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ISZ AMERIKOS SZEIMYNA NUŽUDĖ 
TĘVA

APRAGANAVO
PINIGUS

MOTINA SU VAIKAIS NU
ŽUDĖ SAVO VYRA UŽ 
BJAURU PASIELGIMĄ 

SU JAJA.
Le-

CIGONKA UŽDĖJO ANT 
pinigu užbūrimą bet 

SU JAJA DINGO MO- 
TERISZKES 1,025 
- DOLERIAI.

Pittsburgh, Pa. — Motina ir 
josios 16 metu dukrele

užmiestyje 
nunesztas per

Daugelis

Nuolat 
trejų

sunaus
ira la

VIESULĄ PRAPUTE PRO 
ILLINOJU.

Chicago. —Baisi viesulą pra- 
pute pro vidini valstijaus IIli
nojaus Scredos vakaru, kuri 
padare milžiniszkas bledes
kiotojas Kirkpatrick isz Dėt 
roito likos pagautas per viesu
lą, kuri susuko jojo aeroplanu, metu sunns likos aresztavofais 
sukrisdamas ant žemes ir lekio
to ja s likos užmusztas ant vie
tos.

Mažas namelis 
Chicagos likos
viesulą net 50 pėdu, kuriame 
radosi Helena Scnisz, 19 metu, 
bet likos tik lengvai sužeista.

Daugeli stogu likos nuneszti 
miestelyje Harvey, 
žmonių sužeista.
BANDĖ NUŽUDYTI SAVO 

AKLA VAIKA IR PATI 
SAVE.

Milwaukee*, Wis. -— 
krimsdamos del savo
metu sunaus, kurs-yru neregys 
ir sziaip luoszas, X’iktrrijp Za- 
vackiene nutarė savo ir 
kentėjimams padaryti 
tmcyzna. Iszgi*rus pati trncyz-
nos, ji ir sūnui davė, bet grei
tai paszaukti gydytojai turi 
vilties, kad nelaimingos moti
nos ir sumins gyvasties pasi
seks dar iszgelbeti.

LIETUVOS
NEW YORKE POLICIJA 

SERGE JC.
New York. — Lietuvos kon 

sulota New Yorke, 38 Park 
Row, Geg. 15 sergėjo deszimt 
raitu ir trindeszimt peseziu 
policininku ir visa gaisrininku 
komanda su priruoszlomis 
szmiikszt vnemis. Kam! 
nuotai Lietuviu 
demonstracijai iszvaikyti. Mat 
Julius Bielskis, konsulas, suži
nojęs, kad vietos Lietuviai Ko
munistai ta diena ruoszesi su
rengti demonstracija ties kon
sulatu protestui 
kalėjimuose 
niasdeszimt dvieju komunistu, 
pasmerktu del 
1917 metu (?) sukilime.

su

ir 13

už nužudinima savo vyro ir tė
vo.

Pagal
ma lai Ona Gienkovskiene

palicijos iszlyrineji- 
, 53 

metu; Ludvika ir Andrius, jo
sios vaikai prisipažino buk nu
žudė tęva, kada tasai sugryžo 
isz darbo Subatoje gerai užsi
gerės munszaine ir pradėjo ue- 

muszti savo

gialba,

mielaszirdingai 
paezia.

Vaikai szoko motinai in pa
nes matvdami kad te-

vas butu užmuszes motina. An
drius pagriebė bonka nuo so
ties ir rože tėvui per galva, nuo 
ko mire in 
perskeli o

t rampa laika nuo 
pakauszio.

BUCZKIAI PER TELEFONĄ 
KASZTAVO JAM 5,000 

DOLERIU.
Philadelphia,

meile per telefoną, buczkiai ir 
per 

F.

Karszta

meilus žodeliai 
kasztavo ponui 
penkis tukstanezius

telefoną. 
(PBrien 
doleriu.

KON^ULATA Tie*k džiure padovanojo Wal- 
teriui Fa r re 1'už netekimą savo 
pacziules >«eilcs, kuriaO’Brien 
paveržė per telefoną. Farrel po 
tokiai meilei per telefoną per
siskyrė nuo savo pacziules. Ne 
gana to, paeziule Farrel’o at
būvi nėjo srilages keliones su 
O’Brien in Atlantic Citv ir ki- 

detektyvai gir-Pla-
Komunistu

del laikymo 
Lietuvoje devy-

dalvvavimo

PAD0VAN0J0 $25,000,000 
ANT LABDARINGU

TIKSLU.
New York. — Ne kurie žino- 

nys yra tosios nuomones, kad 
milijonieriai yra skupus žmo- 
nys ir nesirūpina apie suszelpi- 
ma vargszu. Bet jaigu milijo
nieriai paaukauja ant labda
ringu tikslu pinigu, tai ne duo
da tukstaneziais*tiktai milijo
nais.

Sztai, locnininkas fersztoriu 
Sebastijonas Kresge ana diena 
užrasze 25 milijonus doleriu 
ant labdaringu tikslu ir moks
lo. Du metai adgal padovanojo 
du milijonus doleriu ant to pa
ties tikslo. ’
MERGAITE SUDEGE NUO 

ZAPALKU,
Nanticoke, Pa. — Stasiuke, 

penkių metu dukrele Jono 
Marczevskio, 321 W. Main u Ii. 
degindama za pa Įkas ant kie
mo, uždege szlebukes, nuo ko 
baisiai apsidegino mirdama 
baisiose kaukėse ta paezia die
na.

GILIUKIS ŽUVYJE.
Lakewood, N. J. — Amanda 

Reynolds, pati farmerio nupir
kus žuvi, pradėjo gaminti ant 
pietų. Perpjovus žuvi užtėmi* 
no viduriuose ka toki blizgan
ti, nuplovus blizguti, persitik
rino, kad tai brangi deimanti
ne bronzolieta vertos 1,500 do
leriu.

tus miestus, o 
dėjo visa joju kalba per tele
foną.

KARUNAVOTA
CIESORIENE.

j .
X

Ailsa Mellon, duktė ministe-

M
7

rio skarbo Andriaus Mellon ir 
žinoma kaipo 
mergina
rinkta ir karunavota kaipo cie- 
soriene karnavalo Washingto
ne kuriame dalybavo daugelis 
valdiszku virszininku ir amba
sadorių, 

i# * HU»< l<

I

turtingiause 
ant svieto, buvo isz-

37 METAS
X m ■■ s, im BBįĮĮiisI

AMERIKONAS RADO SAU 
KITA PA0ZIA UŽ 

PINIGUS.
Gelvonys, Ukm. apskr. (“V- 

kor.) — Nesenai ežia 
Amerikonas,

r. W. XOCZIOWBII, Kilter • 'fl

i
"1Isz Visu izaliulISZ LIETUVOS

«*!**»■ i . ..... . į

BUVĘS TURKIJOS SULTA
NAS MAHOMETAS VI.

MIRĖ.
San Rėmo, Italija, 

tos Subatos nakti 
buvęs Turkijos sultanas Ma
hometas VL| Nuo sosto jis bu
vo Turkijos vado Kcmalio Pa- 
szos nuverstas 1921 metais. 
Per paskutinius trejus ar ket
verius metus jis gyveno Rivie
roj.

DIDELE NELAIME ANT 
GELEŽINKELIO.

Mdksįkos Miestas. — Trau
kinio katastrofoj netoli 
bcmiquilpano vakr buvo pen
kiolika žmonių .užmuszta L 
daug 'kitu sužeista. Bėgės isz 
Pachuca in Ixmiquilpana pa- 
sažierinis traukinys isztruko 
isz begiu ir nusirito in pakal
ne. Beveik kiekvienas vagonas 
buvo sudaužytas.

NARSI 14 METU MERGAITE
London. — Nedėlios diena, 

25 praeito menesio, dažiureto
jas marines žibinties ant salos 
szv. Helenos, artimoje Wight, 
su savo paezia, iszplauke su 

pa k ra sz t i su

Praei- 
ežia mire 1

PALIKO TURTĄ BET NE 
ANT NAUDOS.

Jokupkiszkiai, Sziaulenu v. 
(“V-bes” kor.) — Kovo 2 mi
re senas nevedes vyras, J. 
Szmiczkus; buvo labai turtin
gas, gyvas būdamas ir mirda
mas biednu m*užmirszo; pali
ko, kaip žmones sako, vargszui 
klebonui apie 5,(M)0 aukso rub
liu; neturtingiems 300 litu, ir 
dar sako ant Žydu sinagogos 
300 litu palikes. Kiek ežia tie- 

bet taip žmones 
kad Žvdai 

negu 
malda

11 
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VILNIAUS KRASZTO ŪKI
NINKU VARGAI.

Praeitu metu lietus supude 
beveik du treczdaliu 
kraszto ūkininku parėtus ja
vus. Kiekviename u*kv liko ne- 
nulkastu bulviu. Padėti dar la
biau apsunkina vis didėja mo
kesni a i.

STATO PIENINES.
llguoc/iai, Radviliszkio vals. 

kor.) — Szio kaimo 
palyginant

t

VISO

bes” 
parvyko tūlas 
kuris Amerikoj paliko paezia, 
o czionai besisveczi įlodamas 
pas savo paezios seseri Vero
nika insimylejo ja lig ausu. Ta 
patyręs Veronikos vyras, taip 
iiiirto, kad paleido paskala 
juodu nuszausias.

If'1

Hl

Wis. — Juze 
1498 81 a uly- 

pas cigonka 
laiminga

Milwaukee, 
Alik'levicziene 
ežia, 
idant jai iszburtu 
ateiti. Žinoma, cigonka pasakė 
Juzei visokiu nieku, vėlino 
laimes ir gero pasivedimo,, bet 
nesako apie prisartinanezia ne
laime kuri Juze ketino patikti 
ant rytojaus.

Alotere prisipažino kad turi 
namie 1,025 dolerius kuriuos 
suezedino per daugeli metu, o 
bijodama kad banke nepražū
tu, turi paslėpus namie. Cigon
ka prižadėjo Juzei užburti pi
nigus taip, kad juos niekas ne
pavogs.

Ant rytojaus atėjo su kūdi
kiu ant ranku, paliepė Juzei 
atneszti pinigus ant kuriu pra
dėjo kalbeli visokius žodžius, 
po tam iszejo, o su jaja ir laime 
Mikleviczienes isz namu, nes 
pinigai dingo drauge su cigon
ka.

Motore tuojaus pranesze apie 
savo nelaime palicijai kuri 
joszko pabėgusiu čigonu isz

nusidavė
jai

nieku,

nuo

ir

(“ V-bes i y

ūkininkai, palyginant su 
priesz kariniu laiku ūkyje yra 
gan toli nužengė, ypacz rūpin
damiesi pieno ukiu. Kaip 

pieną tik 
o

sažierinis

nelaime
pabėgusiu 

miesto, bet lyg sziai dienai ne 
čigonu ne pinigu nesurasta. 
Lengvatikiai visados užmoka 
gerai už-mokslą ir savo tamsu
ma.

SKAITLIS PASLĖPTU 
PINIGU AMERIKE.

Pagal Suv. Valstijų skarbo 
ministerio a'pskaityma, tai 
Amerike randasi paslėpta ke
turi szimtai milijonu doleriu 
per žmonis kurie netiki in ban
kas, o pinigus paslėpė iii puo
dus, szienikus arba užkaso iii 
žeme. Daug isz t uju pinigu 
dingsta ant visados po mirc,ziai 
t uju netikėliu.

/

RUSAI ANT LENKU 
RUBEŽIAUS

ARTINASIRUSAI ARTINASI PRIE 
LENKISZKO RUBEŽIAUS.

paezia, 
maža valtele in 
kokiais reikalais, manydami 
sugryžti už keliu valandų.

Tuom kart kilo netikėta vie
sulą, kad apie sugryžima nebu
vo ne ka kalbėt.
atėjo, dažiuretojas žibiniies su 
nekantrumu ‘lauke ar žiburys 
užžibes. Nudžiugo žmogus, nes 
isz tolo davėsi matyt spindu
liai szviesos marines žibinties.

Lengviau atsiduso žmogelis 
su paczi'a. Namie paliko 14 me
lu dukrele, kuri gerai suprato 
dažiurejima žibinties ir žinojo, 
kad jaigu žiburis nedegtu, tai 
laivai ant mariu susimusztu 
ant uolu. Mergaite daugeli kar
tu eidavo ant bokszto prigial- 
bet levui uždegti dideles žibin
tos. Tuom kart viesulą pasiu 
tiszkai siautė ir jokiu budo ne
galima buvo 
žibinties. Per tris dienas mer
gaite dažiurinejo žibintos, o 
kada ant galo viesulą apsimal- 
szino, levai su 
laivoriu atplaukė prie žibinties 
surasdami mergaite konia pus
gyviu nuo bado ir nuvargimo. 
Valdžia už taji darba padova
nojo jai auksini medali.

Kada naktis

priplaukti prie

pagialba keliu

GENEROLAS HALLERIS 
EINA SU SAVO 

VAISKU ANT 
VARSZAVOS.

Praga.— Norints Lenkijoj 
pasibaigė revoliucije ir genero
las Pilsudskis sutvėrė nauja 
kabinėta, bet da ergelis Lenki
jos nepasibaigė.

Sztai generolas isz Podvol- 
cziszkiu danesza in Lvava, buk 
daugybe Rusu gerai apsigink
lavusiu eina ant Lenkiszko ru- 
bežaus, reikaląudaWias tuojaus 
paszialpos ir daugiau kareiviu 
atspirtį Rusus.

Prieszininkas Pilsudskio, ge
nerolas Hallerįs sukuopino 
daug vaisko artimoje Toninio 
ir eina ant Varszavos. Hallerįs 
turi tiktai du pulkus vaisko.

Poznan i us. — Paskalai eina 
buk vice - m a rsza 1 k a
Plucienski šukele nauja revo
liucije prieszais Pilsudski .'Nu
rinkdamas apie penkis tuks
tanezius kareiviu su 
mano eiti ant Varszavos, bet
vargoi pasiseks jam, nes Pil
sudskis apmalszino pasikcle- 
lius ir paėmė valdže in savo 
rankas kaip padare Mussolinas 
Italijoj. _ .

TIKEJIMISZKI SUMISZI- 
MAI INDIJOJE.

Kalkuta, Indija. — Penkioli
ka žmonių likos užmuszti o 120 
sužeisti sumiszimuose koki ki
lo isz priežasties tikejimiszku 
nesupratimu tarp skyrių par
tijų Kharagpure, Bengale.

Praeita menesi taipgi atsibu
vo panaszus su-miszimai ku
riuose žuvo 60 žmonių o apie 
500 sužeisti.

REVOLIUCIJE
’ NIKARAGVOJE.

Managua, Nikaragva. —Sze- 
szi regimental valdiszko vais
ku einaJn Bluefields, prie At- 
lantiko mariu,
nais pasike'lelius.
daejo prie muszio kuriame už- 
muszta 18 pasikėlei i u, o sužeis
ta 55. Pasikeleliai pamėto gink
lus, pabėgdami in kalnus.
PENKI ITALISZKI 

MIESTAI UŽLIETI.
Rymas. — Daugeliose dalyse 

Italijos iszsiliejo upes užlioda-
Pavia, Padua,

Piacenza, Vicenza ir Verona, o 
Turine upe Po užliejo daugeli 
fabriku per ka tukstaneziai 
žmonių neteko darbu. Isz upes 
Trent isztraukta keliolika la
vonu. Bledes milžinįszkos.

apmalszyti te-
Prie Rama

Leonas

kuriais

t

mos miestus:

pieno ukiu. 
priesz kara testate 
vienas ukninkas Dailidėms 
vėliau buvo prisidejes dar vie
nas. Bet.sziais metais kaime 
atsirado jau net szeszi, kurie 
stato pieną in 
pienine.

Bet to sziamo kaime jau du 
ūkininkai
—- “Massev Harris 
jomis. Minėtasis ūkininkas D. 
turi intaises dar ir maluniuka 
ir žiemos laiku, kuomet pasi
baigia kūlimas, 
rupesezio ir su
mu. Ta vis pažanga Lietifvos 
ūkyje.

Radviliszlkio

yra pirkę motorus 
” su kule-

nėra kaimui 
grudu sutrjni-

St, Trijunaiczio 
szalia

KĖSINOSI NUŽUDYTI. 
SEIMO NARĮ.

Balandžio 14 nakti nežinomi 
piktadariai szove pro įauga in 
Seimo nario
butą. Kulkos instrigo 
miegamos vietos. Ta nakti p. 
Tijuiiaiezio namie* nebuvo. Isz 
laulko prie duru rastas priseg- 

mir-tas Lenkiszkai raszytas 
ties dekretas.

TREMIA LIETUVIUS 
KUNIGUS.

Vilniaus Vyskupo vietinin
kas žinomas Lenkas, vysk, 

pasinaudoda
mas' Lenkijos sudarytu su Ro
mos Popiežium konkordato IV 
punktu, pradėjo szalinti isz 
Lietuviu parapijų Lietuvius 
kunigus ir keisti, juos Lenkais. 
Taip nesenai okupantu polici- 

vys kūpi jos 
Lietuvon 

parapijos ramu 
ežiu gerbiama (kleboną kun. J. 
Barcziu.

ISZSMALUOT TOKI 
APASZTALA. * «'

Jaskau’džiai, Gelvoniu vąls. 
(“V-bes” kor.) — Siame kai
me randasi toks 
ta>s,” 
Rusijos,

žinomas Lenkas 
M ihalkoviczius 1

ja, sulyg 
isztreme

rasztu 
Vasiunu 

ir parapijie-

*“ inteligen- 
kuris nesenai gryžes isz 

susiriesdamas gire 
žmonoms Bolszoviku rojų; dar 
gi norėdamas pasirodyti di- 

apsiszvietusiu, dažnai
aiszkindavo žmonėms, kad ne
są Dievo, nesą duszios, ir pats 
iszpažinties nėjo.

Bet sztai nesenai gayo kokio 
” tarnyba kle-

Ukio Sąjungoje” Gel-

džiai

ten “piszoriaus 
r i kalu “ 
vonyse ir ten taip susiriszo su 
davatkomis, kad pareidamas 
namo grasina žmonėms nebal
suoti už bedieviu partijas. Isz-Z 
dulkėjo visa Rusiszka “ap- 
szvieta.”

Rusiszka

PASIENIO POLICININKAS 
NUKOVĖ LENKU 

KARININKA.
Balandžio 14 d., demarkaci

jos linija perejes ėjo Lietuvos 
pusėn Lenku karininkas. Pa
sienio policininko stabdomas 
nestojo ir sulaikomas prieszi- 
nsi ir del to liko nukautas. Tai 
invyko sziapus demarkacijos 
linijos 300 metru atstu. Szita 
dalyku isztirti pasiustas ypa
tingai svarbiomis byloms tar
dytojas. t _ ... „j . .

sos nežinia; 
kalba, tikėdami, 
geriau iszpi^zo Dievo, 
Katalikai; nes Žydu 
esanti geresne ir ju Dievas už
klausas, todėl nuo seno yra pa
protys duoti Žydu ubagams 
aukas, kad priesza sutrauktu 
in krūva, rk itas kas jam atsi
tiktu; o Katalikai savo Dievo 
to neiszprazso; todėl galima ti
kėti, kad a.a. J. SzinicZkus bu
vo tos nuomones ir galėjo pa
likti.

nes

ORAS ATSZILO, VISKAS 
AUGA.

Tauragės apskr.
kor.) —

Tenenai 
(“V-bes” 
vos priesz kelias dienas atszi- 
lo oras (szileziausia buvo 17 d. 
Bal. 33 laipsn. pagal Celsijų). 
Žole pradeda želti, ingiai — 
žaliouti. Artojai aria, meszlus* 
veža in držus. Po truputi lyno-

Nesenai,

ja. Keliai sausėja. Žmones ta
rias pirkti dirbtiniu traszu. 
Žodžiu, pavasaris su pauksz- 
cziu giesmėmis.

SUSZAUDE LENKU 
SZNIPUS.

Karo lauko teismo sprendi
mu už sznipinejima Lenkijos 
naudai suszaudyti Kaune, Ba
landžio 17 d. Kazlauskas Do
natas ir Randomanskis Jaro 
slavas.

NEPAVYKO “OPERACIJA”
Vendžiogala, Kauno apksr. 

— Nakti isz Balandžio 17 in 
18 pas pil. L. Žemeli, gyv. Že
maitkiemio k-me Lapių valscz. 
atsibeldė nežinomi piktada
riai. Sulindę per sziaudini sto
gą in kamaros vidų iszvoge 
dvieju parszu kiaulienos mė
sos ir lasziniu už 787 litus. De
liui atsargumo piktadariai 
kambario, kur miegojo szeimi- 

priemeneje 
bruzdėjimą pabudo ir užklau- 

Kas ten?” Isz priemenes 
‘ ‘ ne

savi ninkas

atsargumo

ninkas iszgirdo

sc: “
jam atsake įLiotuviszkai: 
galima.”
norėjo szauktis kaimynu pa
gelbės, tacziau žmona inpra- 
sze ji tai nedaryti, bijodama, 
kad piktadariai ju nenužudy
tu.

Po valandėlės nukentejusis 
pradėjo vagilius pėdomis sek
ti. Ta pat nakti susitiko vyk 
taut in Kauna žmogų,

Namu

taut in Kauna žmogų, kuris 
pasiptsakojo, susitikęs 3 barz
duotus burliokus, važiavusius 
Vendžogalos link ir kažin ka 
turėjusius vežime.
Lapių ir Vendžiogalos polici
jai. Rytojaus diena Ibenu-Maž. 
k-mo Vendžiaį^alos valscz. pas 
senai vagystes© in tariama Li- 
pata Sidorova surasta paslėp
ta negyvenamuose trobesiuo
se ir invairiose vietose visa 
pavogta mesa ir lasziniai. Ant 
tvarto rastas tuszczas butelis 
nuo degtines ir pavogto kum-

Pranesze

pio kaulai, kuriais piktadariai 
vaza < < nnnvn /U ina > > ioperacijos” pasistiprino.Po

Kaltininkas L. Sidorovas su
laikytas bet kol kas kitu savo 
bendradarbiu neiszduoda. Su
imtasis už szios bylos “numa
rinimą” siūle policijai 1000 
litu u mągaryežioms. ”

Nemitcs 
Amerikonas pabandė geruoju 
su juo taikintis, pasiūlydamas 
jam už jo paezia.... nuoma! 
Szisai suuodė gera bizni ir su
tiko.

Dabar
dolarius ir szpaceruoja sau su 
Veronika, o szios vyras giria
si : — Asz su dolariais geresne 
paezia gausiu.”

Amerikonas moka

ŽUDINSTA.
Daugai, Alytaus apskr. — 

Kovo m. 19 d. apie 16-ta va
landa Jonas ir Bolius Trun- 
cziai pakele triukszma, paskui 
pesztynes ir užmusze Juozą 
Baliulevicziu, kurs buvo atėjės 
isz Takniszkiu kaimo in Dau
gus. Nelaime invyko sziaip: 
vienas isz žmogžudžiu, 
Trunczas, raiszas ir
žmogus, taip drožė in galva 
Baliuleviczini, kad tas tuoj 
pargriuvo. Pribėgo jo brolis. 
Bolius pagriebė 15 svaru ak
meni ir leido isz vi rsza u s ant 
krutinės,
kad szon-kaulius sulaužė, 
sužeistasis už puses valandos 
mirė.

Jonas 
žiaurus

Pasekmes tokios,
ir

Kovo Menesio Emigra
cijos Statistikos
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Kovo menesio immigracijos 
statistikos parodo kelis intere
singus faktus. Per ta menesi, 
938 ateivei buvo suimti (aresz- 
tu) ir deportuoti.

Isz virszminctu, 286 ateiviai 
invažiavo in Suv. Valstybes Imj 

( kas yra reika
laujama po Immigracijos Akto 
isz 1924m., 108 galėjo tapti vi- 
suomeuiszkos sunkenybes, 145 
buvo kriminalistai ir 118 atei
viu, kurie jau buvo visuome- 
niszkos sunkenybes.

Virszmineti ateiviai 
deportuoti in beveik visas pa- . 
šaulio dalis. 455 buvo depor
tuoti Europon, 425 Kanadon ir 
Meksikon, ir 51 Azijon. Val
džia turėjo užmokėti už depor
tavimą 543 ateiviu, ir laivu 
kompanijos už 222, 86 ateiviai 
už savo keliones užsimokėjo.

Statistikos parodo kad dau
gumas isz tu ateiviu invažiavo 
in Suv. Valstybes be reikalau- 
jamo peržiūrėjimo. Beveik 68 
nuosziintis nelegaliszkai inejo 
isz artimu szaliu.

Kovo menesi, 44,686 ateiviai 
buvo inleisti karpo immigran- 
tai ir 15,182 neiĮrtmigrantai. 
Ateiviu iszvažia/A. ,1X439. In- 
leidimas ddl i n vairi u priežas- 
ežiu buvo atsakytas 1,404 atei
viams.

Beveik 90 nuosziintis atvy
kusiu ateiviu buvo Meksikie- 
cziai, Vokiecziai, Airiai, Ang-

tinkamu vizų,

buvo

lai, Prancūzai, Žydai ir Skan- 
dinavijos žmones.
Meksikiecziu buvo inleista 7,- 
441.

Lietuvos metine kvota yra 
344. Nuo Liepos 1, 1925, iki 
Kovo 31, 1926m., kvotiniu im- 
migrantu isz Lietuvos atvažia
vo 318, ne kvotiniu immigran- 
tu nuo Liepos 1,1925 iki Kovo

Vien tik

131, 1926, 496. Isz viso 814.
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Kas Girdėt

z 
proliibicijos mirtis 

alkoholiaus 1918 mete bu- 
tiktai 81 procentas; 1919

Najorkinis Sveikatos Depar
tamentas apskaitė, kad prie 
užejima 
nuo
vo .
mete, 95 procentas o 1920 mete, 
84 procentas. Bet 1924 mete bu
vo 499 procentas o 1925 mete 
860 procentas žmonių mirė nuo 
užtrucinimo gerdami alkoho
liu. Argi ne palaiminta prohi-

L.i Hia sbicije

Apie 47 milijonai žmonių 
priguli prie visokiu bažnycziu 
Su v. Valstijose. Praeita meta 
prisirasze prie bažnycziu 800,- 
(XX) žmonių. Pagal surasza, tai 
Kataliku randasi 10,047,918. 
Metodistai-Episkopalai
antra didžiausia skaitlį su 4,- 
516,806 sąnariu 
prie bažnycziu.

tui i

prigulincziu

Keturi geri studentai isz ('Iii- 
cagos Universiteto, nutarė sek
ti pėdoms Krist ūso, o ypatin
gai penkis Jojo punktus: tei
singumą, mandaguma, narsu
mą, nusižeminimą ir malonu
mą, ir tai ne tik kaip kada taip 
kaip krikszczionys turi papra
tinta daryti, bet ant visados, 
per visa juju gyvenimą ir ant 
kožno žingsnio.

Labai puikus užmanymas, 
bet del ko apie tai garsinti vi
sam svietui priesz laik .*

užmanvmas

Ateinanti menesi du lekioto
ji! i iszleRs su
New York o in Paryžių per ma
res. Už pasekmingiuusia atle- 
kima lekiotojas aplaikys $25,- 
(XX) dovanu, kuriuos paaukavo 
tūlas biznieris isz New Yorko.

Vienas isz lekiotoji! yra ka
pitonas Rene Fouck isz Fran- 
cuziszkos kariuomenes, kuris 
pradės kelione 20 Juniaus, o ki
tas yra Amerikonas. Jaigu to
ji keliyne per nuiręs butu pa
sekminga, tai neuži'lgio galime 
tikėtis kad didesni areoplanai 
pradės gabenti pasažierius in 
Europa. •

aeroplanais isz

Amalgamated Clothing 
Workers of Amerika, mano pa- 
statvti keliolika dideliu namu 
New Y’orke vien tik darbinin
kams. Tieji namai turės ma
žiausia tūkstanti kambariu ku
rie kasztuos apie 230 tukstan- 
czius doleriu. Pinigus duos ant 

darbininkamst uju (lart)inmKams namu 
Amalgamated Labor Banka. 
Tikslas statymo t uju namu yra 
idant darbininkai turėtu pigos 
randas, nes sziadien locninin- 
kai st ubu ima branges randas 
kuriu darbininkai ne gaji mo
kėti.

Jaigu kriaueziu unije turės 
tame pasekme, tai ir kitos dar- 
bininkiszkos unijos statys pa- 
naszius namus del savo darbi
ninku.

SESERYS. VANDENINE LIGA.
Ant jaunavedžiu Lapinoku 

veidu žibėjo laime. Jiedu tik 
sugryžo isz bažnyczios susi
tuokė. Abu jauni, sveiki, abu 
pripratę dirbti — jis užsienio 
ministerijos valdininkas, 
pradžios mokytoja.

Jiedu mylėjosi dvejus metus 
ir dabar toji meile pasiekė ze
nito.

Vestuves kele be

ir skalsi 
maža

iszk i Imi u, 
be dideliu vaisziu — susirinko 
tik keli artimiausieji žmones;.

Susėdo prie vakarienes. Isz- 
gero vyno. Upas dar labiau in- 
sismagino. Juokas
kalbu szvaitesi po visa 
butą.

^Lapinotkas, lyg ko pasigedęs 
apsidairė po kambari:

— O kur gi musu Ona?
Isz karto visi atsiminė, kad 

ežia, prie stalo, nėra Onos Jo- 
vaiszaites, Lapokienes sesersLapokienes

La po k i e n e a t s i st oj o:
— Gal ji savo kambary, 

tuojau atvesiu.
Iszejo.
Onos kambary buvo tamsu. 

Girdėti buvo užgniaustas, dus
lus kukszcziojinuus.

La p i n ok i e n o pa sza u ke:
— Onuk! Ona!
Niekas neatsiliepė.
Lapinokiene uždege elektra.
Ona gulėjo savo lovoje, insi- 

kniaubusi in pagalvi, visas jos 
kūnas trukeziojo.

Lapinokiene atsisėdo ant lo
vos kraszto: i

— Alės jau pradejonu* vaka
riene, eikime, Ona.

Sesuo nusisukę in 
per dantis iszkosze:

— Neisiu!
— Kas tau T
— Nieko. Eik

J >

siena ir

sau!
Ko Lapokiene buvo netekė

jusi, seserys Jovaiszaites gerai, 
sugyveno. Retai kada tai*;) ju 
juodas debesėlis praslinkdavo. 
Rozalije iszeidavo in mokykla, 
o Ona namie ruoszdavos. Ra
vi rsztuiue seserų iszvaizda bu
vo labai skirtinga: 
aukszta,
gyvumo ir

Kurie isz musu studijavome 
fiziologija, žinomo, kad kūno 
celes gauna sau maista — van
deni, druska, uŽraugas ir degi 
— isz kraujarases. Ir per krau- 
jarase szitos celes iszleidžia sa
vo iszmetamuosius gaminius — 
auglio dvidoguoni, szlapima ir 
kitus.

daigu indetume maža perga- 
mino maiszdli ęu druska in 
viedra vandens tai in trumpa 
laika pastebėtume, kad vanduo 
yra sūrūs i¥ druska yra szlapia. 
Druska perėjo per plona mai- 
szelio piene ir vandeni, o van
duo tuo paežiu keliu in druska. 
Szita procesą vadinama “os- 

ir k ra uja ra-se su k rau

visu pir-

gos, 
sveikatos stow.

audmenis ir 
sveikas, tai

ežiu budu neiszdalinta

i; . ’ b/O ' ' ' ,;V.‘.

Lietuviszkos Pasakos.
jo, ir atidavė sveika 'tėvui. l)a- 

iszl indės isz viduriu 
vilkas suvertė atgal

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

NEGRU PASAKA.bar-gi
arklio,
dubias, pa lepo po pilvu, sugijo, 
paskui patepe po kaklu, atgijo 
arklis. Parėjės prie savo pulke
lio, sako jis levui: 
karstos musu

sziah'dįeninejNelaimingoj
Rytu Afrikoj —- kaip pasako

ji!_______ i savo
Dar-es Salaam —

keliauninkasja vienas 
laiszke isz 
vietos, negrai savo tarpe turi 
daug “pasakorių pasakų.” Ir 
st obelies galima, kaip didžiai 
yra turtingos negru pasakos. 
Sztai viena ju pavyzdžiui isz- 
tisa'i paduodame:

Gyveno karta tūlas bėdinas 
kibarua . (padienis darbinin
kas.) Buvo vienui vienas ir ne
turėjo paezios,. nes jam buvo 
stoka pinigu, idant galėtu sau 
nors viena nupirkt.

Viena karta nuėjo in miszka. 
Ten užtiko bakūže, prie kurios 
vartų stovėjo labai graži mer
gina- 1’akla use:

— Ar galima?
O mergina atsake:
— 1’ra sza u-
'Tat atsisėdo szale jos, o ji 

jaiji labai insmigo in szirdi. Pa
klausė jos:

— Ar levas namie ?
Jinai atsake:
— Tėvas negyvena ir moti

na numirė raupais. Esu vienui 
viena. Taip-pat nei broliu ne
turiu- Ir neturiu ka valgyt.

— Jaigu neturi ka valgyt 
lai mirsi. Ar ne

norėtumei ineit in mano grin
ezia ?

4V*ežioje 
žmona

“Sze lie- 
ponui gydyt. 

Meszkele, tavo rankos gražios 
ir dailios: patepliok musu po
ną!”-Meszka paėmė, pamaži ir 
atsargiai patepe, kur buvo gal
va nukirsta — sugijo; patepe 
kita syki, — atgijo vandrau- 
ninkas. Atsikėlęs jis ir sako: 
4 4 r

kam prikėlėt mane?” O lovas 
sako: “Tamsta buvai ant am
žių užmigęs. O-gi sztai nebėra 
ir karalaites. Kaž koks nedo
ras žmogus atėjės rado mus vi
sus mieganezius ir tamstai nu
kirto galva, o karalaite nusive
dė in dvara, kur dabar ju vė
so i le. ” 
randa ir visi skubinasi iii dva
ra: vandrauninkas su szuniu- 
kais, levas, meszka, lapo ir zui
kis. Jiems nuėjus in dvara, 
vandrauninkas 'praszosi in vi
dų, o ji neleidžia. Jauna kara
laite, pamaeziusi vandraunin- 
ka su žvėrimis, nulindo: ji tuo
jaus pažino savo 
prasze ji inlcisti. 
lioks

Mums n e re i k ežia viso svieto 
valkatų.” 
simylejo vandrauninko su to
kiais žvėrinis ir inleido. Taigi 
tenai beveseiliejant, vandrau- 
ninkas užminė jauna vilioką: 
“Koksai žvėris ant svieto yra 
be liežuvio? 
4 4 

ra ne vieno be liežuvio, 
tolinus vėl klausia: “ 
kas ar su liežuviu ?” O-gi kaip 
atsake, su liežuviu. Dabar van
drauninkas sako: “Tai ir už- 
musztiiju smaku snukiuose tu
ri būti liežuviai; kame, pasižiū
rėsimo. ’ ’ 
— nėra 
nėra, 
tinio snukio — ne viename nėr 
liežuvio. T 
drauninkas sako: 
razbaininkas: sze smaku liežu
viai: asz juos užmusziau, 
tu.” 
iszgelbetojo, o vilioką iszmete 
žvėrims ant sudraskymo. Taip 

atradęs savo 
iszgelbeta karalaite, vede už 
paezia ir gavo puse karalystes.

Toliaus bus.

Muszdamiesi su trimi sma
kais, visi pailso: vandraunin- 
kas, szuniukai ir žvėrys. Reike 
dabartės atsilsėti, bet reikėjo 
ta atsargini padaryti, užtat lo
vas ir sako: “Mes, muszdamies 
su smakais, pailsom, o zuikis 
liktai bėginėjo aplink, daugiau 
nieko ir nedaro; užtat tesaugo
ja jis mus mieganezius; o jai 
bus koki trivaga, jis pabudins 
mus. Davus toki prisakyma, vi
si sugulė miegoti ir karalaite 
kartu. Kiszkis, pastatytas ant 
vartos, szokinejo aplinkui. Ži
noma buvo ilgu, ir miegas trau
ke; tai tat ir kiszkelis griūva 
kur in duobele, o pargriuyes 
ir užmigo. Tuo tarpu atėjo kaž
koks jaunikaitis, nukirto galva 
vandrauninko, susirinko asz- 
tuoniolika smaku galva, pasi
ėmė karalaite ir nuėjo in kara
liaus dvara. Eidamas liepe ka
ralaitei sakyti kad jis ja isz- 
olbejes nuo smako, o kad ne, 

tai jis ja užmusz. Žinoma, žmo
gus tai nori gyventi; taigi ir 
karalaite dabar matydama sa
vo iszliuosuotaji užmuszta, pri
žadėjo Valkatai viską kaip jis 
norėjo. Nuėjus jiems in dvara 
su smaku galvomis, visi džiau
gėsi, matydami karalaite isz- 
liuųsuota ir jos iszliuosuotoju. 
Karalius, laikydamas savo žo
di, liepe tuojaus taisytrvesei- 
le. Tuo tarpu levas pabudęs ap- 

savo poną be 
!iivos. budina jis meszka: 
Meszkel, mcszkel, kelkis! mu

su ponas negyvas.” 
maeziusi prikėlė vilką, o vilkas 
lape. fUaigi sukilę pradėjo ro
dą votis. “O-gi kas,” sako le
vas, “ 
kis,” 
matyt : sukruto visi jeszkoti ir 
rado temieganti, duobelei! in- 
griuvusi. Levas liepe jam uo
dega iszkapoti. Szuniukai pa- 
kediano jam uodega, bet isz to 
niekas: reike poną retavoti. 
Bet ka ežia dabar daryt ? 
ežia dasižinoti apie karalaite
Levas ir saiko: “T 
mane, kaip kur prieiti: nueik 
in dvara ir pasižiurek, kas ten 
darosi.” O vilkui sako: “Tu 
vilkeli, primanus apie arklius: 
eik, pasijeszkok bile koki ark- 

papjauk ji, o nuo atlėkusiu 
juodvarniu mėsos lesti, 
gyvojo ir gydinezio vandens. 
Lape nuėjo in dvara, prisislin
ko tylomis, o priėjus prie tvo
ros, pasistiepė ant paskutiniu 

kad gerinus pamatytu,

pasakorių pasakų.

<r 
n

4 4

fa i kad gardžiai miegojau — I

Mat ir smaku gaivu uo

gelbėtoja ir 
Jaunas vi

ii e d a 1 o i d ž i a sakydamas:

Bet visi svecziai su-

O szis atsako: 
ne-

— tarė ji s

smėli dvylika ragažu ir taip 
jau per isztisas dienas, o -kuo
met gryždavo namo, jo žmona 
visuomet iszbegdavo ji pasitik
ti.

Netrukus turėjo savo grin- 
staln ir kėdžių, o jo 

nesziojo sidabrinius
papuoszalus ir toki pat re
težėli ant kaklo ir kas-kart 
parengdavo savo vyrui vis 
gardesnių valgiu ir 
džiai džiaugėsi: O jis niekuo
met nesijautė esąs pavargęs, 
kadangi visuopiet svajodavo 
apie savo mylima žmona.

Žmones stebėjosi ir atsiste
bėti negalėjo isz jo jėgos ir 
norėjo žinot isz kur jis semia 
savo jėga; jis tylėjo ir niekam 
nieko neprasitardavo.

Tik viena karta tūlas Ara
bas iszsiunte patkui ji žmones, 
idant susektu, kur jis einas 
po užbaigtam darbui. Tie 
žmones papasakojo Arabui:

— Jau sužinome, isz kur 
kibarua semia savo jėga; jjs 
turi labai gražia žmona.

Arabas sekanczia diena nu
ėjo in kibaruos grinezia ir pa
beldė in vartus.

— Uraszau ineit — susmu
ko moteris.

Jis i n(*jo,

vyrui 
abu di-

Ik aibe jo gražiu 
žodžiu ir laimi ja gyre. Ir in- 
kalbino ja, idant su juo ke
liautu, o jis jai parodysiąs sa
vo namus ir daugybe jame 
esančiu gražiu daiktu.

Kai kibarua sugryžo namo, 
jau nciszejo prieszais ji pasi
tikt jo žmona; visur jos jesz- 
kojo, bet niekur jos nerado.

Nuo to laiko jo jėga isznyko 
ir jau nebegalėjo smėlio pa- 
neszt daugiau, kaip tiktai vie
na ragaže.

— J. Naruszeviczius.

— Gerai, eiva.
Ir nuėjo su juo in jo namus 

ir lapo jo žmona. Kibarua di
džiai džiaugėsi ir labai ja my
lėjo.

Sekanczia diena nuėjo in 
darba: nesziot smėlio. Tecziau 
paėmė ne viena ragaže, bet dvi, 

prie juostos, 
nuolatos

diena
Visi žvėrys su liežuviais;

’’-Jis
Ogi sma-

mato
Budina

aidai re ir 
g;
4 4

kurias pririszo
Kadangi 
smėli dvejose ragažese, tai vaMeszka pa-

nesziojo

kare I

O-gi kas, 
buvo ant vartos?” “Zui- 
atsake lape. O ežia jo ne-

Pražiode viena snuki, 
’liežuvio; kita, — vėl 

ir treezia, taip lyg pasku-

atsiėmė dviguba užmo- 
kesni, būtent puse rupijos-

Nupirko ryžiu ir 
parėjo namo- .Jo pati jau buvo I 
belaukianti stovėdama lies 
vartais. Pasakė jai:

— Eik, iszvirk ryžiu.'
O jinai labai gražiai ryžius 

iszvi re.
Sckanėžia dTehii kibarua he

ra guže- 
gavo visa ru-

žuvies ir
-

stovėdama

i

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS

NEDALIOJ 30 MOJAUS j 
$5.00 In ten ir adgalios

II 
Treinas apleia Mahanoy City, 9:50 
sukatos naktį 29 Mojaus ir pribus I 
in Niagara Falls 7 valanda Nede- Į 
lios ryta 30 Mojaus. Grįžtant isz 
Niagara Falls treinas apleis isz 
tenais 3 vai. popiet, sustojant ant 
tu paežiu staaciju kaip ir vaduo
jant in tenais. (Eastern Standard 
Time) . .

Lehigh V alley

>
$

R ozą liję, 
kupina 

Ona isz
raudonike, 

sznekos.
prgimties kuprota, kreiva, že- 

ugo, smulkaveide, iszblisz- 
daugiau

seserį uz

sziandien būtum su

mo
kusi, mažos kalbos, 
susimaseziusi.

Lapokiene paėmė 
rankos:

— Onuk, kas tau f
Sesuo piktai atsikirto:
— Sakau, kad nieko?
— Asz labai noriu, ’kad tu 

mumis....
Asz taip sziandien laiminga.

Ona ištraukė ranka, 
atsisėdo, nugara atsiszliejo iii 
siena. Lupos jos pamažėl i dre
bėjo, akys žere pilktumii:

— Ir kranksėk, kad links-

urnai

Uaip (langiaus van- 
Tu vagis,4 4

arterija.
visose szirdies ligose, kaip

J

o no
Karalaite puolė prie savo

sziojo smėli keturiose 
se, taigi vakare
pija. Nupirko ryžiu ir žuvies, 
o taip-pat arbatos ir ėulkriRis. 
Jo pati iszbego pasitikt ji net 
ant kelio Pas'kui namie davė 
jam vandens idant iszsimaudy- 
tu, parengė 
džiaugėsi.

Sekanczia diena paėmė ki
barua ilga virve ir 
prie jds asztuonias 
vakare gi jis apturėjo dvi ru
pijas. Nupirko savo žmonai 
suknele ir saldaus gerynio.

nesziojo

moza ’ ’ 
ju susisiekia psmozos. keliu per 
kraujagyslu sienas ir tam tik
rais kraujarases (Indeliu susi
jungimais su tam tikroms di
dėlėms kranjagysloms.

Vandenine liga
miausia yra apsireiszkimas li
gos, o ne liga. Vandenine liga 
yra lik perdėjimas tos sanly- 

kuri nepastebiamai yra
Kra ujarase

vis eina per ka'pilariszku sudy- 
neliu sieneles ir 
jai žmogus yra 
kraujarase tuojau yra iszvaro- 
ma kaip tik ji ineina.

Szitas praszalinimas invyks- 
ta vienu isz trijų budu. Vienas, 
dalis vartojamas kaipo maistas 
audrnenims, dalis pasiunstas 
atgal generalei cirkulacijai ir 
kita dalis lymfatiszkams sudy- 
nams.

Kuomet kraujarase sekan- 
, “van

denine liga,” ligos ženklas bet 
ne liga, prasideda. Kūno pieve
le per kur praszalinimas iszei- 
n atpa p ra s t a i s ve i k a.

Kuomet vandenino liga pa
sirodo, kraujo prispaudimas 
yra gana didelis. Paprastai yra 
užkimszimas* kraujagyslu. Su
laikyta cirkuliacija arba suty- 
nimas pradeda iržkimszima.

Apie penkesdeszimts nuo- 
szimtis vandenines ligos prasi
deda su nesveika szirdžia arba 
szirdies didžiausia 
Beveik
yra tendencija perkelti kraujo 
spaudimą nuo arterijų in krau
jagysles, ir kuomet tas pasiro
do, tai vandenine liga praside
da tame kūno dalyje kuri dau
giausia vartojama, pav., jaigu 
žmogus pratęs prie vaikszczio- 
jimo tai užpuola letena arba 
slėsnu. Jaigu ligonis guli lovoj 
tai liga užpuls nugara arba 
p'lauczius.

Yra nekurios plaucziu ligos 
kurios veda prie vandenines 

-ligos, yra tos kurios paprastai 
sustabdo kraujo tekėjimą per 
plauczius. Jaigu žmogus sirgtu 
inkstu liga tai vandenine liga 
pirmiausia pasirodytu papur
tomu aplink akis.

Kuomet matysi ir suprasi 
kad vandenine liga nėra liga, 
suprasi kad negali būti gydo
ma kaip vandenino liga 
reikia surasti priežasti.

Svarini atsiminti sekanezius 
dalvkus:

1. Vandenine liga yra apsi
reiszkimas ir ne liga.

2. Kaip vandenine liga pasi
rodo reikia tuojaus kreiptis 
prie gero gydytojo.

3. Pati vandeijine liga norą 
pragaisztinga ir nėra liga kuri 
padaro vandeninga stovi nega
limu iszgydyti ar pataisyti.

Greita medika'liszka pa'gelba 
sugrąžius sveikata.

GUODOT1NI SKAITYTOJAI!

Pu, lapele, pri-

O vilkui sako:

gauk
t)

vaudra liniukas,

valgiu ir abu
Railroad

The Route of The Black Diamond
pririszo 
ragažes.

rantapliai

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

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

kas ten darosi. Dvaro szunes 
ji pamate, kaįp užpuls, kaip 
pradės vytis, maž ko nesugavo 
lapeles; bet gi ji ji paspėjo dar 
atbėgti prie savo jmlkelio. Le- 

“O kas
girdot?” O-gi, sako lapele, jau 
veseile dvare. Vilkas nuėjo sau 

rados kur 
papjovė,

l*
inn!

Lapukiene paleido 
ranka — ji niekuomet dar ne
inate tokios piktos Onos. Jau
najai rodėsi, kad sziandien ji 
laiminga, tai ir visas pasaulis 
kartu su ja turi juoktis ir 
džiaugtis.

— Mano vyras labai pra- 
szo, kad tu eitum...

— • Neisiu, ne,

sesers

vas tolinus ir klausia,:

J

turi

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?\i
Jaigu ;Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas.

Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 
t 

ir neturite apetito.
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi-
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami 

1 !

SALUTARO STOMACH RITERI

‘ i

Todėl Jus jaucziates ligotais. JeibetiszduotaPagal naujausia 
ukaza Italijoj, tai viii kai, kurie 
da no turi penkiolika metu, ne 
turi tiesos rūkyti ne naudoti 
tabaka jokiu budu. Amerike 
vaikams vale ne tik rūkyti, bet 
gerti munszaine, turėti revol
verius ir užklupinet ant žmo
nių ir juos apiplewzinet.

n

Laike sumiszimo karaliszkos 
partijos su darbini ūkais Pary
žiuje kada tai karaliszka parti- 
je apvaiksztinejo diena Orlea
no Pa neles,_ d ae jo prie kraujo 

i žmonvs Ii- v

o apie szimtas
praliejinJA-Keturi 
kos užmuszti,
palicijhntu sužeista. Garsi tau- 
tiszka panele Joanna, kuria 
Anglikai sudegino ant laužo 
kaipo ragana, nesitikėjo, kad 
pasiliks patrunka monarkistu, 
oda mažiau tikėjosi kad po 
smert pasiliks szventa.

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaua nog sudėtu pinigu" ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

są ūsai at
sake Ona ir pravirko balsu.

Verksnias buvo 
plesze szirdi.

Lai)inokiene paglosto i 
re i plaukus. 
Ona smarkiau ome verkti, 
kniubo ant Lapinokieyes pe-

— Tu laiminga, gal tau ir 
visada taip bus, o mane.hiszna 
kas ims, kas? Asz niekuomet 
laimes nežinosiu..

Lapnokiene pabueziavo- se
se rei in kakta.

Ona kruptelejo:
— Eik, eik pas savo vyra..? 

Palik mano luszna!
Lupinokieno norėjo kažin ka 

pasakyti, bet sesuo neleido:
— Kam asz tokia giniau? 

Palik mane viena!
Rozaliej suprato seseri Ona 

— dar karta pabueziavo ja ir 
iszejo.

Svecziam jaunoji 
kad sesuo nesveika — neateis.

Visu upas truputi

skaudus

sese-

su-

pasakė

pats, inlindes, pasikfivo-

jeszkoti a>rklio, ir 
lauke gražu eržilą, 

'perskrodė pilvą, iszverto dub
ias, o
jo. Taip jain bebildant, sztai ir
atlėkė juodv/irnis.
capt, ta juodvarni 
nepaleidžia.
szosi, žinoma norisi gyventi ir 
taip gailisi vaiku palikti. Tai-, 
gi vilkas sako: “atneszk man 
gyvojo ir gydanezio vandens, 
tai asz tavo paleisiu; o kad tu 
nepabėgtum, tai užstalyk man

Vilkas tik 
, pagavo ir 

Juodvarnis pra-

gi vilkas sako:

Preke ,, - *
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

IfAKANPJ CITY, PA. _

Visu upas truputi susi- 
druipste, bet neilgam. Ant lai
mingu žmonių, galva nuliūdi
mo debesys.neapsistojo.

Laike bedarbes po visa Amerika, 
laikraszczei ir nemažai sukęntejo, nes 
skaitytojai negalėjo atsilygint už pre
numerata, ir mes buvome priversti 
laukti geresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai ir kasiklos 
pradėjo dirbt, meldžeme paguodotu 
skajfytoju atsilygint su skola ir pri
siųsti užvijkta prenumerata.
v W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CIT Y,. PA.

DAINŲ KNYGE1A taipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacljos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai. Preke 25c

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

nepabėgtum, tai užstalyk 
savo vaika. Juodvarnis susiga- 
(|ino. Jis tuojaus krunkterejo 
kęlleta kartu, sztai ir ątleke vie
nas juodvavnis. Ta palikes pas 
vilką, juodvarnis nulėko jesz- 
kot vandenio. Kur gavės, kur 
uogavęs, ntlcke su ploczkute 
vandenio. Vilkas, paemos 
pleczkute su vandeniu, tiktai 
drikst! ir \perploszo juodvar- 
ninka. Tas dar dovijesi, karkt- 
kąrkt, 
vilkas ir sako: 
karstos geros, tai sveikas bus 
tavo vaikas. ”

Paskui patepe syki juody a r- 
niukszti, kur buvo porplcszta, 
sugijo, patepe kita syki, atgi-

Vilkas,

ir nusibaigė. Dauginus 
“Jai tavo lie-

Panamos 
sziaudu, labai smagus'laike va
saros. Mada kilo Floridoje ir 
prasiplatino visur.

L
I
i;
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J CAPITAL STOCK $125,000.00
5 SURPLUS IR UNDIVIDED
$ PROFITS $623,858.62

C Mękąme S.czia procentą ant 
audetu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio > 
ir 1, Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 

i. 
Ii 

i

n

J didelis I
H. BALL, Prezidentai

G? W. BARLOW, Vice-Prei.
J. E. FERGUSON, Kai.
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Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite
Id I 

jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes į 
Jusu reikaląvima isz pildysim kuonogreieziausiai.

SALUTARĄS DRUG & CHEMICAL CO 
Chicago,; III.639 West 18-th St «i
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
A: * 4 K - — ___

c

I 1

♦

f1

pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-csia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

J

suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
Dėkite , savo ’

pinigus in salta Banka o persitikrinsite ir matysite
»

*

del žmogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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įsu Musu Kariones. —J Na» sakyk, mano kviet- siras!
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kelel klausysiu, ausis iszt’ieses.
— Ak, Staseli, kad žinotu

mei, kaip ten buvo su jais ma-Diena buvo karszta, saule 
kaitino lyg ugnis ir ant alėjos 
tako, per tankius liepų lapus, 
piesze daugybe mažu ir dides
niu, szviesiu ribineliu. Grynos 
Ventos bangos, kuri plauke už 

.alėjos, blizgėjo kaip sutirpy
tas sidabras. Buvo ežia ramu, 
malonu, poetiszkai, netruko 
nieko tos gražios vietos ro- 
mantiszkumui: buvo upe,
ūžianti patyliais, 
medžiai, kvepautiejie žiedai— 
ir jauna pora, sėdinti alėjos 
gale ant balto suolelio.

Panele buvo jaunitelaite, gal 
vakar — užvakar ilgus rubus 
apsivilkusi; ponaitis dėvėjo 
studentiszkus drabužius.

— Negaliu tamstai 
kyti, Stanislovai, — tarė pa
nele, — kaip džiaugiuos tuo 
savo važiavimu ant vardadie- mano siela. Pirma buvau lyg 
nio pas ponus P.! 
sziau mamos, 
nuvažiuoti;

vietos
buvo 

uoksmingi

ponaitis

apsa-

Ilgai pra- 
kol iszprasziau 

bet tas meldimas 
užsimokėjo man trejopai, teip 
buvo ten gerai, teip malonjai 
laikas praėjo, kaip niekados!

— Kas tenai taip buvo, in- 
domu žinoti?!

— Daug buvo! 
buris ir pabaigtu žmonių, 
keli kunigai, ir panos... žmones 
visokios lyties, visokio am
žiaus. Vieni szoko, kiti szne- 
kejo, — kam kas patiko... Bet 
visus vienijo meile 
Daug buvo kalbėta... ir kalbė
ta Lietuviszkai... O apie ko
kius gražius daiktus, Staseli! 
Apie tėvynės laime, apie ap- 
szvietima prastu žmonių, apie 
prikėlimą isz dabartinio mie
go... •

Studentu

visokio

tėvynės.

— Suprantu: nori pasaky
ti jog nesu taip iszlavinta, kad 
dryscziau knygas, raszyti. Asz

lonu! Kaip malonu matyti, jog juk nesilaikau už labai mokyta' 
nieks isz ju nemislija vien apie žinau, ko man trūksta. Tokioj 
pilYo sotinima, bet kiekvienas 
turi augszta idėja, myli tevy-

Paredka grinezioje padaryk, 
O tada visi tave mylės, 

Priežasties iszrasti negales.
* ♦ ♦

Nesitikėjau kad Kulpmonte 
yra tokiu bobų, 

Kuriu liežuvei neatstoja ne 
kuolu, 

Katra tik paima ant dantų, 
Su purvais tuoj sulygintu.

Jau kas per daug, 
Tai szelauk,

Geriau apsimalszyt, 
Ne kaip su kocziolu aplaikyt.

* * ‘ ‘ »

Skrantuose ne ’seilei buvau, 
In viena karezema užėjau, 

Užtikau ten daugeli moterių, 
Labai dideliu neiszmaneliu. 

Mat in ten susirinko baliavoti, 
Su vaikinais gerus czesus

* turėti,
Buvo ten da ir daugiau, 

Pasakysiu apie tai vėliai!. 
Ir mergicos czion ne geresnes, 

Daug daugiau bjauresnes, 
Po misziu in kur ten 

n u veži i o jo
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mislios...
— Ak, gana! Gana jau to 

patrijotizmo, gana tu idėjų, 
raszymu! Yra tai vis daiktai,

pi
Si

ne isz visos szirdies... Gal pa
žiūros kitu ir keliai, 
eina, ne visiszkai man patiktu; vibiszkai netinkąntiejie mums, 
bet siekis — visu vienas, sie
kis augsztas, szventas — tėvy
nės labas! Ir kiekvienas, Ikaip 
iszmano, stengiasi pridėti isz 
savo puses nors plytele prie to 
tėvynės labo....

— Oi, ar neužgavo tik 
koks isz tu mūrininku szirdo-

, les mano mergytes, ka ?
— Ak, mesk tuos juokus! 

Ne žmones man szirdi užgavo, 
bet ju idėja...
kai]) apie ja iszginlau ir 
prisisavinau, ramybe inejo in

kuriais

neužgavo

Nuo to laiko, 
ja

ne- 
ant

moki, tai 
skaitv-

H
Geras yra jausmas — patrijo- 
tiznias, gera — literatūra, bet 
tik ne ežia, ne su tavim ne taip 
mudviejų... Tu man pasakyk, 
kaip mane myli, kaip ilgėjais
manės... Tas mane užims... O 
tu tavo pasaĮ<u man visiszkai 
neindomu pamatyti.. 
man, kad turiu tave 
galiu klausyti tavo gyvu žo
džiu, neužraszytu, ne 
ežiu apie kokias ten abstra!*- 
tiszkas idėjas, bet tvirtinan- 
cziu vien meile manes! Nerei
kia man tavo patrijotizmo, nei 
talento: myliu tave paezia — 
ir szalin su visu kuo kitu!

Onyte tylėjo. Akis atidarė 
placziai ir insmeige in tolybe, 
kur pro liepų lapus blizgėjo 
nuo saules Ventos bangos. 
Taip-pat blizgėjo ir tos akys 
nuo užplaukianeziu 
lupos jos vos-vos pradėjo vir
pėti, lyg nuo užtūrėto verks
mo.

Kam jos 
sžalyje ir

sakau-

atžaru;

iras
jog nelaimingas vy- 
garsia paezia; tai ma-

Prisiartino

o
s

*“ 3^1

t
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Aha! tai buvo susirinki- 
“Litvomanu ”!

Kaip taip gali sakyti! 
Kokia turi tiesa toki bepro- 
tiszka varda duoti tiems, ku
rie mvli savo tevvne... Pamis- 
lyk, kaip žemai stovi tie, 
rie “manija 
gus turi savyje 
augszcziausio, kaip tai: meile 
tėvynės ir žmonių,. Jei titi.yra

* • I ' 1 • 1 A * t 1

mas

> T
ku- 

vadina, 'ka žino-* 
geriausio,

manija, tai kas — teisybe, kas 
teisingumas ?

— Paprastai sakoma, juog 
manija turi tas, kurs nuolat 
mano apie viena kokia nors 
idėja; sztai, kaip Lietuviai 
apie savo patrijotizma.

— Bet paskyk man, 
galima būti perdaug pa t ri jo
tu! Kaip negalima būti per pu
se vagiu: ar pavogei rubli, ar 
ftzimta — vis tiek, esi vagis; 
taip-pat ir patrijotu. Arba esi 
patrijotas, arba nesi. Tik 
kiekvienas gali tiek pat 
dos atneszti tėvynei: 
jausti labai giliai, 
spėkas mažesnes už kitu, 
užmetinejimas, buk Lietuviai 
perdaug mislija apie savo pat
rijotizma, taipogi neturi 
so. Man rmlos, 
vieni žmogų, taip ir 
negalima mylėt perdaug: meile 
yra tai jausmas taip platus, 
augsztas ir gilu.*, jog sunku 
apimti ja visa, 
turėti — negalimas
Ar norėtumei, kad Lietuviai 
butu tokie patrijotai, kaip jus? 
Gerai butu, nėra ka sakyti! 
Norecziau žinoti, ar daug turi 
pagodos Lenkija isz to jusu 

Bene taip jis< < y 
Zj 

padainuo-

ar-gi

ne 
nau- 

galima 
bet turėti 

O

pradėjau

pakabinta taip dangaus ir že
mes: sake man, jog esmi Len
ke, o szirdis trauke prie Lietu
viu ir protas sake jog skaityti 
save už Lenke tiesos neturiu. 
Dabar jau tos dvi-pusybes 
ra... taip ramu ir lengva
szirdies... Ar žinai ka, Stase
li? Gavau ten cziela krūva 

ir. Lietuviszku knygų ir laikrasz- 
ezi.il! Tai skaitysiu dabar! Yra 
ir geru daiktu taip ju... eiles 
gražios yra... kaip butu gerai 
paskaityti su tavim kartu!

— Asz nesuprasiu: nemo
ku asz tos Lietuviszlkos knygų 
kalbos.

— .Juk kalbėti
priprasti lengva prie 
mo. Ir asz juk nemokėjau, nė
ra dar puses metu, kaip pasi
jutau Lietuvaite ir 
skaityti, o dabar jau ir grama
tika truputi pažystu ir skaity- 

; dama suprantu viską.
— Ee, užteks man ir 

ka moku!...
— Staseli, bet man taip 

butu malonu skaityti ir mislvti 
su tavimi! Juk neužilgio jau 
busiva visados kartu; bendras 
bus musu gyvenimas, bendra 
nelaime — laime. Tai kaip-gi 
brangiausios idėjos, sveneziau- 
sios svajones nebutu bendros? 
Kartu juk reiks darbuotis ne 
tik del savo labo, bet ir del la
bo žmonijos, tėvynės...

— Asz turiu vilti, 
vienutine,
manes, inžengus in nauja gy
venimą ir pareigas, visos tos 
fantastiszkos svajones 
isz tavo galveles.

— Kaip tai? Argi tada ne
bebusiu žmogumi ?

svajones,

bet man

vilti 
jog isztekejus

T >»

to j

mano
v u z

iszves

fanUos “ 
tastiszkos svajones,” kaip tu 

yra geriausioji mano

sen- 
jog kaip pa

te vyne,

dm, jo 
o perdaug jos 

daiktas.

patrijotizmo!
apsireiszkia, kad kartais 
dyroem poza row ’ ’ 
jate ir paszokate mozūrą! Ser
gėk mus, Dieve, nuo tokiu pa
iri jot u !

Studentas, pasilenkęs, žiurė
jo jai in akis, paemes jos ran
ka pabueziavo ir tarė:

— Onyte, gana jau to! Vi
sa savaite nesimateme, pasiil
gau tavęs, mano brangioji lyg 
sauleles! O tu vietoj pamylėti 
savo sužieduotini užv'edi gin- 
czus ir užpuldineji ant manes.

— Staseli, asz juk pasiilgau 
tavęs taip-pat, ir bereikalo ne- 
užpuldineju Bet kaip asz ki- 

- ‘taip iszreihzksiu tau 
meile, jei ne apsakinėdama tau 
giliausius savo jausmus ir mis- 

.jis? O dabar tiek ju turiu po tu 
varduvių. Ąr tau ne malonu 
manės iszklausyti T

savo

vadini, 
dalis., jei atmestumei jas, kas- 
gi bepaliktu? Ne, tu juokiesi 
tiktai, suprantu! Palūkėk, da
bar pasakysiu tau didžia, di
džia paslaptį... O prieto ir ne
simateme ilgai—nebuvo kaip. 
Klausyk! Pasijutus Lietuviu il
gi lia i pamylėjus savo tėvynė, 
norėjau kokiu nors budu at
neszti jai nors truputi naudos, 
nors krisleliu prisidėti prie 
visuotinio darbo... Iszsimokau 
maž-daug kalbos ir pamėginau 
raszyti... Ir parasziau apysa-
kele. Žinoma, ne daili ji buvo, 
pirma syki, sunku pradėti... 
bet nushineziau ja in kritika 
vienam isz Lietuviu. Ir insi- 
vaizdyk mano la'ime, kada jis 
atrasze girdamas raszyma ir 
dekavodamas už ji! Nusiuntęs 
toliaus ir sztai dabar ji jau isz
spausta.. Gavau ir ta laikrasz- 
ti... taip malonu skaityti savus 
žodžius iszspaustus... o dar 

jog skaito 
juos biedni Lietuviai ir semia 

dvasiszka peną... Pef- 
— gerai?

iszspaustu 
maloninus žinoti,

isz j u 
skaiįvsiva kartu, — gerai? 
Asz taip džiaugiuos tuo skai
tymu su tavimi!*..

— Na, na! Nesitikėjau... 
Tai raszyt pasa/kas turęjai lai7 
ko, o jtas mane laiszkus raszei 
trumpai ir retai... Man rodos,
tau, ftaipo mano sužieduoti
nei, reikotu dauginus apie ma
ne ir musu ateinanti gyvenimą 
mislyti, nekaip užsiiminėti ne-

I
i -ų?:

i
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Edvardo Frank I
Snooks 

isz Memphis, renn., 
kando vaika kaimyno. T(*vas užvedė teismą ant $5,000 tvirtin- j

prie 
inklampino Edvardu iii beda kada in-

budo, bet ICdvardas sake, kad vai-damas buk szuo yra pikto
kas szuniui uždavė per peczius su lazda ir tik tada vaika in- 
kando. Idant pertikrini suda kad jojo szuo ne yra pikto budo, 
atvedė in suda. Szuo pradėjo su uodega szvaistyt ir laižė ran
ka vienam isz slidžiu ir buvo p rietelingas. Sudas atmetė teis- 

pripažindamas kad szuo ne yra pikto budo 
ka inkandes jaigu jam nebūtu uždavęs su lazda.
ina ir nebūtu vai-

I

■įjįl
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Nesitikėjau kad Dubojuje 
yra tokiu bobų, 

Kuriu liežuviai atstoja 
ne kuolu, 

Katra tik paima ant dantų, 
Su purvais tuo sulygintu.

Jau kas jwr daug, 
Tai szelauk, 

Jaigu neapsimalszys, 
Tai kocziolas jais suvaldy 

♦ * *

Oj tu Anele isz Konetiko 
Tavo darbai man suvis 

nepatiko, 
Juk da esi grinorkele,

O iszrinkai sau bjauru ke'le.
Mislini kad tavo vyras dirba 

ant nakties, 
Bet žmonis viską mato isz 

paszalies, 
Koki tu gyvenimą vedi, 

, O savo vyra nuolat ėdi. 
* * *

Isz czionais in Santkleri 
at si baladojau, 

Pailsus prie vieno lango 
a tsistoja u,

Kada truputi atsilsėjau, 
Duris staiga i prasidariau. 
Smarve man musze in veidą 

i vos neparvirtau, 
Jog in valanda net kvapu 

adgavau, 
Žiiurau, ant stalo guli kūdikis, 

Visas meszle klvkentis. v

Muses ant vaiko apsedia 
Kiek tik insteige ėda, 

O ir burdingieriai negali 
f o iszlaikyt, 

Ba misiuke ne nori szvarei I
juos užlaikyk 

Vaikui ant stalo ne vieta.
gulėti,

Nes ant stalo tik valgi reikė 
dėti, 

Szirdele daugiau taip nedaryk,

1

f

Tosios dienos nepaguodojo.
()j mergaites, taip daryti 

negražu, - 
Del musu Lietuviszku mergų, 
daigu da apie ka toki dagirsiu, 

Puiku pirti jums iszvirsiu, 
Ant nieko nepaisysiu, 

Velniu duosiu ant nieko 
nežiūrėsiu.* a

M

J
j

"* '|
♦

Apie Pittsburga antsvodbos 
nukeliavau,diena buvo jis czionai. Kartu 

žaidė, kartu augo..
buvo I 
gražiai 
dainavo...

labo...darbuosis del tėvynės t*
Ir staiga sztai tarsi kokia už- 

nupuole: 
tikrasis

kuri ji ne-

Viskas gerai ėjo, stikleli 
munszaines iszgeriau, 

Kelios bobelkos jau gerai 
buvo užsitraukė,

Net andarokus sau ant keliu 
užsitraukė,

O ka jau plovojo, tai net geda, 
Net man ir sziadien szirdi 

ėda.
Ant vaikinu užsipuldineja, 
Kad su joms szokti ne ėjo, 

Ala t užvydejo, 
Prie stiklelio tik sėdėjo.

Juju vyrai tikri asileliai 
Pasigėrė kaip gyvulėliai

Parpuolė nuvirto, 
Kaip in medi pavirto, 

Ar in purvyną, 
Ar karklyną, 
Ar po stalu, 

Kur gere alų.
Negalėdama ant to ilgiaus 

žiūrėti, 
Turėjau toliaus traukti.

prie 
vei-

— Juk žinai, ka Vokiecziai 
tvirtina,

, turis 
tai, asz nenoriu būti tokiu ne
laimingu...
Onytės,“ ir palenkės galva 
zejo jai staeziai in alkis.

— Kas tai pasidarė 
brangiajai ? A kolos 
peles dreba... O, kaip tau gra
žu su blizgancziomis akelėmis! 
Ant sveikatos eina karsztas 
ginezas... Seniai iszrodai 
stebuklingai! — paėmė 
rankas ir
tai antraja. Staigiai Onyte pa- 
szoko nuo suolelio:

— Praezau,

5

žiba
mano 

la

taip 
jos 

bueziavo tai viena,

leisk mane!
Eisiu jau isz ežia! — suszuko.

Jis dar ne tuojau paleido jos 
rankas; tebelaikydamas jas 
atsake: ,

Tai ir asz kartu eisiu... 
Jau atsibodo sėdėti...

tebelaikvdamas

viena... 
rankas

— i\e, asz eisiu 
Leisk! — Iszrove 
nubėgo per alėja ant namu.

Atbėgus tenai,

ir

nuėjo sta-
, už-ežiai in savo kambarėli, 

Sklende duris ir puolė ant lo- 
llgai užlaikytos aszaros 

iszsiliejo bu padidinta gale. 
Gera valandėlė praėjo, o ji vis 
gulėjo, veidą in pogalvi inki- 
sžusi, drebėdama nuo verksmo 

■ retkareziais dejuodama: 
Ak Dieve!”

nutrynė veidą ir 
vaikszczioti po kambari, pus
balsiai kalbėdama su savim:— 
Ak, kaip man szirdis skau
džia! kaip sunku! Dieve, ar-gi 
tai tiesa! Asz jam atdariau sa
vo szirdi, ])asakoju brangiau
sias mintis, o jis sako: “ 
to patrijotizmo”... Mylis mane 

paezia”... ka tai reiszlkia ? Ar 
asz pati

vos.

ir
< i

le,
Ant galo atsike- 
veida ir emo

gana

< c

“asz pati” tai yra tik nosis 
akys rankos? Tvirta ta meile— 
nėra ko besakyti. Pri$igesis 
akiu ugnis—ir jau jos nebera. 
Jo akys, nors gražios — niekai 
del manes,* jei jose neapsireisz- 
kia graži siela...

-1

i bus ? Matau dabar

Pereis, sako, 
Ak, Jėzau ma-tos svajone’

no! Kar-g 
aiszkiai, jo •• paliks toks ant

O kaip man reiks suamžių
juo visados būti! Viena sylki 
iszgirdus telkias pažiūras, szir- 

*>*•»©*• kad 
Idausyti kasdiena ? 

. kas

d is plyszta; kas-gi bus- 
--J j*18 ...
Kas man daryti dabar, 
daryt?... Atsisėdo prie lango,

reiks

paleiRce galva ant ranku įr už
sidūmojo.

Sztai metai pasibaigė, kivi p 
susižiedavo su/Stanislovu. Bu
vo tai pernai, taip-pat pirmose

_ - fe .‘1 _ -

Sztai metai pasibaigė, kaip 
a <_/ a M . a

dienose Birželio; ji kuotik pa
baigė 17-tus metus. Už metu 
jis pabaigs universitetą ir ta-
baigė 17-tus metus. Už metu
. . « a a * . I

da susitarė padaryki vestiives. 
Pasižysta’jie seniai, nuo pat 
kūdikystes; Stanislovo tėvu 
dvaras netoli nuo jų; , visos

Pasižysta’jie seniai,

dvaras netoli nuo jų 
i • « kreikąlingais raszymais! Musu szventes ir yalkacijpp, kada tik 

« a * • • « * a KJ « A • • ’ < 1r ’i 4 T i k |

vaitai tgalea pigiai knygas p i r- pagryždavo jie 
kineti, jen jau tiek autorių a t1- davo jiems kartu; maž nėkas-

namon,’po roi-

a •

linksmas, s
i grajijo, dar 

pasirodė jai

.Jis visad 
impat iszkas;

gražinus 
geros

szirdies; prisiriszo prie jo. Sta
nislovas seniai ja 
iszreiszke jai savo 
prasze motinos 
Onyte — ir Onvtt 

Mot i na 
visiszkai

‘s gilium' 
džiang(‘s 
nes Sta-

danga nuo jos akiu 
pamate aiszkiai, .jog 
Stanislovas ir tas, 
szojo savo mintyje, yra.tai dvi 
visiszkai kitokios ypatos. Pa
mate su baisiu persitikrinimu, 
jog j*s ja11 kitoniszkas būti ne 
gal... Negalėjo ji atspėti, deltko 
taip yra; buvo dar per jauna 

žmones..
1

pamylėjo,
meile, pa-

al Įduoti jam
prižadėjo 

nesako 
ant ir per mažai pažino 

juto visa

vos neparvirtau

būti jo” pati, 
nieko, atidavė 
jos valios; bet szirdk 
gal ir norėjo to, ir 
isz sutikimo Onytės, 
nislovas buvo vaikinas ne blo
gas,* ir prie to turtingas, o ju 
interesai gan blogai stovėjo.
Onyte jutosi lainiin 
lovas mylėjo ja labai, 
rodėsi, jog myli teipogi. 
ilgu jai visados buv 

lauke jo

ga : Stanis.- 
o jai 
Taip

o o<» jo, 
parvažavimo

be
»

grajyda-

taip
taip gerai bego laikas su juo. 
Onyte mėgo muzika;
vo kartu ir dainuodavo; mėgo
skaityti skaito Įkarau poezijas 
ir apysakas... Bet apie dalykus 
rimtesnius mažai buvo kalbėta 
tarp ju; daugiausiai juokavusi
kalbėjo apie meile, žaidė. Taip 
buvo ir atvažiavus jam namon 
ant Kalėdų. Ant Velvku at
vykti negalėjo, o su ja tuotar- 
pu pasidarė didi atmaina. Po

savo 
kelis

l’szgi ils
ini utys,

pasKalėdų nuvažiavo 
drauges ir ten pažino 
Lietuvius pat rijo! ub. 
tos idėjos, augsztos 
pasiszventimas tėvynei užkai
tino jai. szirdi taip, jog ta pa*, 
virszutine luoba isztirpo, ir 
siela jos, jautri ir graži, iszsi- 
nere, lyg plesztake isz vystyk- 

nauja meile, 
v.., Lietuviszkai, 

eme mokyti kitus, ant galo pa
ti pamėgino raszyti.
gyvenimas prasidėjo jai ir įlie

lu. Perimta ta 
mokytisei ne

meile
Lietuviszkai

Naujas

kados nesijuto taip laiminga. 
Tik lauko kuogreicziausiai va-
kaciju, pamatyti Stanislova, 
apsakyti jam viską ir pas save
patrankt. Žinojo jog jis ne. Lie
tuvis, bet ir ji juk ne buvo Lie
tuve pirma, o dabar pasidarė. 
Neabejojo nei ant valandele«, 
jog ir jis taip-pat atsikreips 
prie augsztos idėjos. Pagal jos 
nuomone, savo tėvynės iqeile 
yra tai jausmas toks paprastas 
jog negalėjo jai ne in galva 
ateiti, kad kas jos nepripažin
tu. Ji dėlto pirma nesijuto Lie
tuve, jog ne nuo kuo negirdėjo 
apie tai, jog galima ja būti; 
bet pažinus ta idėja, tuojau 
priėmė ja visa szirdimi. Taip- 
pat, rodėsi jai, padarys ir kiek 
vienas iszmintingas žmogus, o 
Stanislovas — tai be abejones!

Ir maste ji sau, koOci 
džigugsma jam suteilcs, paro
džius iszspausta savo apysaka. 
Kaip jis padės raszyti kita^.. 
kaip paskui, gyvendami kartu
Kaip jis padės raszyti kitas>.. « 5* ■ . * 4

bel juto, juto visa szirdimi 
kuoaiszkiau jai jog jos svajo
nes neiszpildomos, jog Stanis
lovas niekados, niekados joslovas niekados, niekados 
nesupras. Pamate, jog jos siela 
jam su visu 
daiktas-; myli
savotiszkai: myli vien jos ku
na; visas jos idėjas, 
priima kaipo kaprisus, 
sziandiena yra, o 
nyksta. Atėjo jai in galva, jog 
jis daug didžiaus nuliūstu, jei 
vienas isz jos pirsztu yustotu 
savo gražios lyties, nekaip 
kad jos

nereikalingas 
j»v-tikrai, !-bet

svajones 
kurie 

ISZr-rytoj

lyties 
siela nustotu augsz- 

cziausiu savo idealu.
Dabar, rymodama prie lan

go, spaude ji sau galva ir 
svarstė, kas daryti. Juto, jog 
jis jai nebotas, kas buvo: 
viena trumpa valandėlė atito
lino ji ant szimtu, rodos, myliu 
svetimas jis dabar, visiszkai 
svetimas...

spaude ji

tą

Kaip-gi reiks su 
juo gyventi, kaip būti?! Ji da- 

, jog 
atsakymas

bar jauezia, jog gyvenimas 
tai didis atsakymas priesz 
Dieva, žmones, žeme.... O kaip 
ji iszpldy^ savo priedennes 
su. tokn vyru szalyje?
abelnai daleis jai svajoti apie 
kokias kitas priedermes, apart 
priedermiu priesz ji? Ak, no? 
taip būti negali! Dieve mane 
sergek nuo paniekinimo szven- 
tu mano idealu!...

Saule žemai jau stovėjo, ka
da Onyte pasikėlė nuo lango. 
Namie jos pasigedo ir szauke. 
Visa ta valkara bėgiojo ji, tarsi 
užsiėmusi labai: sunku jai bu
vo pasilikti su Stanislovu, 
kaip inmanydama bego isz po 
jo akiu. Jis norėjo ja sugauti,

Ar jis

bet uepasiseke; ir tąip ta va
karu neprakalbėjo ne žodžio 
tarp saves.

[TOLIAUS BUS]

CATASAUQUA MOTERE 
GIRIA JI.

M rs. H. Onuszczek i'Sz Cata- 
sako kajl Dr. 

Whites Oil of Youth Linimen- 
gei’iauses vaistas del 

Szita lini-

sauqua J Pa.

tas yra 
skaudaneziu kojų.
men t a galima pirkti aptiekose
arba grosernese.
-------------------------------------;------------------ - ---------- , ■

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir
raszymo, del vaikams. - Preke 15c

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY CITY, PA.
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Pajeszkau Antano Raka ne
ko, apie 10 metu Amerike, pa- 
eina-isz Lietuvos, Ingavangiu 
Kaimo, Szilavoto Para., Mari
jampolės Apskr. Yra labai 
svvarbi žinia isz Lietuvos, jai 
kas apie ji žino meldžiu pra-

, arba tegul pats atsiszau-
(t.42 KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3

neszt 
kia.

Ona Radzevicziene 
1541 Seward Ave., 
Grand Rapids, Mich.

Asz Refrone Vaiczaitiene, po 
tėvais Kaminskiute pajeszkau 
Mares Kaminskienės. Gvveno 
Du Bois, Pa* Turiu svarbu rei
kalą, todėl .tegul atsiszaukia 
ant adreso. (t.4l

Mrs* P. Vaiczaitis 
1001 E. Mahanov St.v

Mahanoy City, Pa*
J

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1U3

Philadelphia Specialist* 
Visos Kronisskoa Ligoa«

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiage 

dirbti. Apsiaaugokita pavoja**.

Gydau pasekmingai katare, uikimima 
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—Seredomis, Ket
vergei* ir Petnycsiomis. Ofisos va
landos: 9 ryto iki 8 vakaro.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

Rodą ir patarimas dykam

Antras Floras,
POTTSVILLE, PA.
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MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA

Iszbalsumųojn ir laidoja mirusiin 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu.' Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, veseliu. krikaztyniu b 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 187S-M.
4 - -

i Lietuvisskas Graborlus

K. RĖKLAITIS
■I 1 1

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą.

Prieiname prekes.

-r

.......... ■ 7..

W. Szneideris ir'Sunus
GRABE0BIA1

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai, vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.
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Bie W. $PRUCE STRn
MAHANOY CITY. PA.

Bell Telefonai 149

r

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABQRIU3 MAHANOY CITY

Laidoja kunus numairelia. Pasamdo 
aptomobiliua del laidotuvių, krikat- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.L 
620 W. Contra St. Mahanoy City, Pa.
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Nedelioj Sekmines.

— Panedelio po piet likos 
užmusztas Juozas Legeviczius, 
Morejos kasyklose per szmota 
anglies. Paliko motina ir sze- 
szis brolius ir sesutes. .Juozas 
buvo vyriauses ir maitintojas 
szeimynos, nes jojo tėvas mirė 
szeszi menesiai adgal nuo su
žeidimu • kasyklose, 
buvo gei^U|jinomas

f Seredoje atsibuvo laido
tuves su bažnytinėms apeigo
mis, Marijonos, mylemos pa
ezios Kazimiero Banonio, 310 
N. Jardin uli., kuri mirė pra
eita Subata. Velione turėjo 
apie 52 metus, pergyvendama
mieste 35 metus. Paliko dide
liam nubudime vyra, keturis 
sūnūs, tris (lukterės, penkis

Velionis 
baaeboli- 

ninkas prasfthines Lefty Lo
gan. Graborius, Traskauckas 
užsiėmė laidotuvėms.

Graborius Traskauckas

— Paviete randasi daugelis 
žmonių kurie turi nusipirkia 
lotus arba formas o už kurias 
neužmokėjo metines taksas per 
meta ar kelis metus. Szerifas 
tokias locnastcs parduoda ant 
licitacijos kožna mota. Ir szi 
meta atsibus panaszi licitacije 
antra Panedeli Juniaus mene
si Pottsvilles sude. Ar negeriau 
dažinoti kiek randasi neužmo- 
kotu taksu no kaip patrotint 
savo locnasti. 
apie tai isz laiko.

vyra, 
tris (lukterės,

aliukus, seserį Alitienia ir bro
li Joną Vasziliu.

f Su ha t oje likos palaidota 
Regina, septynių metu dukre
le Juozo Dailydoniu, 
Cherry u'li.

— Del visu pažystama -szei- 
myna Mieldažiu, kurie nesenei 
apleido miestą apsigyvendami 
Pott'svilleje, atsibuvo ana die
na vinezevone juju sūnaus Eu
geni juszo MieldaŽio su pana 
Doris Hummel, kuriuos suriszo 
Rcv. R. Baush isz Reformato
rių bažnyezios. Mazgas mote- 
rvstes likos surisztas namie pa-

406 W.

Isztvrinekitc

— Kandidatas Beidelman 
ant gubernatoriaus ir Vare ant 
Suv. Valst. senatoriaus likos 
iszrinkti didžiuma balsu nnt 
Bzlapiojo t i kieto supliekdami 
savo prieszininkus baisiai. Pin- 
ezotas likos sumusztas. Schuyl- 
kino paviete likos iszrinktais 
Palmeris aut kongrosmono su- 
muszdamas Brumma.

— St. Kubilius, 412 W. Ma
hanoy Ave., pirko narna nuo 
Adomo Kazakevieziaus ant 421 
W. Mahanov Avė. Kazakevi- 
cziai kraustosi in Tamakve ant 
apsigyvenimo.

t Gyventoja Mahanojaus 
Ona Piiauskiene, apie 70 metu 
kuri iszvažiavo in Brooklvna ir a 
tonais mirė, likos atvežta pas 
MartinaTunila isz kur bus pa
laidota Petnyczioje su bažnyti
nėms pamaldoms. Graborius 
Rėklaitis užsiėmė laidotuvėms. 
Velione buvo dėdienė Tamulio- 
n ienos.

— Tai ir po rinkimu. Juo
kingas dalykas, kad laiko 
atraiko anglekasiai 
guzikelius su paraszu 
beer, no work,”
už tūla kandidata kuris sakėsi 
kad yra 
ku,”

nesziojo 
“no 

o bet balsavo

‘4prieteliu darbinin- 
o bet pinezino visus tuos 

kurie aluti ir namine dirbo.— 
Tik veidmainysta ant svieto. 
Kada turėjo proga balsuoti už 
szlapia kandidata tai už ji ne 
balsavo po tam reke kad žmo
gus sziadien ne turi laisves ir 
ne duoda jam stiklą gero 
alaus.

jam

Kaz.is La-— Saluninkas 
zaus'kas stato treczia flora ant 
savo namo po No. 427 W. Ma
hanoy St.

— Ant .Jonolaidot u vi u 
Dainbrowkio, kurios atsibuvo 
Utarninko ryta, dalybavo apie 
trisdeszimts kunigu, 
sūnūs, kunigas, alike 
maldas už savo tęva.

Velionio
bailes paO

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
, Gatavas

Jau užbaigem daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nn- 
aiuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkautkas-Co.
Mahanoy City, Pa.

gal Protestonu 'apeigas.
— Utarninko laike rinki- 

Vare aplaike net 
o Pinchotas 1680.

mu czionais 
1778 balsu
Ant gubernatoriaus Beidelman 

2279 balsu o Fisheris tik 
Ant kongrosmono Pal- 

meris gavo 1578 balsu o Bro
mas gavo

gavo
1037.

1578 balsu
1274.

Frackville, Pa. — Agneszka 
Barauckiute, 14 metu, likos 
perszauta 
koja. Szaudymas at.sibi.ivo ant 
gonkeliu prie sztoro kuri laiko 
Helena Dapkiene. Agneszka sa
ko buk tarnavo pas Dapkiene 
ir rado revolveri skiepe ir pa
slėpė iii blumersus o kada no
rėjo iszimt kokiu tai budu re
volveris iszszove ir kulka per
ėjo per koja. Palicije netikėda
ma in mergaites pasaka pradė
jo daryti tolimesni tyrinėjimą 
kokiu lai budu mergaite likos 
paszauta.

14 metu, 
budu innežinomu

DIDELIS KONCERTAS!
. . . Rengia . . .

Para. Chorai, SS. Petro ir Povilo isz 
Tamaqua, Pa., po vadovyste Prof. P. 
Dulke, ir Szv. Juozapo isz Mahanoy 

vadovyste Prof.
Koncertas atsibus,

City, Pa., po 
Žalnieraitia.

K.

NEDELIOJ, 23 GEGUŽIO - MAY 

VICTORIA THEATRE 

TAMAQUA, PA- 
Prasidės 7 valanda vakare

. . . Ant Naudot. . .

SS. PETRO IR POVILO PARA. 
TAMAQUA, PA.

Deszimts Prisakimu 
Del Tėvu.

' 4 % .......—

Jaigu norite iszpildyti gerai

Rabinas Pralosze.NAUJAS BUDAS GYDYMO PAMISZELIU
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Pamiszeliai Missouri vaistiniam ligoirlmtyje St. Joseph, Mo., yra gydomi nauju budu.
l)r. Parker, supredentas tosios ligonbutes sako, kad garbiniav imas plaukuDr. Parker, supredentas tosios ligonbutes sako, kad garbiniavlinas plauku ir padabinimas 
veidelio ligonėms daug prigial bsti ant sugrąžinimo moterems pilna protą. Jau daugelis mo
terių paveiko per toki “gydymą. J >

Tūlas gana iszmintingas kai
mietis Lietu vys, važiavo pas 
savo aunu in Kauna. Trūkyje-

✓

nd v u nūn ii iii aku uiiut x i u n | o v g- - - ei

skersai nuo jo sėdėjo pasisziau-i savo teviszkijs privalumus, tu-
sze-s Žydiszkas rabinais su i 
barzda. Isz pradžių abudu ty

1H ll* I l V V ID/zJV j Ji 1 V (Al (.AlAl (J v VA”

ilga rite turėt kantrybe, darbszu-

Įėjo, bet Žydas pradėjo bodet 
ir kad laikas greieziau praeitu 
kelionėje, pradėjo laikas nuo 
laiko užkalbinet kaimuoti:

— Nu, ponas kaimyne, kaip 
jums einasi ?

— Ugi gerai, niekas 
nekenkė.

Trūkis prabėgo pro bažny- 
czia, kaimuotis nusiėmė kepu- a , » • • v

man

Nelaimingi Atsitikimai 
Kasikiuose.

164 vyrai už-Vasario men., 
muszti kasyklose sulyg rapor
tu Vidaus Departamento Ka
syklų Biuro. Per ta menesi 48,- 
660,000 tonu anglies iszkasta ir 
mirtinumo vata buvo 3.37 pro
centas del milijono tonu, suly
ginta su Vasario men., 1925m. 
4.25 procentu. Bureau of Mines 
nelaimingu atsitikimu rekor
dai parodo kad per pirmus sziu 
metu dviejus menesius 482 vy-! 
rai žuvo, 51 (langiaus negu bu-1 
vo pereitais metais tuom laiku.

Sziadien doleris visknom ant svieto, 
Tegul žmogus ne turi proto — nieko, 
Niekyste, dorybe, niekas ir tikybe, 
Pastoje geriausiu, žmogus bjaurybe;

Viską nupirksi ir viską parduosi
Už doleri!

i

BUTU KITAIP.

Zydelka inpuole pas dakta
rą. szaukdama.

— Aj vai, pons dalktare, ra- 
tavokie, mano lekus pasiuto!

— O kaip tu žinai kad jis 
pasiuto ?

— Niu, ba jisai valgė kiau- 
lienav

— O daugiau nieko?
— O ir tarnaite Ona, kuri 

yra Katalike, pabueziavo.
— Tai da ne yra davadu 

kad pasiuto.
— Vi haust,

O kada butu davadu kad pa
siuto?

— Jaigu butu Ona suval
gęs, o 'kiauliena pabueziaves.*

e

ne davadas?

INŽANGA 50c, VAIKAMS 25c
ZCChorai užtikrina kat patiks kas 

atsilankys. VISI ANT KONCERTO!

Tikictas

EKSKURCIJA 
in NewYorka 

NEDELIOJ 30 MOJAUS

$4.00°ubcltavas
Treina* apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 vak. 

(Eastern Standard Time)

LdilgliWHcy 
Kailroad 

CttMllosata of Ilia Block. Dl«rman«<

lu ž doleri patogia paezia pirksi, 
Prieteliu daugybe visokiu gausi....
Už doleri nusipirksi smegenų, 
Del kūno savo visokiu saldumu....

Ir puse svieto nupirksi,
l’ž doleri!

Drucziausia savžine ir kožna szirdi 
Ant savo szalios kožna perdirbsi, 
Priesz auksa drucziausia cnata turi gostie 
Viską del dolerio turi paszvcnstio;

In purvą ant keliu khipsczios,
l’ž doleri!I, I

♦ 
♦

Jai sergi, sveikata gali sau nusipirkt. 
Kaip nuinirszti ir in dangų insipirkt, 
Bet to negali niekas pasakytie, 
:\ne vienas isz smertelnu šaky tie;

Kad dangų nusipirks;
1

n
l’ž. doleri!

Prbva tas laimi nors žmogų užmusza, 
Ne bijo nieko, jaigu gerai inkisza, 
Pinigas ir latra doriausiu padaro, 
Pinigas ir cnata nekaltu perdaro;

Isz kelio iszveda ir nekaleziausia;
Doleris!

Dolerio baisa ir dangus iszgirsta, 
Jaigu nesigaili, — su saujom barsto, 
Visi galop už dolerio griebėsi, 
Pludasi, barasi, sprandus sukasi;

Ga'lincziai, karaliai ir pralotai;
Už doleri!

Ir taip galybe dolerio apdumi, 
Visur ta pati ir visur kur būni 
Dolerio didybe iszsikerojo, 
Viskas priesz doleri pasikavojo;

Ir nežino kada dings galybe,

>

I

re. Žydas ant to nusijuokė su 
paniekinimu kalbėdamas:

— Gaila man tavos, 
taip isztikiamai ir drūtai tiki 
in savo tikėjimą. Ant to gali
ma suprasti, kad musu tikeji-

jog

ma, iszminti ir ypatiszka jaus
ią ir prijautimą, idant galėti 
suprast ir žinoti kas bus geru 
ar piktu del jusu vaiku. Idant 
jums tame kiek prigialbet, pa
duodant sztai deszimts prisa
kymu kaip tame reikė tėvams 
elgtis:

1— Neturėkite vaiku, pakol 
tėvas neturės užtektinai pini
gu ant iszmaitinimo paezios ir 
vaiku, o motina bus pasirengu
si paaukaut save ant iszaugini- 
mo vaiku.

2— Nesistengkite turėti vai
ku vian tik del praplatinimo 
žmonių ant svieto, nes ir taip

mus yra geresnis ir drūtesnis, yra už daug vargszu nnt svieto.
lia turime didesni skaitlį szven- 
tuju ne kaip jus.

— K, ka tu 
atsake kaimuoti's piktai.

— Bet tai teisybe, — kalbė
jo rabinas. Kaimuotis pasikaso 
galva atsakydamas po valan
dėlei :

zurzi Žyde —

pradekime 
Už kožna

— Tai skaitysime, ar taip 
yra isztikruju kaip tu kalbi. 
Del palengvinimo rokundos, 

iszrauti plaukus, 
szventaji isz tavo

tikėjimo iszrausi man plauka, 
o asz tau už viena mano szven- 
taji-

Pirmiause rabinas iszskaite 
Maižiesziu, iszraudamas kai
muoeziui plauka. Kaimuotis 
iszskaite Szv. Petra, iszrauda
mas Žydui plauka isz barzdos.

3— Neturėkite vaiku vien del 
to, idant užlaikyti jusu pravar
des ir turtą, nes tas yra mažas 
tikslas ir pageidaujamu.

4— Būdami tėvais, ne reikė 
užmirszt, kad žmogus turi ko
voti su gamta.

5— Nebaidykite vaiku su vi
sokioms pekloms, velneis ir ki-

baubais,” tiktai mokykit 
juos jauslus ir teisybes idant 
nieko nebijotu ir eitu keliu tei- 
singystes.

6

tais 4(

Nereikia pratini vaiku 
prie piktumo. Reikė juos mo
kyti kantrybes ir kitip būti 
naudingu del visuomenes.

7—Nepri pratinėk i te vaiku, 
kad per verksmą gali gauti ko 
tik panorės.

Nepratinkite vaiku prie
Žv.liis iszskaite Abiahoma ir 'Jauriu paproeziu, kuriu ant 
iszt rauke 
plauka.

Kaimuotis iszskaite S'/v. Po- 
vyla iszraudamas Žydui plau
ku isz barzdos. Ir taip rokunda 
ėjo per koki tai'laika. Ant ga
lo rabinas jausdamas 'skausmu 
barzdos nuo peazimo, nutarė

nuo tinkamo maisto.

vela kaimuoeziui

atsimokėti kaimuoeziui gerai 
paszauke:

— Dvileka patrijarku, sū
nūs Jokūbo — ir iszpcsze kai
muoeziui dvileka plauku ant 
kart. Kaimuotis net susiraukė 
nuo skausmo ir suriko staigai:

— Visi Szventieji danguje! 
— ir pagriebė Žydui už barz
dos isztraukdamas visa sauja 
plauku. Žinoma rabinas tuo- 
jairs apmirė nuo skausmo. To
kiu budu pertikrino kaimuotis 
Žydą kad jojo tikėjimas yra 
geria uses. —F. B.

senatvės sunku bus atsikratyt.
9— Nebauskite kūdikio už jo

jo akyvuma, lik ji atpratinti 
nuo to.

10— Nenžmirszkite, kad ge
ras pasielgimas vaiku, priguli 
nuo juju sveikatos. Sveikata 
paeina nuo gero valgio ir ežys- 
to oro. Kūdikis sveikai auga

d

4

ŽMOGUS ISZ MONROE PA
VIETO GIRIA SZITA 

LINIMENT A.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARAB1SZKOS ISTORIJOS 

saus i..i ii —W

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszala
F’----  - > BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS

APIE SZITA KNYGA

150 Paveikslu.

r
v

i J

Tūkstantis Nakt3 M
Gerbemaala Tamlstal:—

Sulaukiau nuo Juru shmczlamos 
mano vardu knyga 'Tūkstanti* 
Naktų Ir Viena" ui kurta tariu 
•zlrdlnga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų Ir Viena" apturėjau, nes maa 
labai yra žingeldu skaityti visokia* 
Istorijas, Jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma 
glal praeina. Asz visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena" nes Js 
■kaitydamas žmogus apie viską tads 
pamlrsztl ir visokį rūpesniai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A 
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonys, 
Czeklszkea vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

vardu knyga
” ui

Ž0KA8,

Yra tai ketvirtas lazda vimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
J Preke knygos Amerika $2.00ja nusiusti in Lietuva. F
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. B00ZKAUSKA8 • CO. MAHANOY CITY, PA.

Geras abelnam naudojimui 
linimentas 

Pain-Expelleris 
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ((trinkite skaudamas 
vietas iiuo atsakančiu šeimyninių 
linimentu Ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmv- 
kite, kad butų Inkaro vaisbaianklb

F. AD. RICHTER & CO. j 
Berry & South 5th Sts. L 

Brooklyn, N. Y. A

ANT PARDAVIMO.

Dolerio!
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Mr. leiah Butz isz Bartons
ville, Pa. sako kad jisai ne bu
tu be bonkutes Dr. Whites Oil 
of Youth Linimento nes tasai 
linimentas goresnis už kitus ka 
vartojo. Gausite pirkti aptie- 
ko-se arba grosernese.

■siII®

LADIES!
YOUR DRUGGIST
RECOM MINDI

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION I

Biznavas nams kuriame ran
dasi kotelis su salunu, 15 rui
mu, geram padėjime, mieste 
Lansford, Pa. Palaiduos pi
giai. Atsibzaukitc ant adreso: 

Commercial Hotel, 
(May 25) Lansford, Pa.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

M
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MOTERE LAIMĖJO PATO-
I • f *

GUMO KONTESTA. I ' ' * 'u 1
Nekurie' sako kad 44 

nejuri progos laimėti patogu- ‘ 
mo konteste, o bet Mrs. Emma 
Davis, 5,0 metu laimėjo kon- 
testa kaipo turėdama pato- 
giauso kuna. Josios areziause 
[Jriesziinnke buvo Gvendolina 
Winningham 16 metu. Routes-

bobos”

••

tas atsibuvo (-ape Girardeau, j
Mo. •GI ,
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TAI YRA BAISU!
Ęaip gali kęsti, taip žiaurius 

skausmus sąnariuose.

T |
M

■F SrB

(TRADE MARK)

Meszkos Baisumas
( (BEAR BALSAM)

Tuojaus praszalina visus dieglius 
ir SKAUSMUS SĄNARIUOSE, 
kaip tik pradėsi vartoti ta visu 
linimentu karalių “M«a*ko* Bal
sam*?* Jeigu negausi tuos vaistus 
pas vietini aptiekoriu arba parda
vėja, tai prisiusk mums 35c ir 5c. 
už pasiuntimą, mes tuojaus isz- 
siusime buteliuką Balsamo.
Bear Balsam Products Oo. 

214 S. Main St. Shenandoah, Pa.

Goriausias bndas 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, kokliu&zio, dusulio 
mainu ar* bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, porszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmaguma 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 žoli^ ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietu visikus 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.
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Nedelioj Sekmines.

— Panedelio po piet likos 
užmusztas Juozas Legeviczius, 
Morejos kasyklose per szmota 
anglies. Paliko motina ir sze- 
ezis brolius ir sesutes. .Juozas 
buvo vyriauses ir maitintojas 
szeimynos, nes jojo tėvas įniro 
szeszi menesiai adgal nuo su
žeidimu ‘ kasyklose. Velionis 
buvo geijU|jinomas baseboli- 
ninkas prasnnines Lefty Lo
gan. Graboriirs, Traskauckas 
užsiėmė laidotuvėms.

— Paviete randasi daugelis 
žmonių kurie turi nusipirkia 
lotus arba farmas o n*ž kurias 
neužmokėjo metines taksas per 
meta ar kelis metus. Szerifas 
tokiai locnastes parduoda ant 
licitacijos kožna mota. Irszi 
meta atsibus panaszi licitacije 
antra Panedeli Juniaus mene
si Pottsvilles slide. Ar negeriau 
dažinoti kiek randasi neužmo- 
ketu taksu ne kaip patrotint 
savo locnasti. 
apie tai isz laiko.

Isztvrinekite

— Kandidatas Beidelman 
ant gubernatoriaus ir Vare ant 
Suv. Valst. senatoriaus likos 
iszrinkti didžiuma balsu imt 
szlapiojo tikieto supliekdami 
savo prieszininkus baisiai. Pin- 
ezotas likos sumusztas. Schuyl- 
kino paviete likos iszrinktais 
Palmeris aut kongresmono su- 
muszdamas Brumma.

— St. Kubilius, 412 W. Ma
hanoy Avė., pirko narna nuo 
Adomo Kazakevicziaus ant 421 
W. Mahanov Avė. Kazakevi- 
ežiai kraustosi in Tamakve ant 
apsigyvenimo.

f Gyventoja Mahanojaus 
Ona Pilanskiene, apie 70 metu 
kuri iszvažiavo in Brooklvna ir 
tonais mirė, likos atvežta pas 
Martina Tunila isz kur bus pa
laidota Petnyczioje 
neras pamaldoms.

su bažnyti- 
G ra bo rins 

Rėklaitis užsiėmė laidotuvėms. 
Volione buvo dediene Tamulio- 
nienes.

nesziojo 
“no 

o bet balsavo

— Tai ir po rinkimu. Juo
kingas dalykas, kad laike 
straiko anglekasiai 
guzikelius su paraszu 
beer, no work,“
už tūla kandidata kuris sakėsi 
kad yra ‘ ‘

o bet pinezino visus tuos 
kurie aluti ir namine dirbo.— 
Tik veidmainysta ant svieto. 
Kada turėjo proga balsuoti už 
szlapia kandidata tai už ji ne 
balsavo po tam roke kad žmo
gus sziadien ne turi laisves ir 
ne duoda jam stiklą 
alaus.

prieteliu darbiniu-
ku,“

gero

Kazis— Sahininkas Kazis La
zauskas stato treezia flora ant 
savo namo po No. 427 W. Ma- 
hanoy St.

— An! laidotuvių Jono 
Dambrovskio, kurios atsibuvo 
Utarninko ryta, dalybavo apie 
trisdeszimts kunigu, 
sūnūs, kunigas, alike 
maldas už savo ieva.

laido! u vi u

Velionio
? gailės pa-

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

, Gatavas
•4 iiii|iniirn i T ~-----

Jau užbaigem daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drucziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. BoczkauskaS’Co. 
Mahanoy City, Pa.

t Seredoje atsibuvo laido
tuves su bažnytinėms apeigo
mis, Marijonos, mylemos pa- 
eziow Kazimiero Banonio, 310 
N. Jardin uli., kuri mirė pra
eita Subata. Velione turėjo 
apie 52 metus, pergyvendama 
mieste 35 metus. Paliko dide
liam nuliudime vyra, keturis 
su nūs, tris (lukterės, penkis 
anūkus, seweri Alitienia ir bro
li Joną Vasziliu.

•f* Suimtoje likos palaidota 
Regina, septynių metu dukre
le Juozo Dailydoniu, 
Cherry uli.

— Del visu pažystama szei- 
myna Mieldažiu, kurio nesenei 
apleido miestą apsigyvendami 
Pott'svilleje, atsibuvo ana die
na vinezevone jujn sūnaus Eu
geni juszo Mieldažio su pana 
Doris Hummel, kuriuos suriszo 
Rcv. R. Baush isz Reformato
rių bažnyezios. Mazgas mote
rystes likos surisztas namie pa
gal Protest on u 'apeigas.

— Utarninko laike rinki
mu czionais 
1778 balsu
Ant gubernatoriaus Beidelman 
gavo . ------ --------
1037.
meris gavo 1578 balsu 
mas gavo 1274.

apie

vyra,

406 W.

Varo aplaike net 
o Pi nebotas 1680.

2279 balsu o Fisheris tik 
Ant kongresmono Pal- 

o Bru-

Frackville, Pa. — Agneszka 
Barauckiute, 14 metu, likos 
perszauta nežinomu budu in 
koja. Szandymas atsibuvo ant 
jonkeliu prie sztoro kuri laiko 
Helena Dapkiene. Agneszka sa
ko buk tarnavo pas Dapkiene 
ir rado revolveri skiepe ir pa
šiepė in blumersus o kada no
rėjo iszimt kokiu tai budu re
volveris iszszove ir kulka per
ėjo per koja. Palicije netikėda
ma in mergaites pasaka pradė
jo daryti tolimesni tyrinėjimą 
kokiu tai budu mergaite likos 
paszauta.

14 metu, 
nežinomu

DIDELIS KONCERTAS!
• . . Rengia . . .

Para. Chorai, SS. Petro ir Povilo isz 
po vadovy»te Prof. P.

Dulke, ir Szv. Juozapo i.z Mahanoy 
City, Pa., po 
Žalnieraitis.

Tamaqua, PaM

vadovyste Prof. K.
Koncertas atsibus.

NEDELIOJ, 23 GEGUŽIO - MAY 

VICTORIA THEATRE

TAMAQUA, PA-
Pra.ide. 7 valanda vakare

. . . Ant Naudos . . .

SS. PETRO IR POVILO PARA. 
TAMAQUA, PA.

Deszimts Prisakimu 
Del Tėvu.

• > ■ ■

Jaigu norite isapildyti gerai

Rabinas Pralosze.NAUJAS BUDAS GYDYMO PAMISZELIU
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Tūlas gana iszmintingas kai
mietis Lietuvys, važiavo pas 
savo sunn in Kauna. Trūkyje,
skersai nuo jo sėdėjo pasisziau-1 savo teviszkųs privalumus, tu- 

ilga rite turėt kantrybe, clarbszu-szes Žydiszkas rabinas su 
barzda. Isz pradžių abudu ty-

Pam išželia i Missouri vaistiniam ligonbutyje St. Joseph, Mo., yra gydomi nauju budu. 
Dr. Parker, supredentas tosios ligonbutes sako, kad garbiniavimas plauku 
veidelio ligonėms daug prigial lįsti ant sugrąžinimo moteroms pilna protą. Jau daugelis mo
terių paveiko per toki “gydymą. J1

ir padabinimas

lejo, bet Žydas pradėjo bodet 
ir kad laikas greieziau praeitu 
kelionėje, pradėjo laikas nuo 
laiko užkalbinet kaimuoti:

— Nu, ponas kaimyne, kaip 
jums einasi ?

— Ugi gerai
nekenke.

Trūkis prabėgo pro bažny- 
czia, kaimuotis nusiėmė kepu- > • • i

y niekas man

Nelaimingi Atsitikimai 
Kasikiuose.

164 vyrai už-Vasario men., 
muszti kasyklose sulyg rapor
tu Vidaus Departamento Ka
syklų Biuro. Per ta menesi 48,- 
660,000 tonu anglies iszkasta ir 
mirtinumo vata buvo 3.37 pro
centas del milijono tonu, suly
ginta su Vasario men., 1925m. 
4.25 procentu. Bureau of Mines 
nelaimingu atsitikimu rekor
dai parodo kad per pirmus sziu 
metu dviejus menesius 482 vy
rai žuvo, 51 (langiaus negu bu
vo pereitais metais tuoin laiku.

BUTU KITAIP.

Žvdelka 
e

inpuole pas dakta
ru szaukdama.

— Aj vai, ponu dalktare, ra- 
tavokie, mano tekus pasiuto!

— O kaip tu žinai kad jis 
pasiuto ?

— N i u, ba jisai valgo kiau
liena*

— O daugiau nieko?
— O ir tarnaite Ona, kuri 

yra Kataliko,
— Tai d a

kad pasiuto.
— Vi haust,

O kada Imtu davadu kad pa
siuto?

Jaigu butu Ona suval- 
o 'kiauliena pabueziaves.

pabueziavo.
ne yra davadu,

ne davadas!

f ‘
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Sziadien doleris viskuom ant svieto, 
Tegul žmogus ne turi proto — nieko, 
Niekyste, dorybe, niekas ir tikybe, 
Pastoje geriausiu, žmogus bjaurybe;

Viską nupirksi ir viską parduosi
Už doleri!

I

Už doleri patogia paežiu pirksi, 
Prieteliu daugybe visokiu gausi....
Už doleri nusipirksi smegenų, 
Del kūno savo visokiu saldumu....

Ir puse svieto nupirksi,
Už doleri

Drucziausia savžine ir kožna szirdi
Ant savo szalies kožna perdirbsi, 
Priesz auksu drucziausia cnata turi gestie

, Viską del dolerio turi paszvenstio;
In purvą ant keliu klupsczios,

Už doleri!

!

)

ges 1

INŽANGA 50c, VAIKAMS 25c 
ryChorai užtikrina kat patiks kas 

atsilankys. VISI ANT KONCERTO! 

#

EKSKURCIJA 
in New Yorka

NEDELIOJ 30 MOJAUS 

$4.00 Dubcltavas Tikictas
I 

Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange Pi. Stacijos) 8:35 vak.

(Eastern Standard Time)

LeiIiiglA"^MOLey 
Railroad

CUMRouta afTha DlocKDlcunan*

.lai sergi, sveikata gali sau nusipirkt* 
Kaip numirszti ir in dangų insipirkt, 
Bet to negali niekas pasakytie, 
Ane vienas isz smcrtelnu sakytie;

Kad (langu nusipirks;n

/

Už doleri!

Prbva tas laimi nors žmogų užmusza 
Ne bijo nieko, jaigu gerai inkisza, 
Pinigas ir latra doriausiu padaro, 
Pinigas ir cnata nekaltu perdaro;

Isz kelio iszveda ir nekalcziausia;
Doleris!

Dolerio baisa ir dangus iszgirsta, 
.Taigų nesigaili, — su saujom barsto,

Pludasi, barasi, sprang
Ga'lincziai, karalių

Visi galop už dolerio^gvivbesi,
S sukasi;
ir pralotai;

Už doleri!

-- \ *

I

♦

Ir taip galybe dolerio apdumi, 
Visur ta pati ir visur kur būni, 
Dolerio didybe iszsikerojo, 
Viskas priesz doleri pasikavojo;

Ir nežino kada dings galybe,

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vynzaįa
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE 8ZITA KNYGA

lakstantis Naktų 
irVena

UI

>

Gerbemasla Tamlztal: —
Sulaukiau nuo junu iluncziamoi 

mano vardu knyga 'Tūkstanti* 
Naktų ir Viena" už kuria tariu

vardu knyga •» už kuria 
azlrdinga aczlu ir labai džiaugiuos! 
kad tokia knyga kaip ^Tūkstantis 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes rnaa 
labai yra žingeidu skaityti visokia* 
Istorijas, jas skaitydamas nei nep* 
sijuntl kaip laikas szventai Ir ima 
glal praeina. Ass visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsztl ir visokį rupescslal norą 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. ▲. ŽOKAS.
18 <L Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonya.
Czekiszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas kodavimas tos puikios knygos, tas

Dolerio!
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GUMO KONTESTA.
bobos
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M0TERE LAIMĖJO PATO-
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parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
JE. Da B00ZKAUSKAB a CO. MAHANOY 0ITYI PA.

I

Nekurie sako kad “bobos“ 
nejuri progos laimėti patogu
mo konteste, o bet Mrs. Emma 
Davis, 50 metu laimėjo kon- 
testa kaipo turėdama pato- 
giause kuna. Josios areziause 
prieszininke buvo Gvendolina 
WinniiighQ'pi 16 metu. Kohtes
tas atsibuvo Capo Girardeau, j 
Mo. ■cMo. I V . •*<****- M

I

r ■
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re. Žydas ant to nusijuokė su 
paniekinimu kalbėdamas:

— Gaila -man tavęs, 
taip isztikiamai ir drūtai tiki 
in savo tikėjimą. Ant to gali
ma suprasti, kad musu tikėji
mas yra geresnis ir drūtesnis, 
ba turime didesni skaitli szven- 
tuju ne kaip jus.

— E,ka I

jog

tu zurzi Žyde — 
atsake kaimuoti-s piktai.

— Bet tai teisybe, — kalbė
jo rabinas. Kaimuotis pasikaso 
galva atsakydamas po valan
dėlei :

— Tai .skaitysime, ar taip 
yra isztikruju kaip tu kalbi. 
Del palengvinimo rok undos, 

iszrauti plaukus, 
isz tavo

pradėsime
Už kožna 
tikėjimo i užrausi man plauka 
o asz tau už viena mano szven- 
taji;

Piriniause rabinas iszskaito 
Maižiesziu, iszraudamas kai
muocziui plauka. Kaimuotis 
iszskaito Szv. Petra, iszrauda
mas Žydui plauka isz barzdos.

szventaji

ma, iszminti ir ypatiszka jaus
lu ir prijautimu, idant galėti 
suprast ir žinoti kas bus geru 
ar piktu del justi vaiku. Idant 
jums tame kiek prigialbet, pa
duodant sztai deszimts prisa
kymu kaip tame reikė tėvams 
elgtis:

1—Neturėkite vaiku, pakol 
tėvas neturės užtektinai pini
gu ant iszmaitinimo paezios ir 
vaiku, o motina'bus pasirengu
si paaukaut save ant iszaugini- 
mo vaiku.

Nesistengkite turėti vai-2
ku vien tik del praplatinimo 
žmonių ant svieto, nes ir taip 
yra už daug vargszu ant svieto.

3— Neturėkite vaiku vien del 
to, idant užlaikyti jusu pravar
des ir turtą, nes -tas yra mažas 
tikslas ir pageidaujamu.

4— Būdami tėvais, ne reikė 
užmirszt, kad žmogus turi ko
voti su gamta.

5— Nebaidykite vaiku su vi
sokioms pekloms, velneis ir ki
tais “baubais,“
juos jauskis ir teisybes idant 
nieko nebijotu ir eitu keliu tei
si ngy st e s.

6— Nereikia

tiktai mokykit

pratint vaiku 
prie piktumo. Reike juos mo
kyti kantrybes ir kitip būti 
naudingu del visuomenes.

7— Nepri pratinėki te vaiku, 
kad per verksmą gali gauti ko 
tik panorės.

8— Nepratinkite vaiku prie 
kuriu ant 

senatvės sunku bus atsikratyt.
9— Nebauskite kūdikio už jo

jo akyvuina, lik ji atpratinti 
nuo to.

10— Neužmirszkite, kad ge
ras pasielgimas vaiku, priguli 
nuo juju sveikatos. Sveikata 
paeina nuo gero valgio ir czys- 
to oro. Kūdikis sveikai auga 
nuo tinkamo maisto.

Žyda'S iszskaito Abrahoma ir bjauriu paprocziu,
vela kaimuocziuiisz t ra uke 

plauku.
Kaimuotis iszskaito Sz'v. Po- 

vyla iszraudamas Žydui plau
ku isz barzdos. Ir taip rokunda 
ėjo per koki tai 'laika. Ant ga
lo rabinas jausdamas -skausmą 
barzdos nuo pcazimo, nutarė 

' a r * - • .atsimokėti kaimuocziui gerai, 
paszauke:

— Dvileka patrijarku, sū
nūs Jokūbo — ir iszpesze kai
muocziui dvileka plauku ant 
kart. Kaimuoti-s net susiraukė 
nuo skausmo ir suriko staigai:

— Visi Szventieji danguje! 
— ir pagriebė Žydui už barz
dos isztraukdamas visa sauja 
plauku. Žinoma rabinas tuo- 
jau-s apmirė nuo skausmo. To
kiu budu pertikrino kaimuotis 
Žydą kad jojo tikėjimas yra 
geriauses. —F. B.

A

ŽMOGUS ISZ MONROE PA
VIETO GIRIA SZITA 

LINIMENTA.

Mr. Isiah Butz isz Bartons
ville, Pa. sako kad jisai ne bu
tu be bonkutes Dr. Whites Oil 
of Youth Linimento nes tasai 
linimontas geresnis už kitus ka 
vartojo. Gausite pirkti aptie- 
kose arba grosernese.

LADIES!
YOUR DRUGQIIT 
RKCOMMINDS

ROYAL PURPLE
PILL8

ATTENTION!

TAI YRA BAISU!
Ęaip gali kęsti, taip žiaurius 

skausmus sąnariuose.

(TRADE MARK)

Meszkos Balsamas
, (BEAR BALSAM)

Tuojaus praszalina visus dieglius 
ir SKAUSMUS SĄNARIUOSE, 
kaip tik pradėsi vartoti ta visu 
linimentu karalių “Messkos Bal
aam*.M Jeigu negausi tuos vaistus 
pas vietini aptiekoriu arba parda
vėja, tai prisiusk mums 35c ir 5c. 
už pasiuntimą, mes tuojaus Įsi
siusime buteliuką Balsamo.
Bear Balsam Products Co. 

214 S. Main St. Shenandoah, Pa.

Geras abelnam naudojimui 
linitnentaa

Pain-Expelleris
Kuomet reumatiamas ar neuralgija 
vargina jut, ištrinkite skaudamas 
vietas iiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng* 
vinims.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Timv- 
kite, kad butų Inkaro vaiibaisnklis 

L F. AD. RICHTER & CO. / 
k Berry A South 5th Sta. 1
K Brooklyn, N. Y. ji

ANT PARDAVIMO.

Biznavas nams kuriame ran
dasi kotelis su salunu, 15 rui
mu, geram padėjimo, mieste 
Lansford, Pa. Parsiduos pi
giai. Atsiszaukitc ant adreso: 

Commercial Hotel, 
(May 25) Lansford, Pa.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Goriausias bndas 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 įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliusiio, dusulio 
mainu ar bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
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 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietu visikus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.
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