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ISZ AMERIKOS
SUNKI MOTERE

MIRĖ ANA DIENA TURĖ
DAMA 450 SVARU 

SUNKUMO.

ANT KAPINIU NUVEŽTA 
ANT TROKO.

PanaDarlington, AVis. — 
^Marijona Pompas, kuri turėjo 
70 metu, sverdama 450 svaru, 
gal buvo sunkiause motore vi
sam AViskonsino valstijoj, mi
rė czionais Panedelio vakaru. 
Kitados pana Pompas svėre 
572 svarus. In laika dvieju 
metu nupuolė ant 300 svaru, 
bet apsirgo ant plaucziu užde
gimo kuria liga sirgo taipgi 
David McGuire isz AVillmot 
kuris svėrė 650 svaru nuo ko 
mirė kaipo ir toji sunki mergi
na. Josios lavona nuvožė ant 

nes ka-

svarus.
<> 00 svaru

lavona 
kapiniu dideliam troke, 
ravono ne buvo taip didelio 
idant galėtu intilpti josios gra
bas.
PAVOGĖ DESZIMTUKA, 
GAVO DESZIMTS METU 

IN KALĖJIMĄ.
Kansas City, Mo. — Už kož- 

pa vogta centą Vincas 
17 metu, aplaike viena 

meta in kalėjimą, arba isz viso 
aplaike deszimts metu, nes 
tiek vaikas pavogė nuo barbe
no kada insigavo 
pleszimo.

Vincas buvo įnamei iszleif 
tas isz kalėjimo in kuri buvo 
apsudintas ant deszimts metu 
už apipleszima kitos vietos kur 
gavo 85 centus, b(Jt prižadėda
mas sudžiui kad 'pasitaisys, li
kos paleistas. Sziuoin kaitų tu
rės atsėdėti savo bausmia.
TURI 98 METUS, PANIEKI

NA PROHIBICIJA.
Chicago. — Blaivybe yra ge

ru dalyku, del žmonių, bet ne 
prohibicija, kalba Juozas Rea
de isz Lombard, III., kuris turi 
98 metus, yra sveikas ir drū
tas, dirbdamas kožna diena 
prie savo užsiėmimo. Jojo mo
tina dagyveno lyg 101 metu, o 
keturi broliai susilaukė po 80 
metu.

Toliaus sako jisai:

na 
Flynn,

tiksle api-

“Prohibi- 
cije yra didžiausia klaida ko
kia papilde Amerikas. Niekas 
negali permainyt bilda žmoni u 
priverstinai, o žmonys ne nori 
idant juju gyvenimą ir norus 
taikintu su pagialba tiesu, ku
rios yra netinkamos ir nepri
imtos per visuomene. Jaigu 
valdže geidže priverstinai pri- 
spirt žmonis ant blaivybes, tai 
turės iszduoti bilijonus doleriu 
ant vaktuojimo vienas kito. 
Blaivybes priverstinai 
mesi žmogui ant kaklo.”

DAUG KIAU3ZINIU 
MAGAZYNUOSIA.

AVasbington, D. C. — Pagal 
ajjskaityma Ukystes Departa
mento, tai visokiuose magazy- 
nuosia randasi septynis kartus 
daugiau kiausziniu ne kaip 
praeita meta tam paežiam lai
ke. Viso apskaityta, kad ma- 

575,000 dėžių
kiausziniu. Kožnoje dežeje ran
dasi po 60 tuzinu kiausziniu.
PROKURATORIUS ARESZ- 

TAVOTAS UŽ LAUŽYMĄ 
PROHIBICIJOS.

Wausau, AVis. — George AV. 
Lippert, pavietavas prokurato
rius,
aresztavotas per prohibicijos 
agentus už sulaužoma prohibi- 
cijos tiesu idant apgavingu bu
du iszgauti isz magazinu arielka. . _

neuz-

gazynai (turi

Mara'thon pavieto, likos
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TĖVAS SURADO
SAVO lilJKRELE

ANT PALICIJO3 IR KARA LEI
A rt 1 ISZ LIETUVOS

1,500 STRAIKIERIU METE 
AKMENIMIS IN 50 PALICI- 
JANTU; APMALSZYTI PO

2 JU VALANDŲ;DAUG 
ARESZTAVOTA.

J. — Ponkcsde- 
palici,juntu stovėdami

iic, NPa si 
szimls 
ant AVellington tilto, kovojo su 
1,500 straikuojaneziais audė
jais. Straikierei naudojo ply
tas, akmenis ir bonkas kurioms 
bombardavo palicija o jialicije 
sudaužė daugeliams pakau- 

palkoms. Moteres in-
sudaužė
szius su
siuto matvdamos kruvinus sa- v
vo vyrus ir prisidėjo prie mu- 
szio, kurioms 'taipgi pateko pa- 
lieeiskos'paikos per patogias 
galveles. Daugelis straikieriu 
likos aresztavotais. Keliolika 
nuvežė in 'ligoUbutes kaipo ir 
du palicijantns.

Tonais s'traikuoja konia vi
sos audinvezios ir straikas tę
sęsi kelis menesius.

SKUNDŽE KUNIGĄ ANT 
$10,000 UŽ NUPLESZIMA 

JAI SZLOVES.
Shamokin, Pa. — Kunigas 

Albertas 'ropolinski, prabasz- 
czius Lenkiszkos Kalalikiszkos 
bažnvezios Szv. Stanislovo Ii- i
kos apskunstas per savo para- 
pijonka Roza'lije StraviiLskie- 
nia ant deszimts tukstaneziu 
doleriu iiž nup’cszhua jai »zlo- 
ves.

Stravinskiene užmetineja ku
nigui buk jisai ant susirinkimo 
Rožancziaus Moterių, iszvadi- 
no jaja bjauriai isz ko labai nu- 
kente ant szloves. Motore nu
ėjo pas kunigą praszydama 
idant atszauktu taji užmetinc- 
jirna bet kunigas ant to nesuti
ko. Tada motore užvede skun
da prieszais kunigą už apšmei
žimą.

Daug liudininku suszaukta 
in suda Sunbury 
prasidėjo.

J ) kur teisinas

GALAS
PROHIBICIJOS

TAIP PRANASZAUJA 
UNIVERSITETO PRE
ZIDENTAS BUTLER.

ŽMONYS NENORI TOKIU 
TIESU.

Co-New York, Bal. 5 d. — 
liunbia Uni versa toto preziden
tas, Butler, kuris yra vienas 
isz Republikonu Partijos vadu 
ir buvo statomas net kandida
tu nominacijomis' 1920 metais, 
pareiszke, kad prohibicijai ne
užilgo ateis galas. .Jis dar 1924 
metais pranaszavo jai penkis 
metus gyvavimo. Dabar jis sa
ko, jos iszny’kiinas busiąs dar 

Sekancziais 
prezidento rinkimai probibici- 
josk laušimas ineis in Ameri
kos politikos kovas ir bus isz- 
risztas ta prasme,.kad bus pa
velyta jei ne degtine, tai vy
ną ir alus. Butleris sako, kad 
Amerikos visuomene pradeda 
maiszta kelti priesz toki neti
kusi instatyma.

greitesnis.

yra

1028

i

SUTIKO.

— Ar galiu tamista Vero
nika nuvesti in bažnyczia T

— Su mielu noru 
prie altoriaus

9 • • • kad ir

NUSIŽEMINO
KARALIUS IR KARALIENE 

MAZGOJO KOJAS 
VARGSZAMS PER 

VELYKAS.

PO DAUGELI METU RADO 
DUKRELE KURIA 

APLEIDO SU JOSIOS 
MOTINA.

Madrid, Iszpanije. — Kara
lius Alfonsas ir karaliene Vik
torija, pagal senovi'szka bažny
tini paproli per Didžiąją Pet- 
nyczia mazgojo
vargszu, kojas — 
moterems,

Viednius 
mvs Siely 
su

09

iszkeii'auda-
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del trvlekos t
vyrams ir 

v

po ipamaldu kurios 
buvo laikomos karaliszkam pa
lovi ujo. Po 
nojo 'sidabriniu doleriu ir da
vė puikius pietus. Yra tai atmi
nimas Paskidines Vakarienes 
ant atminties Kristuso, kuris 
panasziai darė savo apaszta- 
lams priesz nukryžiavojima.

Kada senas Franciszkus-Juo
zapas, Austrijos karalius buvo 
gyva-s, tai panaszi'ai darydavo.

ŽUVIS NUNESZE ŽIEDĄ 
ISZ FLORIDOS IN 

NORVEGIJA.
Oslo, Norvegija. — 

Oslo fiordo žvejys, 
tinklu didele žavi ir 

viduriuose 
vertes

- Kokis tai Anta- 
nietu, susipažino 

17 met u mergaite. Tarp jau
nųjų kilo karszta meile, kurios 
vaisiai giijne kudikis. Siely ne- 
poilgam laikui apleido mylema 
ir josios kūdiki 
mas iii Amerika.

'ruoni lai k, varginga mergai
te, neturėdama isz ko maitintis 
ir iszmcsta isz tėvu pastoges, 
paliko kūdiki 'ant slenksczio 
namo kokios tai vargingos mo
te res, o pati isz gailesczio ato
me sau.gyvasti per nusitrucini- 
ma.

Praslinko daugelis metu. An
tanas Stcfy buvo tarnas ant 
pasažierinio laivo 
gana daug pinigu, 
czedus,
vieszbu’ti del laivoriu Londone. 
Apsivedė su AngOiszka mergai- 

susilaukdamas su 
, dasidirbdama

NELAIME TEATRE, PENKI 
UŽMUSZTI, 92 SUŽEISTI.
Minėto, Meksikas, 

szimtas žmonių sužeista o pen
ki likos iižmuszti isz kuriu 
daugelis mirė nuo sužeidimu, 
kada 
'Titą n i e, 
mimsiiis paveikslus. In taji te
atru atsilankydavo varginges
ne k laša žmonių.
TRECZIA PORA DANTŲ 
DEL 68 METU ŽMOGAUS.
Sachatoon, Kanada. — Atsi

rado czionais senukas 68 me
tu, kuris pertikrino dentistus, 
kad jam anga treczia pora (bin
tu. Nauji dantys iszstiimia se
nus ir 'supuvusius. Dentist,ai 
isz visos aplinkines labai nusi
stebėjo tuoiii atsitikimu.

nuo sužeidimu 
balkohas sulūžo teatre 

kuriame rodė kruta- miszko 
neat įduoda

suczedino 
nes buvo pa

ir po keliu metu uždėjo

TRUMPOS ŽINUTES 
ISZ KAUNO

paszalintas isz
seminarijos

Vienas 
pagavės 
perskro

do i- 
25,000

des ja, rado 
mantini žiedą, 
doleriu. Pagaliau pažinta, kad 
tia žiedas vierios turtingos 
Amerikietes, kuri ji priesz ke
lis metus pamėtė jurose, 
ridos pakraszty.
130,000 ŽMONIŲ PASIUSTA 

KALĖJIMAM RUSIJOJ.
I

Alaskva. — Augszcziausio 
teisino teisėjas Michail Czely- 
szcv paskelbė, kad *per praei
tus 1925 nitus provincijų teis
mai Rusijoj • pasmerkė 130,000 
žmonių in vairiems terminams 
kalėjimo.

Per tuos *

vien'os

Flo-

met us

karaliszka

aristok racijos.

m i n isterini

paežius 
aukszcziausias teismas patvir
tino mirties bausme tukstan- 
cziui pasmerktu banditu. Tais 
paežiais 1925 metais auksz
cziausias teismas nubaudė ka
lėjimu 15,000 asmenų, kaltina
mu del pasisavinimo ir iszaik- 
vojimo vieno miliono rubliu 
valstybes pinigu.
KARALISZKOS LAIDOTU

VES SESERS PIUS’O Xto.
Rymas. — Per pa'Hepima 

premiero Mussolino Ona Sarto, 
sesuo popiežiaus Pius’o Xto, li
kos palaidota su 
garbe.

Paskui karavona ėjo szimtai 
zokoninku ir zokoninkiu, pas
kui ėjo visokį pulkai kariume- 
nes ir saiiariai popiežiszkos ir 
karaliszkos
Pralotas Brcsani atkalbėjo mi- 
szes kuria mprigialbejo 'de
szimts kardinolu.' 

Po pamaldomis
M ussolino su kareiviais palyde
jo lavona ant geležinkelio -sto
ties ant nuvežimo in veliones 
in josios gimtini kaima Rieše, 
kur likos palaidota ant vieti
niu kapiniu szalo savo mirusio 
brolio kuris buvo gromatnesziu 
ir sesers, kuri buvo gaspadine 
del savo mirusio brolio popie
žiaus Vatikane.
62 MIRĖ DIDELĖJ UGNYJE, 
4,000 LIKO BE PASTOGES.

Kairo, ICgiptas. — Szcszes- 
deszimts du žmones pražuvo 
ugnyje kuri sunaikino septy
nis szimtus namu Ta u ta h dis- 
trikte nuo Subatos lyg
lios vakaro, per ka pasiliko be 
pastoges keturi tukstaneziai 
žmonių. Valdže nusiuntė in to
nais paszialpa. Daugelis žmo- 

| niu sužeistą ir ąpdogo.

Nedo-

te, susilaukdamas su ja ja du 
vaikus, dasidirb’damas gana 
dideli turtą. Bot atsitiko neti
kėta nelaime. Viena diena pati 
apsirgo karsztlige ir drauge su 
vaikais mirė. Stcfy pasiliko 
dabar pats vienas. Atsiminė ji
sai apie mylema savo jaunu 
dienu ir nutarė jąja sujeszkoti. 
Norėjo atitaisyti ta, ka isz savo 
jaunu dienu buvo padaręs.

Pardavės savo vieszbuti, 
gryžo adgal in savo teviszke. 
Dažinojo mieste kad motina jo
jo kūdikio senai mirė. Atbudo 
jame savžine ir nutarė •sujesz
koti nors dukrele, tosios kuria 
buvo apleidęs varge. Pasamdo 
keturis detektvvirs kuriems 
'pasiseko surasti senute, kuri 
priėmė ir užaugino jojo kūdiki 
ir laike kaipo savo.

'Joji senute .turėjo maža kro- 
meli, bet dabar negalėjo nieko 
dirbti, 
tine, kuri
szimls vienus metus, dirbo fab
rike idant užlaikyti senute v
idant atsinioket už josios gera 

Atsiradimas turtingo 
varga ant 

res-

— Kaimo 
kunigu dvasines 
tūlas Jonas Dambrauskas pa
sivadinės kriminales policijos 
valdinnku, viliojo ir plesze isz 
žmonių pinigu, kol pateko in 
kalėjimą.

—• Kaune kalėjimo lauke 
mirties bausmes 11 žmonių.

— Lietuvoj karo stovis jau 
8-ti metia tęsiasi.

— Sziomis dienomis
tu vos Bankas iszlei.do apyvar
ton nauju banknotu po 1000 
litu.

LENKAI SUGRAŽINO POLI
CIJA BET GIRRIU 

NEATIDUODA.
Kaimas. — Lenkai 

ties Kyszbala dar ii
Lietuviams. Gražino tik poli- 

ginklu. Gin
klus sako vėliau atiduosiu. In 
Vilnių atvyko du 
jungos jhisiust i 
Anglai. Spėjama, kad 
liu užpuolimo reikale.

'Tuo tarpu gi Lenkai 
pasienio policija pakeitė 
guliare kariuomene.
kareiviai tuoj pradėjo 

tarpe vietos gyvento- 
miszka diena

saugo 15 Lenku su du kulkos
vaidžiu, o 
pa padvigubinta.

Tūlas Imkaszeviczius 
nizuoja Lenku pusėje banditu 
gaujas pulti Lietuvius. Lietu
vos Szauliai irga nemiega.

cininkus ir tai be

zicijas” 
ju. Kyszbaliu

su

nes sirgo, o josios augy- 
t u rojo jau dvide-

szird i»
tėvo, permaino.joju 
džiaugsmo. Pirko didele 
ta u racija ir prie savos laiko se
nute kuri jam užaugino dukte
rį apleista per nelaiminga 'mo
tina kurios nepažinojo ir dabar 

gyvena Loiido-visi laimingai 
ne.

ALKANU BEDARBIU 
NERAMUMAI LENKIJOJ.
Varszuva. — S try j mieste

noramu-
Stryj 

kilo rimtu bedarbiu
Minios alkanu bedarbiu, 

vyru ir moterų, puolė miesto 
rotusze, reikalaudamos paszal- 
ps. Paszaukta kariuomene 

Septyni as
mens buvo užmiiszti,'daug ki
tu sužeista. *

mu.

Paszaukta 
szove in minias.

ŽUDINTOJAS 100 AUKU 
BUS SUSZAUDYTAS. * ! '

Moskva. — Nika lojus Tra- 
piszkin, kuris nužudė (langiau 
kaip szimta ypatų ir papilde 
daug apipleszimu ir vagyseziu, 
per paskutinius szeszis metus, 
likos apsudintas ant mirties ir 
tomis dienomis bus suszaudin- 
tas. Kaimuotis Dibenko,
kuri Trepiszkinas slapstėsi, li
kos nubaustas ant penkių mo
tu.

Sudas sprendė teisina Arte
lio Za'grobiano, kuris buvo ea- 
riszku sznipu ir isz kurio prie
žasties žuvo 155 revoliucijonis- 
tai, likos taipgi niisprclnstas 
an’t suszautdymo.

pas

Lio-

. Kazimiero Drau
gija buvo prasziusi 
apskrities mokj'klu Tarybos 
leisti atidaryti apskrity ke
lias Lietuviu mokyklas.■ 
szymas atmestas.

— In Brazilija, isz Kauno 
esa nuvykę virsz 1000 žmonių. 
G vveninio

Suvalku

pra-

esasąlygos ten 
nekokios. Daug kas gailisi, bet 
kitokios iszeities nesant, 
prisitaikyti aplinkybėms.

turi

PASKUTINIOS ŽINUTES.
- /

— Reading, Pa. Du vyrai isz 
Philadolphijos likos užmuszti 
kada ju automobilas buvo su
važinėtas per ekspresini treina 
ant Pennsylvanijos geležinke
lio praeita Sereda.

— Rimas.— Kokia tai moto
re Mrs. Violet Albina Gibson 
isz I rlandijos szove isz revolve
rio tiesog in Premira Musso
lini garsu Italijos vyra ir ma
žai jin sužeido.

—■ Keturi mainieriai
su automobiliu važiavo in dar
bu isz Bentleyville likos 
muszti kada ju automobilius su 
simusze su kitu automobiliu.

kurie

u z-

NESISKUBINO IN DANGŲ.
kurie nori— Visi tiejei, 

eiti in dangų, tegul atsistoja 
paszauke kunigas inpaszauke kunigas in vaikus 
laike katekizmo mokslo.

Visi vaikai atsistojo noringai, 
tiktai vienas Petrukas sėdėjo 
malszei.

— Ka1? Ar tu Petruk ne
nori eiti in dangų ? — užklauso 
misi stebėjos k u n iga s.

— Da nenoriu eiti in dan
gų, man czion ant žemes gerai 
—r atsiliepė Petrukas. * ——— . '■ , .. .

BUS GERAI.
— Kiek tu turi motu Jur-

gi?
— Nežinau....
— Juk tau pasako motina 

ar tėvas?
Ugi pasakė, bot užmir- 

o kada ju vela 'klausiau,szau,
tai joje užmirszo.

— Na, tai kas isz to bus?
— Gerai! Neturėsiu metu, 

no ims mano in vaiska, nopa- 
sonsiu ir lyg pabaigai svieto 
gyvensiu, *

rautu Sa-Tautu Sa
kalininkai —

Kyszlia-

savo 
re- 

Atvvko 
i 4 rekvi-

naktį sargyba tain-

VISKĄ PARDUODA IR 
VAŽIUOJA IN BRAZILIJE
Murnikai, Ukm. ap. (“\\” 

kor.) — Iszeivybe isz Lietuvos 
in Brazilija auga. Daug sujudo 
meta savo u.kius, 
varŽvtiniu savo turtą ir 
duoda isznaudotojams 
tams Žydams savo paskutinius 
.kruvinai uždirbtus centus, 

vienas

pasiskelbė iiiusnikie- 
agentas 

Brazilija ir 
duoda patarimus už 10 litu. 
Kiekvienas iszklauses jo pa
tarimu, bėga, lyg prie gaisro, 
skubinasi iszvažiuoti in Bra
zilija. Grinių kaime gyventoju 
29 o in Brazilija iszvažiuoja 10 
žmonių; o isz Musniku apylin
kes susidaro virsz szimto žmo
nių.

Kaunas. — Emigracijos isz 
Lietuvos Brazilijon virto 
siog epidemija, 
kontoros savo 
p r i t ra uk e d a u gy be 

ir
Jau nusiusti tris

' ...------1 . ...... ............

NAUJAS LAIKRASZTIS.
Mariam poles Katalikisakos 

organizacijos ir vietos inteli- 
j gentija pradėjo leisti savaitini 

“Szaltini.” 
buvusio priesz

Szaltinio” pėdomis.
Jau pasirodė pirmutinis nu

meris.
BEDARBIU

DEMONSTRACIJA.
Kovo men. 22 diena priesz 

piet susirinko Vilniuje, 
magistratu apie 
t ui pas Kuzma Kavolių kaime. 
Netikėtai sziam susirgus, p. 
Kuzma serganti insodino in 
roges ir nuvežė jo seseriai, jos 
neradus, 
bedarbiu ir pareikalavo 
prileistu ju delegacija 
iniestog aivos p. Bankowskio. 
Delegacija pareikalavusi pas 
miesto galva arba padauginti 
pietu skaieziu arba duoti dar
bo. Miesto galva prižadėjęs 
pažiūrėti ju reikalavimu ir de
legacija ramiai apleidusi ma
gistratu, o bedarbiu minia isz- 
siskirsezinsi. Kol saule pate
kės rasa akis iszes.

laikraszli 
eisiąs 
4 r

Jis 
kara

tjiiIIHuI

'dli

fl
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parduoda isz 
ati- 

agen-rs

uždirbtus
Murniku miestely yra 
sieks apgavikas Žydas D. 1 
kuris 
ežiams, kad jis yra
iszvažiavimui in

tie- 
Emigracijos 
propoganda 

Lietuvos
vykstaneziu

ties
100 žmonių

iszverte kaimynui.
, kad 

prie

IV

EPIDEMIJA PANEVĖŽIO 
APSKRITY.

Panevėžy ir apylinkėje daug 
vaiku serga skarlatina. Mie- 
žiszkiu kaime beveik visi ser
ga dėmėtąją sziįtinę.

BESZIRDŽIAI ŽMONYS.
Kavoliai, Dusetu valscz. — 

Tūlas K. Žumbakys, 
metu amžiaus, i 
žmogelis, ilga laika dirbo vel- 
Kaimynas P. G. ne per daug 
turėdamas ir sau 
pakinkė kumelaite ir 
pas seseri iii Minkunus. Sesuo 
gi, ilgai nelaukdama, papraszo

apie 35 
silpno proto

duonom, 
nuvežė

pil. Kinki, kuris pakinkė arklį 
i ra budu nuvožė ant Sartu eže
ro ledo ir paguldo. Ligonui 
praszant važiavo keleiviai bu
vo nuvožė ji pas Kuzma ir ki
tus, kur jis dirb, bet tiems ne
priėmus, atveža atgal ant ledo. 
Czia nabagas ir baigė savo gy
venimą.
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užsirasziusiu
Brazilijon.
transportai emigrantu (apie 
700 žmonių) ir daugybe laukia 
savo eiles, kada atvyksianti ta 
‘‘laiminga” valanda vykti 
Brazilijon parsiduoti vergijon

valanda

BAIME TURI DIDELES 
AKIS; ŽYDAI PAVOJUJE.

Kaunas. — Kaimo Rogale, 
Žudiszkas mėsininkas Gadd tu
rėdamas poakes mažas dukre- 
les, kurios buvo rėksmingos,

už 114 litu. Kaip teko pat irti, viena isz juju nubaudė pasigul-
emigrantu sąlygos
yra nepakaneziamos ir 
ar žmogus nuo to sunkaus dar
bo gali pakęsti.
patirti, kad valdžia mananti 

sustab
dyti ii’ isztirti tas sąlygas, 
apie kurias taip blogai kalba- 

Jau senai

I

•1

4 I
■į

Brazilijon 
vargu

Dabar teko

emigracija Brazilijon 
isztirti tas

ma žmonių tarpe, 
laikas buvo tai padaryti.

VAGE MALKAS.
lindikai, Kupiszkio v. (“V.

va 
mik

kor.) — Sziarne'kaime yra ke
letas “specialiu” miszko 
giu, kurie “patogiomis” 
t imis tankiai žiemos laike lan
kosi miszko. Jei kada žiema 
esti pripustyta dideliu pušniu, 
tai tuoj atvožė rastus taip su- 
kavoja, kad miszko sargai 
(nors žino tikrai pas kuriuos 

maiszeliais 
\asa-

sargai

yra) su kerpiu 
gryžta nieko nesuradę.
rio 21 taip pat su kerpiu (nu
pjautu galu rastu) maiszeliais 
atseko podsaka in szio kaimo 
pas nekurios ūkininkus. Pa
kluonėse irk itur apžiūroje su
rado ir priteikė daug pavogtu 
sinoju. Kadangi atrasti sieno
jai sukavoti kitur, todėl inta- 
riamuju asmenų negalėjo pri
kabini. Mis^ko sargai paėmė 
patvadas visusu atrastuosius 
medžius suvežtojo pas seniūną 
ir ąnt rytojaus iszsiveže,

X f

dės ant keliu. Mergaite roke in 
padanges isz skausmo. Tame 
praeit i nėjo pro Žydo narna 
vieniais mokytojas M. Czap- 

girdedamas riksmą 
paleido po kaima 

“pjauna 
krikszczioniszka mergaite ant 
Poszos. ”

Subėgo daugybe žmonių ir 
palicijo, kuri padare krata pas 
visus Žydus, jeszkodami krau
jo. Kaimuocziai susirinkia ant 
rinkaus pradėjo persekioti Žy
dus, kaitra tik užtiko, o Czap- 
linskas surinkias kuopa žmo
nių, pakurstunejo juos idant vi
sus Žydus nužirdint'u. Ant galo 
palicijo apmalszino maisztinin- 
kus, bet Žydai uždare visus sa
vo gyvenimus ir kromus, nes 
yra pavojuje kad ant juju 
krikszczionys da ketina užpul
ti.

linsi; a s,
mergaites 
paskala, buk Žydas

J
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UBAGAS — VAGIS.
Setijai, Lekecziu v'. (“V” k.) 

— Vasario 12 atėjus vienam 
jaunam vyrui ubagaunanat iii 
Szctiju kaima pas Impoliu Gy
li, neradęs nieko namieje, 
apart trijų metu vaiko — pa
vogė nauja kiszenini laikrodu
ku. Ubagas, kaipo vagis 
gautas ir paduotas policijai.

Saugokitės tokiu ubagu!

neradcs nieko

su-
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Kas Girdėt
Žemdirbystes Department o 

pra.no- 
sza kad 1925 m. suvirsz dvide- 
szimts milijonai motoriniu ve-

Vicszu Keliu Biuras

-I

Už pauderi — vyrai atker- 
szino su britva!

Ne, mieli skaitytojai, ne eina 
czionais, apie kokia ten baisia 
žudinsta, kaip tai galima ma
nyt isz pirmutines eilutes, bet 
tikras Amerikoniszkaw atsiti
kimas.

Sztai du studentai isz Kali
fornijos universiteto a'tkerszi- 
no savo pauderiuojanezioms

• *

žinių buvo vartojama. Išz viso 
19,954,347 karai užregistruoti, 

. bet buvo daitgelis valstybiszku 
ir federaliu karu neužregis
truotu.
nuosziinczin už pereitus mrlus.( 

.New York’as dauginmia

karu
Padidėjimas isz 13.4

York’as 
automobiliu u žrog i s t n i v o 
1,625,583. Yra vienas motori
nis vežimas del kiekvieno 
žmonių Suv. Valstybėse.

Pereitais metais už
draugėms — britvom, o tai at- gist ravimus, leidimus, 
šit i ko sekaneziai:

Sztai kada studentes atėjo 
ant mokslo, pauderiavo savo 
noseles, kas labai nepatiko pro
fesoriui Croscou, kuris iszreisz- 
ke savo nuomone, kad jaigu
merginos gali klasojo paude- 
riuot nosis, tai vyrai gali skus
tis taipgi laike mokslo.

1-szgirde tai studentai, ne il
gai lauke taji patarimu iszpil- 
dyt. Ant rytojaus keli studen
tai atsinesze in klasa britvas, 
puodukus, muilą, szepetnka ir 
t.t., ir pradėjo laike mokslo 
skustis ant ko profesoris Cros- 
cou sutiko ir pagyre studentus 
už taji pasielgimą.

Koki inspudi padare tok is 
pasielgimas ant merginu, gali 
dasiprast, kad po tam daugiau 
nepudriavo savo noselių 
pauderiu — vale tau, vale man.

su

Laikraszcziai placziai apra- 
sze apie tūla Amerikietia, kuri 
ana diena sugryžo isz Europos 
atsiveždama su savim maža 
szunvti sverenti keturis sva
rus, kuris buvo aprėdytas in 
kailinius idant nepagautu szal- 
ti. Szunvtis turi tamspecialisz- 
ka tarnaite, kuri szunycziui 
nuszluosto uosi. Szunytis turi 
pirsztinaites arba ezeveryku- 
czius isz minksztos skaros. Už
laikymas tojo szunyczio kasz- 
tuoja moteriai keturis tukstan- 
ezius doleriu ant meto.

Žinoma, žmonys isz to labai 
piktinasi kad užlaikymas taip 
mažo szunyczio tiek daug kasz- 
tnoja, o daugybe szeimynu tu
ri užsilaikyt per metus už daug 
mažiau. Ka manyt apie tokius 
žmonis, kurie nežino kaip nau
doti pinigus. Motere, kuri turi 
taji szunyti, jaigu jojo neturė
tu — iszduotu pinigus ant kito
kiu kvailybių. Sziaip ar taip, 
ineiga tosios moterėlės iszeitu 
ant visokiu nieku.

Žurnale ‘‘Christian Herald 
isz New Yorko paskelbė savo 
metini suskaityma parapijonu, 
prikalusancziu bažny ežioms.
Pasirodė, kad parapijonu 1925 
metais Amerikoje butą netoli 
47 milionu. Per metus padau
gėjo 807 tukstaneziais. 
ginusia parapijonu turi Kata
likai; būtent, virsz 16 miljonu. 
Paskui seka Baptistai su 8 mi
lionais, Metodistai irgi su 8 
milionais, Presbyterai su 
dviem milionais. Žydu suro- 
kuota 357,000 bet rokuota tik 
szeimynu galvos, o ne visi na
riai. _________

Nesenei Pennsylvanijoi per
ėjo byla, kuri suszelpineja ir 
iszmokina neregius vaikus nuo 
pat gimimo. Valdže moka ant 
užlaikymo ir mokinimo tokio 
nelaimingo kūdikio po $1.50 
ant dienos. Jaigu motina geis
tu savo neregi kūdiki atiduoti 
po valdžios priežiūra, lai raszo 
pas Blind Babies Home, Sum
mit, N. J. kur vaikai buna mo
kinami ir prižiūrėti i>er Penn- 
sylvanijos valsti, kada užbaigė • « • • « a * *

*

Dau-

5.8

milionais,

pirmutinius mokslus 
siuneziami in Overbrook arba 
Pittsburgho mokslaines.

Jaigu randasi tarp musu 
vaikai, kurie yra gimia nere
giais, nevilkinkrte atiduoti 
juos in taisės prieglaudas km* 
valstija jeis rūpinsis, duos ge- 
m mokslo ir iszaukles ant geru 
ir naudingu žmonių, kurie pa
tys užsidirbs ant savo gyveni
mo ir niekam ne bus sunkeny
be. Taja byla irtkure poni Mrs. 
John A3<den, kurios rupeseziu 
perejo ir likos užtvirta.

nevilkinkfte

*

buna
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Padaryti Angliakasiams
I 1( • I t t t '

Prailgintas padas ant “Ball-Band” (rau-

ISZVARE DUKTERIA IR 
-ŽENTĄ ISZ NAMU.

• ,, j

donos boles) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.
Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band

t 1

H

gumines kurpes, kurios čionais pažymėtos 
—Lopac ir Himincr.

\ PaŽiurčk kaip jos yra padarytos
• Ji* '

’f ” f
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Lietuviszkos Pasakos.
1 11 ..... .  "■-"T

dauginus nieko nematyt. Pa
misimo sau: ka tai giliuoju 
man las vienas vyfas, kad jis 
butu ir drueziauses! Jis dabar 
taip knarkszczia, duosiu syki 
su peiliu — jau jo ir norą. Taip 
jisai mislydamas eina paleng
va prie stalo, nes užstalėje bu
vo ju peiliai sudėti. Pasiėmė 
peili ir eina prie lovos. Jam be-

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
< ■ ... ..... . ............................
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Apie Maurika, kuris dykos 

duonos jeszkojo.
Buvo sau toksai žmogus, va

dinosi Mauri kas; užsimanė ji
sai dykos <1 nonos jeszkot. Eina 
sau viohas keliu, susitinka dri- >l - . ■

einant szliva isz pastales kapai 
už dzvamba'klu! Žmogžudissu- 
riko in pikta gvolta, katinas,

r

už dzvamba'klu! Žmogžudis su-

iszgirdes baisa svetimo feno- 
nuo pecziaus,

tino draskyt! Žmogžudis—dieg
ti per duris: ežia žąsinas, išz 
popeczkio iszpuole, girgsinda-

RA IMm

A BAN D Drigantas •klausia: 
Maurike, kur tu eina ?

M 4 4

vVrai!”
F

abudu

ubonw 
Kaulys/j jgauta

4 4

kos duonos jeszkot. 
ir mane,, busime du 
“Gerai!” ir eina jie 
drauge. Biski paėjus susitinka

Kur jus, vyrai, einat.” 
” “ Pri

Jau

gaus, striokt
kaip pradės žmogžudžiai krn-užsiro- 

, ir t.t. 
isz kuriu 

pra- 
vieszkeliams, 

keliu 
vieti-

suimta $260,619,621., 
pinigu $177,706,587 bus
leisti valstybių 
$19,124,014* valstybių

$48,396,471 
niains keliams.
bonams, ir

Ar vėl pasirodys kitu iiiflu- 
enzos epidemija!

Raportai isz Anglijos, Mek
sikos ir Rusijos gal relszkia 
kita influenzos ir plaucziu už-
degimo epidemija.

Apie dvi savaiti atgal, gan
dai .dasieke Amerika apie in
fluenza. Rusijoj, kad ligonbu- 
cziai Leningrad’e ir Maskvoj 
taip ligoniais prigrūsti kad 
negalima nriimti tuikstanczius 
kitu ligoniu.
Sveikatos Biuras New York’e

Science 
Service užtvirtinant tuos gan
dus. Sako kad ardžiausia 
domi ja nuo 1891 metu.

Rusijos Viėtfzos

pasiuntė praneszima

opi-

Raportai isz Anglijos pra- 
nesza kad nors influenza 
visa žiema

per
užpuolė Anglija,

didžiausias laipsnis dasiektas
pradžioje sziu metu.

Ilennosollo 
sostapile, taipgi pranesza ligos 
pasirodijima.

New York’o valstybėj ^taip
gi daugybes žinotini influenza 
serga. Savaitei prasidedant 
Kovo 7, New York’e 462 mirė 

76

ir
Meksike

, SonoroS

nuopl aucziu uždegimo ir 
nuo influenzos.

Krosnos valscziaus, Iszland- 
žiu kaimo 
ant savo 
paėmė žentą Jurgi Lastauska, 
kuris innesze 3,000 litu 
gaiš ir 5,000 lit. vekseliais da-

Jurgis 
dukters

Grobi i kas 
Jadvygos
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Yra smagiausios kurpčs kurias

“Ball-Band” gumines kurpes yra padary
tos del ilgo nešiojimo.

Užsidek porą. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
atrodo.
bile kada nešiojai.
Gali gauti “Ball-Band” debatus, Lopacs ir 

Himiners, balta, raudona ir juoda 
spalva.

Į Visi krautuvninkai juos parduoda. 
zinrPlr rlol bolidą. ?ŽiurCk del raudonos bolčs.

\ f .1 J * ■'

Mishawaka Rubber & Woolen M f g. Co.
460 Water Street Mishawaka, Ind.

<.1 # " 1 ! 1

“Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies”
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” “Dy- 
Priimk

i I
\a

buliu:
4 4

imkit ir mane!” “Gerai.”
■ *, *' >*

dabar eina trys vyrai. Susitin
ka kuili: 
te!” “
“Priimki! ir mane, busime ke
turi vyrai.” “Gerai!” Ir taip 
susitiko oži, avina, kalimi, szu- 
ni, žąsiną ir gaidi — visus pri
ėmė in draugyste.

Eina jie dabar, eina; jau pra
dėjo temti; prieszais giria, val
gyt visi peralke — lenda in gi
ria.

Eina, eina per giria, beeida
mi pamate toli krūmuose — 
spingso žiburukas. Eina jie ant 
to žiburiuko, tik mislina, gal 
gaus ar nakvyne sziokia tokia, 
ar užkąst biski, ar ka.

Prieina artyn, Maurikas už- 
. baudė, kad visi tyliai eitu prie 

griiiczutes. Priėjo, pažiurėjo 
per langeli: žvake dega, de-

C l
Dykos duonos jeszkot! 

’’ “Gerai.

4 i
Dykos duonos jeszkot.

kur jus, vyrai eina-

mas žnaibo blauzdas. Isz puola
per duris in priemene; avinas 
su ožiu tuojaus rože po ypa, bu
lius nutveręs pakele ant raku 
labai dailei, kad žihogžudis at
sidūrė pas antras duris. Isz- 
spruko per duris lauk, czįa kui
lys nuo skiedryno eme blauz
das ardyt; žmogžudis in giria 
tekinas, drigantas ja pasivy
damas su visoms keturioms in 
kupra, o gaidys per visa ta lai
ka nusigandęs ant laksztos vis 
tik szaukia, kiek galėdamas: 

kut kudakszt
Žmogžudis isztrukcs

Iius nutveręs pakele ailt ragu

J

kut ku-< 4

dakszt!”
isz to baliaus pareina prie kitu; 
tie isz tolo jau ji pasitinka ir 
pradeda klausinėt, ka jisai ma
te ir ka girdėjo. “Broly ežiai, 
sako, jau jus veluk ne neklau
sinėkit: kaip tik nuėjau, apsi
dairiau — nieko nematyt; in- 
ejau in vidų, žiūriu— guli žmo
gus ant lovos, daugiau nieko

■> *1*4.1 Xlll «k JUfcn.*. IIMiW

lies. Iszlkihis nesusipratimu ir 
nesutikimu, tėvas testamenta 
sulaužė ir savo žentą ir du ke
ri su mažu vaiku iszmote, taip 
kad jie priversti buvo glaus
tis kitur. Koks tai žmonių su
žvėrėjimas!

SKAITYKITE “SAUI.E”

■lf

W. Sznėideris ir Sunūs 
> * ■ i * k > V J n
GRAĘEORIAI.
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Patarnaujamo simpatlszkal, 
mandagiai ir pigiai, 

vestuvėms
i

k' v

Automobilini 
kriksztynoms ir tt.

Boll Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

'Ji ’ f ♦ * J 4 * •* I i M

szimts žmogžudžiu aplink sta
lu apsėdo, pinigu krūva prisi
pylė, ir sznekasi tarp saves.

Maurikas sako: “vvrai. da
bar kožnas surikime ’savo bal
su, kaip tik katras galime!” 
Ugi kaip užriks kožnas savisz- 
kai, net iniszkas skamba! 
Žmogžudžiai pėrsigande — per 
duris laukan, aidisz in miszka; 
pasiliko tuszcžia grinezute.

Susiejo visi deszimts dyka
duoniu in vidų. Maurikas ap
žiurėjo visų žmogžudžiu gaspa- 
dorvsta. Rado visokiu valgiu,

ant lovos, daugiau nieko 
nematyt. Pamislijau sau: kad 
tas žmogus ir drūtas, ale asz 
jam tik galiu &ala padaryt. Už
ėjau in užstale, pasiėmiau pei
li ir einu pamaži prie lovos. O- 
gi mat, po stalu gulėta prreipu- 
tusio kalvio: jis mane capt! už 
dzvambaldu su replėm; isz tos 
baimes asz bėgt prie pecziaus, 
ogi ežia gule'ta keturiu bobų su 
krtrsztuvais — tos bobos man 
in krutinę su karsžtuvais! Asz 
nuo pecziaus prie duru, ežia 
peczkuris man per blauzdas su 
karszla kaczerga, kad blauzdos 
snirgdaiftos • net* sznypszczia! 
Sziaip taip iszsiritau per duris 
laukan in pringi, ežia keletą 
vyru kratyta kratini: kaip nu
tvers mane ant szakiu kratyt, 
kad net kaulai braszka! Iszsl- 
vereziau laukan: ežia ant 
skiedrynes vyru kapota mal
kas: jie pasivydami eme mano 
blauzdas kapot! Ogi kitu pa- 
sziureje kulta — tie, iszgirde 
kliksma, atbėgo su spragilais 
ir pradėjo žvangyt mano kup
ra! Tai vis, dar nieko, broly- 
cziai, dar vis tik iszlikau gy
va^: vis davė, davė jau man, 
kiek tik tilpo! Ale dar daugu
ma gulėta ant aukszto: per vi
sa ta annideri ir kol tik isz- 
girst dar galėjau, jie tiktai vis

u

dorysta. Rado visokiu valgiu 
gėry m u — visa laba. Biski pa- 
sisznckucziave apie tai, kokia 
baime padare žmogžudžiams, 
pradėjo kožnas dairytis, kad 
ka gaut vakarienes. Maurikas, 
kaipo gaspadorius, pirmas pra
dėjo apie tai szneket: “vyrai, 
viskas iii szali, sznekekim, kas 
ka valgysite:.asz turiu mėsos, 
ragaisziit, duonos, ko tik noriu, 
o tu drigante, ko esi.”'’ “Tai 
man duosi koki goreziu avižų 
ir gana bus.

Man duosi
O tu, kuily ?
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nerasite kito tokio
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dūmų draugo kaip
i i » b i »

l D V
Eikite tiek toli, kiek norite, praleiskite tiek 
pinigų kiek norite, nerasite kito tokio dūmų 
draugo, kaip Camel. Nes Camels yra pada- 
romi Jš pannktiniausio tabako koks auga 
pasaulyje—jie niekad neatbukins jūsų sko- 
nio, nežiūrint kaip dažnai juos rūkysite.
L / * ■' • / *■ «•" J . | 1, , 1
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Camels yra karalius tabako mišinių—jie nie
kad nepalieka cigaretinio atsidavimo. Visi

M 4 «

rūkymo smagumai—štai užganėdinimas, 
kurį Camel siūlo milijonams rūkytojų.

1 « • J > •

Į vieną tik šitą cigaretę rūšį yra sukoncen-
. .F, .‘truota tabako pažinojimas ir išsilavinimas

t W ii ■
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Camėl
#

i

didžiausios tabako ekspertų organizacijos
ii . . . ' . f • Ii Ji Y f Ii' ’1 * .. .

pasaulyje. Niekas nėra pergeras įvynioji- 
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Rinktiniausias Turkiškas ir
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mui į Camels.
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Amerikoniškas tabakas, gabiausias jo sumai
šymas, puikiausi cigaretų popiera specialiai 
-r-. ... y- r, Ji, , A, -Francijoje padaryta. Camels yra tobulybes 
galas tarpe cigaretę—geresnių cigaretų ne
gali būti padaryta.
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Jeigu jus dar nežinote Camel kvapihgurrio ir
. . . ,-Į I j . K p ■ ' . " ' ‘ • I ll ’ ‘" ?

malonumo, išmėgink juos. Pažink pats sau
1 ' J

tą džiaugsmingą skonį, kokis buvo kada nors
4

Y 4 f
įmaišytas cigaretuose. Imk Camel!

vvrai

O tu, buliau!” “O tu, buliau!” 
pluokszteli szie- 

no.,, “O tu, kuily?” “Man gal 
bus sziokiu tokiu pamazgų?’ 
Ir taip: szuva sutiko ant kaulu, 
kurie liks nuo Mauriko, ožys su 
avinu gavo szieno, katinas — 
gabala spirgės, žąsimis — avi- 
žir, gaidys — miežiu.

Po vakarienei pradėjo reng
tis gult: žmogus atsigulė ant 
lovos, 
sziuro,

I i

1 *

reke: “paduokit szia! paduo
kit szia!” Jau kada ten butu 
padavė, butumet manos, broly- 
ežiai, neinate.”

Žmogžudžiai iszgirde, kad 
tenai tiek daug yra vyru, iszsi- 
žadejo ir pinigu ir grinezios ir 
net isz to miszko iszsinesze in 
kita.

Maurius-gi ant rytojaus ryte 
pabudęs, pinigus in maisza su- 
seme ir iszejo su visais vyrais;

drigantas nuėjo in pa
balius priemenėj pas 

duris atsigulė, ir ožys su avinu 
taipogi priemenėj gavo vieta, 
kuilys ant skiedryno atsidre- 
be, katinas ant pecziaus užsi- 
roglino, szuva po ^talu susiran
gė, žąsinas in popeczka pasi- 
lindo, o gaidys užsilcke ant lo
vos.

Sumigo visi. Tuo tarpu, jiem 
ežia elgentis, žmogžudžiai taip 
pat ne snaude. Iszsigande nuo 
baisaus balso dykaduoniu vy
ru, jie kaip iszpuole per duris, 
taip ir be»go vi'si viena kupeta. 
Bebėgdami taip pailso, kad jan 
toliaus bėgti negalėjo. Sustojo 
pasilsėt. O tarp tu žmogžudžiu 
buvo vienas durnius; ne taip 
durnius, ale la'bai kytras. Tas 
kytniolis sako žmogžudžiams; 
vyrai, kaip jus sau norit, o asz 
eisiu pažiūrėt in 'grinezia, kas 
ten taip surėkė. Jus ežia pa- <■ i •* i ♦ v. • a

nusipirko dvara, jisai gyveno 
gerai ir tuos visus vyrus užlai
kė dykus ir gerai szere, iki kolk

katras gyvas buvo.
Toliaus bus,

t«
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laukite,. o asz, apžiurėjas, su- 
gryžsziu.” Tai patfakes atsisu
ko ir eina atgal. Atėjo prie 
griiiczutes, žiuri — nieko ne
matyt. Prasidarė duris—nieko 
negirdėt, antras—nieko. Žiuri,

gryžsziu.

vienas žinogus guli ant lovos,
1 11 ■' k| i ..ii' 1 '
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Geraa ateinam naudojimai . ■ .) 
> < v Hnimantat 
Pain-Expelleris

lUuM«ntaa

Kuomet reumatiantaa ar nauralgŲa 
varvina jua, ištrinkite akeudamaa 
vieton Uuo atsakančiu kaimyninių 
Uaimantu ir tuojas pajausite paleav- 
yĮbimų»^L j k — ,
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Meiles Szvente
Isz Japonijos legendų.

apvaikszczioja 7 d. Birželio. To 
apvaikszcziojimo pradžia žūva 
tamsioj praeityj, o remiasi ant 
sekanezios poetines legendos.)

Danguj, ties krantu Sidabri
nes upes, kuria Europieeziai 
vadina “Paukszcziu Keliu,” 
gyveno kadaise gražioji Sioku- 

« « « • «« r izio, duktė karaliaus Saules. 
Tai buvo labai doringa mergi
na, kukli, noriausiai dėvėjo pa
prasta, kuklia suknele. Per isz- 
tisaa dienas, darbingai ausdavo 
auszrines spalvos rožių med
žiaga, vietomis perjuoszta mig
lotu sidabriniu szeszeliu.

Karalius — Saule pastebėjo 
duktes liūdnumą bei paniūri
ma ir visomis jėgomis stengėsi 
ja pralinksmint. Matydamas, 
kad jokios priemones neduoda 
geru pasekmių, nutarė ja už 
vyro iszleist.
,, Jo žvilgsnis krito in Maža 
Piemenį, vardu Kinczinga, 
szaunu vaikina, kuris ganyda
vo banda gyvidiu ties Sidabri
nes ys krantu. Karalius- 
Saule turėjo vilties, kad tok is 
vyras pralinksminsiąs savyj 
užsidariusia, liūdna Siokuzio— 
ir neapsiriko.

Netrukus karalaite lygi to
kiam laipsniui atgijo, kad net 
visiszkai užmirszo szaudyklc 
ir tuple adata. Tokia apsileidi
mas ir tinginyste karaliui ne
patiko, o priskaitydamas kal
te Mažajam Piemeniui, nutarė 
jauna ja pora persk irt.

Insake Kinczinga i persi- 
kranstyt in kita upes krauta, 
ir leido snsieit jaunajai porai 
tiktai viena karta in meta, 7 
diena Birželio. Karalius-Saule 
suszanke milijonus balandžiu, 
kurie isz savo sparnu sudarė 
tflta, per kuri ir pere jo Maža- 
sai Piemuo in kita upes puse. 
Tuomet balandžiai iszlakste po 
namus, o verkianezioji žmona 
ir nuliūdęs vyras ilgai liūdnu 
žvilgsniu kits kita lydėjo.

Vyras vėl ganė banda, 
žmona priesz

• audimo griebėsi

Vaukegane dvi kūmutes suėjo, 
Ir tuojaus persiką*!bėjo, 

‘gana buvo su žodžiais, 
Szoko ant viena kilos su 

nagais. 
Nusitvėrė už kudlu, 

Didesne mažesne mete ant 
grindų, 

Butu visas kudlas nurovus 
Kad nepriszoktu žmogus. 

M a žesne i szgial bėjo, 
Ir vaina nustojo, 

Isz to viso pasidarė ne kas, 
Pas vaitu užmokėjo ugadas. 

O gerai užsimokėjo, 
Ir namo parėjo. 

Argi no puikios misiukes, 
O jus kvailos avukes. 

j‘< ik
Ten kur IIlinojui buvo ve-

y 

y

Tamsi Naktis
Gyvenimo Vaizdelis.

... ... i

II 1

tame Aleksoto kalne stovėjo 
sena — žemen sulindusi trobe
le, kurioje gyveno Jonas Kur-, 
tinaviezius. Dar iszvakaro joj 
buVo pastebima szioks 
gyvumas; per mažus — aprū
kusius langelius iszsiverždavo 
szioki-toki spinduliai; 
varsa margindami balta 
ga; grincziojo dnivo pastebima 
ta i nsn s szcszo Ii a i, 
ežiais pasigirsdavo 
tvirtas — grūmojantis vyrisz- 
kas, tai sz vėl nūs moteriszkas, 
tai silpnutis vaikiszkas. 
taip visa nakti, tik 
Kurtinaviczinus

N uosiai lai nuo miesto tiugsz-;

toks

rausva 
snie-

o ret kar
kai e n i tai

tai

kartojo Ka-

Bėgsi ?...

SUDEGINO PACZIA IR SAVO UOSZVIA. viens sau kalbėjo Kaziukas.
Ir staigu kersztas ir 

riszkas įnirtimas apėmė 
vaiko esybe; jb.ai nubalo, su
drėbėjo ir ruszcziai pažvelgė 
in mieganti tęva.

— Asz tau... atkerszysiu.,.. 
kilo Kaziuko sieloje
Jis susijaudinės bėgiojo po 

I grinezia, paimdamas rankon

ŽrVO-
visa •*41 /♦
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Praejta. sanvaitia raszeme apie Tamoszm J tilt, 50 metu,
narna kuriame radosi jo
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praszymas ir raminimas, 
isz namu pasiszalinimas.

— Reik bėgti kol dar jo 
namieje nėra 
ziukas.

— Kur-gi sunęli, 
ir vėl sudejavo motina.

Nors ir ilgai galvojo Kaziu
kas, bet v ištik nesurado vietos 
kur butu galima bėgti. Moti 
nos genezių nebuvo, nes nasz- 
laite būdama isztekejo už vy
ro. Gi bet-gi pas levo gentis, 
tai vis vien ka ir nuo ugnies 
ant žarijų.

— Mamyte, asz noriu 
gyti. Ar nėra, duoneles? 
valandėlei paklausė Kaziukas, 
norėdamas tarsi užmirszti tas 
neinvykdomas svajone!*.

— Ten stalcziui dar 
plutele — dejuodama 
motina. Priėjės Kaziukas prie 
stalo, iszsitrauke stalcziu ir 
radęs sudžiuvusia juodos duo
nos plutele, užsibarste druska. 
Suvalgo užsigėrė szalto van
dens ir pradėjo autis kojas, 
žinodamas kad apsiavusiam 
bei apsirengusiam .daug leng
viau bus slėptis szaltojo kūtė
je nuo žiaurios tėvo rankos.

Ona ’ 
tamsioje 
dejuodama mosuodama isz- 
laužta ranka in visas szalis. O 
Kaziukas apsiavęs ir 
kes vienu lopu ir tai dar 
plyszusiu szvarku retkareziais 
iszbegdavo gatvėn pažiūrėti 
ar dar nepareina tėvas.

Oi!... Oi!... Vieszpatie!... 
perstojo dejavo motina.

Trumpa žiemos diena greitai 
praėjo. Prieblandoj ant girgž- 
danezio sniego pasigirdo smar 
kus Kurtinavicziaus žingsniai, 
kuriu garsa nustelbė keiksmu 
aidas; Ona už krosnies visai 
nutilo; ji lupas sukandus aeziu 
didėlėms pastangoms susiturė
jo nuo dejavimo, mosuodama 
iszlaužta ranka in visas szalis. 
Troboj jau buvo visiszkai 
tamsu, kada

mintis.

val-
— po
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Jis susijaudinės 
paimdamas

lai basli tai kaczerga. Tik stai
gu jo žvilgsnis apsistojo ant 
pasuolėj gulinezio kirvio. Vai
kutis tuoj prie jo pribėgo, su
eziupo kirvakoti drebanezio- 
rnis rankomis ir iszkeles 
augsztyn prisiartino prie tėvo.

Žmogžudį!... asz tau 
parodysiu — sznibždejo kūdi
kis virpanezioms lupoms. —Tai 

rytmety j 
grincziojo 

nuostabi tyla užvieszpatayo.
Jonas savo gyvenime buvo 

žymus kaipo girtuoklis, kuris 
Kauno priemiesty j Aleksote 
nerasdavo sau konkurento. 
Nors dar jauno amžiaus buvo', 
tacziau, girtuoklystėj neužėmė 
paskutines vietos didžiausiu 
alkogoliku tarpe. Jisai isztisas 
dienas ir naktis sėdėdavo 
smuklėj vienminczįu draugu 
tarpe ir atiduodavo paskuti
nius centus smuklininko iždam 
Vakarais, gryžes namon, daž
niausiai be jokios priežasties 
keikdavo savo moteri Ona, 
kuri bent kada mėgindavo ji 
nuo to nedoro inproezio per
kalbėti. Bet to dar neužtekda
vo. Džniausiai po tai keiksmu 
audrai kildavo
Ona, būdama, loto ir szvclnaus 
budo moteriszke, didele szird- 
gela košdavo neteisingus savo 
vyro keiksmus bei musztynes. 
Panaszios scenos 
cziaus szeimoje labai dažnai 
kartodavosi. Nuo žiaurios Jo
no kumszties kentėdavo ne 
vien Ona, bet ir sūnūs Kaziu
kas, kuriam dar buvo tik asz- 
tunti metai užstoję. Tszgirdes 
žvcriszka tėvo 
keiksmus 
marszkinis pro duris 
davo slėptis kokion-nors tusz- 
czios kūtes kerten. kad iszven- 
gus negailestingos tėvo rau-

Tokiu silpnu pasirengi
mu vaikutis žiemos metu ne- 
isztveres dideliame szaltvje 
pamažu, slapta gryždavo griu- 
czion.

naktis

buvo 
atsake

isztisa die p n sėdėjo 
i užpecZkeje, liūdnai 

mosuodama

Asz tau parodysiu, ka roiezkia 
nužudvnias mano motinos. Už 
ta darba, asz tau dabar Imsiu 
atkerszytoju. Tu nužudei, gir
tuokli, nieku nekalta mano 
mamyte... kuiTnianc globojo ir 
mylėjo. Jeigu žuvo mano laime 
tai žūk ir tu nedorėli 
kirto kūdikis kirviu tėvui gal
von.

Jis kirtęs tėvui k i iv i u ghl- 
von, skubiai iszbego isz grin
ezios, bet ir durti nebsuskub- 
damas uždaryti. Ilgai dar jis 
girdėjo tėvo dejones, kurios jo 
sieloje šukele

- ir
M

isz West Union, Ohio, kuris padegu
nes jam nubodo jeises dažiu- 
jojo paveikslas ir sudegusis 

prasidėję jojo teisinas už uužudinima mote
rių per sudeginimą ju.

serganti pati ir nerege uoszve, 
rineti ir jomis rūpintis. Sztai 
namas. Dabar

• smarkiausia *
audra... pagaliau viskas nutilo.

Kaziukas suprato kas atsi
tiko. Jie žinojo, kad kas tai 
nepaprasto invyko... bet kas!... 
Jis negalėjo to insivaizdinti 
pilnumoje suprasti — pasek
mes atro.de visai paprastos.

— Asz turbut sapnuoju — 
mintijo Kaziukas. Visi tie iu- 
vykiai tai nėra tikrenybe.

“Aiszku... tai — sapnas... 
Kaip tai! Mamyte nužudo tė
vas, o asz tęva 
sapnas, o ne tikrenybe.” To
kios tai mintys jam ramumo 
nedavė. Vidujine jo sieloj aud
ra baime jame iszszauke ir jis 
pradėjo nerimauti.

Gatvėj speigas didžiausias, 
sniegas girgždėjo po kojomis 
praeiviu, 
savo letena laike apkabinęs vi
sa gamtos grožyme. Szvieaios 
žvaigždes mirgėjo dangaus 
auksztybeje, visoj gamtoj nuo
stabus ramumas vies z pa tavo. 
Tik Kurtinavicziaus namuose 
mirtis buvo pavergusi sayesp 
visa gyvybe* Szaltojo kuteje 
drebėjo isz szalczio ir baimes 
Kaziukas, dar nesenai nužudęs

• »f

Baisu darba atliko szia nak
tį Kaziukas. Bet keno tai kal
te ? Girtuoklio tėvo kasdieninis 
žiaurus pasielgimas su motiną 
ir juomi paežiu, szalde jo szir- 
dyjo tėvu meiles ir pagarbos 
jausmu. Jo keiksmai ir žverisz- 
ki darbai auklėjo vaiko szirdy- 
je, nors ir nepastebimai, žiau
rumą. Jis nuo pat pirmu kūdi
kystes valandų, kada jo protas 
jau sziek tiek pradėjo bręsti, 
nematęs nei karto blaivaus ir 
maloniai su motina apsieinan- 
czio tėvo, o visuomet vien asz- 
aras matydamas nekaltos savo 
motinos ir girdėdamas tėvo 
keiksmus, neturėjo progos tin
kamus savo szirdyje iszaukleti 
jausmus.

Iszkart dar ir mažiausia tėvo 
sudejavimas daro kūdikio sie
loje tam tikra Inspudi, bet il
gainiui prie .to visai priprato, 
kad jokios domes nekreipė* •

Negailestingas szaitis skver
bėsi per kiekviena, nors ir-.ma
žiausia grinezios plyszeli. Beto 
per atviras grinezios duris 
szaitis ėjo vidun visu pilnumu 
ir du lavonu greitai susealo ak
mens kietumu.

Pagaliau szaitis insiskverbe 
ir kuten, kame sueziupo negai- 
lestingon savo letenon jauna

užsivil-
su-

T 
selka nąszles su jaunikiu 

Susirinko svecziu visokiu 
Senu ir jaunu, „ 
Bobų ir mergų.

Na ir dvi bobeles susinipeziavo 
Su nagais viena kitai 

plaukus szukavo, 
Vyras pamate, kad jo bdba 

musza, 
Sztai ir jisai insikiszo.

Sa vo
Na ir kitai per terla užgavo. 

Boba pargriuvo, 
O mat nedrūta buvo 

Nuo žemes paszoko, 
Prie žmogaus priszoko, 

Ir suszuko:
‘‘Ar'tu žinai, 

Ka užkabinai?”
Szliperi nuo kojų nusitraukė, 

Žmogeliui per veidą ypa 
patraukė, 

Ant to ne užsibaigė, 
Ba bobele stragi, 
Nubėgo pas lojeri, 
Skunda padare, 

Bet nieko nenaudojo 
Ne nelaimėjo, 

O tu nelaba boba, 
Su savo atvoga, 

Jaigu esi nedrūta, 
Tai namieje del tavęs vieta.

Eliza bet e buvo
O pagonkos norėjo vyniotis 

abidvi, 
Na, ir viena apsivyravo, 
Sziaip taip vyreli gavo, 

Kita taip, szirdeles, perpyko 
Jog suėmus savo rikus isznyko.

Tai mat, ka piktumas daro, 
.Jog mergina net in Brazilije 

iszvaro;
Bet kad namieje sėdėtu 

Vis bile vvras susimylėtu
E, nėra ko abejoti, 

Ne reikė toli jeszkoti.
Kaip mergina nemiegos, 

O gerai pasijeszkos, 
Tuojaus apsivynios, 

Ir linksmai sau giedos;
y

bobele užvadavo,

y

gatvėn

be
kampeliRados ramu 

už parvirtu-.
keikdamas

musztvnes.

Kurti na v i-

szauksma 
sprug.davo

ir 
vien- 

ir beg-

.Kurtinaviczius, 
atvilko ja viduriu aslos ir pa
laukes keletą sekunda 
kiu balsu suszuko:

— Asz tau parodysiu...
Jis priėjo prie krūvos malku 

iszsirinko geriausia basli ir

stale j.
priesz-kambryj
sios statines, atsisėdo ant že
mes, sunėrė rankovesna rankas 
ir paskendo svajonių sūkuryje. 
Jisai svajojo apie tai, kaip tai 
butu gera gyventi be tėvo, tu
rint tik viena mainyte. Asz1 prisiartinęs prie nelaimingo- 
persisaindycziau kur-nors pie

ma- va be jokio žmogiszko atjau- 
koki • 

galima butu ne-
o

mainvte.

smar-

nios pradėjo jai szerti <per gai kirviu. Tai

U

!
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meniu galvojo Kaziukas, 
mute taijjgi rastu 
nors uždarbi; g< 
maža užsidirbti, 
uždarbio neimlu kam. Pirktij- 
inein tuo kart karvute, duone
les,

sau

iszleisti to

tuno.
taip vos g)va 
girtuoklio ranka dar rode sa- 

galybe. Su pasigėrėjimu 
(asai girtuoklis szi karta nni- 

savo žmona, kuri nei vie
no žodelio neprataro jo žve- 
riszkam pasikėsinimui.

Girdėdamas Kaziukas moti
nos dejones sudrebėjo isz bai
mes. Intrnko jo svajonių gran- 
dinys ir visa dome buvo nu
kreipta ton baision žmogžu
dystes scenom

Valandėlei trukus ir vėl pa
sigirdo muszimo aidas. Mato
mai tasai girtuoklis dar norėjo 
persitikrinti ar nepratars toji 
nelaiminga moteriszke 
bent vieno prieszingo žodelio. 
Ilgai Kaziukas klausė tos sce
nos ir dažnai sau state klau
sima, kas tai ten galėtu būti.

— Kas ten tokio vra? — 
tarė viens sau Kaziukas, 
staigu nutilo dejones ir 
girdo sunkus tėvo žingsniai 
einanezio arezian stalo; 
viskas nutilo. Tėvas 
prie stalo ir ramiai po 
audrai snausti pradėjo.

Nors moteriszke jau ir 
gulėjo, o žiauri

vo
Ibuvo

Kurtinaviczius 
gryžo namon. Beeidamas 
kniubo ant slenksczio ir smar
kiai sukeikė. Palikes atidary- 
tas duris., per kurias ėjo vidun 
szaitis didžiausiais kamuoliais, 
atsistojo vidury aslos ir smar
kiai suszuko:

— Kaži! Ona! Kaži!...
Iszgirdusi Ona ta szauksma 

ir žinodmas kad jo įnirtimui 
nevalia, prieszintis, drebėdama 
iszejo isz užkrosnio.

— Greieziau užžiebk 
pa — dantimis grieždamas at
siliepe girtuoklis.

Kaziukas dideliu 
apmirimu žiurėjo pro 
duris ir girdėjo tėvo 
jima. Jis dabar buvo pasislė
pęs priesz-kambario
Jis mate, kaip sužibėjo degtu
ko liepsnele ir užsidegė lempa

su
szenaujais 

grinezios 
pa

o szaitis nemalonia

o jo 
valia prie 

ir netrukus 
seniau

savo
i

Karalius-Saule, kaip 
gėrėdavosi duktes darbingu
mu.

Kai naktis ateina ir tukstan- 
cziai dangaus žiburiu sužiba 
dangaus auksztumoj, insimyle- 
jusi pora atsistoja upes pa- 
krasztyje. Ir žiuri in save isz 
toli, belaukiant su nekantrumu 
7 dienos Birželio, dienos pasi
matymo.

Pagalios prisiartina laukia
moji diena. Jaunos žmonos nu
siminimas neturi ribų, jeigu 
lietus lyja, nes tuomet dangisz- 
koji upe patvinsta ir nunesza 
balandžiu tilta, o perskirtieji 
vėl turi laukt per isztisus me
tus pasimatymo. Kuomet gi 
diena buna saulėta ir graži, 
balandžiai savo sparnais nutie
sia mažoms savo ponios koja- 
lems tilta. Tuomet jinai su pla
ka nezia szirdimi 
dangiszka upe ir puola glėbin 
savo vyro, gražiojo Mažo-Pie- 
menio.

Tatai visi Japonai szirdingai 
linki jaunajai porai, idant 7 
Birželio diena butu graži ir 
saulėta.

(-------- ------------------------------

x:

pereina per

DIDELE EKSKURSIJA IN 
LIETUVA, 2 JUNIAUS.
The Pennsylvania Exchange 

Bankas (buvęs Baltic States 
Bankas) rengia didele ekskur
sija Lietuvon, po vadovysta p. 
A. B. Strimaiczio, kuris viską 
prižiuręs kad keleiviai turėtu 
kuonosmagiausia kelione iu 
Kauna', per 10 dienu, Suvieny
tu Valstijų Laivyno 
‘ ♦ President Hardin g.1 f

Pradekit ruosztis tuojaus ir 
daleiskit mums aprūpint jus 
reikalingais dokumentais.

Kreipkitės laiszku ar 
tiszkai in The Pennsylvania 
Exchange Banka, 294 Eighth

laivu

ypa-

y

* * 
merginos dvi

J

y

J

y

paeina isz

O dalbar turi kentėti 
Malszei sėdėti, 

Kad ne butu ne girdėti.

PAJESZKOJIMAS
Pajoszkau Brazinskaicziu ir 

Juozą Brazinska,
Dobravo Kaimo, Seiriju Parar, 
Suvalkų Red. Yra svarbus ren 
kalas nes Antanas Brazįnskas 
mirė ir paliko turtus be prie
žiūros. Gimines malonėkit at
sisaukt ant szio adreso.

P. Kazeczonis
1629 K. Iloymolds St., . 

Springfield, Ill.
ANT PARDAVIMO.

Puikus namas ant viso loto 
po No. 525 E. Centre St., Ant 
kito galo loto randasi namai 
ant dvieju familiju. Viskas ge
riausiam padėjime. AtsiszaukL 
te ant adreso. (t.25

t.29)
t

kos1.

y

Laimingu jausdavosi 
tais atvejais, kada gryžes ras
davo tęva kur-nors'kertėj he
snaudžianti. Bejodamas nubu- 
dinti mieganti tęva, atsargiai 
užlipdavo ant krosnies ir 
užmigdavo saldžiu miegu.

* * *

— Vieszpatie! kuomet 
sa tai baigsis? — 
kaž-koks neaiszkus ir 
mo pilnas balsas.

Viena nakti nubudęs Kaziu
kas pažvelgė apaezion ar yra 

, kad jo

ten
lem-

Ave, New York City. # ... (F.5-12)

II, J. Kirschner . 
Record American Ofise, 

Mahanoy City, Pa.

..

vi- 
pasigirdo 

skaus-

szirdies
atviras

murinę-

kortoje.

tėvas. Ir insitikines 
dar nėra, atsiliepe.

- Nejaugi ir vėl musze ? — 
paklauso Kaziukas.

Ranka nul-l-auže. Vieszpatie!
greieziau atsiusk,ners mirti

paliuosuok mane isz tu dideliu 
.skausmu, kuriuos asz dabar 
turiu kentėti.

Kaziukas ilgai kaž-ka
vojo ir pagaliau nulipęs nuo 
krosnies prisiartino prie aima- 
nuojanezios motinos.

— Žinai ka, hiamyte ? —
prataro Kaziukas. Begkim kur 
nors isz tos nelaimiu ir aszaru 
klampynes.

— Bet kur, sūneli, ♦ bėgti?
— dejuodama atsiliepe motina 
ir pradpjo aszaros per 
skruostus it žirniai riedėti. Ji

gal-

jos

žiauriausiu bildu ^ųmuszta ta 
nakti gulėjo ant szaltu grindų,
ir inataszkuodama sutinusia 
kairia ja ranka in visės puses 
be perstojo dejavo,

— Ar taį jisM taip pada
re? — paklauso Kaziukas, ro
dydamas sutinusioji motinos

i

y 

pagaliau iszgirdo žveriszka tė
vo baisa.

— Asz tau!... pažink mano

riks-

iszsitrauke

rankon.
' M t I

— Kas-gi tat kitus t;pp pa
darys, jei ne jisai. Oi.. Viesz- 
patie ir visi szventioji siuskit 
man greieziau mirti.

Pagailo vaikeliui motinos, 
bot dideles meiles ir užuojau
tos pareikszti jis dar. neaugo-.

J o vienintelis buvobodavo.

I '

I

L-

Oi.. Viesz-

Jis
priesz-kamba i;yj

gale!
Motina be dejones ir 

mo griuvo ant aslos, 
dar Įkarta spyrės krūtinėn gu- 
lincziai motinai,
isz kiszenes pusbuteli baltakes 
ir ramiai atsisėdo prie stalo.

Kaziukas suprato kas pėr 
scena invyko. Pagailo kūdikiu 
motinos, kuria girtuoklis tėvas 
bę jokios kaltes nužudo.

stovėdamas 
verkė isz to gailesezio ir su
spaudęs kumszteles galvojo.

— Tai nepaklauso manos... 
Būtumėm kur nors iszbego.

Atsipei'kojus nuo to smar
kaus smūgio Ona atsikėlė pa
mažu nuo žemes ir svyruoda
ma prisiartino prie krosnies.

Uždaryk duris 
ke Kurtinaviczius. 
mate, kaip motina nei vieno 
žodelio nepratardama, tylc- 
daina prisiartino prie dnru ir 
deszniaja ranka jas uždare.

Ilgai Kaziukas klausėsi ne-

— szau- 
Kaziukas

aiszkaus tėvo balso. Jam apsi
rengusiam dabar buvo daug 
szileziau ir jis jau szaltame
priesz-kambaryj szokinodamas 
galėjo kosti ilgesni laika. Jis

. *nutarė szi karta, 
czion kol tėvas visai 
gers ir nenuvirs kur-nors pa

neiti grin-
nepasi-

bet Kaziu vadinti pra- 
kur-norb 
miszkan

eieziau
J

Gera butu gy- 
Taip ilgai

nždengtumeni 
sziaudais svk vieta 
stogą, jos vidų sziek-tiek 
taisyt limeni. Alano jau ne Ka
ziuku,
dėtu, dienia

pavyzdžiu 
medžiu pjauti.
vent i!... Taip ilgai Kaziukas 
svajoj ir ruosze placzius atei- 

gyveniinui planus.
svajoj koks laimingas 
juodvieju gyvenimas, bet tik-

Tevas ta laime

darban

ties
laimingas

Jis 
butu

tęva.

III

\

tai be tęvo... 
sudrumstu.

Atsiminė vaikelis sutinusia 
motinos ranka.
skausmu ir jis pamanė:

Patrailo jos 
‘ ‘ Kad 

bent greieziau nusigertu tasai 
žmog...žudys” ir vėl jisai gili
nosi in savo svajones. Jo szir
dyje szi karta pradėjo liepsno
ti kerszto inintys. Nors dar bu
vo visai jaunas, tacziau kersz
to niintvs buvo tikrai nuosta
bios.

>* * *

Grincziojo buvo 
vo keiksmai, 
diszkos dainos. Lszgeres pus
bonki Kurtinaviczius nutilo ir 
ilgai kaž-ka galvojo. Pagaliau 
atsistojo ir 
visas puses 
prisiartino prie pecziaus. Pas- 

iszlaužtos 
smarkiai 

ko nelaimingoji 
gan sunkiai sudejavo.

— Užinusziu, jei neatneszi 
pusbonkio!....

Skausmo kankinama mote- 
riszke nei žodžio negalėjo isz- 
tarti: ji tvirtai sukandusi lu
pa skaudžiai dejavo. Toks jos 
elgesys visiszkai suerzino žvo- 
ri-vyra, kurio szirdyje jau ne
liko nei mažiausios žymes žnio- 
nisžku jausmu.

Girtuoklis st i p r i o n us

ba rniai,
girdeti te

bėgo-

svyruodamas in 
vargais-negalais

tverus motina 
rankos patrauko ja 
savęsp, nuo

u z

ten
Dar karta

ran
koms dar karta pastūmė ker- 

verkianezia moteriszke. 
To dar neužteko.
pribėgės nutvėrė sužeista jos
ranka ir ja taip smarkiai pa
suko, kad net aulas sutraszke- 
jo. Ona jau ilgiau neisztverus 
krito ant žemes ir pradėjo 
szaukti, kad net visa troba 
skambėjo.

jam

Tik 
pasi- 

y 

ir vėl
sėdosi 
visai

kadaTik už pusvalandžio, 
irinczioj mirtina tyla viesz- 

patavo Kaziukas pamažu isz- 
linęlo isz savo pasislėpimo vie- 

atsargiai priėjo prie 
grinezios duru. Pamažu, nesu- 
syk jisai jas atsidarė ir kiszos 
vidun galva pastebėjo užstaly 
besnaudžiant tęva , ir balsiai 
beknarkianti. Tik vėliau vaiko 

asloj 
Ji gulėjo 

tekėjo

i

11

I
g

tos ir

žvilgsnis apsistojo prie 
gulinczios motinos 
visai nejudėdama ir 
putos isz burnos.

— Km -gi tai butu ? 
siga n,dės

isz-
aivojo Kaziukas ir 

galais pirsztu prisiartino prie

Į

gi

stengia nezios

y .....M

užmuszc,

motinos kimo, 
kurs jau buvo lavonu virtęs.

Nejaugi užmuszc * — 
Taip turbut tikrai 
kartojo pats sau Kaziukas, .lis
prisiminė nesenai girdėta mu- 
szima ir motinos dejones, to
dėl szi karta jau nedvejojo, 
kad motina tikrai nužudyta. 
Jis dar geriau norėdamas in- 
sitikinti, paėmė motinai už 
rankos ir ia pajudinęs ve) pa- 
dejb. Nesulaukus nei mažiau
sio kvėptelėjimo giliai atsidu
so.

— Taip yra tikrai — ma
myte jau negyva. Užmuszel....

i

MKili

žmogžudį. Dar gal but ir ilgai 
vaikas dejavo ir vorke, 'gal dar 
ilgai skundėsi savo gyvenimo 
likimu, bet galu gale ir jisai tu
rėjo mireziai in akis pažvelgti.

Rytmety j KuiU i na vieziau s 
grincziojo'buvo visiszkai tylu...

kANTICZKOS arba fteamta
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 
Su geresnels apdarais, preke |1.IO 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO„ 
MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES
mirėf Ųtarninko ryta 

dvieju hedeliu dukrele Maryte, 
M. Lincziu, ant W. South uly- 
czios. Kūnelis palaidotas Sero- 
dos ryta su bažnytinėms apei
goms.
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— Szitam numerjio rasite 
Pavietavo Kontroleriaus meti
ni raportą kuris parodo ineiga 
ir iszeiga Skulkino pavieto del 
1925 meto.

t Seredoa ryta, 6 valanda 
mirė Juozas Vilkelis 53 metu 
amžiaus. Velionis sirgo tik kė
lės dienas plaucziu liga. Prigu 
lėjo prie S. L. A. ir Szv. Miko- 
lo draugystes. Paeina isz Vei
veriu Para., Barauskines Kai
mo; atvyko in Amerika būda
mas jaunu. Paliko nuliūdime 
savo žmona Marijona, taipgi 
dukteres Sofija Zugieno isz 
Readingo, Ona Andruszienc, 
Anele, Eleonora, taipgi sūnūs 
Juozą isz New Britain, Vinca, 
Vlada, Danielių ir Alfonsą, 
taipgi yra du broliu Lietuvoje. 
Ijaidotuves atsibus S ubą tojo 9 
vai. su bažnytinėms apeigoms. 
Lai ilsisi jo kūnas.

>

— Pctnyczioj bus Readingo 
kasikiu pede.

— Pokilvs Lictuviszko In
dependent Klubo kuris buvo 
laikytas Serodos vakaru, labai 
puikiai nusisekė. Svecziu atsi
lankė isz visu apclinkiniu mies
tu.

Reikalinga merginos 
prie siuvimo rankovių prie 
marszkiniu usleevers.” Dar
bas ant visados, atsiszaukite 
tuojaus pas Philip, Jones Corp, 
ant kampo Main ir Market 
ulycziu. (t.A.30

Isz Shenandoah, Pa.
— Juozas Kasperaviežius, 

316Lo 8. Main nlyczios, taip 
baisiai suplakė savo moteria, 
kad net reikėjo paszaukti dak
tarą, o palicije Juozą uždare 
kozoje. Burdingierius Antanas 
Szilabutis norėdamas apginti 
savo misiukia, taipgi pusėtinai 
gavo nuo burdingbosio, kuriam 
iszlatrže ranka. KasperaViczie- 
ne aplaike sudaužyma galvos 
ir žando. Motore nuveže in 
Ashlando ligonbuti ant supik- 
sinimo.

J1 *— Ana diena pribuvo in 
miestą net 26 prohibicijos szni- 
<pai kurie padare krata dauge- 
•Jiose vietose ajilaikydami da- 
vada. Tarp aresztavotu randa
si keli ženklyvi saliuninkai.

Frackville, Pa. — Motore 
Potraitiono, gyvenanti 
Railroad avė., likos pormuszta 
per automobiliu arti Stern dra
panų sztoro, kuris jaja mažai 
apdrasko ir supjaustė galva. 
Likos nuvežta namo tam pa
ežiam automobiliuje kuris pri- 

Walters iszgulėjo prie S. 
Taylorsville.

ant

Philadelphia. — Walter Va-
1523 Dauphin St., 

reikalai h.
rauskas, 
susirupines biznio 
persiszove ir mirė. Juozas Va- 
sikonis inbeges, ra,do savo de
de jau negyva. Jis peraiszove 
pirma valanda ryte.

— įtaiko Scsqui pasaulines 
parodos invyks apie 250 teimu 
invairiu Amerikoniszku ir 
Bvetimtautiszku draugijų. Biz
nieriai tiki, kad szi paroda 
smarkiai iszgarsins miestą.

Mount Carmel, Pa. t Mari
jona, pati Antano Jasiulevi- 
cziaus, 25 metu, miro Ash lando 
ligonbuteje in kuria buvo nu
vežta pirma diena szio mene
sio.

—. Ant galo barborio žirk
les ingalojo moteria Dever, nu- 
kirpdamos patogias 45 coli nes 
kasas plauku. Buvo tai ilgiau
si plaukai ežioje aplinkinėje. 
Motoro turėdama daug ergelio 
nupirkime skrybėlių buvo pri
versta duot nubabyt savo ilgus 
p/laukus,

Washington, Pa. —Unijistas 
angliakasis, Rusas Petrovas, 
ežia apskundė tris poliemonus 
Bethlehem Kasyklų korporaci
jos, už žiauru muszima.
buvo insakyta apleisti kompa
nijos narna, nes ten buvo ma
noma apgyvendinti neunijisto 
darbininko szeimyna. Ta ryta 
priesz iszsikraustyma, kompa
nijos namas ome ir sudegė. 
Policmona'i musze Petrova, 
kad prisipažintu, jog jis pade
gė narna.

ome 
musze

JurgisPainsville, Ohio. —
Vargo, 59 motu, inpykes, kad 
jo gaspadine, Ona Sabiene, 34 
metu, neiszviro kopūstu, 
nuzovo ir dabar 
teisman.

*4

1 zA-

PRISTATAU PIANUS IR 
PLEJERIU BILE KUR

ja 
patrauktas

Wilkes Barre, Pa. — Jonas 
Margaitis, devynių metu isz 
Port Bowkley likos mirtinai 
sužeistas in galva per t roką 
mirdamas in kolos miliutas vė
liau. Dreiveris troko Mattione 
nuveže vaika in ligonbuti, po 
tam pasidavė in palicijos ran
kas.

Brooklyn, N. Y. — Andnus 
Guogas, 432 Metropolitan Av., 
mirė Balandžio 4 d. Velionis 
palaidotas pas graborius Rad- 
zovieziu ir Bieliauską, 
Metropolitan A v.

— Michael Kanra.das,
metu, 62 Pike St., New Yorke, 
mire Balandžio 2 d., buvo lai
dotas Balandžio 6 d. Szv. 
Trejybes kapinėse.

— Antanina Urban, 31 me- 
New Yorke,

41G

45

tu, 414 West St., 
mire Balandžio 2

— Antanas Lazauskas, 101 
Montrose Av. apsivedė su Iza- 

, 1987 Rocka-bele Szebedžiute 
way Park wav.

— Buvęs Apr. Merg. Szv. 
parpijos klebonas, kun. N. J. 
Petkus iszvažiuoja Balandžio 
14 d. Klaipcdon, kur ji kvie- 
czia klebonu in Lietuviu para
pija Klaipėdos mieste.

Dabar kun. Petkus klebonau
ja laikinai kun. Remeikos pa- 
rapijoj, nes kun. Remeika sun
kiai susirgęs pneumonija. —V

Scranton, Pa. — Juozas Sze- 
polskis, prisipažino prie nužu- 
dinimo buvusio pa'licijanto 
James Bender, kuris atejas in 
saliuna kuriame Szepolskis 
dirbo, pradėjo su juoin bartis 
ir tame laike ji nuszove.

ANGLEKASIO PATARIMAS

William Bennett 78 metu se
numo anglekasis isz Junedale, 
Carbon pavieto, sako kad jisai 
kentėjo nuo mainu dusulio per 
daug motu ir kad daugiaus pa
lengvinimo aplaike nuo Dr. 
Whites Oil of Youth linimeuto 
negu nuo kitokiu vaistu. 
Klauskite aptiekose arba gro- 
sernese. (apg.)

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauskas, Locnininkas) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINLA 
SZVIESA

In Namus, Satorus, Mokslaines, Baž- 
nyczes ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Saviesa. Taipgi parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau na kaip gausite satorosia. Už
veda verpalus prie duriu, taiso elek- 
trikinius prosus ir kitokius elektrikin- 
lūs intaisus. Ateikite pas mano jeigu 
manote užvesti saviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o ass mielai suteiksiu jum prekes. 
Apslymu isapildyti didelius kontrak
tus ant apszvletimo Saliu, Mokslainiu 
Ir Bažnycsiu. Duokite pirmybia savo 
tautiecaiul pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

Užlaikymas Kūdikio 
Sveiku ir Linksmu.
Kiekvienas kūdikis turi tei

se turėti sveikus tėvus. Kaip 
| greit sužinosite kad laukiate 
kūdikio, eik pas gydytoja. Jei 

gero -

Velykų Pardavimas Nauju 
Plejeriu-Pianu

Nekurie Gvarantyti Nauji Plojerei už Maža Preke, tik$315.oo
Jusu sena Piana ar Fonografa paimame kaipo dali užmo- 
kesties del naujo Piana ar Plejerio. Visi Pianai ir Ple- 
jerei per szita pardavima už numažintas prekes nuo 5 
iki 10 procento. Naudokite isz progos ir pirkite dabar.

Raszykite o gausite pilna kataloga, arba prisiusime 
musu agentą in jusu namus ir ypatiszkai pasikalbėti 
apie szi dalyka ir iszaiszkinti apie muso

LENGVA 1SZMOKEJIMA PLENA.

John Lizdas Piano Store.
447 SOUTH MAIN ST. WILKES-BARRE, PA.

Važiuokite Tiesiog 
in Klaipeda 

Amerikos Lietuviu Ekskursija
Po A. L. R. K. Federacijos atstovo priežiūra rengiama 

Ekskursija in Lietuva, .
TIESIOG IN KLAIPEDA BE JOKIO PERSEDIM0 
Baltijos-Amerikos Linijos didelis laivas LITUANIA 
Iszplauks isz New Yorko 27 Balandžio 

EKSKURSIJAI VADOVAUS p. L. SZIMUTIS 
"GARSO” REDAKTORIUS, J 4 (

——- ■    ' >— - - ' - —“   -  ■■■""     ■ —-■—-■i   ,

Ekskursija Lietuvon nuvažiuos gražiausiu laiku 
Gegužes menesi pradžioj. 
dideles iszkilmes, paroda Gegužes menesio 15 d. 
Lietuvos Nepriklausomybes Szventej, 
Seimo rinkimus, 
rinkimą, 
vargu, 
kiniais

nuvažiuos gražiausiu laiku, 
Bus Kante ir matys

Matys
Seimo atidaryma ir Prezidento 

Kelione tiesiog in Klaipėda sumažins 
iszlaidas ir važinėjimu kitu valstybių trau- 

. Ekskursantams nebus jokio apsunkinimo
atgal sugrįžti, nes visi sugrižimo rasztai bus isz- 
rupinti? Užsisakykite laive vietas tuojau. Laiva- 
koreziu kainos ekskursantams žymiai ’nupigintos.

Žiniom kreipkitės in vietos agentus, ar

A. L. R. K. FEDERACIJA 
222 S. Ninth Street. Brooklyn, N. Y.

neturi savo gero gydytojo 
j miestuose ir miesteliuose yra 

“maternity 
____ ar despensariai, kur 
galite eitu ir kur daktarai ir 
slauges patars kaip 
paežiai užsilaikyti ir kaip kū
diki sveiku užlaikyti.

Valgyk gera, paprasta val
gi, gerk daug pieno, gerai pa
silsėk, sek gydytojo ar slau
ges patarimu ir tai bus jums 
ir kūdikiui lengviausia.

Kuomet kūdikis užgims, ju
su gydytojas ar slauges ‘‘ma
ternity” centruose pasakys 
kaip ji prižiūrėti. Dalykai, 
kokius jie pasakys, gal gero
kai skirsis nuo to, kaip kudi- 

j kilis užlaikydavo tame kraszte, 
isz kur esate kilo. Visgi dėlto 
atsiminkite, kad gydytojai ir 
slaugos yra jusu kūdikio drau
gai ir kad jie daugiau žino 
apie kūdikio tinkama užlaiky
mą negu jusu kaimynai.

Motinos Pienas geresnis už 
visoki padirbta 
maista. Krūtimis penimas kū
dikis szeszis karius daugiau 
turi progos gyventi, negu 
bonkute penimas. Kiekviena 
motina, jei tik gali, turi savo 
kūdiki krūtimis penėti.

Maitink Kūdiki Sulig 
Laikrodžio.

Kudiks turi būti penimas 
reguliariai paskirtu laiku — 
karta in ketures valandas die
na ir viena karta nakti 
p i nnu dvieju ar trijų 
Geros penėjimo valandos ėsti 

, 6 ir 10 vai. ryte. 2 ir 6 vai. po 
pietų ir 10 vai. vakare.

Jei negalite kūdikio penėti, 
klauskit gydytojo, kokios ru- 
zies pieną priruoszti. Nemai
nykite maisto be daktaro ži
nios. Jei penite karves pienu, 
jis saugus atvirinus. To daryt 
nereikia jei porkat pasteuri- 
zuota pieną.
reilkia

taip vadinamieji 
centers” ar desp

centruose 
prižiūrėti.

.sveikai

kūdikiui

turi progos gyventi,

dienu.

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI? |
I f

1
Jaigu ;j 

Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą j 
ir neturite apetito.

Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas.

Joi | 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- !

Todėl Jus jaueziates ligotais.

i
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami ! 

1
SALUTARO STOMACH BITERI į
Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 

jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes 
Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreięziausiai.

į/
: j

I *

I SALUTARAS DRUG & CHEMICAL C0. 
į 639 West 18-th St Chicago, Ill. į
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

• ’ ? '• ’/ l'

-------- $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in ssita Banka o persitikrinsite ir matysitę 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento,

MM Dėkite savo

* I' j

apsirgti, todėl motinos turi but 
atsargios su valgiu. Syrapai ar 
kokie prietarai nieko nepa- 
gelbsti. t

Atsargiai motinai nėra bai
sios “antros vasaros”. Gerai 
penimas ir prižiūrimas kūdi
kis laimingai praleis antra, 
kaip ir pinna vasara. Kūdikio 
maista laikyk szvariai, szaltai 
ir uždengta.

Maudyk Kūdiki Kasdien.
Jei kūdikis szvarus, jis yra 

geras kūdikis. Vartok balta 
muilą kūdiki maudant ir isz- 
tirk vandeni inkiszant alkūne. 
Jei kūdikis karszezio iszbertas 
indek vandenin arbatos szauk- 
sztuka “baking soda”, 
plauk galvuko atsargiai.

Palutes turi but muilu isz- 
plautos, iszvirintos.
inui nadojamos tik saugiosios 
sagutes (safety pins).

Vaikams reikia liuosu,
prastu, szvariu drabužiu. Va
sara, jei tik laikysi szvariai 
pilvuką, kitas kūno dalis oras 
gali siekti, nieko nekenks.

Duok Kūdikiui Saules 
Szviesos ir Oro.

Vaikai, kai augalai, 
lauja saules szviesos ir
oro. Jei negali kūdikio isz- 
veszti parkan ar sziaip oran, 
leisk jam miegoti saulėtam 
kambary prie atdani langu.

Neleisk saulei siekti akis, 
kuomet kūdikis miega,
tink kūdiki miegoti tuo pa
ežiu laiku diena ir nakti. Jei 
galima, kiekvienas kūdikis tu
ri miegoti vienas.
Atsargumu Užlaikyk Kūdiki 

Sveiku.
Jei kūdikis serga tuoj szauk 

gydytoja, ar neszk klinikom 
P° Jokiu medicinų neduok be gy

dytojo patarimo, iszimant ar
batini szauksztuka kastorinio 
aliejaus.

Pasverk kūdiki kas savaite.
Kiekvienas kūdikis turi 
augt ketvirdali svaro kas

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Ligos.

Isz-

Sagsty-

pa-

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterea 
Ne Serganti bet viegi lea tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą Ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite——Šaradomis, Ket* 
vergais ir Petnycsiomia. Ofisos va
landos: 9 ryto iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
Antras Floras, 4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE, PA.

4

rcika-
tvro

Pra-

kūdikiuiJusu
apeisi nos ir tomates 

sunkos, nežiūrint kokiu pienu 
kaip tik sulaukia 

Pradek vienu
ir

nepenetum, 
trijų menesiu, 
szruksztu sunkos dienoj 
vienu vandenų, nuolat didi
nant kieki.

Jusu kūdikis nuo krūties 
turi but nutrauktas po 9 ar 10 
menesiu. Vasaros karszcziuose 

penėjimas

uz- 
sa- 

vaite, pirmais szesziais mene
siais.

Ncjduok kūdikiui nutildymui 
daiktu, nes gali sugadinti jo 
burna, užkrėsti. Sveikas kūdi
kis to nereikalauja.

Saugok kūdiki ir jo maistą 
nuo mušiu, kuriu kojos aplipė v uz-

szvariai.
užlaikyk 
iszplauk 

nau-

purvais kas gali kūdiki 
nuodyti.

Jei kūdiki penite bonkute, 
iszvirink speneli ir 

Visuomet
ir iszvirink bonkute po 
dojįmo.

Mažu kūdikiu geriausia ne
galima iruti visos dienos ekskursi- 

ikeletai savaieziu pratęsti. Jei joms.
krūtimis dienos 

Kūdikis gali užsikrėsti 
kokia liga benesziojant 
minias. Kiekvienas kudilkis tu
ri būti ineziepytas priesz pir
mus aihžiaus metus.

Atsimink, atsargi 
gelbsti padaryti kūdiki 
ku. • 

Sekanczias knygas 
kalboje galima gauti 

mainai pratinti prie bonkutes- isz Metropolitan Life 
rance Company, Welfare Di- 
viszion, 1 Madison Ave., New 
York City, “Kaip Maitinti ir 
Užlaikyti Kūdikius”,

Baby’s First Days”, ’ $ 4 4

nutraukimas reikalingas anksz
‘ ----- !1-"r BU gV-cziau, reikia pasitart 

dytoju.
Duokitc kūdikiui atauszyto 

virinto vandens reguliariai. 
Jei jis inpranta gerti isz bon- 
kutes ar puoduko, 
lengviau nutraukti. Joi kūdiki
penite krūtimi, geriausia pa-

tuomet

Nutraukimą reikia tęsti per 
dvi savaiti mažiausia.

Duok Kūdikiui Daug Gero 
Pieno ir —

Jei gydytojas leidžia, 
dek duoti farinos, avižų, mie-

pra-

žiu ar ryžiu kosziukc asztun- 
tam mėnesy; mėsos ir daržo
vių sunkos, zwieback, sausos 
duonos devintam mėnesy. Jis 
gali gaut biski obuoliu koszes, 
slyvų sunkos, min'kszta'i virto 
kiauszinio arba bulvhi koszes. 
Apelsinu ar tomatos sunkos 
viuomet kūdikiui duoti yra 
patartina. Mėsos neduok, kol 
kudilks neturi dubiltavu dantų.

Kūdikiui svarbu neiuprasti 
valgyti tarpo reguliariu vai-
giu. Ju pilvukai reikalauja 
poilsio. Po motu amžiaus, tris 
kartus duot valgyt užtenka, 
duodant stiklą pieno prie piet 
ir pavakary.

Atsargumas Dantukams 
Dygstant,

Sveikam kūdikiui nopride- 
ra sirgti, kuomet jo dauhika'i 
kalinsi. Nesveikatos gali būti 
51el negero maisto, szalozio, ar 
neszvarios bonkutes. Dygstant 
dantimi Ikudilkis gali greieziau

po

molina
svei-

anglu
veltui
InMi-

< < The
Child n < 4 
“Baby’s First Steps 
ing the Baby”.

LADIES!
YOUR DRUaOIST
RKCOMMKNDS

ROYAL PURPLE

PILLS

Feed -

ATTENTION!

BIZNIAVAS NAMAS 
ANT PARDAVIMO.

Ilotolis su 35 ruimais ir vie
ta del salimo. Didelis namas vi
duryje miesto Tamaqua, Pa. 
Kreipkitos ant adresoi (A.15

Crystal Restaurant 
Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO.

, Keletas namu gerojo vietoje 
Mahanoy City ir Fraokvilloje. 
Taipgi farma Locust Valley Ir 
farma Barnesvilleje.

Chas S. Parmley 
Real Estate 
17 S. Catawissa St 

. Mahanoy City, Pa,

(A.13

M

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir tX 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-ligcs ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju inusu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokitc sziteip:

M. ŽUKAIT1S, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N.- Y.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikai* 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t X 
S2O W. Contra St. Mahanoy City, Pa.

I
CAPITAL STOCK $125,000.00 į

SURPLUS IR UNDIVIDED J
PROFITS $628,358.62 >

Mokame 3. c zis procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

h l

» H. BALL, Prezidentas
‘ G. W. BARLOW, Vice-Pro.
> J. E. FERGUSON, Kas.

Lietuviaakaa Graboriuo

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada Ir mokslą. 

Prieiname prekes.

S16 W. SPRUCE STIU 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL & PATTERSON STS..
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja ' mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo
sta nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. wParsamdo automobilius del 
laidotuvių, vąšeliu, kriksstyniu te 
kitiems pasivažinėjimams.

Bali Telefonas 1878-1L
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