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Motere 42 meta, motina 19 
vaiku — 8 dvynukai.

Oconto, Wis. — Praėji a san- 
vaitia garnys atnesze devynio
likta kūdiki in namus Petro 
Shallow, turtingo farmerio isz 
Little River. Isz devyniolika 
vaiku tosios poros, trilika da 
gyvi. Keturis kartus garnys 
atnesze poras dvynuku. Motina 
isztekejo turėdama keturiolika 
metu, o sziadien turi 42 metus.

Užklupta motere sudege 
ant smert.

Arcadia, Mich. — Pana Mare 
Schlesser, 38 metu amžiaus, li
kos surasta negyva ant kiemo 
savo szvogerio L. Rotering, pas 
kuri atvažiavo in sveezius. Mo- 
teres kūnas ir szlebes buvo ap
deginti. Artimoje

Sveczei isz San Domingo.
J. S. Schwartz, geriau žino- 

ramlonmedinis ka- 
isz San Do-

mas kaipo 
ralius,”
mingo pasisvecziuot Suv. Vals- 
t i josią. Kur tik Sell wart zas ke- 

drauge su
savim ir savo mylema papūga 
kuri be paliovos kalba kaipo ir 

kalba vie-

y f

pri bu vo

liauje, lai pasiima

radosi ble- 
szine su gazolinu ir kelios za- 
palkos. Kėlės sau va i te 
kokis tai 
buvo užklupęs ant Mares pri- 
riszdamas jaja prie stulpo su 
dratu ir nuo tojo laiko mergina 
pradėjo kensti ant proto.
Trūkis užmusze kunigą kuris 

gialbejo szuni.
Cedar Rapids, Iowa. — Ka- 

talikiszkas kunigas Jonas Mo- 
nogue, vienas isz placziausiu 
žinomu kunigu lowoi, paauka
vo savo gyvaste gialbedamas 
szuni nuo suvažinėjimo. Kuni
gas žuvavo ant tiltelio, kad ta
me trūkis suszvilpe, o szunytis 
radosi aut geležinkelio. Kuni
gas suszvilpe ant szuniuko, o 
kada ta*ai neatbego, atsikėlė 

nubaidvt nuo 
Tame atbėgo trūkis 

kuris trenke in kunigą numes- 
damas ji in Turkey upe. Kuni
gas ir jojo szuniukas likos už- 
muszti.

Kunigėlis szmugelninkas 
suimtas.

racuse, N. Y. — Suv. Va 1st. 
audė czionais likos pripažintas 
kaltu už szmugeliavima atej- 
viu per rubeži isz Kanados i n 
Suv. Valst., Ukrajiniecziu dva- 
siszkas Zombra, kuris tei|)gi 
važinėjo po hotelius su kokia 
tai mergina, sakydamas buk 
tai jojo pati. Nuo atejviu paim
davo nuo 100 lyg 1000 doleriu 
už pergabenimą juju per rube
zių. Zombiui turi parapije Pea
body, Mass. Jojo drauge teip- 
gi likos aresztavota.

Anglekasis sudraskė save 
su dinamitu.

Hazleton, Pa. — Palicije da
ro tyrinėjimą del ko diaries 
Reiter, 53 metu užbaigė savo 
gyvaste baisiu budu. Reiter nu
ėjo ant tuszczio loto, atsigulė 
in skyle, uždėjo sau du szmotus 
dinamito ant krutinės, 
knata ir kilo baisi eksplozije, 
nuo kurios sudrėbėjo aplinki
nei namai. Kada žmonis subėgo 
pažiūrėti kas atsitiko, rado tik 
szmotelius kimo.

Szimet toje aplinkinėje 
pildė trys anglekasei savzu-' 
diiista su pagialba dinamito.
Daugelis fabriku uždaroma — 

darbininkai praszalinti.
Youngstown, Ohio. — Youngs- 

towno distrikte geležies koezio- 
jamieji fabrikai uždarinėjami 
vienas po kito. Isz 119 fabriku 
distrikte praejta savaite bedir
bo tik septyniaadeszimt vienas, paezios Wana 
o nuo szio pirmadienio bedirbs 
tik penkiasdeszimt du.

Fabrikininkai sako, kad esą 
priversti dirbtuves uždaryti 
del stokos užsakymu, ypacz del 
sumažėjimo užsakymu isz au-

s adgal, 
nežinomas žmogus

idant szuniuka 
sztangu.

43

Reiter, 53 metu

uždegė

vedimui Slllllll

josios ponas kuris 
nuolika kalbu.
Nužudė sunu kuris apsivedė 

prieszais jojo norą.
Chicago. — Du menesiai mi

gai Kranas Knight, pabėgo su 
17 metu patogia mergaite ir su 
jaja apsivedė, norints levas bu
vo gana prieszingas tam apsi- 

paliepdamas
daugiau nežengti kojos po te- 
pastogia. Motina buvo kitokios 
nuomones ir meldi* levo idant 
dovanotu sunui ir pakvietė su
nu su paeziule ant piet. Motina 
radosi bažnyczioje kada suflus 
atėjo namo. Kada radosi arti
moje namo, motina paregėjo 
didele myne žmonių prie namo, 
surasdama gulinti
slonksczio su kulka krūtinėje. 
Tėvas paleido in sunu sznvi 
<ada tasai žengt* per slenksti. 
Motina ant lokio regėjimo ap
alpo, o

sunn aut

tęva uždare kalėjime.

u

Milijonieris pardavinėjo pina- 
cus 10 metu adgal.

Alt is, Okla. — Deszimls me- 
adgal T. J. Gibbons, drebė

damas nuo szalezio ir stovėda
mas ant kampo 
davinėjo del praejgin pinaens. 
Iii deszimts metu Gibbons su
rinko turtą vertes milijoną do
leriu ir dabar turi dideli bizni 
kuris jam ;
tanezius doleriu I

ul vežios par-

paskutiniu savo 
Jis papasakojo

savo buve i - 
Jos. Kuzmic-

Kiszenvagis atėmė -Lietuvio 
sveczio pinigus.

Juozas Kuzmickas, 1620 E. 
Matheny avė., Springfield, III. 
atvyko Chicagon jeszkoti dar
bo ir neteko 
pinigu, $40.
Naujienoms toki atsitikima.

Buvęs West Sideje Gegužio 
30 d. pas pažinstamus ir pava
kariais važiavęs 
nen, in pusbroli
ka, 3008 So. Emerald Ave. Va
žiuojant Halsted gatvekariu, 
ties Archer Avė. pajutęs sveti
ma ranga savo kiszeneje ir 
tuoj susigriebęs, kad ežia kas 
nors negerai. Vagis tecziaus 
nelaukęs: neszinas pinigus 

bėgti, o savi
ti u ozą s pamatęs 

policista nurodė 
omo vagi gaudyt. Pagalios pri
buvo (langiaus policistu ir pa
gavo. Vagis tecziaus bėgda
mas pinigus numeti* gatvėn, ka 
žmones pastebėjo ir surado.

Maxwell

Vagis teeziau 
neszinas 

tuoj isz karo ir 
ninkas vvtis.

jam ir aim

17 motu vyras iy 47 metu pati
pasiliko tėvais.

Hemstead, N. Y. — Skaity
tojai gal pamenrf kiek tai trink 
szmo kilo praejta meta, kada 
Burton S. Tucker, 17 metu vai
kas apsivedė su Zuzanna. Simp 
son, 47 motere. 
dažinojas apie 
ma apskundė savo marezia už 
pri kalbi n ima vaiko ant apsi- 
yedimo, kuris gali Imti mote
res anūku. Da ir sziadien tasai 
teismas traukėsi.

Toji porele dabar susilaukė 
sūneli ir sena molina džiaugė
si jog pastojo motina, turėda
ma. teip jauna vyruką.

Tėvas vaiko 
ta j i apsivedi-

Laikrasztininkas nužudė mer
gina ir pats save.

New York. —• Virginia Pla- 
mergina likos 

laikrasztininka
czek

r. W. BOC110WB1I, I4lt«r

isz visu szALiu į«2 Lietuvos.

baisia 
llaiiloi

sunaikinti per 
kuri

Pasipjovęs Szulinin.
Putrini ( B. Pasvalio valscz.) 

. 1923 m. rudeni pas ūkininką 
Nėr. buvo balius. Rvta szeimi-

atlanke 1 ninke eina vandens in szulini, 
Indijoi. | žiuri., kojos iszsikisze isz van- 

Paszaukia vvrus, isz- 
Valdže nusiuntė Į trankia, nagi to paties ūkinin

ko Nėr. suims Antanas. Apžiu- 
le ma- 
Seklv-

35 METAS
. "      ■ » V ■ IIIIMI   

Daug žmonių rengėsi keliauti 
in Amerika.

Kaunas, Bal. 1. — Jungti
niu Valstijų konsulatui Kaune 
yra padavė 13,000 žmonių apli
kacijas vizoms, kad galėtu isz- 
keliauti Amerikon. Bet jokiu 
vizų nebebus duodama iki po 
Liepos pirmos dienos, kadangi 
Lietuvos metine
kvota buvo jau užpildyta pra
eitu metu Spalio menesi. Kai 
atsidarys nauji imigracijos 
metui (1924-1925), vizų duos 
tiktai 2,600 aplikantu, nes to
kia vra metine Lietuvos kvota 
— jei ir ta pati nebus nauju 
imigracijos instatymu 
žinta. Kiti aplikantai 
lankti, ir kai kuriems
laukti dar septynerius metus.

dalyku pade- 
suprasti, kaip

jf
1 ■ II

•
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86 užmuszti per viesulą 
Indijoi.

London. — Asztuonesde- 
szimts žmonis likos užmuszti o 
keturi kaimai 

viesulą
provincija,

Daug žmonių sužeista, o bledes | dens. 
milžiniszkos.
del nelaimingųjų paszialpa.
Tikisi apimti cari&zka sostą.
London. — Mikalojus Niko

la jie vieži us, dede nužudyto ru- 
siszko caro, kalbėjo laikrasz- 
cziu korespondentams, buk da 
jisai turi vilti apimti rusiszka 
sostą atejteje, nes bolszeviku 
valdže krypsta in visas puses 
ir neužilgo turės paliauti. To
linus Nikolajevas tvirt ino buk F

apims vnldže po |į)(,gH in 8Znlilli f A1. kit„ ke.

no ežia kalte 1
Taip ir po sziai dienai polici

ja ir teismas negali iszspresti 
szio invykio.

Suėmė kontrabandų s.
Palanga. — Anksti rytu Vi

sžali 
sulaiko kontraban'dua 

už [spiritu — 17 skardiniu 
tai, kad vokiszka palicije pa-|literiu, ir arklį 
dare krata juju ambasadorije.

Po to policij pradėjo daryti 
aresztus. Ji aresztavo daugiau | darbininkai 
kaip 700 žmonių, suraszytu kai kaip dvioji

imigrantu

rojus, pakaklėj rasta skyl 
žojo pirszto diametro.
ežioj-kaina rolėj, kur jis gulėjo, 
rasta prie lovos ant staliuko 
skustuvas, iszkruvintos pagal
ves, antklodes ir isz kamarėlės 
iki szuliniui pėdsakai kraujo. 
Motina gulėjusi už sieneles jo
kio triukszmo 
Kaip tai galėjo
jaugi jis pats pasipioves 'dar

su ma
tures 

j u teks

negirdėjusi, 
nisi tikit! Ne-

Esant tokiai 
ežiai, nesunku 
tie norintieji Amerikon iszva- 
žiuoti žmones baisiai susirūpi
nę delei naujai inneszto kengre 
sau instatymo, kuriuo imigra
cija i n Jungtines Valstijas no
rima dar labiau susiaurinti, — 
ypatingai imigracija isz pietų 
ir rytu Europos krasztu. Jeigu 
— kaip Johiisono bilius reika
lauja — imigracija bus nukirs
ta iki 2 nuosz. ateiviu sulyg 
1890 metu opijau, Lietuvos imi
grantu metine kvota bebus tik 
1,800 (kurgi! — tik 403; pus
penkto karto
taip kad isz tu 13,000 žmonių, 
kurie jau yra savo aplikacijas 
padavė, kiti turės laukti dar 
vizos septvnerius metus — iki 
1931.

Persikriksztijo ’ ’ insimyle
Kaune sziomis dienomis at- j 

sitiko sekanti istorija. Pil. Be- 
calkas insimylejo žydu panele 
ir ilga laika su ja vaikszczio- 
davo. Paneles tėvai draudė su 
tuo ponu vestis, nes jisai buvo

Jie prižade- 
persikriksz 

t is” in žydu tikyba, tuomet 
jie sutiks daryti vestuves. Be- 
calkas sutiko ir net nuvažiavo 
užsienin ‘‘

16 metu 
nužudyta, per 
Vlada Idzikovski, 34 metu, ku
ris nuo kokio tai laiko kimbo 
prie merginos bet toji ji neap
kentė. Abudu, surasta
Zigmanto Dettnero, kuris turi 
užsiėmimą lenkiszkam konsu
late.

kas norints apims valdže po 
bolszeviku, tai dvarai turės bū
ti iszdalyti terp žmonių.

Vokiecziai aresztavojo 700 
bolszeviku.

Berlinas.

namepolieijos 
tardvmas — va

Vakar 
stoty 
gis, sako bus paduotas krimi
naliam teismui. Tecziaus Juo
zo pinigai nesugražinta. Advo
katas J. Kuczinskas
kad busią sugražinta kaip pa
sibaigs teismas.

buvo

sakes,

Buvusia nevalninkas paliko 
visa savo turtą locnininko 

vaikams.
Montgomery, Ala. — Prilan- 

<urnas ir isztikimvsta del bu- 
vusio savo pono pas kuri buvo 
nevalninku per daugeli metu, 
po tam aplaikes laisvių ir gy
veno pas aliukus savo pono, ni- 
geris Danielius Freeman, mir
damas užrasze visu savo turtą 
susidedanti isz 3 
del vaiku Mrs. C. Garrett, duk
ters jojo mylemo pono. Vaikai 
pastate geradusziui murini pui 
ku stovvla.

000 doleriu

Kunigas Mikola Kruszas pir
mutinis Lietuviszkas pralotas 

Amerike.
(Iiicago. — Kada naujas 

kardinolas Mundelein pribus 
isz Rymo, atvež su savim pai
kos dovanas del asztuoniu ka-

alnesza apie 15 tuks^ 'nlikiszku kunigu, o tai yra ti
nimu kas-numesi. Illll,s “inoiisignoriii,” o taiseis

kompanije iszdave 
darbininkams kurie

Kas dirba munszaine turi
* kraustytis isz stubu.

Hazleton, Pa. — Lehigh Val
les angline 
visiems
gyvena juju stubosia uždraudi
mą varyti munszaine. Jeigu už
tiktu kokiam narni1 darant už
drausta geryma, tai tuojaus tu
rės apleisti ir kraustytis kitur.

Ne senei Beaver Meadow, ar
timam kaimelije, tūlam angle- 
kasio name kilo eksplozije ku
ri nunesze visa stogą kada sa- 
mogonka truko, llumbolde pa- 
naszei atsitiko. Todėl kompani
je matydama pavoju varymo 
munszaines, buvo priversta isz- 
duoti toki uždraudimą.

t

zu‘ Gavo gromata nuo dingusios 
paezios po 17 metu.

Kenosha, Wis. — 
sas isz užgrabinio 
atėjo gromata 
kuri jam pranesze, buk jojo pa
ti Teresa, kuria laike už miru- 

17 metu, yra gyva ir

pa-

Kaipo bal- 
gy ven i mo, 

Rosario Wana,

kartu.

v ra

John Ryan, John Webs- 
Melody, John Dettmer, 

Kearns, Eranciszkus

v ra: 
ter 
T1 lomas 
Ostrowski ir Lietuviszkas ku
nigas Mikola Kruszas, prabasz- 
ezius Szv. Jurgio parapijos.

Nors karta Lietuviszkas ku
nigas Amerike susilaukė pasi- 

Kad ju daugiaulikt pralotu, 
butu!

Ųi, jodamas

Pabijojo pirmos paezios kuri 
pribuvo in Amerika — 

nusižudė.
Pottsville, Pa. —

susitikti su savo pirmutinia pa- 
czia kuria vede Irlandijoi, Ste
ponas Kupmont, 44 metu, ku
ris pribuvę in Amerika apsi
vedė su kita ir gyveno laimin
gai kaimelije Primrose, atėmė 
sau gyvaste pev pasikorimą.

Kupmont aplaike ana diena 
žine isz Najorko, buk jojo pir
ma pati atvažiavo isz Europos 
ir randasi c^ionais ir ta diena 
ketina su juom snejti. Nusigan
do neiszpasakytai žmogelis ir 
vietoje susitikt su savo pirma 
paeziule, atėmė sau gyvastį. 
Paliko jisai tris vaikus kuriuos 
susilaukė su antra paezia.

Pirma pati vietoje džiaugs
mo pribuvo ant laidotuvių sa
vo vvro.

VAISEI PROHIBICIJOS.

Diplomatiszkas
Vokiecziu irpadėjimas terp

Rusu yra labai intempti o bol-1 limiszkiu dvare Palangos 
szevikas ambasadoris Krestin-1 Rai 
ski ketina, apleisti Berlina,

gese. Vežikas 
ant vežimo Dvaro

su 
po 10 

pakinkyta ro- 
pabego palikes 

szvarka.
anksti rvta mate 
ratai 

po Rusu ambasados prekybi- [ del blogo rogių kelio 
nes misijos tarnautoju. Tarp [ juos sekti ir susilaukė dienos, 
tu 700 ambasados darbininku 
policija rado betgi daug vokie-1 mnt iszmetus spirito kontra- 
cziu komunistu, vadovavusiu Į bandininkus vietos policija 
i n va iriuose 
muose, rusu 
ir trecziojo

misijos tarnautoju.

il u važiavo 
negalėjo

Praeita rudeni jurai užsida-

vadovavusiu bandininkus
komunistu sukili- rankiojo, szimet pasitaiko szau 
propagandinnku Į Rams. z 

internacionalo a-
gentu. Žodžiu, isz 700 tariamu | kontrabandininkus, 
prekibines bolszeviku misijos

Visas miestelis žino vietos 
isz kuriu 

vienas sėdi Dancige ir rnato- 
nariu ir darbininku, 650 buvo I mai isz ten kontrabanda gabe- 
isztiruju bolszeviku agentai, La nuodus. Sulaikyto arklio 
dirbantys komunistini darbu savininkas taipgi žinomas pil. 
Vokietijoj. |— isz Darbėnų miest. (jis tur

guje ant ūkininko
Vokietijoj.

mažesne! R.)7*^

< <

“krikszczionis. ”
jo jam, kad jeigu

i n žydu tikyba,
4 4

guje ant ūkininko vežimo ra- 
bolszevikai rįaį miegojo, ir aiszkiai matėsi 

enkus. | įsz j0 smiltuotu rubli, kad bu- 
y pa t ingo darbo, tik 

ir sovietu | nieks nekreipė domes).
, galu gale susitai

kyta pasikeisti kaliniais, ir tas rastas arklio ir 
pasikeitimas invyko rusu-len- ninkas, nuo kurio galėtu pra- 
ku sienoj* Sovietu valdžia ati- dėti ir būtinai

Už 39 komunistus b 
atidavė 107 lenkus.

Varszava. — Po trijų dienu Į ves prie 
derybų tarp lenku 
vyriausybių

• vm zv-

‘ ‘ per
žydi!”

Žingeidi! — bus ar nebus su- 
szvarko savi- sikriksztijes

praejta— Detroite, Mich.
meta likos aresztavota 12,498 
girtu žmonių/

22 metu,— Ph i lipas Kalb, 
likos nuszautas per prohibici- 
jog agentus laike ablavo ant 
farmerio namo arti Monroe 
Mieli.

Jaunikis pastojo szeszku, mer
gina isztekejo už brolio.

Fall River, Mass. — Mariu
te Carvallo, nemažai susirūpi
no kada jiai pranesze josios su 
žiedotinas, kad josios daugiau 
nemyli ir nemano sy jaja ap
sivesti. Mergina buvo pasiren
gus ant svodbos o szliubas ke
tino atsibūti ant rytojaus. Su
pratus, jog jau per vėlu duoti 
žinia apie tai užpraszytiems 
svecziams, užtylėjo apie viską 
lyg vakarui, kada ketino atsi
būti szliubas. Kada visi susi
riko,
broleis prie altoriaus ir lauke 
jaunavedžio, pasakė apie pra- 
neszima jaunikio. Mannelius 
Botelho, kuris buvo pirmuti
niu broliu, naršei apreiszke su
sirinkusiems buk jisai priyma 
ant saves tuja ntsakomybia ir 
paims sau Mare už paezia — ir 
ant vietos likos priimtas per 
nuotaka.

pamerges stovėjo su

— Patogi Alieije Wood, 23 
metu, apleista per savo vyra, 
pradėjo daryti ir pardavinėti 
namini alų ir tokiu budu užlai- 
kinejo savo 
agentai jaja
shingtone ir nubausta ant me
to in kalėjimą.

szejmynelia, bet 
aresztavojo Wa

Po dingimai ,
šia per 
randasi Italijoi.

apsivedė antru 
Aplaikes gromata nuo, 

dingusios paezios, tuojaus už
vedė teismą ant persiskyrimo 
nuo antros moteres. Wana per 

# daugeli metu jeszkojo savo din
gusios paezios.kuri prasiszali- 
no su burdingierium- Su mielu 

fabrikus uždarant, daugybe noru priims savo dingusia pa- 
darbininku pasilieka be darbo, [cziule kurios labai iszsibodo.

NW- ft f*! : ft

tomobiliu gamintoju. Geležies

ku sienftft Sovietu valdžia ati- dėti ir būtinai reikia surasti 
davė lenkams 107 isz Maskvos nuodu platintoju lizdą.

paleistus lenkus, o

•> “Szliubty! atsibuvo 
sveefcaldbttvo' užga'n'atdyti iruvl 
si linksminosi isz pasekmingo 
suėjimo.

r

to m kalėjimą. *
— Szkotiszka arielka New 

Yorke atpigo nuo 180 doleriu 
už 12 bonku ant 48 doleriu.

— Praejta meta New Yor
ke mirė nuo munszaines 463 
y pa tos, o mete 1916 priesz pro- 
hibicije vos 18. Didelis skirtu
mas ar ne ?

— Mete 1923 Essex pavie
te N. Y. aresztavota 2649 už 
girtuoklysta ir skaitlis kas 
kart daugiau auga.

—- Washingtone 
Butlegeriu Balius ant kurio 
radosi ženklyviavisios
— gere geriausius vynus, ariel 
kos ir alų, bot girtųjų nebuvo.

— Lyg sziam laikui nuo 
praejto meto Clevelande, Ohio 
aresztavota 8607 ypatų už gir
tuoklysta.

— Nuo 1 Sausio 1923 lyg 1 
Sausio 1924 Cincinatoje arosz- 
thvota 9Ų42 ypatų už girtuok
lysta.. Mete 1915 aresztavota 
272 už ta pati prasižengimą.

kalėjimo
Lenkija atidavė rusams 39 ko
munistus, tarp kuriu devynio
lika buvo žydu.

Isz lenkams sugražintu kali
niu 79 yra vyrai, tarp j u szeszi 
kunigai, ir 28 moterys, Jei vi
si sėdėjo Maskvos kalėjime ūži .. priešinga bolszovikams dar- l>lC8U’ ’>acz,a,u 
buote, nors priesz kai kuriuos 
ju nebuvo ne jokiu kaltinimu.

178 Drebejimu žemes in 7 
menesius.

Manila, Filipinai. — In lai
ka septynių menesiu ant Fili- 
piniszku salų atsibuvo net 
szimtas asztuoniolika drebe
jimu žemes. Tiejei drebėjimai 
ne buvo bledingi ir kilo isz 
priežasties drebejimu Japoni- 
joi.

TAMSUMAS LIETUVOJE.

atsibuvo

ypatos

Eržvilkas. — Pas mus yra 
daug užkampiu, kur jaunimu* 
nemoka net skaityti, o apie ra- 
szta nėra ne kalbos, nors vals- 
cziui yra bene 8 prad. ir 1 vid. 
mokykla. Vaikai jau lavinami, 
bet suaugusiais nesirūpinama. 

Vakariniai suaugusiems kur 
sai in vesti tik bent 2—3 kaimu 
mokyklose.

Miestuke yra dvikomplekte 
pr. mokykla^Esant 3. mokyto
jams, i šmonių i \ pageidaujama, 
kad butu investi suaugusiems 
vakariniai kursai.

Prienu tilta nunesze.
Kovo men. 30 d. 11 vai. 30 

min. Nemuno ledui einant Prie 
nu tilto vidurys iszplesztas ir 
vandens nunesztas. Szis tiltas 
nunesztas vien del nedovanoti
no kiemo tai apsileidimo. Ir isz 

vidury Nemu
no, vietoj iszlaužto 
kitas nepadarytas, 
kelis kartus buvo remontuoja
mas. Kalbos eisa, kad daug til
to medžiagos nuplaukė in Pru
sus. Ledai iszarde tris viduri
nes tilto atramas, kaip tik ties 
vieta, kur ledlaužio nėra: til 
tui nukniubus ant vandens, le
das iszpleszes nunesze ir užtie
salą, o kad butu buvęs ledlau
žis, tiltas sveikas butu likęs. 
Riekia tikėlis, kad dabartinis 
Sus Ministeris tilto nuneszimo 
kaltininkus suras ir tinkamai 
nubaus. •

n

(l Lietuvei,turi dhug vaiku.
^Kaunas. — Szauliu organas 

i ‘ Trimitas ’ ’
skaitlingiausios sZcimynos Lie 
tuvojo. Pasirodė, kad pirmeny
be gavo Valįuszjiitis Nikode- 

ir septy- 
Antruoju eina

ledlaužio 
nors tiltas

U

pravedė konkursą

mas, turis 10 sunu 
iiias dukteris.
Grigaitis Tadas isz Salantu vai 
szczios., turis septynis sūnūs 
ir zeszias dukteris. Vaftuzaitis 
gi yra isz Baisogalos valscz. 
Iszviso suraszyta 230 szeimyuu 
turineziu nuo asztuoniu iki 
19-kos vaiku.

kriksztvtis” 
dus (žydu kriksztymas yra su- 
risztas su sunkiais gigienos už
daviniais). Atvažiavęs 

” “cielu
sužinojo, kad toji panele jau 
apsivedė su kitu žydu. Dabar 
vargszts eina ir galvoja, ka da
ryti! Sako, kad vėl norys isz 
žydu in kataliku tikyba perei
ti Tai vėl turės “kriksztytis”.^ 
Sztai kiek darbo sau pasidarė!

Prispaudimas gyventoju.
Punskas. — Vietiniai gyven

tojai lenku valdžios nepapras
tai spaudžiami. Ypacz ta prieš . 
panda jauezia dvasios srity. 
Uždrausta lietuviszkas žodis, 
knygos, laikrasKcziai, net mal
daknyges persekiajomos, kaip 
kad buvo rusicaro laikais. Jei 
ir pakliuvai kokis laikrasztis, 
tai bijomasi ir skaityti, nes ne
žinia, kada gali užklupti žan
daras, o tuomet suėmimas, ta?l 
syinas, tardymas muszimas. 
Sziame Dzūkijos kampely iszti 
ko arszosni negu caro laikai.

Sztai Ožkiniu kaime (Puns
ko valscz.) nesenai buvo susi
rinkę pas seniūną keli kaimo 
vyrai. .Jie vartė nežinia isz kur 

“Lietuvos Dirvos” nu-
Netiketai užėjo lenku

I

t

Ml

t

ii

-

gauta 
meri. 
žandarai, nutvėrė laikraszti. ir 
eme teirautis kur žmones ji ga 
ve.. Nesužinojo, laikraszti pa
ėmė ir nusinesze. Kelioms die
noms praslinko, atėjo vėl poli
cija, suėmė visus kaimo vyrus, 
nuvarė in Suvalkus, isz ten so- 
nesniuš tinkamai nagaikomis 
papeikė paleido, o jau nesniuo* 
sius dar savaite iszlaįke kalė
jime. Taip lenkai žiauri»inpft4> 
sielge su visu kaimu; ^i4nutilt 
del jiekalcziausio turinio laik- 
raszczio!
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KAS GIRDĖT
»

Jeigu kas isz skaitytoju ži
notu L,._ ___ * Z2.._ _____kur randasi Martinas 

§ziaulis, kuris apleido Niagara 
Falls, N. Y., pribūdamas in Ma- 
hanoy City 19 Morcziaus, lai 
maloniai pranesza apie tai re
daktoriui “Saules’*. Arba jei
gu ta žinute užtemintu pats 
Sziaulis tegul atsiszauke, nes 
kitaip busiu priverstas pla- 
cziau jojo pajeszkoti. Jisai ži
no kokiam reikale.

Lietuviszka Taryba ąnt Klai- 
_ pėdos apskriezio iszdaVe pa

liepimu užvedimo mokslaįpe- 
sia Lietuviszka kalba, o pra- 
szalina mokinimą Francuzisz- 
kos kalbos,
Lietuvei nelabai yra prilaukus 
Francuzams.

kas parodo, jog

paėjo nuo 
dėdės isz

varge,

Tūlas studentas Paryžiuje 
aplaike nepaprastu budu turtą 
susidedanti isz 23,700 franku. 
Akyviause, jog tasai turtas ne

kokio tai turtingo 
Ameriko, bet nuo

žmogaus visai jam nežinomo ir 
kurio niekad savo gyvenime 
nebuvo matos.

Studentas būdamas 
inejo in licitacijos sales tiksle
suszylimo, kur tame laike par
davinėjo senas knygas. Torp 
knygų pardavinėjo ir vadina
ma “Povylas ir Virginia” už 
penkis frankus. Studentas pir
ko knyga už paskutinius pen
kis frankus nes kiti nenorėjo 
už jaja daugiau mokėt. O kad 
buvo szalta ir neturėdamas 
kuom kuryt pecziuka, nutarė 
knyga sudegyt. Pradėjo vartyt 
knygos lapus idant supleszyt,' 
kad sztai iszpudle isz jos kokis 
tai szmotelis popieros, aut ku
rios buvo paraszyta:

“Kuom tu 
motore,

ar
> 

užtenka man žinoti, jog knyga 
perskaitei ir man patinki. Nu
sijuok su szita kortelia pas no- 
tarijusza, kuris tau iszmokes 
tuojaus 23,700 franku, nes tau 
tuos pinigus užraszau norints 
tave nepažystu.

Per tris dienas studentas ne
žinojo k a daiyt manydamas, 
jog tai kokis juokas. Ant galo 
nusidavė pas notarijusza ir ne
mažai nusistebėjo, kada jam 
iszmokejo pinigus po perskai
tymui rasztelio.

esi, ar vyras, 
turtingu ar vargszu

Alaska užima 428,000 ketvir
tainiu myliu ir turi apie 50,- 
000 baltu gyventoju ir tiek pat 
Indijonu.

Gyventoju skaiezius kiekvie
noje isz trijų didžiausiu mies
tu ncpervirszi 5,000. Kadangi 
gyventoju skaiezius vis mažyn 
eina ir budavojimo medžiaga 
augsztai stovi, 
sustojo. Kapitalo stoka sulaiko 
finansavima brangaus turto ir 
kasvklu darba.

Gyvenimas brangesnis negu 
Suvienytose Valstijose. Kvar
co, varo ir anglies kasimas ir 
juriu veželiu rinkimas tęsiasi 
per visa meta. Nuo Kovo iki 
Spalio menesio gyventojai žu- 
vauna, kerta medžius, budavo- 
ja kelius ir geležkelius.

Bedarbes nėr. 50% darbinin
ku tik laikinai dirba ir suside
da isz invairiu tautu ir ten va
žiuoja isz Suvienytųjų Valsti
jų. Pavasari tiek daug darbi
ninku ir turistu privažiuoja 
kad nėr užtektinai pergabeni
mo budu. Per balandi ir rug
pjūti tie žmones keliauna in 
sziaurus ir per rugpiuti ir Spa
li in pietus. Turistu skaiezius 
vis didyn eina.

* y f__ _

budavojimas

Berline žmonis jiemirszta isz 
bado kaip tai nekurie laikrasz- 
czei skelbia, o norints tonais 
keneze žmonis bada, bet Roku- 
riosia dalysią mmsto ne yra 
teip baisus kaip nekuriosia da
lysiu miestu Chicago ir Najor- 
ke.

Turtingi Vokiecziai atsisako 
suszęlpti savo badaujenezius 
tautieczius, kada Amerikonai 
si u nezia milijonus doleriu ant , J i e • * * r 'k • J' i • • •t b jo tikslo. Priesz kare tiejei 
turtingi Vokiecziai turėjo

______ f-T 
nelaįndngu

įsi

SAULE
jausią ant nęląinyngu, bet 
sziadien apie tai visai nesirū
pina, nes dastoja turtmbūdami 
patys neturtingais neturi jaus
ies del savo artymo, o tokiu mi
lijonierių sziadien yra daug 
kurie nesirūpina kitais.

KAS ^VRA DŽIOVA? Ražanczius Teatre?

Profesoris Cnmmings, kuris 
jeszkojo senu užliek u Meksike 
savo rapnrte skelbia, buk arti
moje Cruiciulco, suradot griu
vėsius kurie turi 52 pėdu aug- 
szczio o 412 pėdu aplinkui, pa
statyti tūkstanti metu priesz 
pastatymu egipcijoniszku pira- 
midu. Tie jei 
ant griuvėsiu 
asztuonis tukstanezius metu se
numo kur stovėjo didelis mies
tas. Koki tada gyventoje) ja
me gyveno, tai da neisztyrine- 
ta.

griuvėsiai stovi 
kurie turi arti

Džiova yra liga, pasidaraati 
isz priežasties kokio nors au
gimo plaucziuose, 
rastai, kokioje nors kitoje kū
no dalyje. Szis augalas yra mi
kroskopinis peras vadinamas 
“tubercle bacillus.” Tas perhs 
gamina ir iszduoda nuodus, ku 
po užmusza gyvybe aplink sa
ve. Daugindamas jis plccziasi 
iszpalengvo ar greitai, per vi
sus plauczius, gale uŽmusza ir 
žmogų, kuriame randasi. Vė
liausiu laiku, yra atrasta, kad 
tas peras dažniausiai insigauna 
in kuna, kūdikystėje ir esti ne
veiklus tol, kol
jiems proga pradėti augti. Ir 
tai yra, kada kūnas nusilpne- 
ja. Visiszkai 
tiems perams 
mas. Persidirbimas, neszvarios
gyvenimo ar darbo vietos, blo- 

, girtybe, ir neku- 
ligos, nusilpnina kuna, 

duodama perams progos vysty 
tis. Jeigu kūnas taip nusilpnin
tas nėra greitu laiku tvirtina
mas tinkamu gyvenimu, džiova 
iszsiples. Szis iszsipletojimas 
yra daroma iszpalengvo ir laip 
sniszkai, taip kad ligonis gali 
dar iszgyventi nuo dvieju iki 
deszimts metu. Nekuriuose at
sitikimuose ligos žengimas- 
pirmyn yra taip greitas, kad Ii 
genis mirszta 
ežiu tarpe.

Ant laimes džiovos peras 
nelengvai auga žmogaus kūne. 
Visi sutvėrimai turi mažiau ar 
daugiau pasiprieszinimo jogos 
atsigynimui nuo to pero,
vuliu tarpo kiaule beveik netu
ri jokios jogos atsigynimui nuo 
tos ligos, o ožkos jokiu budu 
uebutu galima užveisti tais po
rais. Žmonyse, Indijonai ir

arba pap-

nepasitaiko,

Garsusis Napoleonus nebuvo 
gana maldingas. JBet išzlaike a . ' . . A a . U'1*'1iszaiijclcji-atmintyje feligiiii
ma, koki buvo ingavos isz ma

la, po dideliam sa-
zu mes.

Viena kar
v o laimėjimui, atsilanko į*.upo-
i. ... i....’:'' , kL'L

jo garbei akyta ižįlbje

r '/ ,t' 'i, ' • .J - V • ■

lęonas teatre, kur 2<4idii^ma

—«m , .. ,1, , ■ m . I I m ie i n MI į iii p .................

RazancziausMaldos 
Gražumas.

Vienas Dominikonu vienuo-

Nepaprasti Vaistai.
ligoni,, gar-

-" '-r., 1 1
Uetvviaafc** Rr*kerf«*
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Gal ne visi žmonis žino kaip 
musu prezidentas gyvena, kiek 
aplaiko algos ir t.t. Nekurie 
mano, kad būti prezidentu mu
su milžiniszkos republikos Suv. 
Valst., tai lengvas dalykas ir 
tinginio darbas.

Prezidentas nuo pirmos die
nos prisiegdinimo pradeda ap- 
laikinet po 75,000 doleriu meti
nes algos, 25,000 doleriu ant 
keliones iszlaidu, bet isz tuju 
paskutiniu pinigu negali su- 
czedyt nieko, nes ka neiszduo- 
da, tai pasilieka kasoje, priek 
tam paskirta jam 60,000 ant 
užlaikymo Baltnamio —prie 
to priskirta $6,000 ant kurio, 
$8,600 užlaikymo žemes aplin
kui namo, $3,000 pataisymo ir 
tiek ant užlaikymo tarnu ir ki
tu darbininku.

Aplaiko del savo ir paezios 
naudos penkis puikiausius au
tomobilius, lai va, privatiszka 
truki jeigu geidže kur keliauti, 
apie 50 detektyvu ir palicijan- 
tu ji sergsti diena ir nakti, dak
tarą, sekretorius, kariszka ka
peli je ir kitus dalykus tinka
mus prezidentui.

Ne teip senei $25,000 algos 
buvo ipanoma kad tai didele al
ga, bet su laiku tai neužteko 
prezidentams kurie turi iszduo- 
ti daug pinigo ant visokiu pri
ėmimu, balių, palinksminiihu ir 
t.t., ir tai mokėti isz savo kisze- 
niaus. Kada prezidentas Jack- 
sonas iszbuvo savo metus, tai 
turėjo tik tiek, kad iszpirkti ti- 
kieta namo. Ant galo 1873 me
te, kongresas paskyrė $50,000 
algos, in trumpa laiko po tam 
padidino ant $75,000. Preziden
tas Taftas buvo pirmutiniu 
prezidentu kuris aplaike taja 
alga, o Wilsonas antru. Priek 
tam prezidentas turi mokėti in- 
ejgos taksu (income tax) 25 
tukstanezius doleriu, kas pa
daro gana didelia skylia jojo 
kiszeniuje.

Tik vienas Wilsonas pralobo 
būdamas prezidentu, nes kada 
juęm pasiliko, tai neturėjo ko- 
nia nieko, p kada mirė, paliko

sveikas kūnas
nepageidauja-

gas valgis 
rios

szesziu savai-

Oy-

apie 250 tukstanezius doleriu. 
Už tai ji vadino didžiausiu sku- 
puoliu visam Washingtone.

Zmonyse, Indijonai ir 
Negrai labai silpni atsigyni
mui priesz juos, ii’ kaip apser- 
ga; dažniausiai greit mirszta. 
Baltosios rases žmogus, prie
šingai, turi nepaprasta gale 
atsigynimui. Turi gyventi be
galo vargingai ilga laika kad 
užsikrėtus, iszimant kūdikys
tes laika, kada galima labai 
lengvai ir greitai užsikrėsti.

Pirmiausias to pero veiklu
mo ženklas kūne yra atsiradi
mas, dažnausiai plaucziuose 
mažo guzuko, vadinamo džio
vos spuogneziu.
jaut ta guzuką mikroskopu, ga 
Įima matyt kad tai krūva ne
gyvu pievelių kuriose perai 
jau gyveąa. Aplink ta guzuką 
vra celeliu eile 
užkariaujaneziui perui. Jei to 
pero nuodai yra užtektinai 
tvirti, arba jei celeles 
perą persilpnos jos bus sunai
kintos ir iszpalengvo daugiau 
ir daugiau plaucziu pievelių 
bus sunaikinama. Ir taip ple- 
cziasi kol beveik visi plaucziai 
pagadinti. Kada negyva pieve
lių krūva pasiekia oro triube- 
le, žmogus ja iszkosti lauk, ir 
josios vietoj pasilieka skyles. 
Kada ta skyle didėja, kiti pe
rai insigauna iszlauko'ir gelbs 
ti džiovos perams plėtotis, ku
rie galo priveda prio džiovos.

Bet, jeigu kūnas užlaikomas 
tinkamose aplinkybėse, gerai 
valgant, gaunant užtektinai 
tyro oro, jo celeles bus taip 
tvirtos, kad pero nuodams užu 
takavus jas, jie negales ju už- 
muszti, bot tiktai suerzins. Tas 
suerzinimas permaino celelės 
nuo apvaliu in ilgas, kurios isz 
lengvo kietėja kol padaro t'vir-

dažnausiai plaucziuose

Egzaminuo-

apsigynimui

aplink

Atidedami iu szali tikėjimą 
ir bažnytini skirtumu, draipa- 
tiszka kuopele Piruios Presbi
teri joniszkos Bažnyežios, at- 
losz teatru parapinioje katali- 
kiszkoje salėje Szv. Ambrazie
jaus parapijos, ant naudos pąe- 
todistu Szv. Jameso bažnyczios 
kuri sudegė kelios saąyaites 
adgal.

Aplinkines bažnyczios Meto
distu, Kataliku ir Prosliiterijo- 
nu kaipo ir jųjų dvąsiszkieji, ta siena apie pora ir neleidžia 

vieni ki-gyvena nutikime • ir 
tiems prigialbstį visapie.

t

TEMYKITE BROLIAI
LIETUVIAI.

Es-:Asz parduodu f arams.
miu ezionais pragyvenęs 11 me 
tu ir numanau reikalus apie 
farmas. Turiu laisnus parda- 
vima farmu. Parduodu viso
kias farmas su budinkais, so
dais ir prie ežeriu. Parduodu 
ant visokiu iszmokeseziu. Teip 
gi turiu daug nauju ueiszdirb- 
tu fafmu. Kreipkitės ant adre- 
So. (t.i^p.2)

Antanas Macunas 
Irons, MichK 1 Box 51.

perams plėtotis.
Džiova yra tai kova tarp pe

ru kurie insigauna iii kūną ir 
__________ ______ ______ ___________ j geraiceleliu. Jei tos odeles 
maitinamos ir prižiūrimos, jos 
pergales, uždarydamos, ir ga-
jo užmuszdamos perus. Bet jei 
cele les apleidžiamos, ir nepri
žiūrimos gerai, perai iszpajeng 
vo užmusz jas ir bus žmogaus 
mirties priežastimi. — F.L.I.S.

' Britiszkoje Columbia yra 
puikiausios ii’ didžiausios gir
nos ant svieto. Užima jos 200 
milijonu-akeriu- žemes ir isz- 
duo^^3Q .milijonu meclžįu^k^ 

-- - > 'metas.

buvo „ 
daugelio karalių. iNapoieonas 
atėjo su savo tArnaicziu,f kuri 
labai mylėjo.

I rn pe 1’4 t<?r iii y b u v o persi
ėmęs vaidinimu. Besižvalgyda
mas po regykla, 
imperatorius pažiurėjo i u jau
na savo tarnuiti, kuris buvo la
bai užsimąstęs ir 
v i su-tuo, kas 
Tarnaitis vis laike po skvernu 
pakiszes ranka.

Nepaloonas pusi linko, paėmė 
tarnaiti už rankos, kurioje pa- 

Rožancziu!
Tais, mat, laikais maldingu

mas nebuvo labai brangina
mas, kartais maldingieji net 
slėpdavosi maldingi esą.

Tarnaitis kruptelejo, bijoda
mas imperatoriaus 
Tuo ta rp u N a poleona s 
szypsojes maloniai tarė:

— Tuo padarei

karalių. ’Napoloona

buvo

kelis kartus

nesirūpino 
dėjosi scenoje.

rn

mate
m

kartais

rust v bes. 
nusi-

man daug 
malonumo. Matomai esi augsz- 
tesnis už tas kvailybes, kurios 
dedasi ant scenos. Turi drąsos 
— iszaugsi nepaprastas 
gus.

Ir atidavė Napoleonas tar- 
naieziui Rožancziu, tardamas:

— Kalbėkie ji toliau. Nekliu
dyk ie sau.

To reginio matytojai nodry- 
paniekti tarnaiezio po tokiu 

.Gi tasai 
tarnaitis tapo tikrai nepapras
tas žmogus. Numirė kaipo kar
dinolas, Besancon’o arcivysku- 
pas, palikdamas neužmirszta 
maloningumo ir gailestingumo 
atminima.

zmo-
o

so
jo karaliaus žodžiu.

KELIAUK IN LIETUVA 
IR ISZ LIETUVOS 

VISADA PER
G. J. BARTASZIAUS

AGENTŪRA
Jis parduoda Laivilkortes ne tik 
isz New Yorko ir Bostono,-, bet ir 
isz visu kitu Amerikos Portu, 
kaip tai isz Philadelphia, Montreal

c Portland ir Halifax. 
J Taipgi pasiunezia 
JpinigUH in visas 
Cszalis pigiau negu 
Skiti. Iszvažiuojan- 
c ežiams in Lietuva 
J ar kitur parūpina 
/ Pasportus, padaro 
CAffidavitus ir at- 
Isakancziai priren-
egia in kelione. Parduoda vietinius <
> Money Orderius ir International * 
/Travelers Czekius. Tio Czekiai , 
C yra geri po visa pasauli. Kėliau- <
> ninkus pasitinku ant stoeziu New * 
< Yorke, suteikia nakvynes už pri- . 
(einama preke. Reikalauk laiva- 
r kortos, paminėdamas isz kur ar 
Jin kur nori važiuoti.
| George J. Bartaszius
J 498 WASHINGTON, ST.
> NEW YORK, N. Y.

Tie Czekiai

"l-

su dau-

zmogus
Knyga <

......... ■■ ■'......... ..... ..................... .■ 

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu,
gybe nauju pąyeįkslu, 
iszaiszkina visokius sa- ■t , T 1 l|j‘ ’ ,

pnns kokius 
gali sapnuot.
puikiai dručkiai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu- 

. siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkatukas-Co. 
Mahanoy City, Pa. ,

v

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai koripkites pus mane, asz jumis 
I 
ir kolektavojų randas.

t, f

ti| reikalu utlikaiu. Randavo j u namus 
. Inuziuriniu 

namus ir forniezius, automobilius t.t.
Kampa* Catawi*** ir Market Sf. * * 

Mahanvy City, Pav .. . , ę?1 • .i 1

i R
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lis ėjo karta pesezias miszku ir 
senu savo paprocziu patylia 
kalbėjo Ražancziu.

............ L.L „ “j 
kurtai ilsęjosi. Niekas negalėjo] 
pakliudyti jam melstis, 
nok pajuto trukdymą. tį 

Miszko gilumoje pasigird^ 
neapsakomos saldybes akordai 
(muzika), lyg 
drebaneziu sparnu 
lyg balsu skambėjimas, lyg ko
ki stebuklinga giesme...

Nustebės ir nusigandęs varg- 
szas vienuolis nustojo meldęsis 
ir eme klausytis. Bet giedoji
mas jau pasiliovė, ir-buvo laip 
tyku, kad vos lapelis 
džio kur sukrustelti galėjo.

— Tai apsivilimas buvo, — 
vienuolis: — 

Nieko negirdėjau, 
vaizdinau, kad girdžiu. Kas ga
li žinoti, kokiu priemonių tam- 

ga lybes

Karta buvo pas 
sus d-ras Rekamieras. Padaręs 
kas reikėjo, rengėsi jau eiti. 
Tik staiga susilaiko, lyg ka at
siminęs butu: sugriszta, pade
da skrybėlė ir lazda

i

K. RĖKLAITIS
i

I

*» *

ant stalo
Dangus buvo blaivus. Vejas ga]{0\

» i— Ka? —
• i |

esantis kunigas, geras daktaro 
pažinstamas.

— Atsitiko
tiktai kunigas gali pataisyti.

— Kas gi ?
— Maža operacija, 

tik kunigas atliks.
Tai tarydamas, daktaras iszi 

Rožancziu.

pakliudyti jam melstis, 
pok pajuto trukdymą.

Užmirszau svarbu daikto.
* paklausia ežia jau

La!*o)a Numirėli** >***1 
■anĮaapla m*** 11* aaafrala 

T*rt **t*lM*l*kc meter* 
Prieinamo* preke*

Al* We*t •>*■«« *treal 
KAKAKkT Cm. PA.

Bali Telepkona* No. 14* < 1

'/j/ -
, I'

kad tai butu 
judėjimas,

nelaime, kuria

kuria

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

ant nie-

pagalvojo sau
o tik insi-

griebiasi, kadsumu
tik mums maldoje pakliudyti...

Ir vėl pradėjo kalbėti Ražan- 
cziu.

Bet antra karta 
džiaugsminga

vel eme klaus}’-

pasigirdo 
giesme i r

džiaugsmingas sparnu judėji
mas ‘— kas kart areziau, kas 
kart aiszkiau, be maiszant sa
vo kalaus su vienuolio malda.

Vėl sustojo, 
t is.

Bet staigu viskas nutiįo. Net 
paukszcziai tylėjo. Ir vejas ne- 
dryso medžiu lapu pajudinti.

Ir vėl vienuolis ėjo toliau 
besimelsdamas, o nežinomi bal
sai ji lydėjo ir slinko prie jo vis 
art vn ir artyn ir vis darosi sal- 
d v n.

Kuomet iszejo 
kraszt in,
vos nusileidusi saulute plieskė 
paskutinius raudonus spindu

liniai pamate vienuolis, 
, graži

miszko pa
pui dangaus, in kuri

savo

mo floribus —

liūs, 
kaip debesiai prasiskyrė 
aikszte pasidaro.

Staigi szviesa nuszvito.
Szv. Panele pasirodė

galingoje aureolėje (karūnoj) 
apsupta aniolu minios.

Ir kai vienuolis toliau kai be 
jo Ražancziu, aniolai po kiek
vienai maldai barsto po Mari
jos kojų lelijas, rožes ir rugia
gėlės. Ibi Įeito
pabarstykite mane gėlėmis, — 
tarė Dangaus Karaliene, ir tru
puti pasilenkdama kele in sa
ve kvepianezins vainikus.

Ir po Jos pirsztais gėlės pa
ezios jungėsi in stebuklinga at- 
siinuszima balsu 
sidabriniai miglu 
laike ant pavasariniu pievų ir 
lauku, apipainiojo gėlos ir jun
ge juos in ilga vainiku.

To matymo pagautas vienuo
lis nutilo ir užsimirszo apie 
pradėtąja savo malda.

Bet tada ir giesme tilo, o ap
sunkinti gėlomis aniolu pecziai 
liūdnai linko, ir pati Marija 
buvo lyg nubudus ir neužganė
dinta.

— O maloningoji Motina! — 
suszuko vienuolis: — Kodėl 
Tavo veidas taip nulindo? Del- 
ko saldžios Tavo akys paniuro ? 
Kur aniolu giesme, 
daugybes ?

Szv. Panele atsake jam, jaus
mingai motiniszkai iszmetine- 
dama.

— O kode! tu paliovei mels
tis ?

Dominikonas

p

ir spalvų, o 
siūlai, besi-

kur gelip

panorėjo ta 
puiku matyma pratęsti ir isz 
visos szirdies kalbėjo Raž.an- 
cziu, ta taip paprasta malda, 
bet nežemiško saldumo ir gra
žumo turtinga, taip greitai in 
Dangu skiejanezia...

ROYAL MĄIL
1N IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Ti* laivai yra nauji ir moder- 
niazki vUaipa. Gertautri del juru 
kelione*, žinomi del gero patar
navimo ir vlgado* visame. Gera* 
ir užtektino valgio paduodama* 
ant baltai uidengtu stalu. Szai- 
minioy, motore* ir vaikai gauna 
epeelale patarnavima,

IBOYAL MAIL STEAM

M Broadway.

'V

1m
4

epeelale patarnavima.
BOTAI. MAIL 8TEAM 
PACKET COMPANY.

tauiHw Teik.
In* agentu*.•rb* pm

ma. isz keszenes...
Visi ežia buvusieji labai nuste
bo ir to stebėjimosi neslepe.

-r Nėra ko stebėtis, prabilo 
< lak tara s linksniai 
met Rožancziu kalbu.

Vislio
je i gu 

matau, kad ligoniui, kuriniu ne 
szu pagelba, maža ka gali me
dicina (vaistai) padėti, tuo
met kreipiuosi in Did i ji Gydy
toja — iii Ta, Kuris viską isz
gydyti gali. Bet kadangi netu
riu tiek laiko, kad
tiek sykiu kreiptis in 
kiek man reikia, 
tarpininko 
Panek?. 1 sze i d a ma s

visuomet 
Dieva, 

tai imu sau 
Szvencziausiaja 

pas ligo
nius, kalini dvi arba tris pas
laptis Rožancziaus ir darau tai 

Taigi, kad 
jau yra šu

tai praszau 
jeigu reikia 

sakant

sėdėdamas vežime, 
.mano Rožanczius 
dėvėtas ir serga, 
kunigo isztirti ji, 

trumpai— pataisyti,
— iszgydyti.

Kunigas Roža/ieziu paėmė ir 
praszyma iszpildyti prižadėjo. 
Daktaras iszejo sau ramus.

KAZUNO
GUMBŪ-KURA

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

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptielcoje.
Parsiduoda mažam ir dideliam 

pakelije po 35c. ir 75c., per paczta 
reikia dadet ant mažo pakuczio 6c. 
o ant didelio 10c.
Teipgi importuojame isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis,
galima gauti musu hptiekoje 
arba raszykite o aplaikysite 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS.
38 SOUTH JARDIN STREET 

SHENANDOAH, PA.

laszu, aliejaus ir t.t.

" TIK PATRINKU JU0M1
KuouWt j*13 kankina slmudus atakas 

i* irlkų Kkausniy, ar užpuola immi- •
t ralgiju. slrCndieglvu skaudami N|na-t< 

riai ir* muikului—-kojcls naapsakoniRN
* lengvi n imas p įtinama tvirtai patri-
* nanl t»u 
*
* Ircį'. S. \. Biure.ai.

w ir tuojaus pnjaučinma maloniai do- • 
e ginanti žilumu bciisklrbl’ZInnt po skini- * 

damą vi0hL kmi suteikia mujonųi nna-
* gunp) ! Vi#Hk:ij nėra reikalo kunk nth * 

ū turint po ranka tokiu Ųkni pagalbi), r
■ ' Pain*Expelled* tikrai pageliu ir •( 
•• jums, kaip Jinai piigvlbvju nesunku i to* * 
B* injęjn tuksuin'iani žniuoltj per daugel j *

metų. VIouumH laikykite jo bonkų •
■ parankioje viętoje.

35c. ir 70c*. už bonkų uptiekoffc.
L F. AD. RICHTER & CO. I 
L 104-114 So* 4tb St», Brooklyn, N.Y* *

F. AD. RICHTER & CO.

CUNARD
AR MANAI PARKVIEST 
GIMINES 1N AMERIKA.

Lietuvos kvota jau yru pasibaigus 
bot dabar laikas prisirengt prio 
naujos kvotos kuri prasidės 1 d. 
Liepos 1024. Musu ofisas Kauno 
pagelbsti iszgaut pasportus, vizas 
ir prirengia juos tuojaus in ke
lione. NSra reikalo lauktie tiems 
kurie turi Cunard tikietus. Musu 
laivai iszplaukia isz Europos kas 
sanvaite. Cunard tikietai yra gori 
del keliavio ant laivvu Aquitenie, 
Berengeri# ir Mauretania. Grci- 
cziausis mariu patarnavimas ant
pasaulės. Del informacijų kreip
kitės prie musu vietinio agento 
arba prie musu ofiso.

CUNARD LIKE, 
85 Broa4w*J« 
New įeit ’ 
xviku 
•TV' M*

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) * 

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ

INSURANCE AGENTU.
II o o —

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

■■*■^■—'7^ .......... " o

■ /į'Jj1
Laidoja kunus numirusio. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikas- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tt 
520 W. Centre St. Mekeno, Cit, P*.

«

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

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

H. BALL, Prezidentas. i
Geo. W. BARLOW, Vice-Prei.
Jos. E. FERGUSON, Kasierius. J
Geo. W. BARLOW, Vice-Prei.

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

.IR BALSAMUOTOJAS

PfflBwW’W-

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St.. Maheney City

automobilius

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Barusi* daktaru karlumauM 
Gydo viaoklaa liftą.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryta.
12 Iki 2 popiet « Ikj » vakar*.

1210 N. Main St Shenandoah :
12 iki 2 popiet « ikj » vakar*.

SZTAI KA MUMS RASZO.
“Sirgau per 6 metus ir nieks man 

negelbėjo. Toko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labai gelbsti. Sztai czion rasi 
“Money Order” meldžlp v<d atsiusti 
pakeli No. 303. Su tikra pagarba,

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
geriaus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju.
sutaisymus turimo pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai Jietu- 
viszku žolių vaistinyczia. Musu žolių 
nurodymai ant kožno žolių pakelio 
yra nurodyta lietuviszkai ir angelskai

Mes Žolių

nuo ko jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata
logą, 
lietuviu kolonijose. Teipgi pas mane 
galima ga\iti Nauja Dideli Sapnorlu, 
drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri- 
siuutimu tik $1.75. Teipgi turtu sa
likių ir apyniu del 15 goredu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reikia

M. ŽUKATTIS, r 
Rochester, N. Y.

Reikalaujame agentu visose

padaryti. Preke su prisiuntunu $1.80. wr " J" ’■
451 Hudson Avo.

a

j
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SUSIDAUŽIMAS 
TRUKIU.

. Buvo penkios minu tos priesz 
tris, kada Podolijos gelcžkelio 
stacijos naczahiinkas iszgirdo 
varpe)i, szaųkianti ji prie vir-

5

szininko Rakauskio.
— Suprantamas dalykas — 

tarė, imdamas glebi popierga
liu, po pažastim — ponas rodi
ninkas sugryžta isz apvažineji- 
mo o del pilvo palengvinimo 
dabar bovijasi.

Jau iszeidamas atsisuko in 
susirinkusius namo eiti ured- 
ninkus: u

I

A

Gardaus, mano po
nai... asz nors nuo asztuoniu sė
džiu bjure, vienok gal dar ant 
vakarienei suspėsiu!”

Kancelarijoj atrado savo vir- 
szininka, sėdinti sau ramiai 
aut kanapos ir žiūrinti in durnu 
kamuolius, kurie taip maloniai 
slankiojo kambario sziltame 
ore, ir lengvu galvos palenki
mu pasveikino uredninka, lau
kianti pas bjurko, o paimda
mas nuo jo atnesztu aktu glebi, 
tarė prisakaneziu balsu:

— Imkimės dabar už darbo.
Pavilge plunksna juodyle ir 

jau norėjo ant vieno dokumen
to pasiraszyti, kad rimai ant
akius suraukė, pamislijo, o at
rėmęs galva ant rankos, tarė:

— Hm, hm! Ar ponas misli- 
jai apie ta reikalą ?

— Apie koki reikalu, po
nas rodininke ?

— Tas 
dinas!...

sėdint i

.. tas... kaip-gi jis va
ta sa i sargas, aha! 

taip, Karolius Oleskis... praszo 
kortos... del... hm... savo kokios 
tai giminaites...
man patvirtinti?
klausymas, man rodos, yra nu- 
ži u romas.

.Jis 
pati urnai
szeszetu vaiku...

— Liūdnas, labai liūdnas at
sitikimas, tai kibą tas nieko 
dar nereiszkia, idant turėtu
mėm nemoraliszkus sentikius 
toleruoti

Podolskis negalėjo 
baigt i.

— Kaip matau 
svieto žiūrai dar

ponas duodi 
Pone, tasai

gyvena 
numirė,

kalnuose, jo 
paliko su

Nemoral... — nusistebėjos 
sakini už-

SAULE
* * "*l ***' IL * 1?

ffl

MILIJONAI SVARU VILNOS LAUKE ISZVEŽIMO.
Port land, < begone, ant
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Sztai 40 milijonu svaru geriausios vilnos kuri guli ant doku 
iszvožimo in kitus miestus. 'Paja ’vilna likos atvežta isz keturiii valstijų — Oregon, Wash
ington, Idaho ir Montanos.

je buvo aukszti kalnai, kairėje 
gilus klonis vede in maža kai
meli, kurio maži nameliai su
linko tarytum bijodamiesi vėt
ros ir po tais kalnais užsiglau
dė. O tenai auksztai stovėjo g(‘- 
ležkelio sargo (budniko) na
melis prilipintas prie uolos. In 
langus pute smarkus vejas ,ir 
nesze ten sniegą kaip kokias 
smiltis. Kaip kada sniegas per 
duriu plyszius insiskverbdavo 
ir in vidų namelio, o tada maža 
Minia linksmai ta sniegą gau
de ir kada sziltoj jos rankelėj 

susileizdavo, 
prajuokindavo

kuri būdama dviem metais vv- 
resno, daugiau suprato ir pui- 

iszjuokdavo.
stovėjo

snicgas 
balsu

liūdnu
Onute.

Priekia sėsvt e 
pecziaus stovėjo budninkas 
(tėvas), ka toki puode maisze 
peržiūrėdamas priegtam kalen
dorių.

Staiga atsisuko prie vyriau
sios dukt eries:

— Kada buvo motinos
t uves ?

— Per tris Karalius — atsa
ke maža Onute, kuri tuo tarpu 
jaunesne sesyte migdė.

Per suarta kentėjimais 
veidą pereju sopuliu >z.eszejis.

— Jau taip seniai, lain se
niai dusav 
vargintas n 
no anl

laido-

taip 
patylomis, o su 

užsi ka bi
< *

‘gejimas
įnirusios paezios foto

grafijos. Taij> iszrode, kada isz
kariumenes jis 

lasai
ant 

vis per aki
nius... Na, na, tai vis atsitinka; 
kelis metus ponas būdamas ma
no vadovystėje turėsi perinai- gryžo?—■ kalbųjį

ponas

I

si!
Patmie vaika ant ranku, su

po, glostė ale kūdikio karszlas 
kūnelis nuo Iroszkimo vis la
biau rietėsi krūvon. Isz slidžiu 
vusiu lupucziu veržėsi vis gar 
sesnis verksmas; vilgo nuola
tos luputes szallu vandeniu ir, 

lauke kaipotaip darydamas, 
kokio sau iszganymo.

Netrukus durvs 
inejo Jonukas. Pamote sausu 
szaku naszuleli ir pradėjo kurti 
krosnyj prigesusia jau ugni. 

dar svki lin

atsivėrė ir

szallu prakaitu visas apsipy
lė. Vaikas rankelių nuo kaklo 
nepah'idžia ir viskas!

— Turiu bėgt i, t tiriu — Die
ve* ! kas at šit iko!

Mete vaika ant lovos ir be 
kepures įszbego laukan. Pasiu- 
tiszkai staugdama viesulą ji 
apkabino, bet jis be sanmoues 
bego..

r p i * ’ xx v 1 . ’

— Jonuk, turi 
bėgti in kainui.

vaikas su
Ieva

'boksai ant kiemo szaltis, taip 
tamsu — a>z bijaus, kad nesu- įleisti tek

Susza les
sėjimu ii)

'kuo tarpu pro ji praūžė dvi 
dideles ngirys, kaip atvertos 
kruvinos akvs.

Baisus trenksmas, 
žmoni u 
szaūkiant i 

orą.

sugryžo... ant 
valandėlės lasai atsiminimas 
užtemdo teisvb'e tikfa.

— Delko matule dar n(*su- 
al sisukdama

matule

nyti savo pažiūras — patemijo 
piktai perdetinis ir pamoki- 
naneziu balsu kalbėjo toliau; 
— tasai Oleskis praszo dykai 
bilieto del savo giminaites, ku
ri jam turi gaspadorysta vesti. 
Priesz tai neturiu nieko. Ale 
kas mums gali užtikrinti, kad 
ji tikrai yra jo giminaite ? Ma
tai ponas, dabar ponui isz§i- 
aiszkina, taip, pirmiausia vis
kas reikia apmislyti, apsvars
tyti, ba ar-gi jau mes del to 
czionai esame, kad viskas pro 
akis leisti ir niekur nedarvti 
jokiu patemijimu...

Negalėdamas nuskubėti pas
kui placzius galvojimus savo 
perdetinio, nusistebėjos Po
dolskis per sukastas lupas kal
inėjo :

— Trūksta ponui paliudiji
mui žodžiu, tikiu... Nusiųsk po
nas praszyma in direkcija, prie 
kurios Oleskis priguli, kad ta
me rajone isztirtu, kur tas... 
hm... toji giminaite gyvena kas 
lytisi to reikalo, o po tam pa- 
praszyti, kad mums duotu ži
nia.

— Ale, ponas rodininke, tas 
dalykas, prasitrauks
tris nedelias o gal ir daugiau, 
o tasai žmogus vienas, su szc- 
sziais vaikais!...

— Musu užduotinis reikia 
storoties,
žmones neisznaudotu geležke-

jam ne- 
o dabar net 
gerkles už-

beveik

kad nereikalingi

lio! — su tais žodžiais teisingas 
biurokratas atmetė paduota 
praszyma.

Asztrps Kovo vejas plake 
nuogas kainu virszunes, tiktai 
kaip l^ada persivogdavo iszba- 
les menulis szėszelis per tirsz-
tus debesius, kurie kaip koki
milžinai slankiojo padangėmis.

Širturri tarpkalnin buvo nu
tiestos szenes; deszineje puse-

EXTRA! EXTRA!!
- .uo1?a”.silLA<ny^M mipiginimas — pirkitfis patys

’ P.z 1? dolerių' galite nusipirkti knygų 20

H 

1 1

f
i 
B

į
knygų 20 dole- ■

* ■ F*

tai 9

paB sakykite ir kitiems: 
g ylų vertės. • 
" per pusę pigiau, ,i
B prisiųskite mums i/ivaiwij jjui,alkių urnai, <, .IV..
H žiau, taipgi didelis nupiginimas, kaip kad pažymėta prie kiekvienos 
įįį knygos. Pasiskubink^, nesivėluokite. Knygų galite imti po kiek 
W - norite, vienas arba susidėję kelies bendrai, kaip jums patogiau.

.S
šitas,Lietuviškas Sapninykas

B nų vertės. Rciukia iki Biržeiio-June 1 dienai galite gauti knygas 
jei pirkaite U5 LVILT'ŠU, “ * 
DEŠIMTI DOLERIŲ tiktai,
jei pirkaite Už DVIDEŠIMTS DOLERIU, ArVlJTTf (U-l..:

M'*" pjautu;
B prisiųskite mums '
U »p knygos

9 ’Lietuviškas Šapninyka
9" j“ .“ ' _____________ ________________ _
ą kai egiptišką sapninyką ir net su .300 paveikslu.
i

Pasiskubinki,!, nesivūluokite.
o jei pirksites ma- B

Knygų galite imti po kick

■
yra sutaisytas pagal tikrą jicrsūš- Įį 

geriausiai išguldo ~ 
šito Sapninyko B 

dabar mes včl j j ją

4'

Taipgi randasi ir Z 
šito Sapninyko B

planetos atspėjimui ateities, šitas Sapnjnykas 
žmonės sapnuoti gali

r„ . - .... .. - - . *♦ - V.

šitas Snpninykas lietuviškam pasauliui yra žinomas
_ 1 ■ IT • » * M • < . f 1*

ateitie: 
visokius sapnus, kokius tik 
jau nebuvo niekur galima gauti, buvo išsibaigęs
atspausdinome, i

~ kaipo Olszcwskio Sapninvkas.
B Pusi. 205,
į| Neapdaryto

... ___ .................... _ „ ...... . ... ............ ............ _.......... . . ..... . _ . ..... .

įiį Kaip Rašyti Laiškus Lietuviškoje ir Angliškoje Kalboje 
ąj šita yra vienintfle knyga pn
- Syti laiškus angliškoje kalboje i

e
apdarytas. 1 

aipa 75 centai.

Ir už jį geresnio nėra ir būti negali.
> « P- / v ’ 1 • t > w w » j t » • a • t ek 4 .«<•Raimi $1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25. ją

a
Laido turėjau ant d y po nuėjau 

*frikieta iszpirkau 
In Skrantus nuvažiavau

Ir kaip norėjau, teip padariau.
O kad kelio gerai nežinojau. 
Tai vienoje peczejo isz St ryt- 

kario iszejaii, 
Visa diena vežliojau,

Apie Lietuvius nedažinojau. 
Jau sau paini si iria u, 
Ir in save kalbėjau:

Tai tau Baltruviene be dalios, 
Turėsi gryžti adgalios, 
O ka, vakaro sulaukiau, 

Poteriaudama in Skrantus 
nutraukiau, 

Strytkari gavau, 
Sėdau ir nuvažiavau, 

karu kas sustojo, 
Nežinau kas ten buvo,

Bet daug mergicu in karuka 
pribuvo, 

nesi valkiot.
Kad nors po gaidžiu namo 

pribut. 
jau suėjo, 

važiuot pradėjo,

1

rr

Tame

Šita yra vienintėlė knyga pns
B mines, vaikus, tėvus iv 1.1.
~ želi o 1 dienai tik’ $1.75. ■■

lietuvius, kuri pamokina kaip ra
ti einas, pas draugus, gi B 

šitą knygą turėdami by kur lengva laiš- ..(■ 
apdaryta.

visokias
ąi ką parašyti anglu kalba.
- želio 1 dienai tik’ $1.75.
g Sekretai Monijimo, Arba Kaip Likti Burtininku
~ Pirma knyga p _ L___________ ,....................... .  ......... ....... ....
B visokias štukas. Knyga su daug paveikslų. Pusi. 174, apdaryta. B
9 Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.50.
B Pilnas Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių Žodynas
B f" ” \ __  .. __
— ?,r.'e ktekyicno angliško žodžio kabėse yra pridėta tarine, kaip io- g

m f i Lru u 1 i f n rnmi <3 "
Kn> ga labai didelė, forma- B 

! . ______ . . . ? ’
B knis namų žinynas, tai yra knyga be kurios r.įgali apseiti nei vienas.

Pu.J. 29.3 Kaina $2.00, iki bir-
B 
A.

B
<lhM Pirma knyga pas lietuvius, kuri pamilo kaip daryti monus bei ~

.4 ...r \ „ K

g Ka‘na $2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.50
Pusi.

B
Prie ją

■ džius angliškai tarti, taipgi žodžiai paženklinti kursyvomis litaromis B 
prie kokio gramatikos skyriaus priguli. I , „ š’ . __
tas 6x9. Pusi. 1274, apdarai labai drūti, šitas žodynas, tai yra ti- S

! a ! 1 1 a jm. .M.

£ inteligentiškas lietuvis, nes ji a irikalingas kiek vienam mokytam ar JĮ 
“ paprastam. Greitu laiku žodyno kaina bus pakelta iki $12.00. da- ją 
B partinė jo kaina yra $10.00, bet. jei už>i.saky.-ite iki birželio 1 dienai
|Į gausite tik už $7.00._______
|į Rankvedis Angliškos Kalbos

Sutaisė J. Laukis.
Norintys išmokti anglų kalba būtinai

šitame žodyne randasi visi angliški ir lietuviški žodžiai.

i
e

prie kokio gramatikos skyriaus priguli.
Pusi. 1274, apdarai labai drūti.

nes ji- K-:baling kiek viriui m

i
Iš jo galima mokintis be pagalbos mokytojo. B 

įsigykite
Kaina $2.50. iki birželio 1 dienai tik $2.00.

IM— iNormrys išmuš
B 310, apdarytas.
B Žinynasr* Jr

Ui lietuvį.

|Į tiems.
■ jos, a. .v...< v.g be mokyklos

it a rankvedį. Pusi, ą

lūžimas, 
balsai, 

pripildė 
pasibai- ’aplinkui orą. Prapultin ritosi 

juodi vagonai heluždami.
Dar turėjo tiek sylos, kad pa- 

‘grafa: Susidaužymas, 
jbmlka 83 ir parpuolė apalpęs.

pasi baise! ini 
pagialbos

Mat kad

Tai garsi knyga, ji turi ra.-ti 
Čia randasi rinkinvs ..

pnsizi u rojo.

Iklyscziau...
donuk, juk t u matai, kaip 1 

Pauliuką serga, 
Jagna buriininke.

— Kad tiktai 
cziau eidamas — 
bedamas nuo szalczio Jonukas 
ir vis a rėžia u pecziaus glauzda 
masis.

- Onute eis su tavim, gerai.
(hiute, Iii tai padarysi del 
ganezios se.-x'tesi’ I ' a
linksmiau --- pridarė szluosty- 
(

|)ienoj<‘ lo baisaus ir nelai
mingo atsitikimo
Podolskis kancelarijoj pas

asz nesuklys- dininka Rakausku.
kalbėjo (lie

eik pakviesi stovėjo vėl
ro-

Kas naujo, ponas Podols»
Liežuvi

vra

st‘f
Dviese Ims

Zofija Beržiniute 
(lieskio giminaite.

Oleskis... 'lasai, 
praszyma, kad

kis?
-- Direkcija pranesza, kad 

ponia 
sa rg< >

— (Meskis...
katras padavė
gauti bilietą, tašai, kuris turi 

z\ha,‘ atsimenu, 
tai del giminaites. rraigi dabar 

gryna suniem* galima bilie
tą iszdnoti, ale pakaks papras
to trūkio.

siautanl i vie- |

szeszi s \aikus... . 
giminaite

szmo-
o

su

i PAJESZKOJIMAI.

pravažiuot i.

viena szenis

I ’ajeszkan savo

i kiek viena me namo, pas kiekvienų 
vi>okin patarimu apie sveikatą ir bu- 

ukininkams, 
daug dalykų i , astronomijų.1 

medicinos.
IJV 1HVIXJ MV.'. i .E $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.U0.

® Naujas Pilnas Orakulas
Knyga pilna visokių paslapčių.

klausia monu knygų visame pa.-auly.
3ttvoikfdų, kuriuose atvaizduojama 
. auja laida, gražiai apdai-yta.

randasi rinkinys 
i yra patarimai 

, čia randas 
aritmetikos. geoįrriJiio- ir

t. Nauja laida. Pu d.

- dus gydymosi, čia
■I 1! • A • _______ 1..

i jos laida

daržininkams ir ki- įĘ 
■, mitologijos, i stori- į 

Namai be namai —B
<392, gražiai.- apdarai Kaina

■
i

B

prie tėvo Minia.
— Teta Zofija atvažiuos — 

atsake liūdnai. Nekantriai jesz- 
kojo kalendoriuje, kol atrado 
suvargusios rankos storu rasz- 
tu paraszyta: 8 Sausio paduota 
praszymas apie bilietą Zofijai.

Pradėjo rokuoti: dabar Ko
vas — jau turėtu būti, — ne
galėjo jau be jos apsieiti. Sunki 
tarnysta — pilna atsakymo. 
Negalėjo atsilsėti nei dienomis, 
nei naktimis; kada pareidavo 
nuilsės namo, vaikai 
duodavo, atsilsėti
Pauliuką apsirgo 
degimu. Kad žiūrėdavo in tuos 
susivėlusius nepraustus vaike
lius, szirdis jam isz sopulio 
plyszdavo, bet kad kas dūmą 
sunkiai persidirbdavo negalė
davo vaiku apžiūrėti. Retkar- 
cziais net apsiaszarodavo po 
prideryseziu i 
kad nuvargęs turėdavo kovoti 
su sniegu, surinkdavo krūvon 
visas savo sylas, kad nepasi
duoti, kad tik neužmigti, lauk
davo, kol prabėgs trūkis, stovė
davo ant savo paskirtos sargy
bai vietos.

Dabar sėdėjo ant krėsi*s ir 
svajojo apie miega ilga, ramu 
— ale ir ta laika jam pertrau
ke Onute, klausdama apie prie
žodi. Turėjo lekcijoj kiek tai 
priežodžiu paduoti, o neatsimi
nė kaip: “ 
dangų.” Nusiszluoste su ranka 
vpida ir su kartu nusiszypsoji- 
nia jai glsake: — iltis kvailius 
apgauna.

Isz lovutes iszgirdo tylius 
dejavimus. Paszoko nuo kreses, 
o kad pribėgo prie vaiko, pa- 
npite, kad jo veideliai labai 
liepsnojanti,5 perkreiptu

Smangiuosi, mama, -smaugiuo-

lamas sau veida.
Užsisnaudusi, virpėdama ap

sisuko skepeta, pasiėmė 
teli >ausos duonos, ir iszejo... 
Inos mažus ii’ bailus du sutvė
rimėlius pagavo

į sula ir nunesze len... už kalnu...
'l’ingiai plauke laukimo va 

Įlandos. Jau kelis sykius, kada 
trūkis turėdavo 
turėdavo pamesti verkianti kū
diki, kuriam karsztis vis labiau 
didinosi. Pagalios jam ant rau
ku užmigo. Užsnūdo ir jis pats.

Staiga ji iszbudino baisus 
szvilpimas ir oszimas. Paszoko, 
nutvėrė ploszcziu ir tuo tarpu 
atsiminė, kad
(reisas,) užsisukanti in pra
pulti, buvo jau sugadyta. Da
bar paskutinis laikas, kad dar 
syki tos szenes pažiūrėti ir per- 
sergeti ateinanti greitąjį truki. 
Jau nutvėrė už klemkos, norė
jo iszbegti laukan, bet atsisu
ko ir pamate Pauliuku, stovin- 
ezia ant lango — dar valandė
lė, o silpna ant kojų Pauliuką 
persi vers ir iszkris. Su vienu 
žingsniu jau buvo prie lango, 
nutvėrė vaika in glebi, kuris 
kaip drugio krecziamas su ran
kutėm kaip lik

brolio duk- 
?s Ma- 

paeinanezios isz 
Suvaiko Red., Alytaus Apskr., 
Likiszkolio Kaimo, Viktorija 
yra vedus pavarde vyro John 
Zmitrovich, keli metai adgal 
gyveno apie kietus anglis Mc
Adoo, Pa. dabar nežinau kur. 
Jeigu kas apie jas žino meldžiu 
praneszt už ka busiu dėkingas.

J/je. Malinsky
P. O.‘ Box 92 

. Welirum, Pa.

teriu N ikturijos ir Tafik 
k a vockiute.s

t .39)

18 metu atgal gyveno 
Paeinantis

galėjo tėvui
sunkenybėmis, o Rukla apkabinti. Dykai bandė

nuo to vaiko pašiliuosuoti, not

Asz Jieva Palupiute po vy
ru pavarde Miliauskiene pa- 
jeszkau brolio Martyno Palū
pio, 
Shenandoah, Pa.
isz Barcziu Kaimo, Meteliu 
Para. Meldžiu atsiszaukt, ar
ba jei kas apie ji žino ar jis 
gyvas ar mires, malonėkit pra- 
ncszt.

J ieva Miliąuskiene
31 S. Bower St

Shenandoah, Pa.
M

(t.39) -

J

Dora f pasiekia net

lupucziu veržėsi žodžiai: —

Po sunkaus
dienos
darbo

t

' I 
i

Kasyklose ir j| 

invairiose S 

dirbtuvėms !
i. , r V " * r i •

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANAHIAI 1BĄ BAISIAI
NUKANKYTI IB SUSTtBB.

No bandyk juos priverstinai manksytl, Ir traukyti, tuoml dar dau
ginus Juos nukankysl. . 'Patikėk daugeliui tukstanczlul tautieczlu ir 
darbo draugu, kad s
MESZKOS BALSAMAS

t , 1 " I %. I 1, į>

I

Praszallnk sustyrima

t

(BEAK BALSAM)
sutelkė jiems taip puikia Ir greita pagalba.
Balsamu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visgi j 
nauju Žmogumi. Jeigu negausi tuos vaistus pas vlctihl aptiekoriu 
arba pardavėja, prlslusk mums 35c., Ir 5c. > už pasluntlma, mos tuojaus

d

Jeigu negauni tuos vaistus pas vietini aptiekoriu

18Z81uslna j)j^|Įuka Baisumo. -
The CWWT H AL DRUG 8T0RB, Ltd, 24 B. Centre Stn Shenandoah, Fa. 
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Kada visos
Ir jau karas

Asz sau atstui sėdėjau, 
Ir ant visu žiurėjau.

Ogi mano rūteles,
Ne kurios girtos mergeles, 

t) viena priesz mane sėdėjo, 
isz.kiszta turėjo.

Na ir vemt pradėjo, 
Žmones net kare sėdėt nega-

Ir da daugiau ten atsitiko, 
Jog net pade Ii po sėdynių 

paliko.
O kad buvo jau ant savo 

stryto,
Jau buvo netoli ryto,
Kada iszlipt reikėjo, 

Kožnas in vales juoku turėjo, 
Vaikinas mergina Neda, 

Toji negali paejt, ant stryto 
sėda, 

kalbėjo,nngliszkai 
neiii()k ėjo. 
aini veri si k,

O ve,
Norint gerai

Mergina sako:
Vesk mane namo nepalik. 

Asz no kent vok. 
Ranka man duok.
Jau tokia mergele,

Ne bus gera patele,
Da blaivi visaip iszdaro,

O girta su munszaine ka pa
daro

Del tokiu tėvu, 
Verta duot lazdų;

Jeigu dukrelėms tokia vale 
duoda,

ir ant girtuoklystes atsi
duoda.

Girtuoklyste tai nedorvbes 
motina, 

Apie tai bus gana.

Jo

♦

4 (

Nopostis žino, kad konia vi
sur merginos, 

Munszaine gere visos. 
Iszrodo kaip cĮurnos, 

Po velniu smirda isz burnos.
Pasigeria seilioje, 

Ant cziutabakiu moję. 
Kad Mikai ir Džimai priejtu, 

Su joms kalbėtu,
.Juk maitele anglikas,

Tai ne Lietuvis, — suvis kas 
kitas.

Nantike su kelioms mergi
nom suėjau, 

Lietuviszkai in jeises prakalu 
bėjau, )

Tai dzievaž suprast negalė
jau, 

Norints lietuviszkai kalbėjau.
Teip apsiejna visados, 

Senyvos merginos, 
rraja kvailybe, 

Daro dido tamsybe,
O kad apszvieta. turėtu, 

Tai' teip nebeždžionkautu.
. ',' ’■>;   ""■! L>(,

SKAITYKITE
: < , ■ v ' l ' fc I. . « ' ’ 1 • '» 1 *

į-į ivnjg.t pinui ių. 'i ra tai didžiausia ir nraktiš-
B kiaušiu monu knygu visame pa.-.iuly. šitoje knygoje yra daugybė — 
u paveikslų, kuriuose atvaizduojama visi pasaulio zababonai ir namai. B 
B Nauja laidu, gražiai apiiarvta Kaina $5.00, iki birželio 1 dienai ą 
B tik $4.00.
B Geografija arba Žemės Aprašymas

su daug mapų, gražiais apdarais 
Kaina $4.00. iki birželio 1 dienai tik $3.00.

S geidi, verta visiems įsigyti.
-Į-n-1- -uni ■ -I mull. J.1-.W1 ir~-| - wrm -mm—M* ■ «mi - aMMMMNM

g Iš Gyvenimo Vėlių Bei Velnių
~ Parašė D r.
B velnius, diišia-

B ■
B
M

Knyga su daugeliu pavcikdu. 
Pusi. 469. Knyga žin

B
B

.Jonas Basanavičius. Labai žingeidžios apysakos apie ■ 
ir 1.1. Pu.-l. 170, apdaryta. Kaina $2.75, iki gogu

1 dienai tik $2.00.
S Lietuviškos Pasakos Įvairios

Surinko I)r. Basanavičius.
■ visos
— 700 apysakų. .Šito.-
B jas yra

Pu.-l. 170, apdaryta.

B

žes
B

4 knygos 
00 apysakų.

pasakoję ir jos 
įi tėvynainis l)r. -Jonas 
B

Vi*os 
apdaryto.- at-k irai.

ipysakc 
taip ėjo i?

Basanavičius

rpysako.- randasi 4 knygose ir _

v ra
šitose 4 knygose randasi virš gį 

varbios, nes mu.-ų tėvų-tėveliai ~I 1 t Ik ’ VV » kO IU »

gentkarte, kol garsus B 
surašė tokia tarme, ją

7 i

gentkartės i 
surinko ir

šitos apysakos liks nemirtinos, nes
lietuvių vargai ir nelaimės, jų kovos,

Pusi. 13UU, visos apdarytos. }
a kaip jos kad buvo pasakotosS jose slepiasi lietuvių praeiti 
B jų narsa. I 
|| dienai ^tik $7.00.
H Šventas Petras Ryme

|ą jų narsa.

* Parašė H. Sinkevičius.

Kaina $9.00, iki birželio 1 ją 

I ■ 
i
i

Pusi. 230, apdaryta.\’ilniuje, 1908 m.
Kaina $1.25, iki birželio 1 dienai tik $1.00.
Sveikata *

šita knyga turėtų rastis kiekvieno lietuvio name, nes joje ran- 
re■ dusi tokie dalykai, kokie 

•-*- • « ą. i • 1 • •

tin ruvttvivnu nviuvig iiuiuv, _
dkalinga žinoti kiekvienam. Knyga pilna j|B paveikslų, atvaizduojami visi žmogaus sąnariai, taipgi tuose paveiks- g 

tuose parodoma kokie vabalai užkrečia žmogaus kūną. Kaip nuo vi- Sg~r 1UOSC pili IHIUIIUI >clUJU<ll UI lx I Id ZullUj^tlUo I\VII1«U. lYilip IIU() vi’ •Ii šokiu ligų saugotis ir kaip gydytis. Pusi. 339, gražiuose apdaruose* N
|j Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.75.
įįį Rymo Kataliku Mokslas

Šita knyga yra religiško turinio knyga virš 70 metų senumo, 3 
rašyta vyskupo Valančausko laikais ir jo užtvirtinta. Knygoje yra 5 
24 skyriai, kurie išriša svarbius tikėjimo klausinius. Knyga turi *B

Šitų knygų turime gana mažą skaičių, ~ 
332, apdaryta. B

9

!!
B

B rašyta vyskupo Valančausko laikais ir jo užtvirtinta. Knygoje yra S
H istorišką reikšmę Lietuvių tautoje, nes mažai randasi knygų lietu- a 

viuose tais laikais rašytų. vm..h
B pertai norintiems įsigyti vertėtų būti skubus.
g viuose tais laikais rašytų.

Pusi.
|| Kaina $1.75, iki birželio 1 dienai tik $1.25.

P. S. Pinigus siųskite sykiu su knygų užsakymu — money or- Į| 
« ■ z-vl e v fi X n «1 J V 1 VI I 1 C." 1x41 t A * 4? 41 tat t rx a-x L» • *. L r. aLa _

mu adresu: —
B== deriais, čekiais arba “cash pinigais, bet registruotame laiške seka- g 'i*

g
B 
B
. I II

AUŠROS KNYGYNAS
3210 S. Hulsted St..

(Dept.) 1,
Chicago, Ill.

i

Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis. B

GhJU diMti uiuijiu Kintą ; Stikliniai libanMua tMrrrrkui;

K

■<

v

t Bet-*—"jei juMŲ gah«i pilna ~ tai to sugadina viską.
4 >M| tokiuiD atitikime pamanys apie jus jum; mylimoji pam-lė? Vi<ą» jutų DM*
v tangoB, padaryti ffenj imprcxijih iuicik ulekaia, Jei pradiUite kabyti savo jfalvų

Ruffles Į «»<-■"»i><>nu~

d Jūsų pirAtij nasjai gali Luti puikiai nupąliruoti. Ir įjotai, Avarini nuskubai) veidan, ( 
l* _____  11.4 . i I i . > .1 i .k ia^Lr fi ■ > i l —. t r» i t t. h. Llltftldlllil vl.Ln *

ir barstyti nt^v/titas pkukuiuu |<> \ i&i kambar). Naudok ii

Gamama aptiekose
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J«
mirtinų)] prieių ! I9.laik.vkit nave kiti; pagarboje. Tik au trupučiu palrin-- • 

iŠ
v pleiskuny ini _r , . , _ .
’Z k lt ^alvoo <m1q kiekvienų vakar.) p< r kokia dešimt dienų ir dauffimi rvndkAji jums
•) gedintis nusiimti «avo hkryNMc Idle kur I'hd^kantxi iin>k> viaUkai | trumpą laiką
6 ir po to, Viąkaa kii ivIkli dantį, lai rrtkar^iuis
•) ir daugiau td^kuoinct pleiskanom jų** nekauktus. Kuks

•) Fe AIX RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., Brooklyn, K Y. J

aUiuti i«i Ruffkt.
„j skirtiniu,. tuomet bu*'

t f < A Y

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa. 
--------$------- -

Ta Batika nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke..

Szita Banka, prigelbsti savo depozitoriama pirkti savo } 
locnus namus.

' Szita Banka prigelsbti jumis suczodinti pinigus.
* Nori kad jus butumet to Banko depozitorius.
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MISZKU GAISRAI 
AMERIKOJE.

--------------------------------------- ------------------------

ŽINIOS VIETINES.
P 4 * —4

Keadingo kasyklos rno-

Miszku Skyrius prie Suvie
nytu X’alstiju Žemdirbystes 
Departamento pranesza, 
per pereitus paskutinius 55 
metus buvo daug miszku gais
ru.

Tarp didžiausiu 
vo: ‘

Peshtigo,

pereitus
kad

gaisru bu-

Wisconsin, 
ras 1871 metais

kės Pe t n y ežioje-.
Jonas Neveranekas, 501 

W’. Spruce ulyezios, likos apde
gintas gazu Bukmauto kasyk- 
losia. Noriais buvo labai apde
gintas, bet gydosi namie.

Jeraminas Amnlevicžln's 
Eiist Mahanoy Avė., pirko

ana diena puiku M’illys-Knight 
automobiliu nuo agento Anta
no Szukaiezio.

Ant koiisulmonu susirin- 
iszduotas 

iszvežimo
kont raktorei

isz kuriu D. J. 
pasekmingu nes

ISZ

ga is 
kuomet 1,500 

žmonių tapo užmuszti ir 1,500,- 
000 akru girriu sudegė.

Michigan gaisras 
tais kuris sudegino 
akru ir isznaikino 
vaseziu.

Phillips,
ras 1894 metais

1881 me- 
2,000,000 
daug gy-

Wisconsin,

naujas 
pelenu, 

perstatė

k * 
j . t) r» < r D j ■ <♦

J r *-'« X1 Į

Isz Shenandoah, Pa
h ——    4

— Apsivedimo laisnus isz- 
eme: Juozas Sokolosky su Vik- 
torije Czernecki; Juozas Kole- 
viez su Eraneiszka Alstein.

— Juozui Mackerox'icziui 
anglis teip sužeido pirszta ka- 
syklosia, jog ji reikėjo nupjaut 
ligonbuteje.

Jonas Zimikaitis ir Juo
zas Markūnas važiuodami mo- 
toreikliu susiduri* su automo
biliu Miklaino isz Lost Creek. 
Automobilius mažai nukentėjo, 
bet abudu motorciklistai ran
dasi ligonbuteje.

ŠAULE
t

MOKSLININKO
RAŽANCZIUS.
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Atsilanko viena karta jauni
kaitis Friderikas Ozanamas isz 
Lijono pas garsu mokslininką 
Ampere Paryžiuje. Ozanamas 
pjo tuomet J8 metus, nors buvo 

nepametęs tikėjimo, bet
jau nebesziltai jame gyvena. 
Ampere Ozanamas laike savo 
idealu (brangiausiu daiktu) ir 
dideliausiu autoritetu (garbe.) 

Pirma karta inteidama.s Am
pere’s bustynen, jaunas Ozana
mas rado didi mokslininką klu 
panti priesz Szvez. Marijos pa
veikslu ir kalbanti Kožancziu. 
Ozanamas labai nustebo. Besi- 
meldžianczio moksliniko maty
mas labai sujaudino jaunikaiti 
tuojau klaupėsi szale moksli
ninko ir eme pats melstis.

Buvo tai didele
Dievo meiles pergale, 
dorybes jaunikaityje buvo be- 
pra'deje lilesti.

Vėliau Ozanamas 
vo:

— Ampere’s Rožanczius dau 
gian man.g’cro padare, kaip vi
sos knygos ir pamokslai.

", 1 ■ ■ » "a

Atsipraszc isz kalno.
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Tamaqua, Pa.—Vincas Kan- 
czierius pirko farma ir hot ei i 
nuo Szelhainerio Locust Val
ley, kuria apeini* l’taminke. 
Szelliameris apsigyveno Allen
town. p. Kanezierius j»riimines 
pas save sveczius ir stengsis 
užganadyt visus 
šia.

gais-
> 300kuriame

nioniu tapo užmuszti.
Hinckley, Minu, gaisras ku

riame 400 žmonių užmuszti, 
U'h'gino

y t
7 4j!l T

žmonių 
milijonus 

1‘Znaikino tuziną miestu.
Minnesota, Idaho, (Iregon ir 

Washington gaisrai 1911) m. 
isznaikino milijonus akru misz 

ir kuriuose nesiiskai 
žmonių mira.

akru ir
rusios 
ja 
(
(

“Mo- 
ant atmint ies mi- 

Ta-

apeinu
( Jevelando rinkus kvoras

ma i>ra 1

o raudonas

ir 
kanuogeriau-

t ikejimo ir 
kurios

) menesi jc J mi ia u> Ini- lahni užimtas 
tina atsibūti daug visokiu konvencijų o ypaliii LG I I

ku žemes 
tytas skaiezius
Tu gaisru durnai matyti iki .300 
myliu ant Pacific (>kean<».

(’loquet, Minn, gaisras 
m. sudegino 1 ui to 
$.30,000,000 vertes 
niu sudegė.

1919 ir 1922 metai

r n

19b
ir miszku iki 
ir 4i>(> žmo

1922
A) >art 

mil ijonu

kimu likos 
kont raktas 
Keturi 
savo prekes
('reedon buvo 
jisai pareikalavo tiktai 12,350 
doleriu ant meto už savo darba.

Nedėliojo pripuola 
t inos I liena

ar gyvosios mot inos.
diena nesziojesi baltins žie- 

las del mirusios, 
lel gyvos motinos.

Ponas Juozas Zablackas,
vienas isz musu seniausiu gy- 
ventoju, iszvažiavo in Phila
delphia g\ dint is ant tikiu.

žaiduliu kokius ap- 
l’tarninka, mirė

i>zvaziavo

.\u<> 
laike praejta 
ligonbiitcje Motiejus Kuyaj, 50 
metu amžiaus Lenkas gyvenan- 

peczeje. J’ras- 
laidot uvems. 

k uris
nm'cjo greitu bildu pralobti per 

< 
ka,

lis Bmvmanso
kauckas užsiėmė

Jimzas Po v via it is

— Ana diena Pottsvilles sū
dė užsibaigė traicinis
.Jono Kutelaiis, kuris prisipaži
no buk jis yra tėvu (Inos Stans- 
kiutes vaiko. I’ž tai likos nu
baustas ant keturiii menesiu iii 
kalėjimu ir duoti ant auginimo 
kūdikio lyg 14 metu. Jono pati 
žinojo apie jojo 
jog (hia 
su t i ko 
liaus.

ergelis

vienytųjų \alsliju aprinkti nauja prezidenla. Iloi< 
randasi del sveeziu.

SI I

pasielgima ir 
pasiliks motina, bet 
juom gyventi ir to-

kartoda
v

r-rw** III W^*"**^' W^lf'"-
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s daug pra 
žutingu gaisru pasirodo iu\ai
riuose sz.nlies krasztuoM*. Per 

m. vasara dtiugiau kaip
.50,00(1 gaisru pranešta, 
sueikvojima daugeli
loleriu daugelis žmonių mirė. 

Suvienytu Valstijų
Biuras sako, kad 8IKr 
miszku

(

M iszku 
visu 

Sn\ ieli \ tose 
pasekmes neat- 
o nukreipiami.

— Foietgn Ij»njfuaRC Infor. Service

sako, 
gaisru 

Valstijose \ ra 
sargmno ir buv

SERGANTI ŽMONES. -
KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS. 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHAXOY CITY bus kožna rtarnlnka 
80 E. Centre 8t. nnt nntro floro.

OIIao valandos t 9 ryte Iki 9 vakare.
RODĄ SVETIK1A DYKAI.

DAKTARAS HODGENS
Pkiladellphia SpeclalHUa 

UislaeselulB Ir Chronliika Lira 
Eiki ta tea kur eaate tikri kad <au 

aite tvirta rodą Ir atsakanti medika- 
liaaka gydimą, per daktare kuris turi 
daug Mietu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka apUlKota nuo manai yra 
gvarantuotaa.

J algų aaata allpnL nervinki ar li
tuoti, nedarykite toa klaidos ka kiti 
♦aa padare, atejklte pas mane Ir pas
laptingai paalkalbealine. Laukti yra 
pavojinga.

Tidirin netvarkos, aptrauktas lie- 
t u via. aikimlmaa ir lankimu po val
giui. gasaL ivalgnlla, allpnumas aalr- 
dlea. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti

Odes ligos, Istberlmal, papueskoe, 
dedervines ir kitos odos ligos greita) 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia! Ar esate nuvargo b 
•lipni! Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu teip tai matykite ma-

kau-

BuistlnBM visokluoa* padtjlmao- 
m, tgippgl butine ir >>tyv1 sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl Ir trots nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę les ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi. 
greitai pails tat, pikti, Istbilszkuels b 
issberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas pečiuose, skausmas
luoss, skausmas gerklele, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydilu katare, astma, 
dusuli, uflmas galvoje, trumpo girdė
jimo. isctlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir spoclales ligas pilvo, inks
tu. kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

▲tstkfts ganslta rodą dykaL Po tam 
Issalscklnsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojoria.lr draslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garalnglauslus Bnropoa ir Amerikos 
Specialistas:'

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tenala yra po 

Oflaoa valandom 
nuo 9 ryte Ud B vakare.
No. 44 BROAD ST.

(1 i ra rd vilios ban- 
užsi ėmimą 

dirbs 
per sze>zis metus, (lai per tiek
metu surinks szioki toki tur
teli.

apipleszima
aplaike gera 

Pottsvilles kalėjimo kur

‘ ‘ I lecorat ion I )a v 
didele eksknrsije 
fijos iii musu 
duot i 
pr< >ga
mylemnju.

l»US 
isz Kiladel 

idant

* 1

'laja 
Fi ladelfi jieezi u

savo
liena daug 

ai va-

aplink inia
I >n v nsiems gy ven t o ja m s 
atlankyti kapus

i
ket ina

žinoti iii Mahanoju, Szenadori, 
ir kitus miestelius Iv 
ku.

<r >zamo

Atejnanczia Sereda, 14 
Mojaus turėsime 
kuris rodys 
Yra tai teipgi 
kiisas po vardu Sparks Circus, 
kuris turi naujausius aktus ir 
labai daug

SUSIRINKIMAS.

vela cirkusa 
West luini parke, 

i gana didelis čir-

visokiu žvėrių.

Sztoro,Kooperacijos 
susirinkimas bus

Jeigu 1 
parduoti narna

norite pirkti ar 
i tai kreipkiles

N’ienas Amerikos 
buvo pakviestas 
kur, tarp kitu sveeziu, 
airis.

Kai atnesze vyno, geherolas 
susirinkusius sziaip prabi-

generoias 
vakarienėm 

buvo ir
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pas savo tautieti M. V. \dlkaiti 
arba Wolfe, Jisai jumis atliks 
ta reikalu teisingai 
visame užganedinl i. 
lington Si.

ir busite
J.3G Ar

li

Minersville, Pa. 
rinskas, trenkė 
liuiu in .Jurgi Kvans, .31 metu, 
sužeisdamas ji mirtinai nuo ko 
in kėlės valandas mirė. Evans 
iszejo isz užpakalio stovincziu 
karuku prie Keadingo stoties 
tiesiog prieszais automobiliu ir 
likos pataikintas.

— Jonas Be
su automobi-

Mount Cannel, Pa. — Miko
las Dauksza, 48 metu, mire Ne
dėlios ryta Asldando ligonbu- 
teje, sirgdamas nuo kokio tai 
la i ko.

m
C

— Gerbiamieji, asz turiu jus 
inspeti, jog iszgeres biski per
daug vyno asz turiu bloga in
proti kolioti airius. Per tai jei
gu ir sziadien tas atsitiktu, 
tai neinsižeiskite delei to.

Nespėjo generolas baigti
vo kalba ir atsisės, kaip pasi
kėlė airis:

— Gerbiamieji, —

sa

kreipiasi 
jis in vakarienes dalyvius, — 
kai asz
asz turiu blogu inproti pasitve 
res už sprando mesti lauk tuos 
kurie blogai apie airius kalba. 
Todėl praszau jusu

iszgeriu perdaug, tai

neimti už 
bloga, jeigu tatai ir szi vakara 
atsitiks....

Liet.
szerinink n
laikytas Panedeli 12 Mojaus, 7 
vai. vakari*, Kooperacijos szto- 
rc prie 511 W’. Centre St. V’isi 
szerininkai privalo priimt i 
Ims daug

Komitetas.

nes 
svarbu reikalu atlik-

11. —- Komitetas. (t.<39

DABAR DAILUS LAIKAS 
TRAUKTI F0T0GRAPIJAS.

Pavasaros laike 
šia s 
jas nes

yra genau- 
laikns traukti fotograpi- 

vanduo, dailus oras ir 
kiti dalykai yra daug atsakan- 
tesni del padirbimo
fotogra|)iju. Traukiu ir dirbu 
fotograpijas 
bnda.
padarau didelius.
netais reikalais kreipkitės pas 
mani* o busite visame 
dint i.

geresniur>

pagal naujausia 
Isz mažių fotograpiju 

Su virszmi-

uzgane- 
(t.f.m.2.3) 

A. Aponika
205 E. Centre St.

Ant virsziaus

ANT PARDAVIMO
Du geri namai 5.37 ir 5<39 WT. 

Spruce ulyezios ant kampo. Lo
ttis turi 25x125 pėdas. Atsi- 
szaukite greitai po No. 539 5V. 
Spruce St. Malianov City, Pa.

(t.m.23)

ANT PARDAVIMO 4
Du geri namai su gerais ilrei- 

nais po No. 501 ir 50.3 W’est
r> 
po

Maple ulyezios ant kampo B. 
At si szti u k i te ant frunto 500 W. 
c’-truce ulyezios pas Mrs. Seik’-Ik 
ienia Malianoy City, Pa.

(t.m.20

~~ ANT PARDAVIMO
Namas del vienos szeimynos,

Penki(>3« W. South St.prie 
ruimai, geram padėjime. Par- 
siduos pigiai. (t.39

A. Coulson 
639 W. Spruce St.

Darbai gerai ejna, žmo- 
t riiput i privažiavo isz 

minkszt uju.
netinginianje, nes dirba ant 
naktinio szipto prie namineles.

mu ir
Motereles

nes
teipgi

Pottsville, Pa. -
ryta iszvažiavo in New Yorka 

Siemiene kur
laivo iszplaukti in Lietuva Se- 

palydejo josios 
duktė Ona Gražiene, kuri grau- 
džei atsisveikino su motvnelia 
linkėdama laimingos keliones 
ir greito sugryžimo.

I *a nedelio

pom •miene sėdo ant

red oje. Jaja

ANT PARDAVIMO

Du namai turi po 4 kamba
rius ir gerėta. Geram padėji
mo, g*eroj vietoj. Atsiszaukit 
po adresu 510 E. Market St., 
Malianoy City, Pa. (t..39)

NAUJI MUZIKALISZKI 
VEIKALAI.

•j

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

“Ak Likie Sveika
“Myliu Lietuva.
“Pas Motinėlė
“Butu Darželi
Galima gauti pas leidėju

y y 

y y

(m.11)

1

y y

y y

50c.
50c.
50c.
50c.

NEGALĖTU PADARYT 
KAD IR NORĖTU.

Motina užpykus ant savo sop 
tiniolikos meteliu dukters kad 
zulina naktimis bambiliuje su 
visokius szpicleis, paszauke:

— Ar tu nosisarmatini teip
elgtis? Zinokie, jeigu tavo te

žinotu, tai grabe

mamyte kalbi,

vas apie tai 
apsiverstu!

—— P j k a tu 
jau to tai nepadarytu, juk pa
ti žinai, kad musu tėvelis likos 
sudegintas. Kaipgi jisai galė
tu apsiverst!

N

ANT PARDAVIMO.

Szesziu ruimu 
grižkeliu arti Brandonville, 
Pa. Geras tvartas 28 per 38 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 akieriai isz- 
dirbtos žemes. Parsiduos pi
giai. \Kreipkites ant adreso.

Z. F. Rynykewicz 
Advokatą,

Shenandoah, Pa.

namas prie

(t. f.)

J. A. Žemaitis
315 S. West St.,

Shenandoah, Pa. 57 DEY ST.

KAS NORI RŪKYT 
puiku tabaka, tas tegul 

kreipiasi pas mus.
EUROPA BOOK CO. 

NEW YORK.

NUBAUSTAS!
— u "»■;» —;......... t......... .  '-

O IS mjižas vaikas išdykavo, todėl jo
AJ p-intinn nnr^iaVA bari iic >i<»<rniia n.l 

■ trupučio.
I

J y

c

6^ motina pareiškė, kad jis negaus nė 
__ ----- - trupučio.

WJ BAMBINO
~žv- r'.// Ircff. 8. V. Pat. Biure.į -Ireg. 8. V. Pat. Biur».

Matai ka jis daro!
Palauk, kuomet jj sugaus motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji- 
|F mu Bambino po ranka', kuomet jie to rei-

p***- kalingi. Jei jie išvemia dalj savo maisto,
turj vidurių diegimą, jšputimų, viduria- 

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greita i,''kai p greitai jų sistemą perims šitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių pdliuousuotojas.

kalingi. Jei jie išvemia dalj savo maisto, 
vinią—duokite jiems Bambino be jokio 
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Į KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ f JIE NET PRAŠO DAUGI AUS!
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MIRTINAS TAKAS” KURIS PADARE DAUG BLEDES AMALFI, ITALIJ0I.

tnk;i”I*aveikslą-, par<>(h> “mirtina 
nuslydo t iikstauczci tonu žemes ir aknieiiu, 
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t "Ji

žmonių. Priežastis nushdimo 
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riaudama> szi ml u-
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PUIKI ANGLISZKA KATEDRA KERSZINA SUGRIUVIMU.
katedra kuri stovi vidnrije miesto Cologne kerszina sugriuvimu, nes pa- 

negali iszlaikyti tokios
meldže svieto idant rinklu auka-
jaja užlaik) t ant atpiinties

Kologniszka 
matai pradeda sutrupinet ir 

___________

Kaip iszrodo viduris Costa 
Rico vulkano.

Szis paveikslas ai it r:iuk1 as 
nuo didelio vulkano Irazu, Cos
ta Pico, kuris 
tiek b ledos. I 
“žiotis” 
galima matyti 
ant kranto keliu žmonių kurie 
iszrodo kaip \iibalai.

sunkiui) bes. Dabar katedrine kamisije 
ant pataisymo kiitodros 

ai '■ jnanezios gent kartės.
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Kaip yra didele 
tojo deganczio kalno, 

isz stovincziu
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