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Isz Visu Szaliu

RADO SUDEGYTA MERGI
NA ANT KALNO. — AUKA
AUTOMOBILINIO ISZ
GAMOS.
BOLSZEVIKAI KERSZINA
PALENGVINO SAVO
Poltsville, Pa. — Kelios mo- LENKAMS UŽ NUŽUDINI
VYRUI.
teres nuėjo ant kalnelio arti
MA DVIEJU RUSU.
Brighton, Mass. — Gyvenda moje Pishbach rinkt
rinktii žiedu.
Leningradas. — Apie 400,000
ma su savo vyru per asztuonio- Prisiart inanezios prie krūmo
žmonių susirinko prięsz Lenlika metu, Beatrieije Allman, užtemino daugybe juodvarniu
kiszka konsuli ezionais pro37 metu, pamėto savo vyra ir iszlekent isz tosios vietos. Per
testuodami prieszais nužudini
isztekejo už kito nepaimdama imtos akyvumu kas lenais ran
ma dvieju komunistu agitato
persiskyrimo. Priežast is pa dasi, jog 1 iek juodvarniu terių Boginska ir Vieczorkiewimetimo pirmo vvro buvo ta, nais sulėkė,, prieja prie tosios
cziu, kuriuos palicije vedė prie
kati jam buvo per sunku jaja vietos rado apdeginta' lavona
Rusiszko rubežiaus tiksle per
iszmaityti ir rėdyti, todėl nu mergių os, k uri lenais turėjo
mainymo juju ant Lenkiszku
tarė gyventi su tokiu, kuris tu pergalei kelt •s sau vaitos o
nelaisviu, bet ant kelio Lenkai
rėtu daugiau pinigu. Palicije juodvarniu pradėjo sudraski abudu nužudė. Už agitatorius
uždare jaja in kalėjimą už sve- net lavonu. Mot eres t no jaus
ketino bolszevikai duoti Len
timvvriavima.
pranesze apie tai 'palicijei, ku karus du kunigus Ussaka ir
UŽDAVĖ SAU 17 ŽAIDULIU ri pribuvo, apžiurėjo lavona ir Laszkewieziu, bet dabar bol
pradėjo daryti slieetva.
szevikai mano su jeis teip pa
SU PEILIU.
Isz drapanų ir žiedu, pasiro daryti kaip Lenkai padare su
New York. — Antanas Czerdė buk tai 19 metu mergina juju padonais.
nik, 38 metu, isz nežinomos
Eleonora Richardson, teipgi
Bolszevikai spiresi atsza'i
priežasties atėmė sau gyvastį,
žinoma kaipo Ona Sullivan. kimo visu Lenkiszku konsulu
užduodamas sau peiliu septyKėlės sanvaites adgal budinto ir siuntiniu už toki pasielgimu.
nioliko žaiduliu nuo ko tuojaus
jai mate kaip jiji sėdo in auto
mirė. Jojo pati prisižiurinejo
mobiliu rot t svilleje su kokiu JESZKOS UŽMIRSZTU SI
tam kruvinam darbui savo vy
DABRO KASYKLŲ.
tai nepažystamu žmogum ir
ro, liet negalėjo užbėgti, nes ir
Hull. Angliji*. — Keliolika
nuo tojo laiko dingo visa žino
jai kerszino nužudinimu jeigu
apie jaja. pakol josios lavona ezionailiniu turtingu biznierių
prie jojo prisiartintu. Palicije
susitarė ateinanti menesi isz
neat rado mot eres.
daro slieetva, ar isztikruju
Badai steitine palicije užėjo keliauti in Alaska jeszkoti užžmogus galėtu sa
save
ve sužeisti
ant pedsakio žudintojaus, nes mirsztii kasvklu sidabro. Vietiek kartu.
mergina turėjo žaiduli galvoje, nas isz juju žino kur randasi
AMŽINOS ZIBINTES ANT o iszgama norėdamas užslepi tosios kasyklos, kūrinsią ran
KAPO PACZIOS.
savo ž ve r isz k a darba ir kad dasi asztuoniu coliu ploczio
Hartford, Conn. — Matyt mergina jojo neiszdnotu, pir- gysla gryno sidabro. Jisai tai
kad Abrahamas Goldfield la ma ja ja nužudė po tam padege. sės kasvklas atrado 25 metai
Szlai vela pamokinimas mer adgal kada fenais likos suras
bai mylėjo savo paeziule, nes
ant josios atminties davė už gaitėms idant su inepažysta- tas auksas. Jeszkotojai naudos
vest elektrikines žibintes ant mais nevažiuotu automobiliuo- areoplana ant gabenimo sidab
ro.
j6slo§ khpd, kurios amžinai sia.
BAŽNYCZIA SUGRIUVO
Vėliau. — Palieije aresztavo
degs ant josios atminties. Viena žirnine
žibinte apszvietmes
apszviet i nes pa jo barberi George Woods isz NUO DREBEJIMO ŽEMES.
veikslą* x’Miont^ ’{ft rtf 141 ift In s i Palo Alto kuris paskiausia ra
Mexico Cite, Mex. — Nuo lū
*
jlh
dosi su mergina.
luit stovylo o kilk visa kapa.
Kovo, gana smarkus drebepA eliaus — Dažinot a kad ma- mas žemes davėsi jaust po pro
KULKOS SZVILPE PRIE noma mergina likos surasta
VIRDŽINIJOS KASYKLŲ. gyva Sbamoknosia, o nužudv- vincije Durango,, kurie konid
sunaikino visa įmesta (’halcliiMorgantown, W. Va. — Te
i erp
‘r ta yra nepažystama, Manoma
kuites. Praeita Ketvergą buvo
sargu kurie sergsti Osage ka kad tai mergina isz A krono, O.,
smarkiauses drebėjimas kuris
syklas ir t uju, kurie norėjo ar Freeport, HI.
sugriovė kalalikiszka bažnygautis ant kompanijos žemes
czia ir kitus mūrinius namus.
kilo revolverinis sza adymas,
80 METU, NUSIKIRPO
Miestai Canutillo, Zucliil, !)<•bet ant giliuko nieką nesužeiPLAUKUS, MIRĖ,
regi Ha ir kiti panesze dideles
do.
Coleridge, Nebr. - Priežas bledes.
St raikius tenais prasidėjo nuo t is mirties Mrs, Rozalijos West
1 Apriliaus, deszimts pavietuo- buvo ta, kad davė sau nusisia West Virginia. Dvi kom kirpt plaukus pagal naujausia
ponijos ( onnellsville ir Mona, mada. Motore turėjo 80 metu
atidarė kasyklas prisiraszyda- amžiaus. Po nukirpimui plan
mi prie, anglekasiu unijos. k u motore užsiszalde nuo ko
Kaip girdėt, tai visos kasyklos gavo uždeg ima plaueziu ir in
Jo svarumas puola žemyn,
pngulinezios prie unijos pra ketures dienas mirė.
arba jis turi užkietėjusius vi
lies dirbti po Velykų, pagal
durius, skaudėjimus viduriuo
unijos iszlygas. Skebines kaBAISI EKSPLOZIJE
se, turi iszpustus, liuosus vidu
syk los teipgi dirba su st ra i k
DIRBTUVĖJE.
rius* arba viduriavimą. Reikia
la užeis.
Vienas szaukti daktaro tuojaus. Jei
Hanover, Mass,
žmogus likos sudraskytas am negali daktarui užmokėti, praNERAMUS KUNIGĖLIS.
Dayton, Ohio. — Apie du szmoteliu o keliolika sužeisti, szyk daktaro isz Sveikatos De
metai atgal pastorius Culp bu per eksplozije parako dirbtu partamento.
vo pabėgės su bažnytinio koro vėje National Fireworks Co.
Perszerimas. Jei kūdikio
mergina, pa likdamas paezia ir Kelios mažesnes dirbtuves lideszimti vaiku. Pabėgo flive- k os isznesztos in padanges. miegas yra neramus, arba jei
riuke, kuri parapijom!i nupir Daugeli merginu iszszoko per jis vemia, turi liuosus vidurius
ko, idant kunigėliui butu leng langus in Drinkwater upe, prie tai rciszkia, kad jis apsivalgo,
perdažnai valgo, arba kad jo
viau juos aplankyti. Bet vėliau kurios dirbtuve randasi.
maistas yra jam perstiprus sųgryžo namo prie žmonos ir ga
virszkinti.
vo vieta So. Bend, Ind. Dabar
Papenėjus at
gauta žinia, kad kunigėlis vėl PASKUTINES ŽINUTES.
Bonkeles.
pabėgės. Szi svki su savo 22
liekama pieną iszliek. Nuimk
metu szvogerka. Jis su ja buvo
Harrisburg, Pa. — Mrs speni nuo bonkeles iszmazgok
pabėgės trys savaites atgal, bet G. Gruber, 50 metu, teip persi speni ir bonkele szaltame van
gryžo ir paežiai prižadėjo būti gando ugnies skersai kelio, kad denyj, paskui perplauk sziltu
geras. Treezia syk bėgdamas sugriuvo negyva kada ugnage- vandeniu, indejus truputi so
dos, vidine spenio puse iszversjis pasiėmė visas savo drapa siai atvažiavo gesyt liepsna.
įlama laukan ir bonkele iszvanas.
’ New York. — . Jokūbas lydama su szenetuku, kad joje
BUTLEGERIU DIDELIS
Kupczius, pieno neliktu nei kiek. Priesz
BIZNIS KONFISKUOTAS. Roso, deimbUtinis
vartojimu bonkele ir speni pa
likos
sulaikytas
per
banditus,
Cbicftgo.
Prohibicijos
virink kokias penkias miliutas
agentai užtiko viena isz di kurie ji apipleszo ant $50,000 tyrame vnadenyj.
džiausiu but tegeri u bizni ku verties deimantu.
Speneliai. — Vartok tiktai
Rio de Janero, Brazilijo.
rie dare pelno ant milijono do
leriu kas metas. Priek tam su — Daug parako eksplodavojo tokius spenelius, kurie galima
rado sbrasza žymiausiu žmo ant laivo, kuris- užrnusze 16 gražiai iszmazgoti. Jei reikia
iszmazgoti ir iszvirint drauge
nių, burmistro, policijos ir ki darbininku.
tu kuriems pardavinėjo munKonstantinopoliu*. Tūks si^kitais vartojamais daiktais,
szaine ir mokėjo kyszius. Val- tantis pa s i keleliu likos UZ- IsgYirinus reikia laikyti tyroj
dže visus aresztavos. Asztuoni muszta per turkiszka regula* uždengtoj stiklinėj vandeny.
isz tosios kompanijos butlege- riszka vaiska Guendji, paimda- Niekuomet nevartok speneliu

JEIGU MAISTAS
KŪDIKIUI NETINKA
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SOVIETU KOMISIJA PA
LEIDO 1,000 ALINIU.
Kijevas.
Sovietu speeiale
komisija, tyrinėjanti Husu ka
Įėjimus, sziandie paleido dau
giau m* tūkstanti kaliniu, tarp
ju keletą sėdėjusiu kalėjimuose
už politinius nusikaltimus. Vi
si kiti paleistieji tai daugiau
siai runs kaimiecziai, sukiszti
kalėjimuose už menkus nusidė
jimus

BJAURUS NUŽUDINIMAS
MAŽOS MERGAITES.
Lodz. — Dvilekos metu mer
gaite Janina Vavžvniak, dnk
rele gaspadoriaus kaime Karolevo, gryždama isz moksląines,
likos užklupta per kalvio gize
li koki tai Jurgi Rožaka. 'Pa
sai rakalis sužagejas mergaite,
perpjovė gerkle po tam pradė
jo pjaustyt kuna ant szmotu.
Perpjovė pilvą, nukirto ko
jas ir baisei subjaurino kitas
dalis kimo, po tam pabėgo ne
žino kur. Suvažiavo tyrinejimo kamisije kuri surasze pro
tokolą, palaidojo slaptoje vie
loje nužudyta ir paliepė palieijai jeszkoti tojo iszgamos po
visa aplinkinia.
>
ATRADO KARALISZKUS
AUKSINIUS INDUS.
Munich, Bavarije. - Dalis
dingusiu auksiniiPindu prigu
linti prie Bavariszko karaliaus
Maksimilijano t mete 1648, ku
ris bego ant laivo nuo Franeuzu ir Szvedu, o vėliaus laivas
nuskendo su visknom ir nuėjo
ant dugno upe.4 Inu, artimoje
Muckldorfo, likos tomis dieno
mis surasta.
Szia žiema toji upe buvo la
bai iszdžiuviis isz priežast ies
sausos, o vandens radosi labai
mažai. Žmonis pamali* likuežius nuskendusio laiv o isz kurio iszgavo daugeli visokiu senoviszku doknnientu ir apie
200 szmoteliu visokiu auksiniu
indu. Valdžios darbininkai
jeszko tolimesniu senoviszku
užlieki! ir ketina viską isz lai
vo iszgauti in laika.

Pavojingu
Viduriavimas.
ženklu yra žalia meszlo spalva,
kuomet jis iszeina.
Kūdikiui užeina* viduriavimas dėlto, kad jis yra perdaug
szeriamas, ar dėlto, kad mais
tas yra blogas. Viduriavimas
užeina dažninus vasara, kaip
žiema, nes karsztis sugadina jo
maista; nes karsztis ji susilp
nina ir nes tu nepamatai, kad
jam reikia mažiaus maisto karsztamo ore. Žinodomas kūdikis
gali gauti maisto perdaug, bet
ka jis gauna, visas yra geras.
Viduriavimas nuo vieno kū
dikio kitam perduodama mnsiomis, rankomis, ir neszvariomis bonkelemis.
Laikyk sutersztas palas san
dariai uždarytoje skardinėje,
kad musios neprieitu. (Pasiimk dideli nuo tauku viedreli,
arba skardine deže nuo sausai
niu). Tszskalbus palas iszvirink.
Neleisk mušiu prie kūdikio
ir jo maisto.
Eidama kūdikiui valgi taisyti ir po cziupinejimui serganezio 'kūdikio nusiprausk
rankas.
Viduriavimas iszžudo tuks
tanezius kūdikiu kas metas; jis
sužeidžia daugiau negu numa
rina. Nuo jo galima apsisaugoti:

ISZ LIETUVOS
GIRININKAS APGAVINEJO
MOTERES.
Rokiszkis. — Kovo 6 d. nisibuvo Kauno Apygardos Teis
mas Svėdasu girininkui už apgavimo
moterų. G i r in i n kas
moteli vedes civiliu
viena
szliubu, o paskui slaptu bažnvtiniu antra moteli vedes.
Teismas girininką nuteisi* ant
pusantrų metu sunkaus darbo
kalėjimo. Moterys abidvi yra
jaunos ir gana dailios; jis pats
dar jaunas ir nesenai baigė gi
rininku kursus. Bet tas jam
karsztasai kraujas viską paga
dino.

RANKAS SUSIRISZE SZOKO IN SZALTAJI VANDENI
Klaipeda.
Kaip jau vakar
trumpai praneszeme, ketvirta
dienio vakara du žmogų nusi
skandino Akmenos upėje ties
Biržos tilto. Atsitikę aip: Barz
daskuis Plikaitis isz Malku
gatves insimylėjo in tula szilutiszke panele Visamanaitc.
Bet PI. buvo apsivedęs. Gryžus
PI i kaiti nei isz Karaliaucziaus
klinikos tuodu i nsi mylėjusiu,
negalėdami! apsivesti, turbut
susitarė imtis sau galu ir ketvirtadienio vakara apie 8 vai.
nuėjo pas sil kiu baraka. Ten
vienas kursistas girdėjo juodu
sznabždant. Po keliu minueziu
juodu rankas susiriszo juoste
le ir szoko in vandeni. Klitšistas tada iszgirdo panele szauIdant: “ Maksai, paleisk mano
rankas, turiu dar silpnamotynele. ” Panek* trumpam dar isz
kilo isz vandens ir kursistas
stengėsi jai primesti virvele.
Bet veik ji vėl nugrimzdo, drau
ge su savo “ amžinai
•*“*'' *“•*’ surisztuoju. Kita diena abu lavonu
isztrauktu isz upes. Rankos
dar buvo surisztos. ranele .pa
lieka neaprupinta motina. Pli
ka iti palieka žmona su kmlikinis.
u. Vasara visa pieną atvirinant.
6. Labai dideliuose karszcziuose kūdikio maista atskiedžiant.
7. Sulaikant maista tuojaus
smarkiam viduriavimui isztikus.
Jei viduriai suliuoseja ir kū
dikis eina laukan tris, ar ketu
ris, ar daugiaus sykiu in diena
tai nedek to niekais tik dėlto,
kad danteliai kalas; tas gali
būti pradžia sunkios ligos.
Atskiesk maista virintu van
deniui pusiau ir duok puse to,
ka visada.
Jei iszejimas laukan dažnė
ja, kidikis vemia ir turi karszti, tai sustok davus maista tuo
jaus, duok tik at virinta vande
ni 'ir szauk daktaro.
Po dvylikos valandų nedavi
mo maisto galima duoti miežiu vanduo.

Kaip padaryti miežiu vande
ni. — Prie vieno szaukszto mie
žinių miltu dadek nuo kvortos
szalto vandens tiek, kad pasi
darytu skysta koszelo, paskui
.supilk likusi kvortos vandeni,
iszmaiszyk ir virink p<*nklblika.ar dvidoszimts mbniczhi? *
Miežiniai miltai y ra •Ji geres
ni už krusžtiene, nes ipnžiaus
ipažiaus
reikja virti. Kruszticno reikia
virti dvi ar tris valandas.)'.
Miežiu vanduQ reikia daryti
1. Visiszku Szvarumu.
kasdien szviežias.
2. Laikant kūdiki vešiai.
Tinkamas užlaikymas vidų3. Tinkamu maitinimu.
•
• .
1v• •
it
4. Duodant užtenkamai atvi- riavimo pradžioje. yra į vertas
rinto vandens gerti — szalto daugiau negu daugelio „ dienu

MEILE PRISTŪMĖ JI ANT
ATĖMIMO SAU GY
VASTIES.
Nusižudė? Apskritos Valdy
boje tarnavo rasztininku K.
Kuezinskas, isz Szumsku vals.
Mokoln kaimo. Susipažinęs su
panele M. in ja insimylėjo ir
rengėsi vesti. Bet ta p-le prie
jo turėjo neperdideli palinki
ma. Del to K. Kucz. tankiai
draugams nusiskųsdavo, kad
jisai ‘savo gyvenimu nepatenkintas, kad sziais laikais labai
sunku esą pragyventi, ir kad
jam tankiai ateinanti mintis
nusižudyt. Ypaezia jis tai pa
brėždavo, kuomet iszeidavo
kalba apie meile. Būdamas silp
uos valios žmogus ir karsztai
insimylejes in p-le M., baisiai
nerymaudavo pamatęs ja su
kuo nors kitu vaikszcziojant.
Paskutiniu laiku K. Kucz.
su p. M. buvo susitarė susižieduot po velyki!. Viena syki
jis pastebėjo kad jo panele isz
vakarėlio k a lininiai s lydi. Ant
rytojaus jis ja sutikės ir pasa
kęs: “ Jeigu tu szitaip elgsies,
tai žinok, kad mano karsztas
kraujas
nuszlaksztvs
tavo
Ir daugiau nieko
slenksti!
notares nuėjo. Po kiek laiko t
Kovo 1 d. vakare apie 10 valanda, kažkur iszcidamas na
šiui ii* v
miszkiams pratarė
ir dingo.
Praslinkti^ kelioms dieno
mis ir nesugryžus buto szeimininke pranesze tėvams. Tėvas
apklausiliejo visus savo gimines, bet niekas jo neinate. Tuo
met tėvas kreipėsi in policija ir
apžiurėjo jo kambarį. Atidarė
kupareli rado jo paša, pinigu
ir laiszka. Nekurie f pasakoja,
kad jisai turėjos ir brauningu,
bet kuparelyje jo nesurado.
Laiszke paraszyta, kad jisai
nusižudvsias Vasario 26 d. bet
matyt tas jam nepavyko. To
liau pažymi, kam ir kiek jisai
esąs skolingas ir kad skolas
sugražintu isz tu pinigu. Gau
tąja isz valdžios žeme, (kaip
savanoris) paskyrė savo broliui:
Jau trys savaites kaip dingo
ir niekas nemato jo nei gyvo,
nei užėjo lavono. Namiszkiai
ir gimines didžiausiame nuliū
dime ir susirūpinime, manyda
mi ji žuvusiu esant už jo vele
užpirko ir bažnyczioje tapo at
'
laikytos trejos ekzekvijos.
4 4

APGAUDINĖJO ŽMONE. LIUS VISOKEIS BUDAIS.
Pužonys, Rokiszkio valsez.
— Szio kaimo vienas žmogelis
nuveže in Kauna 32 kilogramus sviesto. Kaune sutiko la
bai puiku poną, kuris sviesta
sudorojęs, paszauke tarnu ir
liepė vesti žmbgeli iii jo kon
tora, kur sumokėsiąs pinigus,
o ponas su sviestu nuvažiavo.
Tarnas žmogeli nuvedės in kan
tora, parodęs in ten sėdinti po
ną ir pasakęs: “Tas ponas su
mokės!” ir iszejo. Kada žmo
gelis, po ilgo laukimo, priėjo
prie pono, ir pajudino ji, tai
pasirodė, kad ponas medinis Ir
kruta spremlžinos pagelba.
Tai pamokinimas.
NAUJAS MONETŲ IN8TATYMAS.
Ministeriu Kabinetas Kovo
men. 6 d. priėmė monetų instatymo pakeitima. Einant tuo
pakeitimu, sidabro pinigai bus
kalami T, 2 ir 5 litu vertes.
Viepo ir dvieju litu monetos
turės. 50 nuosz. grvno sidabro
ir svers atatinkamai 2.7 ir 5.4
gramu. Penkių litu moneta tu
rės 80 nuosz. ^ryno sidabro ir
jos svarumas sieks 8.4375 gr.
Aukso pinigai bus kalami 50
litu mbnotonris. Viena moneta
svers 8.4592 gramu. isz kuriu

ARESZTAVOTAS BE
REIKALO.
Linkmenys. — Pereito men.
21 diena siiiintas Paszamines
sodžiaus gyventojas Anupras
Zabarauskas, kuris ligi ziol te
besėdi Szvencziouiu kalėjimo.
Kadangi A. Zabarauskas yra
ramus ir doras žmogus, ir tik
buvo susipratęs lietuvis, tai vi81
czia stebisi tuo suėmimu,
Yra manoma, kad suimtasis
kaipo vietos
*kaikam
•
a nepatiko
a•9 a
,
lietuviu veikėjas, Szvenczioniu
skyriaus vice
“Ryto” d-jos skvriaus
pirmininkas.
Dar kiti spėja,
kad suėmimas turis sarvszio
deklaracijomis.
su mokvkhi
kurias Paszamines gy ventojai
yra inteike kam reikiant.
TIKRAS KATALIKAS.
Sziaulenai. — Klebonas vie
na gražia sekmadieniu pasakė
puiku pamokslą Esą E roti a s
gerai padaręs isznaikindamas
tukstanezius vaikeliu,
tuos
apie kuriuos Biblija kalba, nes
juju duszios nuėjusios tiesiog
in Daugu. Užbaigė gal nebūta
patropije... Tai pavyzdis krikszczioniskiems Erodams ir ju
moterims,
katros ‘‘be vyru
vyni
girdo” ir smaugia ne tik k a
grieszija. Anot Erodo — kleb
žodžiu juju duszios nueis in
Daugu *
Nieko sau! Užaugės gali
palikti kokiu ciciliku ir jiems*
bizni gadinti, o paskui patekti
in pat pragaru. .
Nejaugi mergaites ir mote
rys taip tankini pradėjo s’avo
vaikus sm a u jįt
inbs 'ju
ju duszeles.
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SARGAS NUSIMOVĖ.'
Sziikiai. — KriVo fili. 7 vai.
ryto, ISzakiu jjąszto»gargus
.; į * Žmones
Gintleris nu*’siszoye.;
jis inisižudes
pasakoja, buk
I
del nelaimingos szeimynos pa
dėties ir del skaudamos kojos, ir buk jis nusižudyti jau senai
rengiasis.
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ATSAKIMAI.

I

*5

L. A. Adamsburg, Pa.
Vienatiniu budu atšikratimo
nuo blakių v ra: Tegul gaspadinele iszardo lova, gerai iszmazgoje ir su maloriszku szepetuku isztepa visas skylutes,
plvszius ir 1.1.
1.1, su Carrosivo
Sublime sumaiszyta su torputinu. Taji maiszynia gausite
kožnoje aptiekoje tik reike
pasakyti del ko norite naudoti
nes tai vra baisi trueizna ir
labai lenda in uosi. Todėl naudojent jaja reike nžsinszt bur
na su szlapiu skudUriu.
A. J. C. Johnston City, 111.^
Suvienyta Valstija susidecįp
susidecįjį
isz 48 Steitu ir keturiu teritoriu: Alaska, Hawaii, Porto Ri
co ir Filipiniszkofc Salos. Sody
ba Su v. Valst., kur gyvena pre
zidentas yra Washington, Dis
trict of Columbia! kuris pepriguli nrie jokio ateito turi atir tiesai.
skvra
savo valdvba
•
•
panaszei kaip kokia maža ka
ralyste, už tai vadinami District
of Columbia arba sutrumpinus
D. C.
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Paskutines Žinutes.
Moskva. — Bisk u pa s Tikonas, buvusis Rusiszkas patriarkav, kuris l ovoje priedais
bolszevizma ir daug'per tai nukente, mire U tarn hike sirgda
mas tris dienas.
’ * Spezia, 1 ta liję' — Peuk i
laivoriai likos užmuszti o 20

sužeisti per eksplozi.ie szuvio
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SAUL K
- Maino turėjo du centu i r Į

I

miam bernui sermėgos kisze nyczios duris, žiuri — gale tė
LINKSMO ALLELUJA!
nius ir nuo kojų batus.
vo grabo stovi toks žmogus.
jis pąvdge*
t 4
j
i
Ko tu ežia atėjai?" ■ klaus
klnns^
Ar Trupimas neduoda mar Lietuviszkos Pasakos.
J’ .
81.
ISZ TEIP SVARBIOS IR LINKSMOS SZVENTES į.
me i pinigu1?
Tulaš ūkininkas iszkase duo- stovintis sunaus. — “ Atėjau,
■Ą
RTTCKLTMO VIESZPACZIO JĖZAUS ISZ NUMIPRISIKĖLIMO
NUMI ?
— Nežinau,—atsake. — Jis SURINKO Or. J. BASANAVICZIUS. be kluono szalineje, indejo ka sako, pinigu — mano tėvas nu
Rytas giedras. Blizgantis mainei vis in ausi pasakoja ir
RUSIU, KURIA VISAS SVIETAS VADINA VELY
tilu ir, neszdamas pinigus, pyle rijo daugeli pinigu, pilna užbe
KAS, GEIDŽEME I8ZREIKSZTI VISIEMS MUSU % g aulos spinduliu tvanas užliejo pasakoja; Syki mame nuėjo in
78.
ir szauke: “ volne, v elne* te pi- ria raudonųjų, priesz mirtj vi
SKAITYTOJAMS, PRIETELIAMS IR PAŽYSTA- į žeme. Ka tik žaliuosius lape^ skiepą ir .Trupimas paskui.
Vienas ūkininkas Dumbliunu nigiis!“ b bernas klauso pehi- sus nurijo, taigi asz dabar atė
i
nrvavn ALLELŪJE
att hthtth
ott
yitft tkitiut a to c
MIEMS tLINKSMO
1 SU
'VELINIMAIS
5 liM iszskcido medeliai maude— Ar ilgai jie buvo skiepe? kaime Vėlimuos, viena ankstu deje ir sako: “velniui tik kati- jau czion, praresziu tėvui pilvą
l
A
WT'WfllVF Jk C9
A .TO*.WFfflWT
T/TftYTCf
YTUIYT/* TTO
TT>
IDANT
DIEVAS UŽLAIKYTU
VISUS GSVEIKUS
IR Ž hi smiles spinduliu tvane. So- — Neilgai. Biski pabuvo. ryta nuėjo ant klojimu kulti; Ink as, o man pinigai!“ —Pas- ir Užsiimsiu pinigus. “ “Kvai
GYVUS IR KAD SVEIKI SULAUKTU KITU VELYdai apsipyk žiedais, tik bal- Asz nesulaukiau ir nuėjau žiū atrakino duris ir iszgirdo, kad kui perėjo kelios dienos, ir ka ly! tai tu nori man oda paga
į tuoju, kai varszke. Vejas gieda rėti. Sėdi ant kanapos. Trupi czebatus in ji ateina. Jis sako: da tas 'bernas miegojo — atėjo dinti — nuimk antvožą nuo
KU. TO VISKO VĖLINAME ISZ SZIRDIES —
REDY^TĘ “SAULES, I F ž linksmybies giesme. Visa gamta mas apsikabinės mame. Asz “kas ežia?” Nieko no sako, vis velnias nakezia ir žadina: “ eik grabo!“ Sūnūs nuėmė antvožą,
svaigsta laimėjo.
braukiu szitaip su pirsztu per artyn ir artyn eina. Sako: “ne sako, atsiimk savo pinigus! “ o o velnias paėmė lavona už ko
/\sz ir žmona važiuojame in pirszta ir sakau: sarmata jums. lysk, užmusziu ” bot vis artyn kad tas bernas neklauso pirma jų, iszkrete per gerkle visus
Aplaikem ana diena nuo vie sveczius. Man prisiminė toli Mame nusijuokė ir pabėgo nuo eįna. Jis tik pagavo spragilą
ir antra nakti, tai. trecziu kar pinigus kartu ir kaulus, o skuno isz musu geru skaitytoju mosios kūdikystes daineles žo Trupimo.
kaip tik szeVs tris sykius, tik 1 tu velnias atnesze pinigus, is/z- ra užsidėjo ant rankos. >AMaakyva gromata kurioje rasZo džiai. Asz pa tyloms juos vie
— Ar Trupimas moka szne- surėkė: “‘ be-mu.
beinu. ” (Pirm mu- verte šluboje: “tb, sako savo tai dabar, asz su szia skūra
sziteip:
nas sau minėjau:
keti Lietuviszkai?
szimo jis dar žegnoja). Atėjės pinigus — žinai, kad man kati gausiu dar deszimts, — inlysiu
“Pagal metini papratimu už“Velykų ryta,
in szia skūra ir - vaikszcziosiu
— Jis szneka taip, kaip da su szeimyna uždegu liktame, lėlis yra reikalingas. ’ r
Lelija pražydo.
po kaimus; žmones, pamate
Szia sanvaitia suėjo asztuo- pirkau gailus miszcs už miru
bar asz.
žiuri — pates teliukas nžmusz82.
Kad Vieszpats jojo,
mane ims ginezytis,
.rpkuotis,
ni metai nuo kada Suv. Valsti sius sąnarius savo szeiinynos.
Kuomet susirinko visi, mes tas! Mat isz vakaro jis i rd indo,
/
rr
Linksmai giedojo.
Tūlas ūkininkas turėjo pilna bartis — ir visi man teks. f !
jai iszszanke kare prieszais Vo Kada atvažiavau in bažnyczia
iszejome ant terasos. Mergai kol klojimas buvo atdaras.
Skynė szakele,
uzbona raudonųjų pinigu; o
Tolinus bus.
kietija. Amerikai turi karisz- ant paskirtos dienos, nusiste
tes plaukuczius ir veiduką
> y
79.
Mete ant kelio.
bažnvt i ne
kada sulaukė senatvės ir renpa rūgėjus
glosto .saulute. Antaniene jai
ku skolų 26 bilijonus doleriu o bėjau
Senovės gadynėje ūkininkai gosi mirti, tai praszo savo sa
Atsimenu, kad mažas būda- buvo davusi .saldainine pypke,
ANT PARDAV iu O
ant meto turi iszmoketi po 1,- draugyste prieinant prie ko
turtingi
savo
pinigus
užkasda

—„.A—1^,.-, „Jf 1
mius, kad jam atnesztu tuos pi
000 milijonus doleriu. Priek manijos, nes taja diena buvo ir mus kaž kur ta dainele girde- mergaite ja laike lupukese ir
vo in žeme, ir priesz m vi i už- nigus nors pasigrožėti priesz
Puikus didelidideli namai, aut
tam užlaikymas sužeistu karei juju miszios. Ant tu paežiu mi jau. Ir ji dabar užskriejo man eziulpe. Asz papasakojau saVo
keikdavo — pavesdavo vel mirti. Simus, blogo nemislyda- dvieju familijn, po No. 401 ir
vi u kasztuoja valdžei 400 mili sziu radosi porele kuri ap in galva su visais kūdikystes inspudžius ir ji isz naujo papa
atnesze, o senis, paėmus 103 W. Mahanoy Avė., prie
vaikštinėjo savo 25 metines vaizdais ir inspudžiais.
sakojo apie save ir namisZkius. niui; vaikai mirusiu, nors ir ži mas, at
jonus kas metas.
Iszlipu isz karo ujome in pa
sidabrines sukaktuves apsive
— Važiuokime pas mus, — nodavo, kur randasi užkasti tė besigrožėdamas, nurijo viena, kampo.
vo pinigai, bet jais negalėdavo antra ir paskui visus nurijo. —
• Fr. J. Sklera,
Apriliaus 15 ineis naujos pre dimo. Nežinojau ka tai ženkli kalne ir isz ežia buvo matyt tariau jai. — Asz busiu tavo
naudotis. Teip buvo karta vie Kada tėvas numirė, tas sūnus
401 W. Mahanoy Avė
kes ant visokio pac/zto kaipo ir na ir nuėjau po misziu in kle- Antanu namas, pas kuriuos tote, o szita tetule bus tavo įna
Mahanov Citv. Pa.
kunigėlio mes ejome velykoti. Kieme pa me. Mes tavo labai mylėsimo. nas ūkininkas ir turėjo daugy pasig(‘do pinigu ir negaleda- Df)
pa klaust i
naujos paeztines markes isz bonija
be pinigu, o kada sulaukė se- nias atrasti , ant galo dasiprokuriu viena bus po lpM cento su idant man tai iszaiszkintu: matome kiodina mažyte mer Asz nupirksiu saldainiu, o te Inaivus ir jautėsi
myri neto] i- tėjo, kad tėvas pinigus visus
tule prisius tau gražiu szlebuSZVENCZIAUSIO3
GYVENIMAS
paveikslu mirusio prezidento 4 4 Ar buvo sziadien miszios ant gaite.
ma
iszkase
duobe
kluone
, sza- nurijo. — Paprastai, pagal pa>
— Jau ten pas juos kas yra, cziu.
MARUOS PANOS
ilardingo. Kam po nogiu iszda- intencijos mano szeimyno.s! —
Mergaites akutes sužibėjo. lineje, ainesze pinigus, supylė, p rot i, senio k u na. nulydėjo in I
ve pusantro cento marke? Argi O teip, teip, buvo. — O ar to — tarė žmona.
VUa* pflna> ApraAiyma* <pU
— Matyt, — asz pridėjau. — Ji pažiurėjo in mane ir in tetu ir szeip pratarė: “be dvylikos bažnyczia, ir, kada sutemo, su
valdže nugalėjo padaryti lygu sios sidabrines poreles teipgi
Gyvenimą Szv Marijos Panos
gaivu pinigu neiszduok!“ Su nns pasibalnojo arkli, nieko ne
skaitlį ir butu gerai. Dabar jei buvo? — Teip, tejp, buvo. —Ir Kas gi but per Velykos be sve- ko ir tarė:
96 puslapiai.
Puiki knyjrol*
nns
szia
kalba
girdėjo
ir,
kada
sakęs,
nujojo
in
bažnyczia.
Su
cziu.
O
— Asz važiuosiu. Tik asz ne
gu kas uores pirkti viena mar tosios dritugystes ir buvo?
Proke "U prisiuntimu tiktai tik
tėvas
numirė,
pagavo
dvylika
Ta
mažyte
pamatęs
asz
vėl
žino
zakristijono
bažnyczia
at

w u HOCZK.AUSK.AS-CO
noriu palikti pas Gaigaliene
ke tai turus pirkti dvi, nes pu žinoma, kad buvo. — Kaip tai
žvirbliu,
atnesze
ant
tos
vietos,
MAHANnv CITY P*
sirakino, ir, kada atsidaro bažnuszokau in savo vaikyste ir savo szlebuto.
būti,
jog
misziOs
buvo
at
se cento valdže neturi atiduoti gali
. «•
®
.
• • .k
kur buvo užkasti pinigai, nu
kalbėtos
ant
trijų
intencija
f — atsiminiau kitas eiles ir szitas | — Negali palikti—asz pridereszto. Kvailas užmanymas ir
EXTRA! GERIAU SIS KUKU LAIKRODIS RINKOJE!
kirto galvas ir paskui iszsieme
jau
deklamuoju
balsiai:
Matai, laike misziu iszreiszjau. Gaigalienc apvilks savo
ga na.
_________
Jeigu jus norite nusipirkti gera
pinigus ir sunaudojo ant savo
mergaite.
Ku-Ku Laikrodi, na tai nusipirkite
Einu velykaut,
Septyni szimtai tukstaneziu kiau tris intencijos ir gerai.
reikalu.
szltn laikrodi o busite pilnai užganė
Nežinojau ka ant to atsakyt
— O ta suszliurele! — pasa
Kiausziniu
gaut;
kurie
atlankė
Italije
lu ristu
dinti. Szitas tikrasis Ku-Ku Laikro
bet
nenorėdamas
eiti
tolinus
in
80.
ko
mergaite.
Pamacziusi
pirma
Kad
kiausziniu
negausiu
praeita meta y paliko makarodis importuotas isz Europos, pada
disputus
su
kunigėliu,
paszauGvveno
vienas
ūkininkas
ir,
syki
mano
szlebuto,
griebė
pa

Ožio balsu bliausiu.
rytas isz tvirto ricsztit-Tnedžib, puikei
uiecziams suvirszum szimta
I
“
Father,
1
iszpiaustytas, su raudon-mėdžio priTa mažyte prasidaro duris ir ežiu pi ne t ir liko taukuotu kada sulaukės senatvės, jaute
milijonu doleriu. Isz tojo skait- kiau Angliszkai:
think kou made a good busi f inejo pirma mus in trrinezia. pirsztu žymes ant szlebutes.
dezekais, nosiniai ir juod-tnedžio
netolima myri, iszkase duobe '
liaus pribuvo geležkeleis apje
ranka padaryti invairus artistiszki
— Tai tu būni pas Gaigalie pasziureje, instate katilu, n
600 tukstaneziu. Daugiaaše at ness todav!” I1 /.moviau kepu-.žemai nieko nėra. Plonas me
iszmarginimai, puikus viduriai, baltos
ome pilti savo pinigus, o ber
re ant galvos ir nutariau dan torius balsas suszneko isz vir- ne ?
lankė Italije AngUkai, ba net
szlapio kaulo rodykles dr numeral,
nas
užtėmi
jo
seni
besit
rusiangiau
prie
tosios
parapijos
ne—
Taip
—
atsake.
—
Mane
szaus ir mano žmona nžlinc
muszn pusvalandžius kukavimu^ labai
113,000, po tam seka Prancū
gerai laiko laika ir gali laikyti visam
angsztvn. Gi asz ir ’mergaite neturi ka duot pavalgyti. Asz t i, užlipęs ant tvarto dabojo. —
zai, Amerikonai, Vokiecziai, pr i gulėt.“
amžiui. Aukszczio 17 coliu o 13 coliu
atneszes
Daugiau nereike apie tai ra- susėdome žemai.
neszes pilna
daboju Gaigalienės Lile. Ma Kada senis at
Rusai, Lenkai ir kiti.
ploczio. Niekur jus negausite, tokio
szyt, nes gromata pati gerai
— Mes buvome szeszi, — ji tytumėt, ta mergaite tokia ne- sterble pinigu supylė in katilu
puikaus laikrodžio už tokią žema
ir
nuėjo
atneszti
dauginus^
tai
viską
iszaiszkina.
dora;
žliumbia
ir
žliumbia.
pyą^znoko. — Du miypx o dabar
■ preke. Vertas'mažiausiai $20.00, bet
Japonijoi prasiplatino baisui
bernas
skubai
pribėgus
prisi

— Tau pas mus bus daug nge
musu numažinta preke yra tik $13.50
mos keturi likome.
savžudinstos vaiku, nes in lai
pylė pinigu pilnus kiszenius ir
Bolszevikai dasiprato jog
todėl prisiuskite mums tik $2 kaipo
riau.
— Kiek tu turi metu!
ka paskutinius deszimts metus
depozitą o likusius užmokėsite kada
ir svetimu pinigti
—Penkis, — atsake. — Mu Ta girdint ja apėmė džiaugs- batu aulus, vėla ant tvarto už
P1
nusižudė 2316 vaikai. Praeita be kapitalo
laikrodis bus pristatytas in jusu na
neapsieis, apgarsino, buk su! su mažoji sesyte serga. Neval mas.. Ji paszoko nuo kėdės įr kopė. Senis suneszes visus pini
meta nusižudė 427 vaikai. Prie
mus. Užganėdiriimas gvarantuojamas
gus
ir
supylus
in
katila.
Kaip
mielu
noru
iszdaiins
150,000
nubėgo atsineszt savo szlebuto.
go. Gal mirs.
r’
arba pinigai gražinami.
žastis savžudinscziu vra neno
o-o-o!
—
kaip
ma

jau
suriks:
“
deszimtiniu arba 405,000 mar
Kur jus. ja desit? pastebo— Kur jus gyvenate?
PASTABA: Jeigu jus* gausite ku-ku
ras lankytis in mokslaines ir
go lauko, girriu, kreditą ir nu
laikrodi kur* noro kitur už pigesne
— Džimu baimėje, — atsake. |jo Antaniene.—Juk ji ateis ir no balsas nuėjo tolumon, tai te
meile.
;
gul szio pinigai ntigrimsta tiek preke, tai atminkite kad jis nebus tokis geras kaip kad czionai jumis
manytas prekes ant geležinke-,
Man tokia vieta buvo negir nesi liks.
Tankei žmonis sako: “ Kas- liu, jeigu Amerikon i szki far- dėta.
— Stebėtina i'szmintis tos giiumon”! Su sziais žodžiais pasiūloma. Siuskite užsakymą dabar kol preke yra teip žema. Adresas:
I
PRACTICAL SALES COMPANY,
žiu kiek visas Amerika s vra mere i apsises ant nkiu Kauka
— i\r su automobiliu ežia mergaites,—tarė žmona. — Su visi pinigai nugrimzdo skar1219 North Irving Ave.
Dept. 62.
Chicago, Ill
verias I ’ ’ Ant tojo klausymo zo ir aplinkinėje Volgos. Toki atvažiavote ?
kokiui inspudžiu ji pasakoja džei žeme, nu t rauko kartu
atsako valdžios rokundu vedė farmerei gali atsivežti su sa
— Ne, — atsake. — Asz bu- apie mame su Trupimu kklepe.
jai, buk Amerikas yra vertas vim nuo 30 dolėriu ir ukiszkus nu pas Gaigaliene. Visi kiti vai Ji matyt supranta, ar nujau• • o
e
•
330,500,250,000 doleri u arba intaisymus ant kožuo deszim- ' «|;aj• murzini,
M
asz viena misi- ežia, kad kas nors negera,
330 kartus 1000 milijonu dole tines lauko. Nedaugiau kaip po praususi. Asz turiu namie gra— Asz nusigandau ežia ja
riu, o ant kožnos galvos pri penkesdeszimts
dUszimtiniu žia balta szlebuto.
pamaezius, — tarė Antaniene.
puola daugiau kaip po 2900 do lauko ant ramios ant 12 metu,
Maniau, kas primoto ežia ja
— Ka veikia Gaigalas ?
rfi f v f f
5 U
t
U#
4
n
%
#
w
v
leriu.
o jeigu fermeris yra tinkamas
— Jis vakar iszejo in bažny mums.
Tik viena Alaska yra verta Ir geidže dirbti, tai kontraktu czia ir dabar nėra.
Mes laukėme jos sugryžtant
daugiau už taja suma, nes joje padaro ant ilgesnio laiko.
— Ka jis veikia bažnyczio- su szlebuto. Kaip ten atsitiko,
randasi visokiu mineralu, girTegul tik bolszevikai pagau je?
kad ji taip ir neatėjo. Galbūt
riu, žuvu ir 1.1.
na tokius farmerius in savo na
— Geria, — atsake.
;
— Jis jos Gaigalieno neišleido. Isz
gus,
vis isz bažnyczios pareina gir mažiausio naujo apsireiszkimo
y tai turės kensti gyva pra
D
Ar szuo turi szirdi ? Bet ne garu po soviatu valdže.
tas ir barasi ant visu.
ji tveria dideli, vaizdą. Ir tokia
lokes szirdis ka nekuriu va
turint namuose begalo links
— O Gaigaliene, ar geria ?
Jie yra toki kurie nešioja ilgą laiką.
dina “maszina ant pumpavimo
Suvienytu Valstybių Pas— Goria, — atsake. — O ko ma.
,
r
J /
,
r
kraujo po žmogaus sistema,“ portu agentas New Yorke pra- kia ta boba bjauri! Susivėlusi,
Žiūrėkite del Raudonos Bolčs ant kiekvienos poros
bet tokia szirdi, kurj jauezia, nesza, jog po JKovo 30, 1U25 m. purvina, taukuota,
gausite tvirtus drutus ir smagius čeverykus kurie sutaupys jums pinigus
FAKTAI KURIAS PRIVApanasziai kaip žmogaus. Mes visi asmenys, kurie tapo Ame
— 0 tavo tėtę, ar girtas ?
* L. *•'
• • t
•
*«
<•
•«
LOTE
ŽINOTI,
dleto
kad
jie
nešios
ilga
laika.
y <
v
7 »t
žinome, nes turime szunyti. Bet rikos piliecziais per natūraliza
— Ne, — atsake. — • Jo jau
.. ; J .. z,
liejui, kurię neturi szunies ir cija, turi — pakol kitaip pra- nėra. Jis pasigerės važiavo moiąi parodo
yra padirbti ypatingai kasyklų darLopac
ir ;Himiner
Himiner ,i čionai
Doleris
yra
jųsu
geriausias
w
m
t,UO8 sutvėrimu^ paniekineja, 1 neszta — vykti in Sub Treasu-* risai'klu ir, užšimuszl1. Dabar
bininkams. Juos galite gaut baltus, raudonus arba juodus.
prieteiis. Mokslas
įklokslas yrii
yi*a galybe,
gąlybe,
spardo ir szaudo, tegul per ry Building, kuris randasi ant mano mame nasžle.
Jeigu žinote kaip įžįdiįiti doskaito apie szuni “Trixie“ ir kampo Nassau ir Pine gatvių
—
Ar
tavo
mame
vis
ir
bus
Užklauskit keletą senų Angliakasiu. Jie jums pasakys kad “Ball-Bapd
BaŲ-Bapd ’*
e
leri,
jus
visada
gaj$txu
turėti
jojo prielankumą del žmogaus, praszyti pasportu. Tas lieezia naszle ?
(Raudonos Boles) yra tos rūšies kuri duoda jums daugiau dienų nešiojimo.
prieteliu.
Jeigu Yeikalausįte
Veįkalausįte
Szunytis “Trixie prigulėjo moteris, sūnūs ir dukteres ku
—
atsake.
.
—
Ateina
“ ,Ne’
prie 14 metu vaiko Dennis rie tapo pilieczipis per natūra Trupimas, Jis atsisėda szale, kokio tavoro kuri męs. parduo
Jus juos galite gaut beveik kiekvienoje krautuvėje kur parduoda gumi■
*
x♦'
1
!
_
___
_ 4
.• ■___
i dame,
ateikite
o
sųczedinsite
Hoffman isz Filadelfijos, kuris lizacija savo vyru ir tėvu.
įnames ir glaudžiasi' prie jos.
uius čeverykus.
t
Pa
rd
uodame
v
isokiu
pinigu.
Parcjuodame
visokiu
m..:
__
rn«
Czion gimė Amerikos pilienescnci likos sužeistas per au
— Tai tavo mame myli Trai.*
.
■,■ 1
reikalingu naminių’ rakandu,
Mishawaka Rubber O. Woolen Mfg. Co.
tomobiliu, sirgdamas per kėlus cziai privalo vykiti in Custom p i mu I
geležiniu daigtu, klijoąku
klijoąkų ir
460 yVMer Street, Mishawaka. Ind.
sanvaites ir įnirę 20 Kovo. Per House. Dabartiniu laiku labai
— Ji paika , — atsake mer- gęložuiiu
visa ta laika, szunytis ueapleis- daug žmonių keliauja užsieny gaite.— Ji sako, kad Trapi- mažių karpetu, fdnograįfu ir t.t.
Namai kurio užmoka milijonais už rūšį.
Ateikite
pricąn
.yęjylcąs
JO 8°davo ligonio tik retai kada isz je ir Custom House negali pri mus bus musu naujas tėte
riau galėsite įsząirih1*2*
bėgdavo laukan, Kada va ik a žiūrėti didelius skaiezius apb— Tu itemyli Trapimo?
gi pa ta isom ponus ffornvezui
drny ežius
palaidojo, szunytis nieko ne kantu,, todėl reikėjo padaryti
— įSTe, -r- papurtė galva.
Lir kitokiuk
‘
" '‘. .r ‘ . 'l"daigtiis.
‘ '" ' -r '
haininius
skirtumą.
ode, norints jam davinėjo garJis
man
visai,
.visai
nepatinka.
o
1
(^vaįteviczius)
džiausiu^ szmoteliirs mėsos.
— Ale
Ale tavo mame myli
hiyli Tra
Tra- > L. Wa$0H (Yvasjievicziua)
Upholstering and JSar^waro.
Per neapsižiurejima užėjo pima?
Ana diena szeimyna jojo ne
,W' t
1139 East Mahanoy St.
matė per -dvi dienas, norints klaida žinioje isz“ Lietuvos kur e r — Jis įnamei nupirko, kepu(Ant sk^ynes, 12-tos ulyc?ioa)
nuŽndvta motoro
motore VięT re. ir pirsztines.
szaukdavo ir szvilpdavo idant tai likos nužudyta
MAHANOY OITt; T?A
MAHANOYOITY.PA.
atbėgtu isz savo pasislėpimo. toje turėjo būtį' ZcHonio (isz
— 0 jus, ar myli įname?
P A“
.
* r ■' iij. *
‘r^-*3. ■ «4^
» *
Ą?lit galo surado ji po lova ant Tamakves)t uoszve, •tai jbuvo
— Nelabai, rr- atsake.—Mes
‘ \4>ių
kurios vaikas gulėjo, bet negir patalpyta teta.
;>
f r IK
ANT PARDAVIMO.
I < C vįsi purv/ni irtueya^e.
.--------------------- ■
. J
Jojo B^aųjcemo jeszkaucziujiu,
jus nugeri, kad
<1 .-d777 5£ai gal
i
.................
Nanias, del vienos famUijos,
nes buvo negyvu; Mirė IBZ nu
mame nemyli?
kv
(
i
MeS geri,—atsąke. —Vie- ant viso loto, ‘ gųt Įtampo1 P?1®
liūdimo paktui
savo dranga.
" I
’T
t .■ /' ■ ' ' <1 ? - ,*! I .
T * *? k
ko.
Skaitykite ‘‘Saule” nas tik Jonas vagis.
. 4J6-43.8 B Centre St.
St AtsiArgi szunes turi szirdi ?
'f h»
Ka jis pavogė?
4 ♦ ❖
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sz t įninkąs novoms — priežaszczia. Taip buvo vadi- kelios jau dienos esmių kalnnoti.“ Ra
uasztimnKas
nenoroms dairosi po biedna nami dar ir kiti kalnai, kuriu se: czipimi mhne apgina justi
grintyialaike, po ant galo at
atsi
si- yijrsziikąbuai
yięązūkąlniai priesz prisiarti- visuėmėiies’ įjViėtą’fhi Ir kVhiį
y
m.*.
A
1
1
1*
gręžęs liepe ęąrgui piįdyti' sa nąpti Ijėlu Urba'griausmą, bu- lumas “ - •’ ‘.Tokiam atšitikinie
Ir
1 "1
vo pridėryste. Marijona dirbė na apkloti tamsiais debesiais.1 su vyriausybė „ ne i geriausiai
X
jo, kaip drebules lapas. Moįtiįa Žbdi^^ilateus“
iff * Ą
-- porinaiiiyta
•
tarė maluninkas džiaugs?;
esiyv.'
i
X
sudejo rankas, o .Edvardas su laiku ant piliatus,
Kaip rodos, ir. tu
piliatus,“ — o isz mingai.
v t■(
i
meszlungiszkai sugniaužo kum to ui Pilotą, Storasta Rymo ku- czioh ka nors darai, “ atkirto
Kas-syk aiszkiaus buvo gir szcziaS. Budelis prisiartino su
j
ris,-kaip pasakojama, paskan- nepažinstamasis• su npsžmdi*
c
dėti ir žingsniai, neužilko i nėjo apszmeižiszku juoku prie lovos
I
dytas mažiausiame tos apie- , žiszku szvosojimusi:, ‘ ‘ ka, kad
<■ u
maluąįąkas su rasztininkn ir
I*
11 ligones, o numetės patalus ant linkės ažere, ligisfcioliai praei- nekurie .žmones žinotu, pakolį
desziąitįninkĮL' Paskutinis de- žemes suriszė juos su abrusu | yins baugina.
Nereikalauja tu nesmagius au tavim susite2
szimtininkas buvo pagailotinu1 (rankszlhszcziu), kad lengviau kalnas tokiu stebuklu, nes ir bei mimus.“ Maluninkas nublani
. !
ypaskalų
-•*
*žmogaus, kul
* s pirm isznoszti. Bot kada :
f" i
su ‘bege- ju yra gana užimaneziu. Yra ko; bot tuojaus atgavės savo
1.\
vLa
—A-M____'
x
i /
JTV >
laiko paseno. Galva jo tik buvo diszka kieta szirdysta isztrau- jis tankiai apaugės pusziniaiSf begėdystė, pažiurėjo liepa- * f ' •‘’■J-ff AĄ? 4 Ą‘ JĮ4 -į<<'
— <■***»<■* —I
pridengta retais plaukais, ant ke dar priegalvi isz-po suvar medžiais, o paežiam virszuje žinstamam dvasiai iu akis. \ /
jo veido matyt buvo gilus rau £iusios motinos, taip kad galva persiskyres. Puszys vienok ne Povaliai susiramino, kada pa- BALTRUVIENĖSIR TARA- svarbios sz vemtas Prisikėlimo
D AIKOSLINKE JIM AI
isz Numirusiu musu Iszganykai, o pilkos ■ žerupjnnczios jo jos nni,no]e anį kioto )ovos gn.
siekia virszukalnio, o iii viražu mate akyse nopažinstamojo
ANT VELYĘU.
tojaus. *
akys - iszdavejo
i
aky 1 urna . ir
— tada jau Edvardas nega- kaskart retesnes. Apaczioje harmonija, kuri, bjaurias du- ; •
;S «.. T-... .
Asz, su kurnu Tarada i ka, vė
bjauruma. Stovėjo jisai savo lojo susilaikyti. Užsidegęs di-i Tomliso, vieno isz viražu kalni u szias su savim risža. Nepažinui’odiszkuose drabužiuose, kaip džiausiu piktumu, kirto in -km I to kalno, yra lindyne, kuri la stamasis, kurs ir mahininka 'Negiedosime jums sakalėliai linu jums musu rūtelės ir salftikaulalavonis (szk el a t as), nkr e- tino nenaudėliui, kad tas aug- bai toli tęsiasi; aznoka, kad op panaszu patemyjo, padavė jani. ir rūteles szladien apie mamai loliai idant jus visus Dievas už
lumbe aptemtas t— buvo tai sztininkas krisdamas, iszverte na ji per visa kaina ir vieny ju savo ranka sakydamas, su juo tes svieto, juk kožnas turi savo laikytu sveikatoje, prie gyvas
V'ienas i$z isztikimiausiu drau pooziais duris. Kuogreiežia il si su panaszia lindyne, isz nrie- kais: “Marziau, kaip nesziaį rūpesčius priėsz Velykas, tai ties ir apsaugotu nuo visokiu
kam priminėt kitu vargus ir ndlaimiu. Linksmi
nki tos per
Linksminkitės
gi! maluninko.
sia i stvėrė nuo žemos lazda, su- szingo szono esanezia, kuria priesz valandalo pinigus ih lim
>
Velykas, tiktai protingai, be
“Ko tamsta reikalauji !“ szuko su didžiausiu užsidegi vadinu lindvnė >Szv. Dominiko. dyne, jau pasitaisęs buvau kili- bėdas?
c Džihugcsi sz’hdien svietelis klykavimu, staugimu ir muszpaklausė rasztininko, tokiu re nm. kad net langai drebėjo:
ka
tave
pasveikinti;
bet kad A
Didele ta lindyne gyventojai
gėjimu truputi užgauta naszle, “Iszczion nieko nepaimsit, pa vadina “menulio lindyne,“ nes paminėjai pravaixle >Sternbur-t kad sulauks linksmu Velykų, tyniu, idant galėtumėm apie
matydama jo susigsaudinima. kol gyvas esu. Esi nedorum ten jeszkodavo seiliaus menu So...” *■ “Kaip, ar tu žinai td, Savo kimus truputi šuva|de per jus truputi goriau pagiedoti
“Tamsta
Stcrnburg’iene,» r ”
‘ plesziku, paskutiniu szelmiu! lio pieno (riebansians molio) bjiture veislė! M •pertrauke jam Gdvenia, tai dabar Vėla paleis svietui po Velykų.
kalbėjo užklaustasis, dailiai Vakar sužeidei mano seseri ant ant žaisdu labai pagelbingo. iniduninkas. “Ar asz žinau?► t r vadeles savo pageidimu po
Tuom kart niarguczius pa
persipruszydamas: ‘ ‘ labai man kapiniu, kad nenorėjo klausyti Toje dindyneje ■ turi būti taip paklausė antrasis, garsiai kva szveneziu ir veja išž naujo pa
gaminkite,
nesmagu, kad tokiu Hudu turiu bjauriu tavo kalbu, o sziandien szalta, kad incinantiems esu todamas : “ Jau nuo dvide- kriks isz kelio.’Ka daryt? To
Vaikučius savo pralinks
su tamsta susipažinti, bet tam kaip Dievas danguje grūmojo sunku kvėpuoti: czion tai la- szimts penkių metu persekibja kia tai žmogaus būdas.
Tu k Mlihczi ai žmo nių 11es u minkite,
stą žinai mano prideryste, — kaldamas lazda ant jo galvos: bjatisiai vaidinosi.
mano atmonijitnas ta pravarde
huikk Volykuį nes nelaba mir
Linksmo Alleluja linkini vi
turiu klausyti nors nenorėda “sziandien
sutrupinsiu tau
o
da
iibdabar
tulžis
man
trukPasinaudodamas isz prietaru
tis nelaukė krtda tu esi pasiroib
siems,
mas Tamsta kalta maluninkui kausza, jei drysi judinti lova
sta,
kada
ja
girdžhk
žmonių, trauke rudasis malu
Vyrams, moterėlėms ir mer
gias, tiktai kada jai patinka taszimta doleriu
— sziandien aorganezios mano motinos.' Ar
“
Pakhtusyk-gi.
“
tarė
prisiįninkas prie tos lindynes. Ka jis
vė pairiiti-nuo szios atžaru pa
ginoms,
atėjo diena iszsimokejinio. Ar ba lauksi dvi savaiti, apie kuartindamas
prie
maluninko:
ten veike. buvo del Visti ligiPo Velyk u pasimatysim,
tamsta gali sugražint minėta rias jau motina prasze, arba sziol neiszriszamu misliu. Upo- “buvau pirmiau turtingu žmo kalnes; Bet turėkime vilti, jog
mes busime vieni isz tti gilukIr isz naujo pagiedosim.
suma?“ imeiliai paklausė, o eisiu in miestą ir apakusiu in
gum
ir
viena
tik
mast
is
(mislukas, isztekantis isz plvszio.
ningir kurie* .dagyyeus * teip
Likite sveiki.
akys jo apsiaszarojo 4 4 Nega- sudo, kad slinkiai sužeidei ma- didei
pasididinęs isz priežas- hs) gaivino jannikaiczio.dulin, meilingas pone,“ atsake no seseri. “ Maluninkas žinoda- ties tirpimo sniego, vertėsi in szia. Mylėjau viena mergina,
I
ligone: “bet praszau ant dvie mas,, kad sūdo negeriausia turi
jai motinai.“
bet
kada
jai
prisipanžinan,
pa

bed ugnies. baisu pakeldama r
ju savaieziu kantrumo. Kreip | apie ji numanymo, paklausė jo
Czia visi pratruko juokais.
oszima. Tuom tai*pu malunin- niekino manim ir bevelijo iszsiuos tuom tarpu su meldimu netvirtu balsu r “Kada-gi noPrasidėjo nemandagus juoka
kas daejo iki paežiam dugnui sirinkti sau pavargusi Storuprie mano dvaugalkos Lozali rite užmokėti?“
vimai. Kaziukas paklausė, ar
btirg’a, knris nieko neturėjo
atsisėdo
pailsės
ant
athižos
uo

nojo, kurioje turiu didele vilti;
nėra po laiszku pasiraszyta.
— “Už poros savaieziu, », los, styrinezios prieszais lindy apart juokingos ir nieko negi
1871 metais po Prancūzu ka ' Viėnas tuoj eme parasza
nes pinniaus, kada jos pagel atitarė Edvardas, “Gerai, bet
nes. Atsargiai dairėsi in visus liu janezios garbes doringumo.
res, kilo Paryžiuje sukylimas.
bės nereikalavau, tankiai per jei ir tos pereis, sznėkejo maszonus, bot nieko nematėda Nuo to laiko kvėpuoju tik di Baisus lai buvo sukylimas-re- skaityti. Vargiai perskaitęs
sitikrindavau apie jos geru
geru- luninkiis juokdamasis su priepavarde: Klementina Arpentidžiausiu piktumu,
Pasakv k
mas,
atsiriszo
didele
pripildė
ma. “ Rasztininkas jpazmrejo ..arta. “o kaip pinigu dar ne
voliucija. Niekinta Kataliku ni....
ta maszna, atskaitė su zeran man kur g\wena ta szeimyna,
bažnyczios,
kankinta-kcuein maluninka, lyg norėdamas 1 gausiu, tada'sugrysziu, gundo
Tai užgirdės » anasai pulki
ežiomis akimis grynus dole- kur sūnūs, apie kuri neseniai
ji jjeVpraszyti, nes nors ilga ei- fįnag j^nno pone, bet pau nėgei
nam i neini?“ — “Gyvena ji veikta k įmigai. O Paryžiaus ninkas paszoko ir suszuko:
gei- rius, o užriszes su regimu no- paminėjai?
le metu pildo savo prideryste.
nej prnsžvmai, Dėlgazdini ringnmu skurini maiszoli, stai netoli ažero Vierwaldstreet ’o arkivyskupu kun. Darboy buvo
— Nagi tai mano motina!
inmete kalėjimą n.
neatsidave abelnam pagedimui I lnai
tamstos, sveiIszbego kuogreicziatisiai isz
ga iszneko gilumoje lindvnes ir džiaugiasi isz prakilnaus sū
ir tik su didžiausiu nenormnu, ki!” tarė su kartum nusiszypTai buvo priesz Velykas. Ar kambario ir dingo.
Tuom tarpu atsikėlė isz užuolio naus ir labai dorins dukters.
pildo pannszes pareigas. “ Xie- sojiniu ir atsitolino su sargu.
kivyskupas kalėjo Pirma Vely
Kas su tuo pulkininku atsi
kokia vyriszka stovyla, kuri Maitinosi lyg sziojiai isz pasis
roke maluninkas
-“A t leisk miela .motina! ’ ’ ta patemyjus maluninka, bangiai kolinimu, bei dabar nieks ant kų diena prisiartino prie ka tiko — nežinia.
garsiai juokdamasis: “taip dvi re Edvardas, pabiicziaves ligoMan reivio, saugojanezio kalėjimo ' Žinia tik, kad ta valanda,
vėl nasisliepe. Iszgeltes jo vei gryno vardo neskolija.
savaites; tie pliksziai nori dar , nei in kakta: “kad szi karta
vartus, gedulingais rubais ap kuomet Jo Ekscelencija Vys
das liudijo apie paleistuvinga' lI kalti szimta doleriu r o kad nežmogų už nosies vadžioti. Rei peržengiau tavo prisaką: bet
iszparduosiu sirengusi moteriszke ir klausė, kupas Darboy skiresi su sziuo
gal iszmoketi,
praleistus
metus,
o
žeruoiankalauju savo pinigu o jei ju szirdis man plyszo, kada bude
ar negalėtu jinai pasiszneketi pasauliu nuo revoliucijonienu
czios jo akys dairėsi aplinkui, juos,
tuojaus neatsiimsiu, tada liep i lis priegalvi isz po tavo gal
su kalinczįu arkivyskupu.
kuiipku, koksai-tai žmogus,
Kys abieju piktadeju suspin
katino
kaip
akvs
selinanezio
siu iszuarduoti; verksmas ir Į vos trauke, kuri taip smarkiai
Kareivis griežtai atsake, kad pulkininko raundam užsivil
dėjo
piktumuir
džiaugsmu,
o
Pamaži
ir
palenirvelo
žengda, I
rugojimai senos moteriszkes ant briaunos nukrito.
Mielr mas, prisiartino nrie i neitos kuoilgiaus su savim kalbėjo, negalima. Moteriszke nesiliove kės, prasimusze per minia in
neatkreips manės nuo syki pa-!
ir sesuo! Dievas vra mie1 i n (h’ n e s, žingeidžiai pridėjo tuo labjaus viens kitam patiko. maldavusi.' Galu gale prasze, mirsztanti vyskupą ir suszuko:
imto siekio. Taigi smarkiaus, laszirdingas; mislykim-gi dakad kareivis nors marguti ar
— ‘ Tuojau mirsztu. Laiminausi prie sienos ir paslėpė tie “jSesk,“ tare maluninkas kas
pono rasztininko! pildvk tains j)ai. apįe
kaip atsilygyti su siąją ranka po žiponu. Bet nie kart labjaus užsitikrindamas. kivyskupui malonėtu induoti. kie man, Szventasai vyre, ly
ta savo prideryste!“ Edvardas tnOm ncnaudeliu
ginai'kaip kitąsyk mano broko dauginus negirdejo, kaip 4 4 Ir iszpąsakok, kas tave per Kareivis sutiko tai padaryti.
grieže dantimis ir gatavas bu
Ta valanda, kuomet mote liūs palaiminai!
Motina ir duktė apsikabino tik vienoda kakszejima plaktu sekioja ir kas tave czion atvivo nusomyti
maluninka, bet Edvardu, nes turėjo prisipažin
riszke nuo kareivio tolinosi,
ko ih uola. Pagalios ir tai nu jo?“
motina sulaikė ji, suspaudus ti, kad tik jis jas iszgelbejo.
iszejo isz kalėjimo vartų sukytilo. Iszgirdo žengimą, pa sis4<
jam ranka. Pasigailėk; tams- Su tikru prisiriszimu žiurėjo
i Stoka pinigu kassyk leliu pulkininkas. Užklausė ta
PAJESZK0JIMA8.
lepo už uolos, o mn l liniukas
ta maluninke!!“ melde raszti- rasztininkas in ta scena motida kareivio, ka tai reiksztu ka
labjaus
iszejo
juokdamasis
kantantai.
davėsi
man
jaustis,
ninkas: “juk matai kentėjimus nišzkos meiles, prie kurios be
reivio šit moteriszke kalbėji
Adomas Butkus (Jurevipradėjo
nepažinstamasis
pasa

tos senos ponios, regi iszsigau veik isz proto ėjo. Ant galo per
“Taip! gerai jus paslėpiau,“
masis. Kareivis visa-ka iszpa- czius) gimęs-Betigalos parapi
koti,
sėsdamas
szale
malunin

dimą nublankusios jos dukters trauke tuos meilavimus tais kalbėjo patasi sau, trindamas
sakojo. Pulkininkas paėmė joj, Szidlavos vai. priesz ’ kare
ko
:
‘
‘
Su
liekanoms
kitados
di

— luktelk ta keletą dienu. At žodžiais: “Tamstos galite per rankas:“ Czia jus saugom prie
marguti ir, insidejes ji kisze- gyveno Racine, AVis. Amerike
delio
turto
nuvykus
in
Italija.
simink ant Dievo, nes tokios sitikrinti, kad po taip sujudi- tarai kvailu žmonių. Isztiesu
nen, nuėjo.
turi du brolius Stanislova ir
Tenai
tuojaus
užmirszau
apie
sąžine. ’ ’ naączios scenos, kurios buvau sziu r pūliai mane eme toje po
scenos ilgai sunkina sažine.
Ta paezia diena pulkininkas Juozą, o Lietuvoje dvi seseres
vokiszkus paproezius, nes link
— “Nesakyk man, tamsta, pa liudininku,
liudiniiLku, isznaujo jauczian žeminėje lindynėje (urve), in- smas gyvenimas Italu Julijaus su keletu savo draugu buvo Juzefina ir Ona. Jeigu esi gy
mokslu! Nors bepaliovos mis- nesmaguma, mano urėdo ir nie stabus daigtas, kad baime taip
pas pažinstamus pietų. Links vas dede, tai praszail atsiszauk
man
patiko,
nei
kaip
vienodi
)
>
lycziau, tarė piktai puokda- ko daugiau netroksztu, kaip spanga. Man rodos, lyg iszlaumintasi puikiai. Pagalios pul ti. Asz esmių Južefos duktė,
Vokiecziu užsiėmimai. Kasdien
masis: “ tai vis-gi savo pinigu tik, kad tamstom padėti. “ Tai ko girdėjau žengimą, o vienok
ėjau in sziulerne; tenai loszda- kininkas papasakojo savo prie nesėnei isz Lietuvos pribuvus
T
?
neatgausiu.
Girdėdama tai isztares prisiartino prie Edvar aplinkui nieko nematau. Toje
| vome isz ka^yrti iki baltai die- tiki (kas jam atsitiko) su'aną ii' noreėzia sii tamista susiranaszle pažiurėjo in ji su tokiu do, padavė jam draugiszkai lindynėje nieks nejeszkos do
naij o pasidekavojant savo ga ją moteriszke ir, iszemes isz ki- šzyti. Kas“žino ■ apie Adoma
paniekinimu, kad nuleido savo ranka ir sake: “Tegul tau Vie- leriu rudojo maluninko, o nuo
sZenes marguti, parode ji tenai < Butku, meldžiu man pratteezti
bumui beveik visada iszloszbegediszkas akis žemyn, bet szpats Dievas padeda, padorus to laiko, kaip Sternburgas ne- davau.“
esantiem's
Už ka busiu ' labui’’dėkinga.
norėdamas už tai lyg atinonyti ponaiti, kad kuogreieziausiai kivaiko pankui žvėris, esu per- Indomu, kas viduje-gi Ona Juraviczaite po vyrui SaToliaus bus.
suriko su didžiausiu inirszi- iszsiirapintum reikalinga suma, sitikripeS, kad nieks neatras
butu,tarė vienas.
' 7 ' kalauckienef. , I f
mu: “ Iszsimokekit! — arba nes maluninkas yra rustas žmo mano48ujĮikiaii uždirbtu pini
Atvėrė marguti ir rado tenai
Mrs. Alina Sakalauckiene
1 y
asz jus liepsiu iszparduoti! gus.“ Atsisveikinęs paskui gu. ’*?•? Ncpąžinstamasis,
Nopažinstamasis, girdeiszraszyta kortele,
,
3136 W. 42nd Str.
' i
— “Neguliu dabar tamstai kunmei bau šiai, pagryžo namo. damas pravardė Sterburgo, la- TEMYKITE LIETUVISZKA M Vienas esarieziuju eme bal (t.a.14) % " r
ęhieago, TU.
TAUTA.
užmokėti,“ atsake meiliai nasz
siai tadaišklca skaityti :
“Pakol pamislysini apie to bjaus prisispaudė prie žemes
ANT PARDAVIMO,
le: “ turėk dar kantrybe* iki limesne pagelba,“ sake moti- ir temijo Isz savo pasislėpimo
j
“ Jusu iSkScęlėhėija! Gerbia,
Parduodu puikias ir geras miaukiąs
laikui, kaip tamstos praszau, o na: padekąvokim Ponui Dievui kiekviena pasijudinimą malumiauėias Ajrkivysknpėi
Arkivyskupe t NegaNega
Nauji namai Fraękville, Pa.
ninĮco. “Kaš
jei tada negalėsiu iszsimoketi, kad mus teikės užlaikvti imo ninko.
KaS tai?“
” isuriko per farmas, prię vandeniu ir prie lėjau daeiii prie Jusu Malony
>
*•
Preke $4,600 ant alengvu iszmotada galėsi vardan Dievo isz- grumojanezios godos. ’ ’ o apsi- sigandes maluninkas, iszg’irdes geru keliu, su budinkais ir su bos
bes kalejiiinau.
kalejihiąn. Tad Aasiiiaudopasihaudolotai
minėtam
. j
j j
• j. •
pąrdavineti.“ “O tai dailu
dailu,“ remdama ant vaiku, ateik laupė už saves sznabždejima- * Apsi sodais, netoli miestuku. Par jąti. tnd maiJgucziu, idant Jusu kesčziu. /.Teipgi
mieste,.
Ąpio
daugiaus
dasižiszuktelcjo maluninkas: ‘ ‘ turiu ir kaistas savo defcavones in dairė greitai ir pamate apt ;že- d uodu f a lengvu, i szmokc j imu. Malonybei ' nusiunttis ‘ kilota
4
nokite
ant adreso.
sžiu ’ žėdžin
Žddžiu ir
įr iszroiszkvš.
išzroiszkyH.* kardaf dvi savaites (nedelias) dangų siuntė, kaijla tuom taj’pu mes susirietusi ■ uepažinstama, Qzipnajs ąsz j^iats gyvenu: 13 šziu
Y. Lapinskas
y.
dėkiiiguma, k
jįuriub
Juuriuo dėl J
ti
laukti, pakol geriausiu baldu gausios aszaros tekejo per su kurią povaliai atsikėlęs prie jo metu ant fanuos. Vėlinu kož- sztilą dėkingumą',
6(J1 W/Mahanoy Ave.
Maloti^b’r^ degir. Be Tavo
neiszparduosit, ha, ka! jus ma- džiovusius jos veidus.
prisiąttino. “O tu ką
kn ežia yoivei- nam broliui kuris nupirks nėsi- su Malotiimės
prisiąttmo.
f J*.H
T
- •'*
4 UA.",. \ ? 1 .
; ;;^raiinuov nitv;Po
(t.f.)
"
'r
■
.*j
*
»
* nęs neprigąusit! paimsiu, kas
rkb svetimžomieti, toje užkeik gailos, gAles puiku gyvenimą 'paseilios, (jarbiiigasai ^ąuyto4-■
' toje vietoje?
vietoje ?“ klausė malu- vesti. Czionais yra daug.Lidtti' jau, mimo vaikeliai butu jau
ipan patinka, o už dyieju saPARSIDUODA NAUJI
yąicziit liktu tik girnos sienos.
Saule buvo au^ztai pakilus, nihkas; atsipeikėjos trubąti viu. Turime 2 bažnyczias, Lie- sėnei
NAMAI.
senei isz bado numirė. Už
.
... roi
, es
.i i r t, 1.1 M^t o t gniaužbs jubk biitti' ^Idirdas tpėr
O'kn^ nieko nėra, teni nėra ko Varpai miesto Tjuccfn
Lucęfn ro aprėi- nuo iąsęgąsęzio: “Ne esi turbut jtiiyi s^ka s ■fszak
•
•
.
•
F
yri
11 iri-iru 4tolįau«
i irt ii n .’ )|oki
koki darbai Jįinąr
daljąr miestuose
Įuiestybso apgulinia'. ’' Dabar
tohlmr jati^lė
jhii' iiį yri
ne imti; pneg tam bucziau szke pusiaudieni, kada rudĮasis czionbuviu, Iro
Ashland’o; Pa. pilno ilgio lo
kalbėjo
t»>
maluninkas spareziai ejtįpėr Mnes apart mane joks szveUa- gal bus dą prastesni, nevaryki- sveiki ir maldauja Jusu Malo- tai. Viši iniaisymėL Ashland ’e
nuo visu apjuoktas!
* I. ' V Pildyk, (.anista, sąvo pri- uolas ir krūmus Jinlcpn virsti- rietis nedry$ Aplankyti, tu yie- te miestuose anba .kasyklose, nybe,,, pąjįumiuįnio. Ėasdiįna yra pięios tąksos. Deszimts mi
«i V. r. 11 c i 1.
1 -; ‘
l111**
4*nci Iru w. traukitės;nuo< l>oau, galite įįuii apio;nnti4ijiiy^^a vošiu juos liutu
1.”’kaJĮbSj?
kalnio, Piloto WInQn Niėką‘ ])onutu nuęįti
niiėįtt1 in kasyklas.
taisyklas. Pre
Pre-
■ ■■ • Uiwilpusi
.4.0i-y5>te,
io ^oxngt kes ^700 iki $5,9Q0 už cash;
: .£#$<},
swkrimftis,.)jn kelĮui.nę$uąitjį:<), pęs kaityta h žmones, persėkioja? M •atsake pate
iii-ga,farii'ausiffl kastfHaūso
. rti^lbunka,
rmtinjnka,’ kuris
kuri_s regimai su- buvo, kad koRfiten' dyasią imt jupkdamasjs -ynepažįn^tamiis.
arba parduosimo
antt lengvu
'Oa
parduosim o an
le n gvu
Apakti- J
ttMiytojrtu, palaiminti jfėiris, ir inokesczin., ^ '
f
4Il
J-, _ ?. *
I.■ ... .
v (a;31)
'
., ' (tĄą
sjgvanflįn.e įtioyejo prie lango:: THoto kitlnb
YiATinrin rlmiLK ' PraiiiinimaS
...r to kalno, vėlinu, A.
’’’ l/l,
Jau to žmogaus nenoriu
dau- .J
tayojo).
tik nianotiper8ekibįo|u
Jioiiis'įkasti,
Antanas Maeuąas
L. E. Enterline,
girtUH dovanai (veltu) maldau -1 kaip regis, ' buvo to nekalta | norėdamas nuo
ni
iv m nejaimhiga
ju , i pasislėgti,
Aslilnud, Pa.
R. No-1 Bpx J&1' fegM Mioh. i
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Dievas Nekaltųjų
Neapleidžįą

Antanas Ramanauskas
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Lietuviszkas Graborius

C

A

—a.

A1

t* 1

lA fe.

a

'

.

,

►

.

ii .#

11 • J1” '

į

«*

<1

4

i 1,4'į

’• ______

t! -

i

' *■ ‘

MILL & PATTERSON STS.
ST, CLAIR, PA.
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Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu*
ant visokiu kapiniu. Pagrnbus paruo
sti* nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Paršam d o automobilius dol
laidotuvių, uoseliu, krikflzty”iu U
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1373 M.
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Liet uriszica*
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Graborius

■ bl

K. RĖKLAITIS
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Laidoja numirėlius pagal
naujausia ntada ' ir mokslą.
Turiu paffelblnlnke m o tori u.
Prieinamos prekes.

1
'.J!

ii

t
if

816 W. SPRUCE 3T.
MAHANOY CITY, PA.
Tcleponas No. 140

■

NESIKANKYK SAVES.
Jolgu jautiesi koki nesmagum* •**
vijo kaipo tai viduriu užkietejlma,
pcrflzalima, konuli, dusuli, rankom*
po krutinę, katara, strėnų skausmą,
kraujo tingumą, iszputimua, ragavi
mus, galvos skausmą, iszgasti, neraotuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nesikankyk virs*
minėtoms ligoms, bet gauk pa* tnu*
žolių o sutelks jum pagelba Ir svei
kata, kaip ir daugeliam* jau suteikia.
Musu žolių seka n ežios preke* V1 Del
kraujo valimo, palengvinimas menesiniu, nuo kosulio Ir kokliuszo, nuo
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatlzmu, nuo dusulio Ir džio
vos, sztnpinHiosi lovoje, vandenine*
ligos, kiekvieno pakelis po‘60c.’ Nuo
nervu ligos, iszgastlei, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse u£imo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-llges del'moterių
85c Geriausi gumbnlaszaI’‘5Qc. Palango trajanka 60e. Poplai&zkaf 35c
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų i*zvalimo 60c.
Visu metu gyvenimą*
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite
lOc.
10c. o gausite musu vjsokiū
visokiu idUu
tūliu ir
knygų katalogą. Reikalaujame parda
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gr o matom*. M. Žukaitis,
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKA3 GRABORIUS
IR BALSAMUOTOMS-l
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i
I
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*
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I
',1

Laidoja kūno* Numirėliu pagal Nau*
jauna mada
Pigi preke. Taipgi
»i*o kieme
pristato
automobilius
reikalam*.
Parduodu riaokius paminklu*, dide
liu* ir’mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksit* POMNINKA tai
kreipkite* pa* mane, ne* asz galiu jo
mis pigiau geriau* parduoti negu Idtl
333-331 W. Centre St.. Makaaey Clt>
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CAPITAL STOCK 11X5,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED
PROFITS 1628358.51
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Lietu viszkas Bankiorius
ir Laivakorcziu Agentai
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322 W.Long Ave. DuBois, Pa
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J. G. BOGDEN
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Mokam*

8-eri*

procentą ant

audito pinigu. Procentą prid*dam
pri* jueu pinigu 1 Sausio tar 1
Liepos
Mm norim kad ir jus
turėtumėt reikalą *u muau banka
nepaisant ar mala* ar didaila
’ •' * 1
_
H BALL, Prezidentą*.
Geo W BARLOW.
BARLOW, Vice-Pree
Vie*-PrM
Uo* R. FERGUSON, Kaaierin*
■I **■ —I IM **> M a* Ml 1—f **| *1 *1 |Q| I—I M — O — ■*> — <M«S*W*»^**»<»

4

.

'

’■

, .T ..,r

.

...

ll

M

•

CHAS. S. PARMLEY > A
R**i Eatatu Agent. Notary PabB*

*

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna
tai *' keripkite*' pa* man*,- as* Jumis
ta reikalą atliksiu. Randavoju namu*
In*xi orinio
ir kolektavoju randa*.
namu* ir forniczlus. automobiliu* Lt
Kampa* Catawiaaa ir Market SL
Mahan y City, Pa.
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. V.W. TRAŠKAUSKA*
PIRMUTINIS LIETUVI32KAS
GRABORIUS MAHANOY CITY
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Laidoja knnti8*riumire!iti.'’Pawiamdo
automobilius del laidotutitt kriksttihiu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt.
620 W. C*nfr* Si, Mnbiuoy City, Pa,-
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ŽINIOS VIETINES.
Linksma

Allvluje

vi-

sic uis!
— * Badai turėsime puikes
Velykas Nedėliojo.
.Wnlelioje musu palicije
drauge su moterėlėms pasive
du in naujas mandieras, kurios
iszrodo kaip stentiniu mandieros. Dailgiau nematysime senoviszkas melvnas mandieras
su misinginiais guzikais. Visa
me progresas.
— Saluninkas Juozas Alektunas, 1101 E. Mahanoy AveM
pirko puiku Sterling Knight
automobiliu.
— Juozukas, 10 metu sūne
lis Antalevieziaus, atvažiavo
su tėvu isz Gilbertono in miesa su reikalais. Kada iszlipo isz
lUtomobiliaus Juozukas noreuztrenkt duriukes bet pagapirszta, kuri vos nenukirto.
!’•. Dumi apžiurėjo sužeista
.rszta.
\Teronika Kazokinio isz
West Centre ulvezios nuvažiaV(> gydytis in Ash lando ligon
but i.
Park Place k < i s y k 1 < i (i
likos sužeistas Jonas Minkevi
ežius, E. Market uli. Gydosi na
mie.
Vtarninko ryta užsidegė
stogas ant namo p< > 3f) E. Mar
ket uli. Vgnagesiai tuojaus už
gesino liepsna.
Publikines mokslą iaes
sustojo l’tarninko po piet. Pra
dės mokslus ( tarninko Apri
liaus 14ta.
■f Pati Povylo Muraucko, Jo
metu, mirė Miscrikordijos li
gonbuteje Filadelfijoj Itar
ninko ryta, kur buvo nuvežta
gydytis 18 Kovo. Jauna motore
gjine Lietuvoje isz kur pribuvo
su tėvais turėdama IG metu
Velione paliko vyra, tris su
nūs Antana Joną ir B. Deliuskius, viena dukteria Dalton
Waterburv. ('onn
(’onn
Mmlvids
anūkus ir seseria Lawson kuri
gyvena Springvallev III.
— F ramu Baldek isz Slicnadorio, pirkęs peili llaiserio
sztore iszejo laukan ir perpjo
ve sau gerkle ir likos nuvežtas
tuojaus in ligonbuti.
K un
Bienko parengė ji ant amžinos
keliones. Badai Baldek buvo
karėje ir nuo to laiko ta n k ei
aplaikydavo sumiszima prot O.
Kodėl teip padare pats nežino.
\

— Su szituom numariu laik
raszczio randasi prideczkas
Schuylkill pa
pavieto
vieto Kontrole
i’iaus, kiek pavietas iszdave pi
nigu ir kiek inplauke pinigu
per meta.
— Ketverge ryta apie 9:15
valanda pasidaro ugnis pas J.
Schaeffer kuris gyvena skiepo
Mahanov St.
pO
Karszta anglis iszpuole isz pe
• ziaus ir uždegė grindis, l’gnav šiai in trumpa laika užge-. io.
*

NETEISINGAS PASKALAS
- $100.00 DOVANU UŽ AT
RADIMĄ APSMEIŽIKO.
žemiau pasira>z< •s apreiszkiu visiems Malianojaus
gyventojamsH, Imk kas toki S
paleido bjaurius paskalus apie
tiano y pa t a. Asz, jausdamasis
kad ne esmių kaltas i uju pas
kalų ir kad mano vardas likos
bjaurei apšmeižtas po Mahanoju ir kitas aplinkines, duodu
$100 dovanu tam, kuris man
pranešu kas taji paskala palei
do po miestą, arba jeigu ne kad
žmonis pal vintu platy t tokius
paskalus, nes iszgirsdamas kas
jnos platintu, busiu priverstas
užvesti skunda ant iszsiteisini
(t.a.28
mo.
Karolius Lapinskas,
38 E. Broad St.,
West Hazleton, Pa.
iAsz

MARGUCZIU BALIUS.
Antra dicmi Velykų Szv.
Juozapo parap. Saloje, ant pa
rupijos naudos. Lietuviszka or
kestrą grajis. Pradžia 8 vai.
vakare. Iužauga Vyrams 50c.
M,
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Isz Shenandoah, Pa.
Iii dvi sanvaites kmitraktoris užbaigs statyti elektrikinus stulpus ant apszvietimo Bulivardo ant Centre ir
Main ulvczin.
— Ona Zapolskiute ejdama su savo jaunesnia sesute
pasivaikszcziot, likos staigai
sulaikyta terp Main ir .Jordin
ulycziu per Polisai Zemiali, ku
ris gyvena ant W. Coal ulyežios. Peliksas p vi spy rine jo
Ona idant sestu in automobiliu
ir važiuoti sujuom in Ringtona, bet Ona nenorėjo su juom
važiuot. Tada tasai žvėris už
davė Onai su kumszczia per
veidą, iszmuszdainas jiai danti ir puoh' apmirus, Ant riksmo jaunesnes sesutes adbego
žmonis in pagelba, o Peliksas
dūme in szali Lloyd ulyezios.
Marijona, mylema pati
Juozo Juvkonio, 423 E. Mount
Vernon ulyezios mire Ashlando ligonbuti Panedelio ryta,
sirgdama du metus. Velione
turėjo 37 metus,
metus,paliko
-paliko vyra,
keliolika mažu vaikucziu ir
kėlės sesutes.
Bėgiodamas prie namo
ant Heights, lū metu Stasiukas
Stepanaviczius, likos sužeistas
per automobiliu, aplaikydamas
pavojingus žeidnlins in galva.
Likos nuvežtas in ligonbuti.
Kranas Luką vi ežiu s, 24
metu, kuris iszbuvo keliolika
metu Dėdės Šamo įlotoje, mirė
K i n uosiu. Kuna.s
ligonbuteje Kinuosia.
likos isZ/siunstas ir kaip rodos
už dvieju sauvaieziu pribus m
Sheuadori ant pa laidojimo pas
seseria Mrs. Mar)' Doran, 231
S. Purguson ulyezios. Velionis
gimė czionais, paliko dvi sese
ris ir broli Mikola. Laidotuves
atsibus pagal kariszka paprotį.
t Kzabele, 19 metu duktė
Jom> Radzevicziu isz Wm.
Penu, mirė Vtarninko ryta po
trumpai ligai. Paliko nubildu
sius tėvelius, du brolius, vedušia seseria. Laidotuves atsibus
SU
Panedeli su
pamaldoms Szv.
Jurgio bažnyezioje.
Gyvuliszka ir bjauriaušia urva paleistuvystes likos
atidengta pas Petra Malinows
ki ir jojo moteres ant ">32Cj
W. Coal ui vežios, per ezionaitine palicije, kuri netiketinai
užklupo ant tosios szetoniszkos
urvos, kur tėvai prispy rinejo
savo dvi dukreles 14 metu Alieije ir 9 metu Magduke parda
vinėti savo kimus iszi virki'liams, idant tėvai už kraujo
pinigus“ galėtu tureli už k a
nusipirkti munszaiues. Mergai
tes diena lankydavosi in moksluini', o vakari' turėjo pasidavinet žveriszkiems jausmams del
tujų kurie už tai užmokėdavo.
Apsakymai mergaieziu buvo
teip bjaurus sziurksztus kad
jeigu žmonis butu apie tai pir
ma dažinoja tai g\ vuliszkus
tėvus ir tuos ka in tonais lan
kydavęs butu sudrasko arba
jiakore. Lyg sziani laikui likos
aresztavoti tėvas ir motina An
tanas Labras, Artist y Peosa,
E. Velaz. P. Ban'll, R. Madoran, S. Beati, Juozas Malakunas, W. Shistle ir da kitus su
ims. Gyvenimas t uju iszgamu
radosi skiepe, susidedantis isz
dvieju tamsiu kambariu, kurie smirda kaip pekliszka prie
mene ir netinkama del gyveni
mo žmogaus.
Teismas visu ejs in PottHvilies suda, o mergaites bus ati
duotos in rankas mdaszirdingu draugiiviu, kurios rupiusis auklėjimu jaunu aukų žveriszku pajautimu kurie vadina
si žmoni mi. Geriause kad to-‘
kiems otr badytojams prirįszt
malūno akmenis ant kaklo ir
paskamlyti upeje ar kokioje
smirdanezioje baloje.
4 4

Dr. Wasil Kurilla, D. C. Ph.C.
CHIROPRACTOR.
& «■
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Jei jus sergate pasitarkite su
Chiropratic ir sužinokite apie
Jis v ra
jo gydymo budus,
žmogus kuris supranta apie
sveikata. Gydo visokias ligas
pagal naujausia būda, be gyduoliu ir be pjaustinio. Rodą
ir patarimas dykai.

M
f.i'

1

i‘

118 Cor. Oak ir West Sts.
SHENANDOAH, PA.
Pnnedcli, Seredoj ir Petnyczioj.
Ofiso vnlandos: 10 iki 12 priesz piet,
1 iki 5, ir G ;30 iki 8:30 popiet.
Telefonas 398-J. Namas G6-.J.
ft

Market & Independence Sts.
SHAMOKIN, PA.
Utnrninke, Ketverge ir Subatoj.
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz pier.
2 iki 4, ir 6 iki 8 popiet. (
In namus ateina pagal reikalavimu.

J I v*

SVEIKA PIRMA KARTA!
a

Kelkis, žmogau ir sveik) ki,
Sztai Jezii prisikėlusi,
Pabusk’ isz grirku miego szio,
Kur Jis tave atvalnyjo.
Pa kelk isz naujo balsa t u.
Ir garbinkie Jezu K rišt u,
Kurs pekla, smerti perveikė,
Ibiug gero Jis tau suteikė.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU.
Wilkes-Barre, Pa. ras Zigmantą viržius kasyklose
liko szuvio pagautas; visa ku
na apkapojo angli rt ir ranka
nulaužė; laime, kad szuvis ėjo
in kita szona nuo .stovinezio
Zigmantą viržiu us, tai liko gy
vas 1 ik su žaizdomis.
į
— Szia savaite gavo persiskyrima su v\ ru Mare Szrszkaitis. Priežastis — pabėgi
mas. Apsivedė Sausio 8, 190G,
per kun. A. Szaulinska; dabar
sulaužė ved.\ bu sakramentu po
1 7 metu ; jie t u rojo ketvirta
va i k ucziii tai] ) saves.
Kita persiskyrimo b\ la
paduota iii apskr. teismą, t Inos
Vaicikienes; skundas esąs: vy
ro žiaurus pasielgimas su moteria. Apsivedė (jr(‘gUŽeS
1918 m., per kun. Szupszinska;
turėjo pora vaikucziu.
Lietuviszkas k bubąs pa
davė praszyma i u apskr. teis
mą gauti ezarteri “The Ameri
can Lithuanian White Star
Club”, reikale apsaugos ir paszalpos. Valdyba yra: Jonas
Budroviezius, Stasis Zakaraus
kas, Kastantas Demikis, Matas
Kviekus ir Justinas Demikis.
ky ’’

Žmogau džiaugkis visados,
Rojaus vartai vėl atviri,
(> vpaez ant szventes szios,
Musu griekai vr’ atleisti.
Toi lel galim mes but i linksmi, į p pasilik t u visadai,
Į 4»pie .lūžaus Kristaus amžinai.
I r I)icva garbint i visi.
Ak Jėzau mielas Pone,
I >abar ant amžių ost i vis,
Suteik mums savo malone,
Jėzus musu Atpirktoji ■s
L\ g kitu Velykų sveikus.
Todėl jauni o ir seni,
l’žlaikykie mus visus gyvus!
Pasiduokim jam prieglobsti.

PARSIDUODA FARMA.
amžiaus paliko 5 naszlaieziais
vaikuczius ir vyra Joną Margi
82 a keriu puiki fanu a. Na
dideliam nuliūdime. A. a. Ona
Margiene buvo gabi moterisz- ma^ ir ' udelis tvartas. Visokiu
ke, mokėjo, daug kalbu : ruskai, vai-ingn medžiu ir girrios. Ge
žyd i szka i, vok i sz k n i, lenk isz ras vanduo isz szaltinio ir szli
ai ir lietuviszai. Buvo links linio. Parsiduos szi menesi lik
(a.21
mo budo; je-igu žmogus ir <li- u ž $ IJ11
t
Geo. M. Biehl
džiausimu nubudime hiiilavo. I
204 S. ('ent re Si
tai ji prajuokindavo savo sn i
c *
Pottsvillo, Pa.
t v r i szka kalba.
V. ) ’ i
/
Philadelphia., — Ko\ o 31 d. i
czionai buvo atvažiavo keturi
Wilkes-Barre,
vyrai isz WilkesBarti', Pa.,
Lietuviu Industrijos Bend roves szerininkai, kuri prie kini.
Lie
Petraiczio n ubą n kruti jo.
vyrai klausinėjo: kur kum Pe
ifl
m !Ll
t k rp
traitis spausdina
“Tėvynės
U’
ir ar tai nėra ta pat i
Balsu
spaustuve, pe r k raust y ta isz
Wilkes-Barre. Mat, sakoma,
kum Petraitis pardavė Bendro
y/
Lai PAINI
ves spaustuve už $700, o ji bu
EXPELLERIS
1
Priveja
Skausmus!
»
vusi verta 12 tukstaneziu. Ir
Trinkite greitai taip, kad šis
istebėtinas
* *
hnimentaj persisunktų
to visi direktoriai nežino, |e.
IlG5> per
odą j pat tą vietą, H ku?
paeinu nesmagumai.
Bet ra i t is
Pasirodė kad kun.
FairvExpelIcrh palengvina krauj
sukcpimai Jr atsteigJa normali
spaustuve dar neturins, tik ren
kiauto tekėjimą gintomis.
35c
ir
70c
vmtini^c. Tčmyklto, kad butų
ginsis pirkti. Kokia spaustuve
Inkaro valzbaženklis ant pakelio.
pirks, nėra žinių.
F. AD. RICHTER * CO.
Berry &: South 5th Sts.
Tie vyrai pasidarė sau ke
Brooklyn, N. Y.
liones iszlaidas ir iszvažiavo
namo nieko gero nesužinoję.
—“ V. ’’—-Kalbėtojas.
rp

)1

Motina szitos mažos mergaites
Daratos, kurios paveikslas czion pa
tai pytas, raszo isz Shamokin, Pa ,
27 Liepos 192 4, ir sako:
Mano kūdikis sirgdavo dideliu
szalcziu nuo kada gyme. Szaltia
apsistojo ant plaucziu nuo ko ra •
dosi dideliam pavojuje.
Būdama nuolatos po prižiūra da
ktaro lyg 10 menesiu senumo ir
neapturodania jokio palengvinitno, paszaukcme Kairopraktori,
kuris peržiurėjo josios nugar
kauli ir rado kas jai kenkia.
Po pirmam manksztinimui, kudykio miegojo per devynes valandas
o priesz tai visai mažai miegodavo. Po keliolika tokiu mankszti
nimu, tuojaus pasijuto geriau ir
permaina buvo didele.
Žodžiai mano negali užreikszti
dėkingumą del szito Kairoprakterio už jojo stengimus del mu
so Dar a teles, todėl visiems ligo
niams patarėm p | ji nusiduoti,
tik jisai iszgclbejo josios gyvaate
už
ka
visados
busime
jam
szirdngi.
PasiraGzc,
Mr. ir Mrz. George Haniskai,
Hanis Hotel,
Shamokin, Pa.

SERGANTIEJE ANT
RUMATIZMO TEGUL
PERSKAITO SZITA.
Su džiaugsmu turiu prisipažyt
kaip szitas daktaras su pagialba
naujo
mokslo
inokolo
Kairopratiko
(Chiropractic ) man pagialbejo.
Rugpiuczio menesi apėmė mane

i

i

ISZGELBEJO MAN
G WASTE!
Negaliu surasti užtektinai pagy
riu del Kairopraktikos kuri man
tiek padare gero.
Per tris me«
nesiūs kentėjau ant plakimo szirdies, su nku kvepaviima, viduriu
nesmagumu ir dideli azalti ir
skausmus po visa kuna.
ėjau kelis geriausius daklarus, bet ėjau silpnyn kas diena, pasiliko isz manes tik vieni
kaulai ir skūra, ir niekas man
daugiau nepasiliko kaip mirti.
Viena diena tasai Kairopraktiatsilankė pas mano kaimyną,
kuris prikalbino mane idant ji
paszaukczia pas save ta paezia
Kada peržiurėjo mano
diena.
nugarkauli, tuojaus surado mano
ergeli.
Po keliolika manksztinimu, noras
ant valgio sugryžo ir kosulis nu
stojo visai.
Pakol szitas daktaras mane pra
dėjo gydyt, buvau priverstas nustot dirbt, dabar miegu gerai ir
jaueziuosi kaip nauja motere.
Turiu pripažyt, jog tasai dakta
ras ne tik ka man iszgelgejo gy
vastį, bet suezedino kelis szimtus
doleriu ant daktaru, ir gyduolių,
todėl vėlinu idant nusiduotu pas
Kairoprakteri jeigu kas serga.
Kas nori daugiau dažinoti apie
tttji gydimą, su mielu noru apraszysiu apie taji gydimą ir kiek ge
ro aplaikiau.

if

Mrs. Swantak,
118 E. Clay St., Shamokin, Pa.
— XX3JEX
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Puikus plaukui turčtų būti kiekvienos
moteries
p&sidicUiavjmo
turtu,
bet
pleiskanos ir naikinimo darbas eina
runka rankon.

_____ t

Scranton, Pa. — Sziomis
dienomis ežia pasimirė szie lie
tuviai: Jonas Reklyk, mirė po
ilgos ir sunkios ligos; turėjo
džiova; amžiaus 44 motu, Ame
rikoj iszgyveno 23 metms. Pa
ėjo isz Suvalkų Rodybos. An
glių kasyklose bedirbdamas
gavo nesveikata ir isz to turėjo
kraustytis in ana pasauli.
— Mare Marijona Brundzie^m, po ilgos ir sunkios li
gos,-turėdama amžiaus vos tik
27 metus; paliko (lukteri Biru
te 7 metu ir vyra K. Brundza
dideliame nuliūdime. Prie jos
laidotuvių daug publikos daVISOKIU KVIETKU DEL Ij’Vavo.
VELYKŲ.
—' Mirė Si manas Stumbrys
turėjo savo ūke netoli ScranGwu kvietku del Velykų, tono, kur ir pasimirė. Buvo ve
teipgi del veseiliu, partijų lai dės, su szeimyna gražiai gyve
dotuvių ir t. t. Kreipk i tos ant no; amžiaus turėjo 52 metus;
adreso.
paėjo isz Vilniaus vedybos; bu
John laike
bo popuiiariszkas žmogus..
------ 1V1 i
H»io 1\1 n i»n» i
ri •
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Rumatizmai ir vos slenkau ant
kojų. Norints gydausi pas savo
daktara bet be jokiu pasekmių.
Dagirdnu apie szita daktara Kairopratika Daktara ir jojo stebėti
nus darbus.
Nutariau pamesti
savo daktara kuris man liepe
atsigult in lova, o tasai kitas ant
to nesutiko.
Pradėjus gydintis su nauju dak
taru, tuojaus pajutau didele
permaina ir nepalioviau gydintis.
Galiu teisingai sakyti jog galiu
valgyti daugiau, vidurei darbuo
jasi gerai o rumatizmas dingo vi
sai.
Ticjei ka kenezia nuo rumatizmo, tegul iszbando szito
naujo moksliszko gydimo kuris
praszalina visas priežastis ligos
Szita paiiudima raszau, idant ir
kiti ligoniai pasinaudotu per szi
ta nauja mokslą, A»z esmių 50
metu senas.
Mr. Charles Hufman,
24 Owl St.,
Shamokin, Pa.

Ruffles

PARSIDUODA NAUJAS
NAMAS.
Ka tik pabaigtas naujas na
mas ant vienos fanrilijos prie
405 W. South St. Visos vigądos ir c i me n tin is skiepas. Parsidiios už prienama preke.
Ant. Leskauskas
405 W. Mahanov St.
Mahanoy City, Pa.
(t.f.)

yra pleiskanų mirtinuoju priešu.
Pniiurėkit r,erai savo plaukus ir gal
vos qc
odą
L| pirm, negu tie pasliptingi
parazitai pakirs plaukų Šaknis, apdengs
įusų galvos od<j nešvariomis baltomis
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų
plaukų slinkimo.
Pirkite bonką Ruffles už 65c
savo vaistininkų Šiandien, arba
tiesiog per paštą iš laboratorijos.
P. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.
p_! J!..

$4.00

Dubeltavas
Tikietas
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VELYKŲ NEDELIA
12 APRILIAUS
<*■

Specialia Treinas Subatos Nakti

Juozas P. Milauskas
Lietuyiszkas Skvajeris.
I

•

Pristato vestuvių laisnus, teipgi
padirba kitokias legaliszkas popieras. Parduoda ir perka namus.
Insziurina namus, fornyczius ir
automobilius nuo ugnies ir t.t.
Tik geriausios ir drueziausios
kompanijos.

Isz ryto
Isz
. 1:30
Shamokin . ..
. . 1:30
Mt* Carmel . ..
.. 2:21
Ashland ........
........ 2:28
Girardville ...
Shenandoah ....................
2:00
Mahanoy City (Preke $3.75) 2:49
Tamaqua (Preke $3.75) . . 3:16
. . 6:00
Pribus in Philadelphia
•

a

a

•

•

Ofisas: 32 W. PINE ST.

Grįžtant specialia treinas apleis
Philadelphia 7:30 vakarę ta paežia vakaru in virsz-mlnGtas sta
cijas.
... ,

MAHANOV C1TTY. PA.

Ant Read i ne n Geležinkelio

k

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.
Wk

i

9

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusn
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
iuga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
dirba ir czedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su padnmrlrdmn nmeant.n
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