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Isz Amerikos
Argi jau žmonis virsta in 

gyvulius?
"Waupun, Wis. — Sudžo Bac

kus nusiuntė in kalėjimą Kūr
inėlio Zacanc, 52 metu, ant de- 
szimts metu prie sunkaus dar
bo, UŽ sužagejima savo locnos 
dukters Marijos, kuri sziadien 
yra vedusi motore.

Iszsiunte paciiule pas motina; 
kada sugryMo, vyras turėjo 

jau antra.
Milwaukee, Wis — Vladas 

Rokusz, apsivedė Pittsburge 
nesenei atvažiuodamas in czio- 
nais jeszkoti darbo, o kad jam 
czionais blogai pasivedė, tan
kai isz to kilo nesupratimai 

važiuos pas 
per taji laika

r

Pagal liudinima Mares prie- 
szate savo tęva, tai tasai gyvu
lis pirmiausia subjaurino savo 
dukteria tris metai adgal ir 
per visa ta laika su jaja turėjo 
nemoraiiszkus susineszimus, o 
kiida duktė nenorėjo jam to
linus pasįdavinet kerszino jaja 
nuszdvimu. Kada da žinojo, 
buk jiji . ketiną iszteket, už
draudė tai po bausmia mirties. 
Nenorėdama ilginus 
k i bjauru 
su ’savo 
szliuba slapczei. Bet ir tada iž- 
gAma tėvas jiai kerszino. Ant 
galo mergaite nusidavė ant pa- 
licijos apsakydama viską. Lai-

vesti to- 
gyvenima, pabėgo 

mylemn, paimdama

*
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kc teismo ižgama nžginezino 
viską, o tame ir jojo pati jam 
prigialbinejo, 'bet sudže t a ja 
bjaurybe nubaudė sakydamas, 
jog galiosi labai, kad negalėjo 
ji nubaust kartuvėms.
Ulvydus pacziule isztviszkino 

žandus vyro mylemai.
Vyras 

Natalijos Bruk, tankei atlan
kydavo broli Onos Miknisz. 
Tos labai lankei pasiantryda-* 
vo ir pacziule jain taji tanku 
atlankvma pradėjo isruet’ .4. 
Natalija būdama užvydi mote
rėle, karta seko paskui vyra in 
namą: Onos dr tonais ka tokio 
nužiūrėjo ka jiai nedave ramy-

Rochester, N. Y.

bes. Ana diena vyras aplaike 
telefoną idant atejtu pas “bro
li” Onos. Pacziule nuėjo pas
kui vyra. Pastovėjus lauke mi- 
nutelia, užskambino in duris. 
Ona neprijausdama nieko blo
go atidarė pati duris, inejo in 
vidų, rado vyra sėdinti ramiai 
prie stiklelio nusiredusi. L’žvy- 
dus pacziule paliepė jam ejti 
namo ka ir padare. Ona su sze- 
toniszku sžtfipu dirstelėjo ant 
Natalijos, ka iszreiszke di
džiausia paniekinimą. Toji ne
galėdama to iszkenst, szoko 
kaip kate ant savo prieszinin- 
kes, sudraskydama jiai veidą 
ir gerai apdaužo žandus. Kada 
Ona apskundė Natalija, sudže 
pasako, jog Natalija gerai pa- 

Hdare ir negali josios nubaust už 
toki pasielgimą nes neturėjo

*
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terp poreles. Ant galo nutarta 
jog Rokuszieno 
motina, o jisai 
uždirbs kiek graszio ir apmo
kės skolas. Vyras nuveda pa
ežiui© ant stoties, pabueziavo 
kelis kartus, pasuke gud baj ir 
trūkis nupiszkejo in Pittsbur- 
ga. Kada motere sugryžo in 
monosi pas Vlada, rado stubo-
jo kitu motere kuri užėmė jor 
sios Vieta. Nusistebėjo moterė
le ir tuojaus nusidavė in pali
ete idant savo prioszininke isz- 
yaryt isz l„ 

ajszkino, buk 
ria nebuvo 
negali ji už tai skunsti, bet su
dže pasako jam, jog gyveni
mas su moteria “ant vieros” 
yjra teisingas ir pripažytas per 
tiesas. Už savo neiszmintingu- 
ma Vladas likos nuteistas ant 
trijų menesiu in kalėjimą.
Nužudė vaika idant iszbandyt 

nauja peili.
Povylas Rap- 

kovski, 12 melu, nudarė ant 
smert visai nepažystama kita 
vaika, idant galėtu iszbandyt 
peili ir matyti kaip giliai gali
ma insmeigti peili in kuna.

Vaikai prisipažino, buk jisai 
su savo draugu pavdgc ilga 
mėsini peili nuo buežoriaus ka
da apvogė jojo staleziu idant 
gauti pinigu ant krutamuju 
paveikslu. Slankiodamas po 
ulyczia sutiko jisai Williama 
Cliffarda, kuris ėjo szale savo 
tėvo.

“Akyvas buvau dažiuoti 
kaip giliai galiu insmeigti taji 
ilga peili in jojo peczius. Pri
siartinau prie jojo ant pirsztu 
durdamas jam peili in po

sake ant palicijos Po- 
Mažas Clifford mire

varyt isz savo lizdo. Vladas 
su pirma mote- 

snvineziavotas ir

New York. —

Akyvas buvau•*

ežius,” 
vylas. *—• 
kelionėje in ligonbutia; tėvas 
vaiko suėmė tuojaus jauna žu- 
dintoju, atiduodamas ji in ran
kas palicijos.

Pypke priežastim josios 
mirties.

Ellsworth, Mass. — Senuke 
Larsa Evanson, turinti 79 me
tus amžiaus, užmigo krėslo lai
kydama dantysią deganezia 
pypkia isz kurios iszkrito už
degtas tabakas ant.josios szle-toki pasielgimą nes neturėjo 

tiesos kalbinti vyra kitos mote- nuo ko užsidegė ir senuke 
r©s pas save.
Lietuvis nubaustas ant viso gy- 
vascrio už nužudinima paesios.

Chicago. — Juozas Miliaus
kas; 38 m. amžiaus, 1903 W. 63 

praėjiu metu 
Gruodžio 13 diena užmusze sa- 
vo'žmona Juze, ir kurio byla 
pasibaigė praeita penktadieni

gatve, kuris

ir kurio byla

kriminaliame teisėjo Rušh ’o
teisme! tapo džiures pripažin-
tas kaltas .ir teismo sprendimu

t '
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Suplakė moteria kad ątsisake 
daryti jam munszaine.

— Sukru
vinta, apdaužyta ir pamėlyna
vus ant viso kūno Vincentiene 
Rucziene, atėjo ■ in suda- su 
skundu prieszais savo vyra, 
kuris jaja nemielaszirdingai 
sumusz© už tai kad savo vyrui 
nedarydavo munszaines. Ru- 
czis likos nubaustas ant tris- 
deszimts dienu in narna patai
sos už nedora pasielgimą su sa
vo moteria.
Suvažinėjo 2000 myliu forduke 

kuriame nebuvo inžino.
Los Angeles, Calif.

Sheboygan, Wis.
Isz Lietuvos.
Inirszes vyras perazove paezia 

ir josios priėlaidini.
p’ienoKvedainiuosc, fVieno pilic- 

czio žmona, akuszėre. Czionyk- 
szcziains žinoma įtivo “laisvu 
elgimosi,

g 
fel

ivo “ 
dažniu mėgdavoelgimosi,” ų 

pa romansuoti. Vr ras, nors isz . . -------- • jL... m.,
rodėsi nekreipė į 
Tik praeita savi 
visu szaipymdsi ii 
si ncbeiszkentejoA.

jo ir skaudžiai
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Norėjo nusiŽudyt.
Szukionys. — Kovo men. 1 

d. pil. Kazlauskas, gyv. Szuko- 
jiiu kaime, Stacziunu valscfr., 
norėjo pasipjauti, bet žmonos 
Anteles tapo iszgelbetas nuo 
visiszko pasipjovimo. Jisai nu 
gabentas ligoninėn, Priežastis 
kėsinimosi nusižudyti tikrai 
nežinoma.
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ISZ UETUVISZKU 
KAIMELIU.

Pittston — Su balos vakare, 
Kovo 29 d., Povilas Baranaus
kas ėjo,vakare namon. Pitts
ton© žmogžudyseziu tankiai pa< 
sitaiko, ypacz italionai tuo pa
sižymėjo, *fai ir Povilus ėjo

Pa
bandykit kas kitas taip pada
ryti, kaip kad padare Alex 
Packardas —_ isz Fort Scotto, 
Kansaso, atvažiuoti in Los An
geles, Kalifornija, automobiliu 
be inžino.

Istorija tokia: Alex Packar
das insigeide būtinai keliauti 
Kalifornijon. Bet tam reikia 
pinigu, o jis ju nedaug teturė
jo. Gavo jis bevelk dykai “fli
veri”, dar 1907 metu modelio, 
ir be inžino. Tai nieko. Jis nu
sipirko tvirta virve ir savo 
“automobili” iszvilko isz Fort 
Scotto gerokai užmiestjn. Po 
valandėles tuo paežiu keliu isz 
miesto važiuoja automobiliu 
žmogus. Pamatęs, kad Packar- 
dui “ 
testingąs 
siūlo padėti, ir velka jo 
ri”

Pradžia 
das stumia savo fliveri toliau 
ir, gala pastūmėjos laukia. Pa
siveja kitas automobilistas —

isz Fort Scotto

virve

maszina, gai-sugedus” 
automobilistas pasi- 

“ f Ii ve
iki artimiausio garažo.

padaryta. Packar-

Inkerman, Pa. — Buvo žino-' 
ma, kad pas Lietuvi Baubą yra 
munszaine dirbama, ten žmo
nes po * pedes’ susieidavo kad 
Raguti pagarbinti. Supranta
ma, kad kivireziu pesztyniu 
būdavo. Baubas, kaipo szeimi- 
ninkas nuodingu- gėrimu ne 
nuo vieno yra gaves per kakta.

Praeita savaite jis pasidaręs 
munszaines lauke žmonių ‘pe
des’ ir pats beragaudamas su 
burdingieriu * Rcmeikiu gerai 
insikausze, proto szviesele už
geso užvieszpatavo žvėrys žmo 
gujo. Abudu susitarė pasiėmė 
dinamito nakezia, apie 1 vai.. 
Pctnyczios in Subata nakty, 
nunesze ir padėjo po tropais 
lietuvio Dubnickio ir paliko. 
Dinamitas tuojaus sprogo. Su
drasko tropus ir kaimyniezko 
namo siena pramusze.

Dabar abudu sėdi kalėjime, 
Bauba ir Remeikis. Tai jau an
tras atsitikimas. Pora savai- 
cziu atgal Saudargio narna su
draskė dinamitu, bet piktada
riu nepagauta.

1 'i
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ginklhbtas. Jam einant gatve, 
kur szviesos mažiau, 
piktadaris pąkiszo i 
prie krutinės 
rankas. Baranauskas bekelda
mas rankas iszsitrauke isz sa
vo kiszenes revolveri, bet ita- 
lionas tai. patemijes szove. Ba
ranauskas suskubo ir italionui 
kulka invaryti. Policija .atbė
go ir abudu nuvežė in ligonbū
ti. Italionas mažai sužeistas, 
greitai pasveiko, bet Baranaus 
kas sunkiai sužeistas, kulka 
perėjo per žarna. Daktarai abe 
joja ar pasveiks. Prie italiono 
lovos sėdi visa laika policrno- 
nas. Jei Baranauskas mirtų, 
jam reikėtų ant kartuvių eiti.

Į
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Middleport, Pa.

juosdavo, 
nes in tai. 

te žmogelis 
rėziojimo-

r •

Vietos

priėjės 
revolveri 

ir liepe iszkelti
J

Viena, va
isu mei 

lūži u, paleido in jftos isz knnsz

i
ii3
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karu, radęs žmona lovoj 
[..........................8 '
ko szautuvo tris szuvius, ir nu
ėjės in nuovada apskelbė, ka 
padaręs... Sužeistieji nugaben
ti ligoninėn ir pilieczio žmonai 
reikės amputuoti ranka, o don- •J « • . f « • 1 •žuanas jei tiktai iszgys, liks in- 

nenubausvalidu... Pilietis Čc 
tas.

Girtuokliu Komedijos.
Vadžgiiws, Sziml^aicziu vai. 

Raseinių ap. — Paskutiniu lai* 
ku labai daug nelaimiu atsitin
ka girtuokliams. Sztai viena: 
tūlas S., girtas važiuodamas 
isz Raseinių su savo kaimynu 
— ji pamote. Apsižiurę jos, kad 
draugo nėra

>
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Japonas atkerszino rusams už 
nužudytus savo tautieczius.
Tokid, Japonija.

teismo tapo inkriminuoti tris-
deszimt szcszi asmenys, kurie 
kai)) pasirodo, yra papilde to
kiu baisiu darbu, apie kokius 
galima rasti skaitant nebent 
apraszynius apie 
laiku mariu razbaininkus.

Oficialis teismo praneszimas 
apie ta istorija yra szitdks:

1922 metais vienas • japonie- 
tis, vardu Kikisziro Ezuras, ir 
kitu du jo sėbru iszgirdo, kad 
apie Ochotską, Sibire, esą 
rasta auksas. Jiems pavyko 
iszkaulyti isz dvieju Tokios 
miesto kapitalistu 50 tukstan- 
czin jenų (25 tukstanezius do
leriu,) nusisamdę Osakoj 2000 
tonu garlaivi Ta k i maru, pasi
samdė szesziasdeszimt darbi
ninku, slapta pasiėmė lai van 
trisdeszimt du szautuvu, sze- 

asztnoniolika jecziu ir 2000 pa
tronu.

Ezuras pasistatė savo virszi- 
ninku. Jis pasiskelbė, kad ke
liaująs jeszkoti aukso ir Rug
sėjo 17 diena iszkeliaVO. Pasie
kė Sibirą . 
upe aiigsztyh

senesniųjų

at-

skubiai gryžo 
jeszkoti. Ir ka gi rado — vos sziasdeszimt japoniszku kardu 
gyva,'nuo szalczio pastyrusi.

Dabar jau antras menuo, o 
vargszas dar gana sunkiai sęr- 
gn-

Antra karta: Vasario men.
d. Vadžgirio Vartotoju
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Chicago. — Apie pirma va
landa nakty, jdu pleszikai apsi-Darbai 

ejna gerai, kasiktes dirba be 
paliovos, žmonelei gyvena 
linksmai nes munszaine pri
duoda smarkuma ir narsumą 
prie visko.

— Pristegelo Antano Vik- 
torio sutikus savo szirdelia ant 
plento užklupo ant jojo su gu
miniu paipa suplakdama ji nc- 
milaszirdingai už ka turėjo už- 
inokotij.3 doleriu pus skvaįeri 
bet Antanui nieko neatligino 
už suplakimą. Yrą tai treczią

lanke pas Stasi Norvilą in ap 
tieka, 4616 So. Western gat. ir 
norėjo pasidalyt su juo turtu, 
bet abu pleszikai atsidūrė li- 
gonbuti ir dabar galvoja apie 
lietuviu smarkuma, Laike ple- 
sziku pribuvimo, aptiekoj bu
vo du aptiekorai ir taip ener
gingai pasiprieszino plėši
kams, kad tie net pro langu tu
rėjo sprukt. Abu pleszikai pa 
szauti ir suimti.

. ;.......... . . *...........r * Į » * . * r •

Naugatuck, Oonn. — Daugc

11 d. Vadžgirio Vartotoju 
B-ves buhalteris irgi pirko Ra
seiniuose Bendrovei prekių, gi 
sau — szlajukes. Važiuodamas 
namo užsuko in Kalnujus “pa- 
rnagaryczianti. ” 
traukės važiavo jo draugas na
mo ir vožėsi tuos pirkinius. 
Kaip ton invyko, jis pats neži
no ir kitam sunku atspėti — 
tiek tik žinoma, kad Vadžgiry
je prekių neturėjo. Prasiblaivi
nęs ir tikrai insitikino, kad pro 
kiu nėra.

Tuo pat metu

jie plauke Amūro
i ii i N i kohi je vska, 

kur priesz aėztuonis menesius, 
buvo iszskersta 800 japonic- 
cziu.

Ezurui staiga atėjo galvon 
mintis atsikerszyti už savo tau- 
tieczius. Jis mete

"■r*

ir vėl traukia ji iki kito garažo. 
Tuo budu automobilistu pave
žamas jis galu gale ir atkeliavo 
in Los Angeles — du tukstan- 
cziu myliu automobili ii be in
žino.

Užsmaugė motina ir seseria 
ir pats pasikorė.

Winthrop, Iowa. — Edvinas 
McFarland, 45 metu, užsmau
gė savo motina 76 metu ir sese- 
re 32 motu su paginiba virvių 
po tam pasikorė kukniojo. Se
selei Helenai pirma sudaužė 
galva su prosu, nes kovojo bai- 
sei idant nepasiduot broliui.* 
Priežastis žudinstos ir savžu- 

! dinstos buvo nesutikimas už 
pasidalinima pinigu už parduo
ta narna.
Lietuvys mirė nuo munszaines.

Plymouth, Pa. — Munszai- 
nes freeze auka turėjo apleist 
svietą, kada lovoje likos su
rastas Vincas Baranauckas, 50 
metu amžiaus. Taji vakara šlu
boje (susirinko keliolika vyru 
kurie gere daug munszaines 

sako i r nuo to

!

Gerokai in-

parvažiavęs 
pirkiniu savininkas pasigyrė, 
kad pirkęs szlajukes ir sziaip 
daugiau smulkmenų. Kada nu
eina pas kaimyną pirkiniu — 

: nieko neranda...
Sztai ir vaisiai. Kokia geda!

rovoliucijo Vi k toriu.
labai senei Antanas teip

Naugatuck, Cohn. Dauge- - * 
lis žmonių buvo priverstais pa
mesti darbus fabrikuosią ku
rios randasi prie upes N augų-

No teip 
“pa- 

piksino” sąvo prisiegelia, jog 
turėjo užmokėti bausmia. 
gal moterėlė dabar jam atsimo
kėjo su procentu.

O
tuck isz priežasties pakylimo 
vandens, kuri padare daug ble? • 
dės, užliedama artimus narnąs 
ant Maple, Water ir Main uly- 
cziu. Trukei ejnanti in North 
Water,buiy turėjo sustot, nes 
geležinkelei likos užlieti. Se
niausi žmonis nepamena idant 
kada upe teip iszkiltu kaip 
szikart.

“t
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Jis 
aukso ir leidosi 
Spalio 19 diena jis suome rusu 
nedideli prekių laiva Auna ir 
paėmė nelaisvėn keturis rusus. 
Spaliu 21 diena jis vėl užklupo 

laiva Walker, su dvide- 
szimt žmonių ingutes. Tris ru
sus nuszove, o kitus paėmė ne
laisvėn. Visa laivo krovini, 
vertes apie 70 tukstanczju jonu 
(35 tukstanezius doleriu), pa
siėmė, o laiva paskandino. Ke
turioms dienoms praslinkus jis 
iszvede laukan Belaisvius, ku
riuos turėjo 
kaustes, suszaude juos ir kar
dais sukapojo.

Lapkriozio 6 d. jis atplaukė 
Japonu portan, kame suplesz- 
ta grobiui iszpardaves, 60 tuk- 
staneziu jenų (30 tukstaiicziu 
doleriu) iszdalino savo ingutes 
žmonoms.

Papildytos baisenybes betgi 
buvo taip paveikusios in du ju 
dalyviu, kad praeita Gruodžio 
menesi jie omo ir prisipažino.

jeszkojes 
upe žemyn. ’h

rusu

Brooklyn, N. Y. — Mirtis tu-

ISZMINTINGI ŽODŽEI. ■i

Tinkamas protavimas
yra geriausiu raktu iszmintieš. "**-■
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’ Sauja gero proto kiau
ne kaip buszelisgrandiniais su-Istorijos padavimas.

Papile. — Szalia Papilės 
miestelio, kairiajame Ventos 
kante, tarp Senųjų ir Naujuju 
kapiniu randasi augsztokas 
kalnelis, vietiniu-žmonių vadi
namas “svedkalniu.” Apie szi 
to kalnelio atsiradima senuo
se žmonėse yra užsilikęs toksai 
padavimas.

Senai kadaise Lietuva buvo 
užpjudė szvedai, kuriu daugy
be buvę Papilės apylinkėse. 
Juos buvęs sužavėjęs Papilės 
apylinkių gražumas, taip, kad 
ji© butu pasilikę - ten gyventi, 
jei nebutu prisiėjo pasitrauk
ti. r .
Papilės norėjo žmonėms 
nors atmineziai palikti. JTaigi 
viena .diena susirinkęs didžiau 
sias būrys szvedu, 
nas j u savo kepure. * 
mos in tam paskirta vieta ir 
pyles jas. Por kiek laiko vai’- 
ghis negalais supylė ta kaina

Arklis daugiau dirbs ant 
ant plaki-
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gi#

giau verta
mokslo.

*

szvilpimo ne kaip
mo.

* Gemblerysta tai yra eks
presinis trūkis in prapultia.

* Uždek spyna ant lupu jei \J .‘teip apdege, jog in kėlės valan
das po tam mirė. Josios duktė 
stengdamasi uŽgesyt liepsna, 
tėipgi baisei apdege savo ran
kąs.
Turtingas lavonas, graborius

• rado ant jo 1000 doleriu.
— Baisi he- 

laime patiko Jamosa Traskey, 
Slavoka, kuris likos pagautas 
per ratus West Brookside ka- 
sykiosia ir sumaltas ant smert. 
Bufdingbosis Szermak su ki- 

’tais padaro krrita drapanosia 
velionio, bet rado tik penktuką 
kiszeniuosia bet kada grabo
rius nurėdė ji, rado prisegta 
prie marszkiniu 1000 dolėriu 
bumaszkosia. Dinerkeje kuri: 
kabojo per'dvi dienas ant tvo-r 
ros, surado 1,670 doleriu. Teip- 
gi surasta bankine knygute ku
rioje buvo užraszyta 2000 dole
riu kuriuos turėjo sudejas ban
ke. Pas Jurgi Dorenko AVil- 
liamstowno turėjo pasidėjus 
3000 doleriu — isz viso velio
nis turėjo su^irszum 8000 do
leriu, Iruriųps inteike tėvui ir 
broliui gyvenantiems Bridge-

1

Pottsville, Pa.

pa smerkta r visam amžiui kalė
jimo. Prokuratūra reikalavo 
jam mirties bausmes.

Juozas Miliauskas kadaise 
dirbo skerdyklose. Jo darbas 
buvo skersti avis. Susitaupęs 
kiek pinigu,
Praeitu metu Gruodžio 13, nak- 

’ ii, jis kažko Gruodžio 13, nak
tį, jis kažko supykęs ant žmo
nos, nusigabeno ja iri savo 
smukles rusi ir ten ja užmusze. 
Ant rytojaus nuvilko jos lavo
ną in savo - garaža ir pranesze 
policijai; kacįbuk radęs savo 
žmona • kažinkeno nužudyta, 

emus tyrinėti,

užsidėjo smukle.

Policijai betgi
Miliauskas gain gala prisipaži-
no patsai’tav baisu darbą pada-* port©, Conn., o: motiną gyvena
m. I 11

* /
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v

gerc 
kaip pa Ii ei je 
vienas įnirę.

Ižgama vaikas uždarytas 
kalėjime.

Shamokin, Pa. 
lik, 19 metu 
čliange likos uždarytas Sun
bury kalėjimo už užklupima 
ant dcszimts metu podukters 
K. Sakalauckienės, kuri užve
dė skunda prieszais jauna ižga
ma.

Jonas Zu- 
vaikas isz Ex-

u žk lupini a
Akyvi Trupinėliai,

5 d.,

gu ka manai apkalbėti.

Todel prtesz iszeidami isz 
i ka

Amerike kas diena sunau 
doje apie 20 milijonu galonu 
gazolino kas diena, arba per 
■<hėta apie 6,650,000,000 galo-

*

¥

unciju o moters 44 uncijos (ne
kuriu svero daug mažiau, nes 
yra iždžiuvia). Paprasto vyro 
szirdis svėrė 11 unciju, o mo- 
teres 9 uncijos.

Popiežus Piusas IX lai
ke taji dinsta ilgiause isz visu 
popiežių, ba net per 31 metus,

Vyro, smegenis svėrė 50
- - -

*

ir kiekvi.e- 
neszcs že-

Dirbėjai saldumynu (ken 
dzin) sunaudoję per meta Ame 
riko £50 tukstanezius svaru 
cukriaus.

‘Luzernes paviete aplink 
nuo pra

džios meto munszaine užmusze 
42 ypatus, 18 neteko proto, 163 
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Wilkes-Barre, Pa.,

ir iszeje isz Lietuvos. Taigi se
ni žmones ir sako, kad tas kal
nas ir liudijąs apie szvedų bu
vimą ir todėl esąs vadinamas

Szvjądhąląiu.
Szyedkalnio,S žalių

yra ligonbntesia. o apie keturi 
szimtai Ipivo p.o daktaru prie.<

Mrs. Alicija Martinov isz i 
Pittsfield; Ill,, Jurinti tik 29 
metus, yra jauniausia bobute 
Amerike, susilaukdama anū
kėli praejta diena. V

žuni.
#

* Pagal biblijos užraszus,8zalįą.r ‘ ‘ Szvedkalnio, ” už 
keleto ėtekshiii, yra palaidotas 
žymus Lietuvos veikėjas — is- .

o trumpiausią laika popiežium toriniųkas? Simas Daukantas, kartu priesz Mžongima;.ip dan
žymus Lietuvos veikėjas

tai Chrjstusas pasirodo savo 
apasztalams 13 kartu -**1^ 10

buvo Bonifacas Vf ba r tik per 
15 dienu.

4ęoirY. nemaža reikszmingumo -gu iį* iris kurttls. r'pdlJtan&I del 
duodu Pahiles • mios t eliuĮ, Stepono, Poyylo ir Jono<duodu Ph#il0|3? miosteliui,

i ■ ' „ ' \ į

rojo czionais gera Rugepjute 
paymdama sekanezius:

Juozas Tonis, 55 metu, gyve
no 420 Hollett St., Astoria, L. 
L, miro Balandžio 2 d. Buvo lai 
dotas isz kun. Miluko bažny- 
czios Mašpetho, Bal., 5 d., 10 
vai., ryte, Kalvarijos kapines©.

Jonas Dikamas, 52 metu, gy
veno 147. Leonard St., mire Ko* 
vo 24 d., palaidotas Kovo 28 d. 
isz kun. Pauliuko bažnyczios, 
Kalvarijos kapinėse.

Kazimieras Stankeviczius, 
25 motu, gyveno 273 Nassau 
St., mire Kovo 29 d., palaido
tas Balandžio 1 d. isz kun. Ko- 
džio bažnyczios, Szv. Trejybes 
kapinėse.

Juozas Valiuszkig, 36 metu, 
gyveno 321 E. 45th St., New 
Yorke, mire Balandžio 1 d. Bu
vo laidotas Balandžio 
Szv.’Trejybes kapinėse.

Amilija Krivickas, 9 mene
siu, gyveno 186 —- 31st St., mi
ro Balandžio 3 d., buvo laidota 
Balandžio 4 d. Kalvarijos ka-. 
pinesc. /

Ona-Ragelis, mažiuke mer
gaite, gyveno 63 York St., mi
re Balandžio 1 d. Palaidota Ba
landžio 2d.

Franas Kasparaviczius, 
žas vaikutis,
.3rd St., mire Balandžio 1 d., 
•palaidota Balandžio 3 d. Abu 
jyplionys tapo palaidoti Szv. 
•Trejybes kapinėse.i .,

New Philadelphia, Pa f An
drius Auksztakalnis, buvusis 
konsulmonas miesto, mirė po 
ilgai ligai. Velionis paliko pa- 
ežia, dvi dukteres ir viena su- 
nu, kaipo pus-broli Mikola 
Auksztakalni Mahanoy City.

- t Kazimierai Banulis, 
metu amžiaus likos surastas 
lovoje negyvąs por savo szoi- 
myną kada ji nuėjo paįiudyt.

t

ma-
gyveno 341 So.

00

Motina niekam neduos 
plakti savo kūdikio ir neniyli 
paczids savo sūnaus.

* Skaudanti žaiduli gale 
ma iszgydyt, bet nupleszta 
szlove sunku iszgydyt. .

* Akis kuri mato visokes 
piktybes nemato pati save.

* Žmogus negali būti links 
mu be prie tolinus ir nebus tvir
tu juoin pakol nebūna nelaimė
jo.

♦

sta nuo 
kardo.

Nesrupyk kur dirbi; dau-

■»<

Daugiau, žmonių pražu- 
valgio ne kaip nuo

giau rūpinkis ka dirbi.
♦

ežia kuris gyveno dorai,
* Žmonis kurio yra asz- 

traus budo patis sau pirsztus 
inpjove.

♦
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nil

Niekas nemirė baisia mir •

Žmonis kurio

Mirtis sutaiko nepriete
lius ir draugus, nes yra tai pas
kutinis lapas tavo gyvenimo.

Tas kuris sako kad ji Die-
vos nesutvėrė yra melagiam

H' ii
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* . Nesiranda tokios szvenJc
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tds kepures iii kuria;velninė Mf-o
galėtu inkiszt i savo galvos. . > .
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galėtu inkiszti savo galvos.
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KAS GIRDĖT
In laika paskutiniu septynių 

metu Su v. Valst. žuvo 3,632
anglekasiu dirbanpziu kietu 
anglių kasyklosia o 
minksztu anglių kasyklosia — 
viso 6,635 darbininku, kurie 
paliko konia po tris sieratelius 
po savim.

k
3,003

jeszkotojaiAmerikoniszki 
sonovisžku užliekn pasekmin-
gai isztyrinejd Mirusias mares 
Palestinoje, surasdami aplin
kiniu kur stovėjo senėviszki 
miestai Gomora ir Sodoma. 
Teipgi suradė visokiu indu nuo 
laiku Abrahomo. Jeszkotojai 
surado kokiu budu tie jei bib- 
liszki miestai likos sunaikin
tais, bot savo tyrinėjimus už
laiko dri slaptybėje.

Prie pakraszcžiu upes Bialn
- - - - — - - - “V *Rosijoi, inžinieriai rado geleži-

nia ruda, kurioje talpinnsi 76 
procentas platinos. — Platina 
yra brangesne už Auksą. Kada 
rusai nežinojo kas tai buvo pla
tina senoviszkuosin kukuosią, 
dirbo isz jojo szauksztus ir ki
tus indus, manydami kad tai 
kietas cinas. ,

MisijohieriusMisijonierius metodiszkos 
bažnyczios kunigas W. Branch, 
dirbantis per 30 metu terp in- 
dusu Indijoi, pranesza apie 
akyva atradime kainuosią Pil- •r
horagorach, surasdamas tonais 
sztama žmonių apžėlusius kaip 
bezdžionkos, kurie praleidžc 
didesne dali savo gyvenimo 
terp medžiu ir nepriejnancziu- 
ju urvu. Tasai sztamas žmonių 
yra panaszus in kinezikus, ku
rie kalba nesuprantama kalba 
kuri yra nepanaszi visai in In
dijos kalba. Tiejei gyventojai 
draugauje be jokios baimes su 
tigrais, bezdžionkoms ir didė
lėms kirmėlėms. Jokiu parodu? 
visai nenoszioje — yra visai 
nuogi. Isz kur jieje paėjo, tai 
negalima dažinot.

In miesteli Czekuosia, atva
žiavo mažas cirkusas isz Aus
trijos rodyti perstatymu, terp 
kuriu perstatinėjo geras szovi- 
kas Gruner, kuris szaude in 
obuoli ant galvos savo paezios 
in kuri kožna karta pataikyda
vo.

Paskutinių diena perstaty
mo, nežine isz kokios priežas
ties Gruneriui sudrėbėjo ranka, 
gana, jog kulka, kuri ketino 
suteszkinti obuoli ant galvos 
jojo paezios, pataikė jiai in 
szirdi.

Cirkusc kilo baisus sumiszi- 
mas, žmonis subėgo prie mote- 
res, bet toji jau buvo negyva. 
Guneri aresztavojo ir tik laike 
tyrinėjimo pasirodis isz kokios 
priežasties jisai pataiko savo 
paczei in szirdi.

antram vyrui Urszulo Kupstie
ne o po pirmam Bįrsztonione, 
po tėvu Liubinckiute, gimus
Snvalku rodybos, Vilkaviszkio 
apskriezio, 
eziaus.

Gražiszkiu vals- 
Susimild’ami geri žmo

nis daneszkite mums apleis
tiems sieratukams, kur musu 
brangi motinėlė randasi, arba 
tegul ji pati raszo pas mus ant 
tokio adreso;
Lithuania, Szauczei Auto Ba-
talionas, Mokama Kuopa, Kau
nas, Albinas Birsztonas.

Jeigu kns isz skaitytoju žino 
apie ta motore, tegul pranesza 
apleistiems vaikeliams kuriu 
szirdis trokszta surasti savo 
gimdytoja.

4 < 
can” 
mias žinias 
sznoja
dvieju Amerikai kardinolu.

Kiekvienas Romos Kataliku 
bažnyczios kardinolas leszuoja 
— $10,000. Tie pinigai iszdali- 
nami, kaipo “dovaneles” (ky- 
sziai) i n va iriems .Papoą tar-

KAIP APSIGINTI NUO ■
ŽIURKIŲ NAMUOSE

Szvarumu ir ivai’kumu gali
ma pelių ir žiurkių 'nusikraty
ti ir priversti jas kiti! buveinių 
jeszkoti. Paslėpus valgius taip 
kad nebutu joms prieinrimi, 
panaikins jas visai. Nors tns 
nevisuomet galima, bet kuo- 
areziau to laikysime, tuo leng-

Iį

Evening Aincri-Chicago Evening Amcri- 
paduoda sziokias įndo- 

apio tai, kiek lo- 
Romojc padarymas

dovaneles” (kj

hams Romoje. Ta diena, kurio
je tapo sutvertas kardinolas
» .11, >

Hayes ir kardinolas Munde
lein, sargas, kuris atnesze rau
dona kepure gavo $1,000; dvi 
dienas vėliau atvyko pralotas,

areziau to laikysime, tuo len 
viau bus ju naikinimas.

Svarbiausias valgio ėlepinio 
būdas yra dėti ji in tokiuos in
dus, kur nebus galftna joms in
sigauti, iszmatas dėti in ^ęerai 
užsidaranezius kibirus, ir sten 
gtis, Icuoszvariausiai 
iriai namus užlaikyti, 
kad valgio ir buveines stoka 
naikina žiurkių vaisinimbsl, 
bet didinantis aukiui, .lengva 
jas užnuodinti ir sugriūti.

žiurkių 
užnuodiji-

? 
kur tik galima juos saugiai pa- 

Miltęliai vadinami 
barium carbonate” (anglia- 

ruksztino druska) ir labai pi-
j • 1 • • v*.* žiur

kėms nuodas. Neturi nei kvapo 
nei skonio, taip kad žiurkes tu-

ir tVar-
Netik

Geriausias būdas 
naikinimui, tai ju 
mas, ir nuodai yra patariama

vartoti:
4 €

gus, yra tinkamiausias v •

SAULE 
,■ . ......... .........m

ATSAKYMAI.

Š. A. Grand Town, W; Va ’ k v " .-„'J1 L . ■! ill < i t M* J A 71.^

reikalaiiji ir kokio adreso, nes

i

I

■ Iltb.H.Hi. 1   Itollto mIIIB —i-HElll » I — — —

1924 VASARIO MENESIO

- Nosuprantamė ko tamista k , m n.- | 
ncparftszėi iepki reikalą turi ir

B K.'Miriersville, Pa 
^ali 
ėmimo pacztiniu markiu kaipo

ko jesžkąi.t
B. K. Minersville, Po. — Ne

gali priversti sztorninka ant
‘ '* 1 ■ ■■■ t * • I, < "'k,'J 'f, L ' % • % “

Vužmokestis už ta vora, nes mar
kės ho yra piningais. Jeigu 
sztorninkas priymtu 7 markes, 
tai tau padaro loska.

A. G. Scranton, Pa.A. G. Scranton, Pa. — l^ibli- 
joi skaitome Antroje Knygoje • V • • > • , '■ •Maižiesziaus perskyrime xxxi, 
paragrafe 18, kuris parodo buk
pats Dievas daYe Deszimts Pri 
sakymus MaiŽiesziui, kuriuos 
pats parasze. Maižieszius užpy 
kės ant žydu kad jojo neklau
so sudaužė taisės toblyežes. Po 
tam Dievas paliepė Maižiėsziui 
paraszyti naujus prisakymus, 
teip, kaip buvo paraszius pir
mutinius. — Kaip nori, gali in 
tai tikėti ar ne, tai tnums ne- 
apejna.

V. T. M. Omaha, Nebr. — 
Prezidentas aplaiko savo alga 

Kasijėrius SUv.
jam czeki ant

1*1" ■
3

r

PARINKTU PRAMONIŲ
1

DARBAS.
Mo "■

Vasario meiiėsy Jungtiniu
Valstybių pramonės instigose
darbas padidėjo 1.2 nuoszim- 
cziais — tai pirmutinis abel- 11 . *• M fe • A “M /fe 1

tu Birželio menesio, tai paduo
da Jungtiniu Valstybių Darbo

ežiais — tai pirmutinis abel- 
naš padidėjimas nuo 1923 mo- 

A tk.J * A • A • *1

Dėpartamento Statistikos Sky 
ribs. 8,222 instai^ose, 52 pra
mones srityse, 2,693,636 darbi
ninkai viehoj vasario menesio 
savaitėj uždirbo 672,552,483. 
Tose paeziose instaigoso Sau
sio menesy 2,661,2.3 darbiniu-
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KRONINE KONSTIPACIJA 
ARBA VIDURIU UŽKIE-

TĘJIMAS.
*«*» •■■**'■ « i m

Žmogaus kūnas yra stebėti
na mėszina. Tai yra daug indo- 
mesnis nei kokia kita maszine- 
rija rankomis dįrbta.
maszinerija suira arba jos da
lis susidėvi, yra bejege savaim 
pasitaisyti, bet musu kūnas ga
li pasitaisyti ir sustiprinti su- 
ridevejusias celeles kasdieni
niais fiziniais ir protiniais dar
bais. ii

Kai kada, per p'ežinojima jr

V M
.ir

r r 4

'1l

taradAika

kurio priėmimas leszavo $2,- 
000.

Iszrinktasis kardinolas turi 
užmokėti $422,24 už kardino- 
lato popieras, $600 už kardino
lu žiedą, 
sekretoriui $53.75, ceremonijų 
vedėjui $215, kitiems dalyva
vusiems ceremonijoje po $86 
kiekvienam, chorui $64.45 
konsistorijos 
$53.75, plotkeliu užveizdaij 
$28.20, kiekvienam Szventosios 
Kolegijos darbininkui po $53.- 
75 krėslu neszejams ir kito
kiems tarnams po $32.25, kar
dinolu namu užveizdai $97.85, 
ir Papos namu užveizdai $738.- 
39.

Be to dar randasi ir kitokie 
tarnai, k. a. drabužiu neszejai, 
kryžiaus neszejai ir kt,, kurie 
kiekvienas gauna tam tikra pi
nigu suma.

Taigi matosi, kiek esžuoja 
vienas kardinolas, neinskai- 
tant jo alga ir keliones iszlai- 
das.

szventos kolegijos
- '------------------------------- • *

chorui 
kunigams 

plotkeliu
po

Nors balszevikai skelbia buk 
Rosijoi nėra bado, bet tonais 
keneze bada apie milijonas 
vaiku terp penkių ir penkioli
kos metu senumo, kurie yra 
iszalkia, be pastoges ir nupuo
lė doriszkai, kaipo aukos pa- 
siutiszkos bolszevikiszkos po
litikos kuri stengėsi sutaurin
ti vaikus, per ka tiejei vaikai 
neteko teviszkos apglobos.

Todėl terp t u ju vaiku kilo 
baisi nedorybe, girtuoklyste, 
paleistuvyste, apiplesziiriai o 
net ir žudinstos. Deszimts tuks- 
tanezėi vaiku
bjaurioms lytiszkoms ligoms, 
kurie da neturi penkiolika me
tu. Vienam mėnesije Vasario 
daktarai surado 2,437 mergai
tes kurioj buvo užkrėstos

yra užkrėsti

ri užtektinai laiko atsitraukti 
ir sugrįžti in savo urvus priesz 
pasiduosiant.

Invairios Kilpos.
Invairios

vartojamos,
kilpės, ritskirai 

netik žiurkėms 
duoda progos pasirinkti Valgi 
bet ir paszalina nuožiūra. Szie 
valgiai sumaiszant su 4barium 
carbonat’ patarimu naudoti 
žiurkių bei pelių nuodimui:

l)MeSos ir kitokiu dalykiu.
Malta mesa, deszra, žiuvis, ke
penes, lasziniai ar suris.

2) Daržovių ir Vaisiu. Plo- 
, “tomei- 

ar agurko; virtu kornu,
I uos riekutes obuolio,

1 7

tęs”
morkų ar keptu saldžiu bulviu.

3)Isz grudu. Avižų, duonos, 
miltu ar pirago. Valgio lieka
nas galima sunaudoti.

Kilpose maistas turi būti 
szvieŽiai ir gardžiai sutaisy
tas.

kas moncsis.
Valst. iszraszo
6,250 doleriu kas menesis.

Mrs. R. S. Binghampton, N. 
Y. — Inpilkie du szauksztus 
karasino in dvi kvortas muili
nes putas, indek miltu maisziu 
kus in taji maiszyma ir iszvir- 
kie juos gerai, 
nuo maisziuku

Visos Ii taros 
dings ir mai- 

sziukai bus czysti. Pirma, ge
rai iszmuszk su lazdelia gerai 
miltus isz inaisziukU.

S. D. Inkerman, Pa.
I .

’***• Oniht 
kad per volai prisiuntė!, 
apie (ai buvo minėta ajszkiau 
vėliaus. Juk jau nekarta mel- 
deme musu skaitytoju, jeigu 
kas svarbio atsitinka justi mies 
te, tuojaus daneszt in laikrasz- 
ti, o nelaukti kėlės sanvaites 
kada jau atsitikimas būna ap- 
garsytas, po tam raszotc visa 
atsitikima kaip atsibuvo. Tai 
jus paežiu kaltes, o ne laikrasz 
ežio.

J. A. K.

nes

- Nashua, N. H. — 
Acziu szirdingni už gerus veli- 
nimuš, bus patalpybu Raszyk 
tamista, o bus patalpyta.
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Vyruczei, jeigu pasigėrėt©, 
Tai norints juoku nedarykite, 

Viename kaimelije buvau, 
Tai pats girdėjau: 

Dvi gūžinės atsibuvinejo, 
Svetimtaucžiai juoku daug 

turėjo.

neatsargumu tries persidirba
me ir kunui neduodame užtek
tinai gero maisto, tyro oro, 
saules szviesos ir pailsio.
mes neužlaikysime kūno taip 
kaip reikia, jisai gali labai su
gesti ir nustoti gales pasitaisy
mui. Po to gali pradėti nuolat

kai savaitėje teuždirbo $67,- 
970,982. Todėl, darbas padidė
jo 6.7 nuoszimcziaisj o už mo
kesnis 5.4 nuoszimcziais.

Sausio pabaigoj, sezono in- 
vetoriaus sutrauka ir visi pra- 
neszimai maždaug rodo, kad 
darbas ėjo pilnu žingsniu. Pa
lyginant panasziu insaigu su
skaitąs Sausio ir Vasario me
nesiais, darbas vasary padidė
jo isz 52 pramone instaigu 36 
sziose algos padidėjo 45 instai- 
gose.

Cukraus isždirbystci padėtis 
pagerėjo darbui ir algoms pa- 
didejant 40 nuoszimcziu. Ne
kurtose kitose iszdirbystese 
darbas padidėjo nuo 12 iki 25 
nuoszimcziu.

Grupuojant pramones instai 
gris visose grupes iszimant po- 
prieros ir spausdinimo instai- 
gas nupuolė, vieno nuoszim- 
czio deszinita dalimi, 
tabako grupė vienatine kurio
je algos nupuolė.

Isz 52, 
penkiose pramones instaigoso 
parodoma per kapita algų pa
didėjimas Vasario menesy, su
lyginus su 10 pramones instai
gu Sausio menesy.

Palyginant 1924 metu Va
sario mėnesy su 1923 Vasariu 
4,689 instaigoso darbininku 
skaieziu padidėjo 221 darbiniu 
ku, kuomet algos per kapita 
padidėjo 8.6 nuoszimcziais.

Darbas padidėjimas buvo 17 
isz 43 pramones* instaigu, al- 
gos-gi padidėjo 31 pramones 
instaigoj.

Automobiliu pramonėj dar
bas padidėjo 18 nuoszimcziu; 
užmokestis padidėjo 29 nuo
szimcziais. Puodu, elektrikiniu 
maszinu, geležies ir plieno, ke
pimo ir pianu pramonėse padi
dėjo ii* darbas ir algos, kuomet 
vežimu, atu, gatvekariu dirbi
mo, 
parodoma ir darbo ir algų ma
žėjimu.

Grupuojant painonines in- 
staigas, medžio, popieros, mais 
to, akmens, geležies ir plieno 
grupėse padidėjo ir darbas ir 
algos dvylikos menesiu perio
de. Chemikalu grupėse tik al
gos tepakilo.

Septynias deszimts penki 
.4»,r z 1 * 'MM B i M

'I

gu dirbo pilna laika,

kuomet

keturias deszimts

Jei

silpnėti, sunegaleti ir žmogus 
net gali mirti.

D^ug žmonių pagadina savo 
sveikata vartodami daug vais
tu viduriu liuosavimui. Jei bu
si inprates prie gero valgio, ge 
rimo, poilsio ir manksztinimo- 
si, tokie vaistai visai nereika
lingi ir paprastai bledingi.

Normal is, sveikas žmogus 
kuomet valgo ir maista burno
je gerai sukramto, ji sumaisžo 
su scilėmis, maistas eina in vi
durius, kur sueina in kontaktą 
su virszkinimo skystimais.

Gale, kuomet maistas galu
tinai priruorztas, jisai pilimas 
in kraujo gyslas ir neszamas 
kiekvienai alkanai kūno celo- 
lei. Kas maiste nereikalinga ta 
kūnas iszvaro lauk.

Konstipacijai arba viduriu 
sukietėjimui gali buri invairiu 
priežaszcziu.' 
priežastis normalia viduriu ju 
dėjimas susilpnėja, 
iszmatos susilaiko kūne ilgiau 
negu turi būti, kas yra kunui 
bledinga.

Galvos skaudėjimas, neno
ras valgyti, apvilktas liežuvis, 
skausmai bile kūno dalyje, ap
svaigimai ir nusilpnėjimai kai

Kok ios nebūt

ir maisto

Ne gana, jog stubojė klyka-
• karo, 

Da ir ant poreziu iszsigavo, 
Tada jau net pradėjo staugt* 

Kaip gyventojai peklos kaukt. 
Anglikai per nakti nemiegojo, 

Ant Upolanderiu” plūdo ir 
rugojo, 

Isztikruju vyrai,
Laike Gavėnios darote pegerai 
Jau suvis smegenų neturite, 
Jeigu teip gyvuliszkai apsiei

nate.

Viename pleise yra dvi kar- 
czemos, 

vadinamos,Spiky szes”
O szirdeles kas ten darosi 

Kaip vyrai bobas geniojesi.
Kad pinigu duotu ant iszsi- 

gerymo,
Ar in namus parsineszimo 

Bobos ne nori duot, 
Vyrai pradeda muszt.

Isz to buna juoku nemažai, 
Kaip boboms daro ° sudavei”, 

Ogi klyksmas, 
Ncsvictiszkas plūdimas, 

Ir teip darosi konia kas diena, 
Per taja szventa Gavėnia.

Lyg szolei nepersitikrinau, 
Ne atvyra i apie tai kalbėjau, 

Su tais revolicijoniereis, 
In Amerika atbegeleis.

f

kada lohgvi karszcziai ir dau
gelis kitu Igu simptomu prie
žastimi gali būti konstipacija.

Kaip arkliui botagas, taip- 
pat žmogaus kūno viduriu už
kietėjimo vaistai, tai tik lai
kinai pagreitina judėjimą, bet 
padėti kur kas pablogina. Be 
virszui minėtu simptomu, szios 
blogybes vartojant viduriu 
liuosavimui vaistus gali būti:

Pirmas.' Per greitas maisto 
vaiymas žarnomis, padaro tai, 
kad iszvaro kartu ir naudingą
sias kunUi maisto dalis, jas ne
prileidžia insigauti in krauja, 
ir tuomi kurias silpnėja.

Antras. Kuomet viduriai in- 
erzinami pergreitu maisto sti- 
mulaivimu, judėjimas sustab
domas ir suparaližiuojamas, ir 
nustoja tinkamo veikimo ga
les.

Treczias. Kad gavus reikia
mu paprastai viduriu liuosavi-

Kaip Prirengti.
Milteliai 4barium carbonate’ 

turi būti gerai sumaiszomi su 
valgiu imant viena milteliu da
li ir keturias valgio dalis. Rei
kia dadeti vandens, kad pada
rius jas szlapiomis. Viliones, 
kurios esti panaszios koszei 
yra labai žiurkių mėgiamos.

Barium carbonate yra basto 
mas ant obuolio riebueziu, ku
rios turi būti plonos.

Kaip Paskirstyti Nuodus.
Reikia deri po szauksztuka 

invairiu vilionių, tose vietose 
kur žiurkių labiausiai lanko
ma. Reikia jas dėti ant popie- 
ruku ar pagaluku, kad paskui 
but galima patogiai iszmesti.

Bet geriausiais būdas yra de 
ti po szauksztuka in mažus mai 
ežiukus, užrisžti juos ir padėti 
žiurkėms prieinamose vietose. 
Vilionėse, tokiuo budu paskirs 
tytos, paszalins nuožiūra ir ta rcik&lA atliksiu,. Randavoju namus

1
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czeveryku iszdirbystese

<1,

Dabar jum apie tai pasakysiu 
Ir viską iszrodysiu:

In czionais tokie atbegeliai 
Yra tai pabaigti latreliai, 
Katrie pridirbo Lietuvoje 

visokiu klastų, 
Vagyscziu, žudyseziu ir ki

tokiu.
In czion pribunia, ne nori 

dirbti
Isz geradusziu amerikiecziu 

nori naudoti,
Po vi sokes apygardas tran

kosi,
Jeigu kas priglaudže, tai vie

nas pasilikias dairosi.
Kaip priesitaikyf prie skry

nelių,
Ar prie maszneliu, 
Viską suglemže, 

Ir su vėjais iždume.
Argi tai del Lietuviu ne sar- 

mata, 
Tupiuet apie toki valkata, 

Ka ne savo pravarde neszioja, 
Ir visus apgaudinėja?

Tokie ne yra socialistais, 
O ir anarkistais,

Tiktai paprasti tinginei, 
Visokiu auku rinkėjai.

Jeigu tikrai revoliucijbnistai 
toki nutvertu

Tai tuojaus ji pakartu. 
Tegul tokie szpiclei yma feata.

GūrCkis Paln-Expellcrltf Trynimu
Nelauk U«! to, kuomet Jau bu M pri* 

vcrutna atsigulti. Po aunklatn (Uenos 
darbui, aavo rankoj kojom ir peėHtn 
suteik palengvinimu !

Žmogus, kurtu dirba su savo musku
lais, nega'i būti sergančiu. PainOąinkit 
Paio-Eipolleriu rieti bkuudniurt J victi X <

Išvengkite skaudamų poMų ir (Jlegjan- 
člų sąnarių. PairvEvpoHeria palaiko 
sveikus žmones Kerojo padvtyj'l 

85c. ir 70c. pij bėnka aptidkese.
,F. AD. RICHTER & CO, 

104.114 So. 4lh St.. Brooklyn. N.Y.

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. ' Notary Public

Pum^i u k it

riudszimcziai pramones instai- 
22 nuo- 

szimeziai dali, 3 nuoszimcziai 
nedirbo, Tai yra pilno laiko dir 
bimą padidėjimas 6 nuoszim
cziais palyginant su Sausio me 
nesiiil. Padidėjimas labiausiai

Žinunas Maus Purple, kuris 
tyrinėja atsiradima pirmutiniu 
žmonių ant svieto, rado Kali- 
fornijoi suakmenijusius kunus 
žmonių kurie turi nuo 10 lyg 
25 tukstaneziu metu senumo, o 
neknrie isz juju buvo pusiau 
žmoniszki ir pusiau žveriszki, 
kas duoda suprasti, jog žmo- 
giszka veisle turėjo pastoti isz 
žvėrių. Kiti tyrinėtojai nusi
davė in tenai s jeszkoti toli
mesniu atidėngiihu t uju seno- 
virizku žmonių kurie badai bu
vo pirmutineis tižioje daliję 
svieto.
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Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkitea pas mane, asz jumis

Mm..

Guodotini skaitytoje!, 
jeszkokite szitiems vaikams ju
ju dingusia motinėlių. Sztai ka 
jie raszo:< 4 
les,

su-

Praszome redystes 44
” ifaės apleisti sieratukai, 

kad ju« sujeszkotumet musu 
brangia motiriolia kuri mus pa
liko iftažiuktis prie moeziutes, 
iszvažiuodama in Amerika 
kaip girdot in Brookiyna, N. 
Y., ir po kabei mums nieko ne- 
raszo. Mės abudu, Urszule ir 
Albiiias Birsztoriiukai meldžo- 
me visu redakcijų laikrasžcziu 
ir kitu organizacijų idant 
mums atrastumet. musu myle- 
ifaa motihėlc kuri vadinasi po

Sau-

kitu

bjaurioms ligoms nuo paleistu
vystes, kurios neturėjo da ke

rnotu. Petrograde 
(dabar vadinama Leningradu) 
surasta ant ulycžiu 1265 negy
vu vaiku. Dr. Rathncr isztyri- 
nejo,
girtuoklei s ir naudoja kokai
ną, opium ir kitus narkotikus. 
Devynių metu mergaites užsi
iminėja arsziausia paleistuvys- 

ekszevimu — visdp rbi-

turiolika

buk 470,000 vaiku yra

žiurkes greiėziau jas ims nei 
jei bus viėszai padėtos.

Pasarga — Milteliai 
rium carbonate” 
nuodas, bet kartais gali buri 
pavojingu. Reikia laikyti ne
prieinamose vaikams vietose. 
Tuos miltelius ' galima gauti 
visose aptickose.

“ba- 
yra lengvas

prieinamose vaikams

NAUJI MUŽIKALISZKI 
VEIKALAI.

J f .i* i; j / '■'

ir koloktąvoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St.
________ Malianoy City, Pa.

TEMYKITE LIETUVIAI.
Meili parapijonai arba gy-

i.- • ♦ ' 1 j J1 f uL .■. JA ' A _.L

atkeliavias isz lie
tuviu lietuvos viso

kiu paveikslu, malevotu ir teip

A*

Insziuriniu
1

ežiais palyginant su Sausio me

mui vaistu dozės didinamos, 
kas priveda prie blogu papro- 
cziu, nuo kuriu sunku atsikra
tyti. / \ —F.L.I.S.

* l 
ii

t *

ventojai szitu parapijų, 
dabai- esiu

■ "f i

tuvos ir

Asz

apšireiszkia automobiliu, stik
lo ir pūodu pramonėse.

Algų padidėjimas, pranesza- 
ma Vasario meriesy 45 instai- 
gt>se ir suinažejimas 14-koje 
instaigii. Tas tepalietę tik ma
ža darbininku skaieziu.
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visokiu didumo kaip kas Porė
tu, su rcmhiš ar be i’ėhiu,

ta ir kekszevimu — visdp rei
kalauja daktariszkos priežiū
ros. Vaikai turinti penkiolika 
metu iszrodo kaip vaikiu turin
ti szeszis motus.

Tokie tai sziandicniniš pa
veikslas isz boiszėVikįszkos 
Rosijos kurios pirmutine prie
žastis buvo cariszka-kaizorind 
kare, kuri paskerdė septynis

bolszeVikiązkos

milijonus rusiszku kareiviu* 
penki milijonai yra raiszais,pėnki milijonai yra raiszais 
Visa sklypą sunaikino o kiek 
tai szeimynu suardė... 
pats Dievas žilio.
—'T'—r.« ■”T"7r:----1

tai tik

7tT rrpr

Skaitykite “Saule”

Sziomis dienomis iszejo isz
spaudos naujos Dainos su gai
domis ant piano.

< t
U’

4 4 Pas Motinėle
l c

Ak tikiė Sveika ’ ’ 
Myliu Lietuva.”

■

Rutu DHrželi’
Galima gimti į>as leidėju

50ė. 
iibc. 

’ 50c.
50c.

J. A. 'Žemaitis 
315 S. West St

.1

M

Shenandoah, Pa. 
--------- —:——i—

(m.ll)
PARSIDUODA FARMA

Gera farma prie pat Scott- 
villes miesto. Pajuosiu labai 
pigiai. Norintis pirkti fteldžiu

■. |Į

P. O. Box 142 
oi is

atsiszaukti aiit adrešo. 
!

1 ' L 'Ir*''' i* ii
I v | p . .

(A,iW)3onc
11

i Scottville,* Mioh.
Į H.

I'

rcmhiš ar be romu 
meldžiu mail paraszyti kokio
didumo norite ir už kokią ptė-
i
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greit. Visados turėsi to giara
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asz jubaiš prisitsiu Ubai
'■ Ttj _ j . 1 i.:...* L i ■ *

ątinihri savo Imtinos šįznliės 
bažnyežiu ar miestu. -

Suvalkų
turiubriznycziu ar miestu 

sekanežius miesttis:
Seinų, Smalenu, Punsko, Bud- 
voiezio, Rudaminos, Lazdijų, 
Veisėju, Leipalingio, Szventa- 
žerio, Smind, KVps'rios, Šzesz- 
toku, Kalvarijos, Gradžiązkiu, 
Bartninkų, Alksines, Mariam 
polėš, Vįlkhvisizlriė, Virbalio

daliu ir t. t. Krtnpfttyeri ypa

sekanežius miėstiis:

veiezio, Rudaminos, lūrizkliju,

Smind, KVąsbos, Šzesz-
^arijos, (ii

Bartninkų, Alksines

Naumiccžįo, ir kauno visokiu 
daliu ir t. t. KHėipkites ypa- 
tiszkai ar laiszku hnt adrėso:

. 'I - . ' į ' *

Geo. Novulis
270 Ferry St

(t.30)

- Geo. Novulis
570 Ferry St., 

Newark, ;NWI7
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Ktr* KAS NORI RŪKYT 
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puiku tabaka, tas tegul
kreipiasi pas mus.

EUROPA BOOK CO. 
NEW YORK.57 DEY ST.

' '■ J .. , , . Pl i i ■”
... . I /

ROYAL M^aTl
JN IR ISZ LIETUVOS.

"ORDUNA” “ORBITAI
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra natijl ir moder- 
nisaki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinotai del gero patar
navimo ir vigadoe visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant „baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moterbs ir-vaikai gauna 
specialė patarnavima.

ROYAL Mill STEAM 
PACKET COMPANY,

.........  . ' - , • ....... K ■' 
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ir užtektino valgio paduodamas 
ant „baltai uždengtu atolu. Szei- 
minios, moteren ir-vaikai gauna 
apecialė patarnavima.'

ROYAL M ALL STEAM 
PACKET COMPANY,

M Broadway, Now Todt
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Prie darbelio priprantu., 
O ne gerus žmonis neapgavi-

I1 net,

nI
Ii

II

y.

Aiit visokiu velniu pinigus
* -rinkinėL 

Czion žmonims kvailybes in- 
kvepinet.

■iii Hi O 
i 
i

yp X Kuiną 35e.
* j aptlekon*

Kūdikiai mėgsta jį!
. ’n

NjvT
„ .................IRp r ... ....

Jie net prašo daugiaus! 
» 1 

kalba ui
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Bet kuomet jie yra labai jauni ir Gar 
pli kalbėt^ tuinnct jų akys L-2L- 
juosb^tik pastebėkit kaip jie uisidega 
dH.iUffsmų, kuomet motina puhha bonk<

gali kmllgUI, tuomet jų akys 
juosb^tik pasteHkU kMp ji(__ _ _ # _  _ _ 
uyvjMoiivo

Jrtff. 8. V. Pat Biure, 
rastebcklt jų > »a<lansras nuryti SHij ekv 
niautų vidurių \pa!lttonuotoji), kokia tik 
kuomet rto(8 h . . _ ‘ ‘ ,‘L ,
tongviauKi*. vienok veikla pawjk«nit>fftau- 
šiai! Motinu,—Jus neliiioto to smagtnno 
jAvati matoiiiiiM, pu»itikėjime ir «W- 

:in0(linhnq|, jei jus nenaudojau' tUMBiKO, 
uomet ^udlKis' pastaro nęramiu, ęoer-

j. Mleuok Ąiijuakt ramiai, nes su 
austančiu rytų kuclikia veto bus linksmas 
kai visuomet. Bambino atliks savo darbą 
Ir atliks gvrai I

F. AD. RICHTER & CO.
104.114 Sf. 4th St. Brooklyn. N. Y.^

kuomet nofa buvo padarytai Ir Jin yra* 
lerirvinuEiHn yteuok voikia pa^kiningluu* 
šiai 1 Motinas—Jųa nežinoto to umaginno

ft

fcintu, *yra tikri Žvkltri viilurių
VitkleWjimo. Mieaok ihinakt ramiai, nes m

Bammso atliks savo darbą

Jeigu prie darbo ymtis no 
norės, 

Tai in Teksus keliauti gales.
Czionais kožnas valnysta* 

kvėpuoju, 
Jokiu isz Lietuvos pasalemc- 

ku nereikalauje,'
Czion dykaduoniu niekas no 

nori, .i" : * 1 ■ .
Kožnas savo bizni žiuri.

Czo ne yra jokiu caru,
• Neroike atpiszkejusiu isz ki

tur kvailiu, 
Keliaukite szpiclai adgalos.
Nejeszkokite nuo žmonelių 

sau lengrvoš dalioe.
.. U
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88IBDIS PRIJAUTĖ — TIK 
I NJSPASAXE.

> mėto vaizdelis.

Diena praslinko gana

Didhojo karo
1
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viena praslinko gana gra
žiai. Dangud'buvo visa laika 
žydras, mėlynas ir juomi plau
ko ianiskirsto mažucziai, balti, 
szilkiniai debesėliai, tarsi va
nago išgaudytas gulbin pul
kelis. Bet vakaras vis dėlto nu
stelbia diena, vis gražesnis ir 
invaįrėsnis už diena. Laukia jo 
seni ir jauni, dideli ir maži, po
nai ir prasti žmoneliai. Laukia 
jo dideli gyvuliai darbininkai, 
laukia it mažutes pauksztytes, 
kurioms dar neatėjo laikas isz- 
lekti in sziltuosius krasztus pa
dangių keliais. Taip, visi, kas 
tik gyvas, kas tik diena dirba, 
laukia to ramintojo vakaro. 
Visiems malonu atsilsėti po 
priedanga tamsiosios nakties, 
visiemš malonu paskęsti už- 
mirszimo tyhimoje, apie nieką 
nemanyti, nieko nematyti, nie
ko negirdėti, nebent būti gra
žiu sapnu liūliuojamu.

Lauke vakaro ir kareivis 
Pranas Klikna. Kaip nelaukti, 
kad jau visa para sargyboje 
iszstovejo, kad jau akys lėtai 
mirkezioja, nori miego, kojas 
skauda, norisi sziltos sriubos, 
nors arbatos. Rudens vakaras 
vėsus. Su vienu szineliu ir po jo 
mandiera be sziltuju marszki- 
riiu, labai prėska, sanariai ima 
virpėti. Bet vis da ne taip szal- 
ta, kaip pereita nakti, kada bu
vo szalna ir vejas pute smar
kus, o czia reikia prie Nemuno, 
prie pat vandens ant tilto sar
gyba eiti.

Nori Pranas 
praeita laika 
szautuva szale 
mes ir atsirėmęs tilto atloszo 
ima žvalgytis aplinkui. O sfi- 
vargusios ir pasiilgusios miego 
akys, lėtai kruta, ju žiburėliai 
kiek pritemę, žvilgsnis lyg su
tingęs, bėginėja nuo vieno 
daikto prie kito.

Tuo tarpu saule jau leidosi, 
ir ant dangaus pasiliko keturi 
raudoni szmorai, kaip ir spin
duliai, skestaii iszdyge isz tos 
vietos, kame saule nusileido; ju 
tarpus aiszkiai skyrė žalsvai

nemanyti apie 
ir, pasistatęs 
saves ant že-

nno

mėlynas dangaus fonas. Žmo
nes pasakoja, kad ilgi, net ligi 
zenito nusitiesė raudoni szmo
rai esą ženklas didelio kraujo 
praliejimo; jie priesz pat kara 
ar per kara visuomet pasirodo. 
Nuo to vakaru atspindžio ir 
Nemunas ir medžai, ypacz rytu 
pusėj, ingavo savotiszka raus
va koloritą. Vejas buvo kiek 
apstojęs, bet rudenine veša vis 
savaip veike. Pakrancziu me
džiai, sustoję szale kelio, tar
si padeda Pranui sergėti, kad 
niekas paszalinis neitu per til
ta ir beria lapus žemen, kad isz 
tolo butu girdėti jei kas eitu,

—- Ne, ne... — nusigandęs be
go tolyn žmogelis.

Ka jis tuomet jaute, but bu
vę lengva inspeti isz jo veido, 
bet tam kliudo vakaro prie- 
blandosi

Ir paežiam Pranui buvo kok
tu taip pasielgus bedoje su ne
laimingu žmogum bet sugaus, 
nepildžius insakyma — pats 
paskui kentėsi. Taip ta valan
da savo teisino Pranas.

Ir nusznabždojes toliau tuo 
paežiu keliu žmogelis da karta 
atsigryžo, pažiurėjo in sargy
bini ir, liūdnai nusisukęs, nu
ėjo miestelin pas pažinstamus 
nakvynes praszyti.

Pranas pažvelgė vakaru pu
sėn, kame saulei nusileidus, ir 
raudonieji szmorai pranyko. 
Vakarai geso... Jau saulei lei
džiantis jam pasidavė taip lyg 
ko gailu, ’szirdi ome sopėti, lyg 
pradėjo imti miegas. Jam ka
žin kodėl prisiminė namieje pa
liktoji žmona su penkiais vai- 
kucziais. Po prietikio su tuo 
žmogeliu jam da labiau ome 
vaidentis namiszkiai, žmona...

— Kas czia man yra ? — ma
ne jis vėl atsirėmęs tilto atlo
szo. Ir sziaip ir taip galvojo, 
bet atsakymo nesurado, tik ka
žin ka jaute, kažin kas jam 
szirdi sloge, nesmagu dares.

Erne temti. Toli toli vakaruo
se jam pasigirdo armotu dun
dėjimas. Jam rodės, kad labai 
toli... Erne temti, eme aiszketi 
vakaruose gaisrai. Bet ji apė
mė kažin koks snaudulys, ka
žin koks gedulingas gailesys, ir 
jis, net pats nesijausdamas, 
eme pusbalsiu giedoti “JVnge- 
las Dievo.” Jam giedant dares 

jis nejauto nei alkio, 
nei szalczio...

— Na, ka tu, Pranai, jau 
“Angelas Dievo” 
klausė priėjės pakeisti ji nuo 
sargybos Jokūbas 
Pranas pakele akis, sustojo 
giedojęs ir tarsi atsibudo.

— Asz nežinau... asz patshe- 
jaueziau, kaip ėmiau giedoti, 
kažin kas man pasidarė... taip 
lyg graudu... — atsake Pranas.

— Na, gali eiti namon, mane 
tavo vieton atsiuntė, — tarė 
toliau Jokūbas.

— Jau senei brolau asz tavęs 
laukiu, — atsake Pranas ir nu
dūlino namon savo kuopon, ku
ri buvo miestelyj. *

— Vis dėlto asz negerai pa
dariau su tuo žmogeliu, — gal
vojo eidamas miestelin nesma
gus Pranas: — Jis kuone pro
tekiniais beęo su vaistais pas 
savo serga’nczia paezia, namie- 

j je viena su mažais vaikais pa-

I
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kad lapai sznabždetu.
Bet sztai lyg tyczia tik sznap, 

sznap, ateina kažin kas. Pranas 
sugniaužia drueziau rankoje 
szautuva ir klausos isz kur ir 
kas ateina. Akys kiek szviesiaū 
sužibėjo. Žvalgos. Sztai taku- 
cziu, apibirusiu pageltusiais 
lapais*, ateina vidutinio ūgio 
žmogelis.

— Kas eina? stoj! — rusisz- 
kai riktelėjo Pranas.

— Asz, asz... — kvapa gau
dydamas atsake žmogelis.

— Kas tu toks? — ruseziu 
balsu paklausė Pranas.

— Nagi asz, vietos gyvento
jas. Einu isz miestelio namon 
su vaistais; mano žmona labai

t

serga, tai skubinuos, — skun-
dėsi, pasakojo žmogelis.

— Negalima! sziurkszcziai 
atkirto sargybinis. : •*

— Na kodėl pirma buvo ga
lima, o dabar ne T ■— teiravos.

1

ramiau,

giedi? —pa-
I

Saulius.

neturime,’
<■11 IM IIH, ........................................................................................... .....

I mas, velka kiekvienas Inu k ka 
1 *'* ? ■■ „ • ■ <
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G re i oziau, greiez i a u
— Getai’ gėriai; nėsitupink, Sugriebęs.

tamsta, asz dabar tamstai pa- r — Greioziau, greicziau, mes 
dėsiu pereiti per tilta. Einam, mėgai i m laukt, tuoj dogsim, tai 
-— fliirnminna nnlrvietrt Prnnns. thni.i ir visi liksit,!.., — ragina 

Alums reik szau-
— suraminęs pakvietė Pranas, jįoati ir visi liksit!...

Žmogelis, sudiev pažinsta- vokiecziai. —- _
majam pasakęs, nuėjo sii Pra- ldyt, bus rus kaput! 
nu. 1

—- Man nėsmagu pasidarė, 
kad asz tamsta nepraleidau be
dėjo nsant. Sakau . kelsis kur

i

Žmogelis, sudiev pažinsta- vokiecziai.

nn.

per Nemuną, tėi da koks rusas 
poršzaus nekalta žmogų, — 
teisinos Pranas.

— Doku, tAmstai; doku už 
gera szirdi. Asz taip jau ir bu
eziau dares: jau tas žmogus, 
kur asz ant kiemo buvau, žadė
jo nuvilkt iu palipi gyvuliu 
girdomoji lovi ir perkelti. Kur 
tu czia žmogus rimai, kada na
mie ligonis. Oi tas karas karas! 
kiek jis turto durnais paleido, 
kiek žmonių isz szio sviėto isž- 
vnre... Ir manaja ana nakti ka
reiviai iszgasdino, liga inva- 
re... — skundėsi žmogelis.

— Stoj, kto idiot!) — suszu- 
ko patamsy pas tilta Jokūbas.

— Gana gana maskoliiiot, —
Sztai At-atsiliepė Pranas.

vedžiau žmogų perleisti per 
tilta, skubina pas ligoni, tik 
susivėlino isz miestelio. Pra- 
leiskim ji.—Jokūbas sutiko.

— Dekn, tamstoms doku. 
Matau, kad savi žmones, kata
likai Dieve duok jums ėvei- 
katos, — padėkojęs, 
pirsztu, kad tiltas nedundėtu 
nubėgo žmogus namon.

Pranas, pasipasakojęs Jokū
bai, kas buvo atsitiko, irgi sku- 

II

galais

biais žingsniais, kiek smages
nis, miejo kuopos stovyklom• • •

Visur vakaras vienodas. Tik 
toli gražu ne visus jisai rami
na, ne visiems laikinai akis už
merkia, ne visus tik ligi ryto-

ilgioms -meteliams. Sn<<& kąįp

Nieko nelaukdama ji sprun
ka pro duris neszina mažiausiu 
kūdikiu, kiti paskui jos... Czia 
pamate ir girdėjo, iszbogus 
kieman, kai vienas'vokiecziu 
aficieris rėkavo 
kareiviui uždegt

i

aficieris vokavo insakydamas 
jos tvartus. 

Kareivis bijojo pasiprieszinti

peiliai suspaudė, pasidayerblo
ga ir Magdalena jau kente pas
kutine agonijos pastanga... 
Saule leisdamos! tarsi sake: su
diev, jau tii rytoj manos nebe
matysi, nė, ne...

Apstojo Magdalenos lova vi
si, kės tik buvo gyvas... Jau ji 
tuomet nublanko... nutilo;.. Dar 
karta kvėptelėjo, gailiai pa
žiurėjo iii vaikuczius, kūrinos

• >

nuo vyriausios dukrelei, kuri Pranas savo vietos degėsiu pą-
inažai pralavinta ranka raszy- sižiureti. Kur gražus uodas bty

ii . I|. il % j. KlJ * ' .a. i k. ». jJ'.i «, t . -J _ k.'"r ‘i ”

me, sukifėvezojo laiszka, bet 
brangu ir skaudu laiszka. Pa
ėmus laiszka in rankas, jis tuoj 
pastebi ant vokelio padėta kry
žiuką ir visas nėsavaime nubą
lą... nusigąstą... Ttio Tarpu, ro
dos, szirdis' suretina tvaksėji
mą, mintyęe ūkana debesys su-

1- 
yo v- aplaužytu medžiu stAga
rai palike, kur triobos buvo 7— 
krūva pelenu, plytgaliu, vieton

+■

nusigąstą... Tilo.tarpu, ro-

žaidžianeziu linksmu vaiku kie 
me — gailiai vejas szvilpia pfe

j
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— Diėha galima, o vakare ne 
•nemanyk, neleisiu!

— Kad mano pati labai blo
ga, tuoj mirs... kaip gi... — nu
siminė vargszas. — Pati vie
na liko ir * vaikai, tik supras
kit...

— Susimildami
****• J11QIUVJ A1UO1UI.”

tink, szauju! — riktelėjo Pra-*

likta, taip gražiai prasze, kuo
ne maldavo, o
eiti, szovimu grasindamas nu
vijau iszgasdintav susirūpinu
si..'. Ne! negerai, negerai pada
riau, negerai! Juk jo pati gali 
numirti per szita nakti vienu 
mažu vaiku akyvaizdoje. O jis 
miestelyje vis vien neužmigs, 
jam miegas nesikisz. Bet ar jis 
eis da gulti kur, jis tikriausia 
suras kur luoteli ir kelsis nak
ty per Nemuną. Da koks rusas 
nuszaus besikelianti nekalta 
žmogų, ir vis tai del manos. A! 
negerai padariau! Juk nieks 
nemato. Asz bueziau galejes ji

asz ji neleidau

puikiausiai praleisti prieblan
da; but ne lapo nelojus. O kad

t"

Negalima, neik ne artyn!..
44 • 

Man insakyta... Nesiar

nūs, treptelejes koja ir pridėjo
szautuvąprie peties.

''i# i 1" ’ į.iiff1 t i't*, ; 1«
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jaus raudona saulute atsisvei
kina, poilsio neszdama, ne vi
siems ji lemta rytoj vol iszvys- 
ti... Taip, ne visiems...

Sztai guli prie pat lango, už 
septynesdeszimt varstu nuo jo, 
svetimoje pirkioje Magdalena, 
Prano žmona. Guli ji no savo, 
bet gretimam sodžiuje ant kal
nelio, nuo kurio matyti ir savi 
namai.... ne, jau ne namai, tik 
namu vietele nuklota nuodėgu
liais, anglimis, pelenais... ir ke
lios likusios vysznaites su ap
degusiomis szakutemis. Guli 
ji, blaszkosi mirties agonijoje 
ir tik szaukia: “ 
di!”...

Szale jos sustojo vaikucziai 
didesnioji virksznoja, mažes
nieji, in tuos pasižiurėjo, taip 
pat luputes patempė czinpso 
nustebo, nusiminė... Vyresneji 
dukrele Urszule laiko rankoje 
puodeliuka su suvirintomis žo
lėmis ir rūpestingai klausia:

— Gal gėrsi, mamyte, tik 
bus kiek geriau, gal gersi?...

Motina paima puodeliuka, 
bet Urszule ja nepasitiki ir pa
ti ji prilaiko.

Oi, kaip kartu 
bet truputi aprimsta. — Duok 
obuolio kąsneli.

| Mergaite paduoda.
Matai, mamyte, kad ge- 
-t- ramina duktė, — tuoj

• 4 •

oi szirdi, szir-

— taria ji,

man taip butu atsitiko, kaip 
tadą^; jauseziaus, 
oziau?...

Czia jam lyg nuszyito miglos 
romuose jo paliktosios szeimy- 
nos paveikslas. ‘

— Eisiu panemunen, gal ra
siu ji kur besitaikanti keltis, 
nuvesiu pas Jokūbą ir pralei-

ka darv- * .

*

sim.' Tamsu, nieks nematys.—-
Ir dideliais žingsniais pasu-

■ ■'■ii ill

■iI
Hi

■

|

MI
.•-■iii
j

I'll : I'iilii
iii

J
: I■ ICI

s'M

M
i* įtii
a

iii

nis neszloja... Visa pelenais pa
virto...' \

Prisimena jam žmona ir tuoj 
ketina eiti jos kapo atlankyti, 
bet jam pasidaro kiek silpna, 
ir jis nueina atsisėsti ant to di
delio akmens, ant kurio kiteu- 
syk sėdėdamas plakdavo dal
gi- t m. a

si painiojai, kūnas lyg apsilps- 

lop atsiplgszia ir skaito:
Brandus teveli!

Raszau laiszka ir praneszu 
tau, teveli, skaudžiu naujonu.

ta... Taip kelias sekundas. Ga- 
4 ii '4 <1 • *

Brangus teveli!
Raszau Jaiszka ir praneszu

paliko naszlaiėžiais, nes tėvas

liejo sakyti tyliai:
ožiai”
kliba užpylė amžinoji ramybe, 
szirdis nustojo plakusi, akiu 
vokeliai užslinko ant lėliukių...

—- O, Jėzau,
mirszta! — suriko Urszule, ir

karc, negales ju globoti ir pra- 
: “Jus vaiku- 

... ir balsas užgeso. Po tobet da labiau bijojo degti.
— Greicziau! — piktai rik

telėjo aficieris.
drebaneziom

kom iszsieme degtukus ir per
sižegnojo, mat, pirma karta
jis gavo toki insakyma,'-- irlkaihiyne parklupo prie moti- 
pradeda braukti. Nedega. Gal hos lovos ir

Kareivis

mat,

ran-
Marija, jau

pradeda braukti. Nedega. Gal mos lovos ir gailiai kniukszczio- 
drėgni t Ne. Ne tuo galu brau- jo. Paskui jos ir kiti broliukai 
ke: isz baimes nepamato. ir sesutes...

— Katalikas! —- žybtelėjo Svetimieji, namiszkiai ir lan- 
Magdalenai galvoje, ir pripuo-|kytojai suklaupė tuoj kalbėjo 
lusi in degika ome szaūkti: 
Jėzau, poneli 
nekulti,

žybtelėjo

': *i O ‘ ‘ Angol a s Dievo 
nedokit! java i | Magdalenos, 

vaikai maži!
Dievo meiles nedokit!...

— Asz negaliu... 
gai atsako kareivis

už dusziaf >

Saulute jau tik 
Del |ka užlindo už orizonto.

♦ ♦ •

Ta syk ir Pranas pusbalsiu,- nervin- Ta syk ir Pranas pusbąlsiu, 
ir rankas stovėdamas sargyboje, giedojo 

nuleidęs tik lauke, kada ji afi- “ Angelas Dievo,” bet jis ne- 
cieris nuszaus... buvo pasinio- žinojo, kad jo žmona tuo kartu 
szes sutikti mirties bausme už mirė, tik szirdis kažin ka jau- 
szioki pasipriesžinima. | te... Szirdis jaute — tik nesako.

Jau dauguma jo draugu gar
džiai sznarpszte,
parojo miestelin savo kuopom

Angelas Dievo

Tuo tarpu, kai kareivis per
sižegnojo ir jau pats ryžosi ne
degti, aficieris kiek suminksz- 
tejo ir nusiszypsojes tarė: I Ilgame dideliam mūrinio namo

kai Pranas

Jo, tu visai szvaks vyras, kad kambaryje jie gulėjo trimis ci
ne tiek negali... lemis. Szale kiekvieno buvo vi-

O moteriszke gaikszczioda- h’n kareivio manta: ploczka 
mu pripuolus vėl in aficieri | vandeniui ar, jei kur gauna, 
szauke prasze: “Nedekit, nede
ki!! kaip in Dieva tikit, nede
kit!

Bot aficieris, vėl kakta su
raukęs, piktai riktelėjo:

-— Nelysk! Ne tavo dalykas! 
— ir pats savo ranka padegė. 
Bernukas vos buvo suskubęs 
paleisti isz 
Namas užsiliepsnojo, 
greitai bego riedėjo stogū, il
gais liepsnos liežuviais, raitosi 
traszkojo nakties tamsumoje. 
Rodosi, kad tie liežuviai 
baisiausios, placzios 
plakanczios žmonija, baudžian- 
?zios isztvirkusi pasauli. Mote
riszke nieko nebegalejo daryti, 
nieko jai neleido kareiviai ge
sinti, kad kartais ji pati nelik-

! tu ugnyje. Tik ji dfebejo vir
pėjo sukniubus ant iszsinesztu 
patalu, žliumbiaueziu vaiku 
npstota... Szirdis plyszo, asza
ros temdo akis, 
Karczios buvo aszaros... Nebe
matė valandomis ne liepsnos, 
tik girdėjo jos traszkejima po-

hzkejima*..
— Praneli, kad tu žinotum... 

kad tu žinotum, kaip musu na- 
Imėliai... kad tu matytum, kas 
czia dedas... Vaikeliai, naszlai- 

I toliai...:—sznibžda jds lupos

ar, 
pienui insipilti, szinelis, ku- 
riuom kiekvienas užsiklojęs, 
katiliukas, skardinis puodeliu- 
kas arbatai gerti, szauksztas, 
krepszys su duona r t.p. Vieni 

, matyt isz 
nesuskubo ne

ui i nhsla vo

Musu n'ąmtfe prusai sudegino,
vos tik suskubom kiek pataly- j 
nes isznėszti, viskas kita liko. 
Mamyte ir mes visi labai isz- 
sigandom. Persikraustem in 
Dundžius, maiwyte gavo szir- 
dies liga ir tenai saulei lei
džiant is vienuolikta Spaliu m. 
numirė. Ip antra diena palai
dojom su misziomis. Mes dabar 
iszsiskirstė pas kaimynus, sa
vo maisto' neturime, gyvuliu 
keli liko. 1

i Sudiev, parvažiuok pas mus 
Urszule Kliknaite.

Reikėjo tik pažiūrėt in Pra
na ir buvo visa aiszku, ka jis 
jauto sužinojęs tai apie nu- 
misžki'us: rankas nuleido, de-1 
szineje vejas plevėsavo laisz
ka, veidas tarsi juodais debo- 

, galva nusvi- 
smakru rėmėsi.

ro-

w •

teveli!

tvartu gyvulius, 
ugnis

•—•- tai
ryksztes,

vilgė lupas...

Atsisedo, susimastė...
Kas daryti, kas bus pra- 

— sznabždą jodėti po karo? 
lupos.

Szirdi rodos replėmis žnai
bo, galva svaigsta, vejas szal- 
tas piktai szvilpia aplinkui. ■

Pasilsėjęs atsigavęs nudūli
no in miestelio kapinyną. Nau
jai supiltas, neapdabintas, mo
lynėj kapas...

Jam prisimena vėl tas saulė
leidis, kada jis ant tilto stovė
jo ir kada jo prisiega iszleido 
isz savo krutinės paskutiniji 
kvcptelejima, prisimena jam 
kaip jis nejucziomis užgiedojo 
“Angelas Dievo,” kaip ji ka
žin kokia nematoma, tik jau- 
cziama dvasia prie to paragi
no...

i
'•'II'

siais apsiniaukė 
pryszakin,

Krūtinėje szirdis trankos, 
dos, norėjo visa krauju suvaryt 
iri veidus, bet veiduose ir tas 
pats pranyko. Jis skendo nusi
minime. Jis buvo panašius jau 
tik gudriai padirbtai žmogaus 
stovylai, pastatytai galo tilto 
ir priremtai prie tilto atloszo, 
ne žmogui.

Nemuno bangeles pliauksze- 
jo pakraszcziuosc, szniokszte, 
tiszko, biro brilijautais, taip 
lygiai, kaip ir ta vakara, kuo
met jis nejucziomis pradėjo 

giedoti

ro — Taip, — sznabžda jo lu
pos, — szirdis prijautė, tik ne
pasako...
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J. Strimaitis,
— Vytije.
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guli nusiavė, kiti 
darbo tik paroje, 
nusiauti ir, gal parvirto valan
dėlei priesz vakarienė prasnūs
ti, užmigo visai nakeziai. Parė
jės Pranas, ir klek užkandos, 
tuoj bimt atsigulė ir užmigo, 

Į niekam nieko nesakęs.
I Miega jis, o saldus sapnas ji 
tik liuoliuoja, tai guosdamas ji 
sapne, ramindamas, tai kažin 
kokiais liūdnais vaizduotes pa
veikslais ji graudindamas ir 
gązdindamas. Visokį pergy
venti szeimynos ir karo tarny
bos netikėtose apystovose atsi
tikimai jam matos: czia jis sa
vo kaimynu tarpe, czia vėl ei
na in muszi, ji sužeidžia, nuve
ža in ligonine, 
koja... Czia vėl staiga krupte- 
lejes pasibunda ir vėl nuovar
gio raginamas užmiega.

Sapne jis mato tai numylė
tąją savo gusztele, vaikuczius,.—o--*-— -------- ------- ,
kurio taip linksmai džiaugias tai kitu szunes ji iszsiveja ant

sutvarsto jam

Jis 
pusbalsiu 
Dievo.”

— Szirdis jaute, tik nepasa
kė, — mano sau Pranas.

Daug ko jis primanė, kol atė
jo ji pakeisti nuo sargybos 
draugas. Pasipraszes kuopos 
vado, jis buvo atleistas namon 
penkioms dienoms pasižiūrėti. 
Draugai klausė, kur jis važiuo
ja, bet jis su niekuom nesikal
bėjo, tik ruoszes kaip galint 
greicziau prię kapo, greicziau 
pamatyti vaikelius naszlaite- 
lius, namu plonis... *

Eina nuo stoties Pranas grei 
tais žingsniais pavieszkeliu ir 
akimis vis rodosi nori da už ko 
kiu nors dvieju varstu pasiekti 
savo namueziu medžius (nes 
iriobu jau nebuvo) pirmiau, 
negu pats ten nueis. Tai vienu,

( < Angelas

Pajeszkau savo moteres Jie- 
vos Skindirienes kuri pabėgo 
nno manos 1921 m. su Ruskiu 
Piteriu Sovyto, taipgi pasiėmė 

du vaiku Kazimiera 
ir Juozapa, didesnio vaiko 
geltoni plaukai, mėlynos akys;

su savim
Juozapa,

1 ■ 1
j
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szokineja aplink ji, kad tėtutis | kelio ir, neiszkentes, radęs sza- 
pargryžo trims dienoms pa-

sutraukytus žodžius, mintis... 
Ir beprotes akim žiuri, kaip 
durnai, kaip liepsna eina Vir- 
szun, kaip nuszvicczia visa 
apylinke, kaip visa, nors men-

pargryžo trims dienoms pa- le kebo nudžiuvusi kresna 
liuosuotas pasižiūrėti savo na- gluosni, jis nusiląužia 
m u, pasimatyti su mama, pa-1 
guosti ja... r~ 
sirupinusia, kad nieko nežino I je da drąsiau žengia tolyn, 
apie ji, savo vyra, kuris norš |

, viduti
nio storumo szaka ir ja pasi- 

Tai vėl mato ja su-1 ramszcziuodamas lazdos vieto-

i i Nepertoliausia nuo savo, na- 
rasze laiszka, bet laiszkas per mu užeina jisai in Dundžius,
vokiecziu užpludima turbut jos kaip jam rasze Urszule. Ji net

mažesnio vaiko rudės akys, gel 
toni plaukai. Jos plaukai tam
sus, 
ja trumpesne 
augszczio.

mėlynos akys, doszine ko- 
__x_j, yra 52 coliu

~:zio. Jos jaunikis yra 56 
coliu dydžio, puse galvos plika. 
Kas apie juos man pranesz at- 
nagradysiu.

Kaz. Skindiris
892 Mt. Vernon St

Scranton, Pa.

y %

•1

Asz Vincas Laurinaitis pa* > 
jeszkau savo dvieju dėdžių, vie 
no vardas Izadorius kito var
do nežinau, pavarde Urbonai. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.

JVm. Laurinaitis
123 Morris Ct 

Scranton, Pa.(t.31)
M
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Pajeszkau Petra Saveiki, 
isz Seiriju Para., Pasarniku 
Kaimo. Turiu jam laiszka isz 
Lietuvos. Taipgi pajeszkau 
Jurgi Nalivaika isz Palunu 
Kaimo. Meldžiu atsiszaukt ant 
adreso.

Fr. Babarski
517 South Avė.,
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Du Bois, Pa.ka, gerybe nyksta duiiniose. 'nepasiekė. Daug daug da pa- pravirksta isz. džiaugsmo, kai 
laidos vaizduotes ir proto va- pamato savo' ieva, žengiantiAszaros, sriuvendamos isz po 

virszutiniu voku, tarsi isz ko
kiu szaltihiu, aptemdo lėliukės 
ir rodos tamsus debesiu lietaus 
szmorai nori užlieti ta gaisra... 
Bet jos ne gaisra užliejo, tik 

spindėjimą pritemdo. 
o netoliose 

prožektorfai,

riau,
gal visai pėreis

— Mat, szirdies liga, tai vis 
gūsiais daugiausia užeina; kol 
pereina tai sunku, —primena 
senė kaimynė ligoniu karszin- 
tojaOna. ■ \

Magdalenai kiek geriau da
rosi, protas blaivėja, skausmas 
kiek atimalszta. Ji pradeda I griaudžia patrankos... 
manėtyti, Tik sztai jai vėl aky- — Mamyte, ar jau jums ge
so dus baisus namu degimas... riau? — klausia pasilenkus Ur- 

I Ji, rodos, vol mato visa tai ko- szule.
> Motina tarsi atsibunda, žiū- 

Ji nubunda nuo nežmonisz- vi aplinkui, lyg nustebo, asza-

akiu
Ūžia liepsnoja, 
szvysczioja

manėtyti. Tik sztai jai vėl aky-

aiszkiausia. Vaizduojąs.

ko beldimo langu ir nusigan
dus klausia: ti7~

r■ \ *

Mamyte, ar jau jums ge-

Motina tarsi atsibunda, žiū-

ra nusirito išbalusiu veidu ir
Kas ežia?M Isz- ji pamanė : 

ko per szileli paupin. Beėida-1 girdus nesuprantamos kalbos
mals pro vienos pirkeles kieina, I 
pažino ten ta pati, jo nuvyta 
atgal, susirupinusi žmogeli su 
pirkios savininku besisznekė- 
cziuojanti. '

— Ar tai tamsta nesenai nė
rė ja i eiti per tilta, b ftsž nelei
dau! — prakalbino, jAu lietu- 
viszkai, kareivis Pranas žmo- 
:geli.! ‘ ‘ ? |
| — Taip, tėip, tai asz pats. 
Pati sunkiai serga, vaikai vie- 

I ni namieje palikti, merginos

— Ar tai tamsta nesenai nO-
]

dau! — prakalbino, jku lietu-

.t?1 I1
JĮ ’il«

žodžius ir supratus, kad tai vo- ] linta... 
kieczhn kareiviai, kuone ap-
alpsta;,. Vaikai taip pat iszsi- 
gasta. Iszbega visi dszdrika 
lauk, p ten jau szaukia : / ‘ Raus 
alles raus: bus'f oi jerll U kad 
trauktųsi kiek szonan, nes ezja 
jis stato arnotas ir triobas už-jis stato arnotas ir triobas už
degsią; r . *

—• Už ka, už kai! — szaukia 
moteriszke7 ir, inbegus kamba-

’ ta. tat Jk a”I <
i pataline. vaiku riks?
Šį. ;i

1" , .'jj ® »' j t
) ■Į

į. • ’.J,

• Už ka, už kali 
-ta. 1*1 /ta ta’

-mukia

džios leido jam visur važinėtis, | per slenksti., Apsisveikinęs su 
viską matyti.

Sukilo visa kuopa.
mergaitėm jis paklausė:

— O kur daugiau jus, vai-
— Labas rytas, Pranai! o ka, I kučziai?..

gerai iszsimiegojai po vaka- 
paklause karei-

su kuriuo jis daugiau
M 

rodos neblogai,
• • • '''

Pajeszkau savo pusbrolio 
Prana Zakaravicziu, paeina isz 
Suvalkų Red., Bakszu Kaimo;

I^il1 ■

Taip, tai mano vėl insigi- 
t' 1". i'-1 ’ ; ' 1 M Kj, , i

. I ' , r,

Oi negeriau, negeriau...— Ui negeriau, upgcriau... — 
sudejavo ji vieton atsakymo 
dilkrolėi, — oi szirdi kažin kas 
slogia, oi stmku, hUnku,.. Vra- 
noli, kur tu?... -

Ji truputi pavertė akis !an- •< ta*.. I .'/m '■ Ji . . Ikk ♦ . A

J

go pusėn. Saule jau leidosi. 
Ties jos namais žybeziojo nedi
dėto ugftėto: tai jos sūdėgttoih
I '• 1. v- • • * ' '••• < "*'5 "ii v /’ 1 . *■. '"1» i- /i < A Jt i

4

L „ . , ......
Ties jos namais žybeziojo nedi- 
itaLiii'. — .k . r ta. j> . A. ' A ' I, . i . ' M . 1, Jk i . ii 1 • * I

barnu liekamos ruseno degė,
riū, pradeda mesti pro langus paskutiniai; turto szapeliai

smilko, jai dideli vargą skolbe

rykszczios? — 
vis, 1 
draugaudavo.

— Kažin...
tik sapnai tai mane nualsino
— skundėsi raivydamasis Pra
nas. '' '■ • 1

— O ka tokio sapnavai? '
— Oi visko asz ^risapnavau, 

ir linksmu daiktu ir gaila ne
smagiu... vis apie namiszkius... 
Kažin kas ten pasidarė, ar gal 
kokia ten nelaime isztiko, ar 
kuri gala.

— Su tuo, matai, nedyvąi, vi
saip gali atsitikti sziuo laiku,
— pritarė drkugas.

— Rėdos, daJ paskutiniame 
laiszke rasze, kad nieko del ka
ro nebuvo nukentėję, tik tiek 
nesmagu, kad manos, girdi, nė
ra... ' į , ,

Po savaites laiko Pranas sar
gyboje bestovėdamas gauna

— pritarė draugas.

»
J*

■?T', V: r; ii ji

— O sztai ana Lakisziuos, — 
atsake Urszule.i

Insiszneko. Atėjo ir Dundie- 
ne.

apie 19 metu kaip Amerike. I

T\ū nelaime, tai nelaime,

Meldžiu atsiszaukt ant adreso. 
Ant. Varanauskas

1038 Walker St, 
Jackson, Mich.(t.30)

laiszka tik ne nuo žmonos, bet
1 T- ' ;■ L- ' 1 !H l ■ . ' . ■ . ' ' "J'

I U t

» dejavo ji sėsdama gale stalo 
ant suolo, — aa! — Ir-enle vi
sa pasakoti nuo pradžiės.
- Pakalbėjo, padejavo, pasida
lino vargais virsz valanda Pra
nas tuojau lydimas dukterų ir 
tu namu szeimininkes, iszejo 
pas kaimynus pasižiūrėti vai
ku. Mergaites taip pat norėjo 
eiti su tovu, bet jis jas sudrau
dė :esa didelis vejas puczia,dė:esa didelis vejas 
kad nesuszaltu.
, Sunku buvo jam vaikszczio- 
ti nuo vieno ūkininko įjrie ki
toj kad susirasti savo iszskirs- 
tytus vaikuczius po kaimjmus, 
kaip visitelius karo vanago 
išgaudytos. ||

Apėjės vaikuczius, pasitaręs 
su kaimynais del jo szeimynos 
užlaikymo, priglaudimo, nuėjo

>

\
Mil

Pajeszkau savo pusbrolio 
Juozefa Noreika ir pussesere 
Kazimiera Noreikaite, paeina 
isz Telsziu Apskr., ist pat La
kos miestelio, daugiau kaip 30 
metu kaip matomės. Praszau 
atsiszaukt ant adreso.

Ant. Deūaseviczius - 
' - 1310 Quarry Ave

t

iiif

(t.30)
M

Grand Rapids, Mich.
’ ' i *ll- *
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SZVENCZIAUSIOS

'i

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS1ll» Ii

Vitas pilnas apraazymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai. Puiki knygele. 
Preke bu prisiuntimu tiktai 25c.

■ . ',1 ' ' 'iu j|i>i "'- 11 ■ ■' r ' ■ j
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W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

95 puslapiai.
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|Į Trindamas su Muffles Ž
V IMrtosi Pleiskanas Lauk, (it 
> Nkiti, nlettl vbą dlana — nrt 

•tobtWs U kur tų pkltkanų ikk
I “ ‘ ‘J ; ‘ *
diujtou pleškantį Hpnola U Jjių k<U- 
Yor. autarMa jva^ drabuihm.
malonumo kiekvienam arti Jųa caan- 
etanų ir vta DRapaakomal niežti l

a -
W tai' praJallM. Rmfflt* yri tnnlku (( 
A palrr*. od<i ir ptauk*nr.». Ruffht yra X

Imtai! Juo daugina Jųa kMotc, .No (1 ------------------- a*—3^ M
Yo«v •uteHia juit) drabulhiii, <hro nr. (I 
malonumo kiekvienam erti jų* «an- A 
člamt ir vb noapeakomal niežti!

ralvtw odai ir phu1*nr.t. 
D plcItkAnq u&ikintoju vu 
A paftlmtala.
Y Ir_ tim* efra jokioj paalapUM.

K rc&ių k«ntixų, runa imjitdo tonrnuą z. 
H ap«cU3tai p,,kinn rnt>»Ikinlmui p’<b- VI 
a ktnv p«n) — Ir Raffl™ atlieka >mvo ž. 
M dirbt- y
|i P,t banką t Įtrinkit truput] (I U i «aro sal*** <xh kasdien y

irnai yra zį 
FuUdomia U 

« 
ir tinic nėra jokioj pa a ui puta. /• 

IMfht yra sudarytas cabiq Ir paly- tt 
realų k«mlXų, kuris lAdirbo formulę A

anU J** ulvaltę laiko. O kuomet fj 
plciskanm jau Hnyku, tuomet naudo- J 
kite karte nuo karto ir pleiskanos Jue U 
dengiau nMkvomet nekankinę! Tik /| 
05c. ui bonH- Galima gauti aptirkrw. \1

F. AD. RICHTER & CO. M
' 104-114 So. 4th St., Brooklyn. N.Y. M

anta per Mdviltę taika O kuomet 
pictakinoa jau Unyka. tuomet naudo-

IMBvMua Grakarlaa

K. RĖKLAITIS
Talliji NwrtralhM Mil

MMlawia Mada Ir makalo.
<Ttrf tagolMalaka notaro.

Prlataamoa prakao.

Ill Wait Bpnea Btreat 
MAKAKGT CITY. FA

■all TalrpkaoM Na. 14>

r

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bols, Pa.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

MICHAEL V. WOLFE 
. (VILKAITIS) 

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA.

I I— o

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LtETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

i*

Laidoja, kunui numiruniu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvin, kriksz- 
tlniu, vesellju, pasivažinėjimo ir Lt 
B2O W. Centre St. Mahaaoy City Pa

I

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokamo 3-czia procentu ant 
sudėtu plnlgM. Procentu pridodam 
prie jusu pinigu 1 Saulio ir 1 

< Liepos. Mes norim kad ir jus 
, turėtumėt reikalu su niurni banku 
nepaisant ar mažas ur didutis.

i H. DALL, Prezidentus.
Geo. W. BARLOW, Vico-Prez. 
Jos. E. FBRGUSON, Kasierius.

Ant J. Sakalauskas
LtETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BAL3AMUOTOJA3

I

visokiems

■I, l.e........ ... iL , ■ I —MM M4

ŽINIOS VIETOXES.

Nedelioj pripuola Vfcrbu

Sekunliojo likoę f* 
szaukti ant džiures in Ptttsvil- 
les suda ant Mojau,m tbienesio: 
Antanas Sakalaucknsusz mies
to; J. Sigertritis, Gęrardvilles;

Neddia. i :
pa-

r

Jurgis Valaitis, K. TabaraUr
t '* yi1

Diedukas Ahfanas jDa-
V. Biklovski isz Shei londorio.

Li. a 'iiuji.i* yt *'"

— Diedukas AntanasjDa- 
nisoviezius yra nudžiugęs jog 
susilanko anūkėli, (kurt susi
laukė paeziule Jurgio Gutauc- 
ko Shenandorijo 4 dhena Apri- 
liaus, p. Gutauckicna yra dūk
to Danisevicziu.

— Traukdamas - įtimberius 
prie Park Place kasilįlu Vincas 
Januleviczius isz Maycrso pe- 
czes sužeido strena.
daktaras apžiurėjo ligoni na
mie.

. I

Vietinis

— Seredos ryta garnys lėk 
damas pro miestą, pdliko <lru-

<

. 8ĄUĘE

Isz Shenandoah, Pa.

t Utarnyko ryta mirė An
tanas, 16 metu amžiaus sūnūs 
Kazimierio Radževicziaus, 14 
S. Grant ulyczios ant uždegi
mo plaucziu. Velionis paliko 
tėvus, penkes sesutes ir du bro 
liūs.

SENOS MOTINĖLĖS
LIKIMAS.

K Th i*. , mIegas.

ANT PARDAVIMO

Szeszi nauji Stucco namai 
kurie randasi miesto Tamaqua, 
Pa. ka tik baigia statyti.’ Su vi
sais intaisymais ir dideli kie
mai.

M. V. Wolfe (Vilkaitis) .
* 336 Arlington St., 

Tamaqua, Pa.

NAUJAS DIDELIS 
SAPNORIUS ’

Už keliu dienu bus pabaigtas. 
Bus drueziai apdarytas kietais

ta ir sveika sūneli p. Florijonui audeklineis apdarais. Daugybe
A A A m. m

Boczkauskui (sunui redakto
riaus). Motina ir kūdikis svei
ki.

visokiu nauju paveikslu.
t *' „ /

PREKE su Nusiuntimu’'$1.50
i

— Fonas Antanas M a ay’s 
persikrausto in saVo naujės 
stubas 123 E. Pino ulyczios, 

likote pastaty-

W. D. BOCZKAUSKAS - 00. 
MAHAN0Y 0ITY, PA.

kurios nesenei 
tos.

— Petrone Re, pati Antano 
Povylaiczio, mirė Seredos ryta, 
1123 E. Centre nlyązios. Moto
re pribuvo in Amerika apie 45 
metai adgal. Prieez apsivedima 
su Povylaiczio, po pirmam yy-
rui vadinosi StankeviczJenc.

1 f

— Nedelioj Family Teatro 
bus rodomi krutanti paveikslai 
apie Gyvenimą Kristuso. Bus 
du perstatymai 3:30 vai. po 
piet ir 8 vai. vakare. Inžanga 
50c. o vaikams 25c. Pelnas vis 
ant naudos Italijoniszkos baž- 
nyczios.

Seredos ryta— oereuus rym atsibuvo 
laidotuves a.a. Antano Bt|dre- 
vieziaus kurios buvo iszkilmin 
gos; kurioms užsiėmė cęrabo- 
rius Traskauckas. Žiedu' buvo 
daugybia, kaipo ir gailininku 
kurie atidavė paskutini patar- 
navima del musu seno gyven- 
tojaus. Nuliudus szeimyna vi
siems sudeda szirdinga aeziu 
už atsilankvma ant laidotuvių. 
Lai Dievas atlygina 
szimtaropai.

visiems

Ant laidotuvių pribuvo: An
tanas ir Eleonora Budreviczoi 
isz Baltimores; Zieniai isz NewI 1 . v . .

i Ringold; Pinkei ir Jonaiczei
♦ isz Coal Dale: Kukaicziai, Mi-isz Coal Dale; Kukaicziai, Mi- 

czulei ir Anuaevicziene isz 
Philadelphia; Šziauczionis isz 
Harrisono, N. J.; Urboniene ir 
Budrevicziene isz Mount Car
mel; Litvinicne isz Taniakves; 
ir Gumauckai isz Middleporto.

IMI I ........... ■ 4 II ■

REIKALAUJU ADRESO.

Asz Andrius Simanaviczia 
isz Middleport, Pa. praszau 
kad draugyste Sz. Petro ir Po- 
vylo isz Mahanoy City, pra*

I

nesztu savo sekretoriaus adre
są nes turiu svarbu reikalą.

And. Simanawicz 
Middleport, Pa.

Sūneliai brangus, kiek skaus
mu turėjau, 

Gundydama ir auklėdama jus! 
Bet už tuos mano suopuolius 

vargus, 
Nors jus tik laimingais matyt 

norėjau, 
Bet Dievo mano, jeigu nusi- 

jį .

w
Ypatinga svarba yra deda

ma faktan, kad reikia kas naįt 
miegoti sztuonias valandas, 
kad atnaujinu^ odeles, kurios

ežiu.
° Tie, kurie bijosi nemiego

jimo, turi vengti viso to kas 
prie jo veda. Perdidelis rūky
mas ar kavos gerymas ar sun
kus valgis pie^z atsigulsiant

4»
KAZUNO

GUMBO-KURA
< • *

♦ :

dėjau 
Atleisk man kaltes, visus 

azauksmus.
Nepyk ant motynos už juos 

m. jausmus
Nes kaip dabar keneziu — da 

nekentė jau, 
Sūnūs man j-szplesze baisiau-

• ' ' \ fiia8 karas
Juos iszvole*- - - - mane paliko 

viena - — 
Ant ju gaivu ugnis lekioja 

maras, — 
Sekioja giltino paskui kas 

diena; 
Numirs ir nematys jau Lietu

vos, 
O, kas juos ton priglaus ir 

apraudos?
— Rex.

-w*

*

PARSIDUODA FARMA 68 
AKERIU IR DVI MA- 

ŽESNES.
SZTAI KA MUMS RASZO.

“Sirgau per G metus Ir nieks mnn 
negelbėjo. Teko man proga bandyti 
juau sutaisytu žolių No. 803, kurios 
mnn labai gelbsti. Sztai czion rasi 
“Money Order’’ meldžlp vol atsiusti 
pakeli No. 303. Su tikra pagarba,

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mos tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir niAzkiui matosi 
kad Žmones su žolių gyduolėms yra 
gerinus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju. Mes žolių 
sutaisyinus turime pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai liotu- 
viszku žolių vaistinyczia. Musu želiu 
nurodymai ant kožno žolių pakelio 
yra nurodyta lietuviszkai ir angelskai 
»uo>ko jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata
logai Reikalaujamo agentu visose 
liuluviu koHonijose. Teipgi pas mane 
galima gauti Nauja Dideli Snpnoriu, 
drūtais kietais nudeklinois^apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri
siuntimu tik $1.70. Teipgi tyriu sa
likių ir apyniu del 15 goreziu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reiklu 
padaryti. Preke su prisiuntimu $1,80.

M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ave.

Tik 25 mylės nuo vidurio 
Philadelpbijos. Arti stoties, 
gatve-karis ir ateito kolos, mo
kykla prie namu. Miszkas yra, 
ir upelis teka pro namus.^Lau
kai aptverti ir ganyklos. Bu- 
dinkai geri, sziltas ir szaltas 
vanduo, elektriko szviesn.' Pi
gai su gyvuleiš ir ukes iiiran- 
keis. Del platesniu žinių arba 
informacijos kreipkitos pas sa
vininką. (t.30

nuo 
Arti stoties

■ *

J. S. Mdloy
R. D. No. t Collegeville, Pa.

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR H0DGEN8 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

AT8AKINTAH IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZ RA DIM A IR SPA9ABA

Rochester, N. "Y-

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia Now Yorka kafi Utamlnka 
Greitas persOdlmas Soutbamptone.

Lietuviai ypatiszkal lydėti 
In Hamburgu 3 klesa $103.50 Kare? 
Piliava 3 klena $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI IS« LIETUVOS 
sėda ant laivo Pillavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten porsčda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Greiczlausl laivai pasaulyje.
Informacijas aplo prekes Ir reika

lingus dokumentus del Iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas juau miesto ar aplollnkojo.
CUNARD LINE 
25 Broadway, 
New YorL

a-K t. Su

Ofiso valandos s 0 ryto Iki 9 vakaro
RODĄ SUET1KIA PYKAI.

MAUANQY CITY bus kožna Utnmink*
80 E. Centre St. .ant antro doro.

DAKTARAS HODGENS
FhlladeUphta 8 pr dalis tas 

Oislseaejuiia Ir Chroalsska Ura 
Eikite tea kur esate tikri kad gau

*♦
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*
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1 ’■ i

Ant Legislatoriaus 
(Pirmo Diatrikto) 

Balsuokite už

JOS. J. ZEIGLER
Isz Frackvilles. Repu bl i ko n u Partijos

Rr
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nuolas nusidėvi kasdieniniame 
judėjimo. Tiems, kurio uuken- 
czia nuo nemiegojimo, yra duo. 
dama koletas svarbiu įafitafi- 
Dili:

“ Jei esi palyikes prie galvos 
skaudėjimu, skilvio nomali- 
mo, tankiu slogu, arba jei vi
suomet jautiesi pavargusiu,

> “Ar miegu 
asztuonias valandas kas nakti? 
Nors szis klausymas ir neatro
dytu svarbiu, bet jo atsaky
mas dažnai priveda prie visu 
lingu iszriszimo.

4‘Užtektinai 
svarbu nes tuo laiku augame. I 
Miegamo kad ilsėtis, ir mie
gant nudėvėtosios kūno dalis 
esi atnaujinamos.

“Kūnas sudarytas isz celc- 
liu, kurios sudaro jo pieveles ir 
organus. Szios celeles ir pieve
les nuolat dila, ih suaimaiszo 
su cirkuliacija taip, kad skūra 
plaucziai ir iszmetimo organai 
turi ju nusikratyti. Kiekvienas 
mintis ir kiekvienas judėjimas 
prisideda prie ju dilimo. Kuo 
sunkesnis darbas nežiūrint ar 
protinis ar fizinis, 
cziau celeles nyksta ir kraujas 
apsisunkina nuodingais pro
duktais. Jei norime gyventi, 
szios nusidėvėjusios celeles tu
ri būti pataisomos arba naujos

ii i t

paklausk savos,

miegoti yra

tuo grei-

pakenks miegojimui.
“Nutark atvirai savim elg

tis miego reikalo.
kunui progos oasigelbeti. Už
mokestis bus tavo sveikatoje, 
didesnėj energijoj ir veikian- 
czioj pajėgoj.”

• 1 n i

Duok savo

ANT PARDAVIMO.

»

Szesziu ruimu namas prie 
grižkeliu arti Brandonville,
Pa. Geras tvartas 28 per 38 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 aktoriai isz- 
dirbtos žemei. Parsiduos pi
gini. Kreipkitės ant adreso.

Z. F. RynykeMcz 
Advokatą,

■ Shenandoah, Pa.(t f.) ✓ r

Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra pagelba, nuo Gumbo, 
Patrukimp, Skaudėjimo po
Krutinę ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Liėtuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptie- • 
kojo. Preke 35c. ir 75c.
Per paczta 5c. extra ant baksnlo.
Teipgi importuojame isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir Lt 
galima gauti musu aptiėkojb 
arba raszykite o opiai kyšite 
atsakima ir prekes. *

L. M. KAZUNAS,
38 8. J ar din St.

SHENANDOAH, PA.
v

r .»/

Seniausia Liėtuviszka Agentūra
- ■ ■■.. —   - -   . . . -J- - - . . - — . - —I

Gerbiamieji Liotbviai! Pranoszu jums, kad dabar yra 
patogiaųBis laikas siansti laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir pnžinstamiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika
cijas dol naujos kvotos sziu j metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga ne ant ilgo laiko yra, (ki užsibaigs sziu motu kvota. 
Padarom AFFIDAVITUS lietuviams del atvažiavimo in 
Aineria, siuneziam pinigus in Lietuva LHAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Užlaikom lloteli del keleiviu 
koliaujaneziu in Lietuva. Pasitinkanti keleivius ant sto- 
cziu New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvyne už prieinama kaina. Reikalaukite
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gaminamos. Dali szio taisymo 
darbo yra daroma maisto kuri 
valgomo, iv oro kuri kvėpuoja-, 
me, bet didžiausia dalis tai re
konstrukcijos darbas, kuris da 
romas miegant. Tai tuo laiku 
visa tvirtybe ir energija die
nos laiku sunaudota yra gra
žinama.

“Taigi matome, 
padaroma miegant ir pridera 
duoti kunui užtektinai laiko 
kuriame jis tai galėtu daryti. 
Jei neužtektinai laiko duoda
ma, atnaujinimo ir rekonstruk

kad daug

ci jos darbas nebus pilnas. Pa
sekmes bus nuovargis — su 
veikianeziu pajėgu nusilpnėji
mu — taip kad liga greitai ga-

LAIVAKORCZIU ir pinigu kurso per laiszlfus arba as- 
mcniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

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

EXTRA! GERIAUSIS KU KU LAIKRODIS RINKOJE!
Jeigu jus norite nusipirkti goru 

Ku-Ku Laikrodi, na tai nusipirkite 
szita laikrodi o busite pilnai užganė
dinti. Szitas tikrasis Ku-Ku Laikro
dis importuotas isz Europos, pada
rytus isz tvirto rieszut-modžio, puikel 
iszpiaustytns, su rnudon-medžio pri- 
dezekafs, nosiniai ir juod-medžio w 
ranku padaryti ihvairus urtistiszkl 
iszmargininiai, puikus viduriai, baltos 
sziapio kaulo rodykles ir numerai, 
muszn pusvalandžius kukavimu, labai 
gerai laiko laika ir gali laikyti visam- 
amžiui. Aukszczio 17 coliu o 13 coliu ‘ 
ploczio. Niekur jus negausite tokio 
puikaus laikrodžio už tokia žema 
preke.* Vcrtns mažiausiai $20.00, bet 
musu numažinta preke yra tik $ 13.95 
todėl prisiuskito mums tik $2 kaipo 
depozitą o likusius užmokėsite kada 
laikroclin bus“t)ristatytas in jusu im
lius. Užganėdinimas gvarnntuojamas 
arba pinigai gražinami. >
PASTABA,: Jeigu jus gausite ku ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne
preke, tai atminkite kad jis nebus tokia geras kaip kad czlonai jumis 
pasiūloma. Siuskite užsakymu dabar kol preke yra teip žema. Adresas;

l'

les apimti.
“Kiek valandų miegoti pri

klausys nuo žmogaus, 
sziais bruzdėjimo laikais leng
vai galima sakyti, kad nema
žiau kaip asztuonios valandos 
yra reikalaujama kad surinkus 
jėgas dienos laike pragaiszy- 
tas. Ar duodi savo kunui užtek 
tinai laiko daryti szi pataisos 
ir rekonstrukcijos darba? Jei 
ne, tai pasekmes gali būti blo
gos. Pavojaus ženklai gali bū
ti galvos skaudėjimas, skilvio 
nemalimas, konstipacija arba 
nuolatinis pavargęs jausmas.

Jei užtektinai miegosi, atsi

bet

; PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 North Irving Ave. Dept. 62. Chicago, IllDept. 62.

F

Po sunkaus 
dienos 

darbo
R

Kasyklose ir 
invairiose 
dir bluetts

site tvirta rodą Ir atsakanti mediką 
liazka gydimą, p«r daktare kuris tur 
daug melu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka aplalkote nuo manos yra 
fcvarantuotaa.

Jalgu esate silpni nerviszkl ar (I 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padaro, ateikite pae mano Ir pas
laptingai paslkalbeelme. Laukti yri 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas Ha 
tuvis, ttiklmlmae ir sunkumas po v&l 
glut, gezai, svaigulis, silpnumas ėzlr 
dies, Ir visos viduriu netvarkos g r si 
tai palengvinti.

Odes Ugos, Jszborimai, papueskos. 
dedervines (r kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimu.

Silpni vyjaJ ar pajėgos jus u Jauniu 
tęs jus apleldžIM Ar esate nuvargo ii 
silpni T Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta Jums pa
ženklino, jeigu tol p tai matykite mu 
no.

Rumattamas visokiuose padėjimuo
se, telppgi Isztlno ir oztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mana gydime.

Ar esate norvuotl Ir troto nuodeju 
•lipni ir nuvargo, pailso tas ryto, b« 
ambicijos, bo gyvumo, trotlnat ant va 
gos. silpnos atminties, sarmatlyvl 
greitai pailstat, pikti, iszbllszkusta ii 
Iszborlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuoso, skausmas kau
luose, skausmas gerklele, stokos en
ergijos. Todėl nelaukite.
. Pasekmingai gydžlu kataro, astma 
dusuli, užimąs galvoje, .trumpo girdė
jimo, taxtlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir apeclales Ilgas pilvo, toks 
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir netiri- 
tta. • * |

Ateikite gausite rodą dykaL Po tam 
Iszolazktoslu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbantta yra mano spa- 
•abas gydimo. Padekavonea nuo dak
taro. lojeriu Ir dvasisskuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garstoglaualus nuropos ir Amerikos 
Specialistam

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Sereda Ir jo ofisas tonais yra.pn 
I?- -----------i Otisns.VMtandoe
nuo 9 ryto vakaro. ■> ' * * ’

no.

’t

kelsi susidrutinos ir energin
gas. Bet, jei atsibudęs jautiesi 
pavargęs, tai ženklas, kad ne- 
užtektinai miegojai. Turi jei 
atsibudęs pavargęs, tai ženk-
las, kad neužtektinai miegojau 
Turi tai dapildyti. Eik miegoti 
keliomis valandomis ankseziau 
jeigu galima, tol kol rytmetį 
atsibudęs jausies patenkintu ir
sudrutintu. Tuojaus žinosi jei 
kūnas turi užtektinai laiko sa
vo darba daryti. Ilgiau miego
ti nenorėsi.

41 Viena isz didžiausiu pagel- 
bu atsakaneziam miegojimui, 
tai gerai ventiliuojamaą kam-
bąrys. Žiūrėk kad lovos užklo- 
tes yra lengvos ir sziltos, tada

Patikėk daugeliui tuk a taneliui tautieeilu Ir

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI IBA BAISUI
. KUKANKYTI IR SUSTIRĘ.
No bandyk juos priverstinai manksytL Ir traukyti, t uotui dar*dau- 

glaus juos nukankysi. 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

ilf" * ( «„ I

j BUtelko jiems taip puikia ir greita pagelba.
Ealsamu smagiai t rydamas auskaudetas vietas, tada jausiesi visai

H I 1 * _ w«ii |l ' >

nauju žmogumi. Jeigu negausi tuos vaistus pus vielini aptiskoriu , 
arba pardavėjo, prlslusk mums 35c., ir 5c. ■ už pasiuntimą, mos tuojaus 
Iszsiuslm buteliuką Balsamb. > •

The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 21 E. Centro SI, Shenandoah, Ta.

« PraszaHnk •uslyriina ?.
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atidaryk langus kuoplacziau- 
siai. Tas užtikrins isztrukima 
nuodu kuriuos kūnas numeta 
ir tuo paežiu laiku leis /tyram 
orui ineiti. ?.

n Jei/isz kokios nbžMfnos

/ Dekite savo pinigus in
Merchants Banking Trust Co. Banka

Mahanoy City, Pa.
a \ J ! * <g " <• « I . V I ' T* !

Ta Banka nori jumis patarnauti. *
Moka B-ozįn procentą ant pads li$. pinigu.

I

Laidoja kunou Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato ' automobilini 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dido- 
* liūs ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mano, nes asz galiu Ju
rais pigiau gedaus parduoti negu kiti. 
333-398 W. Centre St., Mahanoy City

| Daktaras Juozas J. Austrai 
LIETUVIS.

For Statė Senator priežasties, miegas' natuYAliai 
neateina bet turi būti vilioja; 
niasį szilta maudyne priesz at-
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Biroto daktarai karlnmenejo.

I

Uftmiua Ikl lO valanda ryte, 
f I

. Main St ShenahdoaK

Gydo risoktas Ilgas.

įU HU > popiet- C nd 9 yakare.
ISTdlT ’ “ ■ “ *
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R. D. HEATON X
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Padekite kryželi szale jo
•r Ž

i

varda ir
iszi’inkitc gera^inogu.
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? |No. 44 BROAD ST:

sigulsiant arba smarkus pa- 
vaikszcziojimas tyrame oro 
daug pagelbės.
naudinga biski užvalgyti i 
priesz eisiant gult nes tusezias ] 
skilvis dažnai-esti nemiegoji- ]

Užtenka atsir I

* /"■ o stiiį;: 
la ir suvalgyti pora piratai- !

Yra kartais
f

itfo priežastimi, užtenka a 
.(^rti^itoa^softolado s

Nori Idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra
dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

Sigita Banka prigolbsti savo depozitoriams pirkti savo 
loonus namus.

Szita Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus. ;
. m. a. m . • * * M '*

w - .. - _ „... .o.    , *■MI• Norį kad jus būtumėt to Banko dapozitoiUB
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