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ISZ AMERIKOS ISZSIPILDE

Mis.

ISZSIUNTE 3 DUKRELES 
IN DANGŲ SU PAGELBA 

PEILIO. 
Flandreau, S. D.

Lloyd Overdhižl, sumanė nu- 
siunsti savo tris dukreles in 
dangų ir kad tai pasekmingai 
iszpil^jyt, pasiėmė ilga mėsini
peili, nuėjo pas mieganezias 
dukreles ir kožnni perpjovė 
gerkle nuo ausies lyg ausies.

.Josios vyras jaja pats nuve-
žo irt kirtimima. Kokia tame bū
va pniežaste, tai motina neisz- 
aiszkina, nes manoma, kad 
Maigai neteko proto, nes tan
kiai skaitydavo biblijo.
8 METUS UŽ SUDEGINIMĄ 

BURDINGIERIAUS.
Newark, N. J. — Marijona 

iSluczinskiene, 38 metu, moti
na keturiu vaiku, likos nu
bausta ant asztuoniu metu in 
vaistini kalėjimą už nužudini- 
ma savo burdingieriaus Petro 
Šakiškio.

Sluczin? kiene aj/laiste Pet
ra su gazolinu kada tasai gu
li* jo ir uždegė nuo ko mirė. 
Motore sake kad abudu pasi
gėrė po tani praliejo bartis 
apie skola, nes Petras jai ne
užmokėjo už burda per kelis 
menesius, bet sudegimas bur- 
dingicriaus nebuvo josios kal
te.
KARDINOLAS

DAUGHERTY
> KELIAUNA IN RYMA.

Philadelphia. — Kardinolas 
Dennis Daugherty iszplauks 
in Ry.ma Sukatoje su svarbiais 
reikalais pas popiežių. Priesz 
iszkeliavima miesto palicmo- 
nai, ugnagesiai ir parku da- 
žinretojai (kurie kone visi yra 
Airisziai) padovanojo jam 
puiku portretą jo paties ypa
tos.

TURĖJO PRIJAUTIMĄ 
PRISIARTINANCZIOS 

MIRTIES.
Shamokin, Pa. — Kėlės mi

liutas po iszsitarimui savo 
uoszviui: “ 
siarliiuinczia 
kas Showers, 
pagautas per anglis Cameron 

užgriautas ant 
apsakęs apie

isz.sitarimui 
kad prijauezia pri- 

Lndvi- 
metu, likos

mirti, 
27

i *

kas v k lose ir •e

smert. SJlowers 
tai uoszviui, nuėjo in edinga 
apsaugoti kitus 
idant apsisaugotu, 
“fajeruat.“ Sznv 
visa szhli edingo,

anglekasiiis 
nes ketina 

is isznesze 
užmuszda- 

mas Showers’a ant vietos.
SZITA MOTERELE

MOKĖJO NAUDOTI 
KOCZELA GERIAU 

UŽ BALTRUVIENE.
Pittsburgh, Pa. — Mrs. Rox

ie Munford, likos aresztavota 
ir uždaryta kalėjime už nužu- 
dinima savo vyro su koezelu.

Munford’iene ir josios drau
ge'Rūta Kelley parėjo namo 
isz krutamuju paveikslu. Vy
ras užfundino abienis po ke
lis stiklelius namines po tam 
abi mot eres nuėjo gulti. Vy
ras nulepsejo paskui moteros 
pri-pildamas savo paezia 
idant iszgertu da kelis stikle
lius. Bet pacziitle suprato tiks
lu savo vyro, kad jaja nori nu
girdyt ir prikibti prie josios 
drauges; nubėgo in kuknia, at- 
sincsze koczela ir taip pradėjo 
Jonuką aptaisinet juom kad 
po keliolika smarkiu ypu su
skaldė jam pakauszi nuo ko 
mirė.

Mrs. Kelley liūdino priesz 
savo draugo, prislėgdama kad 
jjjįi tpip amarkjai naudojo ko-

savo

cze^a aiit galvos savo vyro, 
fcad net koezelas truko pusiau.

te m W. D. 1OCBWOWNSI, Prea. & Ifr 
P. W.BOCIKOW8KI, Kilter M 38 METAS
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JUJU SAPNAS
SAPNAVO KUR GALI 

SURASTI AUKSO KA
SYKLAS NUĖJO IN 

TAJA VIETA IR 
SURADO.

I

Tonopah, Nev. — Keli me
nesiai adgal Franas Horton 
su savo draugu Leonardu 
Traynor surado turtingas auk
so kasyklas aplinkinėje AVee- 
pah. Apie mivo gilinki apraszi- 
neja sekaneziai:

“Gilinki koki suradom ir 
sziadien pasilikom milijonie
riais priguli nuo sapno koki 
turėjau priesz suradimu ka
syklų. Sapnavau buk nuėjau 
in Wecpah, kur mano nebasz- 
ninkas levas jeszkojo aukso 
nuo keliolikos metu. Macziau 
sapne aiszkiai vieta, kur rado
si labai turtinga gysla aukso ir 

kada pabudau. 
Apie sapna pasakiau savo 
draugui, kuris nutarė idant 
tiiojaus ei tumėm in matyta 
vieta ir pradėti savo darba. 
Atėjome prid tos vietos, kur 
mano tėvas dirbdavo. Tula 
diena užtikome ženklys auk
so, pradėjome kasti giliau ir 
už keliu dienu suradome gys
la aukso kuri mus net apjaki- 
no ir nežinojome 'ka daryt.

Maniau kad tai tik sapnas, 
bet mano draugas szokinejo 
aplinkui mane kaip laukinis 
.Iii<l'j<jii«M»szaukdamas: 4 ‘ 
likome turtingais ant galo, es
ame mi 1 i jon ienais! ’ ’

Horton ir Traynor lyg sziai 
dienai iszkase aukso isz savo 
kasyklų už keturis milijonus 
doleriu ir da galo nematyt 
auksines gyslos. Kapitalistai 
pasiūlė jiems 25 milijonus už 
kasyklas, bet draugai nemano 
juju parduoti, nes tikisi isz- 
kasti daug daugiau aukso ne 
kaip jiems pasiūlė pinigu.
KETURI ANGLEKASIAI

UŽMUSZTI KASYKLOJ.
Nanticoke, Pa. — No. 2 szaf- 

te Hanover, per eksplozije ga- 
zo likos užmuszti sekantieji 
unglokasiai: Stanislovas Meš
kelis, 34 metu, paeziuotas; Jo
nas Nupkeviczius, 38 metu Bin
gelis; K. Mumaviczius, 42 me
tu, paeziuotas; Juozas Nizans- 
kis, 37 melu, singelis.

KAIP EUROPA SKUTA
New York. — Amerikos pi

lietis, norėdamas iszvažiuoti 
Europon, turi savo kelione ga
na atydžiai suplanuoti, nes vi
sos valstybes pasirengė jo del- 
mona gerokai paspausti. Pirm 
iszvažiavimo, jis turi nžmoke- 

valdžįai $10 už 
pasporta (pirmiau buvo tik 
$2.) Szalia to, Amerikos val
džia ima dar po $5 taksu nuo 
kiekvienos laivakortes. \ 

Aprūpinus ta, Amerikonas 
turi priruoszti pluoszta de- 
szimkiu ir iszdalinti konsu
lams už vizas. Jei keliauji in 
Lietuva, tai užsimokėk už ta 
privilegija Lietuvos valdžiai 
$10. Jei keliauji in Francija, 
tai be $10 už viza, dar užsimo
ki $2 už pavelijimu iszlipti 
(Tierboirrge ir $15 Francij6s 
valdžiai už pavelijimu iszbuti 
toje szaly du menesiu. Kitos 
valstybes (apart Vokietijos) 
irgi panasziai iina isz Ameri
konu. Franci joj ir Italijoj prie 
Amerikonu prikimba ir mies
tu valdybos, kurios ant kiek
vienos hotolio sanskaitos dar 
uždeda savo 5-10 nuoszim- 
cziu. Reiszkia, jei hoteliui už
moki $10 in diena, .tai.50 cen
tu ar dolari turi dWi^ whioketi 
miesto vald/bai.

nudžiugau
sapna

t i Amerikos
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2,500 KINCZIKU
PASKANDYTA

J. • >.3

MUSZYJE PRIE YANGTSE 
UPES; AMERIKONISZKA8 

LAIVAS UŽKLUPTAS.

KAIP NORĖJO ATSIKRA
TYT SKOLININKAIS.

Vasario 3 diena isz Cinkelio 
Antano gyvenanezio Rokiszkio 
apskr., Jnžintu miesteli krau
tuves nežinomi piktadariai 

marm-
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MUSU LEKIOTO JAI NIKARAGVOJE.
Musu lekiotojai prigulinti prie Anierikoidszkos kari lime

nęs Nikaragvoje, turi užtektinai darbo, pat raliuodami visa 
aplinkinių km* randasi pusikeieliai.
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SUNKUS
GYVENIMAS

Lietuvos vyriausvbe svarstv- * • « 
(lama ta klausima, mano kad 
bent dalis tu pinigu butu gali
ma pakreipti in valstybes iždąLIETUVOJE just pigus valdžios gaidai vi u pa

ŽMONYS BĖGA ISZ 
TĖVYNĖS.

JAU 7,000 ISZKELIAVO IN 
SVETIMAS SZALJS.

Ryga, Latvija. (Chicago d’ri'- 
huno korespondentas 
Day). — Lietuvos i 
mas Vilniaus, kuri Lenkai lai
ko nžemia nuo 1920 metu ir 
del kurio per paskutinius sep
tynis metus tęsias tarp tu dvie
ju vnistyhi u nenfi ci a 1 i uis ka vn 
stovis, gali but jai labai pra- 
gaisztingas, sprendžiant isz 'ka 
tik vidaus reikalu ministerijos 
paskelbtu skaitmenų. Tie skait 
mens rodo dideli Lietuvos 
kaimo žmonių emigravimu in 
svetimus krasztns.
Laivu kompanijų ofisai Kaune 

• pilni žmonių.
Nuo sziu motu pradžios lai

vu kompanijų ir emigracijos 
biurai Kaune visada prisikim- 
sze žmonių. Nuo Sausio pirmos 
dienos iki sziol isz Lietuvos 
emigravo daugiau kaij> 7,000 
ypatų o vidaus reikalu ministe 
rija sa'ko, kad per sziuos metus 
emigruos viso .30,000 žmonių.

Kraszta vargina dideles 
kariuomenes laikymas.

Lietuva turi apie 1,700,000 
(turi daugiau ‘kaip 2 milionu 
gyventoju ir yra viena isz

i Donald 
reikahivi-

. 110 
turtingiausiu Europos krasztu. 
To nežiūrint valdžia laiko ne 
mažiau kaip 20,000 kariuome
nes pastatytos palei demarka
cijos linija, ir atsisako taikin
tis su Lenkija.

Didysis karas atsiliepe.
Per didi ji karu Lietuva daug 

daiigiau nukentejo ne kad Bel
gija, ir jai atgavus savo nepri
klausomybe 'kraszto gyventoju 
gyvenimas nepagerejo.

Brangiai pareinąs neoficiali- 
nis karas su Lenkija — mora
liniai ta Lietuviu kara remia 
Rusija vienintele Europoj val
stybe pripažinusi Vilnių Lie
tuvai — dar labiau suvargino 
kraszta, o todėl kaimo žmones 
bėga in Kanada, Pietu Ameri
ka ir kitus 'krasztns, jeszkoda- 
mi geresniu ekonominio gyve
nimo sąlygų, ramumo, saugu
mo ir mažesniu mokesniu val
džiai.
Lietuvos imigrantai iszgabena 

svetur 180 milionu litu 
per metus.

Masinis Lietuvos valstiecziu 
emigravimas krasztui kas me
tai padaro apie 180 milionu li
tu (apie 18 milionu doleriu) 
nuostaliu produktingu datfbu 

n ^migrantas 
pasiima apie 100 litu.
ifetpliftlglAiena's

sažieriams( gabenti. Szita pro
jektą romui vidaus reikalu mi- 
nisteris Musteikis, kur bando 
emigracija kontroliuoti.

Jei ne suvaržymai, visi žmones
iszbegtu isz Lietuvos.

Lietuvos valdžia didžiuojas 
tuo, kad apie ti‘eczdalys — 
maždaug 800 liikstancziu — 
Lietuviu tautos žmonių gyvena 
Suvienytose Vaisi t jose, 
asztrus Amerikos imigracijos 
instatymai užkirto kelia ir li
kusiems dviem trecZdaliam 
emigruoti pas savo 
ežius.

Amerikos konsulatas Kaune 
turi tiek daug aplikacijų 
zoms gauti, kad 
trisdeszimt penkiems metams 
Lietuvos kvotoms užpildyt.
Galu gale Lenku propoganda.

Pabaltijo diplomatai, kurie 
veltui*Ktengesi sutaikinti Lie
tuva su Lenkija, dabar mano, 

ekono- 
pYivers

d vieni

m:Tik

giminąi-

vi
jų pakaks

kad galu gale privers
minis ki’aszto vargas
Kauno valdžia susiprasti ir 
pradėti normalines sąlygas.

Kitados buvo banditas 
o dabar Majoras

Al Jennings, kuris kitados
buvo garsiausiu banditu Okla- 
hoinoje, apipleszinedamas ke
leivius ir trukius, likos nesenai 
aprinktas majoram miesto (Pre
sent City, Kalifornijoj. IN) pri- 
siegai prižadėjo prispirti žmo
nis ant užlaikymo tiesu o jaigu 
tas nepagelbetu, tai naudotu 
revolveri ant prasižengėliu,ant pVamžengeliu 
nes moku gerai szauti.

ANT PARDAVIMO.

Namai del dvieju szeimynu, 
ant puses loto, prie 524 W. Ma- 
hanoy St. ir 525 W. South St.
Atsiszauikito ant adreso:

't.f.)
526 W. Mahanoy St., 

Mahanoy Citv. Pa.

Shanghai, Kinai.
mis muszis atsibuvo tarp dvie
ju prierzingn Kiniszku armi
jų Pukov, kuri tęsęsi per kė
lės dienas kuri parbaigė Me
dingai del žiemines armijos' 
kada norėjo persikelt ant kito 
kraszto Yangtse upes artimo
je Nanking. Fortecas pradėjo 
juos bombarduot sif baisioms 

paskandydamos
u 2,500 kareiviais.

Didelis muszis atsibuvo taip 
gi arti Pukow kuriame 

sužeista ant

nežinomi 
nakties melu iszvoge 
faktūros 2561 litu 49 et. sumai. 
Nuvyki* kriminalines policijos 
valdininkui smulkiai apžiūro
je visas nusikaltimo 
bes, pradėjo manyti, kad 
greieziausia jokios vagystes ne 

nukentėjusi

aplinky-
ezia

ir pati

pase kmems, 
valtis s

muszta daug ir 
abieju pusiu.

už-

Netoli Shanghai Kiniszki 
fortai szove in Amerikoniszka
laivu Penguin, sužeisdumi ke
liolika laivor-iu. Laivas paleido 
keliolika szuviu in fortą su
naikindamas ji visiszkai. Kiek 
nžmuszta Kinczikii tai lyg 
sziain laikui nedažinota.

MOTERISZKU DAKTARU 
YRA DAUGIAUSIA 

ROSIJOJ.
Moskva. — Szeszesdeszimt- 

})onktas procentas visu dakta
ru RoMjoj yra mot eres, nes 
daktarai yra taip mažai ap
mokami už savo darinis, kad 
nenori užsiiminėt daktarysta.

Jauni studentai daugiausia 
imasi prie remeslu, nes geriau 
už? i moka ne kaip proi’esijona- 
liszki darbai. Daugiausia rei
kalingi Rosijdj inžinieriai ir 
visokį amatninkai ant atsta
tymo suardytos Rusijos.

I
ATRADO SENOVISZKAS 

ATMINTIS ANT
KARISZKO LAUKO.

Leningradas, Rosije. — Lai
ke kasimo ant senoviszko ka
riuko lanko Borodino, 75 my
lės nuo Moskvos, kur Napole
onas vede viena isz kruviniau
siu kariu prieszais Rosije, pa
sirodė, buk tasai muszis atsi
buvo ant senoviszkos ‘vietos, 
kur gyveno apszviesta tauta 
2,000 metu adgad.

A.rkiologas Apzvols'kis, ra
do ant tosios vietos 17,000 
szmoteliu isz bronzo, puodu ir 
kitokiu naminiu indu kaipo ir 
daug žmogiszku kaulu.

PARVAZAS PERSISVERE 
— 28 NUSKENDO.

Ekaterinoslov, Ukrajina. — 
su-Trisdeszimts kainiiecziu 

gryžtanti isz bažnyczios laike 
Rusiszku Velykų, prisigrūdo 
ant parvazo kuris persisvere ir 
visi likos inmesti in upe Dniep- 

1) v idesz i m t s ’aszt u o n i os
ypatos nuskendo o tik du iszsi- 
gelbejo.

ra.

98,082,410 MARKIU
NEUŽTEKO ANT 

GROMATOS.

MarkMilwaukee, AVis.
Phillips isz Beading, Pa., pri
ritinto savo draugui in czio- 

,uais gromata, aut kurios buvo
prilipyta 98,082,410 Vokiszku 
pacztiniu markiu. Kada gro
mata atėjo in czionais, locni- 
ninkaa turėjo da damoket de-
vyniolilęa centu, nes Vokiszkus

butą, ir pati “nukentėjusi” 
intare simuliuojant. Nieko jam 
apie tai nesakė, vede tyrinėji
mą toliau, iki pagaliau nustatė, 
kad Žiukelis davė 
policijai praneszima 
rode, 
pirklius turi vekseliais paemes 
daug prekių ir jas atidavė 
skolon apylinkes ūkininkams. 
Kad iszvengtu vekseliu paseku 
sumanė iszkirsti ta “szposa”. 
Bet jo nelaimei, policija jo 
planus sutrukdė ir dar trukia 
atsakomybėn už policijos 
vadžiojimą.

KAS ISZVEŽAMA ISZ 
LIETUVOS.

Pereitais metais (1926) isz 
Lietuvos isžvežta prekių sumo- 

. Linu, se-

- ■ ......... , .... ' ............... ..... .

ATVYKO PIRMOJI LIETU
VIU AMERIKIECZIU

EKSKURSIJA.^
Balandžio 7d. 11:31 vai. at

vyks Kaunan isz Amerikos p- 
nia Ronianiene su pirma gru
pe Amerikos Lietuviu, kurio 
atvažiuoja sziais motais in Lie
tuva. Balis ju mano Lietuvoj 
apsigyventi, kita dalis, pra
leidus atostogas savo gimtame 
kraszto, grysz atgal Amerikon.

UŽPULTAS PER VILKA.
Lckecziai. — Kovo menesi 

eigulio Tamulaiezio suims, be
vežant girininkui skujas, buvo 
užpultas vilko, matyt, pasiutu- 

Ne t u red a mus sza u t u v o,
vien tiktai botaga, vargais ne
galais nuo jo atsigynė. Buvo 
duota žinia namiszkiams ir 
kaimynams, kurie subėgo jesz
kojo vilko, bet nerado.

VAIKAS PRIGĖRĖ.
Sziaidenai, Sziauliu ap. (‘\ - 

bes’ kor.) — Polekos kaime 10 
metu vaikas, ant ledo cziaužv- 
damas, prigėrė kūdroj; rado 
tik kepure ir klmnpiukus ant 
ledo; vaiku isztrauke negyva.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Kovo. men. isz 

v i nave savo
užsmaugia su mmzimo žyme-

Paszke Szapira ir Liba 
(Tume Vinsbergiene. Nužudy
mo tikslas, kaip matyt, pleszi- 
mas.

f jo.

melaginga 
, nes pusi- 

kad jis pas Rokiszkio

su •

23 
krautuvėj

in 24 Liūd
insią

je 253 milionu litd. 
menu, pakulų ir nuobraukų 
prekes sudaro didžiausi eks
porto kieki — 75 milionu litu. 
Antroj vietoje Movi gyvuliai 
ir ju prixluktai -r- 69 inilionai 
litu. Paskui eina miszkas — 68 
milionai litu visztos ir kiauszi- 
niai — 19 milionu litu, javai— 
10 milionu litu.
VOGĖ AMERIKO

NISZKAS GROMATAS 
IR DOLERIUS; SUIM

TAS IR NUBAUSTAS.
Kovo 30 Vvriausiasis Tribu

nolas sprendė buvusio Musnin
kų paszto vedėjo Stasio Vilke- 

•vieziaus byla.
Stasys Vilke vieži us, būda

mas paszto vedėju mėgdavo 
paezi upineti Amerikoniszkus 
laiszkus, ar jie kartais neper
sunkus. Susekta, kad jis taip 
“sueziupinejo” 
koniszku laiszku. Viename su
medžiojęs penkis dolerius isz- 
taise laiszke skaitmenį 5 dole
riu in 3 dolerius ir indejo tris 
dolerius vietoj penkių ir pa
siuntė toliau. Bet viskas isz- 
kyla aiksztcn, ir Vilkeviczius, 
kaip doleriu medžiotojas, bu
vo pastebėtas. Apygardos teis
mas Vilkevicziu nubaudė sze- 
sziais

ma rkes < Amerika Iltini jokios^ 
vertos.

Vi'Ikeviczius

keletą Ameri-

menesiais paprastojo 
kalėjimo, o vyriausiasis tribu
nolas patvirtino skirta Vilke- 
vieziui bausme.
SUVAŽINĖTA MOTERIS.
Kovo menesio 19 dienu Vii- 

kaviszkyje buvo szv. Juozapo 
atlaidai ir keletas Krikszezio- 
nisžku organizacijų susirinki
mu. Skubinės isz Kauno darbo 
federacijos lyderis Ambrozai- 
tis invažiuodamas in miestą 
suvažinėjo piliete Polyvni'kie- 
ne, kuriai nulaužta kojos.
NELAIMINGAIS INVYKIS.*

Pažiegždriai, Lekecziu vals. 
— Szio kaimo du ūkininkai 
veže susidėję arkliais medžius. 
Besileidžiant in pakalne, ark
liai insibegejo ir užkliuvo in 

1 • • t 1 •kito ūkininko szlajus, prikrau
tum medžiu. Vienas arklys la
bai susibado krutinę ir po ke
liu dienu nugaiszo. Nuken toj tį
sis ūkininkas, Gurskis, prasze 
ana ūkininką Rudmina prima- a a * * *
keti bont. puse arklio vertes, 
bet pastarasis sidle tiktai ke
liolika litu. Dabar juodu pasi-

mis

MOTINA ISZDAVE 
SUNU-% 4

SŪNELIS APIPLESZE SO
DININKĄ IDANT PIRKTI 

MERGINAI ŽIEDĄ.

Kopenhaga, Daniu. — 
diena likos apiplesztas 
ninkas liaus Djorn, 62 metu 
senumo žmogelis. l ž taji dar
beli likos aresztavotas 20 me
tu akademikas.

Kada sugryžo jisai namo, jo
jo motina prijausdama kokia 
tai nelaime, pradėjo su juom 
kalbelis apie užpuolimą ant 
senuko. O kad jaunikaitis bu
vo labai susimaiszes, 
isz netycziu užklausė,
jisai papilde apiploszima.

Šimelis prisipažino Imk tai 
jisai tai padare, prisipažinda
mas, buk pinigus turi prie 
ver. Motina tuoni labai
ome ir pranesze apie lai |»ali 
etjai.

Bu vo 
prasižengimas, 
randa pavojuje.

Studentas insimylejo in tu
la mergina, kuri turėjo daug 
jaunikiu, o idant jaja dauiriau 
pritraukt prie saves, 
jai nupirkti žiedu ir
dovaneles ir tame tiksli* 
ge sodininką. Motina nuo to 
visko pavojingai apsirgo ir 
kaip rodos nepasvcil 
lis randasi kalėjimo.

A na 
sodi-

motina
"'ai taiS*

sa- 
persi-

tai jojo
Senukas

pinnut iui< 
nesi-

nutarė 
k i loki*s

apvo-

apsirgo
Sime-

PASKUTINIOS ŽINUTES.
V Kane, Pa. — Panedcli 

prisnigo ant 8 coliu. Kolei bu
vo užpustyti ir geleži n kolei 
pasivėlino ant keliu valandų.

- Matyt kad 
ruko ne 

kaip mokinasi ba knygų kinu 
tuvip yra 2,500 o tabako krau
tuvių net puse milijono.

ir

New York.
Amerikonai daugiau

PAS1SKA1T1MO KNYGELE No. 199
Puiki Pasaka apie Juoda Perta — 

Bausme Dievo — .Klausimas Sav- 
žines — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilčjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mote — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Ameriko — 
Priežodžiai, — Visokios Mislcs.. 15c.

W. D. UOCWCAU3KAS . CO.,
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

0 I r
ai

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate,
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chieago, Hl.

Kas Girdėt
Nepaprasti atidengimai bū

na atrasti konia kas meuesis 
po visas dalis svieto. Per dau
geli szimtmecziu žmones buvo 
tosios nuomones, kad Egiptas 
buvo penki tukstaneziai metu 
senumo ir >eniauses >k

* ant svieto. Bet dabar pasirodė, 
kad Kgipta> tiktai yra pana- 
szus in vaika priedais kitus 
sklypus.

Kinija

)dS

buvo civilizavota 
apie szimtas lukMancziu metu 
adgal. Kinai jau tada žinojo 
apie fonografus, radio, cropla- 
nu.*’, druka ir t.t.

Indusai tvirtina, buk juju 
istorije tęsęsi milijonai metu 
adgal ir sziadien turi rasztus 
kurie apraszineja apie juju 
dicvaicziii* ir didvvrius kurie 
gyveno milijonus metu adgal. 
Iiidusu biblije susideda isz 
szimto milžiniszku knygų, ku
rios taip buvo senei paraszy- 
tos kad niekas apie tai neatsi
mena.

Kada Europiecziai iszsimo- 
kvs gerai Kinisžka ir Jndisz- 
ka kalba ir pradės sznipinet 
po taisės senas 

lažinos
taisės 

svietas
Knygas, 

uazinos apie 
stebuklus kokiu da niekad ne
girdėjo. Reike ir ta primint, 
kad dabar 

nžraszn, 
i r

tai 
tokius

pasirodė isz seno- 
kad Kristus 

Indi jose, nes pagalnes

Tibet o 
jis rado

viszku 
buvo
Rusu archeologo profesoriaus 
Nikalojaus Rericho atradimu, 
kuri jis padaręs keliaudamas 
po Indija. Viennme 
kliosztorije, Indijoj,
ran'kraszti, kuriani<*t buk tai 
esą pasakyta, kad Jėzus Kris 
tus keliavęs in Indija. Rank- 
rasztis paraszytas szventa Bu
distu kalba, matyt, szimto me
tu invykiams praėjus. Rank- 
raszczio žodžiais, g<>radaringas 
ir i>zmint ingiausias žmogus, 
vardu Issa, atėjės isz savo gim
tines isz Bet lajaus in szi zoko- 
iia iszminties pasimokyti. Jis 
palikes tęva ir motina ir ne
paisydama* keliones >unkumu 
ir pavojaus atėjės su karavanu 
isz Palotinos in Indija. Jis at 
ejes in kliosztori Genii Tibete, 
kur iszbuvo keletą menesiu. Jis 
sakes pamokslus ypacz 
szams ir žmonėms žemesniu 
klasių.

Viso rankraszczio esąs teks- 
las dar nviszszifriiotas. bet ma
noma kad tai kalbama apie 
puti Krist u.

žmonėms
varg-r*

kalbama
Paskutine rank- 

raszczio intalpa esanti
Issa sugryžes in

tokia: 
Palestina, 

in l’ontijaus
i1

nio patikrinimo,

k k 

buvo atiduotas 
Piloto teismą.

Radinys reikalauja tolimes 
bet ir dabar

jis sukelia didelio siisidomeji 
mo religijos istorikams. Vati
kano oficiozas 
Romano”
szia nauja sensacija.

‘ ‘ (Ibservatore 
skejitiszkai žiuri in

5.000

o t'

Žmones vra tosios nuomo
ne*, kad studentas užbaigęs 
universitetą ar kolegije, yra 
iszmintingas ir mokytas, o bet 
tik moka kai liet i apie 3,000 žo
džiu. Gerai mokyti žmones 
daugiau nekalba kaip
žodžius. Profesorei, kunigai ir 
kalbėtojai duugiau nenaudoja 

jt kaip 10,000 žodžiu savo kal- 
Inije. Paprastas biznierius ne
reikalauja daugiau kaip 2,(MX) 

gal ir su 1,000 apsieitu.
Bei redaktoriai gal naudo

ja daugiau ne kaip visi kili. 
R(Mlaktorins*privalo žinoti ne
mažiau kaip .50,(MM) žodžiu, nes 
tai jojo biznis. Būnant redak
torium, tai kaip nuolatinis lan
kymasis in mokslaine — per 
visa aavungyv^uima, u geras

redaktorius privalo iszmokti 
dauginu in viena sauvaite pe 
kaip vaikas lankydamasis in 
mokslaine per visa meta. Re
daktoriaus privalumu yra ihz- 
mokti apie viską kas duodasi 
iszmdkt ir da daugiau.

Kuom yra 
bausme už

i

i

grieka?
susitinkaŽmogus susitinka su savo 

drangų ant ulyezios ir klausia: 
“Jonai 'kelinta vtdnnda?” Be 
jokios sunkenybes Jonas isz- 
trauke ziogoreli isz kiszeniaus, 
parako kokis laikas, po tam 
“plaukszt“ ziegoreli iu kisze- 
niu ir daugiau apie tai nesirū
pina.

Dabar paimkime lukstan- 
czius metu adgal,'kada žmones 
neturėjo ziogoriu, tiktai turė
jo atminti kokia valanda arba 
kokis dienos 'laikas 
kuose laikuose atmindav 
ka ant debesiu, 
saules. Bet jaigu buvo miglota 
ar

Užmokestis už grieka 
“ Per vie

na žmogų griekas i nėjo ant 
svieto, o per grieka smer- 
tis.” IJz. 6:23; 5:12

4 4

v ra smert is.” —

tankini kalba apie isznaikini-
ma, ba tokia yni prižadėjimas

• t* « 4 B ■ tgrioszninkam's ir tankiai isz- 
aiszkina, paantrindami tankiai 
jog neprieteliai Dievo dings. 
Tiesos paduotos Izratdui per

- - --- ---------- --- -- .
Kas nemyli broli savo, pasilie
ka smertyje. Kožnas kuris ne- 
keneze broli savo, yra vyržu- 
dintoju ; o ar žinote, jog ne vie-
nas vyržudintojas ne turi sa-

paimkime

Senovisz- 
o lai- 

szeszidiu ir

ūkanota diena tai turėjo 
nemažai bėdos inspeti laika.

szimu per viena 
emigravo 
119 žmonių. 'I/ro

o

Kauno laikraszcziu prane- 
Kovo menesi 

isz Lietuvos viso 
skaieziaus L-

213 emigravo in Brazilija, 359 
in Argentina 

40 in Jungtines X’alstijas, 7 in 
Meksika, 65 in 

Urugvajų, 57 in Afrika, 19 in
Palestina.

iii Kanada,

Kuba, 6 in

• > -, o

PAJESZKOJIMAS

Žurinska 
paeinanti isz Paliunu Kaimo, 
gyveno Lawrence, Mass 
bar nežinau kur. Meldžiu at- 

.‘iszaukt ant adreso.
Anthony Zuriirskas 

DuBois Pa.

Pajcszkau Bet ra

, da-

24 Tozier Ave •»

MAHANOY CITY M0TERE 
RASZO:

Mrs. Guy Kleekner, 1039 E. 
Mahanoy Ave., Mahanoy City, 
Pa. raszo: “Vartojau Doctor 
White’s Oil of Youth Linimen- 
ta su didele pasekme. Dabar 
vartoju Dr. White’s Blood ir 
Nerve Tonika su stebėtina pa
sekme. Mano sunns turėjo už
degimą plaiicziu ir paliko jo 
plaucziiis silpnam padėjime ir 
daviau 
White’ 
(

raszo:

jam szauksztuka Dr.
Lung lleala Cough gy- 

luolin kožna nokti ir dabar 
kaskart eina geryn. 'Puriu pri
pažinti kad Dr. White’.' 
d no les
musu szeimvnos.

-y- 
daug gero padare del

Dr. Whites Blood ir Nerve Tonikas «
$1.00. Parsiduoda visur arba tiesok 
nuo First National 
Lehighton, Pa.

First

4

b.

Laboratories,

*

Reading' 
lines

k

DUBELTAVAS 
TIKI ET A3

3:16

$3.50
-r- 1N —

PH1LADELHPIA
NEDELIOMIS 

1 Mojaus ir 5 Juniaus

Speciali* trelna* Subatoa naktį.

Isz, Iszeis
Shamokin ............................ 1:30
Mt. Carmel............. ...............1:30
Ashland ................................... 2:21
Girardville...............................2:28
Shenandoah ........................ 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

PANEDELI 6 JUNIAUS
Keturiu dienu ekakurcija su 

su palydovu in
WASHINGTON, D. C.
Visi ekspensai apmokėti. Apie 

daugiau* raszyklte pas 
G. O. ROPER, D. P. A. 

Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio 
——W———11 « ■ ■ I

KVITU knygele Draugystėms del Įsa* 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25a 
KVITU knygele Draugystėms del Ka-, 
sieriaua nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS ■ C0„ 
MAHANOY CITY, PA.

Preke • -

t

Mokslą s

kuriuos

“()rtodoksyjos” 
(Stacziatikyste) mokinant, jog 
bausme Už griekus yra amži
nos kiin'kcs, pasilieka dideliam 
ginezinimo su augszcziau minė
tais žodžiais Szv. Povylo, kaip 
ir su daugeliais kitais,
galėtum pritaikint. Kiek yra 
suprantanti davadai Raszto Sz. 
liek yra tuszczias mokslas apie 
amžinas kankes, kuri ne tik ka 
ne yra iszvestas iszmintcje, no 
Biblijoj, nes stovi didžiausioje 
prieszingystoje pabudžio ir 
planams Dievo, perstataneziam 
Jojo Žodyje.

Mokslas apie amžinas kan
kes paėmė savo pradžia pra
džioje laike pagoniszku laiku, 
o norints buvo iszpažinama per 
pagonus, tai vienok ne buvo ji- 
ji taip baisi, kdkia stojosi per 

su mokslu 
ir filozofije

Maižicsziu ne iszaiszkinejo ki
taip už peržengimą bausmes, 
kaip smertis. ApShugojimas 
Adomo, kada tasai buvo patai- 
pytas ant iszbnndinimo lh Ro
jų, ne turėjo savyje nieko tokio 
idant primintu mums apie am
žinas kankes — už jojo nepa
klusnumą — prieszingai, aisz 
kiai buvo pasakyta, jog trž šit- 
vo prasižengimu bus nubaus
tas smertim. — “Diena, kurio
je valgysi nuo szito medžio — 
smerezia numirsi!” L MQj.2:17

Jaigu baiLsme už grieka ne
paklusnumo yra amžinas gyve
nimas kankese, tai isztikruju 
didele neteisingysta atsitiko 
Adomui, I’a t rija r karti s ir Žy- 
diszkai tautai, kada juos netei
singai mokino, jog bausme už 
grieka yra smertis. Jaigu kada 
butu buvęs Adomas, Pat rija r- 
kai arba Pranaszai amžinose 
kankese, kaip krikszczionys in 
tai tiki
na is rasis 
singa 
teisingystes.

'Pieji paskutiniai, kaipo ir 
bilijonai pagonu, kurie numi
rė,
o ir be tikėjimo, (urėtu ir prie
žastį rugojimo ant teisingystes 
tokios bausmes, 
je pervirszininia 
pirmiausia iszstatc juos ant 
iszbandinimo,
paskui save taip baisia ir 
iszmintinga bausme, ir tai be 
juju žinystos; antras, paliko 
visa ta mvne žmonių visiszkam t
nesupraidime tosios bausmes, 
kitus vela apgavo per inkalbe- 
jima in juos, jog bausme
grieka ketino būti smertis, — 
tai yra: isznaikinimas.

Daleiskimo, jaigu: 
isznaikinimas, 
ir kiti panaszus iszsitarimai,

jog didesne dalis te- 

priežastį
tai turėtu jieji tei- 

re i kai avimo

vyje gyvasties pitsilikusio...

■ii i .i » ,■■■■■> ■ , ■■ ... ii.

ka, aplankydami bausme per 
lipsi i ilga prisiartinimą prie 
taip didelio kalėjimo kokiu yra

’ “ ' ‘i, W
atidaryt, duris kalejij

grabas? Pasakė tnip-gi 
atėjo 
mo”

“atidaryt duris kalejįj 
:— kokio kalėjimo, jaigu

a.r —« !•» mw

Jonas 6:51; 1 Kor. 15:21.
■ ' Ar-gi tolinus galime prie-'! 
sziutis taip aiszkiam mokslui 
----------- j szv., jog bausme už

s? Ar galime

Kas turi 'Simu, tas turi gyvas-
S

:17;

1 i --.T

t i. Kas ne turi Sūnaus Dievo 
ne turi gyvasties.” l.Jon.
3:8, 14, 15; 5:12.

Szv. IV (ra s 'kalba: 
dusze, kuri ne klausytu tojo 
Pranaszo, 
žmonių,” pikti prasiŽengolei 
“patys ant saves atves pražil
sima” ir jog Ponas “ho nori” 
idant katrie pražiltu, nes idaitt 
visi imtųsi prie pakulos.” 
Ąp. 3:2.3; 2 Petras, 2:1; 3:9.

•) <
•

i 4 Kožna

bus isztremta isz 
pikti

ne graba? apie kuri taip-gi 
pranaszas primina (Izaj. 61:1; 
Luk.. 4:18). Kristims garsino, 
jog del to atėjo, “idant duoti 
duszia savo ant atpirkimo dau
gelio,” jog gyvena, idanf'kp^- 
nas ka tiki in Ji ne pražūtu, 
nes idant turėtu amžina gyve- 

’” ° 1
, kuris veda prie' gyVM.!

jog del to atėjo,

?elio,

taip-gi “Siaurus yra

D/

nima
kėlės
ežio, o pjatus yra kėlės, kuj’iį

I .

Jokūbas Apaszlnlas taip kal- 
“ Pradžia pagiulavymo ge

ma gri(*ka, o griekas būdamas 
iszpildytas gema smerti. Vie
nas yra Zokondavys, kuris ga
li iszg(?lbet Urba prapuldyt.

•ba:

nasZto
grieka yra smerti 

žoliaus abejoti, jog pagofiisz-
kais mokslas apie amžinas kan- 
ezes yra bepamatines, neiszma- 
iius, prieszimintis Raktui Szv ?

— :Toliaus bus:—

Darbininko Draugas

-PAIN-EXPELLER

susimaiszinima
Krikszczioniszku ir irtozoiije 
pagoniszka antram szimtmeti 
po Krist tisui ir stojosi pamažo- 
li viena isz svarbiausiu moks
lu K rišt ūso tik isz vardo. At
skalūnai nuo (ikro tikėjimo 
prirasze pagoniszkai filozofijei 
taisės baisės kaukes, in kokias 
tai žmones sziadien tiki ir ma
la voje ant abrozu arba bažny
tiniu muru (kaip tai darosi Eu
ropoje) arba gieda apie jais 
szventose giesmėse ir taip per
kreiptas ir snfalszavotas Die
vo Žodis, idant tik isz virszaus 
duotie pažint jog taji klaiila 
priesztaranjentes priosz gar
be Dievo, turi už pamala Rasz- 
ta Szv. Longvatikysta, arba 
aklas tikėjimas musu senovisz- 
ku laiku, aplaike taji palikimą 
ne nuo musu \Tieszpaties, ne 
Apasztalu, arba ir Pranaszu, 
nes nuo dvasios, kuri norėjo su
laikyt teisybe su pabludimu ir 
tame mieryje nedorai pe’rkrei- 

mokėta K r i k sz c z i o i t i sz k a, 
o

Jokubds 1:15; 4:12.
Tikra Bausme yra Rusti, nes 

Teisinga.
Kas isztyrinėjo taji dalyku 

ir užsistanavijo ant bausmes už 
griekus, kaip apie tai Rasztas 

mokina, ta^ai ne gali tai 
laikyti už lengva dalyku. Nes 
kada yra gerai suprantama

veda prie ^raĮfalties.
10:12;
Mot. 7:1

Ginczas be Atsakymo.
Kožnas Krikszczionis pripa

žins, jog
žmonis per savo krauja ir jog 
gervalei panesze bausme už 
griekus žmogaus, idant tasai 
galėtu būti nuo josios atliuo- 
suotas. “

I

Mot. ’20:28; Jou. 3:15
3, 14.“

Krisi ūsas atpirko 
savo 

panesze

szv.

be žiurstus dieviszko vardo

matydami jo- 
valdžios, ba

pat raukdami
ne-

HZ

smertis, 
iszszakuinimas

Vaizbaženkllt uireg. H. V. Pat. Olla*.

Garsus per daugiau kaip 
50 metą.

rėmyk Ikaro (Anchor) Vahbatenklf.

DEL RUKANCZ1U
DYKAI siuneziame praba puiklo 

tabako. Kreipkitės pas mus.
Europa Book Co.

57 Dey Street, New York, N. Y.
■■■

Vieszpaties, ne 
arba ir

P<‘ 
paszventc teisybe ir iszminti 
tai per pasisziauszima, noras 
valdžios, turtingumo ir dideli 
. kailIi savo szalininku.

Amžinos kan'kes, kaipo baus
me už griekus, ne buvo žinomi 
del Patrijarku senoviszkuo.se 
laikuose, no Pranaszams Zy- 
diszkam amžiuje, o ne buvo ži
nomi ne Vieszpacziui ir Apasz- 
ta’lams, nes Krikszczionys pra
jojo jaja pažint kada atsisky- 
rinejo nuo szveuto tikėjimo ir 
pastojo tikru botagu, su ku
ri uom lengvatikiai, tamsus ir 
lengvati'kiszki žmones buvo pri 
versti prie tarnavimo, paklus
numo ir prieszais prispaudimo. 
Amžinos kaukes buvo Įirižade- 
tos tiems visiems, kurie pasi- 
prieszinejo Bymiszkai valdžiai 
ir taip prasiplatino jog kaukes 
ezyseziaus prižadėjo kožnam 
kuris parodytu mažiausia pasi- 
priuszinima. Po taip sunkiam 
jungui žmones, norėdami leng- 
vatikiszkos'paguodones del sa
ves prieszindamiesi prieszais 
dievis^kus planus, kankydami 
priek tamlbuisia baime amžinu 
kaukiu, didesne dalis žmonių 
patrotino iszmanyma ir supra
timo Žodžiu Dievo; o ir dabar, 
pasididinanezio apszvietimd ir 
Ii uosy bes, žmones vos drysta 
mislyt apie save, apsvarstinet 
ant tikėjimo ir Raszto Szvento.

Ka Kalba Rasztas Szventas?
Paklausykime ka kalba in- 

kvepti per Dieva rasztininkai 
prieszais Pagoniszka tradicijos 
bažnycziu ir sektu ir tegul mu-
su iszmintis apsudije,'kuria isz 
tu dvieju privalom temini už 
. a . a a . • * • •

4 »

iszmintinga ir teisinga 6 kuria 
už klaidinga. Temyk pirmiau
sia ant »6no Testamento, die- 
viszk.o apreiszkimo per trauki 
4,000 metu laiko. Pranaszai we- 
110 *Tetftanwnto ne kalba ne žo- 
dc‘lio( apie ai^n^Jf^kes^^

J,

4 4

A paszatlas

Užėjo ant Adomo

— kalba

, ne 
iszsiduoda jie ne už lengva ne 
už rusti, nes bausme teisinga.

Dovana DieVo”
— “vra amžinas
3'oji dovana, arba

, C III O 11

ant jojo pakalenijos ir ketino 
trauktis be galo, kuriuom buvo 
garbinimas Dievo, užlaikymas 
pagerinimo savo stono ir dary
mo gerai o ne pažeminet Jam 
per nepaklusnumą ir 
Jaigu ka toki Dievas sutvėrė, 
turi taip-gi ir tiesa sunaikyt ta, 
ka temina už neverta tolesnio 
gyvenimo. Jaigu per tai, žmo
gus sugrieszino, Dievas tik atė
mė jam loska, kokia ji buvo ap
teikęs o kuri buvo pervirszinai 
naudojama ir isz to užstojo 
smertis (isznaikinimas) užbeg-

gy vast is.
loska
r*.

grieka.
I ■ ?

Isztikruju Jisai silp
numą musu paeini' ant saves, o 
s'kaiidtdius rnu.su kpipo 
nesziojo.” Jisi 
del prasižengimu musu, su
tremtas vra del nedorvbiu mu
su, nubaudimas pakajaus mu- 

per meile Jo- 
(Iz. 53:4,

savo
ii sužeistas vra 

musu,

su via
? !

tai

Lletuviackaa Graboriua I 
K. RĖKLAITIS 

Lnidoja numirėliu*/pa~> 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

510 U. Knrara NU, 
MAHANOr CITT. PA.

300 MARKET NT., , 
TAMAQl'A, l’A.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

■ Į* | ’

ženklintu smerti kaukėse, pa
eina nuo pcrkreipinejinib ženk
linimo žodžiu teologu, prade
dant nuo laiku apasztaliszku ir 
davesime, jog Apasztalai pana- 
sziu daigiu niekad ne mokino.

Peržiuresim. dabar 
isz Naujo 'restamento: Pov.ylas 
kalba, jog jisai nesaugojosi isz 
apreiszkimo visu rodu Dievo 
(Dr. A,p. 20:27,) bet ne žodžio 
ne rasze apie amžinas kankes. 
Taip pat, ne Petras, Jokūbas, 
Judas ne Jonas, nes i 
mena, jog Jonas slaptingam 
raszte apie tuosius Aproisžki- 
mus rasze. Nes tieji, 'kurie yra 
tosios nuomones 
knyga 
ezetinla, 
kuria josios ne gali iszmanyti 
ne turi ir tiesos josios thnuo- 
czint ne dalele žodis iii žodi, 
naikindami josios simboliszkgs 
ypatybe^, aiszkiai prieszindp- 
niiesi Biblijoj, maiszydami tarp 
kitu paprastinai, tai yra he-ąiin- 
bpliszkos gr.omatos Sz. Jono.

() kad A.pitszjalai ne priiąeiia 
apię amžinas kankes, per tai 

ypacz

ant Jo, o 
jo esame iszgydinti. 
3.)

Jaigu tai pripažinsim, 
bus labai lengvu dalyku tikro
pritraukymo prie tikrybes, ko Geriausias būdas gyditis mi žolėms, 
kio rztamo bausme buvo paski
riama ant visados. Jaigu žino-: 
me, ka Ponas 
paneszl, kada 
jaus musu 'buvo ant Jo uždė
ta,” 
prast, jog Jisai už mus keneze 
amžinas kankes? Jaigu taip 
yra, tai tokiam laiko butu (la- 
vadu, jog tokia yra ir bausme 
už musu griekus, t.y. amžinos 
kaukes.

Nes niekas to netvirlina, o 
Rasztas szv. taip-gi mokina, 
jog K rišt ūsas yra dabar garbe-

Jezusas turėjo 
bausme paka-4 4

argi turime per tai su-

ta su pagalba smerties, t.y. Ii- (( knllke;e> kll(lln yra (ik.
skausmas, fizjszkas, inora-ga, 

liszkas ir suanlinimas iszinin- 
t ies.

Jaigu-gi Dievas ne butu ap- 
mifHines atpirkimofper Kristu- 
sa, bausme smerties, užtraukta 
........... .^i žmonių per /Vdoma, 
butu amžina, nes |)er loska vi
si likos nuo josios iszgialbeti. 
Da ir lyg sziam laikui esame

rasztus allĮ vjsll

nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti de) žmogaus kraujo 
kurios atitaiso Žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriui 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgastics, nuoma* 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyaa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstabeziants ’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 
ma, puslapiu 092 su juodais mink- 
sztais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkua 
kolonijas. Adresą vokite szitelp:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

ru davadu, jog lm^Mnrrr•už,gHO‘•• 
kus ne vra amžinos kaukes. 
Nes ka Kristusas vaike, i<lant 
isztremt musu griekus? Ka Ji
sai davė, kada užmokėjo . už 
mus Hzpirkima, arba bausme 
už grieszninkus ? Tegul ant to 
Rasztas szv. atsako. .Jisai tan
kiai ir aiszkiai daveda, jog 
Kristinas numirė už musu

1 savo du- 
szia už įmins iszpirkima už gy
vastį daug apsudinta ant smert 
grieszninku; jog atpirko mus 
su savo brangiausiu krauju; 
jog už tai Suims Dievo buvo 
apreiksztas kurie, idant savo 
kuua duotu už gyvastį svieto; 
iog taip, kaip per žmogų atėjo 
.nertis, per žmogų ateis atsi

kėlimas numirusiu.
-t -r •> X f _ i o 1 rr

Ozeasz 13:14; 1 Kor. 6:20; 1 
Petras 1:18, 19; 1 Jonas .3:8;

H—

numirė
pavnldingi tai provai, kuri ne g,.iekus; j()g lltidave 
persima tuo. “Užmokestis už • ;s.z„irki
grieka yra smertis, nes dovana

nękurie Dievo, yra gyvenimas amžinas,

ir temina 
Apreiszkimu už užpe- 

y. nesuprantama, 
b

t.

jeszka n t i e j i t ei sy bes,
Ktiikszcziauvs,* * * 
uzsiiminqt ir U;žtyrinėti juju 
ipokslus apie bausme už grie- 
kns, atisimifidapii, jog no at- 
p.tiolc .nuo tikro tikėjimo baž- 
uyczia, nes jigji, t.y. Apaszta- 
lai, mokinu “visu pamokinimu 
■n:..,... ”

per Poną musu Jczusa Krist ti
su.”

Ar ponas Jezusas kada nau
dojo iszsitarimus amžinu kau
kiu? ar iiorint'ft karta kada pri
mine, jog atojo ant svieto,' 
idant iszgialbet žmonis isz am
žinu kaukiu? Niekad! O kas 
daugiau, jaigu tai butu teisy
be, jog žmones is; tikrųjų ran
dasi pavojuj taip baisios baus
mes už Jojo ne p: ’.c: nima, tai 
butu neteisingu isž Jojo szalies 
užlaikymą nuo jujn taip svar
bios teisybes slaptybėje. .Jisai 
pasakė jiems tik tie'k, jog atėjo 
juos iszgialbet nuo smert, nuo

1 Kor. 
15:3; Mat. 20:8; 1. Tym. 2:5, 6;

Spencerport. N. Y.

Juozas Karaszauskas
L1ETUVISZKAS AGENTAS

Apdraudžia nnmu\ rakandus, i 
Į automobilius ir visokius kitokius ! 
daiktus nuo ugnies. Teipgi kito J 

i kius apdraudimus kokius tik kas » 
reikalauja. Geriausios ir didžiau- | 
sios kompanijos amerike.
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
— O 1 M —I ■■ — — MBNfcaa • • • • •

privalo t uom isztrėminio. O kad smertis via

Dievo.
Apasztakiti Dovylas taip apie 

tai raszo: ■ 1
Užmokestis už grieka yra4 4 ’

smertis”, nepaklusni uatker- 
,” ant amžių 

bus atstumti nuo Veido Dievo 
ir nuo garbes drutybes Jojo” 
ir “daugybe juju vaik^zezioje 
neprieteliais 'kryžiaus Kristu
po, kuriu ga'las yra praŽudini- 
mas. ’ ’ 
3:19.

Szv. Jonas kalba:

4 4 
sziuima aplaikys

Hz. 6:23; 2 Te«. 1:9; Fil.

“Svietas ’ į J
prasitrauke o ir geidimai jojo, 
nes kas iszpildo vale Dievo, pa
siliks ant amžių... Kas daro 
grieka, isz velti i o yra, ba vėluos 
ndo pradžios grioszyjo. An‘t to 
apsiroiszke Sūnūs Dievo, idant 
pagadyt volniszkus darbus...

bausme už griekus, per tai nie
kas ne galėtu tikėtis atsikėlimo 
lyg ateinaneziam gyvenime, 
nes visi bu t urnom pražudyti, 
isztremti, jaigu Krist ūsas ne 
atpirko mus iiuo smerties ir ny 
atrado del mus to, kas buvo 
per Adoma pragaiszinta — tei
singumas ir josios pavidnas- 
czei amžino gyvenimo ir loska. 
Vardas musu Pono Jezuso arba 
Iszganylojas, turi taip-gi tame 
savo ženklinimą. Jisai ne reisz- 
ke iszgialbetojum nuo 'kaukiu, 
nes iszgialbetojum nuo siner- i 
ties. K ri d ūsas ir Apasztalai 
naudojo samaritoniszka liežu
vi, o tame liežuvyje vardas Isz- 
ganytojus reiszke Davėjas gy-' 
va šerio.

Galime paklaust, ka Ppnas 
Jezusas kalbėjo apie savo misi
jai Jisai pasakė jog atėjo, 
” idant aproikeztu suimtiems 
hiosybe.” Apie kokius suirti- 
tuosius galėjo būti kalba, jaigu 
ne apie

M *
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VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavy«dln$s bonlcutts 
BAMBINO. M« norime, 
kad jų» ilnandytumct jįl
y. A D. RICHTER * CO.

Berry ft So. 5th Sts. 
Brooklyn. N. Y. 
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Geriausis Kūdikiams
I I \

Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 
kankinamas spardosi savo mažiomi* 
kojomis—pamėginkite

M *1 \

«►

HAITY ;st

MA«
c~

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio Ir pagel- 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

■=iav0E41. ■'!------ "■ . ........... .. 1 - X..:. -....-i ................=
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

------ _$---------
3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dėkite savo 
pinigus in ezita Banku o pereitik tinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

"im" ' ' l,B .......................
„Jįi nii-ii A ^—:— -------------------- - -—

del žmogaus kuris dirba ir ezedina.
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JUZE
lOWtPiiy] !• Szokykai pabandykite 

paszokti ant virsziaus 
automobiliaus

dus ?

Gult einant Joną nuo dėdės 
atskyrė. Dede paguldė sekly- 
czioje, o Joną su Ignu nusiuntė 
ant szieno. Užlipo jie itopeczio- 
mis in virszu. Szienas taip pui
kiai kvepėjo. Ignas brenda ir 
Jonas girdi, kai szienas sznabž- 
da. Ignas tarė:

— Eik pankui mano.
— Asz, Ignai, priėjau k ran-

ta.
— Sukis ežia.
Susirado gulykla. Jonas at- 

o Ignas iszejo arklius 
sudvilypuo|. Jonas girdėjo 
kaip Ignui'einant tolyn 
nas sznabžtlejo ir paskui iszei- 
nant durys susibelde. 
Jonas vienui vienas.

Tik szlamszt giužtis 
jam ant nosies.

— Kas ežia!
Pasigirdo juokas. Rodos pati 

ir isz ten 
o Ifk’atolintis balsas. 
Jttf czia, Juze? 
Baubas.. — atsiliepe 

balsas.
— Nugąsdinote.
— Atkerszinau — ji atsa-

sigiile,
Jonas

szie-

Dabar

szieno

szirdis sugirgždėjo 
trvwko

me-...

ko.
— UŽ ka i
— Atsimeni sziandie, 

peniylei mane vandeniu ?
Tyla. Toli girioje

kai

girdėjosi 
szvilpimns. Vž sienos czirszkc 
žiogai.

Jnzos tėvas turėjo pasistato 
suimt va kariais 

daug jaunimo
pirtį, in kuria 
susirinkdavo
Viktoras grajydnvo dumplino 
o Blndas brnžvdavo basu. Ta! 
vaikinai ir merginos 
in pirti maudyties,
HZokt isz apiolinkes susirinkda
vo.

netiek 
kiek pn-

— Ar da nemiegi t — kuž 
dėjo Juze.

— Da ne.
— Pasakyk, kuri merguže 

szi vakaru patiko?
— Neviena. , T- . .
— Kodėl?
— Užaugusiu mergų bijau 

o mažu nekenezin.
— Kodėl tu toks keistas?
— Asz nežinau už ka mer 

as mvlct ?
— Tai man v v ras!
Jonas buvo da jaunas.

Puneelelyje jiedu su dede siu 
vo.
Ji irgi ka tai siuvinėjo, 
nai pažvelgdavo iii Joną, 
siūdama 
savo veido.

(F 
n

Sėdėjo grinezioje ir Juze 
Daž 

Jn 
jaute jos žvilgi anl 

Kartais jo akyj-
susitikdavo su jos akimis. Jo 
nas pradėjo pamėgti tokiu* 
žvilgius. Pažvelgia jis ir pra 
nyksta jos esybėje.

Po piet Juze atgulė grinezio 
je ant lovos ir užmigo. Jonas 
insivere siūlą ir adata ir prity 
kines prie lovos, kaip ji buvt 
susirietusi ir hit ran kusi sav< 
basas kojas in sijoną — jis už
siuvo apaezia. Dedi* in szau 
džiuka insipyle uostomo laba 
ko ir nrikiszes*namite jai inko ir prtkiszės paplito jai 
sznen’e. Ji staiga užsieziaude 
jo ir szoko isz lovos.
knypkis isztruko juosmenyje 
ir ji iszszoko isz jo.
niai nouždenge net keliu. Ji 
sukliko ir palikus sijoną iszbe 
go pro duris.

Dede net nžsigarejo besi juok
damas. Jonas gi gailėjosi taip 
padaręs.

Juze nubėgo in batviniu dar
žai atsitūpė 
szaukia:

— Mama, mama! Gelbek!
Įrangai buvo atdari. Isz dar

žo priėjo prie lango motina ir 
prabilo:

— Kas ten jai pasidaro.’
— Eži rado... — atšaki* de

Sijono

Marszki- 
net keliu.

už balandos ir

tie.
— Paiksze!
Ir vėl seno nudūlino sau.
— Mama!
— . Kas gi tau ?
— Gelbėk, mainyte!
Motina lĮuejo ir rado 

batviniuose.
Vakare įgirtu* nuėjo sužinreL 

arklius, o Jonas užsilipo ir at
sigulė ant sziėno.
- — aLouiiu. Jonai!

Juze

Koks tu

■ ■"

Syki vakare Juze laisto rū
tas daržėlyje. Jis žiuri. Rodos 
nemilindus, ne pikta; upas ge
ras.

— Juze, pasakyk, kodėl tu

MERGINA ISZ MAHANOY 
CITY, GIRIA SZITA 

TONIKA.

dabar — skinsiihe, valgysime, 
o paskui kiszenes,' kiek telpa 
l>arncszkitb nnmrstfkirihiW. *

— Kaip tu, Jbhai, saldli?
— Nežinau, — susiraukęs 

numytko Jonas. : - o * •
Kas jam tie rily vai • prlesž. 1 

I Titrrrk 1 iK t 4% t* \ -lai rt 4 v r ii f <

Tokia baisi audra rtitkilo jo 
szirdyje, bėt nuo dėdės vistiek 
instenge užslėpt.

Sutemo ‘sode. Falilts sbstVe- 
de in vidų. Seniau ežia luitą 
dvaro bet dabar tik liekanos. 
Kalius tuojaus pradėjo taisyt 
smuiką. Detles shiuika irgi'ezih 
buvo nuo seniau pnsiliknsi ir 
jiedu pradėjo griežti. Senovisz- 
kasai saliomis 
sioms grindims skambėjo nuo 
smuiko garsu.

Jonas sėdi. Inriivnizdino Ju* 
ze. Sztai czia ji szo’ka kiidrylih. 
Ant balto plonžiovio jiis veido 
nito suszilimo iszsiveržin skri
tuliai raudonumo. Tokia ji 
skaisti. Jos stora tamsiu platu 
ku kasa nusvirusi žeminti jiibs- 
menio. Tikras angelas. Ir sztai 
ji nardo kadryliu. Karlais ji 
savo tamsiomis akihts pažVol 
gia in Joną ir jis nugrtihsta in 
jos sielos gelmes...

•— Gal.... •
— Nors dabar nebūk toks...
Ji supo kojas ir vėl'kuždėjo:
— Noriu tau ka daryt.

- Ka ?
— Asz pati nežinau!
Ji atsistojo priesz Joną, pa

purto ji ir late:
— Eik gult ant szieno.
— O tu ? *
Ji pasilenkė ir szhabždojo in 
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Mary Esoda,
Mahanoy City,

534 E.t Miss 
Mahanoy Si., 
Pa., raszo: “Turiu padekavoti 
jums už aplaikyma stebėtino 
pngertnimo nuo jusu Doctor 
White's Blood ir Nerve Toni- 

Suvartojaii tris bonkutes 
ir ja nežinosi u lyg nauja ypata. 
Priesz vartojima Dr. White's 
Blood ir Nerve Tonika buvau 
nuvargintam padėjimo, apalp- 
davau ir husilpnedavau, netu
rėjau energijos nei apetito. Dr. 
White’s Blood ir Nerve Toni
ka.*' suteikė man daug gero ir 
tikiuosiu kad ir kitiems pagel- ' 
betų kaip man pagelbėjo.
Dr. Whites Blood ir Nerve Tonikas 

$1.00, parsiduoda visur arba tiesog 
nuo First National Laboratories, 
Lehighton, Pa.

ne ta, kas pernai buvai?
— Asz ta pati.
— No, Juze.- . **7 . ...

I 
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oi' — Eik, asz eisiu da in 
du. Asz — vėliau.

- .Ar tai tarp
Jtokia pasilipi is?

Koks tu, Jonai j noki n-
yra

gus!

VI-

mudviejų

— Pasakyk, Juze!
Yra... ji lengvai inkirto 

ir dingo.
Juze nuėjo in grinezia

I raszo:
Juze. Taip norėjo ja prtitifltyt!

su prupiivu-

Ji truputi szyptelejo.
Gal isztekate ?

Kaip gi asz iszro-Ne.
dau ?

Nežmoniszka.
Eik jau.

Taisė ji savo žolynus. Pae 
mus lelijos žiedą, pažvelgė in 
ji, buvo besiszypsanti, bet vėl 
staiga susilaikė.

— Visgi galite pasakyt, kd-
del taip perkeitete sa^y būda?

— Ar bus geriau, jei Žino-

Ana diena myne žmonių Lon
done, Anglijoj, nemažai nusi
stebėjo paregėdami einanti au
tomobiliu unt kurio radosi szo- 
kanti porele, Santos Casini su 
pana Jose Leonard.

O JIS 
dar klausosi. Dede tuojau atsi
liepe:

Kur dejai vaikina? 
Apsisuko galva

o 
sziožėlkos,

Tokia

site?

dies man... Numanote?
— Užmirszail Viską.
— Tai neužmirsZtamas da

lykas, Juze!
Dabar ji pažvelgė in ji ir ta

re:

Bus lengviau aht szir-

negeras!
— Ka gi padariau ? — atsi

liepe Jonas.
— J)edo sake, 

siuvai sijoną.
- DtAle man Hope — atsa 
jis.
- Atsimink,

kad tu už-

kv

besžo 
ka.nl. Daviau gert. Sakėsi ne
gerai ant sziitlics ir nuėjo gult.

Ji dar atsisėdo grineziojė, 
Jonas nuėjo prie
užsilipo ant žlugto skalbiamo
sios lentos ir klausosi 
muzikos.

— Labanaktis — iszgirdo.
Saldžiu sapnu, — lydėjo 

dėdės balsas.
Jonas greit in daržine. Juze 

atėjo ir jis pastvėrė ja in gle
bi. Ji 'krupti’lejo.

— Ar ir dabar asz nuobo-

varliu

tik Msi-Bot jos czia nėra, 
vaizdiniinas. Jam liūdna. Skau
da szirdi. Rodos jis iszploszfn 
pats savo szirdi ir ihcsfti ih 
llyglyna, kad tik but raibu. Jis 
prarado rainybe.

užsi laikvt

Ne — ji atsake

dus?
kaip

jaute jo.*
Ant galo ji nurimo ir vi-

kad asz tai- 
padarysiu ka nors blogo.

— Kam da žadi. Atkerszyk 
dabar.

— Tudarszneki?
Ji atsikėlė ir szoikosi iii Jo

no gulykla, pradėjo ji užgulu.* 
niurkvt irkntent. Ji buvo vien- 
marszkine ir Jonas 
kuna
sa prisiglaudė prie jo...

— Atkerszinoto jau ?
Vertas tu daugiau, 

reik pasigailėt...
Jos drebanczios karsztos 

lupos visai netikėtai prisiglau
dė prie jo lupu... Ir Jonas pa
juto koki tai nepaprasta ir iki 
tol nepatirta jausimi... Bet pa- 
sibueziuot - jiwlu- iK’iszdryso.

Susibelde 'durys.
.Ji staiga szdko ir nubėgo in 

savo gulykla.
mergaite — 
likusi net velyke isz piktumo ir, 
kaip szi sugryžo, ji sake:

— Juze, Juze, Juze!
Kn ?
Tu buvai pas Joną!
Tu sapnuoji!
Asz jutau viską... 
Sapnavai tu.
Ne Juze asz rytoj viską 

iszpasukosiu mamai.
Ka tu dabar szneki ?

— Tu manes neprigaiisi,
sa k v- 

užsiimi su

drebanczios

bet

Su ja gulėjusi 
Vince viena pasi-

miiiH‘s
Juze. 'I’iek kaHu 
davo, 
v v ra i s.

kad nereik
mama

— Ar asz gi užsiimu?
Tu kutenai .Joną.

— Sakau, kad ne — tikrino 
Juze ir ant galo sake:

Jonai, ar asz buvau pas
tave!

— Nesuprantu, 
iszsilaikiau nesuspigusi!

JTu manės bijai 
Persigandau.

Priėjo jiedu prie

Juze ?

Nedeki i (‘ids.
S n s i t i k o j a i s ze j 11 s is z ba žn y

Ji pažvelgė hiom save 
begaliniai gražiu žavejaneziu 
žvilgiu ir tare:

— Ne neateinate — nusibo

ežios.

— Asz insirasziau in szVeii 
ta juostele ir turtu 
taip, kaip ihatbte.

— Tai dabar per visa hiii- 
žiu ir busite tokia nelaiminga?

asz
priėmiau prisieka ti’k ant dvie
ju metu.

Del kokio ten szVeiitojo jh< 
dabar pavogėte toki ilga laika 
puikiausio savo amžiaus. O 
Juze! Tai negudru...

Ja apėmė kokis tai susijudi
nimas.

— Kodėl piktažodžiauji ?— 
Mes nuėjome pasji atrėmė.

kunigėli. Jis toks malonus. Isz- 
aiszkino naudingumu'ir prisr- 
rasziau.

— Nusijuok, ir visa.
— Jonai! Asz per iszpažni 

ti turėsiu pasisakyt, kad klau-

dome.
Jonas nutirpo visas ir uoga 

lojo nieko jai atsakyt.
— Oi tu, Jonai, Jbnni! Taip

man ilgu, o tu visai mus užmir- Į sau piktažodžiavimu.
szai.

negudrus..

kopecziu.
— Lipk tu, Jonai, pirma.
— Kodėl asz ?
— Kai asz lipsiu pirma — 

tu už 'kojos imsi...
Abz taip nedarysiu.

Užlipo jiedu.
Tu, Jonai,

— Negaliu intikt. Dabai 
daiysiu tik ta, 'ka drausi.

Brido per sziena. Gult nueje 
ji saiii— 
le, o ji vis da krebždinasi 
galo atsiliepe:

— Jau miegi ?
— Ne. Nuobodu.
— Keltis uždrausta.
Jonas drvkt isz savo 

klos ir pas Juze. Ji 
marszkinc! Apsitraukė ir tuo 
jau norėjo bėgt, bot Juze tvir
tai apkabino ji ir laiko. Jos 
sziltas kvapas svilina jo veidą. 
Ko'kia tai nežinoma jiega pri
traukė jos htpas prie Jono lu
pu... Jonas jaute, bet isz dide
lio, 
negalėjo suprast — 
insivaizdinimas.

jis sau; Jonais at sign 
ant

svaigi nanezio

Nepykcziau * • 
jei

gul y ‘
— vien-

džiaugsmo 
ai tai tik 

krutinę
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Hei tu kurna su kuinu, 
į žeis anl jųdviejų perkūnas 

- su durnu,
Paliaukite savo meilinga 

perstatymą, 
Nedarykite Gomora ir Sodoma.

Jau visa pecze žino, 
Visi jus pažino, 

Pirszlais ant jus bado, 
Jusu nelabus darbelius mato. 

Kada kurios vvras in darbu 
iszcina,

Kūmas ta diena in darbu 
ne eina 

Kūmas pas kuiną, 
Ant burdo buna.

Kada vyras isz darbo pareina 
d’iiojaiis prie jo prieina, 

Meilei bneziuoja, 
Kaip Judoszius szypsoja.

Gana tu szposu, 
Nedarykit juoku, 

Ba bus kuinui negerai, 
Kada paduosiu Taradaikai, 

T’nojaus paliaukite. 
Persi skirk i te, 

Kuiną su kuinu, 
O apsisaugosite perkūnu. 

* ♦ ♦
Jn Silkių miestą užkliuvau 
Kur visokiu bjaurybių 

paregėjau 
O ypatingai moterėlės 

nekurtos

rr

1

J
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Firat National

IN THE COURT OF COMMON 
PLEAS NO. 5 

for the County of Philadelphia 
of Pennsylvania.

No. 1709
State

June Tehm 1926. 
In Divorce A. V. M. 

Elizabeth Palonit vs. Peter Palonis 
In Petra Pnlonis kitados gyvenantis

Philadelphia, l’a. respondentas
Praneazimas jam jog asz. buvau 

paskirtas per sudaper Hudą virsz-minetoj 
provoje, kurioje tavo pnti Elzbieta 
Palonis inncNze prova 
tave del gavimo pilno persiskirimo 

priežasties apleidimo josios ir 
turėsiu sueiga del perklosimo

inncMze prieszaif

isz 
asz 
tosios provos, mano ofise 701-3-4 
Stephen Girard Bldg. Philadelphia, 
Pa. Seredoj l diena Juniaua 1927, 
3 valanda popiet (daylight saving 
time) kur tada gali pribūti su liu
dininkais jeigu to reikalauji. 
ANDREW WRIGHT CRAWFORD 

Master.
701 03-04 Stephen Girard Bldg. 

Philadelphia, Pa.

GERIAUSIAS DEL
’ SILPNU STRĖNŲ.

Ar jus keneziate del raiszumu silp
nybes, skaudamu strėnų? Jus gali
te gauti visai greita pagalbu panau
dodami Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster’i. Jis szildo, szvelnina ir gai
vina nusilpusias strėnas ir szvelnyja 
masažuoja pieveles kiekvienu jusu 
kūno judesiu, tuo padedamas atsta
tyt tinkama cirkuliacija ir normali 
stipruma. Johnson’s Red Cross Kid
ney Plastcr’is suteikia nuostabiai 
greita rezultata, del to, kad jo vais
tai persisunkia tiesiai per oda in ap
imtas vietas — skausmas praeina, 
kentėjimai apleidžia, jėga sugryžta, 
beveik urnai. Tik nueikit in bile vais
tine ir pareikalaukite Johnson’s di
deli Red Cross Kidney Plaster’i su 
raudona flanele užpakalyje.

— Ak, niekai, Juze, 
tokia kai pernai. Atsimeni?...

— Tokios minties visai ne
galiu dasiloisti.

— Gailėsies

Buk Pusnuoges val'kiojanczios 
po ulyezes.

Kojos apipurvintos lyg keliu, 
Rodos kiaules iszvežliojo

>

tiek patr 
ant saves, jei žinocziau, kad 
tavo ilgėsis bent per puse yrr. 
tok is didelis, kai mano...

>■ —- «(\ Jbiiaip 'Kad tu žino
tum. Asz net verkiau, kai jus 
iszojote.

Juodu pasivijo Juze 
na ir viskas nutruko.

Tai buvo pirmas J 
painiojimas. Po to jis praleido 
ilgas liūdesio valandas, dienas 
savaites ir menesius.

Už metu jie ir vėl užpraszyti 
siūti pas Juzės tėvus.

Atsidangino su rakybalais.
— Kur daugiau namiszkiu?

— paklausė Jonas motinos.
— Visi pievose.

varto sziena.
Jonas tuojau dui pas Juze. 

Nutvėrė in glebi, blinkst ir par- 
es.

— Jonai, nustok!
SZAlko.

Balsas jos buvo skaudus ir 
jis ja tuojaus paleidęs atsisto
jo priesza is. Ji pažvelgė tokiu 
piktu žvilgsniu in ji.

— Kas jums, Juze?
— Niekas — ji atsake.
— Kodėl tokia pikta ?
— Asz nenoriu jokiu szpo-.

žinocziau,

's moti

— pamatysi.
Czia - lininiko pa^isznekejt- 

mas. Per visa laika ji buvo tos 
juostos.

Jona s u žšig rud i no. 
sieloje pradęjo užgyti.

užsigrūdino. Žaizda
Nors

Jono insi meiles spyglis liko 'krutinėjo
ant visados, bet jisai jo nebe-
jaute.

Po i'lgo, ilgo laiko jiedu su
sitiko Raseiniuose. Jonas su
spaudė jos ranika, laiko ir žiuri 
in akis. Ji szypšosi taip pui
kiai kaip seniaus. Ant galo 
tarė:

Ve Juze

<r O
Jo 

dege, veidas kaito ir jis visas simete ant praklalge 
og-

i

— Asz jau Kuosa, Jonai.
— Asz irgi Kuosas...
Ir tuojau jiedu atsisveikino 

ir persiskyrė. .

........ isz balu
O nekurtos turi toki 

■papratimu,
Kad praeigius nuolat 

užkabina.
Kada ’žodeli atsakai, 
Tai in beda papuoliai 
In sudus traukineja 

Po keliolika doleriu 
d j ' isztraukineja. 
Randasi czionais ir juodake 
Kuri nuolatos namine lake

Kožna apšmeižia, 
Dorus žmonis apjuodina 
Vedusias poras in pi'ktybia 

suveda,
< Ir prie musztynes priveda,

J

) A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

I!
•»

Dabar \ ince nutilo, liet .lu 
zei ir .Jonui rūpėjo. Jei ta merJ 
giukszte rytoj iszpasakos — 
bus bloga abiem. Tuo tarpu pa
rėjo ir Ignas. Iki tol Jonus bu
vo ramus. Dabar Juze viską 
sudarkė, 
apie ja....

Sumigo.
Diena praslinko vėl puikiai. 

Vakare Viktoras grajino ant 
o Stasys brūžino 

Gi dede, 
Juz<» sėdėjo ramiai, 
grojinti Viktoras tarė:

— Pakibink mergas, Jonai!
— Jis perdaug nedrąsus — 

posake Juz<* ir pridūrė: ji rei
kėtų iszmankHztyt...

— Eik szokt! — atkartojo 
Viktoras.

Jis užgriežė, o Juze iszsitem- 
pe Jono szokti. Sukosi tol, <kol 
pradėjo langai, veidrodis, dū
lys ir visas namas suktis. Susi
kabinę iszsiiko pro duris ir su
sėdo lanko. Juze lailko ranka 
jam ant peties ir glauzrlamosi

i

Jis

dumplinos, 
savo basa.

I

Dabar
masto ir masto

Jonas ir 
N ustojes

tirpo toje žavejanezioje ji 
iiyje.

Staiga užėjo mintis isztrukt. 
Ir vos vos susilaiko nobegos. 
Už minutes suprato, kad butu, 
gailejesis. Jos lupos teb’era 
arti prie jo lupu ir Jonas jau- 
czia malonu jos kvapu.

Susibelde žemai.
— Ix‘isk! — pasakė .fonas.
Ji spustelėjo ir tuomi neszi- 

nas Jonas nuėjo sau.
Sumigo.
Ant rytojaus darbu pabuigt 

ir a Įsi sveik i no iszpleszkejo sau. 
Persiskyrus Jonas jautėsi, k‘o 
tai netekes. 11 <u. Gailėjosi, kad 
ne, iu ežiom i s leido Juzei taipgi-’ 
liai inklimpt in savo szirdi. 
Stengės nusikratyt ir mineziu 
apie Juze, bet negalėjo. Jos 
akys, veidas, tas gražus balsas 
ir isz szii’dies tiyksztantis juo
kas nedavė jam ramumo.

Apie už menesio laiko, Suim
toje po pi et, dede jam tarė:

— Eidami namo szi vakaru 
užeikim in pirti.

Ntiszvito Jono akvs. f •

Eidami sutiko Faliu.
—1 In pirti einate? 

pgklause.
— Norime paužt — atsako,

Jos

su.

nim?

JIS

JI su- r
4

/

Kas tas? Ar tik su ma- 
t

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

TURYNIS:
-Secita Polka
Lietuviu Marszas
Suktinis Polka
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka

Ducaty Polka
Griež Polka

Vamzdelis Polka

*

— Su visais.
— Tai gal jau iszte'kato?
— Nesznekek, Jonui, man

niekus. Buk sveczias. <Marcele Polka

JSzvilpis Marszan 
51'J u m pako j is Polka

l'ado-Espan Valcas

llelena Polka
Lyg su szlapia mazgote Jo

nas gavo per akis ir palikes 
Juze nuėjo’tsau. Jis mane, kad In^staca Valcas' 
ji buvo ins'kaudintil kieno ir 
fodel buvo mandagus ir lauke, 
kada ji turės gera tipą. Veltui. 
Ne ji pažvelgia gražiai jn ji, 
ne juokauja. Atkako in klausi-

ji buvo ins'kaudintn kieno ii

Ne ji pažvelgia gražiai jn ji

ma trumpai ir ne sžypt. Patyrė
« •

gulėjo ant szieno taip, kaip ir 
pernai, o dnbrtr'ji pasitaiso sau « te « * te i «

jik, kad priosz ju atėjima

gulykla pehtdoje. Viena <aka-
L . ' 'W"

ra jis pamato, kad praviros, 
peludės durys — mėgino insi-
'veržti pas ja, bot ji staiga už-

Iszbalsamnoja ir laidoja mlrorius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo paprasesiauaiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobilius dai 
laidotuvių, vąšeliu, krikaztyniu If 
kitiems pasivažinėjimams.

Rali Telefoną* 187E-1C

Paskui kaip szetonas juokėsi, 
Po pakampes isz to didžiojesi. 
Jau laikas jums apsimalszyt, 

Pa k u ta už griekus daryt, 
Jaigu negyvensi t szvelnei, 

Pagriebs jus velnei. 
•

Isz ton in Vaname nubėgau 
Trie tūlos stubos sustojau, 

Kur moterėlės susirinkinejo, 
Viena kita eiti u žk vietine jo. 
Ten randasi visokio sztamo 
Kadą priėjo prie to namo 

Žilu, rudu ir juodu, 
O kožna su garbiniuotu 

4‘babu.”
Gere ir baliavojo, 

Garsei giedojo, 
Po. Stuba trepsėjo. 

Kaip avilyje 'birzgejo.
Kada vyrai isz darbo pareina 

Tada toji gauja namo eina, 
Vandens šluboje ne yra, 

Negali nupraust savo vyra.
Nuo namines gauna svaiguli 
Tuojaus in lova ir atsigula, 

Pradeda dejuoti, 
Vyra bueziuoti, 

Nuduoda ligoniu, 
Tu įmano ponia.

Gerai vyrai padarytu, 
Kad lokes suvaldytu 

Valios neduotu, 
Keliolika blynu užthiotu

O tada namie sėdėtu, 
Pas kūmutes ne eitu.

Nuo pleiskanų
Naudok

"^Ruffles—

■

J

>

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

i v • t ' • t • • * r
PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 

automobilius dol laidotuvių, kriksz* 
tinta, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos pcrszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisluskite 
pinigais no stempomis). IszrasU ir 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

yc Noriu Miego Polka, 
(Helena Polka 
z Mdja'vas Valnįkas Polka 
(Rasluca Vplcaa 
JMojaVa Vmna 
CAugonele Polka 
S Ilgėjimas Tcvyncs Marszaa 
r Lietuviu Vestuvių 
(Lietuviu Galopas 
JPljonkeles Valcas 
CPampilionas Polka
> Nekaltybe Valcas j
{Lietuviu Kadrilius t <

Muzike niszku bud u sutaisytu ir I 
1 lėngVai grajyti. ’* 4

Preke su prfoiuntimu tiktai 75c. <

W. D. BOCZKAU5KA3-CO. 
M MAHANOY CITY, PA.

' L. _ ...X. 1J, A •’k L.'. L U JU »

Polka

>

lėngVai grajyti.

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkaa Skvajeria

J

I. w*»»t , ... ,W     I ............  , „ Į

A.BĖ.CP1A Wba pradil, baltymo fr 
rusymo, del valkams. • Preke 15oi 

W. T). BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY ttl¥Y, PA,

dede.
— Mano sode sHyvii perpil- 

pa- vienu thip elgiasi, bet pažiūri,
na ir neturiu, kas valdytu.

— Gali Vežt parduot 
sake ddde.

Daug vargo ir tingiu
— Kodėl tu toks mmhiu-jis htsako ir pridūrė:—Eikimė

tranko duris ir užstūmė skląs
ti. Jonas mano, kad tik su juo

Tv'
I

Y

sznekejo:
— Oi tu Jonai, Jonai!
— KaT

kad su visais. Rimta ir szo'kt 
nėiha. Czia kas nors su ja alsi- . „te .. •’

įtiko * 0 P' ’ « U;

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legallszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

tf/

1



'V

IT

Ji
»

! Į ■

Kg 

i:! W

i
M

M

I

f

F.®
•■•i

» 1 'I’M

I ■

f

■

■■

■

fe

t ,h
WnijiiT

■

■

91 MH
I I ♦5 t

, r

r.
'i.

f
i e a 

r v r»
. ><% *

I
I

L

»

t įi

įi!® 
t®

i n

i

baulk

ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.
— N odei i oj pirma diena 

Mojaus.
— Nedvlioj ekskureija in 

Yorka ant Lehigh 
Valius geležinkelio.

— Nedelioj ekskureija in 
Philadelphia ant Ruadingo 
geležinkelio.

t Visiems gerai žinomas 
daktaras Juozas V. Klock, 54 
metu, 238 E. Centre u Ii., mirė 
Panedelio ryta, szeimyna su- 
rasdama ji lovoje negyva. Pa
liko paezia ir sunu.

— Ateinanti Panedeli, pra
sidės teismas Pottsvilles sude, 
Jono Chmieliaucko bottlerio, 
kuris nuvažiavęs in Frackville 
pas savo uorzvia, kur radosi 
jojo pati, nužudė jaja, szauda- 
mas in jaja penkis kartus. Jo
jo motere aplaiko nuo jojo per
si? kyrima už brutrtliszka pasi
elgimą su jaja.

— Meldžeme musu skaitv- 
toju daneszti mums apie se
niausius gyventojus Schuyl
kill paviete, kurie pergyveno 
Amerike suvirszum 40 metu. 
Pennsylvanijos va 1st is raszo 
istorijų apsigyvenusiu Lietu
viu kurie pirmiausia pradėjo 
atvažiuoti in Amerika in musu 
pavietą ir gyvenimą juju.

Tomis dienomis lankosi 
pas savo dedu ir dėdienė p. J. 
Žalius ant W. Pine ulyczios. 
pana Marijona Kivcriutc isz 
Brooklyn’o, N. Y., kur taipgi 
atlankys ir kitas gimines ir 
pažinstamus per kėlės sanvai- 
tes. Prie tos progos taipgi at
lankė ir “

in

Saules’’ redakcija.

Garnys paliko “fain 
boj>a” del Jono Dulskiu, 613 
W. Spruce uli., kuris svėrė 14 
svaru. Kūdikis ir motina svei
ki.

paliko 
lel Jono Dulskiu, 61.*

4 4

geras 
Juozo 

Budrcvicziu ant W. Pine ulv- 
ežios, palikdamas jiems drūta 
ir sveika sūneli.

Neapleido tasai 
pauksztis ir szeimyųa

Pereita Panedelio va- 
atsibuvo Szv. Juozapo 

parapijos koncertas ir balius. 
Parapijos choras labai gražiai 
padainavo keletą Lietuviszku 
dainelių. Po tam atsibuvo szo- 
kiai ir halius. Žmonių pilna 
? aie net
no liksis daug 

pageidavimu 
neužilgio butu kitas toksai bą
li u r.

k a ra

t Marijona Žilinskiene, 84 
mulu, motina Motiejaus Lapo
to, 113 W. Uoad uli., pas kuri 
gyveno, mirė praeita Suimta 
Ashhmdo ligonbuteje sirgda
ma apie 15 menesiu. I’elrone 
pergyveno mieste apie 35 me
tus, paliko du sūnūs Motiejų ir 
Kazimiera. Laidotuves atsibu
vo Utarninke su pamaldoms 
Szv. .Jurgio bažnyczioje.

t Ona, 23 metu, mylema 
pati Antano Mezgelio, 235 N. 
Bowers uli., 
praeita s:
ta in vietine ligonbute ant ope
racijos, bet jau per vėlu ir ne
galima buvo iszgialbet jaunos 
gyvasties. Velione paliko di
deliam nuliūdime vyra, viena 
kūdiki, dvi seseris ir broli kai
po ir patėvi.

— Eidama skersai kelia, 
Mare ARnskiute isz West Mt. 
Vcrnon, likos sužeita per auto
mobiliu ir nuvežta pas dakta
rą po tam nuvežta namo. Mare 
aplaike 
kojos.

I’onstva Juozas, Grebli- 
kas, paeziule Rozalije ir sūnūs 
Vincas, iszkeliauna isz Shena- 
dorio in New Yorka, kur sės 
ant laivo Berlin, plaukti in 
Lietuva l’etnvczios diena. Lie- 
tavoje ponstva G rubli kai at- 
lankis savo gimines ir pažins
tamus praleisdami kelis mene
sius savo tevyileje. l’onstvai 
(Jreblikams linkime linksmos 
ir laimingos keliones ir pasek
mingo sugryžimo vela pas sa
vuosius iii Laisva Amerika. 
Didelis būrys prieteliu ir pa- 
žiustamiiju parlydėjo ir atsi
sveikino su p. Greblikais ant 
stoties. Laimingos keliones.

Neimk Vardo Dievo 
Tavo Dovanai.

o

staiga i apsirgti s 
invaite, likos nuvež-

sužeidimus veido ir

savo

Laisva

ANT PARDAVIMO,

negerbiu

Dievas pasakė nevartoti Die
vo vardo be rei'kakf. Kaip 
Skaudu yra girdėti kad žmonos 
vietoje priežodžio vartoja Die
vo vardu. Tas vardas “Jėzus” 
y.ra labili brangus, tas vardas 
turi būti tariamas su didžiau
sia pagarba ir tai dideliam 
reikalui esant. 'Tas vardui isz- 
tarus kiekvienas, kelias lenk’m 
galva, o žmogus tas iszniintin- 
giausias sutvėrimas, 
savo Siy verejo.

Prieš jo vardu dreba praga
ro galybes. Laimingas žmogus 
kuris gali mirties valandoj isz
tarti Jėzaus vardu. Kaip mes 
jaustume, padekime jeigu mu
su motinos vardu kas vietoje 
priežodžio vartotu, kaip mes 
insižeistume ir su piktumu už
protestuotum. Sakytum, “kaip 
tu ‘drvsti mano motinos vardu 
niekinti ir prie kiekvieno žo
džio ji be reikalo vartoti?” 
Taip mums visa gamta protes
tuoja, “žmogau kaip d vysti 
niekinti savo Sutvėrėjo var
du.”

Vienas liūdnas reginys 
iszdils man isz minties lyg mir
ties. Tai mirtis vienos mote- 
riszkes kur man teko prie jos

žmogau

ne

aszaros 
veidą,

maldeles niekas ndkalba, 
mirsztanczioji kreipusi in vie
na ir in kita puse, 
kaip žirniai rieda per 
nori isztarti Dievo vnrda, nega
li, žiuri maldaujanczioms aki 
mis in visus, meldžia 
k i t, gelbėkite”, bet niekas jau 
pagelbeti negali O (kaip skaif- 
dus inspudis... Sztai gyveni
mas baigėsi, tie surinkti turtai 
jau palieka, prieteliai aplei
džia, prakaitas szaltas pila

< i gel be-

Kampiniy namas, ant loto 
13x125 pėdu, geroj vietoj, tin
kamas del biznio. Atsišaukite 
ant Vietos. (M.2

439 E. Centre St., 
iMahanoy City, Pa.

FARMA ANT PARDAVIMO.
J|i I. ' T J ’ T

The Pennsylvania Exchange Bank
(Buvęs po vardu Buitie States Bankus)

322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.
---- ...—-

KABELIAI- .
reikalas pfi<atyti užsieny j perlaidas bėgyje 

—* atsikreipkite iii mus.
Turėdami tiesioginius susiriszimus Lietuvoj, mes jusu 
perlaida Kuonę dastatom sekanezia diena isz ryto, 
nežiūrint kad teh laika?; apie 6 valandas ankszcziaus 
mus.

►

Jei yra 
trijų dienu laiko

kiek kartu ta Dievo vardu tare 
juokavodama, o sziandion mir
ties valandoj negali isztarli.

Gera ir derlinga farm randa
si Locust Valley, maždaugiau 
200 akeriu žemes, 160 atkeriu

ir girios.
Norint aš jai tik patarnu- kluonas,

»
SU

dirbamos ir 40 akeriu miszko 
Budinkai visi geri, 
visztinyczin kiaule- 

tvartis, korninyczia ir 1.1. Gy
venimo namai yra du-vienas 
naujai pastatytas. Degantis 
vanduo stubojo ir pas tvartus. I 
Ant farmos randasi trys szatli- 
niai ir bėgantis upelis. Yra 4 
areliai, 
visztu aneziu ir 1.1. Visos rei
kalingos maszinos del dideles 
farmos, didžiuma naujos. Vis
kas parsiduos už prieinama 
preke. Atsiszaukit pas locni- 
ninka. (t 35

9 raguoti, 6 kiaules.

Siuncziame pinigus in Lietuva doleriais ir litais; dastatom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, czekais-draftais; par
duodam laivakortes, keleiviu czekius, svetimu valstybių pinigus ir 
bonus. Reikalaukite musu kurso.

Speciales sąskaitos 4% in metus.
f

4

I

KREIPK1TES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialists 

Visos Kronisskos Ligos.

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

BE PEILIO, OPERACIJOS 
IR LIGONIS NETROTINA 

DARBO LAIKO.
Frank Konsavage,
R. F. D. No. 1, Box 130

Barnesville, Pa.
- r - - ■ r . .. -- -   .i ■ . -

vau, nuėjusi uždėjau ant jos 
krutinės Paneles Szvencziau- 
sios karmelitu szkaplierius. 
sukalbėjau trumpa maldele ii 
pavedžiau globai Marijos, nes 
Marija prižadėjo, ’kas numirs 
ta szlkaplieriu turėdamas ant 
saves nedatirs ugnies amžinos.

O kaip ji suspaudė mano 
ranka kaip ji mintimis sako, o 
kad galeezia isz tos ligos pasi
kelti asz pataisyczia gyvenimą 
asz atlygincziau skolas,
pranta kiek vertas tasai pasau
lis ir jo turtai...

Bet veltui jau tasai meldi
mas, jau laikas pražudytas, ne 
galima jau prailginti. Gesta 
paskutiniai sauleles .spindule- 
liai, su jais gOsfca įr jos gyvy 
be. Laikrodis iszmusze-dvvlek- 
ta, ir jo paskutine gyvybes sti- 
ga nutruko, ir sztai taip pasi
baigė. Pasaulio garbe, kūnas ir 
turtai palieka, o viena siela 
kaip ji iszejo isz Dievo ranku 
taip ir atgal eina pas Ji. Eina 
iszduoti skaitliu isz visu dar
bu.

Brangus skaitytojai, mylėki
me Dievo vardu ir Ji gerbki nu 
kad ir mes kada ateis musu 
gyvenimo vakaras, kada musu 
kūnas rungsis eiti jn amžina 
atilsi, kad galėtume saldžiai Ir 
su ramybe Užtarti 
Marija, .
Atiduodu siela in Jusu rankas.

— Lietuvos Dukrele ( 11 ’
.--------------- 1---------------------1— ----------- —----

Valgiu Gaminimas

*

NAUJI NAMAI
PARSIDUODA.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet viigi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.Pastatyta pagal naujausia 
mada su visokiom vigadom. 
Szeszi ruimai ir maudyne, di
delis garretas, atidari tropai, 
(I i < le 1 i s i szcemant uotas skiepą s, 
drenai visur suvadžioti. Taip- 
pat parduodu lotus ir pastatau 
namus taip kaip kas reikalau
ja. (M.8

dalyvauti. Gink Dieve, neteisiu 
jos, gal" ji Dievo akyse daug 
geresne negu asz, tik noriu pa
rodyti pavyzdi. Kita karta ji 
buvo gera katalike, bet laikui 
bėgant, pasaulio tusztybe pavi
liojo jos szirdi, atplesze ja mr> 
tiesos kelio ir pradėjo jos dory
bes džiūti kaip tos szakeles nuo 
medžio atplesztos. pamylėjo 
apgavinga pasauli ir eme ke
liauti placziuoju keliu ir rinkti 
nykstanezius turtus ir prie kož 
no žodžio ar tai jokavodama 
ar tai taip kalbėdama, visados 
gale jos žodžio buvo Jėzau, 
Marija. Bet neilgai jau teko to 
pasaulio gėrybėms naudotis, 
jaunose meteliuose likosi par- 
blokszta ant mirties patalo. 
Szau'kesi kunigo, kunigas atėjo 
bet mažai ka galėjo susikalbėt.

Antanas Wasaitis
132 N. Balliet St., 

Frackville, Pa.
Bell phone 519J

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—Seredomis, Ket.
■ vergais ir Petnycziomis. Ofiaos va
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE 3T.

POTTSVILLE. PA.

paprastai mislino,

I

Didele atyda atkreipia pub
lika in stebėtina gydymą Pa
trūkimo, Hydrocele ir Nerviš
ku arija trotimo veisles ligų, 
per Daktaru Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa., I>e var
tojimo peilio ir operacijos ir 
iszskiriant arszesnius atsitiki
mus, nereikalauja trotinti lai
ka nuo darbo ar kitokiu užsi
ėmimo.

įmones
kad nesiranda gydymo del pa
trukime, kaip tik su pagelba 
operacijos, liet tas yra tik ne
tiesa. Sziandieu Dr. O’Malley 
praleido didesne dali savo dak
taravimo del isztyrincjimo ir 
gydymo Palinkimo be skaus
mingos operacijos, ir pasiseko 
jam iszpildyti savo norą, taip 
kad nėra apie tai abejones.
DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO: 

Beverly, N. J.
Drangų* Dr. O’Malley:—

Negaliu rasti žodžiu invales jums 
padėkoti už stebėtina patamavima 
del manes, iszgydydamas mane nuo 
dubeltavos rupturos, nuo kurios ken
tėjau per devynis metus ir negalėjau 
dirbti. Bandžiau kitokius daktarus, 
bet man negalėjo pagelbėti. Dabar 
esmių sveikas, aeziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz esmių Lietu
vis 70 metu amžiaus ir szirdingai re
komenduoju Dr. O’Malley del kiek
vieno Tautieczio, kuris yra tame pa- 
cziame padėjime, kaip kad asz pir
miau buvau.

TURI BUT PARDUOTA.
• r ■■ ’1lln"' ■ J",lr™ - "lr" į .

Karma 132 akeriu, 8 ruimu 
akmeninis namus, taipgi 6 rui- 
,mu namas, geras tvartas, visz- 
tinyezia ir kitoki budinkai, ga- 
rtulžius, trys vežimu tvartai, 
kiaulinyczia ir šilo; visi geri 
budinkai ir verti du kart dau
ginus negu farmos preke. So
das, giria, saaltinelis ir upelis. 
'Trys mylės nuo miesto, arti 
prie cleklrikinio karuko. Rei
kė inmoket tik $1,000, resztas 
ant lengvu mokeseziu. Pasiu- 
1 i nkite preke. Galima tuo jaus 
apimti.

Robert W. Evans
15 N. Hanover St., 

Pottstown, Pa.

Elizabeth, N. J. — Vietiniai 
dienraszcziai pa.*kelbe labai 
nelinksma žinia, kad Simon 
Mack (Makausko, Lietuvio) 
privatinis bankas tapo val
džios uždarytas, —- kadangi 
bankas turėjos daugiau skolų 
negu turto (skolu — 

$141,294.57, priesz ban
kus turtą — $138,289.93).

Valstijos Banku Komisijo- 
nieriu?', Ik
kad butu paskirtas suemejas 

vice-chancellor 
Buchanan paskyrė suemeju p. 
Koestler, ir komisi jonierius sa
ko ta darus apsaugojimui indė
lininku (depozitoriu) ir sako, 
kad bankas buvo taip veda
mas, kad jau jo ilgiau negali
ma laikyti atdaro.

pas p. Mack nedaug 
Lietuviu turėjo pasidėjo savo 
pinigus, bet visgi rasis kele
tas desetku, kurie turėjo pasi
dėjo savo pinigus, ir kaip žmo
nes kalba, kad keletas Lietu
viu turėjo pasidėjo net po $5,- 
(MK) iki $8,000. Nors kaip kurie 
i>z ju buvo perspėti, kad isz- 
t-iimtu pinigus isz jo banko ir 
pasidėtu in saugesni, bet nie
ko negelbėjo. Dabar jau rauna 
plaukus sau nuo gaivu, bet jau 
— per vėlu! Jau koki 5-6 me
tai atgal, galima buvo matyti, 
kad jo biznis eina prastyn, o 
kai.per pastaruosius pora me
tu, tai jau aiszku buvo, kad jis 
ilgai negyvuos, nes jau visai 
maža bizni dare, ir bankas be
veik visada būdavo uždarytas, 

p. Mack indėlininkai (<lepo- 
zitoriai) buvo daugiausia Len
kai ir Ukrainai.

Kaip augszcziau pažymėtos 
skaitlynus rodo, mažai — tik 
$3,000.64 trųksta; bet kuomet 
jau kas in suemejo (receive- 
rio) rankas patenka, tai ma
žai ka tikri savininkai gauna.

pa? kelbe 
žinia, 1 

(Makausko,

4 < liabili-
ties”

(receiveris);

Maxson, paliepė,

‘‘Jėzau
Juozapai Szventas!”

DIDELIS VELYKINIS 
PARDAVIMAS NAUJU

Į PIANU, PLAYER PIANU
i IR BABY GRAND PIANU
I
I

I

*

I

i

4'

k '

I

gražu uždangalu, didele duett

I 
I
I

Gvarantyti Nauji Playerai su 
gražu uždangalu, didele duett , 
•edyne ir 24 rolukai muzikes j

ITiktai $390.00
Ant lengvu, iszlygu 

Jusu sena piana, vargona arba

Žinoma kunigas meldėsi ir ra
mino kiek galėdamas ir sutei
kė Szvencziausi Sakramentu. 
Vos tik kunigas apleido, tuo 
jaus užėmė jai visai žada, dre
ba visa kaip apuszes lapelis. 
Jos drauges suėjo su kurioms 
gerdavo ir poteriavo. Susėdo 
aplinkui, kalbasi tarp savew, 
žiuri in mirsztanczia ne 
nant 'kaip in gyvuli. Ne jokios 

/ Jl" ------------------

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam namo. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOOZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY, PA.

visur užsigrude. I’el- 
Atsilankusie ji 

kadisz re isz k e

a-

taineje. 
Pradžia

JUOKINGAS TEATRAS 
IR KONCERTAS.

“Uoszve in namus
Tylos nebebus”

Rengia A.D.A.D. 1-ina.s R
jonas. Invyks Nedvlioj, 1,die
na Moja u.s Norkeviczians sve-

Mahanoy City, Pa. 
7:30 vai. vakare. In- 

žanga 50c.
Gcrbemieji Lietuviai, szitas 

teatras tai juokingiauses Lie
tuviu Scenoje, pirma karta Ma- 
hanojatis Lietuviai turės pro
ga pamatyti, todėl nepraleiski
te proga jo nematė. Nuošir
džiai visus kvieczia Rengėjai.

ANT PARDAVIMO"

Biznavas namas prie 528 W. 
Centre St. Tcipgi namai ant 
dvieju szeimynu ant kito galo 
Joto. Parsiduos už prieinama 
preke. Kreipkitės ant adreso:

Walter Zetuskcv
300-302 Zetuskoy Bldg.

Frackville. Pa

EKSKURCIJA T 
in New Yorka
. NEDELIOJ 1 MOJAUS

$4.00®u^e^at'as
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte. Apie daugiau* dad- 
klauskite ant L. V. R. R. stacijų.

Lebigh5&Hey* 
Railroad

A

* <y

\S

Worcester, Mass. — Begraji
nant bole netikėtai su bole bu
vo pataikyta in galva Juozui 
Ramanauskui, 10 metu vaiki
nui, kuris dabar randasi kri- 
tiszkame padėjime.

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 

W. D. BOCZKAU3KA3-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

(M.6

i

Jonas Gedminas 
Box 68, Beverly, N. J.

(Tikra gromata randasi mano ofise.)
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai atgal po dvie
ju motu isztyrincjimo, išra
dau nauja būda gydymo Patrū
kimo ir vadinu ta būda gydy
mo ‘Chemic-Electro’ būdas gy- 
dvmo Patrūkimo del šimtu 
Patrukusiu žmonių. Nebuvo di
desnio iszraxlimo medicinoje, 
nei gydymuose nuo laiko iszra- 
dimo X-Ray ir daugiams svar
besnio žmonijai. Jeigu esate 
vienas isz tu skaitlhigu ken- 
ezianeziu, ' hnt tos
nepakeneziamos ligos “ 1’atru
ki mo” 
Nelaukite. Jeigu reikalaujate 
rodos, tai niekft* Aokasztuos, 
kaip tik parasgipjlAs groinatos 
ar atsilankymas In mano ofisą 
asabiszkai. Raszykite, prisius- 
dami už 6e. štampu, o gausite 
paveiksluota knygute apie Pa
trūkima. Adresuokite:

DR, A. W. O’MALLEY
SPECIALIST

68 S. FRANKLIN ST. 
WILKES-BARRE, PA.
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PARSIDUODA LOTAI
MIESTE SELTZER CITY

NORWEGIAN TOWNSHIP, SCHUYLKILL PAVIETE
w r- U ’■ '1 julbujiihim iijlrm iulxjrwiljjb ""t. "g "r.1—■mivi.i uit in imi* iri*

/V?
Yra tai viena isz gražiausiu ir sveikiausiu vietų visam Schuylkill Paviete. Dvi
miles nuo Pottsvilles, ir tik viena mile in Minersville. Arti in asztuonis kaniklas, 
Mieste invest! elektrikos žiburei, telefonai, pacztas, iszmieruotos ulycrios
vandenines paipos investos, dreinai ir viskas kas tik reikalinga mieste. Apie
daugiaus informacijos kreipkitės pas

JUOZĄ MAUER, 422 NORTH SEOOND ST. POTTSVILLE, PA.
Galima susikalbėti Lietuviszkai.
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vietrola priimame kaipo dali už-
mokosties ant naujo piano arba 
playerio. Visi playerei per szita 
dideli pardavima už 10% pigiau. 
Raszykite o gausite dykai musu 
kataloga su specialiszkom prekem. 
Pristatėm Pianus arba Plcjcrius fin jusu namus dykai.

JOHN LIZDAS
PIANO STORE

477 SOUTH MAIN ST. 
WILKES-BARRE, PA.

" - .. ............—......—.. ....... ^-"1 < '— ■'

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $023,358.62
------ '

Mokame 3-czia 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 maižas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.
L A A A A A A A A A A AA

serįiBiF^ft hnt tos

asz galiu jus iszgydyti.

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phono 872)
331 W. Centre St.,

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimu. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu Ui mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Talnfnnaa R72.




