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Isz Amerikos
44 metu motere yra motina 

24 vaiku.
San Francisco, Calif.

bAstina Maroquin,
—— Re

alia diena 
pagimdo dvideszimta ketvirta 
kūdiki. Kada Sebastina isztc- 
kejo už vyro, turėjo vos 14 me
tu o dabar turi 44 metu, 
antru kartu yra vedus, 
riolika vaiku yra gyvais.

Perkūnas iszmete ja j a 
isz vežimo.

Norfolk, Va. — Važiuodama 
namo nuo pikniko, pati kapi
tono Norris, likos iszmesta isz 

važiavo su 
aplaikyda-

Jau
Ketu-

vežimo ant kurio 
kitoms moterimis, 
ma iszlaužima rankos ir kito
kius žaidulius. Kada vežimas 
važiavo pro dideli medi stovin
ti prie kelio, tame perkūnas 
treirke in medi perversdamas 
ji ant vežimo, pataikindamas 
in ponia kapitoniene. Kelios 
ypatos likos mažiau sužeistos.
Tėvas nuszove savo dukrele.
Friendship, Tenn. — Eveli

na, penkių metu dukrele Jono 
Burton, melde tėvo idant nu- 
szautu paukszti, kuris nulupę 
ant tvoros szale namo, 
tėvas cielavo in paukszti

Kada 
, mer

gaite bego už automobiliaus ir 
tiesiog užbėgo ant kelio būda
ma pataikinta in aki. Mergaite 

Tėvasmire ir keles minutas. 
isz gailesezio apsirgo ir dabar 
guli ligonbuteje.

Isipopier^y * kambarius su
pacztinem markėm.

Burbank, Calif.
A. Bucci, gal turi 
eziausius du kambarius Suv. 
Valst., kuriuos iszpojiieravo su 
156,272 pacztinem markėm. 
Kunigas gyvena be parapijos 
ir turėjo gana laiko ant tojo 
darbo. Per trisdeszimts metus 
rinko jisai pacztines markes 
isz visu daliu svieto. Ant lubu 
vieno kambario randasi Ame
rikoniszka vėliava padirbta isz

Amerikon! szku 
Kam- 

ro-

m
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Jauna moteriszke, nuszovus Baisi viesulą dviejosią valsti- 
josia — daug užmuszta 

ir sužeista.
Atlanta, Ga. — Panedelio ir 

Utarninko vakaru baisi viesulą 
prapute pro Alabama ir Miss
issippi valstijos padarydama 
milžiniszkas bledes, užmuszda- 
ma 34 ypatas ir sužeido kelis

meiluži, ramiai ruko sau 
cigareta.

York. Broadway

valdytojas
.30 metu. Ji n u szove

Sam

Aew 
vieszbutv vakar liko nuszautas 
garažo 
Brown ’as, 
jauna, 24 m. moteriszke, Doro
thy Brown. Policija rado ja be- 
sedinezia ant lovos kambary 
kuriami’ ji gyveno su Brownu y 

berukanezia cigareta ir žiurin- 
gulinti tiesežia m jos kojom 

lavona. Aresztuojama 
visai rami ir atsisakė 
kokiu nors paaiszkinimn 
ji ta vyra nuszovus.

Nuszautasis paliko žmona ir 
penketą vaiku.
Buvo bernu pas farmeri, szia- 
dien yra ministerium Latvijos.

Omaha, Nebr. — Trileka me- 
adgal, Karoliifs Ulmanis, 

buvo bernu ir melže karves ant 
fanuos J. B. Roberts, Omaho- 
je, Nebraskoje, o szeszi metai 
adgal, apėmė dinsta vyriausio 
ministerio Latvijoi.

Ulmanis turi apie 40 metu, 
gyveno Rygoje, bet už savo 
karszta [latrijotizma del tėvy
nės, maskolei priverto ji nesz- 
lis von. Iszkeliavo in Amerika 
apsaugot savo gyvasti ir jesz- 
koti gilukio. Gavosi in Nebras
ka, o būdamas mokytu žmogų, 
su p rasdama s 
kysta, gavo 
universitete, po tam dirbo ant 
Robert so fanuos, nuo 1909 lyg 
1911 meto. Po karei apleido sa
vo darbdavį kuris nieko neži
nojo apie savo gera darbinin- 

nuo jojo

ji buvo 
duoti 
kami

tu

40 metu

gerai picų i n in
di nsta Nebraska

ka, pakol neapkike
sekanezia gromata kurioje isz-’ 

Kunigas ajszkina viską:
Netinginiavau kada

J n
nopapras- i 4

dau Amerika.

Kada kare

aplei- 
meta laiko 

kada sugryžau in tevynia, tu
rėjau gana darbo.
prasidėjo, pradėjau darbuotis
su vilcze atgavimo mano tėvy
nės isz Rusiszku ranku.
Latvi j e apszauke 
gul my st a 1918 
a j >sza u k t u vyriausiu 
riu Latvijos. Po
isz r i ūktas prezidentu lyg 1921 
metui o metas po

Kada 
savo nepri

metė, likausi 
ministe-

tam buvau

szi m t us žmonių*
Ellamonte viesulą buvo teip 

sįnarki jog nupūto dvieju metu 
kūdiki Collinsu. Bremerc visa 
szeimyna susidedanti isz sep
tynių ypatų likos iižmuszta. 
Owense szeimyna susidedanti 
isz aszfuoniu žmonių pražuvo. 
Viesulą siautė per kėlės valan
das.

Nužudė drauga — nenorėjo 
paskolyt pinigu.

New York. — 
idant ji nesuimtu 
ežiai ir pakartu ant pirmuti
nio stulpo, William Miller, juo-

Harlemo,

Bijodamas 
jojo tantje

gembloris isz
policijos rankas,

kazirn vežios ir

das 
pasidavė in 
prisipažindamas prie nužudini- 
mo Baron D. Wilkins’o, turtin
go locnininko 
kito juoduko.

Miller prisipažino buk todėl 
nužudė Wilkinsa, kad jam ne
paskolino szimta doleriu su 

isz k a žiru 
pralosztus pini

gus ir pabėgti po nuszovimui 
kito juoduko. Kada VVilkinsas 
atsisakė jam paskolyt pinigu, 
paleido in ji du szuvius už- 
muszdamas ji ant vietos.

Mergaite inkiszo ranka in 
mėsinė maszina.

Everett, Pa. — Rūta 
chols, 7 metu mergaite nuėjo 
su molina pas buezeri Willia- 
rna Dumi, 
ant piet. 
duriu 
kada buezeris 
mėsa elektrikineje 
Iszemias mesa,

szimta 
mane loszti

idant atgaut
kure is

Ni-

tam pasili
kau sąnariu parlamento.

rn
J ?

isz berno 
pas Amerikoniszka farmeri pa
siliko ministeriu savo tėvynės

B*

Latvijos.
110 metu Indijonas neval- 

gydaves mėsos.
San Diego, Cal. — 

pasimirė 110 metu

Fe i p tai Ulmanis

nei mėsos

avelėms
su savo Įia- 

ku rios 
savo ga-

itai! joniszku, 
ir Kanadiszku markiu, 
barei iszrodo labai puikei 
dos kad yra iszmalavotais.

Ergelei neprigulmingos 
bažnyczios.

Kenosha, Wis. — Todėl, kad 
neprigulmingos parapijos ku
nigas Nurkcviczius nepavėlino 
savo parapijonams dirbti mun- 
szaine pobažnytiniam skiepe, 
likos nutrauktas nuo pamoks- 
linyczios per inirszusius para
pijomis, teip kalbėjo kunigužis 
sude, melsdamas sūdo idant 
uždraustu parapijonams nau
doti bažnytini turtą ant savo 
naudos.

Jau nekarta kun. Nurkevi- 
czius turėjo ergeli 
klvdusioms
kerszino užmuszimu 
ny tojaus.
Motere su kūdikiu ant ranku 

užklupo ant banko.
Farmington, III. — Kokia 

tai motere turėdama kūdiki 
rankoje inejus in Farmington 
banka, atkiszo revolveri in 
veidą stovinezio kasieriaus už 
groteliu paliepdama jam duo
ti jai kanuogreieziausia 1500 
arba ji nuszaus ant vietos. Ki
ti darbininkai tuom pasielgi
mu teip persiėmė, jog stovėjo 
ant vietos kaip prikalti. Aplan
kius pinigus iszejo malszei 
isz banko, sėdo in stovinti for- 
duka ir nupiszkejo nežine kur. 
Lyg sziam laikui palicije jo
sios nesurado ir nelabai jeszko, 
nes mano kad motere daejus 
lygi t paskutinio vargo, buvo 
priversta teip padaryti ir tai 
dą su kūdikiu ant ranku.

pa rsi neszti mėsos 
Motina sustojo prie 

pasikalbėt su kumutia 
jiradejo malti 

maszinoje.
nesulaiko ma

szinos. Mergaite isz akyvumo 
ar daugiau mėsos nepasiliko 
maszinoje inkiszo ranka. 
Griasztas maszinos intrauke 
rankut ia 
14a d a buezeris. sulaikė maszi- 

mergaites ranka buvo su-

mėsos i
inkiszo

maszinos
in vidų ir nupjovė.

Czionai 
Indijonas 

Cruz Pipo, kuris, kaip jo sū
nus pasakoja, niekad nevalgęs 
baltaveidžiu gaminto maisto: 

nei žalioniu ir ki-
tok. Jis kas ryta keldavo apie 
ketvirta valanda ir iszsimau- 
dydavo upeje.

Trumpi plaukai priežastis 
persiskyrimo.

Newark, N. Y. — Harry 
Whalen, ne tik ka gerai apdau
žė savo prisiegelia, kada su- 
gryžo nuo barberio su apkirp
tais plaukais bet da nuėjo in 
suda kada jojo paeziule užvedė 
priesz ji teismą už sumuszima.

Kada jam sudže Conneley 
ajszkino kad motere turi pilna 
tiesa daryti 
kas jai patinka

tai Whrtlen atsifiepeį

su savo plaukais
nes tai-josios'

turtas, 
“i
tinka, bet asz su tokia moteria 
negyvensiu, kuri seka paskui 
kitas bezdžionkas nukirpdama 
sau plaukus. Negyvensiu su 
jaja pakol neataugins vela sa
vo ilgu puikiu plauku.”

Sudže ji nubaudė ant penkių 
dienu kalėjimo už pasiprieszi- 
nima prieszais sudže, bet kada 
melde susimylet ant jojo ketu- 
riu vaiku, sudžo ji paleido na
mo.

na, 
malta. Motina su kumutia ap
alpo ant vietos o mergaite li
kos nusiunsta in ligonbuti 
kur daktarai 
konia lyg alkūnes.
Iszdalino savo darbininkams 

600,000 doleriu.
Cincinnati, Ohio. — 

dentas drapanų fabriko Nash 
Tailoring kompanijos aplaike 
praejta meta 600,000 doleriu 
kaipo savo dali uždirbto pelno. 
Turėdamas gana dideli turtą, 
nutarė tuos pinigus iszdalyt 
terp darbininku. Žinoma, pini
gais nedalino, tiktai szerpms, 
kuriu verte isznesza nemažiau 
kaip po szimta doleriu kožna.

Paniekino pietus — duk
rele nusižudė.

Chicgo. — “Tavo stoikas 
buvo teip kietas kad galima ji 
butu naudoti ant automobili
niu ratu arba lopyt czevery
kus.” — Teip paniekino pietus 
Pranas Ilironimus, farmeris, 
gyvenantis artimoje Volo, III., 
kada jojo penkiolikos metu 
•dukrele jam pagamino mesa-

m 
nupjovė ranka

Prezi-

Gerai, tegul daro kas jai pat stdika ant piet.
Mergaite negalėdama 

neszti tokio paniekinimo, isz- 
gere truciznos mirdama in kė
lės valandas. Hironimas buvo 
naszlys, o jojo duktė Jennie 
užlaikinejo narna.

pa-

* Dydžiausiam Egipto pi
ramide. . randasi tiek akmenų 
kad wz4ujip galema hiitii ipas-t 
tatyti- mura szesžiu pėdu' ang- 
szczio aplink visa Francijo.
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Tikėjimas jaja iszgyde.
Mrs. William J. Bryan, likos 

iszgydyta, isz riiinatizino per 
savo drūta tikėjimą ir uždeji- 

per “ misijonieriu
Motere labai intikejo 
drūta, vilti Imk jaja 

misijonieris“

rauk u

ir turėjo
tasai “
na ir likos iszgydinta.

ma 
Kicliev.

iszgydis,

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Iszsi-

neviezius
szove

melsdamas sūdo su- 
Sudže nusiuntė 
iii kalėjimą per

Wilkes Barre, Pa. - 
kalbėdamas buk buvo insiutes 
nuo munszaiues, Steponas Juk 

, [irisipažino buk nu-
Petra Patinka isz New

port townshij), laike susi kivi r- 
czinimo, 
similejimo.
Juknevieziu 
traukdamas viroka.

— Keturi anglekasei likos 
baisci apdegintais per eksplo- 
zije gazo Orchard kasiklosia, 
Glen Alden Coal Co. 
atsitiko po piet 
szafte.
Nesbit ligonbutia.

Nelaime 
kada drilavo 

Visi likos nuvežti in

Chicago. — Petras Kiliuskas 
1961 ( ‘analport Ave. turės nes- 

Lietuvon. Jis 
in ta kelione

magia kelione
besirengdamas
pražudė dideli pluoszta pinigu
— $600.

savoTa savo nelaime 
szitaip apsako: 

“Susitaisiau

Petras

gera j)louszta 
bumaszku, po 20 dol. ir po 50 

ir ta pluoszta inside- 
žinai ežia, tarp

doleriu
jau in anti —
apatiniu ir virszutiniu marsz- 
kiniu. Kiszeneje bijojau laiky 
t kid bomai neatimtu. Maniau, 
kad antyje bus saugu.

“Prisėjo reikalas važiuoti in 
stoti bagažo sutvarkyti. Ten 
be trusdamas asz visai pamir- 
szau, k a turiu antyje.

“Atlikęs reikalą stoty va
žiavau namo strytkariu.

in antra strytkari 
atsiminiau apie pinigus ir tik 
capt, capt — nėra!“

Jau
persėdu s

Kingston, Pa. —
Gadskis, 16 menesiu 
likos užmusztas Nedėliojo arti 
moję White Haven, per iszme- 
tima isz automobiliaus kada 
tėvas važiavo nuo stataus kal
no o negalėdamas sulaikyti 
maszinos trenkė in medi ir vai
kiukas iszleke per languti.

Vincukas 
senumo

Kulpmont, Pa. —Kulpmont, Pa. — Nuo ke
liu ;dionu dingo isz miesto Jo
nas Kavulis ir lyg sziolei nosu- 
gryžo ir nežino kur yra. Mano
ma kad likos nužudytas.

Didžiausiu#

del Arabo moteros 
negali'gyventi sutikime su ki
toms jojo moterimis.

nužeminimu
yra, jeigp

Isz Lietuvos.
Turtingas fabrikantas suym- 

tas už pinigu dirbimą.
Pastaromis die- 

kriminale
Sziauliai.

nomis Sziauliuose
policija surado pinigu dirbtu
ve, kurioj buvo dirbami po 50 
litu banknotai. Tapo aresztuo- 
ta pora darbininku ir Vaitkus, 
paskutiniu laiku virtęs in stain 
bu “ 
ko ir
Vaitkus be geszeftu,
jis Sziauliuose varo, dar žino
mas kaipo krikszczioniu lyde
ris ir net pirmininkas Szv. Juo 
zapo d r-jos.

Birutes 
keliu

saldainiu fabri- 
namu savininka.

kuriuos

Kaip ir reikėjo 
tikėtis po keliu dienu Vaitkus 
liko paleistas, o tik vieni pap
rasti juoddarbiai darbininkai 
uždaryti. Dabar girdis Uet to
kios kalbos, kad jei kas pakal
bės apie Vaitkų, kad jis pini
gus dirbdamas praturtėjo, tam 
gresia du menesiai 
Tokios naujienos
musu geriausiais patriotais ir 
krikszezionimis demokratais.

Bubiai, Vilk įjos 
Pirma Velykų diena

kalejimo.
pas mus su

F. W. BOCZBOWBII, KAlKr

ISZ VISU SZALIU
Važnycze apvogė biskupa 

ant 70,000 lyrų.
Venecije, Italije. — 

pui Paderborn likos pavogta 
70 tukstaneziu lyrų, 
veže in Ryma kaipo szventa- 
petro auka del popiežiaus. Pi
nigai radosi skuriniam krep- 
szije, kuri turėjo po savo ap- 
globa biskupo sekretorius kun. 
Gilcher. Priesz kelione abudu 
nusidavė ant misziu in kliosz- 
tori Karmelitonku, atiduoda
mi krepszi in rankas važny- 
czios su paliepimu idant ant ju 
lauktu. Kada sugryžo nuo mi
sziu rado kuparius ant uly- 
czios bet važnycze su pinigais

Bisku-

urias

I

sėdi policijoje

valscz. — 
szio kai

mo vaikinai girti eidami in va- 
karuszkas smarkiai susimusze. 
Vienam supjaustė krutinę, pa
liesdami plauczius. Nukentėjos 
nugabentas Kauno ligoninėn, 
o kaltininkas 
daboklėje.

Utena. — Paskutiniu laiku 
Utenoje 
nu, kurie prdejo 
patys neturėdami jokio supra
timo isz teises mokslo per ka 
klaidina žmones, 
jiems laika ir 
gus. Vienas isz tokiu advokatu 
Pakalnis sz. m. Balandžio 29 d. 
kariumenes teisme nubaustas 
4 met. sunkiųjų darbu kalėji
mo už pleszima. Advokatauja 
ir tokie, kurie beveik nemoka 
raszyti. Atatinkamoms 
džios instaigoms 
kirsti 
sziems “artistams.” X

Pasvalys. — Balandžio 30 d. 
vakare buvo sukurtas milži- 
niszkas laužas, augszcziau lau
žo pakabintas lenku erelis ir 
laužui insidegus erelis suplesz- 
kejo.

atsirado daug asme- 
advokatauti

ga išžiodami 
viliodami pini-

kelia visiems 
“artistams.

val- 
reiketu už- 

panu-

Greta laužo stovėjo di
džiuliai vartai su 
“ V i 1 n i a u s sielvartai, 
žes

paraszu 
” Gegh-

1 d., Pasvalio Lietuvai Pa
gražinti Dr. Skyriui tvarkant, 
pasodinta “ Vilniaus medis” ir 
kiti medeliai parkui skirtoje 
vietoje. Iszkilmeso dalyvavo: 

Szauliaį ugniage
siai, jaunimo 
a v.* m

mokyklos,
organizacija — 

žydu, bendruome-Vairas 
ne.

Griszkabudis, Szakiu apskr. 
apylinkėje nežinia 

del kokiu priežaseziu atsirado 
senoviszku vokiecziu popieri
niu markiu supirkinėtoju. Lei- 

gandu, kad kaizerines 
markes busianezios brangesnes 
už litus (!). Vienas’kitas kai
mietis turėjo progos parduoti 
užsilipusias markes, gauda
mas iki 12 litu už tūkstantine, 
Kiti, intikejo 
dar pabrangs 
kaina j u nepardavė. Pasirodo, 
kad ir vienas kitas žydelis apiį

— Szi oje

džia

kad tos markes 
už tokia gera

Per vėlai susilaukė giluki.
Pergyveidą daugiau kaip 60 

metu ant svieto dideliam varge 
ir nedati’klije, szitos dvi sesu
tes Mrs. Peter Fenstor ir Mrs.

, gvyenanezios
Bostono, ana diena 

žino buk joms palikta

(diaries Sullivan 
artimoji’ 
aplaike
21 milijonai doleriu po mirczi’i 
gimines Anglijoi. Fensteriene 
turi 72 metus ir randasi prie
glaudoje del vargszu, o Sulli- 
vaniene turi 69 metus. Sesutes 
nelabai nudžiugo isz netikėto 
turto sakydamos, jog atėjo per 
vėlai nes neužilgio turės ap
leisti szi svietą nepasinaudoda
mos isz tuju milijonu.

Pasakos apie vaidalus.
Vilnius — Lietuvoj yra sa

koma, kad kerdžių (ustovu) 
samdymo metu žmones prade
da kalbėti apie veikiai įsztik- 
sirna k'ara ar sziaip kokias ne
laimes. Nežinia, kuo tai reikia 
aiszkinti.
esant bendro 
nusilpimo žyme.

Gal tokiu nusilpimu reikia 
aiszkinti tie nepaprastai gan
dai, kurie szia žiema teko glr- 

neužmirszo
juodąją ponia, 

plasztaka 
praeiviu veidus 

neiszgydo-

Kiti sako, kad tai 
žmonių dvasios

y > kuri
dėti. Dar niekas 
apie ‘ ‘ 
ant vieno tilto savo 
glostydama
jiems in varydavo 
ma liga. Gandai taip placziai 
buvo iszsiplatine, kad apie 

faktus” net laikraszcziuos 
vienas 

net bausmes susilaukė. Po to 
apie “juodąją jionia” jau re- 
cziau ir recziau besigirdedavo.

Dabar vėl visa Vilnių suju
dino vaidulai,
Vilniuj Montvilo grafu Jetens- 
kiu namuose. Vidurnakti na
muose pradedanezios lakstyti 
po kambari leksztes, malku pa

jau 
insbtikin

iszsipla.tine, 
“faktus” net 
buvo raszoma, kuriu

kurie atsitinka

galia, plytgaliai ir kita, 
buvo net4‘liudytoju 
ti.

Kiti sako, k aki

Velykas tokiu markiu reikalai 14?’ia!s1 
vo apie ju kursą kalbejoJKtn'- 
mo szito apsireiszkimo prie
žasty^ — tikrai nežinau. Spė
ju, kad žmones vokiecziu ren- 
tenmarko supainiojo su kaize
rinėmis markėmis, todėl p ra

Ir szie veikiai insitikine.
Vieni tvirtina, kad veikian- 

czios tam tikroj mokslo neisz- 
tirtos jėgos.
ežia osa saryszio sp Vįniuj ap
silankiusiais paskutiniu laiku 
^ipnotikais, mediumais' ir ki- 

i “daktarais”, tai esanti 
j,ų rekliama.

Visai galimas • daiktas, kad 
ir apie ežiuos vaidulus vilnisz- 
kiai pamii^z kaip ir apie juoda 
ja “dama.”

dėjo jas supirkinėti. Žinoma, 
nėra jokio pagrindo manyti, 
kad vokiecziu kaizerines mar
kes galėtu isz numirusiu atsi- 
kęltij rJJeJt ’nožiiĮojiįnįs^r horas 
geitai pralobti, L. ________
liojo.

ne vfenA savi-

Suv. Valstijos ligonbute-*

šia del parniszeliu randasi 250,- 
625 ligoniu.

* Pagal tvirtinimą Willia- 
mo Durgino, tai amorikonisz- 
kos moterėles neszioja 1,6000,- 
000 visokio kaino czeverykus.

il upleszkejo nežino kur.
Arfa 3700 metu senumo.

Paryžius. — Arfa ant kurios •f

grajino patogios egipcijonkos 
37(H) metu adgal, yra rodoma 
Louvre muzejui su kitais seno- 
viszkais užlieknis. Toji arfa li
kos surasta griuvesiuosia Sy- 

ant kranto Euphrato 
Tolimesni

parodo, buk gyventojai tame 
laike buvo augsztai mokyti 
.30 szimtmceziu priesz užgimi
mą Christaus.

Soviatai žudina augsztus 
virszininkus.

Leningradas. — Augszcziau- 
nusprende ant su- 

szaudvmo 17 
advokatus

rijoi 
upes.

sės sūdąs

if

tyrinėjimai

buvusiu sudžiu, 
ir kitufs virszinin

kus kurie sutvėrė nauja ekono- 
miszka valdže ir pasiprieszini- 
ma i 
džia.
Kamisorius Cukor kaltinamas 

už nužudinima 27 merginu.
Poltava, Rosije. — Poltavoj 

ejna bila P''1*r’”'“ 
komisaro Cukoro. 
kad jis papildęs baisiu žmog- 
žudybiu. Rūsy namu, kuriuos 
jis gyveno, surasta penkiolika 
jaunu mergaieziu lavonu, o 
trylika kitu tokiu jau mergai- 
cziu lavonu rado palu 
kieme. Į

Tasai “draugas” Ci 
vo laiku buvo pasižymejes per
sekiojimu garsaus Rusu raszy- 
tojo Korolenkos, kurs buvo 
aresztuotas del savo rasztu, ne- 
pala'nkiu bolszevikams.

— Naujoji Rusijos kontro
les komisija iszsiuntinejo savo 
skyriam cirkuliarą, kuriuo in- 
sakoma asztriau daboti vals- 
tieczius nes jie vis labiau pra
deda užsiimti bizniais. Cirku
liare sakoma, kad 
niai pirkliai yra Rusijos visuo
menes prieszai.”

pricffltaiif*M0viatfnia vai-

Poltavos “czekos 
Pasirodė,

idota jo

draugas ukor sa-

4 < privati-

Lietuviai puola Lenkus, sako 
žinia isz Varszuvos. u

Varszuva, Lenkija. — Praej- 
ta nakti būrys, susidedąs isz 
200 giinkluotu Lietuviu, per
ėjos Lietuvos siena puolė Len
ku geležinkelio stoti Agnaline 
(turbūt Ignaline), netoli Vil
niaus. Keletas Lenku sužeista. 
Lenku muitines sargyba nuvi
jo puolikus adgal.

Kitas Lietuviu būrys buvo 
užpuolęs netoli esanti Voislo- 
vicu kaima, grobdami ir ptesz- 
dami. Palroliuojantieji siena 
Lenku raiteliai atmusze toli
mesnius insiveržimus puoliku, 
kurio buvo apsiginklavę Vo- 
.kiecziu szautuvais, rankinėmis 
granatomis ir lengvais kulkos
vaidžiais.

e

ham palociuosia Anglijoi ran
dasi pirmutiniam 250 ziegoriu 
o antram 162.

* Szeszioliktam szirptipeti- 
jc žmogus
kaipjyg 18—-20 metu.

Windsoro ir Bucking-

ilgiaus negyveno
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KAS GIRDĖT
Laike paskutinio bado kokis 

atlankė Rosije per neuždėreji- 
ma, kokia tai nepažystama' 
ubage, vargingai pasirėdžius, 
ėjo isz kaimo in kaima, jeszko- 
dama maisto nuo žmonių. Ne
kartosią grineziosia nepriėmė 
josios visai ir da gerai iszbar- 
davo, o kaip kur aplaikydavo 
szmoteli duonos, nes vienas 
vargszas atsiminias, jog lauke 
didelis szaltis, susimylėjo ant 
josios, paszaukdamas in savo, 
varginga bakuželia, o jojo pa
ti kepdama tame laike duona, 
atlaužė szmota paduodama 
ubagei. Da tame laike žmonis 
turėjo užtektinai maisto, nes 
buvo pasirengia ant bado.

Visi tiejei žmonis kurie Jie- 
pasigailejo ubagei szmotelio 
duonos, likos užpraszyti in 
dvara ant vakar ienos taja die
na.

Kada inejo in valgoma paka- 
ju, paregėjo maža staleli, o 
teipgi ir dideli stala ant kurio 
gulėjo kaip
szmotelei duonos, o kur kitur 
gulėjo bulvių ir daugiau nieko.

Tada poni prakalbėjo: 
atsimenat 
ubage? Asz tai jaja buvau, no
rėjau iszbandyti justi gera szir- 
di. Tiejei du žmonis mane pri
ėmė ir dabar valgys su manim 
ir duosiu jiems paskirta petisi- 
je kas metas. O jus, valgykite 
ta kuom apteikei ubage ir at- 
simykit, jog tokis atlyginimas 
bus jusu ir po smert.”

kur apipuvusi

“Ar
sau vakarykszcze

ap-

Apgavikai pasinaudodami 
isz geru laiku anglinesia, viso- 
keis budais apgaudinėja taji 
varginga atejvi. Naujauses bū
das apgaudinėjimo yra sekan
tis:

Aplinkinėje Hazletono,
gavikai dagirde, buk kokis 
atejvys rengėsi keliauti in sa
vo tevynia atlankyti gimines, 
aplaiko jojo varda ir adresa, 
prikabina sau blokes ant bnis- 
lotu nuejna pas toki žmogeli 
persistatydami save kaipo pro- 
hibicijos agentai jeszkodami 
gerymu. Žinoma, jog suranda 
kėlės bonktites munszaines ar
ba alaus ir ketina ji aresztavo- 
ti. O kad žmogus jau turi nusi
pirktas laivakorte ir areszta- 
vojimas jam sutrukdytu kelio
ne pasiūlo kelis szimtelius 
idant ji paleistu ant ko apgavi
kai sutinka ir jeszko tolimes
niu kvailiu.

I 

bandites pradėjo taji gyveni
mą, pabegdamos isz namu.

Pradžioje devyniolikto szimt- 
meczio, profesoris Dobelew, 
dirbdamas rusiszkpjc bibliote
koje (knygyne) atrado rank- 
raszti paojnrtnti nuo laiku Bai
saus Ivono. Buvo tai suraszas 
knygų kurios radosi jojo kny
gyne, apie 800 visokiu seno- 
viszku knygų apie kurias ne-, 
žinojo seniausi rasztininkai.

Badai tasai kraujegeris c{v 
ras labai sergėjo savo skarba 
o nenorėdamas 
padouums tokia “trucizna” 
(knygas) paliepė užmuryt taji 
knygyną požeminiam karidori 
po Kremliau,

Nuo tojo laiko, kada profe- 
Dobelcwas atrado taji 

rusiszku ir 
svetimžemiszku mokytu vyru 
jeszkojo tojo užmūryto knygy
no, bet juju stengimai nuėjo

I

iszduoti savo
“trucizna

t ūkia n

po Kremliau,

soris i 
ra?zta, daugelis

ant niek. Baisus Ivonas gerai 
paslėpė taja “trucizna”, jog 
negalima buvo josios atrasti.

Mete 1914 užtikta po Krem
liau nežinoma požemini kari
dori, paejnanczio nuo labai se
noviszku laiku, bet užėjus ka
rei, tolimesni jeszkojiniai tu
rėjo būti pertraukti,rejo būti pertraukti, kuriuos 
jeszkojo profesoris Steleckij. 
Soviatai paomia valdžia in sa
vo rankas, pradėjo jeszkojima 
ant didesnio laipsnio, bet abe
jotina ar ir dabar pasiseks 
jiems surasti taja senoviszka 
knygyną — o gal kada nors 
atejteje užejs ant tosios slap
tingos vietos.

Taigi senoviszkuosia laikuo- 
sia karalei ir kiti pašlepinėjo 
knygas kurias vadino “truciz
na” idant nesigautu apszvieta 
terp tamsuneliu, bet apszvieta 
prasklaidė tuosius tamsius de
besius ir sziadien žmonis ta ja 
“trucizna” naudoja godžiai.

Dabartės negirdėt idant ant 
Lietuviszku veselku daužytu 
torielkas su sidabrineis dole- 
reis kaip tai kitados darydavo. 
Bet nesenei New Filadelfijoi 
(kelios mylios nuo Mahano- 
jaus) atgaivino taji paproti
ant Veselkos Žardeckio-Balu 
Jio. Sztai ka raszo apie tai An 
gliszki laikraszczei: «<
isz

Silver Creek State Bank 
New Philadelphijos neuž

teko sidabriniu doleriu, kuriu 
pareikalavo sveczei ant tosios 
svodbos. Visam miestelije ne
sirado sidabro, apie 2,000 do
leriu likos numesta laike mez- 
Javos. Apie 300 užpraszytu 
svecziu likos pi^vieszinti per
Žardeckus. Buvo tai viena isz 
didžiausiu veseiliu in keliolika 
metu.”

Kiek torielku sudaužyta, tai 
to laikraszczei nepranesza, bet 
galima tikėtis jog keli ceberiai 
szuku likos iszvežta.

Valdže pradeda atidėti aty- 
da ant prasiplatinimo mote- 
riszku banditu po visas dalis 
Suv. Valstijų, nes in laika pas
kutiniu dvieju metu apie 60 
tukstanezei moterių dalybavo 
visokiuoęia apipleszimuosia.

Moteres ne tik ka prigulėjo 
prie 
jiems užklupimuosia

banditu, prigialbcdavo 
, ir pašle

pinėjo pavogtus daigius, bet 
tankei dalybavo paeziuosia už- 
klupimuosia.

Daugiausia tu j u 
banditu paejna isz apszvies-

moterių

tesniu moterių, kurios norėjo
pagaraet ir gautis in laikrasz-
ežius. Paprastai tosios moteres

to i k. padarę
Lai.YAWUS isz ,ju apsiyeda sli J 
mergina, antras 
arkli ir vežimą o treczias grin- 
czia. Ižgamos sutiko a h t to 
kad tik sudus juos paliuosuo- 
tu. Kada sūdąs juos pripažino 
nekaltais, ižgamos nedalaike 
savo prižadėjimo. Tėvas mer
ginos nusidavė iii 
lenske jeszkoti

,|),c( Smolensko slidžios nednyso 
prieszintis .pirmam sudui, 
siunsdami teismą 
pas Kalinina. Bet mužikas tu
rės ilgai laukti pakol aplaikys 
koki užganadima.

Toki atsitikimai ir panaszus 
tam, atsibuna ant kasdieninio 
paredko Rosijoi. Skriauda, 
isznaudojimas visokeis budais, 
apgaudine.jinai ir 1.1, atsitinka 
kas diena, 
sugryžo prie 
tamsybes, o 
le ji isz tosios balos isznaudoji- 
mo.

Kuom mužikas vra kvailes
nis ir tamsesnis — tuom ilges
nis vieszpatavimas soviatines 
valdžios.

Dede Samas pradėjo augyt 
dvi naujės auguoles, kurios 
htnesz didelia geradejyste del 
žmonių. Pirmutine yra tai au
gučio saldesne 200 kartu dau
giau už cukrine lendre kuri pa
ejna isz Parakvos, o kita tai 
arbata, kuri nekenke sveikatai 
ir labai yra naudinga sveika
tai kuri paejna isz Portugali- 
jos.

Jeigu Amerikon iszkiems bo
tanikams pasiseks iszaugini- 
mas tuju auguoliu, tai žmonis 
turės didelia nauda.

Apszvieta Rosijoi laike bol- 
szeviku vieszpatavimo nelabai 
iszsivysto kaip tai soviatai 
platina po svietą, bet lengva- 
tikysta, raganystes ir apgau
dinėjimai auga kaip laike tam
siausiu laiku.
»Rusiszkas mužikas, tamsus 

nemokantis raszyt ne skaityt 
yra nuolatos apgaudinėtas per 
visokius kamisorius, popus ir 
apgavikus kuriu sziadien bol- 
szevikiszkoje Rosijoi randasi 
tukstanezei. Revoliucije Rosi
joi neatnesze jokios naudos 
žmonim kaip tai tikėjosi.

Amerikoniszkas korespon
dentas laikraszczio Walter Du
rant, prisiuneze akyvus apra- 
szymus apie bolszevikus kaip 
jieje pasielgineja 
mužikais.

Visoki apgavikai inkalbine- 
ja mužikams po kaimus, buk 
kožnas, kuris pastatys medini 
kryžių ant savo lauko ir sudės 
prie jojo aukas susidedanezias 
isz visokio maisto — turės di
deli giluki ir pasisekimą ne 
tik czion ant žemes bet ir dan
guje. (

Į Statymas tokiu kryžių la
bai prasiplatino,

korespon-

su tamseis

i

ri

1

SAULE

iHzjygaW|KAREIVIlJ IJONUSAI-
tegul duoda

s u da. Smo- 
toisingystes,

pirmam
in Moskva

Rosijoi.

Rusiszkas mužikas 
senoviszku laiku 

bolszevije nopake-
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TIK PATRINKU JUOMI ;
Kuomet Jur kankina hkauduR atakafl 

jvumatUku Rkaumni;, »ir užpuola ncii- * 
raitija, RtrOndloffliR. skaudami Kiną* * 
rl«i ir nniRkuhd—kokis nepjwikorna# 
pn lengvi n iinan patirtama tvirtai pairi* 
FUUlt 8 U

» |rc|j. S. V. Pat. Biure.
ai

* ir tuojaiK pajaučintna nialomai <Jo-
ginanti Mluma iM^inklcidliant po akau* 
damn kurį nuteikia malony

<> kauk nt is *gilini) 1 Visiškai nėra rdknl
* turint po ranka tokiu tikri) pagalbą. ♦

Pain* Ex poller is tikmi pagelbėt Ir
• JuniF. kaip jhni pog<’lMjo hcho‘•kaito-

V’imunnnt laikykite jo bonką

Pain• Expellerit tikmi psgelb^s Ir* 
......... ■ ■ ■ ■ i

ndein tukxtanf U m žrnoniy per daugelį 
metų. Visuomet laikykite jo bonką 
parankioje vietojo.

35c. Ir 70c. 114 bonkij aptlok<w.
F. AD. RICHTER & CO.

104.114 So. 4th St.. Brooklyn, N.Y. „

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Specialia pasiuntinys atne- 
sze pirma aplikacija del kom
pensacijos Kares Sekretoriui 
anksti U ta minko ryto.

Kares 
dion

kas-
neiszpasakytai

KAIP PRAŠU.AMM I 
NAMIE.

Suv. Valstybių Ąpszvietimo

rinkimo.
Tėvai norintieji 

surasza £ali 
U. S. Bureau
Washington, D. C. Galima gau
ti “

tu knygų 
pareikalauti isz 
of Education,

'■MM

Biuras pataria tėvams, moti- nt No. 3.
• v « . « Y • 1 • i • J '

Departamentas 
gauna

daug praszymu del blanku. Ir 
todėl turėjo kreiptis prie sza- 
lios spaudos paaiszkinti karei
viams neraszyti Kares Depar
tamentui.

S pec i a le. ap) ikaci jos 
pagaminta. Insakyta atspauz- 
dinti j u 15,000,00(1. Jau popie- 
ra ' 
fabriku. Ty kaip greit tos 15,- 
000,000 aplikacijos blankos 
bus gatavos bus tuoj pasiaus
tos kareiviams.

Tos blankos bus iszdalintos 
per pacztus, Amerikos legioną, 
invairias militates draugystes, 
ir kitas organizacijas. At- 
spauzdintos instrukcijos irgi 
bus iszsiuntinetos, paaiszkins 
kas galės gauti kompensacijos. 
Ant blankos bus aiszkiai pažy
mėta kaip.jas reikės iszpįldyti. 
Bus reikalinga atsakyti apie 
dvidėszimts klausymu, kurio 
visi pagelbės nuspreusti pa
skyrimą sulyg instatymo.

Kompensacijas 
administravimas bus toks mil- 
žiniszkas kad bereikalingi ap- 
likantu raszinejimai tik trug- 
dvs viską netik savo atsitiki
me bet ir kitu kareiviu atsiti
kimuose. Visi valdžios biurai 
ir departamentai pasiryžę kuo 
greieziausia užbaigti kareiviu 
reikalavimus. Ir tas bus gali
ma tik jeigu visi kareiviai seks

blunka

noms ir kitiems prasilavinti 
namie. Daugelis tėvu ir motinu 
nesupranta invairius kasdieni- a(|rcsiL
nius problemas kurie lieczia ju 
vaikus. Katrie isz skaitytpju 
turite augancziiiB vaikus na,-
imtose žinote kaip tie proble
mai auga kasdien.

Jauni tėvai neužilgo randa, 
jog tuos problemas

f

negalima
de! blanku iszsiunsta isz iszriszti per supratimu bet ir 

I, |. • | • v • • •reikia žinojimo.
Daugelis mokyklų 

vaikus ir mergaites kad tiktu 
prie namu. Ir yra tėvu užduo
tis duoti 
mokyklose nemokinama. Daug 
vargo pasaulyje butu prasza- 
linta jeigu tėvai suprastu vai

re i kala v imtis.

ne lavina

Ipstatymo

Reading Course for Par-
,” ir “Twenty Good

Books for Parents,
Tik reikia pasiunsti

Apszvietimo

No. 21.” 
varda ir

Biuras turi ir 
kitus skaitymo kursus. Galima 
gauti sifraszus kursu su prisi- 
raszymo blanku, paaiszkinimo 
laiszku dykai isz Apszvietimo 
Biuro.

S z e s z i o 1 i k a valstijų
universitetu 

Extension veda

ir Ha
waiioj, Valstijų 
Directors 
naminius

vaikams viską kas •

Klaidingi 
daug blediejį

teise praleist i

k u 
auginimo budai 
yra padare.

Vaikiai turi
linksma kūdikyste.

Tėvai turėtu 
vaiku gyvenimą,

suprasti visa 
turėtu su

prasti kūdikystes normales ap
linkybes. Turėtu suprasti au
gimo ir sveikatos instatymiis 
idant atlikti savo dali pagel
bėti vaikams iszaugti in nor- 
maliszkus vyrus ir moteres.

Tik kelios instaigos užsiima 
e vystės apszvictimu. Aukle- 

mokyklos per daugeli
metu duodu specialius kursus 
mergaitėms del kūdikiu prie
žiūros ir lavinimo. Moterių ko
legijos irgi moŲna vaiku psy-

UV1U

sekančias, instrukcijas ir pri- ekologija. Bet daugumas musu

Pigiau negu fabrikus preke G puikus 
daiktai preke dar tiktai $5.56 yra tai 
labai pigi preke nes tlo daiktai yra 
verti nemažinus kaip ? 12.00. Tik pa- 
Inislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurel, puikus isz- 
niarginti nikelio luksztai, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvarantyti balborio kliperel plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
czei ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri gcležeis, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti. Gražus loricu- 
gells gold-filled su kompasu Ir labai 
gera safety„britva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. lud- 
krodclis pats beveik tiek vertas klok 
mes norim už visus daiktus. Tik. “ant 
trumpo laiko. Prlsiuskito 25c slempo- 
inis o $5.55 užmokėsite kaip gausite 
tavora In jusu namus. Adrcsavokltc: 

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irvįpg Ave. Dept. G02. Chicago.

fKEIJAUir"lN^^

? IR ISZ LIETUVOS > 
> VISADA PER S

G. J. BARTASZIAUS
S AGENTŪRA <

bai prasiplatino, jog jau apie 
9000 pastatyta, prie kuriu tam- 
suneliai padeda sviesta, kiąu-J 
szinius, (|uona ir sūrias diena 
ir nakti. Aukas pasiima apgg^ 
vikai ir bandos plesziku.

Antra istorije yra, kaip sū
dąs apgavo viena mužiką. įve
liąs Pietrow apskundė tris iž- 
gamas už sužagejima jojo duk
ters. Kaltininkai laike per-
klausymo, norėdami iszsisųkt 
nuo sunkios bausmes prižadėjo 
atpakutavot už nusidėjimą ne
kąip ejti in kalėjimą.

Tėvas merginos sutiko ant

C Jis parduoda Laivakortes no tik 
/isz New Yorko ir Bostono, bet Ir 
C isz visu Jkitu Amerikos
Skaip tai isz Philadelphia, Montreal 
c Portland ir Halifax.
C Taipgi pasiunezia
/pinigus in visas 
Cszalis pigiau negu
5 kiti. Iszvažiuojan-
< ežiams in Lietuva
C ar kitur parūpina
/Pasportus, padaro 
C Affidavltus ir at- 
Ssakancziui prircn- 
<1
C Money Orderius
/Travelers Czekius.
J yra geri po visa pasauli. Ęoliau- 
S niūkus pasitinka ant stoeziu New 
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gia in kelione. Parduoda vietinius
ir International

Tie Czckial

C in kur nori važiuoti.

of 
skaitymo kursus. 

Apszvietimo Biuras maloniai 
pranesz ar gyveni tose valsti
jose. - F. L. I. S.

Skaitykite “Saule”

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

ATSAK INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

LUtavUrtai OratoriM

K. RĖKLAITIS
I Laidoja NamirelfM tasai
Baajaaata nada ir ••kata

Tart pasBlblnlak© Bwtora, 
Prlataomoa trakos.

Bl« WeatVyraoB
KAMAKtY CITY, FA, 

Boil TolophMtai No. 1M

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

Lietuviszkas Bankierina 
ir Laivakorcziu Agentas

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS)

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.
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; PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA. PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU, *

W. TRASKAUSKA8 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

fl

siuns savo aplikacijos blankas 
tinkamai iszpildytas:

1. Neraszyk praszydamas 
aplikacijos blanku.
bus iszdalintos kaip tik gata
vos ir bereikalingi laiszkai tik 
sukels betvarke.

2. Atsargiai perskaityk in
strukcijas kurios atspauzdin- 
tos su aplikacijos blankoms.

Nereikia mokėti jokiu pi
nigu apart notaro 
Inst atymas 
re i kala v ima 
kompensacija.

4. Neraszyk Kares Departa
mentui del informacijų kurias 
bjankos reikalauja. Jeigu tei
singai neatsimeni vistiek kiek 
pameni paraszyk. A'ištiek De
partamentas turės pertikrinti 
tavo paraszytus faktus ir to
dėl bereikalinga du syk rekor
dus peržiureti.

5. Aplikacijos blankas rei
kia pasiunsti in konvertus ku
rie prie blanku prisegti. Tas 
palengvins pasiuntimu blanku 
iu tinkama ofisą. — F. L. L S.

N e ra sz v k
Blankos
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užmokesti, 
draudžia pinigu 
už pagelba gauti

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir niodor- 
niazki visame. Geriausi del jura 
keliones, žinomi.del gero patar
navimo ir vigadoe visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Sžei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavime.

BOYAL MAIL 8TEAM
PACKET COMPANY, . ,

M Broadway, New Teik.
arba pas vietinius agentus.

I 
»

1

* ■kCUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Soreda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA
MAURETANIA

Per Cherbourga ar Southamptonu.

AQULTANIA

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar, Musu ofisas Lietuvoje 
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
treczios klcsos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvurutnus it maistas. Apie 
dauginas informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE 
25 Broadway-,'.

New York

’r— ! r-, .1

<1 u

WTIT;

vaiku ir mergaieziu neturėjo 
progos pasinaudoti.

Massachusetts valstijoj, 
lyg tėvu praszymo, 
Apszviet imo 
dabar duoda speciali 
cijas tėvams. Bet yra tukstan- 
czuįi tėvu kurie negali mokin
tis insteigose, nes negali iszei- 
ti isz namu. Jie turi mokintis 
ir skaityti namie.

Ypatingai sunku 
kaimuose, kuriems ne tik 
k u sužinoti 
skaityti, bet 
kuriais galėtu pasinaudoti. Ir 
lodei daugumas žmonių turi 
rasti visas savo informacijas

Sll- 

Valstijos 
I )epa rtainentas 

•s instruk-

MAHANOY CITY bus koŽnn Utnrnlnks
30 E. Centro St ant nntro floro.

Ofiso valandos: 0 ryto Iki 9 vakare.
RODĄ-SUBTILIA DYKAI.

Laidoja kunua numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikax- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tt 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

f

t

tėvams 
s u na 

knygaskokias
neturi knygynu

laikraszcziuose, ir turi formuo
ti savo nuomones nuo tu infor
macijų. Tiems žmonėms neuž
eina pamislyti kad gali skaity
ti pasaulio geriausias knygas. 
Kiek vaiku ir mergaieziu isz- 
simokine skaityti niekada ne
skaito? Kai todėl kad nemėgs
ta skaityti knygas, arini todėl 
kad niekas neparodo jiems ka 
skaityti. Arba gal todėl, kad 
neturi knygynu.

Suv. Valstybių Apszvietimo 
Biuras turi du suraszu knygų 
tėvams skaityti.

Tėvai jose ras atsakymus in 
daugeli kasdieniniu .problemų. 
Ir isz j u 
savo vaikus.
tas knygas nusipirkti tai 
Įima pasiskolinti jas 
tinio knygyno arba savo vals
tijos knygyno.

Glendale, Californijoj, yra 
būrelis moterių, apie 150, ku
rios susirenka kas sanvaito 
kuomet vaikai lanko mokyklas 
ir po perskaitymu knygų na
mie, jas diskusuoja aut susi-

tėvai geriau supras 
Jeigu negalima 

ga- 
nuo vie-

b

f

J

■
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Po sunkaus 
. dienos

darbo

M*

DAKTARAS HODGENS
Yhil ©dell phi© Specialistai 

UKIseaejnsla Ir ChronUika Lira 
Eikite tea kur esate tikri kad <aa 

site tviru rodą ir atsakanti mediką 
llszka rydhua, per daktare kuria turi 
daug metu panekmlngo praktikavimo 
Oydlma ka aplaikote auo manes yra 
(varantuotaa.

Jairu esate silpni nervinki ar 11 
fuotl, nedarykite tos klaidos ka kili 

padare, ateikite paa mane Ir paa
laptlngai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojtnra.

Vidutin netvarkos, aptrauktas lie 
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazaL svalgullSf silpnumas sslr* 
diest Ir Tįsos viduriu netvarkos grei
tai palangvlntL

Odos Ilgos, IsxberimaL papucakos, 
dedervinės ir kitos odos Ilgos grslta 
pasiduoda per mano gydime.

Silpai vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokes jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa- 
ženklino, jeigu telp tai matykite ma
ne.

Rumatlzmas visokiuose padejlmuo 
se, telppgl leztlne Ir sityvi sulenkinta 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailso les ryto, b« 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
Kos, silpnos atminties, sarmatlyvi 
greitai pallątat, pikti, iszbliszkusls b 
tsxberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokes en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnima gerkles (goitre,) krau
jo. odos Ir special e b Ilgas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
laxaisxklnslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano epa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasieakuju. Tie gydl- 
mgl patvirtinti Ir rekomendavoti per 
garsingiausias Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktarus Hodgena buna 
kožna Sereda Ir jo ofisas tonais yra po 
No. 44 BROAD ST.

Mokame 3-czia procentą ant
Į 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.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prez. 

t Jos. E. FERGUSON, Kasierius. ■>■»<— i— !■ — e —i ■' —1 — — i • i—■ • • • • ■» •
Geo. W. BARLOW, Vice-Prez.

t

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobiliui

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 pirksit© POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Savasis daktaras kariameasj©, i 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 Iki 2 popiet C iki 9 vakare.
210 N.iMain.St Shenandoah

4

SZTAI KA MUMS RASZO.
Sirgau per 6 melus ir nieks man 

negelbėjo. Teko man proga bandyti
<(

OflsoB valandom jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
nuo 9 ryto Iki 8 vakare.

4. > <1

t

Kasyklose ir 
invairiose 

dirbi uvees

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO 8ANAIIIAI 1TIA BAISIAI

Mes žolių

. _ . ' . « . ... sID
r

NLKANKYTI IR SUSTYRE. " ,
No bandyk juos priverstinai manksyll, ir traukyti, tuoml dar dau- 

PallIco^/aaUgoliul lukstancziu) tautleczlu Irt
** ’ ‘ - 1M /

glaus Juos nukankysl. 
darbo draugu, kad . ,

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

eųtelko jiems taip puikia Ir greita pagelba. Prnszalink sustyrima 
Baisumu ©magiai trydamaa suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., Ir 5c.. už pasiuntimą, mos tuojaus 
iszsiusim bdteliuka Balsamo, >

JI I. , . L . ' K Ii k ... L

4

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptickorlu -1

Iszsiusim buteliuką Balsamo. 1 ‘N
'too'cWTKAt Wrp StbiiE.’it'd. il K. Cėhtro Sl,'sii«hnnd6iih, Fi. ’ 

o/ Pt 't L* ''i ji , , ‘ [j y , > 4 : , i , - j ■ « dr r 111 ei' f a u. j, i 0 i t1*. 11 4 r Į f
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man labai gelbsti. Sztai czion rasi 
“Money Order” meldžlp vėl 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 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 angclskai 
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 Sapnoriu, 
drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri- 
siuntlmu tik $1.75. Teipgi turiu sn- 
liklo ir apyniu del 15 goreziu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reikia 
padaryti. Preke su prisiuntimu $1.80.

M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ave. Rochester, N.-X.

4
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ErsAecziu Takais.
I

iszardant iszorines apsigynimo 
sienas!.. Užgauti mus, mokyto
jus, ties inusu paežiu židiniu!.. 
Kad bent motu daugiau turė
tu! Arba kad jisai būtu pasie-

i i Ar Zu-

4.
* Pirmam nustebimui praslin
kus, Gamalielio galvoje kilo 
szinrpus klausimas:
zaila tai mate?“ Ir tuojaus dar
puotai nepasibaigus, jis atsi
sveikino su. szeimininkn, teisiu 
datuosi — noris pasiekti na
mus dar priesz sutema. Isztie- 
su gi — jis pradėjo nekošti tos 
trukszmingos draugijos su vi
sais ju ginezais. Jis juto, kad 
Zuzanai ir jam atėjo svarbi per 

Ir dabar, 
prisiartinus jaunajai sesutei,
silaužimo valanda.

kurios puikus balti szydai don
go ir mažai mula. — jis svyra
vo ir nežinojo ka pasakyti. Tas 
didysai Izraeliaus mokytojas 
nenuvokė, kaip jis galėtu tin
kamiau pakreipti szia siela ir 
jis dvejojo ir butu ant bedug
nes kraszto 
tas.

Jiedu lėtai jojo drauge. Ke
lia tylėdami, nes laiko buvo 
perdaug net ilgiausiomis kal
boms.

Zuzana pakele nuo veido 
lengvaji užtiesalu, leizdama 
Vešiam ežero 
akaisezius veidus.
pertrauke tyla, užduodama jai 
labiausiai rupimą klausima:

— Kadangi tu ji dabar pa
žysti, tai pasakyk 
manai ?

— Tu nori 
nuomone? ir linktclejes galva 
kalbėjo: Kada Joadas man ji 
nurodė, kažkas prie jo mane 
patraukė. Cadokas ir Izmaelis 
palyginus su 
iszrode niekszais.
mestuma (“kuklumą“) temo 
Jochanano puikybe.

“Asz labiau m v Ii u 
gailestingumą negu auka’ man 
nejuczioms atėjo ant lupu ki
tas Szventdjo Raszto posakis: 
“Vieszpaties Dvasia yra ant 
jo“. Asz tašyk supratau, kodėl 
jis turi tiek pasisekimo, yra 
toks orus: jis yra jaunas, taip 
karsztas ir malonus! jo žodžiai 
taip galingi ir taip gilus jo pa
ties insitikinimas! Vis tai vra 
pasisekimo paslaptis. Asz net 
maniau su juo susiartinti ir pa
sikviesti isz pradžių sziezia 
pas save, o paskui ir Jemzalcn 
su juo nuvykti. Sako, kad jis 
esąs neturtingas, bet drauga
vimas su manimi butu galėjęs 
ji investi mokytoju tarpam 

galile-

svaigulio pagau-

J 
vėjeliui in jos

Ji pirmoji

ka apie ji

iszgirsti mano

jo ramiu veidu 
Priesz jo

Ir kada
jis isztare

Nors asz ir nutolęs nuo 
jiecziu ypacz nuo tu, kurie mo
ko nelankė jokiu mokyklų, bet 
szitaji asz vistik buvau bema
nąs prijungti prie saves. Juk 
ka gali žinoti, kas gali ateity 
invykti 1 Gal but... Bet toji mo
teriszke!..

Zuzana labai užkaito. Gama
lielis gi tese:

Po szitokio invykio nieko 
bendra tarp musu būti negali. 
Toks pasielgimas su ta nusidė
jėlė aiszkiausiai parodo, kad 
jis instatymo nepažinsta, kad 
jis nežino arba stačiai panie
kina musu paproezius ir pada
vimus. Dideliausioji klaida, ku 
ria asz pats maeziau, tai buvo, 
kad jis suardė savo gyvenimą, 
darydamas taip pražūtingus 
nusileidimus. O! tu nebuvai 
saleje; tu nematei kaip ta suvel 
tais plaukais moteriszke bu- 
cziavo jo kojas, jas plaudama 
savo aszaromis ir kvepalais.

— Asz ja maeziau per duris, 
vedanezias 
•Zuzana.

— Juo goriau! Tas tave la
biau pamokys negu visos ma
no kalbos. Jei szitas žmogus 
butu pranaszas, jis butu žino
jęs,kas yra toji moteriszke. Jis 
nebu£u leidęs jai save sutepti, 
už ka ji ir paniekino mokyto
jai. Argi jis nori gyvenimo dės 
nius pakeisti? Tai vis yra ne-

invvkio
*

r

in kiemą, atszove

nebutu leidęs jai save sutepti

npateisinamos ydos. Juk jeigu 
mes, rabbi, nosusivaldytunie, 
kaip greitai turėtu ’isztvirkti 
liaudis! Senieji moko, kad kiek 
viėna naujenybe yra* pavojin
ga. Man rodos, kad kiekvienas 
turėtu laisviau gyventi ir ma^ 
nyti. Bet taip drumsti sielas,

juoju lyg tikras sūnūs. Tylio
ji naktis ramiai slinko, tik ret- 
karežiais drtiriisCZihina ligonio

st
'4. ■ <1

i w

įvira1 ligonio kambari: • Joadas 
gnle jo nžme r k tpmi S ’J likiūii s,
tvira1 ligoniovenin

numii
g
ti turėjau keistu inspudžiu! 
Kada jis pirmąjį žvilksni ant

pritai^įą paikinti 
Midfaw V ';; i^t1 ® ifatt 

iau ir sielų atgaivina! Asz pa- 
inspudžiu!

nrelni kunuS
- ' - - e 1 '

n >/’ YiHUS tHOS’ kn$e 
* plTesžtara u ja Szventaja į San-'

-k A' i i, . 1 a a .: i „i* r A A Jdordi, Instittyįnūi it tautos f)a- lyg nbgyvas. Jis ’buvo iszbales 
proeziams.
T. iv .y v u u . nj.

kėš to laipsnio, kur žmogaus 
pažinimo ribos yra apszYiecžia V ♦ “r- ~ “ - - — -

dar galima butu sakyti, kad jis 
mato tai, ko musu silpnos sie
los neinžiuri. Joadas.

Czia jis kiek nutilo, pagau
tus, ir vėl beveik pnsznabždo- JląelA1 
mis eme kalbėti:

— Joadas! taip maloniai jis 
žiurėjo in ta ateivi! Jis trauk
te trauke in save tuos žetdžius 
ir tai butu gaivinantis vanduo 
isz paties gyvenimo szalfinio. 
Jis teise in ji savo rankas tar
damas paslaptingus žodžius. 
Ir kada asz jaueziausi labiau
si atitolusiu nuo to Galilejie- 
czio, — atrodė, kad juodvieju 
sielos susitiko kur tai toli nuo 
musu!..

Bet greitai 
atsikratė nuo beszvehiejancziu 
prisiminimu ir neramiu abejo
nių.

sniegas. Gamalielis ir Zuza-‘ klejonėmis. Kai-kada Joadas, 
jo rankas ir

1 * '

Jie tau lieptu su
"•’ / ) Ij i ' 4 ' ’ *»i' ■■ ' f 4 A t i I ;l» ir szitas 

naujenybes; 
asz gi praszau, kad tu bent ne
nustotum iszniinties. esima- 
tyk daugiau su tuo, kurs tave 
traukia prie neapinas^ytu dar
bu. Nei kiek nenusileisk ir Mū
ši ve klyk ! Niūltad nėuŽirilrszk, 
jog “Mes riosame tbki kai kiti ! 
Ta mintis'neleidžia žmogui nu
pulti žem^n. Ptastudlih stihus 
jos nesupranta. fh palik iszti- 

’.L.L'.j didžiųjų mo- 
Viso kito laikas muš
t J

neapykanta atmesti
manos mete, man pasirodo, kuki Nazarietieezio 
Szventiijū ; Szventasis per sle-i t * • j i • «

mos amžinomis szviesbinis, tai pianti ttždangala paliete mano
1 _ 1 •  1 __ A. _ 1 A • 1 1 • • U / t • /'ti". S ? Mb • • I i • »veidą. Tai buVo szvontas ir pa-

< • ii* 'lit u 1 J . . '* k *Ai,. * •«*<* •

t ** 
sai, kii rs privalo n t c* i t i ?...
laimintas išzgiistis! Kas gi ta
sai, kiirs privalo ateiti ?...

Oo! Tai yra paprastą gies 
inslmylojusiu asmenų, 

linksmai prabilo (lamaliėlis 
ihosteledaūias ranka. Jie nieko

n i j L * asmehū 
6amaliėlis

neranda taip kilnaus ir auksz-

inai ka!

Gamalielis vol

•— Zinai ka! .Jei. tu dar lai
kaisi to jaunojo Mokytojo, bu
tu buvo daug geriau, kad mes 
būtume ežia neatvykę, ypacz 
lodei, kad 
džiu:“ 
aidėjimai.
Ii nuodėmės atleisti ? Tas žmo
gus be proto! N 
taip neiszdriso kalbėti, 
skelbdavo atgaila, 
“ A t gail o k i t e! 1 szs i ža d e K11 e
savo keliu! Gal Vieszpats jums 
atleis!“
sas ribas. Ar jis yra paprastu 
žmogum ? Gal koks Dievas ? Ne 
jaugi jis mano sutverti nauja 
siela ?

— O gal ir sutvėrė tokia sie
la, bailiai pertrauke Zuzana. 
Ar tu teini ja i in 
delena ?

— Ne, atsake iszdidžiai.Ga
malielis. Man toji moteriszke 
visiszkai nerupi. Arba teisin
giau pasakius, asz norėjau ja 
už duriu iszsturnti, nes iszpra- 
džiu buvau pamilęs tą Galilė
jieti. Bet pagalinus 
galvo apie ja!

— Bet, kad tu žinotum, kiek 
asz kentėjau, norėdama ta visa 
regini suprasti! — prabilo Zu
zana. Ir galbūt asz supratau...

neiszgirdus tu žo- 
Atsileidžia tau tavo nu

sakyk, kas gi ga-> >

Ino pranaszai 
Jie 

szaukdami: 
Iszsižadekiti

Bet szis peržengia vi-

Marija Mug-

kas man

Žydrasis dangus kas kartas 
pradėjo labiau raudonuoti. Vė
sus vėjelis dvelkdamas neszo 
lelijų ir jacintu malonuju kva- 

Mažutes ežero bangeles, 
pasiekusios arkliu kojas, dužo 
armoningai pliauszkendamos, 
tarytum tuo budu pritarė 
szvelniam Zuzanos balsui.

— Kiek asz kentėjau! Paga
liau supratau, kas buvo toji 
moteriszke. Asz ja seniau bu-
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tuo budu

vau maeziusi ir atsigryžus nuo 
jos Argi galima in tokius tva
rinius žiūrėti? Kada ji inejo ir 
ome prie jo artintis, asz drebė
jau isz pykezio. Ji blaszke ma
no vilti ji užmuszc mano sva
jones! Nejaugi, sakau, tas pra
naszas butu taip kaip kiekvie
nas nuojdemingas žmogus. Da
nieliaus regėjimas man stojo 
akyse taip baisus ir gyvas! 
Auksine stovyla molinėmis ko
jomis... Ji siūbavo ir griuvo 
mano szirdyje. Szi moteriszke 
buvo papiktinimo akmuo!

— Tai tu mylėjai ji? paklau
sė szvelniai Gamalielis.

— Ka asz žinau? — atsake 
ji nenulenkdama savo skais- 
cziuju akiu. Jis man yra už vi
sa pasauli brangesnis, už gy
vybe ir už tave, kurs mane su- 
prii ir mylėjai ir matusze! Bet 
nedejuok, jis del manes yra vi
sai kas kita negu tu: asz ji 

begalo 
daikta.

branginu lyg koki 
szventa, nežcmiszka 
Asž nedriseziuu jo ne maiszyti 
su žmogiszkomis svajonėmis, 
nes tai asz laikycziau piktažo- 
džiavimu. O, kaip iriau yra ma
lonu visa tau iszpasakoti! Ka
da asz ji painacziiiu ir iszgir- 
dau kalbant, tarytum kokios 
malones Sparnai manyje suža
dino "kilniausius Jrošzkimus — 

skaistybe —tikėjimą, meile, 
dažnlii savo pįt-kuriuos jus 

moksluose užthirkzfato, tūomi 
marindami siclas/'Jis turi gy-

bū. Nei kiek nenusileisk ir Su

ir v \ K na 
kakta.

miovoka.
Kaipo Hilielio mokinys dažnai 

burnon gaivinanezio gėralo, primindavo savo jauhuju die
nu mokytoja, f ‘

pnbucziavo
Gamalielis inpyle jo

kuri jis buvo atsineszes. Llįįo-
— m . ji . u-l A r 4 'II

uis juodu piižifjb ir liūdnai 
i ,Pa*

rodos, af^aiid&vo

to kai ju ūinnylėthšai stiibėlis.
— kr. tiri tū

del to kentėjau ? kalbėjo ji, Vi
sai ne! Kada asz pamaeziau 
szita motoriszkę bueziuojant jo 
kojas asz užvėriau 
man pasirodė, L 
szaltas, ledinis užtiesalas už
dengė mano szirdi ir manyje 
pasidaro taip tamsu kai grabe. 
Jau asz nieko nenorėjau ma
tyti nei girdėti. Bet asz sutikau 
ja iszeinant kieme.
stebuklas? Visai ne moterisz
ke. Nuo karszto atgailos ji bu
vo visiszkai atsimainiusi ir 
taip maloni!... Ji ne kelio savo 
nemato. Boto ji visiszkai susi
gėdus nenorėjo pasirodyti pa
laidais plaukais ir nudengtu 
veidu. Ji sustojo, nežinodama, 
no ka daryti. Ne! dar ji Jojo 
neatsieke ir atsiekti negalėjo, 
nes Jis yra perdaug didelis, 
kilnus. Jis tik ja in szviesa pa
traukė.
terš prisiartino su panieka ja 
iszjuokdamos. Ji nepyko, bet 
pro aszarotas akis žiurėjo, mal 
daudama pasigailėjimo ir su
gautas žvėrelis. Tada asz jai 
padaviau savo szyda, kad pri
dengus savo veidą, ji iszvongtu 
godos. Ir pati nesijutau kaip 
asz jai draugiszkai 
jau... Man pasirodė, kad Jojo 
sžypsena man atsake.

— Ar tai tu davei tam tva
riniui savo szvda ? suszuko ne-•

patenkintas Gamaii<Jis.
— Gana jau ja pravardžiuoti 

“tas tvarinvs.“ 
Marija. Man dau 
kejo. Pirma asz didžiavausi sa
vo skaistybe, kad asz nesu to
kia kai tos ka nupuola...

— Ir yra isz ko didžiuotis 
iszdidžiai tarė Gamalielis.

dabar asz iszsi- 
žadu tos teises, nes priesz ta 
didiji pranasza mes esame tik 
menkos esybes. Jeigu mes ka
da nenusidejome tai tik dėka 
Vieszpaties, kuris ta bloga isz- 
rove isz musu tako: ir asz tau 
esu dėkinga užtai, 
vai man pastatyta 
vaizda nuo blogo.

Gamalielis szvelniai

manai, kad asa

į duris, ir 
kad koks tai

Ir koks-

Simono pati ir dūk-

- i\e, jau

<r

szyptele-

Ji vadinasi 
kas paaisz-

kad tu bu-
Dievo ap- 

%
paėmė 

pakele ja 
paskui prie

jos maža rankute
prie savo kaktos, 
savo kaktos, paskui prie lupu.

— Brolau, tarė Zuzana, dirs
telėjus in ji savo skaiseziomis 
akimis: asz neprivalau didžiuo„ _  • 1 1 • 1 v •

tis mano skaistybe, kuria tu 
vadini mano angeliszka pri- 
gimezia; bet .ne tu nesidi- 
džiuok savo mokslu. Nesakyk 
“tas Galilėjietis,“
lis“! Yra szyiesa, kurios kny-

mano 
bet . no

4 4 tamsuo-

gose nerasi,'bet kuri szvicezia 
isz Jo ir retkareziais szvyste
loje ir mumyse. Man rodosi,> Man rodosi 
kad per szitas paskutines sa
vaites asz daugiau pramokau, 
negu per ilgus metus besimo
kydama. Man rodosi, kad nau
ja saule apszvieczia visa gyve
nimą. Na sakyk, ar asz ne tei
sybe sakau?

Gamalielis, kiek palūkėjęs 
rimtai prabilo:

— Gerai sakydavo musu tė
vai: Te Dievas apsaugoja bud 
to, kad moterys imtu skelbti 
tikėjimo tiesas! Bet jau jeigu 
asz karta padariau kvailyste 
tayė mokindamas, — tai bent 
.dabar paklausyk tos taisykles 
kurios asz laikiausi visa mano 
gyvenimą. Pasirink sau tokia 
virszenybe, kuria kalėtum atsi 
ginti ntio abejonių ir nemokė
tum doszimtines jos neiszma- 
taves. Reikia visa tai atmesti, 
kas priesztarauja toviLpūdltvi- 
mams. Joohąnan’as, h, Jocop'-,. -K• daugeli, 
gu WWttvosnorot?
ir daugelis itu lygiai garbin

... ___LTV

pulti žemyn. Prastublih stihus 

kimu, dukterimi 
kytoju.
iszmokys.

Užstojo ilga liūdna tyla. Pri 
slegtoji szirdis užsivėrė, abe
jonių ūkai apglobė atviraja Zu 
zanos siela. Argi galėjo ji tei
singai manyti, kada taip mo
kytas ir malonus jos brolis da
bar butu priėšztaraves. Zuza
na Ida r paskutini būda pamėgi
no pavartoti, praszydaina pa
simatyti su Joadu,

, jeszkant pas
kutines priebegos szitoje sielos 
gryžkeleje. Gamalielis mald
inai sutiko, atjausdamas jos 
skausmus ir norėdamas ja isz- 
blaszkyti. Nustato diena ir va
landa apsilankymo ir sunki ty
la užvieszpatavo tarp juodvie- 
•iu*

Puikioji vasaros diena sken
do tirsztuose ūkuose. Liuliuo- , 
janeziojo ežero bangos išžioto 
viena po kitos dužo in krauta

szyntelejb. Notižitgfb jisai p 
niažū pradėjo sžnabždėti:

Vėloku ilieMa daug’THbkyfo-
* * 1_? j" 4 '.J I. .1' % r,U. U 'la*M I. «ji I* ilL*!. Al. *.lkJ, I

jie itioke ir giūczijosi. (idrokai

drangu ir tėvu

gryžkeleje.

didžiųjų mo-

juodvieju

taip monotoningai ir vaikelio 
skundos...

tai die- 
aplankyti 

Gamalielis gavo

Dar neprisiartinus 
nai, kurioje mane 
didiji rabbi, ’ 
liūdna žinia, kad Joadas buvo 
marinamas ir noris dar pasku
tini karta pasimatyti su juo ir 
jo seserimi. Ju nustebimui ir 
szirdgelai nebuvo kraszto. Per 
paskutini pasimatymu pas Si
mona szimtametis senelis buvo 
dar visiszkai stiprus. Gamalie
lis ir Zuzana skubotai prisi- 
ruosze kelionei). Jiedu i^zke- 
liavo, manydami 
savo draugu iki pat galo.

Keliauti teko apie deszimt 
ar dvylika varstu. Ir sztai pri
siartino prie mažo namelio, sto 

Genezareto 
buvo vos

iszbuti pas

vinezio gražioje 
pakrantėje. Jame 
trys kariibariai. Ant stogo bu
vo prisodinta žydineziu gvaz
diku ir narcizu. Aplinkui ke
rojo vynuogių krūmai ir augo 
gumbuota figa, kuria Joado 
pati pasodino ju vestuvių die-

Joadas
yvenimo dienas, 
Iszminczius se-

na. Josios pavėsyje 
leido savo g 
kartodamas: “
dės po savo figa ir po savo vyn 
tioge. ’ ’
kai upes vanduo, o medis žole 
kerojo, savo szeszeliu gaivin
damas iszp radžiu tik jauna ja 
pora, o paskui ir ju szeimjmc- 
le. Vaikai užaugo ir iszsisklai- 
de ar tai gyveninio traukiami, 
arba mirties paglemžti.
nuo senai Joadas su savo iszti- 
kimaja drauge, Ona, vienudu 
kalbėdavosi ant savo apleisto 
slenksczio... O sztai dabar ir ji

Josios
savo

Metai po metu slinko,

kerojo, savo szeszeliu

Jau

kvietė kapai iszsikraustyti isz 
taip jaukios guszteles.

Ona szirdingdi sutiko sve- 
ezius. In neramius Zuzanos ir 
Gamalielio paklausimus ji, lin
guodama savo iszbalusia gal
va, dejavo:

—Jau nuo vakarykszezios 
dienos asz nežinau, ar jis mano 11. At J '.i A. ‘ L*‘ '1 ii” ' <f'bepažinsta. Jis visai nesiškun- 

~ 7 r 'nsz ne nema
niau, kad jis galėtu sirgti. Jau 
dabar bus kelios dienos, kai

džia. Isžpradžiu

jis neapleidžia savo kambario 

viau jam visa ka tik
ir ne isz lovos nelipa. Asz da-’ 

asz žino- v ’ 1 ’ *1 ' I
jau. Girdžiau <pąlmiu vynu ibG

paprastuoju, tepiau kvepian- 
cziais aliejais, — bet vis veltui. 
Jau musu amžiaus sulaukus, 
sunku iszgyti

Po to jis vėl ne- 
rimastaudavo klausdamas Ga
malielio ar isztikrujuiKzckijas, 

1 HillOlio akyse, iszrode Mesiju- 
l^ini.

1
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mažti pradejb sžiihbždėti:

ju biivo susirinkę bažnyc^bti.1!:
•L. •> , i c'v- _ , ... L j- L- . r

laiko buvo praslinko nuo Kilio- 
lio mirties... Tas vaikas atėjės
atsisėdo szale manes. Baltu rū
beliu apsisiautė^ jis atrodė 
taip miildnūs,

iapsisiauteą 
taip malonus... 

Jis pripasakojo daug nauju ne
girdėtu daiktu. Jis sake...

Jis nutilo, norėdamas pasi
semti daugiau pajėgu.

— Tetuszi, pratarė Gamalie
lis, tai tu matai baltaji Zuza-
hos uztiesala. Tu regi Zuzana 
savo numylėtąją sielos dukra, 
kuria Dievas atsiuntė tave pa
guosti.

Joadas dar maloniau szypte- 
lejo. Ir užveres akis tese toliau 
ir svajodamas.

— Jis pasako: “gailestingu
mas... .* 
lestinguma...“ 
pagarbinti Dieva nuodėminga 
szirdimi ? Jis sėdėjo szale ma
nes Jis praginezijo visus. Levi 
suszuko: “ 
mus visus nutildys... 
atėjo ta moteriszke.
ežia u kaip jos aszaros sumink- 
sztino'jo szirdi. Visi ja iszjuo-

“ Atsileidžia 
tau tavo nuodėmės.“

tarė n tįsimi-

Asz myliu labiau gai- 
Kaip gali tu

Szis vaikas greitai 
“ Kitąsyk 

Asz ma-

ke... O jis tarė:

maloniąja esybe asz 
Gal dar gc-

— Jis klejoja, 
nes Gamalielis.

— Ta 
nuo seno'pažinau,
riau pažinsiu isz anapus gra
bo. Gamalijeli, asz tau nieko 
tikra negaliu apie ji pasakyti. 
Tik asz nenorėjau nuo tavęs 
slapstytis su savo mintimis, 

apytamses. 
Nei draugui nei sūnui asz ne- 
galecziau palikti, galbūt paties 
Dievojnan inspaustu atsimini
mu... Bet kodel-gi jis in mane 
neprakalbėjo? Juk asz ji taip 
gerai atsiminiau! O gal jis ma
ne jau užmirszo ? Ir beto ta ver 
kianezioji moteriszke! Cado
kas szelo... Nelaime tiems, ku
riuos szviesa Apakina! Pražū
tis tiems... Dažnai asz jo jesz- 
kodavau vaikszcziodamas gy
venimo takais ir niekur nesu
tikau. Gamalielis manes klau-

Kas jis toksai?“
Guząna

su 
kurios vis t e be ra

se:
Vi

i 4

k va pa intraukus 
klausė. Gamalielis pakele ma- 

Silpnai 
siūbavo 
blizgėjo

Hillelis nieko tikro riepa- 
siike, griežtai atsake Gamalie
lis. Juk tu ji gali geriau pažin
ti, nes jam mirsztant asz tik 
vaikutis buvau.

— .Jis mari nieko ūpiė tai ne
sako. Jau 
Keturis
Visiszkai nubodo!
kus pOr taip ilga gyvenimą 
•kaip asz kad gyvenau. Yra ne- 
s u pra ri t amu dalyku...

Padanges

nubodo ir laukti... 
tukstanezius

Ypacz Fau
metu... Kada vyrai in darba iszejo, 

Boba pasigėrus per diena
gulėjo,

.4
i

Pries

žvaigždes ome 
balti. Auszo. Dangus paraudo. 
Auszros szviesa nusileidus ap- 
szviete ir semes pavirsziu. Ori 
eme skraidyti balandžiai...

Ona sugryžo in vieta nuola
tinio pasiszventimo. Ji tylo
mis žiurėjo in savo gyvenimo 
dranga ir jos lupos virpėjo. 
Per nakti jis begalo sumenkė
jo. Zuzana norėjo su puokszte 
Saronos rožių Joada prablai
vinti. Bet senelis gulėjo nesi
judindamas.

ir szviesus tekanezios 
spindulys, 

rytmetinis* pasveikinimas, pa
siekė ligonio iszblyszkusi vei
dą ir paauksino jo plaukus. Bet 
tas szviesusis spindulys ap- 
szviete ir dar neužmatoma esy
be, kuri žygiavo spinduliu pa
auksinta vaga. Ji leidosi nuo 
kalnelio ir vis labyn ir labyn 
artinosi. Sztai jau priėjo visai 
per keletą žingsniu prie rnaŽo- 

». Tai nebuvo koks
Tai 
dienos

‘ Galilėjos 
nuo kalno.

Szt a i 
saulutes tarytum

jo narneli( 
regėjimas, 
kiekvienos 
palaimintoje 
Jėzus lipo 
vakarais pasiszalindavo 
tis.

Joadas saules apszvieStas 
dirstelėjo per Įauga. Jo pusiau 
užgesęs žvilgsnis neramiai pri
lipo prie besiartinaneziojo. Di
deliu ųsio džiaugsmo sžypsena 
nuszvito jo veide, jo kunaslsu- 
d re bojo:

— Vaikelis! Vaikelis isz Baž
nyczios!

— Jėzus isz Nazareto 
sznabždejo Zuzana.

sustojo, apszviestas 
skaistaus vasaros ryto. Jo vei
de dar neisznyko kilnūs bnio- 
sai naktines maldos. Jo pilnos 
gailesio akys

beveikbuvo
t i k re n v be 

Rzalv.« 
kur jis

inelS-

saules

pra-

Jėzus

• akys nusviro; lilpois 
prasivėrė neiszsakytai maloniu 
žodžiu srove:

— Tas kurs 
nors ir mirtų, gyves.

Joadas, isz džiaugsmo alp
damas, puolė ant pagalviu ir, 
pagriebęs Gamalielio ranka, 
tarė:
— Klausyk... vaikelis isz Baž- 

nepažinstamasai S^- 
sveczias... yra Dievo r ; y • <

.......... . .   Ir tam*siė!dd pakylime mire 
vyniotus lapus ir ame skaityti, didis mintytbjfes.

lomius senelio galva, 
szviccziant i liampa 
palubėje. Padangėj 
Žvaigždžiu milijonai.

— Mano sūneli, 
silpnesniu balsu
Zuzana yra ezionai ?

— Tetuszi asz ežia, mudu ne
apleisi va jusu.

— Gerai. Paskaityk
53-iaji Izaijaus skyrių. Knyga 
rasi po mano pagalve.

Zuzana atskleidė szilkan in-

tiki in mane,

sznabždejo 
Joadas: ar

Gamalielio ranka

man

Sztai mano tarnas. Savor“ 
iszrinktajam asz padėsiu. Ja
me mano siela pamėgo. Ant jo 
asz iszskleidžiau mano dvasia.

Senelis kai giesme tese to
liau:

3. “ 
nehulausz. Jis deganckio žibin
to neūžgėsis...

Jis palinkusio* nendres

hyczios... 
mano 
siunstasįk

yra
I . Jf

t

Toliatis bus.
■ f 1 f > *
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l’ajošzkaU dėdės Jono Klimo 

ir pusbroliu dvieju

IV

Svvruodama in
V v ra

z vakara užkuri peeziu 
norėjo, 

kuknia inejo.
užkeikė, kad peeziu 

pirko ne gera,
l ž ka nuolat, kada lik kure, 

. v v ra bara.
Sztai vyras parejas nuo darbo. 

Paezios namieje ne rado, 
Pati pamėtė peeziu, nusivil 

ko in buszius, 
Kur ugni susikūrus, 
SziĮdėsi, ba drebėjo, 
O kada namon ėjo, 
Savo boba užtiko,

Tuojaus su riksmu užklupo, 
Dideli armideri padare, 

Boba namon vare.
Badai net szonkauloi sutesz- 

. kej°’
Ant vietos neiszsistovejo;

Tai tokis vyruezei gyvenimas, 
Tik szunc vertas.

I

Ten kur Indijose, 
Tiktai nežinau katrose

Senas vyras, su jauna boba 
atsirado, 

Tame atsirado ir antras vyras, 
Sztarkesnis negu pirmas. 
Paczia ir vaikus Lietuvoje 

tūri,
Bet ant to ftcpaiso'ne žiuri, 

Sziadien teip gyvuoja. 
Linksmai, nedejuojo.

Rocktown ne didelis pleisas, 
kelios tam i Ii jos Lietuviu,

Dvi mergicos du tuzinai vai-
tinu, 

Kokis ten baliukas ątšibuvo,
Keliolika svecziu teipgi pri

buvo.
O ir merginu atvyko mažai, 
Juk žinome apie tai ganą 

gerai, 
Jog be merginu nėr’ jormarko^

Ane jokio paredko.
Pribuvusiu merginu. 

Pilna terla gumo turėjo, 
Szokti suvis ne ėjo, 

Sake, "kad koja skaudėjo. 
O ant galvos dideli graižą 

turėjo, 
Jog vos matyti galėjo.

Žinoma, katros kaltunuoti 
plaukai, 

Pas taja proto mažai.
Teip ir su szita, jeigu protą 

sveika turėtu,
Tai milteliu in plaukus ne

barstytu, 
Asz ja ja in knyga inraszj’siu 
Ir ant kito karto pasidėsiu,

O jeigu lyg tam laikui nepa
sitaisys,

Tai mano koezelas proto isz- 
mokys.

• • •
Sej, mergicos, ka būžnyczio-
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šia kantarkaujete, 
Biskuti savo žiotis uždarykite. 

Kaip tai vienoje bažnyčioje 
ant pradžios pamokslo, 

Dvi giedorkos ant vargonų 
sukvatksejo,

Net žmonis in užpakali su
žiūrėjo, 

Ir ant tujū monkiu pažiurėjo.
Tai mergeles kiauliszkai da

rėte, 
Jeigu t ūkius triksus 'varote.

Asz dabar apie ta pleisa nu
tylėsiu, 

Kitu kartu padainuosiu.
• • •
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Kur tūn’Skidkino paviete, 
Boba uždėjo a plieka tvarte,

ir pusįbroliii dvieju Juozo ir 
Stanislovo Dirvonu paeina isz 
Knuno Red., Szauliu Vals., Ma-

to neūžgėsis...” Kas gali žino- lavonu Kaimo. Apie 16 metu 
ti, kada ta nepažinstamoji sic- gyveno apie minksztas anglis

Kas gali žino- K. • * • • I lavonu Kaimo. Apie 16 met ji

la ateis? Ar ji ateis bent kada? ildna, Pa. Jau keli meldi kaijj 
; norecziau dar ji negaunu jokiu žinių nuo jo.. 

Yra svarbus laiszkas isz Liė- 
tdvos, tegul atsiszaūkia ant ad
reso. , 

<’4.’įO Lane St.
• € Į -!i -................

■ PAJkSZKAU^rtERGINOS

0! kaip asz 5

pamatyti priesz savo mirti!“
— Ka nori tu pamatyti? Asz 

surasiu ir atvesiu ji pas tave, 
šzirdingai atsiliepc Gamalie
lis.

— Tu negali... Tai skaistusis
vaikelis isz Bažnyczios... Mie 
loji Zuzana, eik gult. Eik drau
go su verkianezia Ona. Senu 
žmonių aszaros veide jialidka

4d ;

L.. Ir greitai jis 
užmigs amžinuoju miegu palai gilesriius pedsakius. Pasakyk
mintojo Dievo priegloboje. Bot 
Dievas turėtu atminti, ir jojo 
nuolatine palydovo...

jai, kad ji man visa savo gyvb-

Tai mergeles kiauliszkai da-
Krank Dirvonas

DuBois, Pa.

ANT APSrVEDIMO

Tiiri būti nūo Ž2 lyg 28 mij- 
nuo 

rus. Prisiuns-.
i Gr allresa. Eį- 

miu gabus vyrukas, moku ke- 
i;„ zi„...u 
jb iristriiWeii£d'.

1

tu ir kad nebutu pabėgus
....... .... ...... ■.i....... • it • J > Ji ft Jkį dm l hi *.■ Ivyro ar porsiskyr i •j, j jįiyu.1 ’" L i** jid s •nima buvo gera ir brangi pu-; kite fotografije

lydo ve. Asz norecziau, kad ji 
'Zūž'tūiH ūjiitttbiho ŠiiVo1 Wa-ipail8ėtu. Judvi ateisite ryt ry-

ja drauge, ramindama galimo 
U^tfijimo viltimi.;.

! jie iąejodn.p^a-:
1,1 *rbm- tagijitno vj 

wriWita

ta. •
į ijis užriiigb diflžidjb ifldk^to-

jąit s rankose, kuris budėjo'f.Te s .(t,j.2)

'■*’1

.•'m|

ant d vie-
\

lis darbus ir’grajimi

yJv7B<>xYžo
Export, Pa.

Biziiis cjna po sžirnts pypkių, 
Tribūna uc tik Lietuviu bėt 

. ir daug anglikn.
Mat jai pavydi kitos, 

Netikusios b^bbs,
Ba ta bbbelo nepaiso;
Kožna ligoni isztaiso.

daug angliku. 
iS*n vvd i V U

Netikusios b^bos,

'I
J 
o 

‘■I 
i. įil

. s 
M 

‘1
’f
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.

■ — Szesztines.
— Petnyczioj 

Day”.
— Nedalioj jau pirma die

na Juniaus.
— Ketverge, Petnyczioi ir 

Subatoi aplinkines kasyklos ne 
dirbs.

Decoration
106—- Tessio Dulskiene, 

N. Union įdy. nupuolė nuo tre
pu iszsukdama petį. Daktarai 
gydo jaju namie.

metu, 
eksplozijc 
Mountain

Andrius Szumanskis, 88 
likos apdegintas

Locust
Likos I nepavojingi.

per

— Juozukas Stopa nkevi- 
Izius, 8 metu, 416 W. Coal uly. 
likos sužeistas 
liu kuriame 
Yarovski, kuris tuo sustojĄYr 
nuvožė pas daktaru. Žaiduloi

per automobi- 
važiavo Harry

<r

daktaru. Žaiduleiparako
k a syk losią.

nuvežtas in ligonbutia.
— Ludvikas Raikowski,

Antanas Rėklaitis ir poni Plo-1 22 metu, kuris likos nuteistas 
pliene pirko puikius automobi
lius nuo 
Morbas.

— Jurgis Kulczinskas pirko 
narna nuo 
Vėsink nuo 
k ienos.

— Szv. Juozapo parapijos Fe- 
Sekantieji laimėjo

Lukoszevicziaus ir

C. Bradv ir Fedoras 
Katrės Vasilcws-

Km.
Marg.

f

Antanas Sakalauckas,

SAULE.....7" ’’

I

AMERIKONAI PAAUKAVO SZITA TILTA FRANCIJOI. *
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Ruffles

Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis.

Cnlft dfivMi naujai auproayfn mulą Stikliniai iibnnčlufl Ccvetrkua;
•J
V Bet — Jei jūsų galva pilna pleišką n Q tai tąu sugadina rinką.
2 j r
7 tangoH, padaryti gerą impresiją, nucia niek

<»

111U
Gnlit naujai miprosvirj miną; nuKimioi stihančiufl čcverykuii; o

«Tuwq plrfity nngni gali but.l puikiai nupaliruotl. f r lygiai, Avarial nuskuetMs veidas, (• 
Bet — Jei Jusij galva pilna pleMany — tai Du* sugadina viską. 91

Ką tokiam atitikime pnmnnyH iipic jus Jum; mylimoji psnel*? Vi«o» Jum; paa- yj 
r>H, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei Jųh pradMite kasyti aavo galvą

\ ir barstyti neftvnrins pleiskanai! jki v!h<i kambarį. Naudoklt

7 Gauaama aptiekose
............ ■■■■■■' 1 T'miiir

V pleiškam; mirtinąjį prleftą I Ullnlkykit wive kiti; pagarboje. Tik iru trupučiui pairi n- • 

N gMIntin nualimti ahvo nkrybelę bile kur. PlelRkanon ifcnykr vUiAkal trumpą ja i ką ( 

•) ir daugiau niekuomet phdukanosi ji;< nekankina. Koka ak irt urna n tuomet bui! I

05 c. už bonkų

v nl,__ ............... - ,___ w ___ . ..................
A kit gaivos <xlą kiekvieną vakarą per kokia deAimt dienų ir daugiau nereikta Juma , 
A gedintis niiRiinitl savo skrybėlę bile kur. Plriskanon ifcnyk* visiAkal i trumpą laiką ( 
(• ir |M) to, vibkaa ką reikia darvfi, tai relkar^iilN patrinti ga1 vok odą kli Rufffoi, •] 
•) ir daugiau niekuomet pleiskanos jų# nekankina. Koka akirtuniaa tuomet bua! J 
A* F. AD. RICHTER A CO., 104-1 K So. 4th SU Brooklyn, N, Y. 5

J
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ant dvieju metu in Pottsvilles 
kalėjimo už apipleszima, isz- 
bego isz kalėjimo Ncdeloje po 
piet. Lyg sziam laikui jojo ne* 
suome. Yra tai treczias kaliniu 
kas kuriam pasiseko laimingai 
pabėgti isz
laika vieno meto.

KAZUNO
GUMBO-KURA

ANT PARDAVIMO.

namas prie

tojo kalėjimo in

ra i sekasi, 
dovanas:

St. Pangonis, Buffet set; A. 
Dranginiene, Buffet set; 
Luckiute, Sheet Shams;
Juodjeszkiute, white scarf; 
Iškauskas, boxa muilo; J. Jo- 
naviezius, cushion; J. Lint vi
lias, oval scarf; .L Matulaitis, 
Pillow cases; Marv 

Ė.
Lace Curtains; Hel. Aleksan- 
draviezinte. Buffet set; St. Ku
bilius, Table Cloth; A. Grant, 
Pillow cases; V. Ancereviežius, 
Over Night Bay; P. Petraus
kas, Tablecloth, centerpiece ir 
pillow eases; F. Sklaris, cush
ion; A. Zvinakeviczius, Bou
doir lamp; V. Blandžias, gold 
dish; Mr. Sislevich, Pillow cas
es; J. Vaszkelis, Umbrella; J. 
Valukonis, scarf; J. Vaicekau
skas, Umbrella; M. Mocieju- 
niene, scarf; J. Juozaitis, cuff 
links; E. Zinkevicziute, white' 
scarf; M. Gormus, orange 
sweater^ M.
Tan scarf ; Tessie Žilinskiute

Frackville, Pa. — Miestelis 
gana ženklyvai auga, nes žmo
nis pirko daug lotu ant kuriu 
statys namus.

— Lietuviu ezion pusėti
nas būrelis, gyvena malszei ir 

bažnytėlių, 
o dabar

teip baisei kariavo su Vokiecziais paskutinėjo karėjo ir kur tukstanezei pražuvo, yra stato-* teip balsei kariavo su Vokiecziais pasKiiiineje Karoję ir Kur lUKsiaiiczei pražuvo, yru hlulu- 
; nias Amerikoniszkais pinigais kuriuos paaukavo ant to tikslo. Tiltas yra ant atminties Ame
rikon i szk u žuvusiu kareiviu.

INVAIRIOS TAUTOS MUSU 
DIDŽIUOSE MIESTUOSE.

Maryland, 1920

cases;
bridge. Buffet set;

Bain- 
Flearl,

sutikimo turi savo 
keliolika, biznierių, 
tomis dienomis atydaro nauja 
drapanų sztora Juozas Raiša 
sūnūs gerai žinomo musu tau- 
tieczio sahininko. *

sztora

NESANITARISZKOS
MAZGOTES.

Gormus, 
Janulevicziene,

I 
statues; Door Prize, P. Krali- 
kiute.

Ferai baigiasi (’zetvergo va
kare, paskutini vakara Czet-

Suvienytųjų 
Valstybių Vieszos Biuras agi
tavo priesz vartojimą vieszo 
abruso, kaipo viena isz didžiau 
siu ligų nesziotoju. Bet dabar 
mes randame 
burnos ir ranku 
didesnis
Viesžbucziai

Per ilga laika

sweater: M.

gražus

suczedvt 15K 
tonu anglių, jeigu

verge griež ant Fern Citizens 
Liberty Benas, (’zetvergo va

kare traukimas $100,00 taip- 
pat bus iszleidžiamas 
vęrsziukas.

Akyvi Trupinėliai.
»
* » —■ ■ i

‘ Apskaitoma buk kas me
tas galema butu 
milijonu
užkinkytu visa Niagara Falls 
ir St. Laurence upia del dary
mo elektriko.

Suv. Valst. praejta meta 
laikraszczei sunaudojo konia 
pustreczio milijonu tanu po- 
pieros.

Jeigu lokomotiva (be va
gonu) galėtu ejti 21 moterų 
ant sekundos, tai apibėgtu ap
link svietą in laika 19 dienu.

James London isz Toron
to, Kanados, kuris turi 79 me
tus amžiaus, davė i n det i in sze 
szis priszakinius 
mantus.

butu padaryti mažesnes plane 
tas, tai galema butu isz josios 
padaryti 1210 tiek svietu ko
kiu vra musu svietas. •»

dantis dei- 
—r Senas ir kvailas.

Jeigu isz saules galema

PADARAU SENUS AUTO
MOBILIUS KAIP NAUJUS.

Jeigu kas turi sena automo
biliu tai asz nukvarbuoju kaip 
nauja su naujausia politūra ir 
iszrodys kaip naujas. Duokit 
man telefoną o pribusiu ir duo- 
triu tolimesni

iszrodys kaip naujas.
«• A « -I

iszajszkinima. 
Bell telefonas 172—J.

Antanas Budreviczius
334 W. Pine Str. 

Mahanoy City, Pa.

NAUJAM SZTORE.

(t.j.2)

Moterų skrybėlės, szilko 
megstos dreses, szilko panezia- 
kos, jekes, andarokai, kotai, 
mergaitėms dreses ir-t.t. Gali
mą pigiau pas mumis pirkti ne- 
įįfkituY Ateikite pamatyti.

. Levy's
303 W. Mahanoy St.(m.30)

sveikatai

Isztyrinejimas deyyniolika 
didžiausiu Amerikos miestu tu
ri neziu 250,000 gyventoju 1920 
m. parodo labai interesingas 
pasekmes.

Baltimore,
motuose buvo daugiausia Vo
kiecziu. Rusai užėmė antra vie
ta, bet jau 1920 metais matyti 
permaina. Rusai pirmoj vietoj 
ir Vokiecziai antroj. Prie 
su” priskaityti 
ožiai, Slavai ir t.t. bet daugiau
sia randasi Žydu.

Bostone, Mass. 1920 .m. Ai
riai pirmoj vietoj su l/anadic- 
cziais antroj ir taip buvo 1910

Minneapolis, Wis. Szvedu 
daugiausia ir po jais seka Nor
vegai 1910 m. Kiti miestai kur 
nebuvo permainų nuo 1910 m. 
iki 1920 m. yra Philadelphia, 

į Pa. kur Rusu daugausia. Ai
triai, antroj vietoj; New Yorkas, 
N. Y. kur Rusai pirmoj vietoj; 
New Orleans, La., kur Italai 
pirmoj vietoj ir Vokiecziai an
troj.

I Miestai kur tautos užėmė

“ru-
^ydai, Vokie-

l/anadic-

užmestos 
rinkdama

Kad nors ir 
mynos

kad paparasta 
mazgote yra 

pavojus.
ir kitos vieszos 

vietos ta pripažino ir pristatė
svecziams atskiras sanitarisz- 
kas mazgotes.

Matome mazgotes namuose. 
Po vartojimu jos nuplautos, 
kartais nenuplautos, pakabin
tos ant vinies arba 
ant kėdės kur guli, 
dulkes ir purvus.

Paprastai visa sze i m y na var 
toja ta viena mazgote, tokiu bu 
du lengvai nuo vieno kitam 
perduoda visokius ligų perus, 

kiekvienas szei-
narvs turėtu atskira 

mazgote, prie viens kito paka
binti ir taip gali perduoti viso
kius gėralus.

Kiekvienas turi vartoti savo 
atskira mazgote ir po vartoji
mu turi būti nuplauta karsz- 
tame vandenyje, 
greszta ir kada 
saules pakabinta.

gerai Isz- 
galima, ant

4 Reading
II 41

Nedeline Ekskurcije
— IN —

PHILADELPHIA
1 JUNIAUS

Specialia trelnan Subatoa* naktį.
Isz Ryte

Girardville.................................2:28
Shenandoah ......................... 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tama.qua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00

^Grįžtant specialia treinas apleis
Philadelphia 7:30 vakare ta, pa-
ežia vakara in virsz-minėtas 
cijas, i

$3.50
Jl.l.A

DUBELTAVAStom
T1KIETAS

/i

1
>
IĮ’

<r«

Ant Readingo Geležinkelio

<PANED£LIJE 9 JUNIAUS
Ypatiszka su Palydovu 
4 Dienine Ekskurcije in 

Washingtona, D. O.
Visi ekapensal apmoksti. Apie dau- 
giaus InToHnacijag raazyklte pas ■

Williamsport, Pa.
G. O. Roper, D. P. A.^

i-r

»

pirma vieta 1910 ir vėl 1920, 
bet tautos antrose vietose per
mainytos yra Cincinnati, Ohio, 
Vokiecziai pirmoj vietoj 1910 
ir 1920 metais, Vengrai antroj 
vietoj 1910 m. bet 1920 m. Ru
sai antroj vietoj. Pittsburgh, 
Pa. ir Milwaukee, kWis. Vokie
cziai buvo pirmoj vietoj 1910 
ir 1920 m. ir Rusai antroj vie
toj 1910 m. Lenkai antroj vie
toj.

Buffalo, N. Y. 1910 m. Vokie
cziai turėjo pirma vieta ir Ka- 

, bet 1920 m.
pirmoj ’ ir Vokiecziai

nadiecziai antra
Lenkai 
antroj.

Newark, N. J. 1910 m. Vokie
cziai pirmoj vietoj, ir rusai an
troj, bet 1920 m. Italai pirmoj 
ir Rusai antroj.

Chicago, III. 1910 m. Vokie
cziai pirmoj, su Austriecziais 
(su Czekais ir jugoslavais) an
troj, bet 1920 m. Lenkai pirmoj 
ir Vokiecziai antroj.

Cleveland, Ohio,Cleveland, Ohio, 1910 m. 
Austriecziar buvo pirmoj vie
toj (su dideliu skaieziu Czeku 
ir Jugoslavu,) su Vokiecziais 
antroj vietoj, bet jau 1920 m. 
Lenkai buvo pirmoj vietoj ir

I o ■

Vengrai antroj.
Detroit, Mich. 1910 m. Vokie- 

cziu buvo daugiausia ir Kana- 
diecziu antroj eilėj bet 1920 m. 
Kanadiecziu daugiausia, sudaugiausia 
Lenkais antroj eilej.

Jersey City, N. J. Vokiecziai I 
pirmoj ir Airiai antroj vietoj 
1910 m., bet 1920 m. Italai pir
moj ir Airiai antroj.

Los Angeles, Cal. 1910 m. Vo-1 
kiecziai pirmoj ir Kanadiecziai 
antroj. 1920 m. Meksikiecziai 
pirmoj ir Kanadiecziai antroj

San Francisco, Cal. 1910 m. 
Vokiecziai pirmoj vietoj ir Ai
riai antroj. 1920 m. Italai pir
moj ir Vokiecziai antroj.

Washington, D. C. 1910 m. 
Airiai pirmoj ir Vokiecziai an
troj 1920 m. Rusai pirmoj ir 
Airiai antroj. 1910 m. Vokie
cziai užėmė pirma vieta 12 isz 
19 miestu ir antra vieta trijo
se, 1920 m. jau užėmė pirma 
vieta tik 4 miestuose ir antra 
vieta 5. Ju vietoj pasirodo Ita
lai ir Rusai. Kas aiszkiai paro
do, kad per 10 metu Vokiecziu 
ir Airiu skaiezius miestuose su
mažėjo ir Italu, 
padidėjo. — F. L. I. S.

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

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptiekoje.
Parsiduoda mažam ir dideliam 

pakelije po 35c. ir 75c., per paczta 
reikia dadet ant mažo pakuczio 6c. 
o ant didelio 10c.
Teipgi importuojamo isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu,
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykito o aplaikysito 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS, 
38 SOUTH JARD1N STREET 

SHENANDOAH, PA.

aliejaus ir 1.1.

*£2 ’KAS NORI RŪKYTA 
puiku tabaka, tas tegul 

kreipiasi pas mus.
EUROPA BOOK CO.

57 DEY ST.

► — I

DEL KOSTUMERIU KOMPANIJOS

Rusu ir kitu

Pennsylvania Power & Light Co.
ir del kitu vietiniu žmonių

Dabar randasi visai maža dali neisz- 
parduotu szeru muso kompanijos Cu
mulative Preferred Stock’o kuriuos dar 
sziame laike norim iszparduoti. Nuo 
szio laiko priimsime orderius ant tu 
szeru ir iszsiusime pagal aplaikima 
orderiu ir jeigu da liks kiek neiszpar- 
duotu szeru.

«

Pennsylvania Power & Light Co.
8

CUT OUT AND MAIL

Investment Dept.
Pennsyvania Power & Light Co.

5 Allentown, Pa.
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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. Kreipkitės ant adreso.

Z. F. Rynykewicz 
Advokatą,

(t. f.) Shenandoah, Pa.
TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.

Asz parduodu farmas. Esmių ežia 
pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavima farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu. 
neiszdirbtu farmu. 
adreso.

11 metu

Teipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant^ 

Sep 2

r*

i

Antanas Macunas, 
Irons, Mich.

CHAS. S. PARMLEY
Real Eatate 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 t.t.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

R. 1, Box 51.

Insziuriniu

NEW YORK. 1

Ki? m
>■

a

Kaina 35c. 
aptiekone

JKTTTJ______________________________
QIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
t'J pintim narnitVp l-nzl Siu 

trupučio.
M motina pareiškė, kad jis negaus nė

BAMBINO
L r :

Matai ką jis daro!
Įrcfc. S. V. Pat. Biure.

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

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemta dali savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio 

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 

pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.
Į KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ!

Motjnos, nebauskite savo vaikų neturėji- 

kalingi. Jei jie išvemta dali savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio

taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas nc-

JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!
BROOKLYN, N. Y.) F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St

~Qud^ J MALT SYI

IOO% 
PURE 

MALT SYRUP
Unijos 

Padirbtas

?,/■ J

&

moziimii?

Pirkite Geriausi - “Buckeye” Geltono
ir Juodo Baksukese.

Užganėdinimas Gvarantytas.
I -----...-......-- ...........- * •

f*

(MARK X IN [] MEETING 
YOUR REQUIREMENTS)| Gentlemen:— 8

| [] Please sęnd me free copy of booklet telliing more
| about you rstock. [] I wish to subscribe for ..........

3 I
i

shares of your Preferred JJtock at price of $100.00

| act amount due. [] I wish to subscribe for ' ......
| sshares of your Preferred Stock on Easy Payment
5 Plan of $5 per share .per month ; untill $100.00 and

S i s

S

and dividend per share. Send bill to me’ showing ex i
i

on I

DISTRIBUTED BY
City, Pa.

_  Grocery Co. Mahanoy City, Pa.
MFRD. BY

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

Simon Fogel, Mahanoy 
Thoma/s Wholesale Gro
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dividend per share has bpėn .į)aid.[] Please . ship 

dividend per tihhre AvithA^phed through. *
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

$_____

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriaii del žmogaus kuris
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dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas aug^pjRj>a-Uuii db / ijfil ’/ iOi
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