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Isz AmerikosII

Vienas lietuvis užmusztas du 
sužeisti automobilio nelaimėje.

Tamaqua, Pa. — Ant Potts- 
villes plento, artimoje Schuyl
kill parko, važiavo Jonas Tau
ras, Antanas Czerneckis, Ona 
Lutkuvienc ir pati Stanislovo 
Kregzdžio isz New Filadelfijos 
kur lankėsi ant szokio Subatos 
nakti. Kregždis pavėžinėjo nes 
tai buvo jojo automobilius, o 
kada užsukinejo ant kelio, ma
tyt padare klaida, nes vietoje 
-sulaikyti automobiliu, tai už
dėjo koja ant gazo, staiga i szo- 
ko ir apvirto. Tauras, 22 metu, 
likos tuojaus užmusztas, Czer
neckis isz New Files ir Kregž- 
diene likos sužeisti. Kuna už- 
muszto atgabeno pas seseria 
Lutkuvienc in Kaska William 
kurio laidotuves atsibuvo 
Utarninko.

kada ūžt emi no

vidų, 
regini.

laidotuves

Penkin
Olgli Lukaszek

Samogonka truko, užmusze 5 
metu mergaite.

Wilkes-Barre, Pa. 
metu senumo
likos užmuszta o josios 13 meti
ne sesute Mare randasi ligon- 
buteje Nantike pavojingai ap
deginta, kada juju name truko 
30 galonu samogonka kuria ba
dai naudojo burdingieris, pa
licije jojo dabar jeszko, nes po 
eksplozijei dingo.

Motina mergaieziu ir josios 
kaiminka Komosza teipgi bai
sei apdege, gesindamos lieps-

Nepaprastas atsitikimas ant 
strytkario.

Pottsville, Pa. — Ant kampo 
Minersville ir Centre nlycziu, 
stovintis palicijantas, matyda
mas kad vienas isz karuku sto
vi ir nesijudina isz vietos, mo
savo su ranka idant karukas 
ejtu tolinus, o
kad ant karuko nesirado mo- 
tdrmano, perimtas akyvumu 
nuėjo in vidų pažiūrėti kas ten 
atsitik o.

Vo's inkiszo galva in 
paregėjo nepaprasta
Ant suolelio gulėjo kokis tai 
žmogelis, kuri 
plake per peezius kiek tik iu- 
mane. Manydamas jog ji mo- 
tormanas nori užmuszt, inpuo- 
le in karuka kaip bomba ir no
rėjo panaudot paika, bet pri- 
begias prie žmogelio dasipra
to t nejaus kas ežia užėjo. Tuo- 
jaus nusivilko surdota, užrai
tojo rankoves inkiszo ranka in 
burna gulineziam,
mas... nauja setą netikru dan
tų. žmogelis padėkavojo už pa- 
gialba, ajszkindamas, buk ka 
tik apleido dentista kuris jam 
padirbo naujus
prie ju nebuvo papratę 
tvs nuslvdo 
gias kad nepagialba palicijan- 
to.

kunduktoris

iszt raukda-

danl is, o kad 
s, dan- 

ir butu užsprin-

Namas, motina ir keturi 
vaikai sudege.

Millinocket, Me.
.John Bragan ir josios keturi
vaikai sudege deganeziam na
me kada kilo ^Lgnis

M rs.

isz ryto..
na nuo morgaicžiu.*l^ksprozije Tėvas ir du sūnūs iszsigialbejo 

szokdami per Įauga, du isz juju 
baisei apdegė ir kaip rodos 
mirs. Badai tėvas atsikelias isz 
ryto užkuro peczin in kuri in- 
pyle daug karasino. Staiga i 
liepsna iszkilo in lubas, nuo ko 
užsidegė o liepsna staigai pra- 

' vi*sa ! 1 ' .f "J 
miegantieji ant, virszaus netu
rėjo laiko iszsigialbet.

davėsi girdėt po visa miesteli 
Askam.

Ėjo in lova apsiginklavęs.
New York. —■ Konstantina 

Mąstą liepė aresztavoti savo 
vyra už nepadoru pasielgi lie
jimą, o tai už i 
nakti ejdamas in lova pasiim
davo su savim kirvuką in lova. 
Sudže paliepė Mastui idant to 
daugiau nedarytu, o jeigu no
ri turėti kirvuką su savim ka
da atsigula, tai tegul pristoja 
prie Indijonu. Mastiene sake 
buk josios vyras yra labai už- 
vydus ir per tris menesius atsi
guldavo su kirvuku, kuri laike 
po paduszka. Moterėlė bijo 
idant kokia nakti jai nenukirs
tu patogios galveles, nes karta 
pabudias, pagriebė kirvuką ir 

jai užduoti

tai, kad kožiia siplatino po

buvo užsimosojas 
ypa in krutinia.

Pagimdė penkis kūdikius 
ant syk. 
Tex.

J

EI Phso, 
Genthino pati, 
gimdė penkis kūdikius — dvi 
mergaites ir tris vaikus. Visi 
gyveno tiktai trumpa laika. 
Genthino vra meksikoniszkas 
fermeris turintis 50 metu o jo
jo motere 28 metus.

Kalnas užgriovė 18 žmonių.
Meksiko City, Mex. — Nuo 

kalno Pilon, nusirito dideli plo- 
cziai žemes ant Misantla kai
melio,-užgriaudami asztuonio- 
lika žmonių. Ana diena buvo 
tenais drebėjimas žemes ir ma
noma, buk žeme nuo kalno at- 
siliuosavo ir nukrito ant kai
melio. Žmonis tuom atsitikimu 
toip persigando, jog apleidine- 
ja namus jeszkodami sauges- 
nios vietos.

Kiaule su sloniaus triuba.
Lapeer, Mich. — Nepapras

tas parsziukas užgimė ant fer
mos Wilmero Glick,
ežio Lake Pleasant, kuris vie
toje snukio turėjo ilga sloniaus 
Uipha* .Pftrszjnkas gyveno tik

Juliaus 
ana diena pa-

gyvenan-

.'U >
iYiftlMjdaft.fDi;4jH. E. $op-

per, indejo parsziuka in.dide- 
lia bonka alkoholiaus ir dabar 
rodo ji savo aptiekojei

st uba,-jog

Turėjo už ka skunsti nelaba 
jauniki.

New York. — Negana to kad 
Charles Clark nedalaike duoto 
žodžio Mariutei Jesse, kad ne
pasirodo prie altoriaus pagal 
duota jai prižadejima, jog su 

už ka butu jam
bet kada persitik- 

deiman-

jaja apsives, 
dovanus, 
rino kad padovanotas 
tinis žiedas buvo nupirktas fer- 
sztori o vietoje deimanto rado
si žiede paprastas szmotelis 
stiklo, to buvo už daug ,Mariu
tei, kuri paliepc nelaba Chalu- 
ka aresztavoti už prigavima.

Ziegoris iszdave vagi.
Marion, Ind. — A t ėjas in 

sztora kuriame atsibuyinejo Ii- 
Ii. Simons, pasiėmiau, 

stovinti budinamąjį ziegoreli 
po pažaste, jau ketino laimin
gai iszejti isz sztoro su savo 
laimikiu, kad sztai
pradėjo skambyt gvoltu. Loc- 
nininkas su pagialba žmonių 
suome vagi atiduodamas ji iii 
rankas palicijos.

citacije

ziegoris

su

II"
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PRIĖMIMAS NAUJO KARISZKO LAIVO. ISZ VISU SZAUU

liava
* - X maszto.

priėmė nauja • 
’’ ku-

Kada, valdže 
kariszka lai va “Trenton 
ri padirbo Filadelfijoj, atsibu
vo svarbios' ceremonijos. Lai- 
voriai atiduoda garbe kada, ve- 

likos iszkabinta ant

Atrado užliekas krikszczio- 
niszko persekiojimo.

Falkstone, Anglijo. — Dar
bininkai kasdami pamatus ant 
nauju namu, kur kitados stovė
jo senoviszkas rymiszkas mies
tas, surado kryžu ant kurio ra
dosi prikalta ranka ir koja nes 
kiti kaulai buvo supu via. Yra 
tai užlieka nuo laiku kada 
krikszczionis buvo persekioja
mi per rymiszkus valdytojus. 
O gal tai kaulai kokio kanky- 
tojaus kuris paneszc kryžiava 
mirti už Kristaus mokslus. 
Kaulai ir dalis kryžiaus likos 
nusiunsti in Ryma.

Siberokai daro daug vodkoa 
isz grudu.

Moskva. — Siberįįos gyven 
tojai turėdami užtektinai gru 
du sunaudoja juoisus ant dary 
mo vodkos kuri yra daug ge 
resno ir drūtesne už Ameriko 
niszka munszaine. Paczioje Ja 
niseiskoje gubemijoi sunaudo 
jo 72 milijonus svaru grudi 
ant padarymo vodkos kurios 
verte daejo lyg trijų milijoni 
doleriu.

Ugninis stulpas.
Sofia, Bulgarije.

tanczei gyventoju ir kaimuo 
ežiu gyvenaneziu czionais teif 
persigando ana diena, jog ap 
leidę savo namus bego in kai 
nūs. Priežastis to, buvo pasiro 
dymas ant danginus milžinisz 
kas ugninis stulpas, kuris šie-

— Tuks

Jeszkojo zuikio, rado skarba.
Coal Gate, Okla. — Jonukipf 

Huckaby, 14 motu vaikas, ls^1( 
ėjo szaudyt zuikiu. SutiĮip^ 
viena kuris inbego in supuvusi 
medi. Užsiunte szuni idant išz- 
kastu zuikeli, bet laike to dar
bo vaikas užtemino terp szak- 
nu bleszine skrynute. Isztrau- 
kes radini numuszo antvožą, 
suradęs joje deszimts tukstan- 
czius doleriu bumaszkosia. Pi
nigai paėjo 
szimts metu.ą<Jgal ir labai blo-

nuo penkesde-

gai atspaųdinti, todėl tėvas 
vaiko nusiuntė pinigus invaiko nusiuntė pinigus 
Washijigtoiia idant apmainytu 
ant geresniu.

4 4

Norėjo suramyt vyra bet vy
ras ramino kita.

Baltimore, Md. — Kada jo
sios vyro meile pradėjo užgest 
Ema Kimbaeh, pirko jam vėli
ni piana idant galėtu savi' pa- 
silinksmyt ir sėdėtu namie, 
teipgi pirkinėjo jam gerus dra
bužius ir davinėjo keliolika do
leriu ant prah'idimo, bet Jonu
kas nebuvo isz to užganadytu. 
Vii'toje nusiramyt ir paeziule 
glamonei ir būti jai už tai dė
kingu, tai tas rakalis linksmi
no paczia kito.

Ema per diena dirba fabri
ke, kada jiji iszejna in darba 
Jonas pasiszaukes 
gia kai minką
jaja ant piano ir glamonėjosi 
pakol jujn ana diena paeziule 
neužtiko. Žinoma buvo draskv- • 

mas veidu ir pleszimas plauku 
ir ant galo moterėlės stojo sū
do, bet Jonukas pasiemias savo 
kropszi iszdume in platu svietą 
palikdamas paczia ir mylema.

• B BŽinios isz Lietuvos.

savo pa to
pai in ksm i nėjo

Vagys pasikasė po kunigo 
butu.

Kaunas. — Sziomis damo
mis Kauno kriminaline polici
ja sulaiko viena žinoma vagi. 
J’ardani vagis prisipažino, kad 
jisai pasikaso po kunigo T. Ži- 
linskio (Aleksote) butu ir gra- 
sinHamas ginklu atome isz jo 
apsiausta, 
kad jisai su 
dienas kaso 
Žilinskio butu, 
butą, rado tik 3 
riuos ir pasiėmė.
sakydamas, kad 6 dienas taip 
sunkiai dirbos 
neturėjo ir 
papulti kalėjimai!. Bet verks
mai nieko negelbėjo ir ji tuo- 

Kauno kaleji-

Vagis, Ipapasakojo, 
savo draugais, 6 
žemes po kunigo 

Insibriove in 
apsiausius, ku- 

Jisai verko,

jokios naudos 
dabar dar reikia

jau 
man.

nugabeno

Nusižudė mokinys.
Kaunas. —

ir sumusztas, 
inmete in apdū

Apvogė ir inmete in upeluka.
Kingston, Pa. — Negana kad 

likos apvogtas 
tai pleszikas
ka savo auka Antanu Krzvvic- 
ki, 40 metu, kur butu prigeriąs 
kad ji nebūtu in laika žmonis 
užtikia ir iszgialbeja. Palicije 
nužiūrėjo Petra Jarusevicziu, 

“ Petras Ban-
Larksvilles už taji

kuri visi praminė 
ditas’’ isz 
darbeli ir uždare Wilkes-Barre 
kalėjime.

Sziomis di(‘iio- 
mis»nusiszo^e mokinys Jurgis 
SvetiInikovas (Kotuszes aiksz- 
to Nr. 11) 20 metu amžiaus. 
Darant krata rastas rasztelis 
kad jo nusižudyme niekas ne
imtu kaltinamas. Nusižudvmo 
priežastis nežinoma.

Per mažos aukos, apleido 
parapije.

Dvarininkai,
— Musu “darbsztusis

met u

Akyvi Trupinėliai.
Cukrus randasi konia 200#

auguolesia ir medžiuosia.
* Biblijoi yra minavotas 

szuo trisdeszimts tris kartus.
rUik viena pora isz tuks-

dagyvent

išžiok e in pada il

tanezio susilaukė 
auksiniu sukaktuvin savo vin- 
czevones.

* Erelis
ges 6000 pedn augszczio, ta pa
ti padaro ir juodvarnis.

Meksiku likos surastas 
liktoris isz gryno sidabro ku
ris svėrė 2750 svaru. Iszpanįje 
liktorių pasiėmė sau.

*

, ISZMINTINGIŽODŽEI.
/ r——.................

o pasisziauszimas

• Bjauriausi Hipiai yra isz- 
tariami tankei tylumoje.

Kare yra kūdikiu pasi- 
sziauszimu, 
yra duktė t u rt ingy stos.

Karalius kuris kovoje 
prieszais savo padonus, kovoje 
prieszais pats save.

Tarų ne reikė turto kuris 
nemokami jojo iszmintingai su- 
navidojį, .. ,

* Vienatiniu budu turėti 
prioteli, tai yra būti paežiam

l . i

*

Vienatiniu bud u turėti

prięteliu,

Didele nelaime ant laivo.
Balandžio 11 d. 

gryžtant gar- 
isz Aly- 
Prienais

laivis 
taus

Prienai. — 
18 vai, 30 niin.

I kirbi įlinkas 
Kaunan, ties 

vandens verpetu užnesztas ant
iszardytu tilto atramų per
verstas ant szono ir pusiau per
laužtas. Keleiviai 
tik dėka drąsiu Prieno darbi
ninku, kurie savo gyvybe staty 
darni didžiausiam pavojui, szo- 
ko nelaimingųjų gelbėti (tarp 
iszardytu tilto atramų vanduo 
riekdamas veržiasi ir kiekvie
nu kartu gali luotas būti ap
verstas, o tuo labiau, kad jau 
tome.) Nežiūrint visa to, gabel- 
ba uniu laiku suteikta. Szis at
sitikimas invyko, gal, del val
džios atstovu apsileidimo, 
pavojingos vietos
ženklintos. Sziuo garlaiviu 
ta vagonas avižų, du — rugiu 
ir keliosdeszimtys pudu laszi- 
niu. Avižos buvo sukrautos ant 

garlaivio dalies
virszaus, kurios garlaiviui lū
žūs ir prieszakiu labiau nu
grimzdus vandenin visos žuvo. 
Rugiai-sukrauti vidury, vienas 
vagonas — prieszaky, o kitas 
— užpakalinėj garlaivio daly, 
kadangi už pakuline garlaivio 
dalis vandens užneszta ant isz
ardytu tilto atramų, tai isz jos 

grudai lengviau iszgelbeti.
| nas daktaras insimylejo in Ma-

iszgelbcti

nes 
upėj nepa- 

vež

prieszakines

priesz 
parsikvietė isz

Sziauliu apsr. 
“ klobih 

nas iszsigabeno, bet iszsigaben 
•damas ir apie savo inpedinius 
“pasirūpino. ’ ’

Viena szventaidieni 
iszvažiuojant
Radviliszkio Džiakona, sukvie
tė parapijonis ir pareiszke: 
“ Kaledavones jus duodate ma
žai, isz jos asz vos-vos galėjau 
p ragy venti. Cž toki jusu elgesį 
asz per pamokslus ne karta jus 
bariau, bet tas nieko negelbė
jo. Taigi dabar in mano vieta 
niekas nenori eiti; 
norit ateityje turėti kunigą 
ežia įlojau džiakono 
doj pasiraszykit visi

parapijonis ir

tai, jeigu

ak v va iz- 
seni ir

jauni, didi ir maži, vyrai ir mo 
terys, kad ateity duosite nuo 
kiekviena ka savo žemes kle- 

goreziu javu.
szitam

poperi pasiraszyi 

kos,

bonui po viena 
Buvęs ten džiakonas 
klebono pareiszkimui pritarė, 
bet žmonių balsai skilo: vieni 
— sutikti, kiti atsisakyti. Ga
lop, dauguma sutko, tik jau 

atsisakė:
Lai pasiraszo, sako, marszal- 

— jie isz to duona valgo.“ 
Pusiau apvilkus, pusiau laime- 

klebonelis Dvarininkus 
apleido.

Dabar turime jaunesni; isz- 
kalbingesni, tik kol kas mažiau 

klebonėli. Da- 
, nes baž- 

nyczioj kol kas nemitinguoja, 
mitingus siūlo daryti rinkoj; M • 1 1 1 W

jos,

“darbsztesni,“ 
vatkosz szio nemėgsta

bucziuoti rankas isz tolo žmo- 
gui nekisza.

Ir Amerike privalo užvest 
tokias tiesas.

Viednius, Austrije. — Jeigu 
nuskriaustos moterėlės gerai 
iszplaka kaili savo vyrams, ku
rie draugauje su kitoms mote
rimis arba paleistuvėms, tai 
turi pilna tiesa teip daryti pa
gal nusprendimą augszcziausio 
sūdo. Ana diena, atsibuvo teis
mas tūlos poreles, kur motere 
užtiko savo vyra glebtje kitos 
moterėles, už tai gerai apdau
žė savo prisiega kuris jaja vė
liaus apskundė, bet privalo pa- 
naszei pasielgti su savo vyrais 
kurie lauže tiesas vedusio gy
venimo.

Butu gerai, kad ir Amerike 
panaeszes tiesas in vestu del 
moterių Tiriu vyrai jeszko pri
siglaudimo prie kitu.

vynioliktam

Paszpartai in dangų.
Leningradas, Rosije. — De- 

szimtmetije ru- 
siszka valdže iždavinejo gy-
minems mirusiu ypatų paszpar- 
tus idant lengviau ir be jokio 
ergelio gautųsi in dangų, kaip 
parodo ka tik surasti dokumen
tai senoviszkuosia ka-puosia.

Tokio paszpartai pas Szv. 
Petra buvo ižduodami tik tur
tingesniems numirėliams ir 
kagztavo gana brangei likusiai 
szeimynai.

rudai lengviau 
diena 
Kreveckui Gdaliui

atvažiavus

Užsmaugė paczia, likos paleis, 
tas, bet pats sau atėmė gyvastį.

Temeswar, Vengrai. — Jau-

ke nuo žemes lyg saules. Žmo
nis spėja buk tai ženklas kru 
vinos kares.

Nepaprastas deimantas.
London. — James Novick, 

kuris jeszkojo nuo daugeliu 
metu deimantiniu kasikiu Af- 
rike, pribuvo ana diena in Lon
doną, turėdamas puiku eme- 
raidini geltona deimantą. Yris 
tai vienatinis tokis deimantas 
ant svieto. Auksoriai jam pa
siūlė penkis milijonus doleriu 
,už ji bet Novick ne nori persis
kirt su juom.

EMIGRACIJOS 
INSTATYMAI.

7----------- v j"
Daugelis klausymu užklaus

ta kasdien apie imigracijos in- 
statymus ir imigracijos proce
dūra. Dabartiniu laiku labai 
sunku duoti kokiu nors pata
rimu apie tuos dalykus. Kvo
tos instatymas kuris paskiria 
ir sulaiko ateiviu iimigracijai 
Suv. Valstybes užsibaigs Bir
želio 30, 1924. Ir dabar Kongre
sas svarseto nauja instatyrtla 
sulaikyti imigracija, kuris in
statymas užims dabartinio in
statymo vieta. Naujo instaty
mo aprūpinimai dar nežinomi

ir
Rytojaus 
pirkliams 
ir Samuniekui Irsziui pasam
dyta darbininkai ir jau norėta 
gelbėti grudaič bet p. burmist
ras uždraudė tai, nors iszkarto 
buvo leidos. Policija sziame rei 
kale nieko nedarė.

— Baldandžio 12 d. anksti 
ryta už miesto ant plento rasta 
lavonas Juroniukes Mares.«
Mirties priežastis neisrasta.

Jauniokai szaukiami.
Vilnius. —

nuo sz. men. 2.r
men. galui bus imami jaunio
kai kariuomenėn.
gimė 
riems

Paskelbta, jog 
3 d. ligi Gegužes

Paszaukti
1903 metais, ir tie, ka
stoj imas kariuomenėn 

buvo atidėtas.
Varžytines del Marijkvites 

kūno.
Szirvidai, Szakiu^pskr. —

Kovo 10 d. ežia pasijįiire pil. K: 
Astrauskieho, kuri buvo mari^ 
javitu pasekėja. .Jo^.dukte
vo nusistaeziusi palaidoti savo 
motina marijavitu kapinyne, 
bet Z. Panemunes klebonas rei
kalavo kad a. a. Astrauskiene 
butu palaidota kataliku kapi
nyne, pasiremdamas tuomi, 
kad a. a. Astrauskiene pasku
tiniais sakramentais aprūpino 
kataliku kunigas. Varžytines 
priėjo prie to, u. kad “ reikėjo

pasiremdamas tuomi

szauktis policijos phl^Mb'os. Po 
ilgu ir gana nemaloniu ginezu 
dukteriai pasiseko palaidoti

rinte, duteria turtingo fabri
kanto ir gyveno laimingai per 
kelis menesius pakol in juju 
laime neinsimaiszc “

Buvo tai aficierius isz 
dragūnu pulko.
pirmutinis kuris užtiko meilin
ga porelia glebije, nes jojo Ma
riute teipgi insimylejo in afi- 
cieriu. Užtikęs apgavinga pa
czia su ąficieriu, kuris szoko 
per langa, palikdamas savo my 
lema rankosia inirszusio vyro, 
kuris mėtėsi ant josios kaip 
žvėris,

tasai trc-
czias.

Vyras buvo•/

pagriebė abiem ran
kom už balto kaklo ir smaugė, 
pakol gyvastis neiszleke isz 
kūno.

Po žadintai nusidavė ant pa- 
licijos, apreiksTldamas perdeti- 
niui ka padare ir likos uždary
tas kalėjime. Sudas pripažino 
daktara nekaltu, o kada paliuo 
guotas apleidinejo suda, dau
geli moterių apibarste ji žie- 
daią.

Bet kas isz to ! Nervai jauno 
daktaro teip suiro, jog kur 
tik ojdavoj tai rodos matydavo 
savo jnoteria kuria labai my
lėjo. Tiejei regėjimai jam ne
duodavo pasilsio diena ir nak
ti, ant galo negalėdamas il
ginus kentėti savžines iszine- 
tinejimu, atėmė pats sau gy
vastį per nusiszovima. Aficie- 
riauš lyg sziai dienai nesurado
baldai iszbego in Amerika jesz-

bet gal bus Mitoki nuo dabarti
nio kvotos instatvmo.*

Todėl patartina norintiems 
parsitraukti gimines arba 
draugus Amerikon f palaukti 
pakol sužinos naujo imigraci- 

aprupinimus.

^imines

jos instatymo
Daugelis ateiviu gavo nume
rius nuo Amęrikos konsuliu už
sienyje bet tie numeriai nepa- 
velins jiems keliauti Ameri
kon, vistiek turės laukti Ame- 
rikoniszkos viztfs, ir naujas in- 
statymas gali labai apsunkinti 
iszdavima vizų. Imigrantai ku
rie isz anksto perka laivakor
tes nuo agentu, ir vėliaus nega
li jas vartoti, negauna atgal 
savo pilnus inmoketus pinigus, 
paprastai agento procentas 
(paprastai 10%) numusztas 
nuo pilnos sumos. Todėl ta vis
ką reikia isz anksto apžiūrėti.

Ir tas pats su ateiviais szioje 
szalyje kurie nori vykti užsie
nyje ir kurie tiki, jog bus in- 
leisti ateinaneziais fiskalisz- 
kais metais sulyg aprūpinimu 
dabartinio kvotos instatymo. 
(Section 2), ir tas pats su pilie- 
cziais ir ateiviais kurie mano 
parsivežti ateives moteres. Tu
rime atsiminti, kad dabarti
nis kvotos instatymas tik eg
zistuos iki Birželio 30, 1924, ir 
be abejo Kongresas isžleis nau
ja instatvma.

i *

Kongresas ketina užtvirtyt 
bila kuris duotu Filipinams 
laisvia po dvideszimts-mėtu, 
palotu po tam i^krinkti 
savo gubernatorių, o kamiso- 
rius butu iszrinktas per Šuv.
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SAULE

KAS GIRDĖT
Tiejei, kurie tvirtina buk 

dvasios nepersergsti gyvųjų 
nuo visokiu nelaimiu tegul ge
rai apmansto szita atsitikima:

Kada lordas Dufferins buvo 
atlankęs savo dranga Irlandi- 
joi, staigai pabudo pusiaunak
ti prijausdamas kokia tai ne
laimia ir baimia. Atsikėlė isz 
lovos ir nuėjo prie lango, idant 
inkvept truputi szviežio

. .. ................ ... .......... ....... .. ........... ..................
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Vieny-lis” raszo in laikraszti 
be” se'kancziai:

“Atbėgo pas mane sena, drū
ta moteriszke ir praszo para- 
szyti laiszko in sunn Amerikon, 
Brooklvnan.
ka, tiesiog ji visa aszaromis 
apvilgino. Visko mes primela
vome, o ant galo dolariuka pa- 
praszeme! Geri tie Ameriko
nai, prakaituotu savo centu ne
sigaili. Laikotarpy dvieju me
nesiu moteriszke gavo 2,000 li
tu, tai jau per viena valandėlė 
liko buržuika. Moteriszke, ap-

(t

Paraszeme laisz- 
visa

APLEISTAS KAPAS. lo
lAetaivlMkM •nbectav

K. RĖKLAITIS
MVelykas teko 

miestelyje
V iena s 

szvost
Antra Nedelia Gegužio me

nesi je pripuola ‘*Mptinos Die
na,” Kurio apvaiksztinejo pra
ėjusia Nedelia po visas Suv. 
Valstijos idant atiduoti garbe 
mirusiai ir gyvusiai motinai.

Užmirszo valandžiukei kas
dieninius reikalus, pažvelkime 
in. musu motinos szirdi, su
prask i mo\ savo motinėlė. Tau, 
Geroji, Motina, skiriu tas eilu
tes. 

„ . ....... ........ ... .  4

Niekuomet gyvenime nerasi-

man
9

oro. t - -- -- - -
ianip paregėjo nepaprasta re- aįc|žiaugus nuneszo in klebono

me taip jautrios, jausmingus,
Prieszgejima: Priesz narna stovėjo 

kokis tai szeszelis, kuris turėjo 
ka toki ant peczin szokdamas 
pasiutiszka szoki. Kada lordas 
Dufferins prisižiūrėjo jam ge
riau, pamate, jog tai buvo gra
bas ant peczin tojo szeszelio.

Lordas ta nakti visai nemie
gojo o ant rytojaus pradėjo 
jeszkoti aplinkui narna slaptin
ga ypata su grabu. Nieko ne
surado.

Praėjo keliolika metu ir ko
ma užmirszo apie taji regėjimą, 
likos paskirtas ambasadorium 
in Paryžių, ant jojo garbes isz- 
duota puikus pietus ženklyvam 
hotelije ana diena. Paskirta 
valanda atėjo Dufferins ant 
kurio lauke sekretorius, mels
damas, idant inejtu in elevato
rių kurinom ketino nusiduot 
ant treczio laipsnio, kur atsi- 
buvinejo pietus. Staigai lordas 
sukliko isz persigandimo, vau 
kas kuris vare elevatorių, buvo 
tai tas katra mate taja nakti 
Irlandijoi kuris ant pecziu tu
rėjo graba.

banka, kad ten jis pasidžiaug
tu. Bet klebonas — tai ne boba: 
jo galvoje tiek daug smegenų, 
kaip dideliame puode žirnines 
koszes, jis 
verstis 
praszo pinigu, tai jis sake, kad 
tu pinigus 
ežiai, tai jis 
siuntos “ 
žiu, ir jis tu 
gražinti. Moteriszke liko pa
tenkinta, kad jos pinigai pasie
kė tokia augszta vieta. Taigi 
atėjus ir vėl ji manos praszo 
raszyti laiszko, kad vėl sūnelis 
atsiimsiu dolariuku.
sakiau, nes pagailo 
Amerikoniuko; jis sunkiai už
dirba dolariukus. Taigi ant ma
nos pyksta klebonas, kad asz 
nuo jo nusukęs koki 100 dola- 
riu; bet iszgelhejau 
niuko kiszene ant $100.

su bobomis moka 
Kaip moteriszke pa

dovanojai bažny- 
tuos pinigus isz- 

Ryman”
pinigu nebegalis

pas_popie-

Asz a t si
ma n to

Žinoma, kad neinejo in vidų 
elevatoriaus, nes greitai nuėjo 
in kancelarije hotelio idant da- 
žinoti daugiau apie slaptinga 
tarnu. Da neaplaike reikalau
jamos informacijos, kad sztai 
davėsi girdėt baisus trenksmas 
nutrukusio elevatoriaus, ku
riame likos užmuszta trys žmo
nis o du mirtinai sužeido. Terp 
užmusztuju radosi ir varytojas 
elevatoriaus. Niekas nieko ne
žinojo isz kur vaikas pribuvo, 
ne jojo pravardes ne kur gyve
na, nes dinsta buvo aplaikes 
vos keliolika valandų.

Lordas Dufferins apsisaugo
jo baisios mirties už ka yra dė
kingas vaikui kuris jam pasi
rodė taja nakti Iriandijoi duo
damas jam suprast apie nelai
me.

Ameriko-
> t

Panasziu atsitikimu atsitin
ka labai daug, nes Lietuvos 
žmonis manydami kad czionais 
renka auksa nuo nlycziu isz- 
naudoje Amerikieczius 
keis budais.

VISO-

motore-

In “Chicago Daily News” 
korespondentas George Witte 
raszo dideli straipsni apie gin- 
szus Lietuviu su Lenkais. Tas 
straipsnis tapo perspausdintas 
ir “The Evening^un” Balti- 
moreje. Korespondentas sako, 
kad Lietuviu užsienio reikalu 
ministerija jam pranesznsi, jog 
Lietuviai su Lenkais esą karo 
padėty, ir tol bus, kol Vilnius 
negryž. Taipgi buvo pareiksz^ 
ta, kad Lietuviai apsivylė Tau
tu S-ga, kuri laibai szaliszkai 
elgėsi gineze su Lenkais. Ko
respondentas sako, kad jei Lie- 
tuva gautu Vilnių, tai ji pasi
darytu kelias 'tarp Rusijos ir 
Vokietijos, kuris esą galėtu pa
sirodyti pavojingas, jei pirm to 
nebotu padaryta artimas ali- 
jansas tarp Lietuvos ir Lenki
jos.

Daugelis isz musu 
liti nekarta užklausė rodos, ko
kiu budh galima pasekmin- 
giause isznaikyt bambatierius 
isz namu. Sztai geriause rodą 
kuria duoda F. L. I. S. infor
macijos bjuras:

“Bambatierei nelankys kam
barius jeigu juose ne ras tin* 
kamo maisto, sako Suv. Valsty
bių Žemdirbystes Departamen
tas. Reikia kambarius, ofisus 
ir kitas vietas gerai prižiūrėti 
kad užslėptose vietose nesiran
da kokio nors maisto ir bamba- 
tieriu klausymas bus sumažin
tas. Szvarumas sumažins bam- 
batieriu skaitliu.

Bet kuomet jau bambatierei 
atsiranda, geriauses būdas 
kontroliuoti juos yra vartoti 

ypatingai “
Reikia gerai iszbars-

gilios, saves iszsižadejusios 
žmogaus meiles, kaip musu mo 
tineles/ Ji myli mus visa savo 
jautria szirdimi. Kas visas ta
vo szirdies gelmes, 
supras?

Dievas, savo nepabaigta ge- 
rybo, davė man stebėtina, ma
lonia, szvelnia motina. Acziu 
Tau, Vieszpatie, už ttfi!

O mano motinos szirdis — 
tai neiszmatuotuju juru gelme 
tai skaistus vidudienio auksi
niais, saulutes spinduliais apsz 
viestas dangus; tai tyli -r mė
lyna tarp žvaigždynu dausu 
gelme, • tai paslaptingoji per 
kiauras naktis ant mano vyges 
budinti žvaigžde, kuri dažnai 
npvargusi, mirksi pilna aki
mi, žiuri in savo angelėli. Mo
tinos galva puoszia garbingas 
dicviszkas spindulys, — tai 
motinos garbes vainikas.
kilni vra Dievo ir žmonių akv- *
se.

Kuris-gi kūdikis bemylės 
savo motinėlės? Sztai jos giliai 
in mano siela inžvelgianti akis 
tai džiaugsmu juokiasi, tai 
tamsiu lindėsiu prisidengia, o 
kartais jos skruostus suvilgo 
krisztoiino ;iszara. Jos žvilgs
nis gilus; jis smenga giliai in 
mano siela. Mano motina myli 
mane. Ir kur-gi junemyles! Asz 

— balandėlis, 
jai brangus ir angelas. Ji mane 
savo krauju penejo; ji prisidė
jo prie mano ošimo savo karsz- 
ta meile. Per amžius busiu dė
kingas užtai mano motinėlei.

O Motinos! Jus esate meiles 
kankines!

Sztai iszkyla

savos

o Motina,

spindulys,

kūdikis

josios kūdikis

Ji

geri a u sės

sodiumpudrus, 
fluoride. ”
tyti visas vietas su tuo pudru.
Patartina vartoti u sodium 
fluoride”
Bambatierei tuoj iszeis isz sa
vo vietų ir neužilgo pastips.”

vartoti 
per puteja (blower).

PINIGAI RANKOSE.

Kurie turit lotus Newton

žiaurusis ka
ras. Szaukia Jusu sūnūs Tėvy
nės gintu. Jus drąsinate savo 
sūneli, — būtinas reikalas savo 
szali, savo/narna, savo brolius 
nuo grobiku apginti. Motinos 
didvyres! Ka Jus jaueziate tuo 
mot savo szirdyje ?' Skausmo 
kalavijas veria szirdi. 
minusi angelėli 
mirti.
skausmą jusu kūdikiui numi
rus. Jeigu motinu neturėtu kil
nesniu amžinu mineziu kaip 
savo sunaus meile, szirdis jai 
noiszlaikytu isz meiles.

Nors visas pasaulis mane ap-

Myli- 
siuncziate in 

O kas apsakys Jusu

Falls, Ohio, mes ant jusu lotu Jeistu> n?rs žmones 811 l’u,lioka
namus medi-

Statom pi-

Nelaikykite tusz- 
mokekite dykai

Sveikatos Biuras Washing
tone skelbia, 
rodo, kad kas metas labai 
mirszta jaunos merginos ir mo- 
teres nuo 20 lyg 30 metu. Badai 
daktarai neiszranda priežasties 
t uju jaunu mirczhi, bet pagal 
musu nuomone, tai dalykas yra 
lengvas atspėti. Sziadien mer
ginos ir moterėles rėdosi labai 
lengvai, apatiniu drapanų ko- 
nia visai neneszioje, szilkines 
paneziakas ir paiitaplius ne- 
szioje laike didžiausiu szalcziu 
<> vasara kailinius ant kaklo. 
Kaipgi toke moterėle ar mergi
na gali būti sveika? Priek tam 
gere munszaine, atejna vėlybu 
laiku nuo szokiu ir paleistu- 
vauje. Žinoma, ne visu galima 
kaltyt, bet didesne dalis szia- 
dien teip gyvena.

buk skaitlis pa-

galim pastatyti 
nius ar mūrinius, 
ginusia preke ir ant lengvu isz- 
mokėjimu.
ežia lota, ne
taksu. Newton Falls trūksta 
namu pagyvenimui.
ne nori gyventi tai narna pa
raudavote. Arba savo lota mai
nyk su mumi in gatava pasta
tyta narna. Mes turim namu 
Newton Falls, Akrone ir Cleve
land, teipgi turim prie miesto 
mažu farmeliu nuo 3 iki 10 ir 
idaugiau akieriu žemes patsai 
gali dirbti fabriko o ant forme
les laikyti gyvuliu, visztu, kar
ve ir turėti daržovių. Atvažuok 
tuoj arba raszyk Lietuviszkai 
ant žeminus padėto adreso.

S. Star Realty Co.
P. O. Box 977 

Newton Falls,Ohio.

Jei pats

Mes turim namu

Korespondentas isz Lietuvos 
prasimines *‘Karklių Žvirfr-

■ įl'

(t.41)

1i 
Iparapijos 

pas seserį.
Namiszkiai pąvalge pusry- 

cziu, visi sugulė pramigt, nes 
per kiaura nakti buvo bažny- 
czioje. Likus asz vieijfa ir netu
rėdama ka veikt, isz nuobodu
lio sumaniau iszeit pasieniksz- 
cziot.

Diena buvo labai szauni. 
Saulute szilde kaip vasaros me
tu. Medžiu punpurukai jau 
pradėjo leist žalius lapelius. 
Kalneliai ir daubos buvo jau 
prisidengė pavasario žaliu ru
bli.

Ėjau retais žingsniais* per 
laukus, dairydamasi ir negalė
dama atsigėrėt pavasario jau 
žymia is ženklais, 
gamtos grože. Ir taip eidama, 
net ne apsižiūrėjau kaip pri
ėjau didelius kapus. Kapai ta
da man buvo szauniu regėjimu, 
gal todėl, kad pavasario ženk
lai juos puosze.

Ta diena pauksztoliai nepa
prastai labai cziulbejo ir giedo 
jo invairiais balsais. Prie tako 
stovėjo turtingai papuosztas 
kapas, fiažymetas akmeniniu 
paminklu, kuris matėsi apkabi
nėtas invairiais vainikais. To
liau matėsi praszcziokeliu ka
pai, kuriu vienatiniu papuosza- 
lu buvo vien apsamanojo aug- 
szti, mediniai kryžiai, kiti ne to 
neturėjo.

Kapu kampe, paežiam patvo
ryje buvo keli kapai indulio ir 
storai veja apaugę. Prie vieno 
stūksojo apipuvęs, mažytis, 

kokia lie
kana. Szituos kapus žmones 
nuo seniai vadindavo 
tais kapais.” 
net nepažiūrėdavo, ne prisiar
tino, idant poterius sukalbėt.

Asz priėjus prie apleistųjų 
kapu, radau viena senute besi
meldžiant prie to kapo, prie 
kurio stovėjo tas pakrypės kry
želis. Jos ranka buvo sudžiu- 
vus, 
senyvo amžiaus, del vargu 
aszaru iszplautas, lyg vagomis 
iszravintas. Ji taip karsztai 
mokiesi, kad net už keliu žings
niu nuo jos stovint, aiszkiai bu
vo girdimi jos maldos žodžiai. 
Ji man rodosi taip instabi, kad 
asz nuo jos negalėjau savo akis 
atitrauk t.

Pabaigus ji meUtis, atsikrei
pus in mano tarė:

— Ko tu czia taip jeszkai, 
mergele ? Gal nerandi kapa sa
vo mylimojo ?

— Ne, mocziute. 
nejeszkau, 
ko palaidoto. Asz isz kitos pa
rapijos.

— Tai ko tu ežia atėjai ? Argi 
tau linksma kapuose?

— Kad ir nelinksma, mocziu
te, bet ir ne liūdna sziadien 
taip kaip kituomet. Sziadien 
pirma Velykų diena, tai ir ver- 
kianeziu nesigirdi, tik linksmi 
pauksztoliu ežiuibejimai.

— Asz meldžiuosi prie savo 
sūnelio kapo.

— Turbut 
palaidotas, kad ant 

kapo tokia veleną sužalusi.
— Oj, seniai jau, seniai! Ry

toj bus įdvideszimts motu,i kaip 
mano sūnelis numirė... Kaip ga 
ledhma atėjau pasimelst, nes 
seniai, gal priesz deszimts me
tu czia buvau.

— Tai gal labai toli gyvena
te?

praėjusius metus asz labai sir
gau, todėl ir ateit negalėjau. 
Ir jei dabaY no tąs kryželis, tai 
kapa jatwiebuezia suradus, nes 
kapas indubes, 
negalima.

Ar jis czia tik vienas* pa
laidotas? '

— Ne. Czia su juonrpalaido- 
ta draugi?’ ir jauna dūkto tur
tingu tovu; ‘

— Kaip tai gali but? Nejau
gi turtingi tėvai, savo duktori 
-a i 9 ar. « •

labai

rodancziais

fia žy me t a s. a k m ė n in i u

apipuvęs, 
medinis kryželis, lyg

“apleis
iu juos niekas

o veidas raukszletas, del 
amžiaus, del vargu,

Asz nieko 
nes ežia neturiu nie

dienas

Gubernatorius kuris nuėjo 
in kadejima.

Sžtai paveikslas Warren T. 
McGray, gubernatorius isz In
dianos, kuris likos uždarytas 
kalėjimo už apgaudinejima 
žmonių. Gavo jisai deszimts 
metu ir praszalintas nuo dins- 
to su pažeminimu.

u z 
Gavo

pamaezius, kad Jonukas 
jau mires, tuojaiis iszbego isz 
mano grinteles ir namo parbė
gus — pevsiszove. Po Jonelio 
laiddtuvin ji dar tris
buvo gyva, ir kol numirė, tėvo 
vis praszo, kad ja palaidotu 
toje duoboje, kurioje .Jonukas 
palaidotas. rT 
ma iszpilde, bet nei. tėvas, 
motina, in kapus ja nelydėjo...

— Ar jie ’dar vis tame pali
varke gyvena?

— Ne. Duktorei 
viską pardavė, 
kasžinkur toli nuo czia.

O jus, mocziute, ar vis ta
me paeziame kaime gyvenate?

— Ne. Ir asz, po sūnaus mir- 
cziai, pas savo 
gyvent...

Paguodus senele, padekavo- 
| jau jai už papasakojimu savo 

, ėjau in savo sesers 
vėl klaupėsi

LkMoM NMdrellM 
MMjMMia mala Ir aMkala.

Tari tagalbialaka matare.

v»”'

e

Taip, galėjo bet nenore-— .taip, gaiejo oeu nenorė
jo. Ir netik kacb ant kapo pa
minklu nepastatė, bet ir kapa 
atlankyt niekad ne atėjo...

— Tai kodėl, mocziute, jie
du palaidoti ežia, 
pe?

— Tddei, 
dukrele, ir mano sūneli, be lai
ko iszvare isz svieto...

— Pasakyk, mocziute, kaip 
tas viskas atsitiko 
mo apimta 
eme pasakot :

— T
v o nusipirkęs 
mus kaimo, 
likos metu

viename ka-

kad levas savo

ži ngeidu- 
paklausiau, o ji

los mergaites tėvas bu- 
palivarka arti 

Jo duktė, keturo- 
niergaite, buvo la

bai protinga ir graži, 
vas mano Jonuką, 
niolika mejtu turinti, pasisam
dė. .Jonukas jam labai patiko, 
nes buvo paklusnus 
Tame buvo visa 
jo dūkto insimylejo in Jonuką 
kuriam neliko nieko daugiau 
kaip pasitraukt isz tarnystes. 
Jis taip ir padare: 
diev ir iszejo.

Kelioms dienoms
kaime paskydo

Jos tė
jau aszt uo

vaikinas.
nelaime, nes

pasakė su-

Povas jos prasky
nė i

mirus, jie 
i szwi krausto

k u s, 
buk mano sūnelis 
mininkui pavogė

praslin- 
gandas, 

savo szei- 
du szirntu

rubliu. Dievulėli brangus, ma
no szirdis plyszte plyszo. Ne
jaugi mano sūnelis tokio bjau
raus darbo dasileistu!?

Nubėgau in 
sitikrint, bet
neradau. Szeimvninkas (Mickis 
pasako, kad negali savo na
muose vagi laikyt, tai atidavė 
ji in žandaru rankas, 
žus kaiman, meldžiau ūkinin
ku, kad mane nuvežtu pas Jo
nuką, bet visi mano meldimą

Leidausi 
myliu kelio

nėn: ėjau dvi dienas,
kiau Panevėžio kalėjimo ge
ležines duris. Sargas mane in* 
vedo vidun

tave vogt!”
prie mano kojų

palįvarka per- 
Jonuko ten jau

Sugry-

iszpildyt atsisakė, 
peksczia keturiu

Pasie-

Prtataaam prekei.

Big Waat Bnvaa Mvaa* 
KAVJlMY CITY, FA.

Ml Talapkoaaa No. 119

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa .1 I. I . . .

Lietuviszkae Bankierius
ir Laivakorcziu Agentas

broli nuėjau T

nelaimiu, ėjau 
namus. Senute, 
prie apleisto kapo ir eme mels
tis už mirusius, 

i

Parėjus in sesers namus ra
dau jau pilna grindžia prisirin
kusio, kaimo jaunimo kad vi
siems bendrai 
imiji Velykų vakaru.

Ona Ambras.

—. i—n ■> —i — inw oo ■> ap-

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

L

PARDUODA VISOKIUS NAMUS
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ |

INSURANCE AGENTU. |
ninmneonaieeai — o o

praleist links- W. TRASKAUSKAS t
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

...
J*»il

H

KELIAUK IN LIETUVA 
IR ISZ LIETUVOS 

VISADA PER
G. J. BARTASZIAUS

AGENTŪRA
Jis parduoda Laivakortes ne tik 
isz New Yorko ir Bostono, bet ir 

visu kitu Amerikos Portu,i HZ Amerikos
kaip tai isz Philadelphia, Montreal 
Portland ir Halifax.
Taipgi pasiunezia 
pinigus in 
sznlis pigiau negu 
kiti. Isz.važiuojan- 
cziains in Lietuva 
ar kitur parūpina 
Pasportus, padaro 
AffidavituH ir at- 
sakaneziai priren-

visas . r
'h

&

gia in kelione. Parduoda vietinius 
ir International 

Tie Czekiai
Money Orderius 
Travelers Czekius. 
yra geri po visa pasauli. Keliau
ninkus pasitinku ant stoeziu New 
Yorke, suteiki^jujjakvynes už pri
einama preke. Reikalauk laiva
kortes, paminėdamas isz kur ar 
in kur nori važiuoti.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

NEW YORK, N. Y.

su dau-

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t, 
520 W. Centra St. Mahanoy City P*.

♦ 
*♦ 
!

ii

CAPITAL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokamo 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.

I

♦

L

i!

i

!,H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prex.
Jos. E. FERGUSON, Kasierius. f

Ant. J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunus 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 gerinus parduoti negu kiti. 
333-33$ W. Centra St., Mahanoy City

automobilius

>

žmogus 
Knygain mane žiuretu, nors visi mane 

pamii’sztu, bet motina ar gali 
pamirszti savo kūdiki? Ne. Ji 
net nedėkinga savo vaiku myli, 
jo niekados nepamirszta.

Motinos vaidas — tai dova
nojimo žodisi

Atsitinka, kad nedoras kū
dikis, paaugės jaunuolis, leng
vapėdė dukrele kruvinai sužei
džia motinos szirdi, nusikals
ta.

Ka daro motina ? Jai skauda 
graudu, nemalonu, geda priesz 
kitus žmones, bet vos tik nusi
kaltos atsipraszo savo motinė
lės, jos akys pasriuva aszaro
mis, ji užmirszta viską ir vėl 
myli savo angelėli karsztai.

Mylėkime savo Motinėlė!
Brangioji Motinėle, 

myliu, gerbiu ir mylėsiu kol 
gyvas busiu. Varge; ruposeziuo 
so Tau padėsiu; nes Tu man

mocziute, jis se-

Tave 9

nes

niai ežia

Notaip labai toli, bet per

net ir pažint

menesius.

graudžiai

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
•♦♦JllHHUmiimillllHHHIUI )Jf

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Šapnoriu. 
160 puslapiu,
gylio nauju paveikslu 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

*9 BUHHHHIIiHUlIlHHHI

W. D. Boczkauskas»Co. 
Mahanoy City, Pa.

O O KP O O

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS. ,

Buvusia daktaras karfumeMH i 
Gydo visokias ligas. '!

Priima ligonius iki 10 valanda ryta.! 
12 iki 2 popiet. C Ik! 9 vakaro.
210 N. Main St Shenandoah 1

et

Pri-

Valgiu GumhmMUrS

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti aria knyga 
ir ji turetu raatis kiek
vienam name. 162 puslapiu, 
didelio' fdnnato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Fte-iii

1/1

szti savo kūdikio, 
kūdikis neprivalo 
-sios motinėlės painirszti.

Sūnūs.
SZVEHCZIAVSIOS

tai nei jos 
savo goro-

I*

. . 11*50 
w. d; boczkowsklcq. 

MAHANOY CITY, PA.

ke tiktai • v«
%

GYVENIMAS.
MARIJOS PANOS. x

Visai pilnas apraszymas apie 
. Gyvenimą Szv. Marijos Panos.

, PulM knygele.
antlmu tiktai 25c.

doČZKAUSKAS-CO,

bntiraplbjdo?' Nejaugi jie na-

PreUtoiiD^
W. ,D..ioc;

MAHANOY CITY, PA.

gaiejo kapa papuoszt kokiu pu 
minklū, o ne vien tuom menku 
kryželiu? v ;

JT-Sunkiai atsiduso ir veidas 
jos apsilieja '

ir asz suszukau: 
Sakyk, sūneli, kas iszmokino 

Jonukas puolės 
, prisiekė, kad 

jis Olicki nieku ne nuskriaudė
ir kalėjimai! pateko be mažinu
sio reikalo.

Czia senute eme 
veijkt. Kiek apsimalszinus jai, 
asz paklausiau:

— Ar ilgai jis kalėjime tu
rėjo but?

— Nugi net cielus asztuonis 
Gal butu ilgiau ji

ten laike, bet tai .jau turbut 
ponas Dievas taip davė Jonu
kas susirgo, tai valdžia liepė 
man vežtis ji namo. Gydymui 
jo asz neturėjau’piniįu.
siartino Velykos. Jonukas vi
sai nusilpo. Paszaukeme dar 
daktaru, bet tas pasakė, kad 
ligonis turės mirt. Atbėgo 
Olickio Adele ir pamaezius Jo*i 
auka mirsztant, ji kiek tik gai
lėdama, visu balsu szauke, kad 
mirdamas ir ja nepaliktu. Jo
nukas jos szauksmo negirdejo,. 
nes jo gyvybe užgeso...

Czia senutes žodžiai nutru
ko, ir ji tylėjo lyg rydama tuos!

i atsimini- 
Prasiblaivins jai kiek

szirdyje skaudžius 
mus.
praąziati, kad baigta savo pu- 
sakojiiįna. Ji dar patjnldjus, at- 
sili^j)e: > ' ■ ■■ rtehiv*''
z O kas atsitiks. Nugi Ade-
4

KAZUNO 
GUMBO-KURA

Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 

tyra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutino ir 1.1. Preke bonku- 
tes 75o. su prisiuntimu 80c.

Lietuvuzka Trajanka
SutaisytaiKaauno Aptiekoje.

p. t ’ Parcjduoda \ mažam ir dideliam 
pakeli jo po 35ę. ir 75c„ per pacata 
reikia dadet ant mažo pakuczio 6c. 
o ant didelio 10c.
Teipgi importuojamo, isz 
Europos visokias žoles, sza- 
ibiis, laszu, aliejaus ir t.t.
galima gauti musu aptiekoje

‘arba raszykite o aplaikysite
atsakinla ir prekes.

r

f

li. M. KAZUNAS, 
38 SOUTH JARDIN STREET 

SHENANDOAH, PA.
!■     ■ 1 ■*

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

negelbėjo. Teko man proga bandeli 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labai gelbsti. Sztai czion rasi 
‘‘Money Order” meldžlp vol atsiusti

Su tikra pagarba, 
Anthony Morrison, Simpson, Pa. 

Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gaunamo daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
gerinus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju.
sutaisymus turime pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai lietu- 
viszku žolių vaistinyczia. Musu žolių 
nurodymai ant kožno žolių pakelio 
yra nurodyta lietuviszkai ir angelskui 
nuo ko jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata
logą. Reikalaujame agentu visose 
lietuviu kolionijose. Teipgi pas mane 
galima gauti Nauja Dideli Saphoriu, 
drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri
siuntimu tik $1.75. Teipgi turiti sa- 
liklo ir apyniu del 15 goreziu naminio

padaryti. Preke su prisipntimu $L80,

Money Order” 
pūkeli No. 303.

Mes žolių

iMIIW

*

*1

alaus su pamokinimu kaip reikia

451 Hudson Avė.
M. ŽUKAITtS, 

Rochester, N. Y-

:rį
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Buvo labai gražus, saulėtas 
rytas. Saule savo spinduliu 
skaistumu pripildo orą kokiu 
tai nepaprastu ekstazijos ma
lonumu. Tai buvo Nedėlios ry
tas. Jonas sėdėjo prie raszymo 
stalelio ir pa išželi u braiže po- 
piera — jis mokinosi savo lek
cija. Kambaryj buvo gana 
drėgnas oras, o saulei inkaiti- 
nus lange apszalusius stiklus, 
garas nuo lango dar labiau pa
blogino atmosfera Jono kam
baryje.

Varpai pradėjo garsiai 
skambint bažnveziu bokszlno
se invairiomis meliodijomis, ju 
aidas davė gražaus tono melio- 
diju harmonija. Buvo girdėt 

skubiai einan- 
varpu malonaus 

aido — jie skubinosi in bažny
czia. .Jonas pažvelgė in laikro
di, kuris automatiszkai skait- 
liavo laika; buvo jau puse de- 
szimtos. Nejucziomis Jonas pa
kilo ir užsidega papirosą; jis 
pradėjo neva jaust koki nera- 

ir spar ežiai žingsniavo

pradėjo

lankė žmones 
ežius linkui

muma, 
po kambari.

paliovė 
bet ju aidas dar vis buvo gir
dėt kur tai toli, tarsi pakarto
tina, graudi dainos meliodija 
niūniavo. Jomis in bažnvezia 
nemanė eit, jis jau buvo atpra
tęs pamokslus bažnyežioj klau
sėt.

Kadangi 
gražus, 
szalta, tili Jonas sumanė eit 
lauke pasivaikhzcziot bei tyru 
oru pakvėpuot. Iszejes jis pa
sileido Indianos skersgatviu, 
mane pereit in >zali miesto, 
kur mažiau žmonių vaikszczio- 
jo, idant jam nekliudytu.

virsz 24 metu 
mokintis, 

studijuot žmonių gyvenimą, ir 
1.1. Kuomet jis priėjo sodną 
szalyj miesto, jis maug.atsisėst 
ant suolelio ir pi’aleist valan
dėlė laiko tyrame ore. Vejas 
asztrus smarkiai pute per Indi
anos lygumas, ypatingai nuo 
Michigan ežero puses, rodosi ji 
kas trauke linkui miesto, tad 
Jonas apsisukęs perėjo iu Bos
ton gatve ir leidosi linkui mies
to. Dabar einant jam Boston’o 
gatve prisiminė Bostonas, ir 
jame gyvenanti Jono kelinto 
metu draugai ir gimines. Pri
siminė jam pergyventas laikas 
rytinėje dalyje Amerikos kon
tinento — didmiestyj Boston ’e. 
Szis prisiminimas Jonui buvo 
brangus todėl, kad jis jaute 
neva savo teviszke Boston’e. 
Ten lietuviu judėjimas, kuria
me jis taipgi dalyvavo, jam at
rodė kaip antra Lietuva...

Taip užsimąstęs Jonas pi 
gyvenimo inspudžiais 

Bostone, ne nepasijuto kaip 
priėjo vidurmiesti; jis butu dar 
ilginus svajojęs apie praeiti, 
bet kažinkas paliete jo peti, ir 
paklausė:

— Kur eini taip anksti ?
— Ak, sveikas Paul! Kur-gi 

patsai eini, gal in bažnyczia...
— Ne, ot, taip sau bastausi 

po gatves —

Varpai skambinę,

rvtas buvo labai 
o kambaryje taip nyku, 
tiii Jonas

pereit

Jonas buvo 
amžiaus, jis mėgo

cities
a-

III

SAULE

Kas metas Fort Myer, Va., 
atsibuna raiteliu manevrai lai
ko kuriu parodo musu karei
viai savo gabumu. Ant pa
veikslo matome kaip vienas
raitelis porszoka per automo
biliu su arkliu ir kitus sunkius 
szposus iszdaro.

studija buvo

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

Vaiku
ir Vasara. I

Daugumai žmonių 
reiszkia labai daug dalyku.

gyve 11 miežiam, i i gos-
pasilinksminimni vaka-

vasa ra

I

tikslas?... Juk tik vienas melas 
tik liko, pamąstyk sau! Ūž

Pa u-pusryczius, 
mažai kalbėjo. Jonas to

il ranga, mane jis, 
iszalkes,

.Jonas

mini apsireiszke, už tad Jonas 
ji mylėjo.

Pradėjus 
liūs, 
m i jo savo
kad Paulius tikrai 
kad taip mažai kalba; kitados 
pas ji kalbos kaip vandens.

— Pauliau, kur vakar vaka
re buvai, kad asz tavos kamba
ryj neradau — paklausė Jonas.

— Buvau knygyne.
toliau kalbėjo, bet Paulius kas 
žiu kodėl lyg susirnpiues ar už
simąstęs, kartais net nepaste
bėjo apie ka Jonas kalbėjo, kas 
Jonui buvo naujenybe, insta- 
bu. Paulius užsidegė papirosą, 
ir pasirėmęs ant abieju ranku 
palinko arezian Jono, ir tarė:

— Jonai, ka veiksi sziadien ? 
Jeigu turi liuoso laiko, tai už
eik pas mane in kambari valau-
dėlei, asz turiu pora knygų 
kurias manau tau palikt.

— Ka, man knygas.’...
s atiduot— Taip, noriu tau ja 

perkirto Paulius Jono kimi
syma. 
Jonai, 
da'ieju 
mus.

Asz Rytoj iszvažiuoju, 
Sziadien 
paskui inis

gal bus mii- 
pasimat y-

— Ka tu sakai, Pauliau, tu 
iszvažiuoji.’... 
Kame dalvkas

namo.'... 
d kas isz mi

Kur,

miszkiu serga, ar mirė.’... 
-Jonai, namiszkiai 

kiek man
VI- 

žinoma,
— AP, 

si sveiki, 
bet...

— Ka bet, juk ne vakari ja i 
rengiesi — perkirto Jonas.

— Mielas Jonai, iszvažiuoju 
visai...

Dabar Jonas akyvai pažvel
gė i u savo 
Pauliaus
prasto, desperatiszko, 
pinima. Pauliaus veidas buvo 

jo akys liūdesio 
ženklą turėjo. Dabar Jonas ma

ltas nors blogo atsitiko

dranga; jis mate 
veide ka tai nepa- 

susiru-

iszblvszkes,

ne, jog
su Paulium, gal sergąs

— Bet Pauliau, kame gi da
tavo namiszkiai svei-Iv kas

ki, ar tu sergi f Kame gi prie
žastis?

— Mielas drauge, Jonai! Da
lykai taip susidėjo, kad esu 
priverstas apleist mokykla, ir...

— Apleisi mokykla?! Juk 
asz tavęs nesu-tai misterija; 

pranta.
Dabar Paulius isztraukes 

vaikszcziot tyrame ore — pri- laiszka isz kiszeniaus, paduo
damas Jonui, tarė:

— Skaityk, o sužinosi.
Jonas su nusistebėjimu pa- 

laiszka, pirmose eilutėse

atsake Paul.
— Asz taipgi iszejau pasi

Jonai ? 
kast.

dure Jonas.
— Taip, isztikruju gražus 

oras. O ka, ar jau ppsrycziavai
Jeigu ne, tai ei va už- 

Asz nuo asztuoniu po
miestą vaikszczioju, veik isz
alkes jaueziuoki.

Jonas sutiko, nes patsai bu
vo jau iszalkes. Abudu pasilei
do skersai gatve, ir pagalinus 
valgykloj. Paulius buvo Ame
rikietis, bet Jonas su juom bu
vo artimi draugai. Paulius už
sakė pusryczius sau ir Jonui. 
Jiedu atsisėdo prieszakyje prie 
mažo stalelio. Paulius buvo 
augsztas, geltonu plauku, tie
sus kaip paprastai daugelis ko
legijų atletu — studentu, taip-, 
gi buvo malonaus personalo. 
Jo tėvai parėjo isz Hblandijos, 
todėl Paulius, maloniai buvo
pavelde jos tttfo tavu europin
ius i>aprocziu»4 kas jame žy-

Paulius

baigsi, ir tada...
Jonai, 

ne 1
negaliu gai

są vaite laiko.
, asz
viena

asz busiu inži-

s.
mano gyvenimo di- 

džiausis idealas, laime!
.Jomis nejuezioms vos tik ue- 

suszuko — kvaily!... Bet sziaip 
taip susilaikė ir su nesmagumu 
kla use 
toliau.

— Jonai, 
padėtyj jinai randasi.

szuot
Kas man, kad 
nierius!... Kuomi asz nebuezia 
tas mane laimingu nepadan 
.Jinai

— knyginelis.
Pauliau, kaipgi in pažin- 

numy lotine? 
Asz ja pažinsiu nuo kudi-

j

Mieste 
nius 
rus po sunkios darbo dienos, Į 
arba odinimus mažu darželiu; p 
iszvažiavimus in laukus. Mies
to vaikui, reikia ilgu atostogų 
ir dauginu nieko nedaryti kolp 
žaisti.

Bet daugumai vaiku gyvo- 
naneziu kaimuose ir priemies- 
ežiuose mokyklos baigiasi ank- 
szeziau nei miestuose. Ir tie vai | 
kai nevisuomet gali atostogo
mis pasidžiaugti. Kaimai, ku
rie turi ilgiausias atostogas tai 
tokie, kur darbas skaitomas 
vaikams daug reikalingesnis 
nei mokslas/ ir žaidimo verte 
nesuprantama.

Nekurtose vietose, kur auga 
vata mokykla, tęsiasi tiktai 
tris menesius. Ir per ta laika 
mokykla labai iregudiariai lan 
koma isz priežasties buvimo

vaiku irvvo-
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KA DIEVAŽ A 
TAI GERAI.

_____ t

Vienas pirklys jojo syki isz
prekymeczio namo. Jis turėjo 
su savim daug pinigu. Labai 
lijo ir pirklys buvo visas szlh- 
pias. Jis labai skundėsi, kad 
Dievas davė bloga orą kelionei. 
Jis turėjo joti per viena tauku 
miszka, bet sztai pamate ant 
kelio žmogžudį, kuris szantu- 
vu in ji taikė ir jau iszszovc. 
liet nuo lytaus pistonus buvo 
suszlapes ir neužsidege. 
lys užpicke savo 
jojo laimingai.

ti suėjus su savo

kystes dienu, t. y., nuo to laiko 
kada mudu drauge lankome

J imti yra 
viena isz rimeziausiu merginu,
i.sz szimto 
iszskirt.

augsztaja mokykla.

yra

Pauliaus

tu nežinai kokioj 
Jos tė

vai neturtingi, apart to, jos tė
velis jau du metai’ kaip liegs- 1
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Pirk 
ark Ii ir par- 

Jeigu Dievas 
butu nedavęs lietaus, but žmog 
žudys nuszoves pirklį.

,1'11

Nekurios poniutes burdin- 
boses. 

Galimu surast niekam neti
kusios.

Katros nuo ilgiau czion gy
vena,

Tai jau pa s i puolusios gana. 
Daugelis yra tokiu, ka senam 

k rajuje,
Dvare tarnauje, 

Kūme žinojo
Arba bernnujv, 

daug darbo ant ukiu. Didesne | Pribuvusios czionais ragus už
dai i s vaiku gyvenaeziu toiose 
vietose via toli užsilikę moks
le.

Vaiku darbas vatos kilikuo
se prasideda, pavasari — apie 
vasari, — tada vaikai deszim- 
ties ar dvylikos metu senumo, 
ir kariais mergaites, esti atima 

Nors tėvai

augina ir ponauje, 
Apie savo praejte užniirszta, 
Tuojaus in dideles poniutes

PUIKI malda-knygele
“ANIOLAS SARGAS”

Visos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t,t. Puikiai apdaryta minksataie
skurinais apdarais, auksuoti krasstai. 
Prcko su prisiuntięau tiktai $1.50, 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Scrcda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA
MAURETANIA

Per Cherhourpra ar Southampton^.

AQUITANIA

4 f

Įf

pavirsta.
Parodo kas tai hbZ del kitu.
Ypatingai del savo vyru, 

.Jau ne kumete, 
'Tiktai pilna burna ukesele.
Kvaitierninkai negali ilgai 

ižbut, 
Turi pas kitus runyt.

'Todėl tankei vargszai mai
nosi,

Geresnes gaspadines jeszkosi 
Su tokia boba beda. 

Ir nuo žmonių būna geda.

j u ja viena lengva 
Suprask, jeigu jinai 

butu panaszi kitoms sziu dienu 
merginoms, asz jos nepaise- 
eziau, nežiūrint, nors buezia in 

iszpažinties, ja insimylcjes, 
pamesezia savo 
la, negi priesziucziausi savo tė
vu valiai, bet del jos dabar vis
ką atidedu in szali...

galutinai persitikri- 
jo draugas isztikruju 

neperkalbamas, tad priėjus pa
davė jam ranka ir (are szypso- 
damasis:

— Buk linksmas, 
Asz linkiu tau daug laimes ju
dviejų Inisiney.iame gyvenime; 
tik gaila, kad asz negalėsiu dn- 
lyvaut jųdviejų 
pokylyje.

I’nulius suspaudė 
ka, ir nenoromis 
jos (art*:

— Mielas mano drauge, Jo
nai, aeziu tau labai. Taip man 
labai gaila atsiskirt nuo tavos, 
taipgi labai bueziau linksmas 
jeigu tu galėtum dalyvaut, ma
no su Perle sutuktuviu dieno- 
j'1-

— Aeziu, Pauliau. Asz netu
riu laimes, juk žinai, Minnesota 
isz ezionai labai toli, didele ke
lione...

Pauliaus tėvas buvo vienas 
isz turtingųjų, pagarsėjęs han
kie r i u s, 
mieste, taipgi Paulius Holdren 
priklausė turtingu žmonių 
draugijai, bet jis būdamas mo
kykloje, draugavo su mokslei
viais isz biednesnio luomo. Jis 
labai mėgo Joną, jiedu tankiai 
praleisdavo liuoslaikio valan
das drauge.

Buvo jau puse vienuoliktos 
vakare. Jonas rengėsi eit in sa
vo buveine. Paulius padavė Jo
nui pora pažadėtu knygų, kai
po atmineziai jųdviejų draugi
jos, atsisveikino jiedu ir per
siskyrė ant visados. Dabar Jo
nas liko vienas. Geriausias jo 
draugas ji apleido. Jonas turė
jo daug draugu mokykloje; bet 
ne vienas isz ju nebuvo toks 
kaip Paulius Holdren.

Jonas Kalnuitis.

del jos asz ne
tikslu, mokyk-

kviecziai

Musu ofisas Lietuvoje

Jonas
ta; jinai vienatine ju duktė, sa- Į no, kad

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti giminus 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar.
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
treczios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas. Apie 
daugiuas informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE

25 Broadway
New York

m i, isz mokyklų, 
sziu vaiku ir nujauezia, kad 
vaikams dirbti negerai, bet jie 
remiasi ant ju pagelbės, nes 
neiszsigali samdyti darbiniu* 
ku.

Vietose, kur auga
mokyklos laikas ilgiau užsitę
sia, kartais asztlionis mene
sius. Bet ir ežia vaikai netenka 
menesio ar daugiau mokinimus 
laiko. Ir tai ne isz priežasties, 
kad turi dirbti,
blogas oras ir liga yra svarbios 
priežastis — 
je, kur staigios pusnis padaro 
negalima matyti kur eiti, ir 
kur tirpstantis sniegas žiemai 

paverezia laukus 
ežerus, ten yra di-

< # e

Springvalle yra pusėtinas 
būrelis Lietuviu,

Bet nekuriu negali vadyt i lie-, 
tuvem joju (lukteriu, 

O del ko?
DeT to : 

Lietuviszkai no nori kalbėt,
Ne ant tautiecziu žiūrėt.

Ba katrie angliszkai nemoka, 
'Tai ne ant balių su jeis nc- 

szoka.
Argi tai ne žalablekes?

Su nigeriu susidės,
Bile su juom angliszkai kal

bės.
() kad pas lokes garnys atsi

lankytu,
Ir del kožnos dovanele palik

ti!.
Bobeles ir savo iždaro, 

Tosios per dienas namie varo, 
Isz miesto bėga kur ten in 

pecze, 
Kur gauna i žige r t i ajbecze,

matomaipastangomis matomai ne- 
ali pati save* ir savo lovelius 

užlaikvt. G ten vra kareziam- 
ja nori vest, 

aukso kalnus jai ir jos tėvams 
žada, todėl tėvai ja verezia už 
to vaikezo teket. 

dabar 
Pauliu insimylojusi, 
Irumst ju -meile, bet jis norėjo

vo 
gi

ninko sūnūs, kuris Pauliau! blogai keliai

Jonas nui t y dama s 
nenorėjo

sutuoktuviu

< 
kaip nors patart, kad Paulius 
susilaikytu nuo apleidimo mo- 
k v klos.

— Pauliau, jeigu tu taip my
li Perle, ir manai ja vest, ar ne
būtu geriau, kad jai pagelbe- 
tum pinigiszkai kol tu užbaigsi 
mokslą? -Juk tavo tėvas tur
tingas, tau pagelbės tame.

— Ne, Jonai, asz tame pagel
bės neturiu. Tėvai mano neno
ri kad asz ja veseziau. Suprask, 
mano tėvas turtingas, jis nori, 
kad asz vesozia-turtingti tėvu 
(lukteri. Mano namiszkiai jau 
turi man parinkę. Bet asz nu
sprendžiau visko atsisakyt, tė
vu savo, ir mokslo, ir eit ten, 
kur mano 
traukia.
Asz negaliu

ir mokslo,
siela, szirdis mane,

jinaija apleist, 
yra man brangiausia už viską 

ja turiu iszgel-

Jono ran- 
nusiszypso-

poli tik as Minu ea pol io
J

turtingu

bet tokioje vieto-

baigiantis 
ir kelius in 
dėsnis reikalingumas lankyti 
mokyklas atėjus gražiam szil- 
tam orui. Bet kaip tik pradeda 
keliai ir laukai apdžiūti/ pra
sideda žemes arimas, ir tai, pa
prastai, pavedama vaikams da 
ryti. Jis nereiklauja didelio 
sumanumo ir mokslo, bet yra 
sunkus ir pavojingas.

Po arimo seka akėjimas ir 
sodinimas ir prie sziu darbu 
vaiku pagelba panaudojama. 
Tr taip ukiu darbas taip uži
ma visas vasaros dienas ir ati
ma vai Irus isz mokyklų kol že
mo užszala ir nebegalima ant 
jos bedirbti.
yra instatymas, kuris gina sun 
ku darbu vaikams netnrin- 
cziams 16 metu, bet nekreipia* 
ma dome visai in tuos vaįkus, 
kurie dirba ant ukili, net tokie 
jauni kaip 8 metu. Dauguma ju 
sužeidžiama vartojant ukiu in- 
raukius arba prižiūrint gyvu
lius.
s Ties, .yra daug
kams dirbantiems ukeso, nes 
jie fiziniai tvirtąja ir gauna ty
ro oro. Ir nėra jokio klausymo, 
kad

Nors miestuose

SERGANTI ŽMONES.
KRE1PKITES PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPICL’IALISTAS.

ATSAK INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRAD1MA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bos kvžna Utanilalm 
30 K. Centre St. ant antro Boro. 

(Mišo valandos 1 V ryte UI D vakare.
RODĄ SUETIKIA pYKAL

daktaras hodgens 
FAUndeUpNa OpMlaHriM

'H

K

emes 
skaitė:

“ Brangus, 
linu! Szis bus paskutinis ma
no tau laiszkas. Ak, brangusis 
Pauliau, asz ilginus tavęs ne
galiu laukt... Esu tėvu vgrezia- 
ma, ir ant tolinus jiems prie- 
szintis negaliu. Pauliau bran
gus žinai kokioj padėtyj ma
no, ir ju gyvenimas,.. Myli- 
miausis mano, tu tik vienas 
gali mane iszgelbet!... Pauliau 
brangus, lauksiu tavo galuti
nio atsakymo — Tave mylinti, 
Perle.”

Dabar Jonas jau suprato ka
me dalykas, ir gražindamas 
laiszka, tarė:

— Pauliau, gaila man tavęs 
ir jos... Bet tavą, užbrežtąs

mylimas Pau-

pasaulvj, asz 
bet...

Jonas, matydamas savo 
dranga meilei bangose pasken
dusi, pasiryžusi pasileisi in gy
venimą ir kovot su jo žiauru
mais kai|) su juriu bangomis, 
nepriesztaravo, nepaisant, kad 
jis nesutiko su Pauliaus nusis
tatymu. Jisai atrodė, kad Pau
lius gailėsis savo 
ncapmastes daro.

Laikrodis iszmusze 12 valan
da, Paulius pakilo:

— LCiva pas mane, in kamba
ri.

Abudu iszejo lauk. Jonas pa
žvelgė iii saule, kuri jau arti
nosi prie vakarinio horizonto. 
Mieste visur judėjimas žmones 
viens pro kita eina, vieni lotai, 
kiti ;r^>dosi, vėtros neszami,

matydamas

žygio, kuri

ir j u

vėtros 
kaszinį kur skubinasi. .Jonas su 
draugji lętai ėjo. Paulius maste 
apie savo mylimąją, Jono gak 
voj szvaistosi visokios mintys; 
jis negalėjo insivaizdint sau 
Pauliaus reakcija. Aloje prie 
vieszbuczio, kuriame Paulius 
gyveno, elevatorium pakilo iki 
trecziu luini, ir pagalinus kam 
baryje. Paulius gyveno kaip 
aristokratas. Jis turėjo viosz- 
butyj du kambiunuq—~-miega-) 
maji ir sveo»iams priimt atski
ra kambari, kuriame Pauliaus*

J1

) *

PLAČIAI PAGARSĖJUS
s 
i dieirbuičių sųuiirių 

„ skutij. i,

Nuo- krūtinį Ir pcčlucm

LINIMENIAS
NuiKjoJsnuis nuo dierlunčių iqnarhl 

’ Ir jnUfckuhj.i.
1 Nuo- ukauwtnj krutiiuJje ir pc<'luo».\ 
qt Kuonlot wuinUtiznuiH ■ jumj nniakulua 

suUauHU i inuzgtj. •.
Nuraiilinlinui ilrebnhiiy, duranCiU .

neiHiilgIJoa gųnlVpnų.
Nuo iSnarinimy ir iivmuMMų.

, Nuo-dleirlly.lr xkau^uiu, 
PatriAklt Jtioml—Pruvya JcaUbTnij .
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i naudos vai-

jiems priduoda daug 
džiaugsmo isztrukti isz užda* 
ryti kambariu ir susidurti su 
žeme. — Bet ilga, karsztaH va
sara reiszkia nepertraukiama 
darba iki Lapkriczio. Kada 
neužaugusio vaiko darbas yra 
naudojamas vientik uždarbui; 
o ne jo iszsivystimui ir moki
nimui, jis negauna labai tinka- 
ijio darbo,
vaikams vieta.

Kaimas yra puiki 
Bet turi savo 

problemas vaiku auklėjimui 
lygiai taip pat kaip ir mies* 
tas.
,l,,lull . - -------------------------------------------------------------- *-

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAIS

— F.L.LS.

Asz parduodu farinas. Esmių ežia 
pi’agyvenes 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnūs 
pardavima farniu. Parduodu visokias 
fąrnuis su budinkais, sodais ir prie 
ęžeriu. Parduodu ant visokiu iszmon 
keseziu, 
fieiszdirbtu fnrmu. 1 ■' ' 1 imi H

i

normas su budinkais, sodais ir prie

't

aclreBO
; L t v*

Teipgi turiu daug nauju

O kaip suejna, tai per nakti 
sėdėtu,

Kad tik kas fundytu, 
Svetimi del juju geriausi f

O ir prie szirdies lipniausi, 
Gere su jeises ir bueziuojesi 

Ir da glamonėjasi.
Taukiaus© pasigeria susivai- 

dina, 
Tada ir pas vaita nusiraban- 

dina, 
Viena kitai neapsileidže,

Pastato ant savo ka tik už-
* sigeidže,

Už tai tankei provojesi, 
Už mažiause daigia ėdasi.

fort!

• * •1 + " . .1

Gavau tiligrapa isz Hartford, 
Ir tuo jaus nulėkiau — 

O mimo rūteles.
Kokios ten puikios mergeles.

Pasiputia,
Uodegos iszputia,

Rodos kaip karves zylotu, 
Kožna su ragais badytu. 

O jau ka tos bobos, 
^Kelios baisei nelabos.

!• Vvraiinegali’su joms ižbuti 
, iĮn platu svietą runyti.

O tokia*boba, viena pasilikus,

!

O toKiaVboba, viena pasilikus 
Buna ant visiko tikus,

O ka, szunszkas gyvenimas, 
Ant žemes, tokis bus ir amži

nas.

it

4.

I* i

KVITU KDJiria Draigyriama del Itr I TU piBlguligtala-

VialMBelulB Ir ChmbakB Un
Eikit* tea kur esate tikri kad ga* 

lite tvirta rodą Ir atsakanti mediką* 
llsska lydima. per daktaro kuria turi 
daug matu pasekminga praktikavimo, 
Gydimą ka atlaikote nuo maaeo iru 
svarantuotaa.

Jaigu esate silpai. uerriariti ar U* 
guotl, atdarykite tos klaidos ka km 
tea padare, taejkite pas maus Ir H* 
laptingai pasikalbėsimo, Laukti fra 
pavojinga.

Tlduriu netvarkos, aptraaktas Ua* 
tuvis, aiMmhaaa Ir sukamas po vai* 
glut gusi, ■valgall*, allpnunas Mfr* 
diet. Ir vises ridariu aotvarkM grafe* 
Ui palengvinti.

Odos Ugee, Issborlmal, papasakos, 
dedervines Ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda par mano gydimą.

Silpai vyrai ar pajėgos jusu jaunis* 
tos jus apleldilat Ar esate nuvargo U 

stokos jums drūtumo, mtt-•lipni T 
rūmo ir pejegoe ka gamta jame pa- 
tenkllno. jaigu taip tai matykite aut- 
ue.< „ ( t . ,,
, BumaUiama vlMkiuoao padejlmuo- 
•e. telppgi bitine Ir eityri »uleuiridei 
pasiduoda per mano gydime.

Ar eeate nervuoti ir trote guodėju, 
•lipni ir nuvargę, pailso les ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat aut vo
gęs, silpnos atminties, aarmatlyri, 
greitai pailstat, pikti, isibllsskuolo tr 
issberlmal ant veido, pailsės* nuyur- 
skausmas poetuose, skausmM tak
iuose. skausmas terklejo, stokos en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydiju kataro, estate, 
dusuli, uilmes celvoje, trumpo girdė
jimo, iostintma gerklM (goitre,) krau
jo, odos ir speclalM ligas pilvo, tako
tu, kopto u, puolės, , lumbago ir uenri- 
tu.

AteUdte gausite rodą dykai. Fu tose 
isxaissklnsiu kokis skirtumas, gores
nis ir daug pagolbaotla yra maga spo- 
sabas gydimo. Padėkavoneo nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslsxkuju. Tie gydi
mai patvirtinu Ir rekomondavuti for 
garsingiausias Buropoo - ir Asserikoe 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas fenais yra po 
No. 44 BROAD ST. Ofiso* valnhdoa 
nuo 9 ryte Ud 8 vakare.

ir
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KT1TU Knygele Draugystėms, del h

- - Ife
W, D. ■•CaUUSKAS-CO.,

IUMAN0T CITY. FA,
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f^Miėrikua tirtėtu tiuliu autKreipk itgĄ^uiit‘
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Ivona, Mich> i
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Antanas Miicunas,
R. I, Box 51.
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— Panedeli apie pirma va
landa po piet, užsidegė skuda- 
rei name Onos Pažarkienos, 
527 W. Market nli. Buvo daug 
durnu bet mažai ugnies.

— Mikolas Kerša viržius ap
laižė dinsln sargo Rock View, 
Pa., kalėjimo. Tasai kalėjimas 
yra vaistine institucija.

— Per nupuolimą
Park Place kasyklosia likos su
žeistas Juozas Jankeviezius isz 
McAdoo ir likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbut i.

— Ketverge atsidaro pui
kus Lakewood parkas. Daug 
žmonių atlanko parka taja die
na.

propo

f
t ''f
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Isz Shenandoah, Pa.
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— Vincas Grebliunas isz 
W. Pine ulyczios pirko naujau
sios mados uždaryta Fordo au- 

jam pristatėtomobiliu kuri
Orahamas.

— Ponstva F. Sklarei isz- 
keliauna in Lietuva pradžioje 
Juniaus menesi atlankyti gimi
nes ir pažystamus.

bažny- 
czioje likos suriszti mazgu mo
terystes Juozas Sakalauckas 
su pana Vi,ktorije Czerneekin
to isz Heights.

T Gerai žinomas saliunin- 
kas Martinas MondzikdVskis, 
55 metu, mirė Ncdelos y^yjyyi’a, 
palikdamas paezia ir septynis 
povaikins. Laidotuves atsibu
vo Seredoje isz po namo 401 
South Main ulyczios, su bažny
tinėms pamaldoms 
koje bažnyczioje.

nupuolimą Inklian 
kasiklosia likos užmusztas Vin 
cas Szabatauekas 
Vernon ui vežios, 
Put ras ( 'besnik, 
ulvezios sunkei 
nuvežtas in ligonbutia.

— Moterių 
Draugu ve turėjo 
Ctarninko vakaru 
gerai papelnijo.

Lietu viszkoje

Ii etų v isz-

R1

Sillmono 'kasi 
pažeistas in koja 

Matuseviezia,

— Seredoj 
kloję likos 
Antanas Matuseviezia, gyve 
liautis po No. 315 W. Mahanoy 
Str. Jisai gydosi namie.

— Vincas Kubilius isz Ma- 
hanojaus likos paženklintas už- 
veizdetojum Atlantic ir Puči

ant E. (‘entre uli.
Musu jaunas tau- 

pradejo dirbti 
kompanijų jau keli metai ad- 
gal. mieste po tam buvo Potts
ville, o dabar gavosi in Szena- 
dori kaipo manadžeris. Yra tai 
sūnūs p. Stanislovo 
sabiniu ko isz miesto.

fic sztoro 
Shenadori. 
t ietis po laja

Kubiliaus

DABAR DAILUS LAIKAS 
TRAUKTI FOTOGRAPIJAS.

Per

E. Mount 
bode

I

O JOJO 
612 E. (‘('litro 

sužeistas ir

1 labdaringa 
dideli balių 

ant kurio 
Pelnas nuėjo

ant pataisymo bažnyežios.

► Pavasaros laike yra geriau
sias laikas traukti fotograpi- 
jns nes vanduo, dailus oras ir 
kiti dalykai yra daug 
tesni del padirbimo

Traukiu ir dirbu 
pagal naujausia

atsakan- 
geresniu

fotograpiju. 
fotograpijas

Isz mažių fotograpiju 
padarau didelius. Su virszmi- 
netais reikalais kreipkitės pas 
mane o busite visame 
dinti.

buda.

užgano- 
(t.f.m.23) 

A. Aponika
205 K (’e n t re St.

Ant virszians

IN TEN IR
ADGALIOS

ANT PARDAVIMO
Du geri namai .">37 ir 7>39 W. 

Spruce ulyuzios ant kampo, j 
tas turi 
sza uk i 1 e

liO-

25x12.5 pėdas. Aisi- 
greitai po No. 539 W. 

Spruce St. Mahanoy City, Pa.
(t.m.23)

$4.00 
IN 

NEW YORKA 
ARBA 

$5.00 

Up-The-Hudson Upes 
Nedelioj 18 Mojau.

C Speciali* Treina* Subato* Nakti

IShamokiu ............................ 1:00
rMt. Carmel ........................ 12:59
< Ashland ................................ 1:51
S Girardville .......................... 1:58
< Shenandoah ........................ 1:30
iMahanoy City .... 
/Tamaqua ........... ..

. . 2:19
i ............................ 2:46

New York (Liberty St. ar) 8:20
New York (W. 23rd St. ar) 8:40.

Pasažierai del Up-the-Hudson 
apleidžiant Jersey 

Pirkite tikietus
paims laiva 
City 8:20 ryte.
isz laiko.

NAUJI MUZIKALISZKI 
VEIKALAI.

* ......
Sziomis dienomis iszejo isz 

spaudos naujos Dainos su gai-s 
domis ant piano.

“Ak Likie Sveika
“Myliu Lietuva.
4 * Pas Motinėlė ’f
44Butu Darželi”

- Galima gauti pas leidėju
J. A. Žemaitis

315 S. West St., 
Shenandoah, Pa.

J > 50c.
50c.
50c.
50c.

J. A. Žemaitis

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

New Philadelphia, Pa. — 
Kun. Mozūras Seredos rvta su- 
riszo drill u mazgu moterystes 
Joną Žardecki sunn J. Zardec- 
kii^vOi pana Katre Balulis, duk
tė Onos Balulienes isz Cumbo- 
les. Svodbinis pulkas susidėjo 
isz 30 poru. Svodba 
pas tėvus jaunikio, o
not kad ponst va Žardeckei ne
sigailėję 
•priežast ies

atsibuvo 
reike ži-

nieko sveteliams isz 
teip svarbios die

nos. Orkestrą buvo tikrai Lie- 
tuviszka susidedanti isz musu 
artistu Grinevicziaus, Rogerso 
Zalenko ir Buszkio.

mc-•> •u
kuri nesenei ap-
smert, mirė nuo

.'H’J JSAULE . i4 *■ • i ’
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szauti

MOKINASI SZAU TI ISZ LANKO.
Studentes isz Californijos universiteto szirnet mokinasi 

szauti isz lanko, o gal idant priprasti szauti su striela in 
szirdis savo jaunikiu?

mmhmB

l^y-’ KAS NORI RŪKYT 
puiku tabaka, tas tegul 

kreipiasi pas mus.
EUROPA BOOK CO.

57 DEY ST. NEW YORK.

CHAS. S. PARMLEY
Real Eitato Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius 1.1.

I
Kampai Catawissa ir Market St.

Mahanoy City, Pa.

Agent.

Insziuriniu

ROYAL MAIL ;[ 
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” ‘‘ORBITA”
“OHIO” ’ “ORCA” b

Tie laivai yra nauji ir moder- ! 
ninzki visame. Geriausi del juru Į. 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Gerai 
ir užtektino valgio paduodamai 
ant baltai uždengtu stalu. Szol- r 
minios, moterei ir vaikai gauna 
ipeciale patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

M Broadway. New York.
arba pan vietinius agentus.

■*
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Senatoris
Prie savo senoviszko darbo.

Magnus Johnson 
isz Minnesotos, kuris yra kan
didatu ant prezidento, atlankė 
ana diena fabriku bonku ir isz- 
pute kėlės bonkas. Johnsonas 
33 metus adgal dirbo stiklo fa- 

Sz ved i jo i.brike

Mount Carmel, Pa. — Anta
nas Jakimaviezius, tėvas 
tu mergaites 
siszut ino ant 
uždegimo plaueziu.

Automobilius Krano Mi- 
nisako susidūrė su kit u panesz- 
damas daug bledes ir vos apsi
saugojo nuo mirties.

Kasikius dirba 
kaipo ir moterėlės
prie katilėliu. Lietuvei apsnu- 
dia, be jokio krutėjimo ba nė
ra kam rūpintis apie pakėlimu 
Lietuviszko vardo.

geriu 
naktimis

A. Dra- 
namuose,

szesztadienio va-
sudaužytas ir in-

e Ieva tori o sza fta

Piktadariu
sziol policijai šū

‘ ‘ Aqui- 
iszvažiuoja Gegužes 28

Brooklyn, N. Y. — 
guno Korporacijos 
Metropolitan Ave., Brooklyn 
N. Y., rasta 
kare labai 
<nestas in
dažiuretojas (vaczmonas) Am- 
bražas Kubilius, 
neteko iki 
rasti, nors tyrinėjimas ir eina.

Velionis p. A. Kubilius pa
liko szeimvna ir moteri.

— Ekskursijos laivu 
tania“
diena sekanti piliecziai:

Jonas, Juozas, Pranas ir Ma
ri* Kaminskai isz Blissville, 
N. Y.

Adomas, Ona ir Povilas Lu- 
koszevicziai isz Blissville, 
N. Y.

J. Plerpa 
Cleveland, Ohio.

V. Praninskas isz Baltimore 
iszvažiuoja laivu 
Gegužes 17 d. ir Ona Antpusai- 
tiene su dukterimis isz Brook
lyn, N. Y. iszvažiuoja laivu 

Birželio 3 diena.

Blissville

i ft

Y.
Republic::> ’ 5

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal Jy«i furit Geltonu* plaukini t O gal Jų* plnuk ii yra juodi I 

Ar KaitAnlhirtl Rudi, ur Auktene* ; Hauavi plaukai ar Vlali-
kn| Raudoni l \ išrink neturint knkioa Kpnhx>H jie neimtų, neteisk 
ptetekanom* Nimaikinti jų gražumo !

Rufflvs atlik# tai, jei )ų<« tik hn I r nuo hikn Juor rumdoRite. 
Nržiiirint wr Jųr mUvo plaoku“ dar tf*te*<tev|rt AMpIntiiR j ka*a|, «r mj- 
RiiktiiR į m azgq. ar gal Jau ricif trumpai miaikirpe* v ten o k Jųr unta- 
lite dateiati, kari nevarto*, tek rikę p'riikanoR tMigadyty tevalK* 
di) I Jum* ncrelk^R kentėti ne*m«rutno dėlei nlcfAjimo ir Iteidluplrno 
galvoR odos Jei namloRite

Netikėkit mum; Jtodihif Nugipirkit t>onkn Ir paeina per* 
iltikrinklte, kad Ruffhs yra mirtinu priedu ptetekiny Ir kartu yra 
pu ik laimiu plakų tonikų, kokį tik kada rwate naudoję! Galima 
gauti aptickooc,

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

isz

ir A. Szuklys isz

i ft Majestic ) 1

ANT PARDAVIMO

Du geri namai su gerais drei- 
nais po No. 501 ir 503 West 
Maple ulyczios ant kampo B. 
Atsiszaukite ant franto 500 W. 
Spruce ulyczios pas Mrs. Seik’- 
ienia Mahanoy City, Pa.

(t.m.20

IOO% 
PURE

<J MALT SYRUP
Unijos 

Padirbtas

VASYOli m IN WINATI?

i

Pirkite Geriausi - “Buckeye” Geltono
I ir Juodo Baksukese.
Užganėdinimas Gvarantytas.

DISTRIBUTED BY
Simon Fogel, Mahanoy City, Pa.
Thomas Wholesale Grocery Co. Mahanoy City, Pa.

THE BURGER BROS. COMPANY, Cincinnati, Ohio.
ESTABLISHED 1874
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Žmogaus Silpnybe.

vi e nas ka-
Medžiodamas jisai pa

Kalbasi v v ra s•>'

Kitados gyveno 
ralius.
klydo miszke. Bejieszkodamas 
kelio, iszgirdo karalius ka szne 
kant. Klauso.
su moteriszke, malkas skaldy
dami. M o te r i sz k o sa k o:

— Vargas gyventi ant žemes 
kad ne Adomo su J ieva prasi
žengimas, būtume mes ir szian- 
die rojuje;'dabar gi reikia lie
ti prakaitas, o
spaudžia, taip spaudžia.

Vyras, pritardamas, tarė:
— Kad J ieva buvo perdau 

smalsi, o Adomas 
tikra tiesa; kad asz bueziau bu
ves jo vietoj, tu gi Jievos, bu
eziau tau davės 
kad nereikėtų gundyti...

ju karalius ir

vargai kaip

<r

paikas, tai

in sprandą,

ar jusu darbas

sunkiai

Prieina prie 
klausia:

— Žmones, 
labai sunkus?

■— Oi, sunkiai mes,
dirbame nuo ryto iki vakaro — 
atsako szie.

—Eikite su manim! .— tarė 
karalius — turėsite ir valgyti, 
ir gerti bo jokio darbo.

Parsivedė karalius ta vvra 
su moteriszke in savo karaiisz- 
kus namus. Paliepė savo tar
nams juodu iszprausti, gražiai 
parėdyti, pavaiszinti. Paskyrė 
jiedviem puikius z rūmus gy
venti, karieta važinėti ir tarnu, 
kiek norėjo. Tarnams buvo te
sakyta, kasdien taisyti pietus 
isz dvylkos valgiu, 
bego vienas menuo,
moteriszke atsidžiaugti nega
lėjo, taip jiedviem buvo gera. 
Antra menesi in stula ome nesz 
ti dvideszimts keturis valgius 
ir viena labai gražu, uždengta 
puodą. To puodo tarnai neati
dengdavo. Moteriszke norėjo 
pažiūrėti, kas jame yra. Tarnai 
pasakė, kad karalius uždrau
dęs sziuksztu atidengti ta puo
dą. Jei atidengtu
gryžti miszkuosna malku skal
dyti. Praėjo keletas dienu. Mo
teriszke nulindo, nenorėjo nei 
valgyti, nei gerti, nors stalai 
buvo apkrauti kuogardžiau- 
siais valgiais ir geryinais.

— Kas tau, duszele? — klau
sia vyras — delko taip esi nu
liūdus?

— Nežinau, kas bus — atsa
ko moteriszke
noriu paregėti, kas 
puode.

— Nebūk paika! — ramino 
vyras — ar negirdėjai, jog ka
ralius yra uždfaudes žiūrėti?

Bet moteriszke nenurimo; 
gražus, uždengtasis puodas 
trąukte trauko akis; moterisz
ke puodą tik temato, juo vien 
rūpinosi, apie ji tekalbėjo; eme

Taip p ra* 
Vvras su

turėtu vėl

-— asz būtinai 
yra tame

džiūti, nykti; dingo džiaugs
mas, linksmumas.

Neramu pasirodė ir vyrui. 
Jisai labai mylėjo savo moterį; 
skaudu jam buvo matyti ja 
džiustant, vystant.

suspausta szir- 
jisai prie puodo 

Isz puodo iszbego

lindusi hioteriszke. Pagailo vy
rui moteries;
d imi priėjo 
ir atvožė.
maža peliuke; norėjo nabagai
ja sugauti, bet kur tau! peliu
ke puolė nuo stalo žemen ir 
dingo pakampėse.

Tarnai davė žinia karaliui. 
Ateina karalius ir klausia, kas 
paleido pele.

— Szviesiausias karaliau — 
atsako vyras — moteriszke ne
galėjo gyventi nesužinojus kas 
yra puode. Asz ėmiau ir atve
žiau, o pele pabėgo.

— Aa! — tarė karalius — o 
ka miszke kalbėjai ? — Adomo 
vietoje būtum nesidaves mote- 
riszkei prigundinti, buturn da
vės jai in sprandą... dabar gi 
viską užmirszai ir savo priža
dus ir mano insakyma. Jei taip 
tai. eikite laukan isz mano rū
mu, gryžkite 
darbo!

Ir liepe karalius tarnams nu
vesti vvra su moteriszke in vie 
ta, isz kurios buvo juoHu pa
ėmęs: ir vėl juodu turėjo sun
kiai dirbdami praaita lieti.

Ir dirbo vvras su inoberiszke 
nerugodami daugiau ant Ado
mo ir Jievos: suprato, jog kaip 
buvo silpni Adomas su J ieva, 
taip ir visi žmones negali di
džiuotis tvirtesni esą už savo 
tėvus.

atgal prie savo

NAUJAM SZTORE. • ____
Moterų skrybėlės, szilko 

megstos dreses, szilko panezia- 
jekes, andarokai, kotai, 

mergaitėms dreses ir 1.1. Gali
ma pigiau pas mumis pirkti ne
gu kitur. Ateikite pamatyti.

Levy’s
303 W. Mahanov St.

skrybėlės,

kos,

(m.30)

ANT PARDAVIMO

Namas su devyniais kamba
riais ir gėrėtas, geram padėji
mo su visokiom intaisom kas 
tik reikia; 10 metu kaip namas 
statytas. Priežastis pardavimo, 
locnininkas persikėle in kita 
miestą. Atsiszaukit po adresu.

Joe. Salatka
140 West R. R. St., 

Girardville, Pa.

ANT RAND0S.
I

Namas 5 ruimu ir kiti budin- 
žemes su sodu, 

sza Itin iu, 
6 miles in 

Shenandoah ir Mahanoy City. 
Atsiszaukite ant adreso. *

Jok. Bagdanawicz J 
(t.40>

kai, 5 akieriai 
geras vanduo isz 
Ringtown Valley,

L

R.F.D. Ringtowiij Pa.

ANT PARDAVIMO,

namas prie

......t*,rwr1r

— Jei neatidarysi man to 
puodo> asz tikrai mirsiu isz ru- 
pesezio — tarė syki vyrui nu- (t. f.) *

Szesziu ruimu : 
grižkeliu arti Brandonvill?, 
Pa. Geras tvartas 28 per 38 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 akieriai isz- 
dirbtos žemes. Parsiduos pi
giai. Kreipki4es»-ant adreso.

Z. F. Rynykewicz 
Ądvokata, 

Shenandoah, Pa.

♦^♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Z*****************<*4<**<**Z*****Z*****t*** 
Praneszimas Visiems Draugams | 

ir Kostumeriams.
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Turime garbes sziuomi praneszti kad
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 

persikėle isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERI, sako 
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio 
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA

Salutaras Drug & Chemical Co.
039 W. 18th ST. CHICAGO, ILL.

Telefonas: Canal 6417.
%

Dept. 18
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Kaina 35c. 
a pliekose

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

BAM B I TV O
Jreg. S. V. Pat. Biure.

nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jj.
Jei jtisų kūdikis ncramtis, turi aptrauktą liežuvi, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų, 
kankinanrnas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotojų. tokiu kaip Bambino. Jis jj 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N.Y.

JIS TIK IEŠKO BAMBINO

yra

Jie net prašo daugiaua.

F. AD. RICHTER & CO„
•r

Po sunkaus
dienos
darbo

Kasyklose ir 
i n vairiose 
dirbtuvees

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI YRA BAISIAI
NUJUNKYTI IR SUSTYRE.

Ne bandyk juos priverstinai tnanksytl. Ir traukyti, tuoml dar dau- 
Patlkck daugeliui tukstanczlui tautiecziu irglaus juos nukankysl.

darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

euteike jiems taip puikia Ir greita pagelba.
Balsamu smagiai trydamAs suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlslusk mums 35c., Ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus 
Iszsluslm buteliuką Balsamo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 21 E. Centre SU Shenandoah, Fa.

G

Prašiai Ink anstyrlma

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptlckorlu

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa. 
------- $------- - 4

Ta Banka nori jumis patarnanti.
Moką 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 depozitoriams pirkti savo 
locnus namus.

Szita Banka prigelsbti jumis duezedinti pinigus.' 
Nori kad jus butumet to Banko dopozitoriuę.
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