza - 

Davė jai gyvastį, isz-

savo moti- 
inžeidimą? Ar 

iszdirbtas

motiniszkai szir-
To-

metu josios 
dukrele prie 

pasakytu motinai in 
akis kad josios sarmatinasi...

Baisu! Skaudu, pamislyt ka 
toji motina kentėjo kada su- 
gryžo namo. O ar toji ižgama 
du k rele perprasze 
nelia už toki
iszbucziavo josios 
rankas?

Nežinau, bet žinau tiek, jog 
gilus žaidulis, koki uždavė to
ji dukrele
džiai, ne teip greit užgis, 
kias žaizdas gydo tiktai meile 
dukters, paklusnumas del mo
tinos, geras pasielgimas ir pa- 
guodone.

Kiek panasziu dukrelių tu
rime Mahanojui ir kitur? Ne
žinome... Bet tiek žinau, kad 
neprivalo juju rastis ne vienos.

Statemcnt of the Ownership, Manage
ment, Circulation, etc. required by 

the Act of Congress of 
August 24, 1912.

Of the “Saule” published scml-weekly 
at Mahunoy City, Pa. for April 1st 
1924.
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before mo a Notary Public in and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowski 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that he is 
tho Business Manager of tho “Saule" 
(Tho Sun) and that tho following is, 
to tho best of his knowledge nnd 
belief, a true statement of tho owner
ship, management, etc. of tho afore
said publication for the date shown in 
the above caption, required by the 
Act of August 21. 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regula
tions, printed on reverse of this form, 
to wit:

1. That the names antPaddrcsses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher:

Editor:

2.

\V. D. Bpczk,owskl-Co.
338 W. Mabanoy St. 

Mahanoy City, Pu.
F. W. Boczkowski, , ;

313 W. Mahanoy S t.
Mahanoy City, Pa. 

Managing Editor: W. D. Boczkowski, 
338 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa. 
Business Manager: \y. D. Boczkowski, 

338 W. Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa.

Tjiat the owners,arę:
W. D. Boczkowski,

338 VV. Mahanoy SL Mahanoy Qiyj Pa.
Y. L. Boczkowski,

336 W. Mahanoy St. Mahanoy GUy, Pa.
- 3. That tho known bondholders, 
mortgagees, and othęr security hold
ers owning or bolding 1 per cent or. 
more of the total amount pf bondp, 
mortgages, or other securities ate: 
(If there ar nopp, so state) Noho. •

W. D. BOCZKOWSKI, Business Mgr. 
Sworn to and subscribed before mo 
this 2^th day of March 1924.
W. F. RYNKIWICZ, Notary Public.
My Commission empires March 10,1936 
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Pienas kaipo maistas.
Tikrai norą kito valgio taip

U '4
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Kaip Prižiūrėti 
Vaikus.

■reikaląingo kaip pienas ir nėra 
jam lygaus. ,

Dr. Lewis A. Conner, 
New Yorko miesto kuris yra 
Cornell Universiteto Medika- 
les Mokyklos Medicinos profe
soriumi, nesenai turėjo kalba 
perįradio apie szirdi.

Jis pasako,
dies ligos dažniausiai esti prie 
žastimis daug mireziu ir pri
duoda skausmo, vienok galima 
daug padaryti, kad ju iszvėii- 
gus. ’ ;

“Szirdis tai pompa 
Dr. Conner“
meningu sienų, turinti plonus 
plevuotus dangtelius; susi- 
tiTiuęlamR *ai‘ba musždama, ji 
varo krauju per kūno gyslas 
tuomi sudarydama cirkuliaci
ja. Sužeidimas szirdies gali 
baigtis sužeidimu raumeningu 
sienų, ar szvelnin dangteliu.

klausymu 
pavojingiausias 

szirdies ligas galime padalinti 
in tris grupes: pirma, tos ku
rios atsiranda kūdikystėje ar
ba anksti užaugusiems; antra

kūno gyslas

Sužeidimas szirdies gali
. • w 1 • <« « V •

^Apsisaugojimo 
sprendžiant,

1 
tos kurios pasirodo viduramžy 
— daugiausiai nuo keturias 
deszimtu iki keturas deszlmt 
penktu metu — gale, tos kn- 

szeszias de-rios pasirodo po 
szimtu metu.

“Pirmoje grupėje— tos ku
rios prasideda anksti — prie
žastis vra kokia nors reumatiz 

ir apsisaugojimas

reuma-

m o f omą, 
nuo ju daugiausiai priklauso 
ant apsisaugojimo ir saugaus 
paties reumatizmo gydymo.

*‘ Liga žinoma, kaip
tisjfkas karsztis pasirodo dau
giausiai vaikus ir jaunus už
augusius. Apsireiszkiniai tuo
jaus pasirodo po gerkles skau
dėjimo, kaipo jo pasekmes. Ka
dangi kiekvienas gerkles skau
dėjimas gali užsibaigti reuma- 
tiszku skausmu, kuris gali bu
tu priežastimi szirdies sužeidi
mo, labai svarbu, kad kiekvie- 

skaudejimas turi 
ydomas, ir ligonis 

turj gulėti mažiausiai dvi ar 
tris dienas kol karsztis pranyk 

Taip-pat vaiku ir jaunu 
sąnariu

nas gerkles 
būti rimtai g}

sta.
žmonių sąnariu sutinimas, 
ypacz lydymas, turi būti žiūri
mas, kaipo szirdies sužeidimo 
pradžia ir eikalauja poilsio gu 

sumanausĮėjimu ir 
jaus gydymo.

“Vaikuose, kuriuose yra ko 
kio reumatizmo ženklai ar ku
rie turi szirdies dangteliu su
žeidimą, nesveiki liežuvėliai ir 
adenoidai turi būti iszpiauti, 
ir daptis ir burna sąžiningai 

Tėvu, mokytu ir 
geresnis

1

Pienas turi visas reikalauja
mas dalis, kuriu kituose val- 

' giuoso nerandame. Pieną gali
me naudoti vieton mėsos, arba
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Rūpinasi apie gerove vaiku.
Sztai yra daktaras Robertas 

Woodbury isz statištiko bjuro 
kas kiszasi gyveninio vaiku ir 
juju sveikatos po visa Ameri
ka. *

kada geriame piena^ i.*bikaluu- 
jame mažinti mėsos.

tuiiingas riebumy
nais; puskvorto pieno tnri pu
se ..
tiek’ipek vienu sykiu suvalgo
mo sviesto? Pienas taip-pat tu- 
ri daug cukraus.

Kada pienu geriame, gauna
mo cukrau s, riebumynu, ir ki
tu dalią, kurios musu kunui 
priduoda daug energijos.

Pienas
5 p U ^11 V V1 LU p L V A * V u l< 1 A p U- i 

uncijoj riebumyrius apie

ino sviesto? Pienas taip-pat tu- 
r». m J F v v. U. h . * , <P! .ri daug cukraus.Į*
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gydyto-

prižiūrima.
abelnos visuomenes 
supratiipas svarbiu rysziu, ku 
rities turi gerkles skaudėjimai 
ir invairus reumatizmo pasiro
dymai vaikuose su szirdies li
ga, apsaugotu daug vaiku nuo 
szirdies ligos raiszumo.

“Ta szirdies ligų grupe, ku
rios upžuola viduramžinius 
žmones (daugiausiai vyrus) 
turi svarbiausia priežastį ge
rai žinomoj veneriszkoj ligoj. 
Szios kraujo ligos atsižymiiiti 
ypatybe tai kad pirmieji szir-
dies sužeidimo apšireiszkimai, 
pasirodo*tiktai už daug metu 
(kartais už dvidcszimties ar 
dvideszimt-penkiu) po pirmu
tinio szios ligos pasirodimo Tr 
visi jos iszlaukiniai ženklai jau 
senai pranykę. Apsaugojimas
szios formoj szirdies ligų pri-
klauso ąnt sumanaus, ilgo ir 
pilno originales kraujo ligos 
gydymo dar dkU^ metu prie^sz 
szirdięs ligos apsįreįszkimo.'

“Trccziojo szirdies lįgu gin
l , . - . . .eiroiszkia seniems dažniausiai

szirdięs ligos apsireiszkimo.
“Trccziojo szirdies ligų gini 

peje, priklauso tos kuribs ap- 
sirbiszkia seniems dažniausiai 
po szeįžias desziiptii metu, ir

- • f w’a. .. X A .1 įLi A. — < . . O . ' / Iikuriu szirdies sužeidimas yra
isz priežasties kūno nykimo 

tani amžiui, 
ypacz jeigu žmogus yra buVes
priklausaįėzio
ypacz jeigu žmogus yra tmXes 
labai riebus. Nckuriaosb atsi- 

> tikimuose didelis-kraujo spau
dimas logžia? svarbia role, ' Ir

mridpsb atsi
■r V ' • • ... * «• t •

sziuose senuose žmonose g*ali-
,f 1 JL ti. ;u!. 4“ * ' CLik JJik uf'ImIL —ajljdiAi 4 ill!. Tr«ib.1' Ixs'X—ift

nūs, i^baly/sulįijkius^ szirdies, 
'yiskasjte

ma daug .^afląr^įi .kįad: pimatki

Ugos;^si^yn|^;\j^

Pienas labai turtingas kai-
komis, kurios. reikalingos au-
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SERGANTI ŽMONES^
KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS

ATSAKINTAS

w*t >•.»

!}0 K. Centre St ant antro floro.

GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 
ATSAKINTAS IR GREITAS 

GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA. t

MAHANOY CITY bus kožnft ūtnmlnka 
•}0 K. Centre St. ant antro floro. 

Ofiso valandos: u ryto Iki 0 vakare*
RODĄ SUETIKIA DYKAI.
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prigelbsti tvirtas sveikatos pa 
laikymui, ves prie to kad sulai 
kius szirdies silpnumo prisiar
tinimu. Didžiausius szios ligos 
iszsivystimo faktorius yra tai, 
kad dauguma žmonių daran
tis senesni žymiai riebeja. Szis 
palinkima's prie riebumo vidu
ramžiniuose žmonėse yra žiū
rimas kaipo natūralūs ir nesi- 
vengtinas dalykas, bet tai la
bai nelaiminga ir klaidinga pa 
žiūra. Nereikalingas riebumas 
visuomet yra nepageidaujama 
ir pavojinga. Paprastai reisz- 
kia, kad Žmogus daugiau val
go nei jo kūnas reikalauja, ir 
kad nenžtektinai 
R egu Haris, vi k rus 
ir taupus valgymas daug pa
gelbės kad sulaikius nuo rie
bumo ir invairiu nesveikumu 
kurie su juomi riszasi.
Haris miklinimas daugiau nei 
kas kitas, su virtiną szirdies 
raumenis, ir palaiko kitas ku 
no dalis sveikomis.

“Didelis kraujo 
atsitikimuose,

žiūra. Nereikalin

miklinusi, 
milinimas

> 
Regft-n

spaudime 
reikia vengti 

protinio ir fiziszko pavargime 
rupesezio. Vidutiniai pasilsint 
ir pasilinksminant daug pagol 
bes stovio pagerinimui.

“Kada szirdis jau 
klausymas kiek 
kia susilaikyti nuo fiziszko ju 
dėjimo, yra svarbus. Žinoma 
priklausys daug ant kiek su
žeista ir ant ligonio amžiaus 
Senesniems žmonėms, sziiidiet 
izgalejimas prisitaikinti prie 
sužeidimo yra daug 
nei jaunesniems kuriems su
žeidimas paprastai esti szir
dies danteliuose ir kuriu szir- 
džiu raumenys turi nepaprasta 
gabumu susistiprinimui taip, 
kad pergali ta szirdies dante
liu sužeidimą. Dauguma vaiku 
ir jaunu žmonių turinti leng
vus szirdies danteliu sužeidi
mus, reikalaja mažai sulaiky
mo nuo judėjimo ir greieziau 
sveiksta jei jiems leista užsi
imti visokias miklinimais. Ly
giai tiek pat bledes galima pri 
daryti vaikams 
jiems miklinti s, 
perdaug k miklinantis, 
gydytojas, tegali pasakyti kiek 
kuriam ligoniui galima užsi
imti.

ganeziu vaiku kaulams ir dan
tims, ir tąp-pat reikalingos už
augusiems. Bet svarbiausias 
kunui maistas paeina isz pieno 
dvieju daliu, riebumynu ir van 
dens, kuris jame randasi. Isz 
tu dvieju riebumynai esti svar
biausias, nes inimame užtekti
nai vandens isz kitu maistu.

Ne viena zeimyna neturi 
pirkti mėsos, kol neturi užtek
tinai pieno, taip kad kiekvie
nas szeimynos narys galėtu isz 
gerti po stiklą prie kiekvieno 
valgio.

Mažu vaiku dantų priežiūra.
Antrųjų dantų sveikumas 

daug priklauso nuo priežiūros 
kuria pirmieji dantys gavo. 
Kaip tik pirmieji dantys pasi
rodo mažveziu vaiku, reikia 
juos kasdien valyti su minksz- 
tu szepetuku. Jam kiek paau
gus reikia duoti suprasti kas
dieninio dantų valymo svarba.

Pirmieji dantys yra reikalin 
gi, kad palaikius žando, forma 
kol antrieji pasirodys.
nereikia ju apleisti. Kaip tik 

, rei- 
vesti prie

Moteres pradeda visur veikti,
ypatingai politikoje.

Mrs. Kini liję Blair isz Zopli- 
no, Mo., ir Wasliingtono, likos 
paskirta vice pirmininku de- 
mokratiszkos konvencijos kuri 
ketina atsibūti szimet.

Viskas taip brangu

Dėlto

sužeista, 
ligoniui re i

Žinoma

mažesnis

neleidžiant 
kaip kad ir 

Tiktai

Tokio apsireiszkimai,

kuris isz ju pradeda gesti 
kia vaiku tuojaus 
dantų gydytojo.

Pirmiausius dantis paliuo- 
uoja antrieji pradedant szesz- 
tus metus. Szesztu metu krū
mini danti galima pažinti, kai
po szeszoji skaitant nuo prie- 
szakio. Ir dėlto, kad szis dan
tis passirodo tuom laiku, kada 

klaida pama- 
vienas isz pir-

kiti krinta, per 
nomn, kad jis 
muju. Jeigu pradeda gesti, in 
ji dme nekreipiama, nes mano
ma, kad jis iszkris. Ypacz sziuo 
l a ik u re i k alau j a m a,
kus butu vedamas pas dantų 
gydytoja, nes 
krūminis danti 
sias už visus.

Kartais pasitaiko,, kad pir
mieji dantys taip tvirtai laiko-

kad vai

szesztu metu 
yra varbiau-

si ir neiszkrinta, tuomi sulai
kydama antruosius, kurie verž 
damiesi lauk iszauga kreivi. 
Kreivus dantis galima atitaisy 
ti, kol vaikas jaunas.

Gražus dantys turėti yra 
kiekvieno žmogaus teise. Svei
ki dantys yra reikalingi sveika 
tai.

Vaiko teise mokintis.
II' 1 T

kaip szirdies drebėjimas, kar- . Amerikoje pripažinta, kad
tas lino karto muszimo praleis 
dimas, ir skausmas apie szir-
_  - ' ' - m 'i * ? r l ' . — X — 11di, ypacz žmonyse kurio dar
kotųrias-deęzimt metu, yra 

suirimo, ir ne nuo kokios szir
dies ligos. Rūpinantis apie tai 

“.... '
apsireiszki*

paprastai isZ priežasties nervu

padaiys arsziau.
u Kartais sžio 

mai yra priežastimi daug, ru-
1

kymo. Gydytojui peržiurėjus
ir gavus nuo jo raminanti žo
di užtenka juos praszalinti.

F.L.I.S.
. ' - ' id ■’ 'V ' I4
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ANT PARDAVIMO
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Keturi nauji narnai su visais
■ - : d ! A . i ji . '■ ■ ■!'

H

intaisymais, Frackville, Pa. 
Parsiduos visi aut syk arįa po

■ * " I
'410 W. Coal St.

* / ... "f

viena. Kreipkitės, ant adreso
>. * A Tf C’ _ - -L.__ -21-1k

:r)
(m.28),

t

kiekvienas vaikas turi teise 
mokintis. Visos valstybes ver- 
czia iki paskirto amžiaus mo
kintis, nes nomokinti piliecziai 
mažai gero valstybei tegali 
priduoti. Vibiiok,4 nekuriose 
valstybėse, yrą leidžiama vai
kams anksti* apleisti mokyk-
las, Teise palikti nemokintais 
yra legalimdaįktu szioso valsty 
besą. Dėlto kad tėvai sutinka 

' . ' L. • _ _ - . - k - L . s isu tuomi, kad ju vaikai liktu
nemokintais, Valstybe imsi-
leidžiu ir paleidžia vaikus isz 

nuprasti kas tai yra pilietybe.
mokyklų, priešą iszmokstant

Bet ar tevąi visuomet sutin
ka? Daug tyripejimu parodė, 
Į»? i 21 _______ 1 * 1 L ♦ . ■ ■ . * v J 4 . 1
del vaikai taip greitai aplei-
kad, svarbiausia priežastis, ko

džia mokykla, yrą tai nęturtas.
« .r L . ii j (U. ' Y J r I , J.>.

Daiugtibi^ mptipu y r A1 nozzles.

daktaras hopgęns .
rhlladeUphU BpeelaUeUte 

Uitlivnejuido Ir ChroaUtku Ligi 
Eikite ten kur esate tikri kad gau- 

slte tvirta rodą ir ataakanti mediką- 
llszka gydime, per daktare kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplatkote nuo manei yra 
gvarantuotaa

J algų esate silpni, nervlaakl ar U- 
guoli, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare. ' ateikite pas mane Ir pas
laptinga! pasikalbėsima įmukti yra 
pavojinga.

Vidurio netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, uiklmlmas tr sunkumas po val
giui, gaaaL svaigulis, silpaomas asir- 
.dies. Ir visos viduriu netvarkos gral
iai palengvinti

Odos Ilgos, laaberimal papueakoe. 
dedervines tr kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleldlla? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stekas jums drūtumo, mit
rumo tr pajėgos ka gamta jums pa
ženklino. jeigu teip ta! matykite ma
ne.

Komatlzmas visokiuose padejlmuu- 
įne, teippgl isztlne Ir sztyvl sulenkimai

Ar esate nervuotl Ir trote nuodeju, 
silpni tr nuvargę, palias isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
kos, dlpnoB atminties, sannatlyvf, 
greitai pallstat, pikti, lazbliszkusls Ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
^kausmas pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokus ea- 
nrgljos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu kataru, ustma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Isztlnlma gerkles (goitre,\ krau
jo. odos Ir speclales Ilgas pilvo, laka
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gan ui te rodą dykai. Po tam 
tszalszklnsln kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbarftls Vra mano epu- ' 
rabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru. lojeriu tr dvaslsrkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavotl per 
garstngiauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Sereda Ir jo ofisas tenais yra po

ga. “Viskas taip brangu’’ sa
ko viena motina, “kad negale* 
tumėm pragyventi, jeigu vai
kai nedirbtu. Dar kitoje szei- 
mynoje ineigos buvo gana di
deles, bet ir szeimvna labai di- j 6/
dele, taip kad dcszimties metu į
vaikas ir turėjo dirbti. Daugu-Uisidubda per mano įyjima? 
ma tėvu apgailestavo, kad vai
ki in tggl (?oetua,sl,lttbaoiiiae 
ku negali mkyklou leisti. Mo
tinos sakldavo,

arba,

I

jei iszsigales- 
cziau, arba, “jei mano vyras 
butu gyvas, leiscziau visus vai 
kus mokyklon.“

Neturtas net.uretu būti prie
žastimi atėmimui vaiko teises 
mokintis. Nelabai senai dar 
kaip žmones manydavo, jeigu 
szeimynos galva numirszta tuo 
jaus kiti narjįį.viei*pristatomi 
prie darbo. Bet dabar jau, ki
taip manoma, ir atrandama bu 
dai kaip pagelbėti szeimynonis 
neatimant vaiku isz mokyklos. 
Dauguma valstybių motinoms 
duoda pensijas, iki kol vaikai 
pabaigia mokyklas ir pradeda 
dirbti.

Kartais, nors ir nėra didelio 
szeimynai reikalo, visviena vai 
kai apleidžia mokyklas nesu
prasdami reikalo mokintis, ir 
kuriu tęva, patys jokio moks
lo neturėjo, sako, kad nei ju 
vaikams nereikia. Tėvai lygiai 
kaip ir vaikai, nėra susipažinę 
su darbu, kur mokslas iszimti- 
nai yra reikalingu.
kad vaikai mokyklose iszrnoks 
ta tinginiauti, ir ] 
vaikams bus geriau, 
dirbs.

Tokie tėvai ir vaikai neper- 
mato, kad už poros metu, tie 
vaikai, kuro mokinosi, galės 
gauti geresnius darbus, ir ims 
geresnes algas. Bemoksliai ne
gauna darbus, už kuriuos ma
žai apmokama, ir mažai pažan-1 
gos tegalima padaryti.

Tos tai priežastis dėlto mo
kintis yra vaiko teise, ir Val
stybes yra pareiga kiekviena 
vaika priversti mokintis, 
ypacz tokiuos, kuriems gresia- 
neturtas, arba mokslo reikalin-

4 4

4 *

Jie tiki,

mano, kad 
, jeigu jie

%

t

•b

priversti

gurno nesupratimas. Visos Vai 
stybes turi intatymus reikalau 
janezius, kad kiekvienas vai
kąs lankytu mokykla iki ketu
riolikos motu. Bet kaip apie 
tuos vaikus, kurie lanko mo
kykla iki paskirto laiko, bot

' L ' JL rite, ti * i .-M «

Bet kaip apieriolikos metu. ( , 
tuos vaikus, kurie lanko rito-

kąrie moksle padaro mažai pa-
Rangos, ir kaip tik greit gali
tuojaus stoja darban.

'"■f Ar galimu ka su jais pada- 
h • ■ I,(

lyti?
Žinomo, reikia pirmiausia 

mokinti visuomene, kad tėvai 
žinotu vaiku mokinimo verte. 
Kiekvienam vaikui turi būti

Žinoma, reikia pirmiausia
i

duodama proga mokintis ta,

>
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No 44 BROAD ST,

A

Otises valandoe 
nuo 9 ryto Iki 8 vakare

ki narių

PLAČIAI' PAG ARSE J ĘS 
linimcntIs

Naudojamas nuo dicdanJių 
ir muskulų.

Nuo skaurroų krutinėję Ir pečiuooe.
Kuomet reuniatimas ju«ij muskulus 

sutraukia j margi}.
Nuraminimui d-ebančių, dunnčly 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo ilaanidmi) ir numuilmų. 

Nuo dieglių ir fekausmų.
Tatrinkit juomt — Pravys skausmu 

&alw.
Visuomet laikykite bonkq po ranka— 

niekuomet negalit Hnotl, kada jie 
jums buj reikalingai 

35c. ir 70c. nl bonku aptiekosc.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th SU Brooklyn. N. IT.

1
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J. G. BOGDEN
4 S. Main St. DuBois, Pa.

Lietuviszkas Bankierius
irLaivakorcziu Agentas

ROYAL MAIL
i IN IR ISZ LIETUVOS.

••ORDUNĄ” , “ORBITA
“ORIO” “ORCA”''V

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Goriausi del juru 
koHonoa, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai, uždengtu stalu. Szei- 
min los, mo tores ir vaikai gauna 
special e patam avima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPAKY, 

M Broadway. Now Yerit
arba pas vietinius agentus.

•I

niszki visame. Goriausi del jura 
1 J
navimo ir vigados visame. Geras
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prie ko jis labiausiai palinkės.
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Marije Magdalena.
" J—.—

< Aprašymas ta laiku gy ve-
nimo Kristaus.

— Flavijau, tu man turi vis
ką pasakyti, — prasze jo yo^tįk 
pastovėdama Marija. — Viską, 
supranti, asz nuo anos,dienos 
nebuvau iszejusi isz kąrnba- 
rio... jokio 
nieko nežinau

supranti, asz nuo anqs,dionos
v V , « '

balso negirdėjau...
i... O, Jėzau?;1 ma-
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Kitokiu dabar oru kvėpavo 
Magdales Marija. Ji jaute savo 
sieloje nuolatine sžvente. Atgi
jo szirdis, jaunystes meile su
judino krutino —- ji visai atsi
mainė —- nobeliudejo ir rfebe- 
lauže ranku, kaip kitados. Per 
kiauras dienas ir naktis nušli
jo ir gyveno Jėzumi.

— lįd sziam laikui — mis
li jo sau Marija, perstatinėda
ma savo praeiti 
asz po tyd’us, o dabar? dabar 
radau Ta, keno žodis — tai ne- 
iszsemiamas szaltinis teisybes, 
szviesos ir gyvenimo... tai žy
dinti pieva mano dvasios tyvy
nuose...

— Ir kaip greitai Jo akys 
permaino mane visa — juk asz 
jaueziu, kad neesu verta dasi- 
lyteti Jo rubu, Jo kojų... Jo 
meile priguli visam pasauliui... 
visam svietui... Jis didelis ir 
szventas, isz szventuju didžiau
sias!

Neužilgio po galutiniam per
siskyrimui su Juda, vidurdie
nyj, sėdėjo Marija savo rūme
lyje ir skaitė iszticsta ant stalo 
pageltusios popieros pundeli:

“Mano numylėtinis tarp jau
nuomenes atrodo tartum obelų 
tarp girios medžiu”...

— Gražus tn esi, mano meile 
didžiausia!... — kartojo Mag
dales Marija. — Isz visu gra
žiausias...

“Jis gaivina mane savo žie
dais ir gaivina vaisiais, o asz 
troksztu ir k on ežiu meiles 
kanezias. ”

“Tarė man numylėtinis ma
no: pasikelk mano mieliausio- 
ja ir gražiausiojo, pasikelk ir 
taeik!”

“Sztai praėjo jau žiema; gė
lės padabino žeme ir balandė
lė jau burkuoja. .. n. a . ■ i*

man, o asz — jam; 
sau tarp radastų...

Ir paskui vėl:
“Stebuklinga g 

man mano szirdis... Asz noriu 
giedoti apie karalių, kuris yra 
gražiausis tarp svieto kūdikiu, 
o lupos jo — geradarybe, todėl 
Vieszpats ir palaimino tave 
ant amžių...”

— Ponia, atėjo Flavijus, — 
pertrauke jai inejusi tarnaite.

— Ko ? ko jis nuo manus no
ri? Pasakyk jam, kad asz nie
ko neinsileidžiu.

— Jis sakosi atneszes tau ži
nia apie Jezu... žinai...

— Apie Jezu? Inleisk ji! — 
tarnaitei iszejus ji sako sau: — 
Jėzus atmena mane, jei atsiun
tė man pasiuntinį su žinia... 
Jėzus...

— Vėl asz turiu laime būti 
tavo trioboje, Marija.

— Tu atėjai su žinia... apie 
Ji....?
balsu.

Taip, mano žinia svarbi ir 
tu panorėsi atmokėti man už ja 
taip, kaip privalo daili Marija

klaidžiojau

konežiu

M

Numylėtinis mano priguli 
jis ganosi

, ♦

iešme pažada

— klausė ji persiemusiu

jaunam romėnui...
—Sakyk greieziau, kame da

lykas? Jei ateini tik delei to, 
kad su manimi pasikalbėti — 
tat gali sau eiti!

Asz matau, kad tu žingei- 
dauji apie ta szventaji — pra- 
O ♦ V —-' S -te -i -MM— . -

Jis pasivadino- Judėjos kara
liumi, na, žydai ji apvainikavo 
erszkecziu vainiku.

— Ar tu pasakas . pasakoji,

f

dėjo Flavijus. — Tat, žinai ka?

erszkecziu vainiku.
... V W ., te 'MV *   ' M * ą Iii*4'

ar ka, Flavijau! Nevargink ma
nos, sakyk, ko atėjai?

— Ne su pasakomis. Nuo vid

upio ta Nazareto szventaji kai-

nes, sakyk, ko atėjai?
— Ne su pasakoipi^ Nuo va

kar dienos visa Jęrozolimą tik 
apie ta Nazareto szventaji kal
ba. Matyt tu visa pasinėrė! in 
tas senas istorijas, — parode 
popieras, — kad niekę nebeži
nai ir nieko nebeipatiy.

— Apvainikavo erszkceziu 
vainiku ?... erszkecziuf...

Apvainijkavo

— Ir tai vien tik kruviuaąi 
žaishu.' Tai padaro jusu kuni
gai! O, tie jusu kunigai — bai
sus ir kraugeriszki budeliai! 
Gal ir jusu... ’
■M

O, Jėzau;?, ma
no... , *

Flavijus eme apsakinėti, jai 
visai szaltai, 1 
jaiismo, jei bent su pasibjaurė
jimu apie kunigus:

— Žinai, kad veik visi kimi- 
gai Jo neapkentę; Jis žinojo 
apie tai ir stengėsi, kad Jo ne
suimtu kunigai slapta? Užva
kar tat suimta Jip Getsomani- 
jos darže, tur būti, iiieįzb nesi-

bo jokio beveik5

jimu apie kunigus: 

gai Jo neapkentę Jis Žinojo

kar tat suimta Jip Getsomani-

bijojo, nes turėjo su savimi kė
lius tik mokytinius; atėjo kuni-
gai su savo pagalbininkais bei
teismais, suraišžiojo Jo rankas 
ir kojas ir inmete kalėjimai)...

— Kalėjimai) t — pertrauko 
ji Marija, vos tik galėdama isž- 
tarti žodi. — Bet Ji Vieszpats 
iszleis isz kalėjimu, juk Jis ste
buklus daro!

— Kas žino? —
I

vis szaltai 
trauke toliau savo pasakojimu 
Flavijus ir varo in Marijos 
szirdi žodžius, tartum, iki rau
donumui inkaitintas vinis. — 
Kol kas jusu Dievas padeda Jo 
priesznms.

4
priesznms. Ant rytojaus vy
riausias jusu kunigas atvedu Ji 
pas mano dedo teisti, kaipo 
prasikaltusi priesz musu val
džia, buk, mat, norėjus Jis pri
sisavinti Judėja...

— Ir ka tavo dede ?
— Tu neapkenti musu, romė

nu, vadini mus beszirdžiais — 
o vienok, kaip tuojaus pamaty
si, mes esame kur kas geresni 
ir gailiaszirdingesni, 
su pauzių valdovai, 
nantieji save Dievo 
Kiek juose kraugeriszkumo ir 
didybes! Tas pranaszas isz Na- 

kaip ir man, 
nepavojingu 

svajotoju, kokia daugybe pa
saulis mate, dabar mato ir ma
tys per visus amžius — jie ne
gali sujudinti pamatu tokios 
vieszpatystes, kaip Roma!

— Atleiskite Ji, paliuosuo- 
kite! — patarė dede jusu kuni
gams;— asz nematau tame 
žmoguje jokios kaltes ir pertai 
negaliu Jo teisti.

— O tie, tavo kunigai, eme 
Ant krv- 

Jie roko, taip

zareto ir dedei 
pasirodė

f
visai

* X

s

> t
L ' 

o 
te 
v <

11
■' 4

d

Y

p

1

-.vi

U

o ■.
1^'. '

•’ I

, l« >r »

... ■ Įį 1-^;.i'r r. '■'■•i ■“ ' ■ ’■*'r 1 ** * * * ■14 ,JI * J*' *****1' Į

ketinantį bėgti nito joj b'M Mai
ga, tartum, kokia mintis ap- j 
szvięte ja, susįĮaįkc ir szaltai, 
rimtai jam tarė:

Tas mzojięęgš mąp tinka: 
tasykię' — vislmąi galas! Xsz

ga, tartum,
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szvięte ja, sii^ilaįke ir szaltai 
rimtai jam tarė:

Tas iszojityiĄŠ man tinka: 
iszsykio viskam galas! Asz 
maliau, kad tu gerai ingaian-l 
(jai ta peili... Bęt, matai, juk,,
g..... .T 
įplisirpkuotį
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negu ju- 
pasivadi- 

tarnais!

rūkti: “Pakark Ji į 
žians iszfompk!” 
kad liaudis girdėtu ir ju tarnai 
vis landė po liaudi ir tersze 
pranaszo varda — perstatinėjo 
Ji liaudžiai baisiausiu prasi
žengėliu — o juk liaudies szir
dis yra žinoma: tas padaro ant 
jos inspudi, kas balsiau ir drą
siau iszsireiszkia. Jisai-gi, Na
zarietis, užsilaikė szaltai, žiu
rėjo in rekaujanezia minia gi
liom savo akim, tartum, sake: 

nežinote ka darote!”
dede, pamatus, kad minia nebe
galima suvaldyti, liepe užpilti 
sau ant ranku vandens ir tarė: 

numazgoju asz savo rankas,

< ( Mano

“numazgojo asz savo rankas, 
nesą neesu kaltas to teisingo 
žmogaus kraujo!” Kunigai-gi 
šzauke: 
me!
saves ir savo vaiku!”
taisė ant Golgotos kryžių... ir 

kas tau? —
Puolė jis prie Marijos, kuri 
nualpusį, nuslydo nuo sedynęs.

— Marija, girdi, dar ne vis
kas pražuvo, 
gelbėti Jis ta. kunigu ranku!

— A... a... — atsiliepe ji. — 
Iszgelbeti? Pats Dievas tega
lėtu Ji iszęelboti... 
žinau asz juos...

Marija, atsitekėjus, jis kalbė
jo toliau: ~ Kunigai, ne kuni
gai, o Jis iszgėlbeti dar gali-

“mes žinome, ka daro- 
Jo krauju priimame ant 

Liaudis

rytoj... Marija )

dar galima isz-

žinau asz juos...
Kunigai..

ma, tas nuo tavęs prigulės..;
Nuo manes?... O kas su 

mokytiniais? Ar jie Jo neisz- 
liuosuoą? ' '

Prasijuokė romėnas.
— Tie jo mokytiniai buvo 

drąsus, kol liaudis buvo aviu 
būrys, b dabar, in vilku tarpa 
pakliuvo, patys iu avis pavir
to. Maža to, asz girdėjau, kad 
vienąš ju iszdave Ji kunigams..

— Negali būti?...;kas toksai?
— Nežinau vardo...

i '___ / - A Jl < 1 - A A 4

liuosuoąi

vienąš ju iszdave Ji kunigams
la. ■' fi A _ a. 1,-4

— Nežinau vardo...
— Flavijau, asz eisiu pas vi

sus kunigus, asz eisią pas Si
mona, pas Jo mokytinius... Ąsz
'klausiu'azin, kaip ; jie g.vvcns,

‘k . J . , ‘

1

asz t urin dar u vienę velniu 
p^sįrpkudti, apart tuv^, tat 
dupį man laika iki rytvjhi!...

A, tu norį iszsirinkti
‘i, l^įil Mariją, r £ 4 ' r’

l

b' %

noyis ir nebuvo doro, gyvenimo
Ne, jiig žirni

vienok niekuomet nemeluoda
vo'; ypacz dabar ji nemoka me-

) 1
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ŽIEMOS LAIKU.
........... iiiiiwįi»iiiw»ni mib
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Daržovių visuomet reikia la
bai daug valgyti, lygiai taip- . 
pat žiemos laiku, kaip ir vasa

<f. I
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Viena mergina stovėjo,

1

ra. Gydytojai sako, kad pavar-
— pavasarinis 

karsztis — kuri turime žiemai 
baigiantis, yra isz priežasties 
to, kad žiemos laiku buvo per- 
maži valgoma vaisiu ir daržo
vių. Valgymas daržovių pada
ro vaikus datag sveikesnių^. 
Kad mažu vaiku viduriams ne 
butu sunku daržoves suvirinti, 
reikia iszvirus jas, iszspausti 
per tinkleli.

Visokie mineralai ir druskos 
yra kūno reikalaujamų arba 
jis negales būti sveiku. Dar
žoves ir 
turtingumu, ir jeigu 
invairius vaisius ir daržoves, 
kūnas gaus visas reikalauja
mas druskas.

Paprastai, iszvirus daržoves 
vanduo, kuriame jos virė, yra 
metamas lauk, ir tokiuo budu 
daug naudingos druskos nuei
na ant niek. Kartais to van
dens skonis nepageidaujamas, 
bet jeigu geras, reikia panau
doti prie sriubos. Geresnis bū
das, tai virti daržoves užpilas 
mažai vandens taip kad kol 
jos iszvirs ir vanduo nuseks, o 
reikalingos druskos pasiliks 
daržovėse. Daržovėms, kurias 
perkame bleszinemis isz krau
tuvių, labai mažai priedu te
reikia, kad padarius jas gar
džioms ir lygiomis szviežioms.

Kornus bleszinese galime pa 
daryti labai gardžius, supylus 
juos in kepama indą, pridėjus 
pieno ir kepant pecziuje tol, 
kol paruduoja. Galima pridėti 
smulkiai supianstytu salieru 
ir žaliu pipiru, kurie paivari- 
na skoni.
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luoti! Duok man pragyventi 
s/, i a linkti —
atsklęisiu tavo peiliui szita sa- 
vo5 krutino ir pati pgrody^iu
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Earl Movis su paezia, dazpi-
retojai Amerikonįszko miize-

A A ' H ’ A J

jaus, sako buk szita mumije 
yra už karalių Tilta apie 400 
motu senesne. Rado jaja New 
Meksiko kelis metus adgal.*

vieta, kur plaka szirdis... Gale-
''■"1 a i > i| i ’‘f * 'i ■' p ' ’

tados mylėjo trive,..
— Bene manai pabėgti?
— Kam ir kur ? — atsake ji 

puikiai ir iszkilmingai. -

si pataikinti in ązįrdi, Ifu^i ki- 

Bcne manai pabęgti?

puikiai ir iszkilmingai.

( i

i iT

mokytoja praradę... asz...
— Karsztai tu Ji myli — at

sake Flavijus, bet nieko isz to 
nebus. Mokytiniai jau užvakar 
nuo Jo pabėgo, Simonas vienas 
nieko ncinveiks... Gali būti tik 
vienas iszejimas... Neapgaqdi- 

saves, tu viena tik gali pa-

, koki nau
dinga nurodymą; malda nieko
mane maldęję rasti
J,... . . . . . \ .
neatnesze^ pr.askambejo be at
balsio ir dingo. Protavimais 
priėjo ji prie szio sztai iszvėcli-

Protavimais
* \ . k " i ' ' k’

mo: juk atgimusi dvasia, ji ka
nu yis viena peatgime — kūnas 
pasiliko tas pats, sutersztas,

puikiai ir iszkilmingai. — Jisai 
pasako man, kad man daug kas 
atąileidžįa, nesą aąz daug nu
mylėjau...
pasakys .savo teismo dienoje... 
Ą&z neketinu bėgti... Rytoj ga
lėsi panerti savo peili mano 
karsztame kraujine -r- tik szi

Kita proszali bego,
Kur teip skubei begi, 

Įr guma kramtai rodos ka 
ėdi?

ba ana,
1

«

szaltai

nok
darvti stebuklą!

— Kam tu iszjuoki mano ne
laime?— skundėsi suskaudusi 
Marija.

O Flavijus pamaži,
renge jai visu-smarkiausia jos 
gyvenime smūgi.

—- Žinai, kad mudu dar turi- 
va visa nakti laiko. Sėsk, pasi- 
kalbesiva rimtai. Asz turiu vie
na sumanymu.

— Tu gali Ji iszgelbeti ? Tei
sybe? Jei nori gali?

— Nevisai taip, 
tas

Matai, jei 
asz ture- 

a t sakom y be... ir 
tat vis-

nevvktu — tat 
cziau didele 
jei Ji iszgelbecziau 
gi dedo ant manes užpyktu. 
Vienok del tavęs... Marija... 

I* ’■ t i

— Padarysi tai?...
Flavijus paima ja už rankos 

ir pritraukia ja prie saves. Ma
rija taip insigilino in misli apie 
Jėzaus iszganyma, 
nejauezia, 
nejauezia, kad romėnas apka
bino ja ir, glausdamas prie sa
ves ir, veik dasilytedan'ias jos 
skruosto lupomis, kalba:

— Asz ta galiu padaryti... 
tik klausymas ar asz panorė
siu...

Y
— Nepanorusi? — nusistebė

jo Marija — kaip gali nepano
rėti iszgelbeti nekalcziausi? 
Juk jei kunigai pasmerks Ji — 
tai ii* jus suterszite Jo krauju
je savo rankas...

— Taip tat, taip,

Marija...

kad nieko 
nieko nemato; net

— Taip tat, taip, — atsako 
jis, glostydamas palaidus Ma-
rijos plaukus, — bet atmink, 
kad asz neesu szventas... Juk 
tu, mano dailioji, privalai su
prasti tai, kad asz bueziau di
džiausias kvailys, jei bo jokio 
atlyginimo isz tavo puses pa- 
liuosuocziau isz kalėjimo žmo
gų, pavergusi sau tavo jaus
mus !

— Asz tavęs nesuprantu — 
atsake Marija, isžtrukdama isz

pais, sutersztas
sumindžiotas; tat dar syki mes
ti savo nuodėmei i 
skirtumo nepadaryt

* * *

in glebi —
, ypacz,

bojimui, o paskui? paskui ji pa-
i A. X. ■ ■uten,i,|| . ’k u n h'

kad tai bus daroma Jo iszgel-

ti suteiksianti savo nuvargu
siai ir nuskaudusiai szirdžiai 
ramybe: nusižudysianti.

ja! taip bedūmojant, inpuo- 
le, tartum velniu jotos vi jamas 
Judas, ir nuo ] 
ežio, 
tom isz iszgasczio 
ka rszta i, pusbalsi a i 
ti:

pat jaU slenks- 
besida i rydamas iszples- 

akim, eme‘t 
sznabžde-

1 'I!

— Marija, bcgkirae isz Jero- 
zolimos, asz negaliu ilgiau ežia 
būti!

— Szalin nuo manos! 
riko szi ne savu balsu. — Sza
lin, pardavikc... tu Ji pardavei 
kunigams!...

— Ne, ne asz, ko tu nori ?...— 
o pats, papuręs, iszblyszkes, 
dairosi po visus paszalius.

— Tu Kainas... ant tavo kak
tos iszdavyštes žyme!

— Gerai, tebūna taip. Asz Ji 
iszdaviau. Bet ar asz bloggi 
padariau, kaip tu misliji? No! 
Ir sztai priežastis: Izraelius žū
va, dejuoja po romėnu jungu, o 
Jis skelbo nusižeminimą priesz 
prispaudėjus, Jis norėjo, kad 
mes visi butumem kantrus to 
jungo neszejai, Jis norėjo būti 

aviu būrio, 
pasivergusio stabmeldžiams L 
Ąsz to negalėjau apkėsti... Ži-

prispaudėjus,

piemenim! didelo 
pasivergusio

811-

iszblyszkes,

noma, tie silpni vergai, seke ji,
keiks mane ir mano varda — 
sakys, ka Judas Iskarijotas
pardavė savo mokytoja — bet 
tai niekai, asz esu persitikri
nęs, kad padariau dideli darba!

Kol Judas jeszkojo pana-

esu persitikri-

sziuose protavimuose iszteisi- 
nimo savo nusidėjimui, Marija 
žiurėjo in ji, kaip in žmogų, ne
beturinti nei laszelio doro jaus
mo, nei trupuezio szirdies ir su 
baisiu skausmu mane savyje:

— Ir asz galėjau mylėti ta 
žveri?! \

— Asz ilgiau negaliu būti Je* 
rozolimoje, nesą jie mane galį

' -.Asz 
iszkeliausiu isz ežia in vakarus

Ji „ i. .1 h, ĮT . b> .1 |t UI l.'ll ' !' •"*;

ir tu su manmi turėsi iszva- 
žiuoti. Y

— Asz? ne, niekuomet!
— Važiuosi!.
— Manes nieks negali pri-

♦ 1 - - #■ '''i - "T '■* * '
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praleisti meile je su riu, y pači gi tu, kuri asz laikau

.Asz tavęs nesuprantu —

jo glėbio. Ji jau juto, kad Fla
vijus pareikalaus nuo jos kaž
ką baisu, nežmoniazka...

‘ — Jei norėsi — suprasi.... ~ 
atsęko szis drebaneziu balsu.y- 
Tu žįnai, kad asz tave, gražiau
sia isz visu Jcrozolimos mote
rų, myliu taip karsztai, khįp 
iki szioliai nei vienos moters 
nęniyjęjau... tat gali sau išsi
rinkti: ar pamatyti savo szyen-

atsąko szis drebaneziu lialsu.- m M• • ’ i i* ' ' \ ‘ v •

nęmyįęjau... tat gali sau iszsi

ta ji drangaTy tojant kryžiaus,
ar jo is^gelbėjlmui pamylėti 
mano ir ‘

pražudyti, jie Jo pasėkėjai

:l ■- ■•-a

versti darytį tą, ko a.sz neno-

maninii szia nakti./.. Nuo tavęs uį žmogžudį!
viskas priguliviskas.'pėiguli,.. Jei manę pu- 
siaunaljyje insilcisi — Jėzus 
bus laisvas... A į

Pasikėlė ir gręitai iszejo.
Marija jautėsi lyg gayusi 

pląktu per kalįta: vislęas apte-

- Jėzus

r r;T " h

— Ųž ka tu mąne laikai 
tas man nerupi —- bet asz pi’i-

aąz daug nu- 
Ir Vieszpats ta pati

Ąsz neketinu bėgti... Rytoj ga- 
I \
karsztame kraujuje
naktelę dar man priguli... Eik

1(
sau, ir asz laukiu sveczio.■""i < 4 i i •"> l - ’ r

--Vyro?
— Taip, tūlas skolintojas tu

ri ateiti pas mane, asz iszmoke-
ir busiu laisva.

h . ’

du jam skola 
Eik sau!

-- Gerai, iki rytui, Ar gyven
si su maninąi vakaru puseje, ar 
pražūsi ežia JęrozoHmoje. — 
Dirstelėjo in ja savo baisiom 
ikim, paslėpė įn vieta kinžalu 
ir pamaži, prie žemes pi;ikris- 
ciaimis, iszszliauže isz kamba
rio. Marija pasiliko viena su 
savo mintimis ir abejojimais.

-f • ' 'W 't 1 • • i •
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Vėl isz naujo, 
dar spėka, 
Szirdi iki pat pusnakeziui...

— Nieko nemišlyti ir nieko 
nejausti — geide jinai, — būti

si su maniuąi vakaru puseje,

akiip, paslėpė in vieta kinžalą 
i 
damos, iszszliauže

Jie puolė vėl in jos siela ir 
bot su didesne

eme draskyti jai

- geide jinai 
be valios ir be supratimo,., pa
virsti in lapu, audros nurauta 
nuo medžio... 
auluos gyvuly 
kuomet vedu

s

dega ugnis, 
Je, asz turiu

- Duok pakaju, 
Turiu restiti Antana 
Bu su manim negerai, 
Ve, kaip žinai-----

— Ugi nuo kada. 
Pasidarė toji beda?

vaisiai atsižymi ju 
valgysi r4i

iii

Zinai - . - - 
Kaip pas mus buvai, 

Ir Antanas buvo tada, 
Žinai, ana - - - - 

Padlina sake, jog su manim 
apsiporuos

Žinai nuo Nedėlios tos. 
Dabar ne nori no klausyt, 
Ketina in svietą runyt, 

Bet asz ji padla papiksysiu, 
Ir. žonytis su manim priversiu, 
Kur szlinbas bus, nežiūrėsiu

Bile sau vyra turėsiu. 
O jus bambilines puvetros

Niekam nevertos, 
Darote tik tėvams juokus, 
Kas tam Malianojujo tolinus 

bus?
. Su visokeis pa ra leis užsidedate 
Po tani ant kitu beda verezete. 

Vyruczei sergėkitės,
Nuo tokiu bambiliniu valka

tų szalinkites!
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nio, akyse tik matosi erszkė- 
czįais apvainikuotas Jėzus ir 
Flavijus su savo szalta sžypsa.

— O; neapsakomos kanezios! 
Jėzau, Jėzau.,. — dejavo Mari
ja, pasilikusi viena... ' ' ’

Invairids mintys ir invaii’us

versiu lava važiuoti sykiu siį 
manimi.

dzin ęik laukan isz mano buto!
— Nieko isz to nebus ir ineį-

Kainas!

Flavijus su savo szalta sžypsa.

Jeząu, Jėzau.,. — dejavo Mari

protavimai Varžėsi in jos gąl-
va; jį stcngogisurastiįoki nors 
iszoiimn - Puola k ant'keliu —is.?ejiipą,- Puolė •»; tint'keliu

yienok juk ir 
stena ir dreba, 
ji prie aukuro, 

nors ir nęruano, kad aut auku
ro guli peilis ir 
jam pritaisyta...
suimti save in rankas, ir misly- 
ti apie viena: Jis, mano Jėzus, 
guli kalėjimo ir klausosi, ar 
neateiną jau budeliai... ar ne
prisiartinu mirties valanda... 
Nusiramink szvęntasis! Asz at- 
nesziu Tau savo kūną..; ateis 
neužilgio pas tave iszgelbeto- 
jąs... ir busi laisvas, ir vėl neszi 
szviesa liūdnam pasauliui, vėl 
vesi

■UJ,. i

mineziu szali...
dangiszkos karalystes taku... O

♦ # •

Visi sako, kad Bruklinas 
Tai suvis ne kas, 

Del geru žmonių gerai, 
Bet žinoma, visur yra ir niek- 

szai.
Dabar per Gavėnia ausis nu

leido, 
Kaip Dievulis bedarbe užleido, 

O katras kiek graszio turėjo,,
Tai del bobelių ant munszai- 

nes prafundino.
Nedeliomis in bažnyczia ne 

ejna,
Ba nedeliomis priesz diena 

namo parejna,
O ir skrybėles sumankytos, 

Pinigu ne turi nusipirkt kitos.
Oj vargszes jus mergeles,

Del ąe

>

savimi nuvargintasvesi su savimi nuvargintas 
žmonių sielas in szviesia Tavo 

teisingu tavo

asz... ir asz, vargsze, dalyvau
siu tavo galybėje.
dosi... ateina jisai.

Tolinus bus

Jau... bal- 
Flavijus...

Ar norint viena isz jus gero
ves sulaukti gales,

In poniutes dideles pavirtote, 
Suvisai isztvirkote.
No esate mergeles, 
Ne ameriko’nkeles,

>

Kaip tinkamai prirengti 
daržoves.

Konservuotos daržoves vie
nodai kas syki prirengtos val
giui, labai greitai szeimynai 
nubosta. į Yra invairu budu pa
daryti daržoves gardžiomis vi- 
liojancziomis.

Nežiūrint kaip tos daržoves 
bus valgiui prirengtos, reikia 
visuomet priesz vartosiant ge
rai iszvirinti, ir net nereikia 
nei ju pirm to ragauti pataria 
Jungtiniu Valstybių Agrikul
tūros Departamentas. Biskutis 
svogūnu skistimo arba salieru 
druskos, ar žaliojo pipiro, ar 
salieru lapu, ar babku lapas, 
pagerina konservuotu daržio- 
vu skoni.

Keletą patarimu:
Konservuotas daržoves gali

me kombinuoti. “
tinka su žaliais ir raudonais 
pipirais ar cibuliais, su ker
nais, sužirniais ar su salierais. 
Sziuos galima vienus valgyti 
arba dėti prie sriubos. Ropes

Tomeites”
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MICHAĘL y. AyOLFE 
. (VILKAITIS)
336 Ę. Arlington St.

TAMAQUA, PA.
t t v ■ .a - r ■

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.
O — IIO 1 .|<1 Oil io»

***■*<■"*"-' '*♦•** -? * v mte****.

KAZUNO

GUMBO-KURA
Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandytą ir visados 
yra pagelta nuo Gumbo,

. (VILKAITIS)

..Ti4.ii' •

ežiai iszbandyta ir visados
F'

Patrūkimo, Skaudėjimo po 
j • • 1 A <lL 2

tęs 75c. su prisiuntimu ŠOc,
Krutino ir 1.1 Preke bojaku-

Lietnviszka Trajanka

Paczios nežinote kokios 
Esate tautos.

• • •
Malianojui kurna pas kurna

’ . "1| ’ ■ ■» ■- «>»■>

atėjo,
Už munszaine susibarė ir 

musztis pradėjo,
Plaukus ir drabužius susi

draskė, 
» Net katilėlius kraujeis ap- 

' tęszko.
Badai ir adjutantus turėjo,

Bet ant to nežiūrėjo, 
Kur toji musztyne traukėsi 

Ir kas Raukosi, 
Tai to sziadien da nesakysiu. 

Del pažinties užslėpsiu.
w -e ■. •

Visi sako, kad kur ten apie 
Miczigana, 

Bobeles'davadnos gana,
• Suvis' namines negero, 

Už stikleliu netvėrė, 
T H — ..„.'I J J' .

*— Na, jei taip, tat tu pražuįi, 
ipzj 1110.1 kM xctmwo, UVUUv

leisiu, kad tu kam apart manės 
Ta pasakęs,

isz mano rankos, nes asz neda-

* Ta pąšakeį; 
greitai' isįsitrkuke isz užanezio
pHgulėtumei;

priszoko, tartum,
i

kinžalu ■ ir 
tigras prie' savo aukos, prie 
Marijos.

l .1 \ '

NJįarijo^.

į.

C J

Sutaisyta Kazuno Aptie- 
knje. Preke 35c. ir 75c. 
For pacztu Be. extra ant baksuko.
Tciįięi importuojama isz 
Europos visokias žoles, szą- 

. knis, ląszu, aliejaus ir' t.t.

arba raszykite o aplaikysitc 
atsakima ir prekes.

L. ĘĄZUNAS> 
38 S. Jardin St.

8HENAND0AH,PA.
I'U-H .1 ' N

kojo. Preke 35c.ir 7$ę.
Per paczta 6c. extra ant bakuukp.
Te ipgi importuojame isz 
Europos visokias žoles, sza-

galima gauti musu aptiekoje

I ’
i’fr ■, ■'
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38S.‘;jardię St; .^'4 J,
.li'fi. B'
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• Suvis' namines negero, 
Už stikleliu nutvėrė, 

Tik tiesiog isz tyonkos trauke, 
. O pusėtinai rūtelės riaukė.

Lai juins buna ant sveikatos,
‘ O phsetihai rūtelės riaukė.

Kaip ant lentynos.
i m ■■ t« * t ■

Tas apszvieczia gęyiąusia,į r j > * Į v F m te F ’ Vk. ,

Moterėliu tamsiausia,
J£ad iy akis turi, 

Tai neinžiuri,Tai nemziun, 
Tlejc tatę isz pryszakio, 

Ęięk ir ta, užpakalio. 
Duok bieyę Dvąse Šzventa,

Kięk ir isz užpakalio.
D ’

Tegul kožna supjautą: 
Jog girtaviniąs,

► Yrą lįlogus;<įai,ęt.i«.
F |
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maiszytos su salieroms labai 
gardus valgis.
morkos tinka su žirnukais. Bu- ' 
rokus ir ropes galima iszskuop 
ti, padarant isz ju puodukas in 
kuriuos tinka dėti žirnukus ir 
szabelbonus. — F.L.I.S.

Supiaustytos

Skaitykite “Saule”

i

CU NARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivo 
Ftenatlnlo vandenin kelias Lietnvor 
Aquitania Mauretania

Bęrengaria
apleidžia New Yorka kas Utamink*. 
Greitas persėdimas Southampton*

Lietuviai ypatlszkai lydėti
In Hamburgu 3 kless. $103.50 Kare> 
Piltava 3 klesą $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo PUIavoj važiuojam 
tn Soutbnmplonn ir ten persfida 
ant milžinu laivu. Kožna savaite 

Greicziausl laivai pasaulyje*
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus dol Iszkalno ap 
mokamu keliauninku galite gauti
1 vienas jusu mieste ar apiellnkeje

Aquitania
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u Kovas — March baigėsi.
Utaminke 1 diena Apri- 

liaus — nesiduokite prisigaut.
— Per anas dienas tikrai 

atrodo kad jau bus pavasarys 
bet Seredos lyta oras vėl per- 

nupuole keletąnessimaine, 
coliu sniego.

• — Utaminke popiet auto
mobilinis busas važiuojantis 
isz Mnhanojaus in Tamaqua 
likos intrenktas per maža in- 

traukia anglinius

“Maha-
Terp musu

nas,

žaju kuris 
karus isz Vulkano kasiklos. 
Koletą pasažieriu likos maž- 
daugiaus pažeisti, Nelaime at
sitiko prie Vulkano peczcs.

—r Szia sanvaitia mieste ro
do teatru kuriame dalybauna 
mergaitt‘8 isz miesto, terp ku
riu yra kelios lietuvaites. Per-, 
statymas užvardytas 
noy City Follies. ’ *
lietuvaicziu dalybauna Alberta 
Mickunas, Ona Balinski, Pet
ronėle Klnczinski, Fiorentina 
Petruszonis; Helena Vaitieku-

Helena Janczius, Helena
Olszcvski, Mare Szevel, Maro 
Vaitiekūnas, Katro Pavlaitcki, 
Margarieta Sanavaitis, Marts 
Balonis, Adele Czekaitis, Maro 
Žukas ir Mare Daugirda.

— Del daugelio žmonių ku
rie turėdavo reikalą Pottsvilles 
sude, buvo pažystamas tlumo- 
czius Filipas Judinskas, žyde
lis, mirė Panedelio diena. Tu
rėjo jisai 85 metus senumo ir 
buvo tlumoczium suvirszum 
per 50 metu. Kas jojo vieta už
ims, tai gūdžios da nepaženkli
no. Butu gerai, kad koks Lietu- 
vys taji dinsta užimtu, nes tai 
butu tinkamiausia vieta del lie
tuvio kuris kalbėtu kolos kal
bas.

‘ — Darbininkai ant Schuyl
kill clektrikinio kelio, aplaike 

. padidinimą mokosiies nuo 55 
lyg 63 centus ant valandos ir 
kitus pareikalavimus.

— Adomas Urbonas
narna po. No. 516 W. Pine St. 
nuo Jono Žarnausko.

— Seredos ryta upelukije 
0rie lOtos ulyezios, rado lavona 
Jameso Monday vidutinio am-

pirko
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žiaus žmogaus. Sakoma kad tu
rėjo priepuoli laike kurio in- 
krito in upeluka kuriame pri
gėrė. Gal ir teisybe nes ajriszio 
mirties priežaste vis užslėps ir 
gana, o kad tai butu atsitikus 
Lietuviui, tai kad butu ir isz- 
netycziu inpuoles ir užsimu-

Markaurkas— Antanas
104 Rear Road isz William 
Penn, atlankė ana diena savo 
pažystamus NJinersville ir lai
ko “bolszevikiszkos meiles” 
Jurgis Kupczinskas kirto jam 
in pakauszi, padarydamas ga
na dideli žaiduli. Draugai ji 
atveža automobilium in Szena- 
dori kur daktaras susiuvo žai
duli.

f Mare Stadalnikiuto 
re pas

, mi- 
Kazimiora Antanavi- 

cziu, 214 E. LŲoyd uly. Velio
ne paliko daug giminiu ir pa
žystamu. Laidotuves atsibuvo 
Soredoje su pamaldomis lietu- 
viszkoje bažnyczioje. .

— Berta Kripaitis, devy
nių metu mergaite, likos su
žeista per autąmobiliu Nede- 
loje. Likos tuo nuvežta in Ash- 
lando ligonbutia. Mergaite gy
vena po 515 W. Ponu uly.

— Seredoje atsibuvo laido- 
a.a.t uvos a.a. Margarietos, myle- 

mos paezios 
ežio. 122

Piuszo Vokictai- 
N. Chestnut uli., su 

bažnytinėms pamaldoms Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

Frackville, Pa, — Darbai 
kasiklosia pradeda sumažėti, 
daug žmonių atleidže nuo dar- 

Darbus sunku aplaikyt. 
St ubu ant ramios teipgi nėra,
vasara pradės bagiai statyt 
apie 600 nauju namu, 
miestelis ženklyvai auga.

bo.

Musu

— Nesenai czionais'Kluk
šni sudegino tris kryžius ir isz- 
dalino lapelius apie laja slap
tinga draugavo
idant prie josios prigulėti.

S

ragindami

Nu lindau 
tilpusi < i

pers kai c žiu h
1 ‘ Garse ’ ’
Vaidyla” 

aplinkine kas 
vargo-

buk būdamas
veikejo
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ežias ar prigeriąs, tai vis pasa
kytu kad tai munszaino ji in- 
gtumc'in upeluka.

— Franas 
523 W. Centre 
tavotas už nesziojiina angleka- 
siu unijos guzikeli noprigule- 
dapias prie lokaliu. Šinkevi- 

• ežius užstate belą lyg teismui.
— Ant atminties savo mi

ltinos paežius Paulinos, kuri 
silsisi amžinam pasilsi ant Lic- 
tuvwzku kapiniu jau metas 
laiko, josios •vyras Juozas An- 
cereviczius, barberis, pastate 
puiku slovyla kuris kasztuojd 
apie tūkstanti doleriu.

-r-. Kanklių skambinimas ir 
prakalbos invyks Subatoje Ko
vo 29, 7:30 vai. vakare Norko- 
vicziauB sąleje, Mahanoy City,

Sinkeviczius, 
uli., likos aresz-

I ... < * **■»'" • ė .

vi m b v !"1 : ■< • :OIESORISZKOS DVASIOS

Dvasios nužudytu atlanko na
rna kuriame pražuvo. — 

Žmonis mate dvasia nužu
dytos cari&nes.

SAULE . j i Kį U<14#*^* T U"* 11 i'"*
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grindas, kad bolszevikai tyczia 
padego Ipatejevo narna, Idant
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Pa, InžriUga dykai.
Brolau ir. Sesuo! Pasitaiko 

nepaprasta proga iszgirsti pir
mas Nep. Lietuvos Universite
to Lietuviu Studentu Prakal
bas ir seniausio Lietuviu tau- s ■ ,
tos muzikos instrumento — 
kanklių liaudies dainas. Į<aip
Klaipeda isz Francu ir Vokio-
ežiu buto vaduojama ir kaip 
gyvena Lietuvos artoju vaikai.
” — — «■ ■ ■■ W 1 ■ " ■«    * ■■ ■ I... . 1, — . —   — , ■.,»

ANT PARDAVIMO

Geras namas dol vienos fa- 
milijos ant puses loto, po No. 
529 Ay. Spruce St. arti Lietu-
viszlęos bažnyozios. Viskas ge
ram padėjimo. Didelis kiemas. 
Namas naujiai pataisytas ir 
ant kito galo loto galima kita 
narna pastatyti. Galima pirkti

Norinti"
už• 
czvertf loto. Nori
togu! tuojaus at 
^Saules ” ofisą.

J

prąęzo už

praneszima 
kuriame kokis tai 
nužeide musu 
kiszasi musu 
ui n in ko Dulkes
czionais nieko gero neinveikos. 
JUk visi žino, kada p. Dulke 
vargoninkavo, mokino, vaiku- 
czius lietuviszkai, pareng’c 
daug linksmu vakarėliu ne tik 
musu mieste bet ir aplinkinėje. 
Dabar p. Dulko vargoninkau- 
jo Tamakvoje kur ji visi myli 
ų* yra užganadyti isz jojo vei
kimo. Dabar musu parapijoj 
vargoninkaujo p. Daunora, ku- 

darbuojesi 
lietuviszko var

do, bet ketina iszvažiuot in Lie
tuva po Velykų ant keliu metu.

--Vejas.

lietuviszkai,

ris teipgi nemažai 
del pakelinio

DuBois, Pa.

kasyklosia tiek
jog bosai

ligoje, tai

Pir-

Lai in czio
nais niekas nevažiuoju ant už
darbiu, nes fabrikai konia vi
sai sustojo o 
prisigrudia žmonių
neturi jokios ai ydos ant darbi
ninku, jeigu kas 
jam liepo ejti von, o ant jojo 
vietos deszimts aplaiko. 
mas szaptas dirba tiktai viena
diena ant sanvaites. Daugelis 
žmonių iszkeliavo in kitur jesz- 

Katras da moka 
padaryti geros munszaines, tai 
turi szioki toki užlaikymo, nes 
parduoda po keturis dolerius 
už kvorta isz ko turi pragyve
nimą.
REIKALINGA MAINIERIU.

kol i darbu.

Kompanija Buck Run Coal 
Co. kuri randasi 4 mylės nuo 
Minersvillcs, Pa. suteikia ge
rus darbus del mainieriu ir pa 
tvirtina pastovu darba. Kom
panija turi naujus 7 ruimu na
mus, su elektriku szviesa, bė
gantis vanduo, sziluma, randa 
tik $15 ant menesio. In kasik- 
la galima važuoti isz Miners- 
villes ant “auto-bus” kurįs ap 
leidžia a trolley stafioJLFoZiSO, 
10:00, 2:00, ir 3:45 valanduose. 
Atsiszaukito ant vietos. (t.A.l 

". —.. . .... :-- t
ANT PARDAVIMO

irkti kit ant adreso. 
atsišžauCia m

Puiki 40 akeru farma su vi
sokiais vaisingais medžiais, ge
ras vanduo, namas devynių 
kambariu, tvartas, szopos ir 
garadžius ant vietos. Atsiszau-

(t.26
Frea Thamarus 

t.f. R. tyo. 1 Box 73 Tamaqua, Fa.
' 'k - 1 ' ’■ \
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Moskva. — Dvi sanvaites ad 
gal pribuvo žino isz Jekaterin
burgo, buk sudegė namas Ipa- 
tjevo, kuriame paskutines die
nos praleido nužudyta carisz- 
ka szoitnfna. Bolszevikanis tas 
mažai rupi, bet 
gailesį kad teip atsižymėjus 
namas dingo. Apie sudegimą 
tojo namo atėjo akyvos žinios. 
Tyrinėjimas parotic, buk na-1 
mas likos pądegtas tyczia.

Po nužudinimuj cariszkosj 
szeimynos, bolszevikai aptvėrė 
ji augszta tvora kaipo užkalė 
lentoms duris ir langus, todėl 
niekas negalėjo matyti kas vi- 
durije dėjosi paskutiniam gy
venime dingusios Romanovu 
szeimynos.

Sztai pradėjo tame name at- 
sibuvinot nepaprasti atsitiki
mai.

Diena 21 Oktoberio, in dvi- 
deszimts septintas sukaktuves 
nuo užžengimo Mikalojaus II 
ant sosto, dcszimta valanda 
nakti in palicije Jekaterinbur
go, inbego uždusios vietinis 
kupezius Lukoszius Sabanieje- 
vas, apreikszdamas virszinin-* 
kui, buk namas ' Ipatjcvo yra 
visas apszviestas ir girdėt kal
ba daugelio žmoni n.

Pagal protokolą, 
ežius Sabaniejevas, tame laike 
buvo trczv’as. Tuojaus iszsiuns 
tu ant vietoj pulkas milicijan- 
tu ant isztyrinejiino teisybes. 
Pribuvia milicijantai isztikru- 
ju mate per pliszius tvoros ap- 
szviestą narna. Vienkart isz- 
girdo kalba daugelio žmonių.

Manydami kad in stuba ga
vosi kokie tai revoliucijonistai 
milicijantai sugryžo ir cirkula 
praszydami virszininko idant 
duotu i u pagialba daugiau vy
ru. Kada sudnitintas pulkas 
sugryžo, name buvo tamsu ir 
malszu. Nuo tojo laiko pradė
jo namo ‘‘baidytis.
girdėjo namo baisius 
mus, verksmus o kartais ir dai 
nas szventu giesmių.

Tula naktį milicijantas ku
ris stovėjo ant sargybos prie 
Ipatejevo namo, 
szviesa. keliosia languosiu, ro
dos kad kas su lampa ėjo nuo 
lango lyg lango; In kėlės san
vaites po tam paregėjo durnus 
isz kaminu namo.

Daejo prie to, jog Balandžio 
1923 mote, valdže iszrinko tam 
tikra kamisije, 
krata visam name; nuo skiepo 
lyg pastoges, bet nieko nužiurę 
to neužtiko. Po tai kratai bai
dymas apsimalszino.

Bet 17 diena Liepos, praejto 
meto, in penktas y sukaktuves 
nužudinįmo cariszkos szeimy
nos, szvintant, buris gyvento
ju Jekaterinburgo, teipgi du 
milicijos virszininkai ir dak
taras praeinanti pro Ipatejevo 
narna, paregėjo ant stogo mo- 
teriszkes pavydala, kuri ant 
rankos laiko vaiku. Visi tno- 
jaus pažino tarno pavy'Jalc ca
ro Aleksandro motore, o vai
ku kaipo naslednika sosto.

Motoro stovėjo gilei užsimis- 
linus, rodos insitomino in pir
mutine saules Szviesa. Staiga i 
pakele rankas, iszpletojd dide
liu kruvina balta skepeta, su- 
plolojus kelis kartus in szali 
miesto. Dayosi girdot nožmo- 
niszkus sudejavimas ir motoro 
su vaiku dingo isz akiu stovin
tiem žmoniom.

Ta paezia diena apie piet, vi- 
dunniestije kilo didele ugnis, 
kuri tesėsi per dvi paras. Sude-1 
gc keliolika namu. Visi gyven
tojui vienbalsei nutarė, jog ug
nis buvo priežastim paojnan- 
czio.ir *4dvasinio namo.”

Riidęiii 1923 moto buvo gir-1 
dota Ipatejevo namo gailingos 
giesmes, kokias gieda rusisz- 
kosia ęorkvosia, po tam po vi
sa miestą prasidėjo tifusinis 
amaras.

Nuo tojo laiko kožna ugnis, 
koŽWtt„IįgabuvojmeŽftgJop.a.- 
ejnanu isz ° baisio namo.” Da-

žmonis apmalHzyt. Norints pa- 
mas sudegė lyg pamatu, bet ant 
tosios vietos Vis žmonis mato 
kokius tai szcszolius lekiojen- 
czup po orą'. ________

STEBUKLU TEATRAS
Ik
I * - .—.ii. ■- _m—.j

Vardu “Daktaras isz Prie
vartos 1 * trijii atidengimu ko
medija. Perstatys Mahanojaus

monarkistai

tai kup-

1 ! Praejgiai 
vaitoji-

ajs^kei mate

kuri padare

ejnanu isz ubaisio namo/’ Da- 
Uar terp gyventoju pasklydo

. >i' 4 .. . 'ji

Didelius vagius palcidže ant 
liuosybes, o vargszus žudina.

Detroit, Mich. — Policistas j
nuezovo Raymonda Mogeri už Pu. Gera» tvartas 28 per 38 
tai, kad tasai buvo pavogęs isz 
restorano virtuves buteli pie
no. Nnszautojo draugas, John 
Fitzgibbons, suimtas ir nuga
bentas palicijon pasisakė, kad 
jis ir nuszaiitasis jo draugas

k , ,

Szeszlu ruimu namas prlo 
grižkeliu arti Brandonville,

namas prie

pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 nkicriąi isz-

--- ---------------------------- ■ -------- ------------------- ■ ------------------.--------------------------------------------------------------------- .. ‘

S5?3 KAS NORI RŪKYT 
puiku tabaka, tas tegul 

kreipiasi pas mus.
. EUROPA BOOK CO. 

NEW YORK.
. ..................... ■■■ ■ ■■ ■ ' ■ i'

Laisves choras, Nedėliojo 30. 
Morcziaus, 7:30 valanda vaka
re, Norkeviczaaus saloje, Ma
hanoy City, Pa. Todėl gerbia
mieji Lietuviai ir lietuvaites 
szis teatras bus parodomas pir 
ma syki Mahanojujc, todėl at
silankykite kas tik gyvas nes 
pamatysite ta ka. niekad ne
matot, vyrai matysite kaip dak 
taras motore gydo, moteres ma 
tysit kaip moteris savo vyra 
padaro daktaru kuris nieko ne
žino apie daktaryste, patapęs 
daktaru stebuklus daro, negy
va motore atgaivina, kūdiki 
sulaužyta padaro sveiku, nebi- 
lei merginai sugražina kalba, 
vaikinai matysite kaip mer
gina mylėti su daktaru pagel- 
ba, merginos matysite kaip at
gauti meile su daktaro pagel- 
ba jei ji buna pavokta kitos 
merginos. Teipgi bus puikus 
koncertas kuri iszpildys “Lais

M choras. Nepavėluok i t nes 
gali kodžiu pritrukti. Užkvic- 
czia visus. U . ~

senei buvęs be darbo ir jau dvi 
dienas nieko neturėję valgyti.
' Fitzgibbons huv0 tarnavęs 

laiko 
kares o kada sugiyžo adgal, ne
turėjo darbo budamari*privers
tu ubagauti ir keliauti ant froi- 
tu isz miesto in miestą. Taja 
diena abudu draugai buvo la
bai iszalkia ir buvo priversti 
vogti.

kariumeriejc Franci jo i

PAJESZKOJIMAI.
szvogerio Fe-Pajeszkau savo 

liksa Valasina paeinantis isz
Suvalkų Red., $cinu Apskr.,
Kapcemiesczio Valscz., Padum

Tegnl atsiszaukia

$cinu Apskr.

blu Kaimo.
ant adreso.

J. Soraka
z 2317 S. 4th St.

S t. Lou i s, M o.

Juozas Bagdanaviczia
ves

* N

Laisves Choras
extraIsz frackvilles.

Frackvilles vargoninkas va
žiuoja in Lietuva, todėl pigiai 
parduoda savo $400 vertes pia
nu, kuri dabar galima pirkti už 
$125. Beveik kaip naujas, ge
ram padėjimo. Kve.ipk i tos ant 
adreso: (t.27

41 S. Railroad St.
Frackville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Du trijų lu bu du beita v i na
mai, geyoj vietoj ant E. Centro 
St. užPersiduos už prieinama 
preke. Atsiszaukite ant adreso. 

John Simanavicz
233 B. Street
Girardville, Pa.

PARSIDUODA FARMA 68 
AKBRIU IR DVI MA

ŽESNES.

(1.28)

Tik 25 mylės 
Pbiladolphijos.

vidurio
t

nuo
Arti stoties 

gatve-karis ir steito kėlės, mo
kykla prie namu. Miszkas yra, 
ir upelis teka pro namus. Lau
kai aptverti ir ganyklos, 
(linkai geri, sziltas 
vanduo, elektriko szviesa.

Bu- 
ir szaltas 

Pi- 
gei su gyvidois ir u kės inran- 
keis. Del platesniu žinių arba 
informacijos kreipkitės pas sa
vininku. (t.30

J; S. Meile?
Collegeville, l’a.

ANT PARDAVIMO ~
Naujas 8 Vilimu namas su vi-

R. D. No. L

sais intaisymais po No. 319 E. 
Pine St. Galima tuojaus insi- 
kraustyt. Teipgi kitas naujas 
naujas prie E 
Kreipkitės po No. 317 E. Pino 
St.  ■(t.f.) 
D A TURIMESZIMTUS PUI

KIU KALENDORIŲ.
■ / " 1

Da turimo kelis szimtus sio- 
Ininiu kalendorių (ketui’i kalon- 
dorci ojnd iii sota) ant szio 
meto, ’kuriuos parduosime po 
viena doleri už sota. Yra tai 
labai puikus kalendoriai kurio 
privalo rastis kožnam katali- 
kiszkajn name. Katrie vėlintu 
turėti tuos puikins Kalendorius 
arba kam kitam nusiims 11 do- 
vanelia, tegnl jirisitmczo'dole
ri, f 
ant paduoto adreso.

W. D. Boczkowskl Co
Mahanoy Cityf Pa.

W. TRA8KAU8KA8

Market St.

meto, ’kuriuos parduosime po

arba kam kitam niislunsti do-
■ ■ - . /.-r: . T .i.'-

o mes tuojaus 'fezsi u ilsimo
fllr «'

♦>
11

PIRMUTINIS LIĖTUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunuii numirusiu. Pasamdo 
aptomobiUui^ del laidptuviuyvkrita- 
tlnlu, vcseliju, pasivažinėjimo ir t.t.
S20 W. Centra St. Mahanoy City Pa<

dirbtos žemes. Parsiduos pi
giai. Kreipkitės ant adreso.

Bynykewicz
Advokatą 

Shenandoah, Pa.(t. f.)

n>

>

ANT PARDAVIMO

Trys nauji namai, da visisz- 
kąi nepabaigti, su visom viga- 
doin, ant Washington St. Ta
maqua, Pa. Kreipkitės ant ad- 

(m.28 
341 Railroad St., 

Tamaqua, Pa.

A HZ
kuris per 15 motu laikiau sa
lima ant E. Centre St. Maha
noy City, pajeszkau savo tikro 
brolio Kazimiero Bngdanavi- 
cziaus, kuris apleido Mahano- 
ju 20 metu adgalios ir iszva- 
žiavo.in So. Dakota. Paeina isz. 
Kauno gub. ir pavieto, Szci-. 
mios parapijos. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso.

Jos. Bogdanawicz
.206 N. Third St.

W. Hazleton, Pa.

(A.l

______________i—__

Ant State Senatoriaus

R. D. Heaton
ISZ ASHLAND, PA.

*11 an- Ihr' V'H •nRl'T 'Mk N *' < 4*'

Ant Republikoniszko Tikieto
CHAS. S. PARMLEY

Real Ettata Agent. Notary Pabiic.

Jeigu norite pirkti ar parduoti rmvo 
įtubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincue ir teip toliaua

Kampai Catawissa ir Markei St, 
Makanny City. Pa.

Daktaras Juozas J. Austro 
LIETUVIS.

UaviielB daktaras kariutneueja.
'■< ,v . '♦

Gydo visokias ligas.
Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet < iki 9 vakare.
210 N. Main St Shenandoah

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

IR BALSAMUOTOJAS

jausią mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide* 

liūs ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksit© POMNINKA tai 
kreipkitės pas mano, nes asz galiu ju
mis pigiau gedaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centra St., Mahanoy City
.......................... .......................I...-,.. .. ..... . .........

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau-

automobilius

WWW 4*

I

M51'1 M
V F*#

jLf.
' ♦ f

♦
t

reso.
*

r

.......    JMĮ   r L  —

NENUSIGĄSKIT

mo.
Puplalszkal

Truk-

81.00.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $628,358.02 '*

Mokamo 3-ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prldodam 
prie jus u pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

It. BALL. Prezidentas,
Geo. W. Vice-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kasieriu*

57 DEY ST.
ATSIUSK TIK 11.60

O gaus! B&llklo Ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti Ir prlsluntlma apmoka* 

Geriausia stambi trajanka 60o
arba I pakelei už $3.30. 
35c arba 6 pakelei už |1.75. 
toliu 80c arba 6 pakolei ni 81.40. 
Knyga “Daktaras Namuose** 
Kantlczkoa 81J25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 

gyvenimas Szventuju 86.60.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 76c. 
Mlnksctu abparu su kabe |1.60. Cehi- 
loido abdarais 81*50. Vainikėlis matu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo 81.50, 
Ulnksztu abdaru 81*25. Lalazkama 
popieros 80 gatunku. tuzinas ui 85o.

M. 3. ZUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester. N. T.

Aukso 
eenovee

Kalea 3*c.

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košė*.

AMBI JNT O 

lre<, 8. V/ 1’at. Biure.
nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio
• e • . .. a • 'te

ji" j

Jie net prašo daugiau*. 
Jei jūsų kūdiki*, neramus, turi aptrauktą liežuvi, 
; _ “ ' ’---- -  *’ * * * * ‘ ’ * J ■ ■ ;
kanktnannias, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Ji$ ji 
ims su noru ir daug geriau jausi* nuo jo. J Kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N.Y.

JIS TIK IEŠKO BAMBINO

yra i
viduriu paliUosuotojas.
Kūdikiai mėgsta ji.

negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų ’’ 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuoauotoju, tokiu kaip Bambino. Jis ji 
ims su noru ir Jau# geriau jausis nuo jo. J kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

II

Po sunkaus 
dienos 
darbo

Kasyklose ir 
in vairi one 

dirbt uv (<»

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI 1KA BAISIAI 
NUKINKYTI IR SUSTIRĘ,

Nė bandyk Juos priverstinai manksytl, Ir traukyti, tuoml dar dau
giais juos nukankysl. 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
.. (BEAR BALSAM)

.. '||l a. M(.. ąl* ♦

Biilolko jiems taip puikia Ir greita pagelbm
Baisumu smagiai trydanias sudcaudctns vielas, tada jausies! viso! 

, nauju Žmogumi.

Patikėk daugeliui tukalancziul taulloczlu ir

Fraszalluk nuNlyrlme

Jeigu negaus! tuos vaistus pas vietini aptlckorlti 
arba pardavėja, pr 1 siusk mums 35c.. Ir 5c. ui pasluntlma. mes tuojaus 
luzsluslm buteliuką Balsamo.
The CENTRAL D1ICG STORE, Ltd. 24 K Centre St, Shenandoah, Va.

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietuviai! Prancszu jums, kad dabar yra 

patogiausia laikas siunsti laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinstamiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu 
in Ariierika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Tbji 
proga ne ant ilgo Įniko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom AFFIDAVITUS lietuviams del atvažiavimo in 
Ambrią, siuneziam pinigus

motu atvažiavimo lietuviam 
taip

AmOl’ią, siimcziain pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Užlaikom Ilotcli del keleiviu 
kelianjaneziu in Lietuva. Pusitinkam keleivius ant sto- 
cziu Now Yorke pribuvusius r 1 ‘ ‘ * *

~ T ' " ’ t - - -p--'- w - — —•

LA1VĄKORCZIU* ir pinigu kurso per laiszkus arba as- 
menlszRai po žeminus nurodytu antraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street, New York City.

i isz kitu miestu Amerikos. 
Sutelkiame nakvyne už prieinama kaina. Reikalaukite

MTm a) -j

s
Vi
Ve

Ruff/es^
MOTERIMS IR MERGINOMS!

Gal Jy» turit Geltmiua plaukuti I O gil jųj* rlaukii j 
Ar KnbUtifnlAi Rudi, ar Auk#iM? pantto; Rausvi plauksi 
; / • . i
plcjd.aiuina sinuikinti ju gnUcino I 

taJ. >1 Jijm tik laiku
.Nužiūrint n* Jus kovo pluulm« dur teĮ>?d<rlt supintus j 
Mūktus j nwjni. O t ’ 1 * . * /* ' . h J j
Ittt (ta IciM 1, kad nevarioj, Iškrik f p'eUkurK* ikUYndjly j’*>u

galvos odas Jei naudosite Rufflss.
Netikėkit intW| WHiul. NudplrkH 65c. Imnka ir prr* 

fdllkrlnkite, kad Ruffle n \rix rdrtimi priedu pidate h «> Ir kanu;ra 

gauti aptitkotte, ’ 
r.

104-114 So< 4th Strict

**•

? r i ! 
sf Ramt i plauksi ar V |J£-
kokiom iflMlws Jie neimtu, neleisk 

I
Ruffh* ItĮtliV Ui. jid Jih tik laiku nuo hfko ftoa ra uksiu. 

NuMimint a* jut savo plaukui dur tebedirlt pupiniu.* j ir 
HUktus į ar yul Jau eifcit trumpai nurfkirnę, ji;*
litu dalehti, kad nevarioj, Iškrikę p'eUkarKM

I Jum* neįeiki kentėti newrinw de’.ei nitWjino ir

Netikėkit rnrmi WHiul. Nudplrklt 65c. bAnką h* paMca

įi Vii Raudoni! Vienok nethirfni

rvilMn • im; | n JTlU'rtVIt V’44 I’r n.
|xtfklar*iu plakų tunikų, kokj tik kada etate aiudoję! Galima

F. AD. RICHTER & CO.
Brooklyn, N. Y.

Dekite savo pinigus in 

Merchants Banking Trust Co. Banka 
Mahanoy City, Fa.

. f .<>'
> Ta Banka nori jumis patarnauti.

3 Moka 3-czia procentu ant padėtu pinigu.
> Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra-

(Ritu taupyti pinigus ir |urCti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

Szita Banka prigclbsti savo depozitoriams pirkti savo 
locnus namus. . ' . • ? r

AWiVUUUVn) AUOICUUI. «

J t
Szita Banka prįgeUbti jumis suczcdint.i„piniKn8iv„ ..
Nbrikad jus butumet to Banko dopozitorius..

<F 4 « ,

■

. M

f ■




