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Isz Amerikos

Rodman

Bus turtingas, bet tik po 
smert.

Philadelphia.
Wanamakcris gal yra vienati
nis žmogus ant svieto kuris tu
ri daugiaaše asekuracijos ant 
savo gyvasties. Sziadien jisai 
turi daugiau, kaip szeszis mili- 

doleriu asekuracijos. 
isz 65 ypatų

jonus
Yra jisai vienas 
kurio turi apdraudia gyva sies 
ant dideliu sumu, bet jisai sto
vi pirmutinėje ejleje.
Karaliene butlegeriu, 19 me

tu, turėjo 4 vyrus.
Milwaukee, Win. —

Bachus nubaudė Lena Fallier 
19 metu, ant ilgo laiko in pa
taisos narna už pasileidimą ir 
npsivedima su ketu re i s vyrais 
1h? aplaikimo pirma persisky
rimu.

Toji mergaite per kelis me
tus užsiimdavo butlegerysta 
ir buvo visiems žinoma kaipo 
“karaliene butlegeriu. »»

Maža motere apdovanojo savo 
milžiną vyra dukrelia.

Henrietta, Okla. — Mrs. Ri
chardson yra 23 motu amžiaus, 
sveria 58 svarus ir turi tik 3 
pėdas 10 coliu augszczio, bet ji 
pagimdė savo 23 metu, szesziu 
pėdu ir 175 svaru vyrui gražia 
mergaite sverianeziamergaite sverianezia szeszis 
svarus. Žmones stebėjosi isz to.

Nauja* ergdii, jdel, ’Aejviu ku
rie neturi pilnu popieru.

New York. — Svet imtaucziu 
kolonijose (ypacz terp Žydu)
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Milijonierių sunelei nužudė 
vaika kito milijonieriaus kad 

negavo 10,000 doleriu.
Netik szitas 

ir visa Amerika
Chicago, 

miestas, bet 
sujudinta atidengimu, kad už- 
muszimas milijonierio Franko 
13-kos metu stinaus, tapo at
liktas dvieju jaunu studentu, 
sunu taipgi milijonierių, ver
tu po deszimts milijonu. Užmu- 
szikai patys prisipažino. Tai 
Natanas Leopold 
Loeb, abu po 19 metu, 
sipasakojo, kad užmuszima in- 

“mokslo tikslams“ 
jau svarstė dalyka 
to Lapkriczio. 
buvo parinkę, bet visas žmog
žudystes smulkmenas jie isz- 
dirbo isz anksto. Ir viena dio- 

prisiviliojo Frankiuka, jie 
auto- 

jo*kuna in 
gauti isz

prisipažino.
ir Richard

Jie pa

vykdė ir 
nuo perei- 

Aukos jie ne-

na, 
szaltakraujai ji nužudė 
mobilv ir iszmete 
balas, paskui bandė 
jo levo $10,000 už graži n ima. 
Tėvai, sakoma, sudarė 15-kos 
milijonu doleriu fondą savo šu
neliu iszgelbejimui, bet jei jie 
bus rasti kaltais, tai bus pakar
ti. Frankiuko tėvas isz savo 
puses siūlo net nuodu nupirkti 
ir savo rankomis papenėti abu 
studentu už toki žveriszka dar
bą. Visu trijų szeimynos yra 
Vokiecziai, kuriu levai atvyko 
Amerikon apie 1848 metais.

Senas “Adomas” apsivedė 
su jauna “Jeva.”

Salina, Kaus. —■ S. P. Dins
more, 81 metu senelis, žinomas 
po visa 
“Adomas isjtbunis 
risztas mazgu 
pana Jeva Brožek, 
lamo, isz Lincoln pavieto, per

aplinkinia

moterystes su
20 metu se-

kaipo 
likos su-

kilo subruzdimas dėlei Augsz, ,|K>ra g,'1've."a r‘”
eziausio Teismo iszaiszkinimo, 
kad pernai ir szimet atkeliave 
ateiviai, kuriuos 
trauke ju tėvai

czionai par
ai’ vyrai jau 

iszsieme pirmutinius popierus, 
turi ineiti paprastoji kvotom 
Tie ateiviai buvo inleisti pasi- 

‘‘Gottliebo by
la,“ kurioje Žydu rabinas 
Gottlieb, iszsiemes pirmus po
pierus, ingavo czionai savo pa
czia atvykusia isz Palestinos. 
Tuo pasiremiant labai daug in- 
leista Italu, Graiku, Lenku, 
Lietuviu ir kitu. 1

Dabar gi visai szitai miniai/

remiant žinoma 
kurioje

jui vadinama Lucas Centre.
Dinsmoras per dvideszimls 

metu stengėsi padaryti isz sa
vo puikios farmos roju, apsta- 
ydamas aplinkui visokius žve- 
rius ir kirmėlės padarytas isz 
cimento. Daugeli žmonių atlan
ko taji nepaprasta roju, ku
riems Dinsmore parduodavo 
atvirutes su paveikslu 
žemiszko rojaus.

Ar ilgai jaunute Jeva pergy
vens su senu Adomu lai nežino.

Permaine arielka ant 
vandenio.

Springfield, 111.

Dinsmore 
su sa v o

apie 20,000 ateiviu, gresia štai- jev, kuris permaino ariell
norsgus deportavimas, 

czionai jau pilnai apsigyveno 
ir susirado darinis. Pacziame 
New Yorke bus tokiu koletas 
tukstaneziu.

Newvorkiecziai 
ežiai kreipėsi Washingtonan, 
kur atstovas Sabatb isz Illinois 
valstijos innesze biliu —■ visus 
tokius inleistuosius jau czio
nai palikti. Tikimasi, kad tas 
bilius pereis.

Nori parduot savo kūdiki 
už 500 doleriu.

Oakland, Calif.
Thompson, 22 metu moterėlė, 
kuriai nubodo kasdienine kova 
už duona ir iszmaitinima savo 
kūdikio, nutarė ji parduoti, 
jeigu jai kas pasiūlys penkis 
szimtus doleriu. Kūdikis hiri 
tiktai asztuoniolika menesiu.

Motina Thompsonienes pri
tarė savo dukreliai, kuria vy
ras nesenei apleido, palikda
mas jaja su kūdikiu be cento.
Iszdave 165 dolerius ant mun- 

szaines in tris dienas.
Philadelphia. — Jonas Žvir- 

kovski, likos paliuosuotas nuo 
bausmes, prižadėdamas dau
giau negerti.
Greenbush liudijo, buk Jonas 
in laika trijų dienu praleido 
165rt dolerius ant munszaines, 

f

kurie randasi prieglaudoje del 
sierateliU' (

svet imtau-

Isz Lietuvos.
f *

Oro susisiekimas skersai rytu 
Europos.

Nuo Gegužes 1 d. pradėjo 
orlaiviai vėl lakioti tarp Berli
no ir Karaliaucziaus ir tarp 
Karaliaucziaus — Kauno — 
Maskvos. Nuo Geg. 15 d. pra
dės lakioti tarp Karaliacziaus 
— Klaipėdos — 
lino — Helsinkio — Leningra
do. Pirmąją minėtu linijų ap
tarnauja Vokiecziu-Rusu oro 
susisiekimo b-ve, ant raja Vo- 
kiecziu Aeroloydas, o trecziaja 
Junkerio b-ve.

Isz Klaipėdos in Karaliau- 
cziti gelelžinkeliu galima nu
vykti greieziausia in 8 valan
das, orlaiviu in viena valanda. 
Isz Londono in 
žinkeliu tenka 
daug 6—7 dienas,

ISZ VISU SZALIU
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Maskva gele- 
važiuot maž- 

o orlaiviu 
tik 26 ir puse valanda. Sziai 
vasarai paskelbtas szioks lėki
mu planas: isz Karaliaucziaus 
in Berlina iszeina kasryt 8 vai. 
in Maskva pro Kauna kasryt 
7:30 vai., in Klaipeda kasryt 
6:30 vai. Isz Klaipėdos in Kara 
liaueziu kasdien 15.45 vai. po 
piet., in Ryga kasdieni 8 vai.

bilietai kainuoja 
ir Karaliau

tarp Kara-

Lėkimo 
tarp Klaipėdos 
cziaus 80 litu, tarp Klaipėdos 
ir Rygos 140 litu,
liaeziaus ir Maskvos 125 dole
rius, tarp Karaliaucziaus ir 
Berlino 100 aukso markiu.

Stiprėjant orlaiviu flotilei 
keliones kainos, reikia tikėtis, 
sumažės.

Orlaiviai veža ir paszta. Už 
atvirute ir laiszka be papras
tos paszto taksos reikia tik pri 
mokėti dr 10—20 aukso feniiu, 
in Rusija 30 fen. Tuomet laisz- 
kai nueina daug greieziau.

Vilkai pjauna avis.
Szaukenai.

Vilkai labai pjauna avis. Pra
dėjus ganyti jau sudraskyta 
apie 10 aviu.

Szi pavasari

NAUJAS MARINIS TELEGRAMAS IN ALASKA, 
isz Seattle, Wash, 

kariumenes 
Seattle su

Naujas marinis tel<‘gramas dai
nei in pati Alaska, lemi naudos 
parlamentas. Laivas 
Iukstaneziais pėdu drat

«t

vedamas 
Ameri kos 

Deliu <><><! 
o kuri

plauke isz 
leidžia in mares.

♦»

de-

Gegužines demonstrantu nu
baudimas.

Kauno miesto ir 
komendanto

Kaunas 
apskrities karo 
nutarimu nubausti už rengimą 
be leidimo 1 Gegužes komunis
tines demonstracijos: po 3 me
nesius kalėjimo 26 asmenys, po 
2 men. 12, po 1 men. 8 asmenys 
ir 51) asmenų paliuosuot i.

Nelaimes.
Variai, Telsziu apskr.

m. Kovo
Varnių Tardytojas Želiauskas. 
\reliau, Balandžio m. 11) d. mi
rusio tardytojo buto rasta bom 
ba, kuria dabartinis (ardytojas 

už miestelio 
susprogdini i,

bet bomba tada nesprogo. Ry
ta, pil. J. turgelis nuėjo pa
žiūrėti ir atradęs Sveika bomba 

neatsargumu

KAIP ATIMTI DEMES NUO 
VARIO, MISINGIO IR 

ŽALVARIO.

- Sz.
14 diena nusiszove

ir kiti nusinesze 
norėjo ugnyje

per neatsargiima, sujudina. 
Bomba sprogo ir Jurgelis tapo 
sunkiai sužeistas. Dabar jis gy 
domas Telsziu ligbnineje.

Demos ant vario, misingio ir 
žalvario yra vario angliarugsz- 
line druska. Galima jas atimti 
trinimn arbn isztirpinant silp
nomis rugszlimis.

Supuvęs akmuo (rotten
stone) siimaiszytas su aliejum 
paprastai vartojamas ant tu 
metalu. Aptepus 
kia juos trinti minksztu skudu
ru.

Oxalio rugszt’ies skystimas, 
pasukos ar actas, 
suszildoma, greitai 
demes ant sziu metalu. Bet rei
kia visa valoma medega nuim
ti, nes kitaip demes vėl greit 
pasirodys ant tu metalu, sako 
Jungtiniu Valstybių Agrikul-

Plau- 
nu-

va rtojamas 
metalus rei-

ypacz kada
sunaikina

KUR APSIPRAUSTI.

t uros
mint
szluostant ji, ir trinant su sau
sais baltais miltais sėkmingai 
galima demes
praszalinti. Balti milteliai ne

I lepa.rt ament as. 
metala vandeneJ 1

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

iszkeliavo in 
ant apsigyvenimo.
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Vagis apipleszineja moteres 
nuo szlebiu ant ulycziu.

Danzig. — Tula motere kuri 
atvažiavo in miestą su reikalu 
puikei pasirėdžius, likos už
klupta per tris vagius, kurie 
atėmė nuo josios visas szlebes, 
peneziakas ir czeverykus, ker- 
szindami inmetimu in upe jei
gu szauks pagialbos. Palicijan
tas jaja surado, apdengė savo 
ploszczium ir n u vėže ant pali- 
cijos.

Ant. rytojaus pažino
szlebe ant kitos moteres, liepe 
jaja aresztavoti o toji iszdave, 
buk josios vyras su dviems sū
riais atome nuo josios puikia 
szlebia idant jaja parodyt, nes 

turėjo ka neszioti.
Baltieji persimaino ant 

juoduju.
Sheffield, Angliję. — Jonas 

Wiggett, dirbantis plieno fab
rike ir Henry Sbillits, laivorius 
isz Hull, serga nepaprasta liga. 
Abudu vyrai pradėjo persimai- 
nyt nuo baltųjų ant 
Visas k u n a s, 
lui pajuodo.

Reading, Pa. — Czionaitinei 
Lietuvei yra labai nuliudia 
kaįl pasiliko be kunigo, kuris 
praejta menesi 
Lietuva
Kun. A. Kaminskas perbuvo 
pas mus keliolika metu, palik
damas visus bažnytinius vei
kalus po apgloba kun. Gustai- 
czio isz Tamakves, kuris atlan
ko mus kas menesi. Szeip ne- 
deliomis laiko pamaldas len- 
kiszkas kunigas kuris nema- 

pasielgineje su lie tu
x'e i s. Konia visos moterėlės pa- 
sirengineja apginti savo tauta 
kuria lenkiszkas kunigėlis pa
niek i ne ja.

loniai

į
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nuo
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į

juodujiL, 
nuo kojų lyg kak- 
Ant veido teipgi 

pradėjo pasirodinet juodi plot
inai ir kaip daktarai mano, tai 
neužilgio visai pajuos.
Keturios mirtys isz priežasties 
cigonkos, kuri norėjo apvogt 

narna.
Madrid, Iszpanije. — Trys 

žmones likos nužudytais, o vie
nas čigonas sudegė ant smert, 
kuris buvo alėjas apvogti na
rna artimoje Monzono.

Cigonka apsiginklavus 
revolveriu insilauže
bet sargas jaja patemino, 

ir uždare vienam kamba- 
Po tam iszsiunte sunu 

idant atvestu palicijanta. Ci
gonkos vyras, kuris buvo pasi

imi t y damas,
jog jojo pati likos suimta, pa
gavo sunu, nužudė ji ir pats in-

s u 
m narna

su-
ome 
rijo.

I slepias artimoje, 
nuo tu metalu

tik kad suima drėgnuma, bet 
trinimu nuszvieczia.

Chicago. — Atmintiniu svz. 
atsitiko baisi nelaime. Alber
tas Tiszkeviczius važiavo su sa 
vo žmona ir žmonos tėvais in 
kapines apvaikszczioti szven- 
tes. Susikirtime Californijos 
Avė. ir 43-czios gatves, in Tisz- 
kevieziaus automobilio szona 
staiga sudavė kitas automobi- 

Sudavimas buvo taip
smarkus, jog abidvi rnaszinos 
subyrėjo in szupulius. Toj ka
tastrofoj tapo sunkiai sužeisti 
sekantys asmenvs:

Paunlina Sandargiene — 53 
metu, mirtinai sužeista. Nuve- 
žus in ligonine ir padarius sku
bia operacija, mirė už 5 vai. po 
to nelaimingo atsitikimo.

Jos vyras, Juozapas įkanda r-

liūs.

gas — 56 metu, pavojingai su
žeistas. Kojos kaulas perskel
tas; rankos sulaužytos ir nesi
tikima, kad operacija daug ka 
pagelbėtų.

Ona Tiszkevicziene — 26 me 
tu, smarkiai nu kentėjo. Ran
kos, kojos inlaužtos; veidas 
perpjautas ir bendras stovis 
yra labai pavojingas.

Albertas Tiszkeviczius, ku
riam priklausė automobilius,

bego in narna iszgialbet paczia. įr kurs va]<]e jį, ne mažiau nu-
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Sargas ir ji suome uždaryda
mas kambarije kuriam radosi

kentėjo už kitus.
Kito automobilio pasažieriaiDauguma žmonių 

eiti in maudyne 
ir apsivalyti priesz valgant. 
Vaikas kuris ignoruoja savo 
purvinas rankas, kol prievarta 
turi eiti ir apsiprausti dažnai 
stena irbedoja; kirk taLdaug 
bėdos! O vyrai, jei jiems nebus 
kur tinkamos vietos prie virtu
ves apsiprausti, prinesz visus 
kambarius purvu.

Vienok virtuves sinkoj visai 
netinkama praustis, 
nūs dalykas praustis 
vaisiai, daržoves ir indai plau
nami. Paprastai norintieji ap
siprausti maiszosi po kojomis, 
szoimininkei, o vyrai turi pa
protį nusiszluostyti rankas in 
indu abrusa.

Kokia nors prausimai vieta 
turi būti pampinama kurioj 
nors virtuves daly, tik no sin- 
koje.

Ūkiu szeimininkes Virgini
joj iszriszo szia problema in- 
vairiais budais. Viena padėjo 
paprasta bliuda, kibirą ir mui
lo ant suolo, virszom jo paka
bino szepukc su veidrodžiu ku
rioje buvo szėpetukas, szukos 
ir kiti reikmenys.

Kita padėjo toki pat suoleli 
kambarėly kuris raclos prie vir 
tuves. Kitoje vietoje buvo pri
kalta lentyna tinkamo augsz- 
tumo vaikams praustis, 
pjit kabojo abrusas.
tyna buvo žemiau ant kurios 
jie pasidėdavo ezoverykus, o 
ant sienos vieta pasikabinti 
kepurei ir szvarkui.

nemėgsta 
apsiprausti daug sukrautu malku, uždeg- ko]e(į nenukentėjo ir po j

41darnas kambarį kuriame jisai 
buvo uždarytas.

Tuom laik du palicijantai 
girdėdami riksmą čigono atbė
go dažinot kas atsitiko. Kada 
iszlauže duris kambario kuria
me radosi cigonka, toji szove, 
užmuszdama viena isz palici- 
jantu, o jojo draugas nuszovc 
cigonka.

Albanai paėmė sostapyle — 
daug užmuszta.

London. — Albaniszki naci- 
jonalistai paėmė sostapyle Ti
rana Panedelije. Muszije pra
žuvo suvirszum szimta žmonių

Pasikėlimas

invykusio susidaužymo jie ga
lėjo parkeliauti namon.

Brooklyn, N. Y. — Mirė Jo
nas Šafranas, 9 motu, gyv. 229 
Hope St. Mire Gegužes 29 die
na..

Juozas Suvadskis,
gyv. 951 G rami St. Mire Gegu
žes 29 d.

— Vedasi:
Navikas, 739
Magdalena Galeckas, 393 So. 
5th St.

Ira Dud- 
ka in 

antJie vandeni, 
linosybes. Jisai badai buvo pri- 

200 galonu 
kuria prohibicijos 

buvo atvožia in jojo

likos paleistas

geros

June

Palicijantas

vietoje užlaikyti savo vaikus

už jauna-

MV IX V<II|VKĮUrt 
i jiems nebus

sisa vines
arielkos
agentai
garažiu pakol gales iszvežt in 
suda, bet Dudley iszpyle ariel
ka in kitas baczkas ir paslėpė 

josios vieta pripylė in

1

o m josios vieta 
baczkas vandenio.

Stebėtina ar ne?
Kristusas permaine 
in vyną, o sziadien permaino 
guzute in vandeni!

Mirė ant kapu savo paežiu.
Scranton, Pa. — Dokoyei- 

szion dienoje, Juozas Mullen, 
64 metu, nuejas ant Cathedral 
kapiniu sukalbėti poterėli už 
duszia savo paezios, staigai mi
re. Tame laike radosi daug 
žmonių ant kapiniu.

Danville, Pa. — Laike pa- 
puoszimo kapo savo paezios ta' 
paczia diena ant Mount Ver
non Kapiniu, Juozas A. Camp
bell, 84 metu, krito negyvas 
ant kapo. Daktarai sako buk 
senukas mirė nuo szirdies ligos 
ar didelio susijudinimo.

Kitados 
vandeni

Nuo BirželioAustrija: —
1923 metu, nedarbas padidėjo 
nuo 92,789 iki 126,734.

* Trys szimtai metu adgal 
perkupczeP Londone pardavi
nėjo kopūstus ant Szv. Povylo 

| katedros szventoriaus.

Vienas pasogas trys paneles 
iszpasogino.

Birželiai. (V“ienybes“ kor) 
Pas mus, po sz. m. Szv. Velykų 
buvo vestuves, kuriose iszteke- 
jo jauna panele L., duodant jai 
nemaža “pasoga,“
vedžio — P., kuris iszduoda sa
vo seserį dar su didesniu pase
gu jaunikaieziui G. Jis paemes 
seserį P., vėl iszduoda savo se 
šeri, dar su didesniu ‘pasegu,’ 
koki gauna nuo P. Tai iszeina 
taip vienas “pasogas“ trys 
paneles iszpasogino: L. P 
G.

Mano manymu, toks iszsipa- 
soginimas, suteikia gyvenimui 
daug žalos. Sztai del ko: Pas 
viena ūkininką — griežiniui 
atvažiavo pirszliai ir jo praszė 
tokio “pasogo,“ 
vedės — negalėjo duoti; o se
suo iszleisti reikia. Jis norėda
mas savo seseri iszleisti — tu
ri vestis. Na, ir ome važinėti 
už keliolikos myliu, tik pas 
tuos tėvus, nuo kuriu gali gau
ti kuo didesni “pasoga,“ nie
ko nemanydamas, apie bran- 

įgęsne už auksa — meile. Gri- 
cziunas, suradęs toki kiek jam 
reikia “pasogo,“ panele Pe-

l t pasogas

pasogo,

«

ir

kokio jis ne-

pasoga

— meile. Gri-

trauskaite veda. Petrauskaitės
brolis važiuoja vėl jeszkoti
“pasogo.“ Jis,
Lukszyte, ja veda

pasogo. ’ ’ suradęs p. 
, su tokiu 

kokio ja imdamaspasogu 
prasze.

Tai, kaip matot, Gerbiamio- 
jiSkrtitytbjai, susiriszo poros 
ne ''’meilijo, 
“Meile — ne pasoguose” 
sako lietuviu patarle.

• •

'meiteje, bet pasoguose,
I 
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41 metu

Nenudo- 
ten kur
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Geriausias Skautos Bostone.
Miss. Alma Carvill isz West 

Roxbury, Mass
“Geriausio Skauto“ tarp kitu 
mergaieziu už atsižimejima ge
riausio darbszavimo*del drau- 
gyjos “Girl Scouts of America.

aplaike varda

Finland i josFinlandija: —
Emigracijos Komiteto susiriĮi- 
kime, buvo nutarta
nauja emigracijos instatyma 
kuris paremia iszvažiavimo 
liuosybe, ir reguliacijas palie- 
cziant
priesz ir po apleidimo ju tėvy
nės. _________

Anglija: — Laivu dirbtuves 
darbininkai Southamptone su- 
gryžo darban, ir

bųdu ir netvarkiausia vaika ga Fędeyaoijoa lojf/^^ift^auk- n • • 't • i • i « f i • v* • v v • t •

kime, buvo nutarta.

• f

<

ir daug sužeista, 
platinasi ir kitur.

DARBOTARPTAUTINIU 
ŽINIŲ SUTRAUKIA, 

r--it-.. .. y--
Lenkija: — Per pirmas asz- 

tuonias Balandžio menesio die
nas, 1924 metais, nedarbs Len
kijoj padidėjo, nuo 113,000 .iki 
118,000 žmonių, bet nuo to lai- 

kaip praneszako didėjimas, 
valdžia, labai mažas.

Ten
Kita len-

Tokiuo

įi; įszmokinti tvarkos papro+Htakosi
• < • • i t • • » f • J • 3ežius jei tokia vieta jam spe

cialiai užlaikoma.

ernigrantu gerbūvi

Darbdaviu

Szis ’ žingewfa( užbaigia
streiko suirimus, kuriu pasek
mes iszsipletojo po Szkotija.

/ **

/ Chili: — Valparaizoje sus
treikavo žibintojai, laivu kro
vėjai ir jurininkai, r 10,000 in- 
vairiu is^dirbyscziu 
kai. Spėjama, kad tai viskas 
isz priežasties mažėjimo pini
gu pirkimo vertes. x

>  MH.—11^

Kuba: — Isz yisu imigrantu 
atkeliaujancziu Antilloj bai
giantis Kovo nienesy 1924 me
tais, 5,636, arba daugiau nei 90

isz Haiti.

> 7

rnekani-

nuoszimcziu, buvo darbininkai

— Stanislovas 
-— 6th Ave.» su

New Britain, Conn. —- Gegu
žes 20 d. tapo palaidota a. a. 
Magdalena Skritnlskiene, žmo
na seno lietuviu veikėjo kuris 
daugeli metu adgal laike sa- 
liuna Shenadorije, Jono Skri- 
tulskio, ilgus metus buvusio 
SLA. iždininku.

Velione Skritulskiene buvo 
57 metu amžiaus. Pastaraisiais 
motais jau visai negalavo, po- 
tam buvo nuvykusi pas savo 
žentą, alvokata Joną Lopatto 
in Wilkes-Barre, Pa., kur ir 
pasimirė. Lszczionai jos kūnas 
tapo pargabentas in New Bri
tain, kur su didėlėmis iszkil- 

t 

memis ir palaidotas vietinėse 
kapinėse.

i

Tamaqua, Pa. — Palicije pa
dare ablava ant nikeliniu ma- 
szinu aresztavodami J. Nun
gesser, H. Kershner, Jurgi 
Czernevicziu, A. Romoletti, E. 
Crater, Andriu Ju8zin£kpd(Jo-

H. Kershner,

na Stankevicziu ir J. tutį^yi- 
si pastatyti po 500 doleriu 
kaucijos lyg teismui,
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KAS GIRDĖT
Laike pasikalbinejimo su re

daktorium tūlo Amerikoniszko 
laikraszczio, garsus komunis- 

Kamienevas
Persitikrinom,

tas Kamienevas iszsitare: 
“Persitikrinom, jog Rusiszka 
tauta be Pono Dievo negali ap- 
sįejt, todėl daveme jiems ko- 
munistiszka dievą — kuriuom 
yra mirusis Leninas. Tukstan- 
czei žmonių plauke isz visu 
daliu Rosijos in Moskva idant 
atiduoti jam garbe.“

Jeigu tamsunelei neturi Die
vo tai ir 
visi pagonai tiki 
niekus.

Leninas užteks, nes 
in visokius

“Turėkie tik tiek pinigu 
idant tau užtektu ant pirkimo 
ženybu laisnus, jeigu vyras 
iszrinks sau gyvenimo drauge 
kuri rūpinsis gaspadorysta, o 
kitus niekus iszmes sau isz 
galvos. Kitaip apsiveclimas ne
turės jokios pasekmes.“ — 
Teip kalbėjo daktaras Tyrrel 
ant susirinkimo Detroite,

Teisybe, jeigu motere ir vy
ras mylisi ir netinginiauje, tai 
savo laike dasidirbs turteli ir 
bus laimingi.

Nauja mada apkirpimas mo
terišku plauku 
pagirta per daktarus, 
paryžinis profesoris pripažino, 
kad trumpai nukirpti plaukai 
yra labai naudinga del sveika
tos, kaip iszpuolimas plauku 
isz galvos, lengviau iszmazgot, 
o bužei neturi vietos ant apsi
gyvenimo. Špilkos, papuoszai, 
szukos ir netikri plaukai, ap
sunkina galva o kdip kada su- 
žeidže skūra ant galvos kas 
praplatina ligas pas moteres.

Daugelis moterių,
tankei rugodavo ant skausmo 
galvos, kada 
plaukus, 
skaudėjimu.

Priek tam apkirpimas trum
pai plauku, daug suezedina 
laiko o ilgi plaukai yra dide
liu ergeliu ir užima daug lai
ko ant szukavimo.

trumpai yra
Vienas

kurios

davė apkirpt 
daugiau neturėjo

Senoviszknosia laikuosia ry- 
mionys galėjo persiskirt su pa- 
czia, jeigu toji ji apgaudinėda
vo ir perktesdavo jojo kupare- 
li arba be pavelinimo vyro 
naudodavo svaiginančius ge- 
rymus.

Szventas Hierominas savo 
rasztuosia sako apie vyra, ku
ris iszgujo dvideszimts paežiu 
ir apie motere kuri persiskyrė 
su 22 vyrais.

Korejoi, vyras gali pats per
siskirt su savo paezia kuri ji 
apgaudinėja nužudydamas ją
ją.

Tybetc galima
bet antru kartu jau negalima 

• apsivest.
Pas Tutankhamanus viesz- 

patauje papratimas, jeigu pati 
o vyras jai

nedaduodamas 
” — tai yra 

ženklu persiskyrimo, bet pora 
gali vela apsivesti.

Siberijoi vyras aplaiko per
siskyrimą per nutraukimą ve- 
lono nuo veido savo moteres.

persiskirt,

prisipažindavo, 
turėdami sze- 

o sziadien

mažai žmonių 
jog yra senais 
szesdeszimts metu 
daugelis žmonių būdami senes- 
neis kurie turi visokius dins- 
tus, nenori prisipažyt, jog yra 
“seneis. “

Garsus laikrasztiniiikas De
pew, aliejaus karalius Rocke- 
felleris, generolas Milos, dak
taras Holmes, Klemenceau, 
Fance, 
kitu ne 
senatvės, norints jau turi su- 
virszum septynesdeszimts me
tu.

Terp t uju randasi
H inden bur

gąs, kurie turi po 76 metus, 
admirolas Tirpitz ir marszitlka 
Mackensen po 74 motus, prezi
dentas Masarikas 73 metu, 
ir Fooh 72 m. da yra jaunais.

Kožnas žmogus gali prailgyt 
, jeigu tankei 

peržiūrėt dakta- 
Ket uresdeszi mt a s met as

Klemenceau
ir daug

Holmes
Flamarijonas 
nori prisipažyt prie

nas ir generolas
ir Ediso

savo gyvenimą
duosis save 
rui.
yra permaina žmogaus, jeigu 
žmogus tame mete, tankei at
lanko daktaru

tai
gyvenimą ma

žiuose ant deszimts metu.

prisakymus, 
prailgyt savo

ir užlaiko jojo 
žmogus gali

visokesSena lape pažino 
glaistas medžiotojaus ir nesi
duos teip greitai save sugaut. 
Seno žvirblio nesugausi su pe
lėms. Kate karta užprasze pe- 
lukcs ant vakarienes; 
jaunos nuėjo 
nesugryžo. —

tiktai 
ir daugiau jau 
“Ar neinejsi ant 

valandėlės in mano narna?“
užklausė voras musukes; mu- 
suke inejo ir už minutėlės buvo 
užsmaugta.

Svietas pilnas
vvru

iszejna isz namo, 
sako “ejkie“ 
žodi “sugryžk vela

Nepaprasta atidengima geo
logai surado pustyneje Saha- 
ros, o tai yra, atradimas gyvas- 
czio trys ’ szimtai pėdu po 
karsztoms pieskoms. Tasai ati
dengimas likos surastas, kada 
kasė szulini. Daug visokiu žu
vy ir vožiu li-kos iszgauta, kas 
parodo, jog po pieskomis turi 
mstis kokia požemine upe arba 
ežeras. Yra tai stebėtinas ir 
svarbus suradimas nes geolo
gai dabar mano, jog pustyne 
Sahara turėjo būti kada gana 
dideles marios.

s

Garsus daktaras William J. 
Mayo, kalbėdamas Chicago ant 
susirinkimo daktaru apreiszke,
buk žmogaus gyvastis prasiil- 
gino in laika dvieju generacijų 
ant dvileka metų.

Priesz penkis szimtus metu 
jeigu žmogus turėjo penkesde- 
Hzimts metu, tai buvo senas. 
Devynioliktam* szimtmetije

n i j; l

seržantą

Pats.

Pulko abazas li kos iszr in li
tas, palatkos sustatytos tiktai 
reikėjo stulpo< idant iszpletot 
Amerikoniszka vėliava. Pulki
ninkas pasiszaukes 
O’Hara kalba jam:

— Patrikai, ejkie ir sujesz- 
kok man “pole“ 
augszcziausia koki gali suras- 
tįį.
Į Seržantas 

alejna su iszdžiuvusiu 
viu, atidavęs garbe atsiliepė:

— Praneszu pulkininkui, 
jog visam abaze nesuradau 
augsztesuio Pole (Pole ir pole 
yra panaszus žodžiai, nes Pole 
yra Lenkas, o pole yra stulpas) 
kaip penkes pėdas ir asztuonis 
colius, bet sztai suradau Lietu
vi kuris yra szesziu pėdu ir du 
colius. Kam jisai tau reikalin
gas tai nežinau, bet niekas ne
žinos skirtumo ar tai Pole ar 
Lithuanian. —Bulletių.

(stulpą)

po keliu minutu 
karei-

Praneszu 
visam abaze

PAJESZKOJIMAL
Pajeszkau patinstamu drau

gu ir draugiu nuo savo krasz- 
to. Asz esu nevodes 31 metu 
amžiaus. Atsiszaukit nuo Grisz 
kabudžio arba Luksziu Para., 
Suvalkų Redybos.

John Puskunigis
78 Elmwood Ave.

yra visokiu 
glaistu ant vyru ir moterių, 
jaunu ir senu. Parengineja ji
sai visokius smagumus del mu
su akiu, ausu, 
ir szirdies, 
glaistus diena ir nakti. Priva
lome būti atsargesneis ir isz- 
mintingesneis nuo senos lapes; 
kitaip greitai iszgirsime trenk
smą geležiniu slaistu ir pajusi
me kune juju asztrus dantis.

Saugokitės pradžios piktu
mo. Antras žingsnis lengvesnis 
už pirmutini. Saugokis pirmu
tinio stiklelio. Saugokis isztep- 

saugokis nereika
lingu klausymu. Szalinkis nuo 

nuduoda tau 
prilanku; pirma tave nupirks 
po tam parduos. Szalinkis nuo 
puikei pasirėdžiusios moteres 
be szirdies ir be galvos! Pakol 
pajusi, inpulsi in josios slais- - 
įus. Saugokis žmogaus, kuris 
neapsisaugoje saves ir tokio, 
kurįg yra nuo Dievo paženkly- 
tas. !

Nesiraszyk ant vekselo, kad 
ir tavęs melstu tavo geriauses 
draugas ir sakytu, jog tai tik
tai del formos pasiraszai, ne- j 
daryk to, geriau atsisakyk. 
Jeigu nori turėti ramybia ne- 
pasiranezyk už nieką, ne savo 
vaikui. Saugokis melagio, lie- 
žuvninkes moteres, sztorninko 
kuris prisiunezia tau du kart 
ta paezia rokunda ir tokio ge- 
radejaus kuris tau geidže pri- 
gialbet dagigriebt turto, jeigu 
jam ant to paskolinsi savo pi
nigus.

Bet daugiaaše saugokis pats 
save, o ypatingai kalboje. Del 
penkių isztartu žodžiu Zakari- 
juszas turėjo būti nebyliu per 
penkis menesius. Daugelis 
žmonių gialesi isztartu žodeliu 
staigai ir be ųpmanstymo, bet 
da niekas 
tylėjo.

burnos, galvos 
užstatydamas

tu lupeliu,

tureziaus, kuris

menesius.

nesigailėjo, katras

Danja: — KovoDanja: — Kovo mėnesy, 
1924 metais, bedarbiu skaitlius 
sumažėjo nuo 57,600 iki 49,954.

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tia laivai yra nauji ir moder- 
nisski visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai usdengtu stalu. Stei- 
minios, motoras ir vaikai gauna 
specials patarnavinaa.

BOTAL MALL STEAM 
PACKET COMPANY. L r

BOTAI MAIL STEAM 
PACKET COMPART.

N BnMway. Kew Tart.
arba paa rlathdua agentu*.

••

J

Lockport, N. Y.

KAZĖNO
w GUMBO-KURA
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 Trąjanka
Sutaisyta Kazuno Aptiekoje.
Parsiduoda mažam ir dideliam

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

L. M. KAZUNAS, 
38 SOUTH JARDIN STREET 

SHENANDOAH, PA.
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Laimėjo Radio Dovana.
prezidentas 

American Radio Relay drau- 
ialmejo pirma dovana 

už iszradima kalbėjimo per 
radio dvigubai tarp Amerikos 
ir Europos.

DA TURIME SZIMTUS PUIKIU 
SIENINIU KALENDORIŲ.

E. H. Schnell

guves,

Dn turinio kelis szimtus Sieniniu 
Kalendorių (Keturi Kalcndoroi ojna 
in sota) ant szio moto. Yra tai labai 
Puikus Kitlendoriai, kurie privalo ra
stis kožnam katalikiszkani name.

Katrie vėlintu turėti tuos puikius

SUTRAUKA NAUJO EMIGRACIJOS
INSTATYMO.

Po Kurio Prezidentas Pasirasze 26 Gegužio.
kad yra gimines piliecziu, kon
suliniai aficieriai turi būti au
torizuoti “imgracijos vizas“ 
iazdųoti.

■'J$6v. Valstijų jiilictis kuria 
‘pdi'pdo kad imigrantas yra gi
mine ir gali būti inicialas kaip 
prie kvotai nepriklausantis 
imigrantas, arba priguli prie 
inlcidžiamu giminiu kliasos, 
turi priaiunsti Coinmisaioner 
General of Immigration pri
slėgta peticija, kuria paremia 
dvieju arba (langiaus Suv. Val
stijų pilieežiu afideivitai kurie 
prislegia kad peticijos faktai 
yra teisingi ir kad praszytojas 
gali užlaikyti imigrantu. Kuo
met (’ommissioner 

Į randa jog t .v kuviux

Bet netik kvotos ateiviai bus I jis pranesz Valstijos Sekrcto- 
inleisti in Suv. Valstijas, 
statymas inlcis prie kvotos ne- 
pr is kai tylus (non quota) imi- 
Įgrantus. Prie szitos kliasos pri- 
skaitytii, neisztekejc vaikai, 
meturinti 18 metu amžiaus, ir

Naujo imigracijos instatymo 
aprūpinimai pradės veikti Lie
pos 1, 1924. Naujas inetatymas 
aprūpina tolesnius imigracijos
suvaržvmus ir kvotos svstern6‘s
aiszkia permaina.

Per atoinanezius tris metus 
visu szaliu metine kvota bus 
2% tos szalies gyventoju Ame
rikoje sulyg 1890 metu gyven
toju skaieziaus. Mažiausia 
kvota del bile szalies bus 100. 
Szaliu kvotos dar neiszrokuo- 
tos, bet peržiūrėjimas parodo, 
kad kur senųjų grupių kvotos 
bus sumažintos apie 20% arba 
25%, sulygintos su senu kvotos 
instatymu, imigracijos kvotos 

[del kaikuriu nauju grupių be
veik visiszkai pranyks.

In-

knlondorius arba kam kitam nustumti klnon()H Suv. Valstijų piliecziu
tegul prisiunezo Doleri o mes'tuojaus 
iszsiunsiinė ant paduoto adreso.

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

KELIAUK IN LIETUVA 
IR ISZ LIETUVOS 

VISADA PER

G. J. BARTASZIAUS
AGENTŪRA

* < ti m gracijos vizas

Valstijų pilietis kuris

General
tie faktai teisingi

Suv. Valstijosekurie gyvena 
kuomet praszymas del imigra
cijos vizos paduotas. Ir nebus 
Įpriskaityti prie kvotos atei
viai, kurie per du metus buvo 
ministrais arba profesoriais, 
[ir kurie dabar bando ineiti in 

savo pa
jų žmonos ir ne- 

i, neturinti 18 
metu amžiaus. Sulyg naujo in
statymo, naminiai tarnai ir as
menys mokintu profesijų, kaip 
tai, gydytojai 
•r i ai,

Suv. Valstijas sekti 
szaūkimą, ir 
-isztekeje vaikai

Uetavfsskaa CkaAettaa

K. RĖKLAITIS
LaModa Nuatreliaa pagal 

naajaaaia asada ir maksla.
Tari pagelbfcatake asetera.

PrtetaaMaa prakaa.

BIC Weet Bpnet Etnai
MAMABOT CITT. PA.

Ball Telepheaas Na. IM

ri

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

Lictuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas
a* en eni an se ■ * e ■ ns an e^-es^^n^es^sMa^saeBwgsMl

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

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

INSURANCE AGENTU.
j

’f'

riui kuris autorizuos konsulini 
aficieriu kuriam aplikantas pa
davė aplikacija del certifikato, 
iszduoti Imigracijos Certifika- 
ta.

Naujas instatymas aprūpina 
inleidima imigrantu, kurie bu
vo legaliszkai inleisti in Suv. 
Valstijas, bet kurio laikinai 
iszvažiavo užsienyje be imigra
cijos vizos. Visi ateiviai priesz 
iszvažiuojant isz Suv. Aralstiju 
gali praszyti Commissioner 
General del leidimo atgal gryž- 
ti in Suv. Valstijas. Kuomet 
Commissioner General randa 
jog ateivis buvo legaliszkai in- 
loistas ir persitikrina kad apli
kacija teisinga jis iszduos lei
dimą ant kurio laikas pažymė
tas — ne dauginus vienus me
tus — per kuri laika bus lega- 
liszkas. Galima gauti pratesi
mus isz szesziu menesiu ant 
syk. Aplikacija turi turėti ap- 
likanto prisiega ir turi turėti 
dvi kopijas aplikanto fotogra
fijos. Reikės mokėti $3.00 Už 

|dszdavima leidimo ir $3.00 už 
pratesima, 

sugryžta in 
turės atiduoti 

ta leidimą 'imigracijos aficie- 
uoste. Tas 

leidimas tik parodo kad ateivis 
kuriam iszduota leidimas 
gryžta isz laikinos keliones už
sienyje.

Imigranto tauta bus sprens- 
ta sulyg gimtines szalies. Yra 
kelios permainos kurios isznai- 
kina daugeli sunkenybių seno 
instatymo. Pav. tauta nepilna- 
meczio vaiko, kuris gimė 
sienyje ir kuris važiuoja su 
ateiviu tėvu, bus sprensta pa
gal gimtines szalies tėvo. Jeigu 
žmonos tauta skirias nuo vvro 
ir jeigu kvota del jos szalies 

seks žmogaus 
jeigu jis va-

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

f

Laidoja knnus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

J

civiliai inžinie- 
aktoriai, diliui- 

pamokslinin-
artistai, 

įlinkai, slauges, 
kai, negales ineit i in Suv. Vals
tijas kaipo prie kvotos nepris- 
kaityti (non quota), kaip pir- 
miaus dare kuomet kvota iszsi- 
baige. Mokiniai, turinti nema
žinus 15 motu amžiaus bus in- 
leisti nepriskaityti prie kvotos 
jeigu ju tikslas yra mokintis 
pripažintoj kolegijoj arba aka
demijoj.

Kita' svarbi permaina naujo 
imigracijos instatymo in kuria 
[didžiausia

> rGeorge J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.

visaH
H'"1''1 *

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

H. BALL. Prezidentas.
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C Jis parduoda Laivakortes no tik 
j isz New Yorko ir Bostono, bet ir 
Cisz visu kitu Amerikos Portu, 
Sknip tai isz Philadelphia, Montreal 
c Portland ir Halifax.
S Taipgi pasiunezia 
/pinigus in
Cszalis pigiau negu 
S kiti. Iszvažluojan- 
c ežiams in Lietuva 
S ar kitur parūpina 
/ Pasportus, padaro 
CAffidavitus ir at- 
Ssakanczhu priron-
egia in kelione. Parduoda vietinius <
> Money Orderius ir> International [ 
/Travelers Czekius. Tie Czckiai < 
tyra gcfi po visa pasauli. Kėliau- 1 
Sninkus pasitinka ant stoeziu Nevy [ 
c Yorke, suteikia nakvynes už. pri- i
> einama preke. Reikapiuk laiva- <
/kortos, paminėdamas isz kur ar , 
S in kur nori važiuoti. 1

kiekviena -‘laiko- 
Kuomet ateivis i 
Suv. Valstijas

r i ui peržiūrėjimo

Goo. W. BARLOW, Vice-Prex. > 
Jos. E. FERGUSON, Kasieriue. <

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

t
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NAUJAS DIDELIS
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SAPNORIUS

.r.
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Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio

Patrintas ir padaugintas 
iszleidimas. 
novos ir szos

atvda turi būti 
kreipta imigranto ir jo draugu 
ir giminiu szioje 
reikalavimas 
zos ’ ’ 
Kiekvienas ateivis kuris ineina 
in Suv. Vralstijas po Liepos 1, 

“imigracijos 
viza.“ Ta imigracijos viza isz- 
duoda Amerikos konsuliniai 
aficieriai, ir parodo ateivio 
tauta, pažymi ar jis kvotos ar 
prie kvotos nepriklausantis 
ateivis, diena kada viza užsi
baigia ir tolesnes informacijas 
•kurias regulacijos reikalauja. 
’Ateityje imigrantas turi isz- 
cgauti imigracijos viza ir ne vi- 
Iza ant jo pasporto. Už ta “imi
gracijos viza 
$9.00, ir 
skirtu laiku — nedaugiaus ke

lt tiriu menesiu. “
ne garantuos jo iuleidi- 

s u kitais

“i
(immigration

szalyje, yra 
imigracijos vi- 

visa.)

1.924, turi turėti
uz-

k

1

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

c
Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
automobilius ▼isokiemapristato 

reikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMN1NKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz gailu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanojr Citypilna jos tauta

gimtines szalies
žiuoja drauge. — E. L. L S.Sudėtas per se- 

gadyuas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu seuraszeziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ii’ kas atei- 

Su priedu plane-

i,

Daktaras Juozas J. Austrą
* LIETUVIS.

Barusia daktaras kariumeaeX '
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryta.
12 iki S popiet $ iki $ vakare.
210 N. Main St Shenandoah

“ reikės užmokėti 
ji iszsibaigia po pa-

■
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CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai koripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalu atliksiu. Randavo j u namus 
ir kolektavoju randas.
.namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa.
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tėjo stosis.
t u ir visokiu burtu. ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co., 

Mahanoy City, Pa.
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Imigracijos
viza“ 
ma jeigu nesutinka 
imigracijos ipstatymo reikala
vimais. “Imigracijos vizas” 
turi turėti visi ateiviai, ar jie 
priguli prie kvotos ar ne pri- 
guli.

Tik 10% metinio skaieziaus 
vizų bus lazduodamas in vie
na menesi visoms tautoms tik 
ne toms tautoms kuriu kvotos 
mažesnes 

I“ imigracijos 
imigrantams, 
duota sekantiems imigrantams 
— neisztekcjusiems vaikams 
neturineziams 20 motu am
žiaus, tevaųis, motinoms, 
rams įr moterims Šnv. Valstijų, 
piliecziu, kurie patys turi dau
ginus 21 metu; ir imigrantams 
kurie mokinti žemdirby<styje 
su žmonoms ir vaikams netu
ri! t 16 metu.

Konsuliniai aficieriai negali
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‘5 PREKE $1.50 Imigracijos

Po sunkaus 
diejios 
darbo

H

Kasyklose ir
invairiose
dirbtuvees

už 30().i Iszduodant 
“ kvotos 

pirmenybe bus
vizas

4

CUNARD
IN LIETUVA’

Trumpiausių laiku, kaa Sercdii, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGAR1A AQU1TAN1A
MAURETANIA >

Per Cherbourga ar Southamptona,.

Ai

J*

Mes žolių

TĮSI TAVO MUSKULAI, VISI l^AVO 8ANA1UAI YRA BAISIAI
, . JTUKAKKYTHR ŠCSTYRE.

į i| Ne bandyk juos prlverstinai manksytl, Ir traukyti, tuoml dar dau- - 
glaus juos nukankysl.
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM) '

/
sutelkė jiems taip puikia ir greita pagelba.

f'. 't
4

1 Patikėk daugeliui tukstanczlul tautieczlu ir f rams ir moterims Šuv. Valstijų,
4 4 I* a 4 . 4 <m

/ ' ' ■ '■
Praszallnk auatyrlnui

Baisumu smagiai trydamas euskaudetas vietas, tada jausiesi visai v 
nauju žmogumi. Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekorluJ 
arba pardavėja, prislusk mums 35c., Ir 5c. > už pasiuntimą, mes tuojaus
Iszsluslm buteliuką Balsamo. z V

E. Centro St^ Slionandoah, Pa, (

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekorlu

T^CKUMM STOIW, ltd. a
y.į -V .M n<■ >>* >.** .■**{*. <■.(*. įĮĮĮ

t

ant syk iszduoti ‘ ‘ imigracijos 
vizas“ imigrantams kurio jos 
praszo kaipo prie kvojos^prį-

įauja pirmenybes, todėl

ISZ LIETUVOS 
iJ<Įi manote parsitraukti gimines 
isz ^Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar. Musu ofisas Lietuvoje 
suteiks jiems pagalba 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 Broadw^yr 
New York

u t 
"J i

Musu ofisas Lietuvoje i

odei l
aw* m

...... -T

SZj’AI KA MUMS RASZO.
Sirgau per 6 metus ir nieks man 

negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labai gelbsti. Sztai czion rasi 
‘‘Money Order” ineldžlp vėl atsiusti 
pakeli No. 303. Su tikra pagarba, 

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panaszini visokiu laiszku 
gaunamo daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yia 
gerinus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju.
su taisymus turimo 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 angelskai 
nuo ko jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata
logu. Reikalaujame agentu visose 
lietuviu kolionijose. Tcipgi pas mano 
galima gauti Nauja Dideli Sapnoriu, 
drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri- 
siuntimu tik $1.75. Teipgi turiu sa- 
liklo ir apyniu del 15 goreziu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reikia 
padaryti. Preke su prisiuntimu $1.80.

ĮW ^TTITATTIS 
451 Hudson Avo.

M. ŽUKAITIS, 
Rochester, N. Y,
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Erszkecziu Takais.

Bet szventes praslinko, o jis 
neatsilanke. Jis netik ka nepa- 
sibelde in ju duris, bet nei Baž- 
nyczia, nei Jeruzale jo nemate. 
Jis toli nuo juju tese savo pa- 
szaukimo darbu. Kalbėjo buk 
jis dabar mokas apie Dekapo- 
li, Tyru ir Sidona. Jis nepri
siartino prie Szventojo Miesto. 
Geliu menuo Nizan (kovas) 
praėjo be jo atsilankymo; Tjar 
su geg. malonumais Rytu ore; 
slinko ir spinduliuotasai Sivan 
Tammuc ir vaisiu menuo Ab; 
pagaliaus ir 
Elnį atvyko,
taip nėra! Ar gi ji dar jo lau
ke? Ji to pati negalėtu pasaky
ti. Bet Jezu nuolatos jai primi
nę nepaprastas žmonių susido
mėjimas juoini. 
didesne szvente 
miai klausinėjosi: 
yra ? ’ ’ 
kalbos.

rudens menuo 
o jo kaip nėra

Per kiekviena 
žmones nera- 

“Kur
Apie ji plito visokios 

Netaip apszviestieji 
žmoneles tikėjo in ji delei jo 
geru darbu. Kiti gi ji intarc 
kaipo miniu suvadžiotojo; taip 
kalbėjo visi tie, kuriems jis 
drąsiai iszmotinejo 
tai buvo galingieji, 
ir mokytieji. Jie ne nesiginezi- 
jo tik staeziai ji niekino ir 
tiek. Tarp saves gi jie sakyda- 

Argi isz musu tarpo gali 
intiketi in ta žmo- 

Bailusis Nikodemas in 
tai nedrysdavo atsiliepti. Ga
malielis nesikiszo in tuos gin- 
ezus; jis velei griebėsi mokyti 

begalo 
mokslo 

isz garbingojo mokytojaus lu
pu. Gi jo mokymas pasižymėjo 
nepaprastu nuolankumu kitu 
nuomonėms. Bet tai kilo dau
giau isz nuovargio jausmo ne
gu isz proto nurodymu. Jis nie
kuomet neužsiminė apie Mesi
ją, nors pats gal ir dažnai pa- 
mastydavo apie ji.

Tiszri (apie rugseji ir spali) 
atnesze eile «zveneziu. Pirmu- 
cziausia buvo IszmaĮdavimo 
szvente, toji vienintele metuo- 

kada vyria usiasai 
iszdrvsta

vo: “ 
kas nors
gu ? ’ ’

džiame, suteik įpums visas ge-
ry bes.

“Tebūnie palaimintas tasąi, 
kurs ateina vardan Jehovos!”

Ir su tais reikszmingais žo
džiais sykiu nutilo visa szven- 
tykla. Tik gryni ir szvelnus ar-
fu balsai dar kuri laika glamo
nėjo ausi, iki pagalinus ii; jie 
mirė visuotinoje tyloje...

Ir tuo laiku, kai visu žmonių 
sielos buvo labiausiai pakilu
sios, — netikėtai pasigirdo bal
sas :

“Jei kas trokszta 
pas mane ir goria, 
duosiu szaltinius gyvojo van
dens, kuris tekės iki amžinojo 
gyvenimo... ”

teateina 
ir asz jam

,n«

j u kaltes: 
t urtuoliai

karsztaja jaunuomene, 
troksztanezia ingyti

se diena, 
kunigas 
Szventuju Szventosios slenks
ti. 'Fa diena po griežto pasnin
ko vyriausiasai kunigas auko
ja iszmaldavimo auka už savo 
ir tautos nuodėmės, iszleizda- 
mi in tyrus oži, tarpragese ne- 
szanti purpuro gabala. Vyriau
siuoju kunigu tais metais turė
jo būti Anuo žentas
Bet dėka savo gudrumo bei ap
sukrumo Aunas beveik visa 
pusamži buvo vyriausiuoju ku
nigu. Jo keturi sūnūs ir žentas 
paeiliui turėjo atlikinėti kuni
gu priepoles, pasikeisdami su 
Kanterais ir Fabiais. Žmones 
ju nekentė ir niekino. Ir tiems 
iszlepeliams 
džiams 
žmones pamažu 
vėliau ir in akis pasakė:

“Tebūnie prakeikta 
gimine! Prakeikta delei save 
vartojamu ginklu!

“Tebūnie prakeikta 
gimine! Prakeikta 
gyvatiszko sznypsztimo!

“Tebūnie prakeikta Kante- 
ru gimine! Prakeikta delei juju 
apkalbu!

“Tebūnie prakeikta 
lio ben Fabi gimine! Prakeikta 
delei savo kumszcziu 
mo!

“Jie yra vyriausieji kunigai, 
jų sunūs kasininkai; ju žentai 
Szventyklos valdytojai; ju tar
nai mus baudžia lazdomis!”

Sztai kokia buvo Dievo tau
tos kunigija!

Septynis kartus ta diena ap
eidavo baltoji kunigu procesi
ja atminimui Joriclio paėmi
mo. Tecziaus dabar jie meldėsi 
ne tam, kad sugražinus garbin
gąja praeiti, bet kad sutrupėtu 

ir kad 
Vieszpaties karalystę iszplistu 
visame pasaulyje. Jiė maldavo 
sau isz Dievo tos laimingos 
ateities karsztais žodžiais:

Iszliuosuok mus, Tavęs
I* A ’*!' :. L

SAULE
1 h

4.
X

bus — 
mes nežmome, 
dailydes stulų s

Ii’ rabi)!, 
su panieka nuėjo szalin. Gin- 
ezai vis didėjo. Prieitą net lygi 
vaidu. Szventyklos prižiūrėto
jas, prasigrudes pro minia, pri
siartino prie Jėzaus. Jis giliai 
užsimąstęs klausė Jėzaus kal
bos ir, nieko nesakęs, pasitrau-

f; I ' 41 u
t0J0’ Vienįiilėlio, .pūga

H

jog szisai yra 
n' ♦ •

mostelėjęs ranka

liaus Kristaus Asiųęąyjc įszsi- 

malones. Nedoru žmoniii norai 
ta syk nieko nereiksz pyiesz

f i

Vięszpats juokiasi i:“

pildys visos Szyentojo Raszto

Dievo valia.
Juk “Vięszpals juokiasi isz 

nedorėliu nutarimo; Jis juos 
iszblaszko kai lengvus akus.r

įė. Ruzana gerai girdėjo kai 
intužes Annas ji bare už lai, 
kam jis nenutildo Galilėjieti.

— Niekuomet taip žmogus 
nekalbėjo kaip tas žmogus, — 
atvirai atsake szventyklos tar
nai.

— Argi ir jus esate

4 .♦ / vr ' intuzęs

Bet kodėl gi ji taip dreba?
Jos tikėjimas

• perdąug pąslaptin- 
ncsuprantamąS, Tiesa, Jis

svyravo. Jo-
žus buvo
gas, i
nepasinerke mipios sžauksinli
♦ < < <i: rz »•!d nei i t < i: Vf nai »j> a ! f •

nuėjau, nusiploviau ir• i^u.
— O kur dabar yra Jėzus?
— Ąsž nežinau.
Visi pradėjo aisžkiai supras

ti, kad ežia 
Bet parizejai 
kliūti. Ligonis buvo iszgydytus b 
Su baloje. To jiems ir užteko. '

— Jėzus norą Dievo Sūnūs, .
— kalbėjo jie — nes jis neuž
laiko Subat os.

Kaip tai, mane nustebės 
paliuosuoti žmo- ■

esama stebuklo.
surado nauja

tai Kristus!

su va-
Balsas buvo labai stiprus, džioti? — szėlo isz pykezio pa- 

. • . • < • a « a » a t 4 • . 1 «Jis buvo 
iki kito 
szventyklos. Bet tas balsas bū

ti rang ir nepaprastai szvel- 
nus malonus. Zuzana drebėjo 
isz džiaugsmo. Tas balsas lyg 
saules spindulys isz aptemu
sios padanges pererae jos sie
la. Tai buvo Jis!

'Vai Jis, Jėzus isz 
buvo visai netoli jos. Jisai tiek 
lauktas, tiek pageidautas, kad 
ji po tiek apsivylimu nedryso 
nei žodžio pratarti. Jis atėjo ir 
kalbėjo pagaliaus Szventyklo- 
.k‘; į t -
vyriausiojo Mokytojaus gale 
turėtu, 
szus isz
nebuvo Galilėjos žvejai ir tam
suoliai, kurie
žodžiu. Tai buvo protingoji ir 
galingoji Jeruzale, pati Szven- 
tvkla su savo tarnais ir visas

girdimas 
k raszto

vo
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Juokingas atsitikimas.
• ąfr *

Sugryžias namon isz kance- 
lerijos, nusidaviau tiesiog in 
miegat ube mano paezios. Du
ris rakiau uždarytas, balado
jau. Isz vydurio iszgirdau nu
sigandusi baisa mano paezios 
szaukenti ant tarnaites:

— Katriuk! paslėpk jin sze
poje; rakta man atiduok. Kad 
tik in tonais ne dirstelėtu, ba 
tada viskas pražūta.

Kraujas man inpuole in gal
va. Pagriebiau už plakante 
szirdi. Baisybe! mano pati ma-

Nes asz lenais

kas szepojd yra paslėptas per 
mano paezia.

Antra karta pabaladojau, 
nes tuom karta jau szepa už
darinėjo su tarnaite.

Ka josios lenais paslėpė?
Surikau isz visu pajėgu, 

idant man atydarytu.
atydare, nurneeziau savo palta, 
parojus kelis kartus po pakaju, 
apsidairiau ant savo paezios ir 
paszaukiau:

—Duoki rakta nuo szepos!
l’ati temingai dirstelėjo ant 

tarnaites.
— Szalin! — surikau ant tai* 

naites, treptelėdamas su koja.
Slūgine iszbego kaip bomba,
— Duok rakta!
Pati dirstelėjus ant mainas 

trupinėli, paraudonavo ir tarė:
—-Ne duosiu!
— Duok rakta!

kaip žvėris, o lupos man sudrė
bėjo isz piktumo.

— Už nieką ant svieto ne
atiduosiu!

Mėlynos akutes mano pa
ezios užžibejo drutu^pastanavi-

1.4

n

$
. -

Gamalielis, —■ 
gu isz tokios nelaimės, ji iszgyv 
dyti ir pralinksminti, tai norą 
Dievo darbas?!

— Kaipgi nusidėjėlis gali, 
daryti tokius stebuklus?! — 

klausė jis szaltai parizeju.

t

"I 
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“ 4‘tai Mesijas!” 
Tecziaus Jis nesisavino ne vie
no vardo ir rodosi, kad a)<|ąs 
minios i 
greieziausiai
Juk žmones in Jiji tikėjo del 
instabiu Jo darbu. Bet kiek to
kiu darbu buvo atlikę ir dau
gelis kitu! Tiek daug buvo pra- 
naszaujancziuju, tautos isz- 
liuosuotoju, Dievui intikusiu- 
ju, — tecziaus vi^i jie žuvo bai
sia mirtimi! Jr jos akyse, stojo 
ta baisi kruvinoji istorija: 
ežia narsus Makabėjai žūva už 
tėvynė vienas paskui kita nuo 
prieszo kardu; ten apjąkusiu 
ir pilnu neapykantos žmonių 
žudomi prailaszai nuo teisin
gojo Abelio iki Ižai jaus, per
skrosto pusiau, 
jaus, užmuszto tarp aukuro ir 
szventvklos. Ir visa kentėtoju 
minia geležimi ir akmenimis 
iszžudyta už ta viena prasikal
timą, kad nepatiko pasaulio 
galiūnams! O! kiek nekalto 
kraujo sugėrė, tie keliai ir 
a ik sz tęs per tiek amžių! Kiek 
didvyriu bei szventuju isznai- 
kino ta kietaszirde tauta! Ir 

drebėdama tiese 
auksztyn,

insi'karszcziavinias
galėjo suklysti. Kas in didesniu apygarda 

imsiduos, 
Ir gerai apsidairys, 

Tuojaus inonke pamatysi.
Ir pažysi, 

Kad tai ne anglike, 
Tiktai lietuvaite, 

Kaip namieje apsikudlojus, 
Nuo ryto nesimazgojus. 

Susiraukus, 
Šumurus.

Nuo gurno apsiseiliojai 
Visa apsimakląvojus. 

Po piet apie troezia adyna

rVisi nutilo. Gamalielis pasi- 
Liudni nujautimai 

jo sieki. Jis numanė, 
kad kova yra neiszvengiuma 
tarp senojo Instatymo atstovu 
parizeju ir naujojo Mokyto
jaus, taip insitikinusio apie sa
vo aukszta pasiuntinybe. Bet 
toji kova jam atrodė per daug 
nelygi. Vienoje pusėje jis ma
te valdžia, kuri turi gale ant 
žmonių gyvybes ir mirties. Isz 
kitos puses stovėjo tik vienas 
karsztas jaunuolis turis vien i * 
kilnia siela, kuria gali szaukti: ĮSzeip teip galva m clarba ima, 
“Jie jus apgaudinėja. Tas 
t uszcz ias pa v i rsz u t i n i szk u ma s 
yra tikėjimo ir voles įnirtis. 
Dievas vra Dvasia. Juk tik ta- 
da prie Jo prisiartinsite kai 
busite geri, teisingi, gailestin
gi ir skaistus savo sielos gelme 
se; nes tai yra Dvasia, kuri 
gaivina. Kūnas ežia netiek 
reiszkia.'Jis mane siuntė. Jis 
ir asz mudu esava vienas. Žiū
rėkite, asz esu kelias, tiesa ir 
gyvenimas!” 

Gamalielis
žūtbūtini muszi, kasdien lan- 
kvdamosi szventyklon. Kilni 
Kristaus siela ji viliojo ir pa
traukė. Kiekvienas Jo atsaky
mas, kuriuo Jis pergalėdavo 
prieszus, nejucziomis iszszauk- 
davo ant Gamalielio raukszle- 
to veido džiaugsminga szypse- 
na. Jis negalėjo atsigėrėti to 
.Mokytojaus iszminczia ir tuo 
malonumu, su kuriuo jis’atša- 
kinejo savo prieszams. Gama
lielis mielu noru klausė kilniu 
Jo palyginimu, kuriuos nese
nai dar pasakojo. Palyginimai 
apie Geraji Piemeni ir kiti ji 
verzdavo po keletą valandų už- 
simastyti. Tecziaus Gamalie
lis <su juo dar niekados tiesiog 
nekalbėjo. Jis neuždavinejo 
Jam ne paklausimu, 
miai Ji betemydamas, 
insitikino, kad tas Jėzus yra 
skaisezios ir teisingos szirdies 
ir pamilo ji.

Dabar jam kilo dvi aiszkios 
galimybes. Jeigu Jėzus tikrai

ne apgauna.
dirstelėsiu, kuneez dirstelėsiu
« • B

szalina. 
grauže

Žiūrėkite,rizejai. Žiūrėkite, ar kas isz 
virszininku arba parizeju inti- 
kejo in ji ? Bet ta minia, kuri 
nežino Instatymo yra prakeik
ta! .

Annas nerimavo. Jam buvo 
nemalonu ir del to, kad jis tu
rėjo savo apeiginius rubus ati
duoti romėnu garn’izono neken- 

Nazareto cziamai priežiūrai. Bet ypacz ? • • h i t 1 j 1 • •

nuo vieno 
didžiules

tautos

isz
Duris

Ii

i

Sprieszo kardu;del to jaunojo 
jis nenuvers 

didžiojo szventyklos bokszto. 
szalti sziurpuliai ji 

kratė, pamasezius, kad tas dai- 
i savo intakingųmu 

žmonėse padaryti Jeruzalėje 
O romėnai tašyk, 

galbūt, pasinaudodami pato
gia proga sugriautu turtinga 
ir szventa žydu sostine...

O trukszmas vis didėjo.
Zuzana dairėsi aplinkui, no

rėdama pamatyti koki nor6 pa-

jis nekantravo 
dailydes. Tiesa,

A jv Tecziaus

ir taip kalbėjo, lyg, rodos,
> (

: sukylima.Zuzana klausė, sumi- 
džiaugsmo. Jau ežia

klauso Jėzaus

Šanhedrinas... .lis kalbėjo taip, Vystamu. Gamalielis jau buvo
kaip rodos tik vienas karalius 
tegali kalbėti! Ir Zuzanai noju-

iszejes priesz pabaiga pamal
dų. Parizejai ir žmonių virszi-

ežiomis kilo klausymas: argi ninkai ėjo i_n susirinkimu sale, 

liumi ? O! karaliaus didvbe ir taip žmonių 
<■ • 1

Jis iszticsu negalėtu būti kara-

garbe, mynios trtikszmingai 
szaukianezios hozanna jau ro
dėsi josios galvoje! Ir skaisti 
jos siela giedojo džiaugsmo 

Mesijui — 
Jam

mymos

vadinama Gazit. Jėzus gi buvo 
i apsuptas, kad ji 

neiszdryso prie Jo prisiartinti. 
Kelioms valandėlėms praslin
kus, audeklas dengias Gazito 
durys pakilo ir isz ten iszejo

giesme Mesijui - Karaliui, S«i,1}1.C(?rino narįui ^a.rsjui 
linkėdama Jam sėkmingos 
kloties saviszkiu tarpe!

Kadangi Jis atėjo visiems, 
taigi Jis ir szauke visus tuos, 
kurie trokszta ir tuos silpnutė
lius, kurie jau kniumba gyve-

3, visus varguolius
tuos, kurie yra pasiil-

peržengti nimo kelyje 
ir visus 
ge gyvybes. Tiesa, ir ji svajojo * 

vieszpatavima, 
izraelitas 

Mesiją. Te

Jėzaus 
kiekvienas

maste apie 
cziaus, o
pažino kaipo Didiji sielų Gy
dytoja. Ji

Kaipirs. traukiama szvento troszkulio.
O, ji gerai atsimena

apie 
kaip-ir

savo
! ji karkas Ji labiau

1 /f

artinosi prie Jo

savo ty-

ir iszdidžiai su panieka apie ka 
tai kalbėdamiesi, fju jais iszejo 
ir Nikodemas. Jis buvo nulin
dęs ir, rodos, pats saves gėdi
nosi. Zuzana greitai prie jo pri
siartino, su džiaugsmu rodyda
ma sužadintąja mynia.

— Ana, .Jėzus isz Nazareto, 
kalbėjo ji. Žiūrėk kaip žmones 
■Ji myli. Jie vadina Ji didžiuo
ju pranaszu, Mesijam. Visi 
grūdasi prie Jo.

— Bet žiūrėk kaip jie jo ne- 
kenezia tarė Nikodemas, bai
liai rodydamas in Sanhedristu 
buri* Jam pavojinga ežia ilgiau 
pasilikti! O kad Jis žinotu kaip 
jie nori Ji

ir iki Zakari-

minia geležimi

tai v ra
Kūnas

kietaszir- 
praeinant

bei
kunigams

murmėjo, k a

Boot u
)

Anno
delei savo

Izmae-

sunku-

stabmeldžiu galybe

“ Jszliuosuok mus 
meldžiame, o Jehova!

“0 Jehova, mes Tavęs mel-

rankas 
, maldaudama Dievo 

už Jezu, kad jeigu jis butu tik 
paprastas pranąszas, — tai 
kad bent jam neduotu taip žū
ti aszarose ir paniekinime!

Nelinkšmesnes buvo ir se
ka nezios dienos. Jėzus kas ryta 

Zuzana

.)i

lankosi szventyklon. 
bailiai eidavo klausyti jo pa
mokslu. Tai būdavo valanda 
karszcziąusiu 
g u klausymu
erzinimais. Parizejai ir Sadu
kėjai ar tai pavieniui arba ke
li drauge

ginezu ir vytin
au nuolatiniais

domiai seko ta

Andaroka užsideda, 
Terla miltais apipila, 

Ir stoję si monk e, 
Ne kitoke.

Kada jau pradeda temt 
Panaite pradeda nerimaut, 
Trypė ant kampo, įlepastovi 

ant vietos, 
Zuje barnbiliu ant nakties 

visos.
Metelei bėga,

O bėga staiezai, 
Cziutabakis už paezia ne ima, 

Lietuvei ir ne nori poruotis 
su isztrama.

Dingsta tokios ir visa geda 
Tuom tarpu ir žili plaukai 

a ps i sėda; 
Tokia luina pabaiga. 

Tokios merginos — ir gana. • # •
Turime visztu al’rikoniu, 
Turime ir amerikansku mer

ginu, 
Nuo kada josios ežia užsiliko, 

Ir kas ant sekios paliko? 
Ant sekios? to negali sakyti, 

Nes ant visko gali pažyti: 
Ant riaukszliu, 
Ir apsiejimu, 

Ant kaulu ir liemeniu gali 
pažyti. 

Ir tuo numanyti, 
Jog tai ne Amerikonaite 

Tiktai lietuvaite, 
Džiazu szoka, 
Nors nemoka.

Lietuviszkai neszneka, 
tuja kalba laiko už nieką

1

— surikau

j imu. Pagriebiau jaja už ran
kos, jiji sudrėbėjo, nes da kar
ta paszauke:

jokius skalbus szioU z 
svieto!

—■ Gerai!
Nuėjau in kita pakaju, isže- 

miau revolveri 4 isz szufledes, 
sugryžau su juom pas paezia.

!|

— Ziurck! — paszaukiau už
dus ias.

Ir pradėjau szaudyti in sze-
* • » « w -a * •

uždavinedavo jam 
klausymus ir mėgindavo su
gauti žodžiuose, bet kiekviena 
karta turėdavo su geda pasi
traukti.

— Kur gi galėjo szitasai isz- 
mokti Raszto? klausinėjosi jie 
nustebo.

Bet Zuzana dar labiau isz- 
gazdino keletas pranaszingu 
Jėzaus žodžiu.

— Jus jeszkote mane už- 
rnuszti, kalbėjo jis: nes mano 
kalba neranda jumyse vietos. 
Jei Dievas butu jusu tėvas tik
rai mylėtumėte jus mane, bet 
jus manes neapkeneziate ir no- 

parizejai dabar rite užmuszti. Asz einu, ir, kur 
asz einu, jus negalite ateiti.

Ginczai vis didėjo. Ir nusi- 
gandusioji Zuzana mate, kaip 
k a ik u r i e k a rsz t esu ie j i 
griebėsi akmenų, kad Jezu nu
žudžius...

Viena

pa. Szoviau in kožna kampeli

Mesi jum.

mane

Jis J

pražudyti!... Bet
liaja malda, pirma karta Ji pa- kaipgi Ji perspėti, kad .Jis ga-
maežius. Nuo 
pažino, ji savyje 
laime kuria tasvk 
apie nekaltas sielas. Ji meldė
si, kentėjo ir josios pažinimo 
sritys vis labiau plito. Isz Je- 

pasielgimo su Marija 
Magdelena ji iszmoko visus 
gerbti: ir greitai jai pasirodė, 
jog neužtenka vien iszvirszinio 
skaistumo. Ji mėgino .atsikra
tyti nuo visu menkniekiu, sa
vy meiles ir lygiai žemu min- 
cziu. Ji nujautė, kad siela turi 
ingyti gilesni skaistuma, kad 
galėtu būti 
vaizdos.

to laiko kai Ji 
inkunijo ta 

Jis skelbe

zaus

lėtu isztrukti?
— Isztrnkti? Kode! gi isz

trukti, ramiai paklausė Zuza
na. Juk tie
Jam nieko negali padaryti! Ka 

ju neapykanta
I y

Bet do-
greitai

szepos, kad tik galėtu pataikyt 
in ta paslėpta.... Pif, paf!...,

Pati persigandus szauke ant 
manias:

— Pasiutėli!
rakta tu kvaili!

Nes asz no galėjau susilaikyt 
nuo piktumo.

ka darai? To

I

»4
r

i

verta Dievo akv- 
Bet kaipgi ji matys 

Dieva, juk Instatymas sako, 
kad negalima Dievo matyti ir 
gyvam iszlikti? Ji pati to ne
žinojo. Jos siela blaszkesi nesu
prantamu dalyku akuose, te
cziaus ji nenusiminė. Jis buvo 
ežia ja u. Ji tuojau prie Jo pri
siartino, nes Jis pasakė: “
kas trokszta, teateina pas ma
ne ir geria.”

Jo intaka žmonose buvo ne- 
paprąsta. Visi apie Ji grūdosi, 
norėdami labiau prisiartinti. 
Vieni Ji vadino pranaszu, kiti* 
Mesijum. Bet drauge pasipylė 

invliiriausi užmetinejimai 
bei ginczai.

— Argi mes

gi reiszkia
priesz Kristų? Argi Dievas nė
ra pasakęs apie savo Mesiją: 
“Asz busiu su Juo; Asz sugė
dinsiu Jo ‘neprietelius; sutru
pinsiu ju galvas ir isz ju pada
rysiu suoleli po Jo kojomis.” 
Juk Jėzus beabejo gerai tai ži
no. Jeigu jau mes lankome taip 
ilgai, argi Jam irgi nereikejo 
laukti savo valandos? Jis bus 
jau gerai prisiruoszes prie ko
vos. Ir matyt, Jis jau gerai su
pranta savo galybe, o ežia atė
jo tik pergalėti...

— O gal but Jis atėjo ežia 
mirti! — bailiai prasznabžde-

žydai

sumiszimasdiena 
szventyklojo buvo dar dides
nis. Visi kalbėjo apie viena ak
ląjį, kuri buvo iszgydes Naza
reto Mokytojas. Ta'ligoni visas 
miestas pažinojo, nes jis sėdė
davo prie szventyklos duru, 
rinkdamas iszmaldas. Dabar 
jisai, atviromis akimis, būrio 
žmonių apsuptas linksmai kar
tojo: “
bar regiu.
pat pasakojo kunigams ir nu-

Asz buvau aklas, o da- 
Jo gimdytojai taf f

Jei

ir

nežinome, kad 
Kristus bus Dovydo sunūs?! — 
ginezijo vieni.

— Bet, kada Kristus ateis, 
argi daugiau darys taip didžiu 
darĮni, kaip kad szis daro? — 
szauko.kiti.

— Kada ateiV Kristus, aisz-— Kada ateis ii ristus, aisz- 
kinb vienas rabbi, ir isz kur Jis

jo Nikodemas.
8.

Zuzanos džiaugsmas pasi
baigė. Nikodemo žodžiai skam
bėjo jos ausyse, lyg szermeni- 
ne giesme. Ji nenorėjo tam ti
kėti. Juk jeigu Jėzus buvo isz- 
tiesu Mesijas,in ka ji visa sie
la ukojo, Jis negalėjo mirti, Jis 
iiegįdėjo'buti kunigu' ir susi- 
rinkimo pasmerktas! Inkurus

I

la ukęjo, Jis negalėjo mirti, Jis 
'll th S <4 a 1 « • A • 1 »• »• *-**"■■« * « /a > « ica i

stebusiems žmonėms. Žmonių 
grūdimasis buvo neapsakomas. 
Kiekvienas veržėsi prie sle- 
bukliųgai Užgydyto, norėdami 
ji pamatyti ir su juo pakalbė

prie ste

taipat buvo

yra Kristus, tai beabejo Ji 
Dievas isz Ii uos uos kad ir di
džiausios kliūtys grėstų.
jeigu tas Nazaretietis buvo tik. 
pranaszas, Dievo numylėtas už 
kilnu savo gyvenimą?... Juk jis 
lengvai, rodos, galėtu apsivil
ti savo paszaukime. Gali būti 
jis tik paprastas žmogus, o vi
sai ne Dievas?! Ta syk intuže 
parizejai gali ji lengvai nu
bausti mirtimi už jo paties ne- 
iszmintinga iszsiszokima. Szi 
galimybe rodėsi Gamalieliui 
teisingesne. Tokiame atvejy jis 
buvo pasiryžęs Jezu perserge- 
ti, o gresiant didesniam pavo
jui mane net savo namuose ji 
paslėpti.

Toliaus bus.

Bet

Skaitykite “Saule”

Ba tajci l*/J IHVAU)
Tai Konetike teip dedasi, 
Fabrikuosią tokios pelėdos 

randast• t •
Trys Mares, Blancze, 

Jeva ir kokia tai Drancze 
Su kvietkom vaikinus dabina 

Kas munszaines užfundina.
O ka, ant kvietkos, 
Užsidirba visados.

Balta kVietka reiszke nekal-

Prie baltos kimba ir bjauiybe, 
Oho, žino kaimynai. 

Katros'pasielgė dorai.• •
Kad biznis, tai biznis.

Kad ir netikins, bet vis. 
Bobos susikuopina,'

Viena kita pas save vadin

t
>

Viens, du, szeszi. Iszszoviau 
visas kulkas! O kad mano re
volveris 
szimta szuviti bueziau szovias 
iki pusiaunakti... Isz szepos jo
kie balsas nė iszejo. Numecziau 
revolvery ir paszaukiau ant 
tarnaitės:

— Begkie 'del policijos tu 
kirmėle!

Toji dreba kaip lapelis.
Sugryžau pas paeze; užti

kau jaja verkenezia.
— Ar žiurėjai in szepa! — 

pasmaukiau, kratydama jaja už 
rankos.

— Žinoma, kald žiurėjau.
— Na ka, gerai padariau?

mano apsi-
4

— Nedorėli! kvaili! tryjuo
se dąigtnosia perszautas.

—• Ir tu da jojo gailėsi ?
Pasiutimas vela mane visa 

apėmė.
—'Kaip-gi nesigailėsiu ? 

kaszthvo man asztuohi dolerei!
i • a i«li i m d , m i mj#31

butu turejas tada

Pati pakeli in 
aszaravusias akis.
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a,
O kaip kada insitra'uke ko

kia mergina.
In urya insivadina, 

In kur ir vyrai pribuna.
Vyrai labai gėluoju, 

Ba munszaine t rit uoja. 
O jeigu vyru nebūtu, 

Tai visu gerkles iszdžiutu. 
Iri viena vieta teip susiren

ka, 
iMhir bi^ni daro ne menka.

t ja daryt, reike visokius bu- 
• ’ dus naudoti,

Khd nors koki bizni padaryti.
■ I. nXn—L --------- --------------------- ... *-----------

temykite broliai lietuviai.

— Kaipgi nesigailėsiu ?
■»

I

- Ka? asztuoni doleitit!
Lupos maiio paezios sudro-

■**

Ii IH *i

— Žinoma^ jog asztuoni do-
bėjo, su verksmu atsake':

ti. Gamalielis
szventyklojo. Jis ežia kasdien 
vienas arba d rang su Nikode- 
^r. J i mokiniu isz Be- 
tanijos — Lozoriumi, mėgdavo 
klausyti jaunojorMokytojaus 
žodžiu!

— Kaip atįivęre tavo akys? 
Szvelniai paklausę Gamalielis 
buvusiojo ligonio.
, t- Tas žmogus, kuri vadiną '“'f*' i 1 VI 1 ?' ♦ j* “

' mu bei nauju f

IjjU * lerei; kur gausi pigiau?
— Nieko jiesupėantu! — pa

gi jam ramybes vieszpatiją, ir 
pradėjus laimingąjį laikotarpi, 
apie k tiri pranasząi kalbėjo, 
žmones svajojo, — lasyk, gal
būt, jis galėtu garbingai ilsė
ti e s, liuli no ja ma s dėkingumo 
aidais. 0 gal jią/lasyK,4kaip 

i pakiltų ugpnrr , _ 
pt&lilbimdaHias sti thiį’- 

tinai? Ir gALDievo ^iunėtojo,

pradėjus laimingąjį laikotarpi

žmbnes svajojo, -— lasyk, gal- 
1 ilsė

ti e s, liuli no ja ma s . dėkingumo

jaunojt^fMoky to ja us 
i: '.H 1 'į ./iT*"*" ‘. .. *

; —Kaip atįivore tavo akys? 
Szvelniai paklausė Gamalielis 
buvusiojo ligonio.

Elijas* pakiltų 
zųne, i

iniame ve- i

'1 '1 
f 

atsake užklausfąslą, I jJo^um, atsake užklaustasis, 7 
patppe aį) !

akiąir tare man: 4‘Eik m mau-1 :4
dy ir nukiplaulę? Asz i B

r
i Naudojamas/ nuo diegiančių «n>iariij 

ir muskulų. i
Nuo Kkauainų krutlnCje ir pe<Miio«*’.‘ _• * * i

* Nutraukiu i ma/.g>l-
... .drebančių, durančių
neuralKljou gnaibymų.

Nuo dihttlly ir skausmų.1 —• Pravyti skautmų
- 1 Ralin., 

niekuomet negalit linoti, kada jis 
Julita bus rvikitlinKUH.

35o. ir 70b. už bonkų aptlekOse.

104-114 5o. 4th sC» BrooHy* N. Y.

PLAČIAI PAGARSĖJUS- 
LIMMEMAS A 

diegiančių minorių 
ir muakuTų. (

kuomet nnihjotlxmas juaų ujuakulua 
nutraukiu i maxsi).

NuratnlnhubV> drebančių, durančių 
neuralgijos gnaibymų. 

Nuo IW»ariidmų ir nuninSlnUj. 
f “ • 1 --------  1

Patrinku Juomi
’ ■ ' r....

Vltubtnct laikykite tankų po runka—

4

L u.

t

Pravys Rkauąnių

JuiiM bus reikalliųtus.
c .
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szaukiau trepsėdamas su koja.
— Nė supranti?

..ILL. j L..’L. ' !C ilk.

^■■•***-* t

Asz parduodu farinąs. Esmių ežia 
pragyvenęs ' 11 motu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavima f urmu. Parduodu visokiai 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ožeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu. 
heiszdirbtu farmu. 
adreso.

farmu.s su budinkais, sodais ir prie

Teipgi tutiu daug nauju 
Ki-oipkites ant 

Sep 2JI i, ''hCir * ■

■ " "f.1 k'

Antąnas Macunjfts, 
Irons, Mich.R. 1, B<?X 51.

— Kąlbek alsžkei, 
užmusziau szepoje ?

ka toki 
k; v

— Ita! Cilinderi! (szilkine 
skrybėle). Ryto tavo varduves
nupitkaii tati nauja, noreAąma 
tau padalyt netikėtina dovana, 
o tų perszovei ji tryjuose vie- 
tuosel r

Galiįė patys dąsiprast ka ta
da mielinau ir jaueziau... F. B,
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa. SZftLCZlftl
— Subatoj pasninkas. I 
— Nedelioj Sekmines.
— Nedėliojo vaikai priyms 

pirma komunijo Szv. Juozapo 
bažnyczioje. « Wiillllil 
' •—• Pradedant inuo szito 
Ketvergo prasidėjo sztornin- 
ku vakacijos, uždarydami szto 
rus po piet. Vakacijos tensys 
per June, July ir Augusto me
nesius.

— Ponas Antanas Kižys, 
žentas p. Zablacku, pribuvo isz 
Filadelfijos vieszintis ii’ pasil
sėt keliolika sanvaieziu priesz 
iszplaukima in Lietuva atej- 
nanti menesi atlankyti savo se
nus tėvelius ir kitas gimines.

t Del daugelio pažystamas 
Pilipaviczius

(Phillips) 1136 E. Centre uly., 
mirė Panedelijo 
ryto nuo anglekasiu
Velionis turėjo 58 metu, per
gyvendamas 2\merike apie 25 
metus. Buvo malszaus lindo 
<mogus, mylėtas nuo visu ku
rie ji pažinojo ir geru tėvu ir 
vyru. Dideliam nuliudimia pa
liko paezia ir suaugusi sunu 
Franciszku po pirmai paczči, 
kuris
Francijoi.

Franciszkus

ant 5:20 isz 
dusulio.

tarnavo kariumeneje 
Antros paezios du 

sunu Vladislovą ir Stanislova 
dukteria Marijona, tris posū
nius, seseria Mikalina mieste 
ir Stanislava Narusziene Lie
tuvoje. Velionis paėjo isz Kau
no red., Tauragės 
Skadviles parapijos.

Tras-

Ci-

pirko puiku Flint automobiliu.
— Musu paviete 

daug poruotis.

apskr.. 
Laidotu

ves atsibuvo Ketvergo ryta su 
bažnytinėms pamaldomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje.
kauckas buvo graborium.

— Saluninkas Juozas 
vinskas, W. Mahanoy Avė.

pradėjo
nes menesije 

Mojaus sude likos ižduota 22 
apsivėdimo laisnai.
ženklu prisiartinaneziu blogu 
laiku.

Yra tai

ir Juo- 
pirko na-

— Jonas Dulskis 
zas Stankeviczius 
mus 325-327 W. Pine uly., ku
riuos pradėjo isztaisinet pagal 
naujausios mados.

—• Utarninko ryta Ajrisziu 
bažnyczioje likos suriszti maz
gu moterystes, Stanislova Va
lentą su
yra duktė p. Jono Valento, 606 
\V. Pine nli.

— Vaistinei
szunu,

suima kožna szuni 
arba nu-

Mcdill. Stanislova

ra kalei arba 
randasigaudytojai

mieste ir
kuris neturi laisnu 
baudže locnininkus szunu ant 
kokia 10 doleriu. Szunu laisnai 
kasztuoje tiktai $1.12 ant meto.

— Sercdoje likos sužeistas 
ranka Petras Pivovarskis 

Keklaicziu žentas,
kuria ligonbutije daktarai tu
rėjo nupjaut žemiau alkūnes. 
Jojo brolis kuris su juom dirbo 
teipgi likos sužeistas.

— Panedelio vakara neti
kėtinai atlanko būrelis draugu 
ponstva F. Sklarus, tyksle at-

persi-
antras duris

surasta per 
kuri .su-:.

hb) I

— Jonas Dzicnius 
krausto salima 
nuo senos vietos.

— Julijo Andrusevicziute, 
229 W. M t. Vernon uly., dinjęo 
Subatoje ir likos
Janaucku szeimyna, 
gražino nubudusiam tevąmą 
dukrelia.

— Aiidrius Malauskas išz 
Gloverso šukele revoliucije už 
ka likos nuvežtas su automobi
liu in koza ant apsimalszinimo.

— Kitados gyvenantis ežio 
nais Adomas Barr, atejvys, li
kos nresztavotas Saint Clair 
už dirbimą 50 doleriniu bu- 

I maszku isz penkinių.
apsižiūrėjo 
pikniko jog bumaszkos padirb
tos, suome apgaviku ir liepc ji 
aresztavoti.

i — Aptiekoris Kazunas nu
važiavo in Ashlando ligonbu- 
tia ant gydymo dantm

— Apsivėdimo laisnus isz- 
Petras Krosocz 

Kovalski ir 
isz Lost Creek 
kaitis.

— Miesto palicije aplaike 
žine nuo 
isz Milwaukee County

Wauwatosa, 
užklausineja 
mines Jurgio Andersono (pra
varde yra perkraipyta ant ang- 
liszko) kuris mire Decoration 
dienoje. Mirdamas, sake buk 
turi czionais Seseria Jeva An
derson. Velionis turėjo apie 57 
metus, gimęs Lenkijoi ar Lie
tuvoje. Jeigu kas apie jaja ži
no, lai pranesza apie tai Chief 
of Police Fairlie, Shenandoah, 
Pa.

Žmonis
laiko bažnytinio

Sziemo metu sezone .kasmet 
serga labai daug žmonių, ku
rie turi slogas, gripą, .difteri- 
ja ir plaucziu uždegimą, o kar
tais tai net ir džiova. Aplinky
bes, kurios veda prie ligų dau
gumos, kuriu pradžia - dažniau- 
šiai yra slogos, yra ežios: (1) 
Staigi oro atmaina, kaip tem
peratūroj taip ir atmosferos 
drėgnumo; (2)pordaug priszil- 
dyti kamkariai, ypacz tokie ku 
rio yra szildomi sziltu garu; 
(3) Perdidelis susigrūdimas, 
prasta ventilacija dirbtuvėse, 
gatvekariuose, ir net namuose 
kurie randasi vargingose mies 
to dalyse; (4) Persivalgymas 
sunkiais valgiais ir neužtekti- 
nas manksztinimas; (5) Tinka- 

apsirengimo stoka, taip
kad kūnas esti atszaldomas; 
(6)Neatsargumas isz puses tu 
kurie prižiūri ligonius, prileis 1 V ♦ V ♦ 1 A • 1

T—' 
jos

riebius

........      h 1.1.

darius atgauti' sveikata 
netekus? Czia keletas patari
mu kaip sveikais būti:

1. Valgyk mažai ir maistin
gus valgius. Valgant
ir sunkius valgius arba ju per
daug pripildo sistema viso
kiais nuodais, ir kuna padaro 
gera dirva ligos perams plė
totis.

2. Nebijok gerti daug van
dens — nuo szesziu iki dvyli
kos stiklu kasdien. Vanduo rei
kalingas, kad iszplovus nuodus 
kurio kūne užsilieka.
szie nuodai vis daugintus, kas 
kenktu sveikatai,

« •

Kitaip

eme:

tai,

mo

kenktu sveikatai, sumažintu 
veikianezias pajėgas, 
inerzintu.

3. Vaikszcziok 
landi kas rytas ir vakaras ty
rame ore, nes tas pagelbės isz- 
valyti krauja nuo visokiu nuo
du ir labai sutvirtins kuna.

4. Dėvėk tiktai užtektinai 
drabužiu kad palaikius kuna 
sziltu, ir niekuomet nereikia

ir labai

TlOl’S pusva-

IkUlLU '

džiant kitiems užsikrėsti ta pa- atszaldyti kuna taip kad drė-

m
(Beever)

sisveikinimo priesz iszkeliavi- 
ma Ketverge in Lietuva. Pasi- 
linksminia loszimu ant piano, 
dainomis ir visokeis szposeleis 
sodo prie stalo ant kurio radosi 
skanaus valgiu ir geryjnu. 
F. W. Boczkauckas linkėjo 
ponstvai Sklariems vardan su
sirinkusiu, laimingos keliones 
ir tuom paežiu laiku apdova- 
nodamos puikiu laiveliu kuris 
yra panaszus in laiva Majestic 
ant kurio p. Sklarei iszplauks. 
Vakarėlije dalybavo pp. A. Le- 
vinai, V. L. Boczkauskai, J. Ce

"t < r

sarikai, W. D. Boczkauskai, F. 
Sklarei, F. W. S. Boczkauskai 
ir J. Ancereviczius. Vėlybam 
laiku sveczei apleido p. Skla- 
rus kurie buvo labai nudžiugę 
isz atsilankymo prižadėdami 
neužmirszt tojo atsilankymo 
būdami toli nuo savo draugu ir 
draugiu tėvynėje Lietuvoje.

Akyvi Trupinėliai, 
i i

,, * Japonai ' turi tris tuks- 
tanezina-tavorininius laivus.

• Badai musu svietas svėrė 
daugiau kaip 6,000,000,000,- 
000,000,000 tonu.

I

su Ona
Jurgis Strinskas 

su Jo va Moc-

l)r. H. W. Sargeant 
Hospi- 

Wis., kuris 
apie likusias gi-

Antanu viezius, 
avė., ant 

H( i,ghts, likos sužeistas in pc- 
czius laike darbo Packer No. 4 
kasvklosia.

161
Antanas 
Schuvlkill

Gilberton, Pa. — Po ilgai li
gai mirė Jonas Gradauckas, 37 
metu. Velionis gyveno czionais 
ilgus metus. Paliko paežiu ir 
du vaikus. Prigulėjo prie vieti
nes Lietuviszkos parapijos.

Antanas 
dirbantis 

kasyk losią, Ii*

Hazleton, Pa.
Szergelis, 43 metu, 
Hazleton szal’t 
kos užmusztas kada virve nu
truko nuo kubilo kuriame va
žiavo isz kasyklų, 
mas 40 pėdu žemyn.

nupulda-

Didelis Piknikas
New Philadelphia

Sz. Kazimiero Karei
viu Draugyja renge

Dideli Pikniką
Panedeli 9 Juniaus
Ant visiem gerai ži
nomo kalnelio, palei 
vedanti plentą in Ta
maqua.

Parapijonams Parapijos Szv.
Juozapo Lietuviu Rymo Kat.

Bažnyczios isz Mahanoy 
City, Pennsylvania.

Sziuomi praneszama , kad 
Metinis Susirinkimas Parapi
jom! Parapijos
Lietuviu R. K. Bažnyczios, Ma
hanoy City, Pa., bus lai 
Sercdoje,

Szv. .Juozapo

600 W. Mahanoy 
Se-

Birželio 1.1-ta 1924į 
7:00 valanda vakare, Parapi
jos Saleje, 
Avė., Mahanoy City, Pa. 
kautiems tikslams, būtent:

1- Iszrinkti septynis Trusti- 
sus sekaneziam metui.

2- Aptarti visus kitus daly
kus, kurie legaliai gali būti in-

Visi
gerame, stovije 

privalo atsilankyti. (t.47 
J. Zernauskas, Para. Pros.

Attest:

neszti ant susirinkimo. 
Paiapi jonai

M. Lapinskas, Sek.

SE^G^NTi ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HODGEN8

ATSAKINTAS
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY Ihih kožim Utnrnlnks 
30 E, Centro St. nnt antro floro. 

Ofiso vnlnndost 0 ryt© Iki V vakaro.
UODĄ SUETIKIA DYKAI. 
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NENUSIGĄSKIT— Kaina 3 5c. 
aptiekoaa

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 

išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.
____ i jxr o

Jreg. 8. V. Pat. Biure.
nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio• • • A #

Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prašo daugiau*. 
Jei jūsų kiidikis neramus, turi aptrauktą liežuvi, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jj 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO., 104.114 So. 4th Street, BROOKLYN, N.Y.

I

JIS TIK IEŠKO BAMBINO
ps jo nori. J<udikiui Bambino reiškia tick, kick

Tkzr
yra i
vidurių paliuosuotojas.

kad pa
tinkama dirva tiems

czia liga.
Du faktoriai reikalingi kakl 

užkretus žmogus kuna kokia 
nors liga; (1)Ligos peras, ko
kius nors budu turi insigauti 
in kuna ir (2) Kūnas turi but? 
ant tiek nnsilpnejes, 
darius
perams augti.

Abu ie faktoriai remiasi vie
nas ant kite kito. Be ju abieju 
negali būti ligos. Nors pirmu- 
inis nėra musu kontrolėje, vie
nok galima daug padaryti, kad 
pasistengus praszlinti kiek ga
lima aplinkybes prie jo ve- 
danezias. Turint slogas nerei
kia kits bueziuoti, arba juokin- 
tis, kosejant ar cziaudant rei
kia pridengi burna skepetaite, 
nes kiaip nesuskaitoma daugy
be ligos peru esti iszmetama 
lauk taip kad kiti aplink gali 
lengvai užsikrėsti.
gelbsti ypatiszkas kūno prižiū
rėjimas, dažnai prausiantis 
kaip burna ir rankas, ir mau
dantis.

Antras faktorius lygiai taip 
pat svarbus kaip ir pirmas, ir 
yra beveik musu kontrolėje. 
Kiekvienas žmogus turi steng
tis palaikyti savo kuna kuoge- 
riausias stovy. Taip darant, 
kūnas neduos progos ligų pe
rams insigauti. Geriausias ap
sisaugojimas 
kata.

Bet ka padarius kad būti 
sveikais, iszvengti slogu ir ki
tu užkrecziamu ligų ? Ir ka pa

Daug pa-

nuo ju tai svei-

M

bulys kreczia. Užtektina ir nor 
male kūno ventilacija, vienokT 
yra reikalinga kad palaikius ji 
sveiku.

Nereikia neszioti diržu la
bai užveržtu, 
kuliacijai pakenkti, 
kas taip neatims kūno 
kaip jo užszaldymas.

nes galima cir- 
Bet nic- 

jegos

5. Reikia vengti darbo arba 
žaislo kuris atiina spėka. Daž
niausiai liga hpima tuoš kurio 
kenezia nuo fizihio ar nervinio 
nusilpnėjimo. Bet svarbiausia 
už visus tai rūpestis, kuri grei- 
cziausia. veda prie kūno svei
katos bankruto.

6. Jei jautiesi kad esi auka 
kokios nors ligos, nustok val
gęs visai. Gerk daug vandens, 
atsigulk, užsiklok sziltai ir il
sėkis. Duok gamtai progos su
gražinti tau normale sveikata. 
Tikrai stebina kiek nesveiku
mo menesiu ir metu butu gali
ma iszvengti jei karts nuo kai 
to ligai užėjus butu paszvesta

niausiai liga kpima tuos kurio

puse dienos ar (langiaus poil
siui.

Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIST*

Pa i kiro atsakanti ir gera darbu 
Pataisouž priėmimą preke.

ir inveda visokias paipas, Pa
taiso stogus, inveda sziluma
in namus ir 1.1 Kreipkitės pas 
jin o busite užganėdinti.
818 E Centre St. Mahanoy City

balusband
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DAKTARAS HODGENS
PhlU4di»Ma BpMiallitM 

(JlalaeaelaBla Ir Ckraaiaaka Ll*a 
Bikita tea kur aaata tikri kad gan 

alte tvirta rodą Ir atsakanti mediką, 
liaaka gydimą, per daktare kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka aplalkote nuo menes yra 
gvarantuotaa.

Jeigu esate silpni, nervlstkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 

.’ eaa padare, ateikite paa mane ir pas- 
' laptlngal pasikalbėsima. Laukti yrs 

pavojinga.
Tldurfn netvarkos, aptrauktas lie

tuvis, užkimimas Ir sunkumas po val
giui, gasal. svaigulis, silpnumas sslr- 
lies. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ilgos, IsEborlmaL papucakoa, 
dedervines Ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydime.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunin
tos jus apleldiia? Ar osato nuvargo Ii 
silpni T Ar‘stokos jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu taip tai matykite ma 
no.

Rumatlsmaa visokiuose padėjimuo
se, telppgl Isztlne Ir sstyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar osato nervuoti ir troto nuodeju, 
silpni Ir nuvargę, pailso Įsi ryto, b« 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo 
gos, silpnos 
greitai pallstat, pikti, Iszbliszkusls h 
tszberlmal ant veido, pailsės, nurar- 
akausmas peczuoao, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, atokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydilu katare, astma 
dusuli, uiimns galvoje, trumpo girdo- 
jlmo, Isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir specials* ligas pilvo. Inks 
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis. * z

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszalszkinslu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavonea nuo dak
taru, lojerlu Ir dvaslszkuju. Tie gydl 
mal patvirtinti Ir rekomendavotl pei 
garsingiausios Europos ir Amorlkot 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgens būna 
kožna Sercda Ir Jo ofisas tonais yra po 

Oflsos valandom 
nuo 9 ryto Iki 8 vakare.

atmlutles, sarmatlyvl

No. 44 BROAD ST.

SKAITYKITE SAULE A A A f

Angliakasiu Ceverykai
Su Prailgintais Puspadžiais
Jie yra toki kurie nešioja ilgą laiką, 

v
Zivrčkit del Raudonos Bolčs ant kiekvienos poros kurios pirksite, 

gausite tvirtus drutus ir smagius čeverykus kurie sutaupys jums pinigus 
dleto kad jie nešios ilga laika.

Lopacs ir Himiners čionai parodo yra padirbti ypatingai kasyklų dar
bininkams. Tuos galite gaut baltus, raudonus arba juodus.Juos galite gaut baltus, raudonus arba juodus. 

I

Užklauskit keletą senų Angliakasiu. Jie jums pasakys kad “Ball-Band 
(Raudonos Bolčs) yra tos rūšies kuri duoda jums daugiau dienų nešiojimo.

p

Jus juos galite gaut beveik kiekvienoje krautuvėje kur parduoda gumi
nius čeverykus.

Mishawaka Rubber (Si Woolen Mfg. Co.
4 460 Water Street, Mishawaka, Ind. 

N ft ui id kurie užmoka milijonais už rūšį.

*/
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Praneszimas Visiems Draugams 
ir Kostumeriams.

II

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 sziandibn musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta czia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA

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

Telefonas: Canal 6417.

IOO£ 
PURE

MALT SYRUP<J MALT SYI
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Unijos 
Padirbtas

Mimu?

Pirkite Geriausi - “Buckeye” Geltono 
ir Juodo Baksukese.

Užganėdinimas Gvarantytas.
DISTRIBUTED BY

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

MFRD. BY
THE BURGER BROS. COMPANY, Cincinnati, Ohio.

ESTABLISHED 1874
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TO vk MOTERIMS IR MER(
Oi 'Gal Geltonu. plaukuti I O Ra

Kafttaninial Rudi. ar Aukainė« narvo*;
w ž!z Raudoni! Vienok netiurint kokiom trps 

uclhi'J ff pleiskanom* sunaikinti jų gražumo!K
M
W1%.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
; ‘ !

; Rautai plaukai ar V tai*-
Gal jųh turit Geltonus plaukuti I O gal jya plaukit yra

ioa Erpalvwi jie nebūty, neleisk 
pįciakunoin* sunaikinti jy graiunio I

Ruffle* atlik* tai. Jei jy* tik laiku nuo laikn Juo* naudmite. 
Nežiūrint ar Jys uavo plaukus dar tebedėvk supintus j ka«j, «r au- 
suktus j mazgą, ar gal jau esat trumpai mmikin>e« vienok jys nega
lite daieiati, kad nesvarios. Iškrikę pfeiskanoe sugatlyty jutry išvaiz
dų I Jums nereikės kentėti nerangumo deleį ideMjimo ir beklūpimo 
galvos odos, jei naudosite Ruffle*,

Netikėkit mumj todilul. Nugi pirki t 65c. bonkų ir paėioa per
sitikrinkite, kad Ruffle* yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu |daky tonikų, kokį tik kada e^te naudoję! Galima 
gauti aptiekooe.

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

Merchants Banking Trust Co. Banka 
Mahanoy City, Pa. 

------- $ ■ ‘’▼'f!’S
/

Į 3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
J pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo. 
Į 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 geriau del žmogaus kuris 
[• dirba ir cžėdina. Dekite savo pinigus in szita BMhSa 9 
; persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- 
■ dauginimu procento.

auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris




