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Isz Amerikos

Kansas City.—

kad jam

savo

Paaukavo savo gyvastį už 
nedora boba.

N. Brown, 
turtingas žmogvis isz czionais,
papilde savžudinsta su pagial- 
ba revolverio už tai, 
pabėgo pati.

Brown paliko gromnta ku
rioje raszo, buk mylėjo
paezia szirdingai, kuri jam at
simokėjo už jojo meile neiszti- 
kymista ir veidmainyste. Kaip 
kaimynai pripažino, tai pas 
Browniene tankei lankėsi jau
nas vyras kuris su motore pa
bėgo. Brown buvo savo moto
re i labai geru vyru.

Tik per daug kvailiu buvo, 
ka užtikrina ir jojo savžudins
ta kuria papilde del tos, 
to neverta buvo.

kuri

Nuszove motina ir save.
Rome, N. Y.— Henrykis Ro

berts, 30 metu senumo, sugry- 
žias sziomis dienomis girtas na 
mo, pradėjo kelt vaidus, o mo
tina negalėdama nukenst jo 
keiksmus ir piktžodžiavimus 
pradėjo jojo melst idant 
gult ir iszsiinicgotu.

e j tu 
Nelabas

ft W. I>. BOCZKOWMCV, Pre*. A Mgr.

Dave kudyki už szuni.
Rochester, N. Y.— P. S. Con

way szeimyna atidavė savo ke
turių metu dukrele už szuni del • 
Georgo Tillman. Conway tvir 
tina, jog permaino kudyki už 
szuni, nes tai ne buvo jojo tik
ra dukrele, nes rado ji a ja pa
mesta prie duriu. Abi szoimy 
nos yra užganėdintos isz tosios 
permainos.

Kareivis ;turi dvi szirdis.
Portsmouth, N. H.— Karisz- 

kas daktaras padare operacijc 
ant tūlo jauno kareivio ir rado 
pas jin dvi szirdis — viena po 
deszinci pusei, 
pusei plaucziu.
Wilsonas paliuosavo 
nuo kariszkos tarnystes.

Savo szirdis tasai žmogus 
yra pardavės — tik ne mote- 
riszkei, tiktai del daktariszko 
muzejaus už 50 tukstancziu'do

Kada jisai mirs, szirdis
Tai-gi

nors dabar turi savije net dvi 
szirdis, bet savo locnos ne turi

antra po kairei 
Prezidentas 

kareivi

lėriu.' 
paying tasai muzejus.

nevienos. Beszirdis!...
Gera pacziule.

Cleveland, Ohio.— Mrs. Lot-
tie Tyge, pardavinėjo 
knygas idant tokiu

v i sokes 
bud u su-

suims vieton paklausyt moti- rinkt P.iniugu ant nupirkimo
nos gražiu praszimu, inirszopavo vyrui gumines kojos, 
kaipq^giUlefTi/ Užtraukęs isz 
kiszenians revolveri, pradėjo 
szaudyt in mbtina, kuri patai
kinta keturiais szuveis krito

Kitas su-
pa-
j)Cį aresztavojo abudu.

girtuoklis

nos gražiu prasziinu,

negyva ant vietos.
nūs paregejas kas darosi, 
griebo teip-gi 
pirm negu
pats szove sau in 
krito negyvas. — 
girtuoklystes.

revolveri
szove

krutinta ir 
►Sztai vaisei

In kalėjimą už padauginima 
pieno.

Philadelphia. — Kokis tai 
Leonas Gruca likos uždarytas 
kalėjimo ant 30 dienu už dau
ginimą pieno. Gruca garsino, 
buk parduoda szviežiausia pie
ną kuris yra czistas ir peržiū
rėtas per sveikatos inspekto
rius, o tame piene radosi 16 
procentas vandens kuri maiszc 
su pienu. Inspektorei pauksz- 
teli pagavo ant apgavystes ir 
dabar turės atpakutavoti už ap 
gavysta.

Pere j o ant katalikystes.
Boston, Mass.— Mrs. Vikto

ria Dower, ženkliva motore, 
kurios tėvas buvo geru episko- 
polu, priėmė ana diena katali
kiszka tikėjimu. Yra tai ket
virta sanare tosios szeimynos 
kuri pasiliko kataliko in laika 
szesziu metu.

Priimdama krikszta, pado
vanojo bažnycziai penkesde- 
szimts tukstaneziu doleriu.

Aresztavojo 118 bolszeviku. >
Youngstown, Ohio. — Val

džios agentai užklupo ant ru- 
siszku bolszeviku susirinkimo 
Fast Youngstown, arcsztavoda 
mi 118 bolszeviku kuriuos už- 

Palicije susi
rinko pilna automobiliu raudo- 

veliavu ir
rasztu. j

darė kalėjimo.

nu bolszcvikiszku

Kupcziuodama kny- 
kokiu tai

o 
kuris Kojos ant geležin
kelio, 
goms, susipažino su
Filipu Roads, kuris paliepė mo 
terei užmirszti apie “szlubi.” 
Toji meile nepatiko palicijai ir 

Roads li
kos nubaustas ant 30 dienu ka
lėjimo, o jojo mylemai liepė su- 
gryžti pas sgvo vyra. Tygene 
teip-gi atsėdėjo pen kės dienas 

a d gal pas 
savo “szlubi,” bet gumines 
kojos jam neparvežė....
6 valandos darbo, 5 dienas ir 

“czekof,” anglekasiu 
reikalavimai.

Wilkes-Barre, Pa.— AngĮe- 
kasiai ant konvencijos czionais 
rcikalauje “czekof,” 
du darbo ir 5 dienas ant 
vaitos.

Teip-gi idant kompanijos bu 
tu atsakomos už visas tulszias 
kurios dingsta laike užgriuvi- 
mu; idant kompanijos prista
tytu kompanieznems darbinin
kams reikalingas tulszes ir t. t.
Perduro neisztikiama szirdi 

savo inylemos.
New York.— Mat Ruggs, li

kos uždarytas kalėjime ir kaip 
rodos gyvu isz jojo neiszejs, 
nes lauke jin elektrikine kode. 
In ta ja baisia nelaime instume 
jin neisztikimysta jo mylemos 
merginos ir didelis užvydeji- 

Kada ana diena pasiti
ko jis savo mylema Helena 
Norris su kitu vyru, užsidegė 
pasiu^iszku už vide j imu ir isz- 
traukes smaila peili pervere 
juom szirdi noisztikiamos mer
ginos. Norints atkorszijo, bet 
ir pats turės mirti.

Noiszmintingas žmogus, 
jukintas už vide j imu, 
suprast to, kad isztikiamos mo- 
teriszkos szirdies, reikėtų labai 
ilgai jieszkoti. J i AtL

kalėjimo ir sugryžo 
szlubi,”

jnas.

4 4 szlubi.

6 valan-
san-

ap- 
negalejo

i.
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Sztai paveikslas Belą Kun, kuris buvo ministeriu Vengri-
Pirmutinis yra Juozas Pogany, armijos vadas; antrasarmijos vadas;

i ’L
jos. I 
Sigismundas Kanfi, ministeris ihokslo ir Belą Kuu.

Ana diena

Isz

Bulve panaszi in žmogų.
Reading, Pa.— 

Mrs. Jacobson iszkase isz savo 
darželio nepaprasta bulvia, bc- 
kasant kitas bulves iszkase su- 
visai nepaprasta bulvia.
katt inislino, kad tai ne bulve, 
mane, jog tai kokis daigtas pa
darytas isz medžio, 
rinojus geriau, užtemino, jog 
tai isztikruju bulve suvisai pa
naszi in žmogaus gulinezio ant 
szono.
rankas, kojas, liemuo, 
ir galva, bet uosi, akis ir ausis, 
rodos butu tai paveikslus isz- 
drožtas ar isz molio nulipintas 
žmogelis. Isz visos aplinkines 
žmonis suvažiuoje regėti tosios 
nepaprastos bulves.
Supjaustytas ant szmoteliu.
IIammond> Ind.— Nežinoda

mas, 
isz East Chicago buvo inlindes 
in didelia džiovinamąja maszi- 
na dirbtuvėje Cudahy Old 
Dutch Cleanser, kitas darbiniu 
kas paleido elektriką ir Jure- 
viezius likos supjaustytas iii 
szmotelius besisukanezioje ma- 
szinoje kuria jisai czistino. Isz 

szino-

Prisižiu- 
užtemino

Ne tik galima matyti 
kaklu

kad Szimas Jurcviczius

jo kūno nedaug surasta 
toliu.

Užvydus szuo užmusze 
mergaite.

Albany, N. Y.— Inpykias v 
uz

tai, jog James Hoy, jojo ponas 
pabueziavo savo koturiu metu 
dukrelia Margarieta, szuo szo- 
ko ant josios ir perkando gerk
le nuo ko mergaite įniro. Szuo 
likos nuszautas.

Žmonis 8 pėdu dydūmo.
Baltimore, Md.— Laiko ka

simo prie upes Choptank, dar
bininkai iszkase kaulus inilži- 
niszku žmonių — kaip rodos 
indijonu. Kada žinunai sudė
jo tuosius kaulus tuju milžinu, 
tai pasirodė, jog buvo tai žmo
nis asztuoniu pėdu didžio, kiti

Teip-gi at-buvo da didesni.
rasta visokiu moliniu puodu ir 
akmeniniu kirvuku kuriuos in 
dijonai tarno laike naudojo. *

M J
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ISZ ROSIJOS
Odesa paymta; bolszevikai 

griūva.
Telegramai prancszn

Bolszevikai 
visos

4 4

Rue Jean Gin-

Vokiecziai pradėjo 
apleisti Lietuva.

* *

.Pįėrlinas.— Telegramai pra- 
nosza buk vokiecziai pradėjo 
apleisti visa Lietuva. Teip pra 
nesza vokiecziai del allijcntu.

KASYKLŲ APSAUGOS 
KONTESTAS.

Kad Amerika gali apriuzti savo žaiz 
das taip gabiai kaip ji gali kariauti, 
bus parodyta didžiame tautiniame 
Kasyklų Apsaugos kontoste, kuris bus 
duotas vadovaujant Vidaus Departa
mento Kasyklų Biurui, I’ittsburge, Pa. 
Rugsėjo 30 ir Spalio 1 diena 1919m.

Nors dar'yra du mcuęsiu-laiko, to- 
cziau kaip praneszama Kasyklų Biu
rui, kasyklų darbininkai rengiasi in 
ta demonstracija.

Yra spėjama, kad isz milijono ka
syklų’darbininku Suvienytose Valsti
jose, daugiau negu szimtas tukstan
eziu yra gerai iszsilavino pirmos pa- 
gelbos darbe ir jau yra daug prisidė
jo prie iszgelbcjimo daug gyvaseziu 
kasyklose. Dažnai atsitinka, L. „U 
ligonbuezio 
žeista pripažlnsta kad pirmoji pagel
ba, kuria jam suteikė darbininkai isz. 
gelbėjo jo gyvastį.

Po visas Suvienytas Valstijas kur 
tik randasi kasyklos, galima rasti 
pirmos — pagclbos pulkus, kurtę pa
gelbsti Kasyklų Biurui užlaikyti ka
syklų — pagclbos vežimą arba stoti 

kitus

Dažnai atsitinka, kad 
gydytojas prioincs su- 1

klokvlenoje kasykloje mokinti 
da'rbininkus. > '

Sykiu su szltuo darbu Biuru žino
vai mokina kasyklų darbininkus kaip 
Iszgelbeti gyvastis kasyklose,- ypacz 
vartojimo oxygeno kasyklų — gelbė
jimo prietaisau, kurios leidžia neszlo-

f▼ • »v » rrw. * ingr«
F. W. BVCZMOHgy Ųiyitor
• ii -B , „ H

Ukrajinai paėmė Kijevą ir 
Podoliu.

Telegramai 
isz Bercsinos danoszn, buk at
lekiąs areoplanas isz Kamenco, 
atgabeno žinia,
Petluros vaiskas paėmė Kijevą 
visa Podėliu jr dali Volyniaus. 
Ukrajiniecziai artinasi 
upes Dniepro ant viso fnmto.

Kopenhaga. —

buk generolo

prie

200 bolszeviku užmuszta.
Omsk. — Isz Krasnojarsko 

kalejifno pabėgo du tukstan- 
cziai nelnisviu bolszeviku ir 

Juosius davijo sibirisz 
užmusze du

szimtus o likusius suszaude. 
Kaliniai norėjo užpulti nelais- 
viu stovykla, kad juos paleistu 
aut liuosybes, bet buvo perga
lėti.

vorgu.
ki kareiviai ir

1915 siautė

Daug kunigu iszmire; pinigai 
be vertes; permainos 

kunigu.
Musu tėvynėje

karas, 1916 raupas, 1917 krau- 
lige mažai menkesne už kole- 
ra, 1918 ir 1919 — šiltine, 
dar vis nesiliauja, tik pasimai
no vietomis 
dėmėtoji.

Seiun

pilvne,

32 METAS

ISZ VISU SZALIU

Senu-

1

' ,1

1

Ji

vietomis

, buk 
ukrajinai paėmė nuo bolszevi
ku Odesa. Gyventojai sukylo 
ir iszvijo juos.
kraustosi isz Kijevo ir 
Ukrajinos.

Lenkai paėmė Rovna, Voly- 
niujo po dideliam musziui. Prie 
Minsko Lenkai daejo lyg Dar- 
tyno.
Lietuviai ragina Amerikonus 

instoti in lietuviszka 
kariumenia.

Paryžius.— Tomis dienomis 
pasirodė francuziszkuosia laik 
raszcziuosia sekantis apgarsi
nimas :

Reikalingi.— Iszsitarnavia
kareiviai ir aficieriai isz ame- 
rikoniszkos kariumenes idant 
instotu in lietuviszka kariume
nia. Gera mokestis. Atsiszau- 
kite in Lietuviszka Kariume
nes Kamisije 
jon.”

Ant tojo apgarsinimo atsi- 
szauke daugelis amerikoniszku 
kareiviu ir aficicriu, kurie no
ringai geidže kariauti Lietuvo
je ir jau likos sutverta brigada 
susidedanti isz ainerikoniszku 
kareiviu kurie keliaus in Lie
tuva.

Lietuva- likos pripažinta per 
allijentusį o Amerikas siunezin 
daug maisto in Lietuva.
Lenkai užėmė Suvalkų gub. sziniu, už 10 kiausziniu gali ir 

Gyventojai kelia karszta 
protestą.

Lenkai vol perėjo 
demarkacine linije ir užeme ki 
ta Lietuvos žeme plota Suval
kų gubernijoje.
ežia yra didelis ir demostraci- 
jos yra daroma visur su protes
tais priesz lenku insiveržima.

Tukstancziai sziandien susi
rinko priesz franeuzu komisi
ja. Vienas kalbėtojas su asža- 
romis aykse kalbėjo in franeu
zu atstovus, iszejusius ant bal
kono, Jis sake:

4 ‘ Francuzai buvo
Alzacija ir Lotaringija. Dabar 
atgavo tas provincijas ir turė
tu pagelbeti kitiems. Francija 
buvo skaitoma

vyskupijoje mirė szi- 
tie kunigai lietuviai. J. Stau- 

~ i 1915 m.,
Valatis Zapyszkije, Žaliauskas 
Garliavoje ir A. Ęąduszis Szi- 

1 lavote 1917 r metais.'' Kurti- 
1 naitis ir S. Leonas 

mirė 1918 metais.
Szaip gyvenimas persiverte 

augsztyn kojomis; Pinigas be 
vėrės; juomi niekas nepasigi- 
ria. Už goreziu javu, švara la-

gaitis Panemunėje

1 m k Intose

Kaunas,

Sujudimas

reikalus atlikti ir darbininku 
gauti.

Su valkoje dar nebuvo bado, 
’ nors pavieniai žmones isztisas 

menesiais mito Vien bulvėmis. 
Miestuose, Vilniuje ir Kaune, 
vargas.

Dvasiszkijojc daug atmainų. 
Seinų oficijalu, t. y. artymiau- 
siu vyskupo padėjėju, yra kun. 
Aleksandras 
jando atmainas daryti, 
rijampoles dekanatas padalin
tas in tris dekantus, Naumies
czio in du. Didžiosios para
pijos taip-gi dalinasi. Isz

Grigaitis. Jis
Ma-

prarado

iszgelbetoja

Didžiosios 
dalinasi.

Prienų parapijos žadama isz- 
skirti dvi nauji. ______  __
Iszlaužoje, bet kunigai dar ne
paskirti. Didvyžiuose jau su
sidarė parapija, 
ežiuose, A 7
Slabados, yra parapija.

Aleksote ir

Žvilgzdai- 
vieton Naumiesczio 

Kle
bonu ten yra kun. Pranei szkus 

Barzduose klebo-

Jėzau, Marija, ak, ak, ak!
Salamananca, Iszpanija. — 

Arti miestelio Alba, Salaman- 
co gubernijoj, ana diena mirė 
senuke Klaudija Fonsagrada, 
turinti apie 90 metu senumo. 
Toji senuke gyveno isz ubaga
vimo o kiek susirinkdavo.pini
gu visus pragiardavo.
ke buvo nebile ir kureze, o kur 
tik 
“Jėzau Marija, 
ir daugiau negalėjo isztart.

Priežastis isztarimo t uju žo
džiu yra sekanti.

Daugeli metu adgal, gyveno 
tam kaime jaunas ūkininkas 
kuris apsivedė su patogia mer
gai! ia kurios drauge buvo ta
da Klaudija Fonsagrada. Jau
nas ūkininkas mytejo savo pa- 
cziulia szirdingai, o po pagim- 
dimui pirko jiai puikins karo
lius verties keliolika szimtu do 
leriu kaipo dovana už apdova
nojimo sūnaus. Motore atsi
kėlus isz lovos, užkabino karo
lius antbalto kaklo, gėrėjosi 
jiais labai ir paslėpė karolius 
in skrynia.

Tame laike praeitinejo 
Klaudija pro stuba ir paregė
jo per Įauga kaip jiosios drau
ge indejo karolius in skrynia.

Ant rytojaus vyras apreisz- 
ke moteriai idant pasirengtu 
eiti su juom in bažnyczia ir už 
sirisztu ant kaklo naujus kafo- 
lius; . ...... -

Kada atėjo szventadienis, 
motore nuėjo iszimt karolius, 
bet norints jieszkojo visur ka
rolių ne rado, 
ant jiosios užpyko ir iszmeti- 
nejo jiai buk turėjo juosius pa
mesti. Motore prisieginejo 
ant vusu szventuju buk nepa
metė, nes gerai paslėpė skry
nioje. Vyras netikėjo ir bai
sei sumuszo motore, jog toji 
gavo kraujateki ir turėjo atsi
gulti in lova inirsztante. .

Daginius Klaudija apie liga 
savo drauges atėjo jiaja atlan
kyti, o kada prisiartino prie lo
vos mirsztanczios, toji atsikė
lė szaukdama “Klaudija tu e^i 
priežaste mano mirties, nes tu 
pavogiai mano karolius, lai ta
ve Dievas už tai nubaudže pa
gal Jojo teisingysta!”

Klaudija prisiegdinejo, jog 
karolių nepavogė ir szauke ant 
Dievo idant jiaja niibauptu. No 
redama da ka toki kalbėti stai- 
gai paszauke: 
ak, ak, ak!” 
landos daugiau neprakalbėjo' 
ne žodelio kaip tik Jėzau Ma
rija, ak, ak, ak,

Nuo tosios dienos Klaudija 
neturėjo ramybes, nikas jiosios

užeidavo tai sakydavo: 
ak, ak, ak!”
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szventadienis,

Vyras baisei

“Jėzau Marija, 
ir nuo tosios va-

Lietuvos ir ji žadėjo pagelbėti Radžiūnas.
nas kun. Antanas Petrauskas, neprimdavo ir nepriglausdavomums priesz lenkus, bet dabar

juno prieiaisau, Kurios iciuzia neszio- •• • Innkn ii’/karinvimo no-janczlam, po sprogimo kasyklose ar- J1 ltmla lemui UZKaridVimo po
ba po nelaimes, eiti in kasyklas ir ten 
gelbėti darbininku gyvastis.
kasyklų Iszgelbejime pulkai apsigyve
nę invalidose kasyklose taip — pat 
dalyvaus buezianezioje tautinėje do-, 
inbnstracijoje.

Nežinia, ar Isz priežasties reakcljoa 
nuo žmonių žadinio neseniai buvusio
jo karėjo, ar isz pasiliuosaviino nuo 
smarkaus darbo pristatyti anglis lai
ke kares, kasyklų darbininkas szian- 
dle yra labai užsiinteresavęs gyvas- 
cziu gelbejimu. Isz Kasyklų Biuro 
raportu galima matyt, kad didžiau
sia entusiasmas randasi kasyklų — 
gelbejimo kontostuose, 
klok butu, jeigu szioje szalyjo butu 
kontbstks Intraukiantis visus gyven
tojus, Busiantis kontostas, kaip ma
noma, bus didžiausias už visus kurio 
yra kada buvo. Ta diena bus kasyk
lų darbininku diena, Ir garbe bus ati
duota. tam, kuris golbedamas gyvastį 
atsižymės pasekiningalausiai Ir ga
biausiai. i

Yra vilties, kad szis kasyklų dar- 
blnlku kontostas, abolnai turės ' nau
dinga intokmo ant szios szallos in* 
dustrijos.

Szltie

Isz Kasyklų Biuro 
kad didžiau-

beveik tiek,

<■ ■■■ -ft l » i i i —.—e

Kryžius žmogaus no ižganys, 
jeigu ta kryžiuj szirdije savo
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Nuo Ilguvos parapijos atsida- 
lino Sutkai. Ten klebonija 
kun. Stanislovas Riauba; Pa- 
ažereliuose, kitaip vadinamuo
se k rinkliose ant Nemuno k ran 
to klebonu yra kun. Brundza, 
Alksnėnuose kun. Astrauskas.

Kun. Jonas Valaitis, kuris 
kares pradžioje buvo Prienų

litika. Mes melagiu nenorime
Mes protestuoja

me priesz lenku užėmimą musu ♦
kraszto su franeuzu kareiviu 
ir szoviniu pagelba.
turime kur ejti,

” ►k L’ . i, 1YU1UQ |3A CAV4./JA VFJVJ k/VI V VJ J. llUHU

Amerika, jai lenkai užims Lie- vikaru, dabar yra Pakuonio

dauginus.

Mes no 
jai bent in

tuva, mums geriaus bus aploi^ 
ti savo szali ir keliauti Ameri
kon.”

Regykla buvo labai graudi, 
begiedant tautinius himnus 
buvo girdėt daugelis verkszle- 
nant. Net kareiviai verkė.

Franccuzu karinis atstovas 
atsake:

Viena Francija neiszvode 
demarkacines linijas. Visi tal
kininkai atsako už tai.

Vyrai minioje prisiekė 
voti iki paskutines 
laisve ir szali.

Jis tapo paskirtasklebonu. Jis tapo paskirtas 
katalikiszkojo veikimo instruk 
tėrium. Su keliais pagelbi- 
ninkais jis važinėja po invai- 
rias vietas Seinų vyskupijoje 
ir daro socijalius kursu.

Seinų Seminarija nebeveike 
nuo 1915 iki 1918 m. Tik po ke- 
turiu metu pertraukos ji vėl 
atsidarė. Tai-gi vyskupija

4 4
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ir turėjo ubagaut lyg smerk
Žmonis eidami keliu, užtiko se- 
nukia klaupiant ant kelio su 
iszkeltoms akimi in dangų ir 
sudėtom rankoms kaip in mal
da, mirusia,

Gal Dievas susimylėjo ant 
jiosios ir atleido jiai kalte.
Raudona vėliava buvo 

bažnytiniu ženklu.
Raudona vėliava, 

revoliucijos, buvo kitados baž
nytiniu ir karaliszku ženklu. 
Teip buvo lyg laikui kada Hen 
rykis VI, Anglijos karalius, už 
vardino save karalium Franci- 
jos.

ženklas

Tada tai raudona vėliava
per ketverius metus buvo be Į^ancijoj laike už pavojinga
kunigu prieaugliaus, o įnirtis 
nesiliove veikus ir j u tarpo.

Dabar reikia daugelio kuni
gu seminarijai vesti, 
in kariuomene kapelionu, todėl 
vietomis kunigu nepritenka ir j

J JL,. Ui ~
parapijoms.

4A. *

reikia ir

ir pradėjo naudot balta.
Raudona vėliava buvo 

dojama per katalikiszka kariu 
menia karaliaus Karelo IX ir 
Henryko III, o

• i vėliava buvo balta.
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Z SAULE v

KAS GIRDĖT Sudžo liepė sudėti kurie i ja 
tame tykslo, jog jau daugiau 
teip labai nemylės savo mylc- 
mos.

dabar persimaino ant bolsze- 
vizmo,) nes suprato, jog dan
gaus karalyste^ rint žemes ne
sutvers, odr dykaduoniu ant 
tuszczio ne szors.

seolgosi szvariau, o musu lie-[SMAGUMAS IR UŽSISZAL- 
' DIMAS.

ATBUDIMAS.

Mat dabar

Del keletos, katrų laikas pa* 
sibaige, nusiuntėme laiszkelius 
su paraginimu, idant prenume
rata atnaujintu.
pasibaigė puse meto, o yra to
kiu, ka tik už puse metu užsi
mokėjo, tai jeigu nori ir to
liaus skaityti * ‘Saule,” tegul

Daugelis in czion atbegia isz 
Rosijosj laukia nekantriai to- 
sios valandos, kada gales su- 
gryžti pas savo mylomas pa- 
cziules ir vaikelius;
tiki dideliu permainų Lietu vo

Kožnas

b
Tau negera; neteisinga žmogui; ne

teisinga žmonijai.
Apart mokslo teises kiekvienam» 

žmogui, turime Kreipti atyda in žmo- 
nljou teises kasllnk naudingumo kiek
vienam žmogui, turime kroipti atyda 
in žmonijos teises kaslink naudingu
mo kiekvieno žmogaus. Dabar, la
biau, neg kitu kokiuo laiku pasaulio 
istorijoje, civilizacija reikalauja jo pa
tarnavimo.

Pilietybes komiteto veikimo rapor
tai, Naturalicijos Biurui, parodo kad 
yra sukeltas didelis žingeidumas pra
tęsti vleszu mokyklų parankumus, 
kad padarius szita svarbu principą to
bulu. Didelis skaiezius dirbtuvių 
jau turi Intel g u si oš mokyklas, mokinti 
savo darbininkus; bažnyczios per- 

> ___  keitė kaikurluos savo kambarius liri
TaUUszka mokyklos kambarius, kad priėmus ne- 

mokanezius; o atjaucziantl žmones^ 
paszvenczla laika juos mokyti; Ir at
sirado liuosriorlu, kurie nesza mokslo 
žodi in nemokaneziu namus.

Visur atbudimas.
Taika, tvarka, ir žmonių gerove rei

kalauja, kad ncmoksllngumas butu 
vicszo mokinimo pergalėtas, lead visi 
žmones galėtu pažinti szali kurioje • 
jie gyvena, jos valdžia ir Konstitucija.

i t 4

tuviai laikydavo juos pajuoko- Į• I
■ > Didesne dalis žmonių misli-

vieno j na> -jOg gttH perszalt' nuo szal- 
, Tankei, gdves- plauti, 

tais isz vienos torioĮkos, o prn-ĮlC08nli arba ir uždegimu plau- 

gali sau atsimint kur ir kada 
užsiszaldo, ba rodosi sziltai ir 
Saugojusi szalczio.

Slaptybe užsiszaldime tarno

Lietuviai vajgo 
bliudo, mėsa grabaliojo pirsz-lczio.

isz
* Laiko Ruaijos caru vleszpatavimo, 

inokHlaa * buvo iszskirtina privilegija 
tiktai nug3ztc8n’ol žmonių kllasai.

IKalmloczlu mokinimas< buvo užgin
tas; nepaklausyti buvo prasižengi
mas asztrial baudžiamas,* net kartais 
isztrcmimu in Siborija, į (.

Autokratijoj galybe buvo palaiko
ma pirma isz nežinojimo r paskui isz 
prievartos. Jos vjrszonybo aut Žmo
nių nebutu buvus palaikoma taip il
gai prievarta jeigu žmones butu buvo 
iszsliavlno protauti Ir jeigu jiems bu
tu buvęs kelias prie proto szaltlnio — 
mokslo.

Rusijos autokratija visuęmot buvo
,’os vioAzpatavlinas p.l|»lkle 

Ja ^ajuugn jausmu. '
Žangu siautė tiktai joc paczlos maža 
rateli. Paklusnus žmoguj ir arklys 
buvo skaitomi lygiais. Tiktai Valdan 
toji kliasa tegalėjo protauti.*

Bot kaimietis pertrauka-ryszius. ku
rio ji bu arkliu rlszo, 

, Ir tada — atkorszijimas. 
korszijlmas.

Lekcija, kuria iszmokome isz Rusi
jos autokratu ir ju neinlelaszirdlngo 
Žudymo yra mokslas — mokslas, ku
ris ves prie tikro protavimo, mokin
damas teisingas doktrinas/ mokslas, 
įjūris skaito Žmogiszkn gaivalą už 
svarbu.

Kiekvienas gyvenantis žmogus tu
rės pripildyti vieta darbe, kuris jo 
laukia sziame pasaulyje. Tas darbas 
reikcluuja kad mos atskirtumo žmogų 
nuo arklio. Jeigu ir siekimas jo pro
to butu mažas; teczfau Szltas žmogus 
žino, kad ji,o'randasi pasaulyje, — pa
saulyje, kame žmogus yra skaitomas 
augsztcsniu už arklį. Žmonija jau 
Žino kad szis žmogus turi gale'protau
ti, ir žmonija turi vesti ta gale tinka
ma vaga.
pareiga. Žmogaus prideryste yra 
klausyti. * 1

Žmonija dar nėra iszpildžįus prie
dermes civilizacijai, pastatydama mo
kyklas, samdydama mokytojus ir pris
tatydama knygas voltui.

Ji dar turi surasti nemokinta žmę- 
gu ir jam pasiekimai padėti proga mo
kintis. Jam reikia duoti szviesa.

Nomokslingumas turi pranykti. 
Žmogaus gale mastyti turi būti apvers 
ta žmonių naudai.

Nemokintas žmogus nėra tinkamas 

ria jis turotu ncszti yra kito neszama.
I •

sai kožnas turėjo sau torielka dyvijesi.tam labai, ba ne- 
ir elgėsi yis-gi kitaip, bot tas 
lietuviams lieintiko?

Jeigu matysi būdavo triobas
žinok kadlyra^ jog priežaste to ne yra*tik 

prūsas perszalimas kūno.

Vienoje publikinejo mriks- 
lainejo Misūri valstijoj, darak- 
torka, graži pana, turėjo ne
maži rupesezio su savo moky- 
tintais, kurio kas diena veliuo
si in inokslaine. Ant galo ap* 
garsino', 'jėigu katras isz moky
tiniu unkszcziausia atejtincs, 
tas gaus nuo josios buczki.

’ Ant rytojaus t saulei tekant, 
jau lauke prie duriu mokslai- 
nes (ris isz vyriausiu mokyti
niu o nuo 7 valančios rytę, ko
ma visi mokytiniai ir mokyti- 
Ines lauko savo daraktqrkos.

f ,

Žmogus turi būti ant visko 
Turi žiūrėti, kad 

butu pavalgias ir apsirengiąs,.

:i«. -inSaule, 
prisiunezia už antra pusmeti, je, bet mažai geroves tonais su- 
ba laikraszti sulaikysime ir szi 
tas bus paskutinis numeras.

.. ..............—' ■ ■■ ■ ■ ■ <

Grąžei tarp saves gyvenki
me, tiesas svieto persergi noki
me ir vieni kitus mylėkime, ma 
žiansia daigteli neskriauskime.

< <

ras o ir daug nesmagumu* lau
ke tuosius, kurie sugryž in sa
vo tėvynių.

pjauja

Jeigu kas nori dažinoti, kat
rie laikraszczci geriausi tai ge- 
riause yra tiejoi, katrie turi 
daugiausia skaitytoju.

Motore turi turėti dorybia 
Bzirdyjc, nekaltybių ant veido 
meilumą ant lupu o darbu ran
koje.

Durno,

■ ■ ■ . ■ ■ 1 M 4

Sztai motoro kuri gailėjosi 
labai savo vyro, jiji yra Mari
jona Tomczakiene, 26 metu Be

gyvenanti Detroite,
Mich. o buvo tai teip:

Jonas Szimskis susipažino 
su Marijona scredos nakti po 
numirimui vyro o kuris priesz 
kėlės valandas buvo miros ir 
kalbino jiaja ant apsipaeziavi- 
mo. Tomczakiene ant to suti
ko ir nesirūpindama apie szer- 
menis savo vyro, nusidavė su 
juom in jojo narna, kur atsibu
vo vinezevono. Koli palicijan- 
tai sergėjo narna, kuriamo at- 
sibuvinejo veseilo idant nepri
imtų gimines nobaszninko ku
rie norėjo duoti tai bobai toki 
szliuba, kurio neužmirsztu per 
visa savo gyvenimą.

Ka ant tokios bobos galima 
sakyti T Daug randasi pana- 
eziu naszliu kaip T°mczRkiene, 
kurios greitai užmirszta apie 
savo vyrus, o da kūnai juju ue- 
sustingia ir jau dairosi ant ki- 

i to!

• Kvailiam tankei pasitaiko 
giliukis, kaip tai atsitiko ko
kiam tai Maczikui arti Pittsto- 
no, kuris pagavo upeje žuvi. 
Kada jiaja perpjovė, rado vi
durine puiku deimantini žiedą, 
kuri pardavė Vincui Tanneriui 
už 10 doleriu. Taimeris par
davė kitam žmogui ta pati žie
dą už 150 doleriu.

Sudže Wittman isz

Ant ko Dilcheris at- 
Del to, jog jiaja mylc-

Ant svieto randasi visokiu 
žmonių.
tYonkerso perkratinėjo teismą 
’Jono Dilchero už parmuszima 
antakio 19 metu merginai.
• Del ko teip padarei 1 užklau
sė* sudže. 
sake: 1 ‘
jau. Asz tikrai sakau, jog mu 
du imsime szliuba atejnanczia 
sanvaite, o daviau jai ypa isz 
dydeles meiles, ba nuėjo ant 
pikniko be mano žinios ir kada 
jiai iszkalbincjau, jiji man grie 
be už plauku ir pradėjo kudla- 
czytL
sios, jog asz esmių josios ponu 
ir daviau kupmezia in paaki
nės, dievaži isz meiles.

Sudže užklausė merginos į ka 
tu-Miss Lander ant to pasaky- 

“Asz negerai padariau, 
upskundžiau ir pra-

szau pono sudžiaus pasakyti 
jam, kad teip drueziai manes 
nemylėtu^ tegul czion prižada, 
jog su manim apsives, asz ma
nau, jog jisai bu s geras vyras 
del manes.

Asz parodžiau del jo-

eit — 
kad jin

4

Szcszka labjausiu 
szcszkas,

Isz kvailio garsiausia juokė
si kvailei,

Iszmintingas žmogus vien ap 
gailestauja matydams artima 
menkos iszminties.

Ka

Jau tai gal priesz pabaiga 
svieto tokios latrystes ant svie
to dedasi. Sztai Skulkino pa
viete viena saliuninka apskun
dė tikras szvogeris už tai, jog 
pardavė kitiems arielka,
vertas tokis szvogerist Jeigu 
tokiu nevidonu stojosi savo 
szvogeriui, tai da dydesnia pik 
tybia gali padaryti del sveti
mu! — Tai daro užvidojimas. 
Apsisaugokites Lietuviai nuo 
tokio judosziaus.

Alfredas Cooper, 79 metu se
numo, gyvenantis Siouxo, 
Iowa, padavė praszima in suda 
ant persiskyrimo nuo savo pa- 
cziulos.

Cooper paduoda priožaste 
nenorėjimo gyventi su 
motore, jog jiji kas nakt ynia 
su savim kėlės kates in lova> 
kurios turi daug blusu. Nuo 
tuju niaukiu priviso lovoje 
tiek blusu, jog .Coopcris nega
lėjo miegoti. Jojo pacziulc ne 
nori atsiskyrti su katėms o ir 
su katėms blusomis todėl senu
kas nori atsiskyrti nuo savo

Sudžo Senukus per-

gyvenantis

8ftV0

motoras.
skyrė, kurie gyveno su savim 
58 metus.

( Dažinojome nuo geru ypatų 
(kurie mums pasznabždejo in 
ausi,) buk keli lietuviszki laik- 
raszczei vos ant kojų pastovi 
ir jau senei butu užgiedoja 
u amžina atsilsin bet isz sar
matos da vis velka sunkia gy
vata ir kemsza toliaus pinigus 
ant užlaikymo savo Uunaro.°

O kas kaltas, jeigu nesupran 
tariapie reikalhs žmonijos.

Tokios moteriszkcs,

I 
pasirengiąs.

kalkėmis iszteptas, 
|en gyvena prūsas,, ir p*-....
suprato, kad kalkės neduoda yitt 
medžiui^ greit trandyt ir puti, o 
lietuviai tam vis netikėjo.
• . . . .... . . . iiiuoiuuviuo Hiuiuamu pu-
I Viską iszskaithuot juk no- silseias; HUpikiUs greieziau ne- 
galima, kas tonai su ateiezia gu spakainas; susirupinias ir 
laiko turės persi keist, o padrii- nuliudias greieziau, negu links 
^įnima prie perkeitimo, pursi-|inaH. Apsunkintas dariny 

i baime, iž
gastis apsilpnina nervus; ner
vai yra sprondžina bėgio krau
jo ir gyvybes kunia žmogaus,

. Priežastis
, — silpnos nervos. žmo

gus nervinis greieziau užsiszal
do, negu lengvo budo žmogus 
nusidirbias greieziau negu pa- 

i greieziau ne-

Apsunkintas darbu 
nes,z, gryždami, teviszken isz Į piktumas,.rūpestis, 
Amerikos lietuviai ir todėl ga-
Įima sakyt kad ten bus ameri-
konizmhs lietuviu isz ežion paritai kaijA nervai nusisilpnina;
ncsta^V’ x *■ * -'-ILS! ir Ikmuins k*nin rcikin nn iinihafri.* II

PIRKIMAS MOTERIŲ.
i,i , ——■,

Galima lengvai tikėt, kad po Pirkimas moterių apsivedi-
atidarimu rubežio isz Amerir rauį jar |r dabar madoj yra 
kos Lietuvon, sugryž daugelis pa8 daugeli žemes tautu. Už tai 
lietuviu isz Amerikos senovisz- Las tautas peikiama. . Bet ne-lietuviu isz Amerikos senovisz- “
kon savo teviszken, bet jie su- trūksta ir .pricszingu apsireisz- 
gryždami, parsinesz su savimi kimu, taipgi kad tėvai* savo

_ a, « • I '

daugel visa ko tokio, kokis jdjcterims perka vyrus ir. , tu 
,. Kur poru ap- 

to nėra. sivedimas nesiremia ant mei-
Isz Amerikos darbininkas Įies> ten yra pirkimas nežiūrint 

sugryžes, aiptol. nenorės pas 
ūkininką dirbti nuo saulėtekio 
iki saulėleidžio, o kartais ir il- 
giaus kaip kad buvo senovėje. 
Juk senovėje kaimu darbinin
ku pajiegos, buvo alinamos be 
malones ypacz da jeigu radosi 
kokis begomeris ukinin.kas, 
kad ir po saulėleidžio neleido 
darbininką ant pusilgio.

Isz Amerikos darbininkai 
gryže nenorės su ūkininku kon 
traktuotis ant viso moto.

Isz Amcriko sugryže žmonos 
daugeli dalyku norės nustatyt 
teip, kaip yra Amerikoje, nes 
to reikalaus iszlygos gyvenimo 
mažiaus dauginus palengvi
nant pajiegoms žmogaus.

Turės dasiprptet, kad narni- lojna nuo vjSO3 tautos turtiugu- 
niai iszdirbimai kaip verpimai m0 ir nuo vietos kokia draugi- 
audimai, ir kiti visi darbai ve- joj užima perkama moteris ir 
darni senoviszku budu yra tai |nuo jos asabiszku ypatybių, 
neiszpasakytas

bent yra Amerikoje, o ten toli nieks nepeįkia.

kas ka perku ir kam,. * -
Tuose krasztuose, kur mot e- 

ris yra perkamos, moteri dy
kai gauta kiti laiko paniekoj jr 
ji lygiu teisiu su pirkta neturi. 
Didelis skirtumas tarp pirktu 
ir dykai gautu moterių ypacz 
pas indijonus Kalifornijoj. Tū
los nuožmios tautos Amerikos 
Azijos, ar Afrikos isz pardavi
nėjimo dukterinę jeigu ju daug 
turi, daro sau gera pelną, kaip 
ir turėdami dideles gyvuliu 
bandas. Jeigu vyras už paimta 
sau moteri ncinstengia pilna 
kaina užmokėti, ^ai.jis tarnau
ja tol pas jos tėvus, kol visa už 
jia kaina užmoka.

ak’a.

Aklas ate

Pati Beduino.

! -^S.K. [kraujos kaip reikia no apįbegi- 
noje, auszta — ir tada mažiau- 
ses vėjelis gali žmogų užszaL 
dyt.

Yra podeisybei atsitikimai 
užsiszaldimo isz priežasties il
go buvimd ant szalczio arba 

oro; nes didžiausė 
priožaste buna valandinis slob- 
nnmas nervu. Apsisaugoji
mas darbo, linksmas būdas ir 
apsisaugojimas ižgasties, yra 
tai goresnis apsisaugojimas tai 
goresni gyduole nuo apsisau
gojimo szalczio, 
skranda; szalikas baronezine 
ir kaloszai.

Ne vienoje žemojo tiek daug 
žmonių ne mirszta nuo uždegi
mo plaucziu, kiek Suvienytose 
Valstijose, aplonkent, norint 
kitose žemose daug asztresnis 
oras; Nes už tai ne vienoje 
žemojo ne yra teip didelio 
karszczio nervinio del vejiino 
dolerio kaip Suvienytose Vals
tijose.

Kožna pavasari -konia kož 
nas gaunu plauti arba kosulį; 
o plautis ir kosulis greitai gali

r i

r

, Moterių
^4 • * ♦> {

kaina ne visur vienoda: tas pa-

kankinimas Paa indijonus Britiszkos J<o- 
darbo žmonių. Prileiskim ver lumbijos ir Vanopvor salos už 
pimas ukese verpalų, kiek tai mergina reikia visokiais daig- 
privargino nebaręs • i ■■ -H
verpt net iki isz vakaru o sultį užap.ie 200 doleriu, 
juom verpo ir pati gaspadine, mpketi gana brangiai. Bet y

mergas Į tais mokėti; daigiu reikia duo 
i tai-gi 

rra 
vis tai per kiauros žiemos die- Įkitu, kur moteri daug pigiau 
__  _______ I .. / .. .. . \Kiek tai prasnagutijo galima gauti;Inas. Kiek tai prasnagutijo įgalima gauti; Pietinėj Ame- 
brangaus laiko. rikoj už moteri priimami ark-

Buvo ir anuomet patomyji- liui, Afrikoj — galvijai.. Kaf- 
mąi, kuriuos nurodo ypacz isz- rai už duktori gauna apie 5 — 
mintingi kunigai,.kad tokie na ŠO krirviu; ameras negrai pasi- 
[miniai darbai gaiszina darbo ganedina viena karvute^, bondo 
įmones su labai mažytėliu nau- negrams pztdnka vieno ožio;

I A * A Ii A. — *

Pavojinga moteriszkc yra tp 
ji, kuria gamta- apdovanojo^ 
skupiai savo moraliszkom do
vanom.
tai tikri szaszai ant* kūno mote-
i , . • t - i ■ t v * • *

riszkes būties.
jos4 požemiais, ir tik-kaip tykus 
vanduo raujentis krantus netu
rėdamas tvirtos valios, mislies 
savivaldoj, savo tinklais yms 
isz apaezios apsiautineja o var
gas tam, kas apjukintas, pa-j 
tenka in tuos tinklus. .

Moteriszkc, kurios duszia sic 
pia .veidmainyste ir. szventiuy-

... Szliaužineja

bes skraistolia daro tai, idant 
paslėpt’ savo duszios vargingu- 
nuu

j //Polapdcriai” jau polįtikp- 
ja^ženklyvumo jicduri, jau por 
Jitikieriai.ant

O'dcbkol
polanderiai”

vienybes ir politikoje nedrirb-
I 1 ! ’ • I

ne žiuri.
kad u

it polanderiu” 
Dėlto, 

nesilaiko

szauje is^ view ,
T • * < ’ $ į

vyrai , rankasIszmintingi 
prikratn nuo socializmo (kuris

szlapaus

nervu.

negu szilta

porsimainyt ant uždegimo plair 
ežiu. Geriause gyduole drau
ge su aptiekorinem — ant to
kiu ligų yra linksmas būdas, 

rupeszcziu, 
Kožnas 

žmogus, norint turėtu didžiau- 
se ergeli ir rupeste galibutie 
linksmu jeigu nori būtie, 
vienas ižgelbejo savo gyvaste 
per privertima savos ant links
mybes. Plautis ir kosulis re
ta prikimba prie linksmo žmo
gaus.

prasisergejimas 
piktumas ir ižgastis.

Ne

Linksmybo duoda svei 
kata, smagumą ir drūti, o volei 
sveikata duoda gera būda ir 
smagumu.

4
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Lietuviszkas Grab orius1

A. J. SAKALAUCKAS
n ■ 4 . ■ . i > »-■ ■■ ,

801 EAST PINE ST.
t MAHANOY CITY, RĄ,
į 1 . * i I I

J

da. Jie kunigai rodavijO ge- įMongani negrams užtenka dviė
i, 1 M

riaus linus parduot, o pirkt ga- ju ožio kailiu. Ugandoj kaina
_  _ . 2. _ I

. 6
■ I • I

tavus audėkltis ir gėriaus iszei- merginos yra 6—6 jaueziu, 
tju ūkininkai su.tuomi užmany- adatos arba pakelis HriežiukiL 
mu, įet kur triu, anaiptol riję-P i 
kas nenorėjo klausyt.

Prileiskim —
yįszka sermėgom milą, kiek tai Re sviestu užmokėti; Kisano im

Samojcdai ar Ostjakai uz
Iduktori ima tuja skaitliu- renu; 

padaryt seno- Tartapjoj galima merginos ver

ęme darbas laiko pradedant Į dieniai 4ina (Jri gurbu -ry žiu dr 
už; rupia pinigais. Ant 

Juk tai ^zmor pajų- mokamu drambliu
yup nukirptęs vijyos, iki 
^aigąi; suvelto milb.

r t

už- Yięna rupia pipigaįs; / ‘f.

buvo jieiszpqsąkytqi brangus dantimis. ,. Kainu’ už mergina
ir vargo darbas. [ant Fidži* salti yra-į didžiuyio
: Tas isz dalies priesz kare jau dantis arba krirąbinas.; ..į’j’pvąi 
muso t iszojo isz mados, bet toli ąnt Karolina pįilu už dukteris 
no visur- I priimamu: vaisios, i žuyis ir . pą-

Ant, kiek žmogus būdams naszius daigtris; aht‘ Sainon sa- 
?' visokias 

«' • • ” T ' 4 , r « ■*-» J ( •!, j I ' * , | ,| ■,

Įima lengvesniu budu viską at- svetimu kraSztu daigiais, 
likt, ir ant tiek gryždami li0Ur <No Areikia1 vienok > užrnirbzti?

ne visur.
\ i <1 H

I t

priimąma: vaikius, ,žuyis ir pą-

Amerikoje prisižiurai, kad ga- lu moka kiaulėmis ir

i. i

’ ’ * ‘ I • 4 9 f
viai isz Amerikos Lietuvon pąr kaęb tūlosĄfrikps negru ginii- 
sinesz proto ir męgįns viską nes pardhbdri savo dukteris ne 
porkeist. ....................... tik norintiems jias už nqotfirisįtik norintiems jias iiž n^otiąiuB 

Szvarumąs lietuviu ten senp- |mti, bet ir versli pirkliams,, vi
* I . ’ i ‘ (

viszkas.juk tai .buvo labai.noti- bioms kas už jias užmoku kuom 
Prusui savo gyvenimuo-Įpors.)<cs.

A*..

-t
. -J

1 \ 
w j b

4 4

Tai yra pirmutine žmogui 
Žmogaus

apimti huvo darbo dali. Nasztą> ku
ria jis turotu ncszti yra kito neszama.J______ !________ ;________

Beduinas su-

Kada jaunas ir narsus Be
duinas seda ant savo arklio ar 
verbludo ir keliauna per pies- 
kinia pustynia Saliara, tai jojo 
pati turi ejti pekszczia paskui 
jin ir tai basa,
laiko savo arkli idant pasilsė
tu, bet niekados neduoda atsil- 
sio savo paežiai. Kada naktis 
užejna privalumu jojo moteres 
yra pastatyti būdykia padirbta 
sh josios rankomis isz verbludo 
plauku, pabalnot arkli ar ver- 
bluda, iszmelžt ožkas,
myt valgi kurio neprivalo da- 
lipstet, pakol josios vyras ne- 
įiavalgo pirma, o kas lieka, ta
da grili valgyt.

paga-

J

i 

\

Ii

į

t

i

i

Specialistas del 
Vyru ir Moterų

Daktaras Wasserinan pasek mingai gydo ligas Skylvio 
Szirdies, Inkstu, Plaucziu, Rumatizma ir visokias kraujo 
ligas trumpam laike ir nereikes trotyt darbo laika. |

Musu ofise randasi naujausios maudos dakt&riszkos 
maszinos; teipgi ir X-Ray maszina kuri kanecz yra reika
lingas kožnam daktariszkam; ofise. Pirmas atsilankjnhai 
in musu ofisą yra dykai.

" 4 1 A 'I f 9 . 1 'X I 1

Daktaras WassermanII

1
I

i
i

i

i

Dr. WASSERMAN 1335 ARCH STREET. 
PHILADELPHIA, PA. 

Ofiso valandos nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Nedelioj
nuo 10 fyte lig 2 popiet. Negydbm per paėsta,' pribukit

. V f « ■ • « • * •« w H •ašabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai;

!>----------------------------------------------- -------------------------

W. F. RYNKIEWICZIUS
* --------NOTARIUSZAS--------

PRIVATISZKAS BANKIERIUS
233 - 235 W! CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

L ’ | 1 l 1

Didžiausia, Agentūra Siuntimo Piningu in Liętuva ir Kitur.
Greitai ir Teisingai. Atlieka visokius Notarijalnus reikalus.

. r ik nr 4 t k • .

$

1 L u ęApsaugoja Namus ir Naminus Rakandus nuq ugnes.
Del Draugyscziu pristatau visokius reikalingus daigtus, 
kaip tai kukafdas, juostas, karūnas, peczeczius ir 1.1.
Norinczius gauti prekes piningu ir kitu žinių, meldžiame 
kreipts pas mane ant virsz-mineįo adreso.

’ b 1 11'» '■ f JĮ ‘ ’
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Lietuvos Atstatymo Bendrove
) L

4

I

♦ 4

I
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Lietuvos Atstatymo Joenarove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

D

, 1 * • ' ‘ t i | 4 | A 4 ' ’ * | H I A .5 || 11,1

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
• F 1 .. _ ® >

Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystes) ir
pirldybos'(biznio) varymui Lietuvoje; - \

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies 
pirklyba ir pramone in Lietuviu raukas. >

k 3) Pakelti Lietuvoje abelna geroVe steigiant, fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt 
r AV PfitrArfriti. TJAt.nvin ftwAYiimri. rkro‘nni'7.nn-inYi+dilina in1 rnrlrlvhna rlrnn rriin<a Rnrnndflnf

2)

fe 4)r Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos iri pirRlybps draugijas, surandant

h.. i ’

gerus uždarbius, palengvinant ihgijitna ukes inrarikiti? Ihačzinri, gyvuliu; javu ir tt
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:

K ■ —M . . . ' • M • . . W.T V . ■ . V . • ' J .1 . Z —, r. « •1)’ Steigia Lietuviu Banka su Užtubežjniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi
piningu mainyiriuij siuntinėjimu ir laivakorcziu pardąvojimui ir tt.

2) Organizuoja1 Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva ir in kitas.szalis.
3) . Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-prirdavimo aktus, daliu isz-

jeszkojimus ((Javicrnastis), iszgauna dokumentams'konsulo paliudijimus ir tt;
. LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant f $1,000,000.00, veikia sulyg.f

Valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūrai Bendroves szerai (aksijos) kasz- 
luvAi Bendrove® 

r pelitas iszdalhmmas visiems szerininkams, isz i ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
, piningu. Prie L< A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant, Bendrove steigia* 

niaimLiJi MiĮniirtnjL Y ve ’lt.
►

VIM , DĖKITĖS PRIE LIETUyOS ATSTATYMO BENDROVES! 
esebin adrAftii ♦’ ‘ ( • * •'

Lithua.nian Development Corporation
i New York, N* ¥.,

tuoju po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru*vienam žmogui.'

. savo Skyrius visuose* didesniuose Lietuvos miestuose.

Reikalaukltepaaiszklnimu sziuo adresu:
< 'fc I ’ t I %* ♦ .■ > '«
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Baitas Vaidutis
Dvare Avenei

— Pasilikite sveiki, mylemi 
prietelei, 
kaimuoezius,
me in paloei, ne užmirszkite lai 
kytis kuopele įe!

Misi tuojaus pradėjo skirsty
tis, velidarni vieni kitiems 
bos nakties!
jaunu
(Iv a ra.

Ne vienas 
khimuoeziu
per ta eiela laika dvieje - 

mergina, pasislepia kra
ne toli karezemos, viską 

girdėjo, o
Diksonas su afieieriu

taro Diksonas in
— o rvto sueisi-

» l

nficieriu

ISZ

IIP 1

la-
Diksonas su 
nusidavė

< 4

iii

; susirinkusiu 
nužvelgė, jog 

se-
m h ir
runose
mat f ir

tonas 
širmi

pakojoje, kuris per 
sales su pa-

dabar, kada 
skubino 

in dvaru, abudu daug trum
pesniu taku einanezius iszlen- 
ke.

Kada tai dėjosi prie kareze- 
mos, tame laike sėdėjo Gawes- 

sa v o
buvo prie 

veikslais, ir lauke ant vakarie-
Kelis kartus jau klausė 

apie pana Ona, nes ne josios ne J 
seno Geraldo narnieje ne buvo. 
Piktas ir su ne kantrybe atida
rė duris ir inejo in prieszaline 
sale, nes o stebuklas! kitam ga
le sales, paregėjo Balta ponia, 
kuri vienok dabar daug mažes
ne jam iszrode ir skambaneziu 
balseliu grūmodama su ranka 
pra ka įliejo:

Sergėkis Gawestonai! ba 
apgavyste tavo iszsidave! Jei
gu gi svetimžemi, kuris szian- 
dien varde Kdwino isz Ave
nel nakx ynes nuo tavos reika
laus, o tu ne priimsi ir jojo 
praszymui ne užganėdinsi, tai 
žinok, jog pražuvsi..

Vos tiiosius žodžius isztare, 
puolė Įias josios kojas didele ki 
birksztis, trenkė kaip isz kara- • 
Kino o kada durnai prasisklai
dė, vaidelio jau ne. buvo.

Gawestonas pastyro.
Kokis

jo kad priimtu

nes.

kada durnai

volei 1
praszys
nakvynes!... ežia velei, 
apgavyste iszsidave

sena

Kas 
svetimžemis 

ant 
jog 

tai nu
Morta žino, kas 

jeigu duota žodi 
Ne! ne! jis tuom 

nieką

galima!
jinjn lauke, 
ne dalai k v t!
m* pasiliaus, o in palovi

Da viena diena tik- 
viskas bus jojo 

apie niekąloenasl i.1;,

valanda su sa
li paskui iii

ne mleis. 
tai o dvaras ir 

o tada, 
ne raikės rūpintis.

Kada priesz 
vinį rodavojosi,
savo pakaju sugryžo, rado jau 
jame < Ina užimante rengimu 
vaka ri e nes. 
do jirie stalo 
knr teip iIgai buvo 1 
rode kaip ir neriniaste apimta, 
nes atsake nialszei, 
kaime pas Diksona, 
na kriksztvt maža

užimante
Nenorėdamas se- 

ir paklausė josios, 
()na isz

jog buvo 
kur keti- 

dukriuke, 
jog tiktai perszkadino tam Bal 

iszgazdinus ant kc

del to
Ant kart

y

sakymo Baltos ponios ir reika
lauju ineiti varde Edv.'ino gra 
f o isz Avenel.

Ant tu žodžiu nutilo Gawes-
. > .11

tonas ir pabalo kaip lavonas; 
Geraldas-gi naudodamas isz 
to laiko, atidarė duris placzei 
ir paprasze jauna Jurgi Braw- 
na, kuris inejas pasikloniojo 
su guodone Gawcstonui o pa
davęs meilei ranka, tarė.

— Guodptinas ponas teiksis 
dovanot, jog iszdrystu turba- 
cyt, ateinu vienok in czion isz 
firisakymo augsztesnes esybes, 
no kurios po teisybei
prisakymo ne aplaikiau, 
tiktai josios velijimus, kad už
vaduot Ifota bailinga žmogeli. 
Praszau — gi apie mane suvis 
nesirūpint ir jokios turbaeijos 
sau ne daryt, troksztu, tiktai 
pernakvot didėlėje salėjo kur 
talpinusi pavidkslai proseniu 
szito dvaro, ba ten turiu szia-

su

ma kanklių, ka isz už

du rgis adbulas 
staigu,

SU

Asz busiu prie tavos

staezei
nes

apie
juomKas su

mislino?k a

eis ir sale....

troksztu,

nakt priesz gaidžius suejt 
Balta ponia ir su jinja pasikal- 

ližtikrinu vienok malo-bet.
ninga poną, kaipo žalnieris ir 
vyras, jog isztikro tam vaidu- 
liui ne tikiu, o kad tame kokia 
apgavyste dalirtau, tai gali po 

Inas būti tvirtu ponui, jog asz 
taji vaidui! isz tosios aplinki
nes iszguisiu.

ta pon ą, 
lio Diksona, einanti in kita kai 
ma pas kuninga, jog paskui 
pribuvo in kainui kokis tai 
aficieras i^z Irlandijos, ir tasai 
ketina ryto būti pas Diksona 
in kuinus.

Apsakymas tasai da labinus 
iezgazdino Gawestonas 
tai lieja* t Inai tylėt.
atsidarė duris, o in pakaju in
ejo senas Geraldas duodamas 
žine, jog kokis svetimžemis no 
ri su juom matytis.

Kad asz jojo ne noriu 
matyt! — suriko Gawestonas,- 
tegul sau eina, isz kur atėjo!

'Pas ne tinka, praszau 
pono! -- tarė szidžei Geraldas, 
— tasai ponas pribuvo ant pri

kitados

.......... . ............................  » ■» » M ................................................................, 

vejas isz visu szaliu apipūto. — 
Vienlaikoi iszgirdo skambeji- 

įbrozo
iszsigavinejo in puiku baisa 
moteres dainuo,junti skotiszka 
dainele:

Asz teisi mergaite visados, 
Ne bijau aut. svieto budos, 

Asz szitaje naktele nemiegu, 
Ba užmirszt apie mylema ne

galiu.
pa s i y re

norint buvo tamsu 
o rodos kudu, ant kurios seile 
jo užsimislino. 
darėsi, ir
Kaimas in kuri vakar pribu
vo, nudavė jam, jog 
mate, jog tas pats dvaras, palo

ti dabar, kaip
iszgirdo laje dainele ir patogu 
ponia, kuria isz senu laiku pa
mena kaip per miglas ir tan
kui jiaja girdėjo dainuojente 
prie skambinimo kanklių. 
Tiespanaszci tai turėjo būti jo
jo motina, 
mįsles paveikslas moteres, 
prie kurios traukis užgesino 

Užsimislinias, pradė
jo sau po uosiu mikt taje girdė
ta dainele, kurios žodžei patys 
jam prisiminė.

Tame iszgirdo girgždėjimu 
duriu, o vietoje,

ežia atėjo jam 
paveikslas

ant

žvake.

ai idarancziu
Laike, kada apie tai kalbėjo li,lr kabojo portret..6 su pa- 

aficieras su knrsz.cz.iu, veikslu grafienes iszjaunas 
prisižiūri nėjo 
westonas j

“apgavys-

jam in akis Ga- 
kaip ir ant kokio 

vaidulio ir murmėjo sau po uo
siu :

■— Tai ne gali būti! tai ne 
gali Imti!

Kada tasai žodis
in ausis jojojatsimusze, su

drėbėjo ant cielo kūno, ba at- 
ėjo jam ant misles žodžei Bal
tos ponios.

Tuojaus vienok 
ba 
priesz nepažinstuma ir iszgale- 
jo ant savos novos smagumą ir 
prasze jauna aficiera ant vaka- i 

Kada tasai pasidruti-
atidare jam Gawestonas

te >I

susilaiko, 
bijojosi su tuom užsidėt

r ienos.
no,
sale su proseniu paveikslais,
vėlindamas jam su szaipu la-

Jurgis su žvakebos nakties.

Avenel, 
, kurispatemino balta vaiduii, 

tykum balsu in jin prakalbėjo:
— Ne esi Diksonu, 

liepiau ateit, 
kenke.
norėjau apie tave pakalbėt ir 
per jin duot tau žinia.
nok priesz viską, 
man savo pravarde ir kuom 
esi.

Stebėdamasis didelei, nes su 
vis nesibijodamas, atsake jau
ti kait iš:

— Vadinosi Jurgis Brown 
r esmių aficieriu — rangoje 
laruczninko, tarnauju karaliui

Balta ponia paklauso jio ve-

Ta i-gi,

kuriam 
nes tas nieko ne 

asz s.i juom

Vie- 
pasakyk

?i:

—- Kur užgimei ir ko in 
czion pribuvai!

— Mano levu suvis ne pa- 
rankoje inejo in sale .Įrašei ir ži„.lU) _ ll(s;lkc Jurgis, —

jog numirė, 
dora

naršei ir pridarė paskui 
duris, kurias
maželi su raktu užsuko, sėdo 
ant savo vietos ir tare in save:

— Teip, norint tu mane ne 
patropysi prigaut, ba dabar esi 
mano kalininku.

Planu Gawestono buvo da
bar, paklausyt už duriu ka jis 
kalbės su Balta ponia. Per

save
Gawestonas pa-

ponia.
mate tai vienok jau priesz tai . 

ir kadsenas Geraldas

pa-

y jam

šą
li man tapakeli

dabar;

ilgai sėdėjo.
Nes ne

Ant

mato ant sienos
O' kad ge

labai ste-
sau to

ant vakrienes drūto vyno, ku
ris atsigerins gerai, sedadamas 
prie duriu tuojaus užmigo.

Jurgis Brown, inejas in 
le, pastate žvake ant stalo,
pats sėdo ant dideles kėdes su 
vigadlivais atlaszais.

Norėdamas nu- 
varyt navatnas mįsles, kurios
jam in galva ateitinejo, pa
ėmė žvake in ranka ir pradėjo 
apžiūrine t portretus (paveiks
lus) giminei isz Avenel,
kart, prisiartintas prie pasku
tinio portreto, atszoko adgal ro 
dėsi jam, jog 
savo locna veidą.
riau ĮKirsitikrint, paėmė isz ki- 
szeniaus savo zerkoleli, o prisi
žiūrėdamas gerai, 
bejosi, negalėdama
panaszumo iszdet. Stebėdama
sis ir sysijudinias jau norėjo 
atsitraukt, kad sztai toje vieto
je kur kabojo paveikslas pas
kutines grafienes, traukis oro 
užgesino jam žvake, o szaltas

Ullllfl lįlinm. IIR HWI III I » Itll ■ I U«l ■- IĮ.... ...  »i.< *»<»!■ -l»l !■! W

davias laba ryta, vos sodo prie 
stalo, tuojaus paklauso Gawes
tonas :

— Na kaip ten ponui nak
tis praėjo?

— Labai smagei, — atsake 
Jurgis Brown, —
nia labai puikios szirdies ir 
daug žinoma, ne tiktai žino 
apie viską,

toji Balta po

, ne
nes ir <Įvarus turi 

ant pardavimo.
I)a tuju žodžiu ne pabaigė 

kalbėjus, kad sztai pana Ona 
pradėjo sau trusdama prie sta
lo isz lengvo dainuot:

- tarė vaidutis, f<‘if*i mergaite, visados! 
ka tau liepiu, kei dirstelėjo ant josios

y,

Mokina Žmonis kaip turi gyvent
ant Svieto
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duot.
ir duosiu tiek piningu aut kiek 
invaryhi

— Nes tai puikei — paszau 
ko Jurgis, — asz ne turėdamas 
szilingo kiszeniuje, turiu pirkt 
teip puiku dvaru, del kokio 
tai žmogaus, kurio suvis ne- 
pažinstu! tai rots atsitikimas!- 
Asz vienok aut to tinku norin
gai, liktai praszau ponios la
bai, ne apleist manos paskuti
nėjo valandoje, ba galotau pa
silikt ant juoko!

— Tikėk man ir turekie ati
duoti manije, 
— ir daryk i e,
I)rauge su piningais aplaikyši 
ir szita pakeli su 
man padavei, o dabar žinrek 
idant apie tai, ka ožiu matei ir 

[girdėjai, niekam no žodelio no 
cipteltum, o asz volei rnislinu, 
jog aficieriszka žodi dalaikysi.

Kada pabaigė sziluos žo
džius, blikstelėjo szviesa, atsi
davė pokas parako, paskui su
girgždėjo duris,"ir volei stojo
si grabinis malszumas saloje.

Da valamla klauso .Jurgis 
ausi patempiąs ir už valandė
lės tare in savo:

— Isztikro tai navatna, asz 
turiu pirkt ta d vara, kuris ma
nijų teip smagus atmintos suju
dinėjo, ir tai da del kokio tai 
kito locnininko, 
niekas kitas būti no gali, 
tik tusi Edwinas 
varde kurio Diksonas 
leidimą in ta paloei prasze ir 
tik per tai likaus inleistu. Tiek 
to, asz mėgstu tokius atsitiki
mus, o ant galo ta sukta lape 
Gawestona, kuris ant tokios 
iszrodo, isz czion re i ko iszguit, 
tai ir geras szmotolis ir 
džiaugsiuosiu.

Tai kalbėdamas, atsigulu vi- 
gadlivai ant kėdės 
kus užmigo gardžoi, 
kietai ir tykiai, net iki baltai 
dienai .

Už valandos pabudo ir Ga- I 
westonas ir kada prie baigen- 
tes szviosos dirstelėjo ant zie- 
gorelio ir persitikrino, jog jau 
praėjo antra adyna, jog jau pa 
sikalbejima Baltos ponios su 
jaunu aficieriu permiegojo, isz 
to baisei perpyko.

rasztais, kuri 
o dabar y

kuriuom juk 
vien 

isz Avenel, 
apie in-

isz to

ir ne tra
in iego jo

o jaunas aficicras 
žinoma
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Ona vienok
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sake tiktai man, 
kaip da buvau mažam, 
motore mane užaugino Irlan- 
dijo, o mirdama liepe man in 
czion priimt.

— O ar davė tau koki ženk
lą, ant kurio butu galima ta
vo pažint? — paklauso BaKa 
ponia.

— Teip, davė, — atsake 
Jurgis, turiu czion prie savos
užpeczetinta pakeli, ka nuo jo- 

perszkadyt padavė savo ponui sios gavau, o kuri turiu ati
duoti tai asabai kuri mane isz- 
kvos, teip kaip poniu apie ma
no paėjima.

— Tai atiduokie
tarė vaidutis I 

artindamasis prie jie, — ir da
bar klausyk mano prisakymo, 
kuri turi iszpildyt, o tai sau 
ant laimes, o apgavikams ant 
pagibeiio

Jurgis iszsieme ta pakeli isz 
kiszeniaus ir padavė Baltai po- 
nei, kuri dalipstejus jojo ran- ’ l
ka su savo szaltu- ranka pa
ėmė pakeli ir teip kalbėjo:

— Hyto, sziezion palocije, 
bus licitacijo szito dvaro, o 
tam teks dvaras, kuris dau
giau užmokės. Tasai žmogus, 
ka ta viską dirba, yra pirmuti
niu latru ir apgaviku, ir nori 
kanecz ta dvara paimt del sa
ves, nes nesulaukimas jojo. 
Szitai tu busi ant tosios Imita
cijos ir turėsi su kitais licita- 
vot, o tai tame miorije, kad . 
paskui tikram locnininkai ati-

Pamaželi 
atidarė duris, dirstelėjo in vi
dų sales, nes nieko navatno ne
pamato, tykumu viduje viesz- 
patavo, viskas stovėjo ant sa
vo vietos,
miegojo kietu miegu, 
kaip kožnas jaunas.

Nerudos to, ,(<vo/mvjv,

pridarė pamaželi duris, bet su 
raktu ne užsuko, ne norėda
mas Su niokuoin priesz kitus 
iszsiduot*.

Ant rytojaus buvo saule 
augsztai, kada Jurgis inejo in 
pakaju Gawestono. Nuo senei 
jau jojo lauke tonais Ona su 
pusryczeis, o Gawestonas su.no 
kantrumu norėjo dasižinot, Jca 

Ali-

ko jieszkojo

gis, ba tasai balsas buvo 
vis panaszus ant. balso 
praeita naktį.
atsiliko greitai ir nusidavė at 
neszt pusryczius; Jurgis-gi 
prato ta iszejima, o ne 
mižiurejinio, idant Ona turėtu 
koki Husineszima su mergina, 
atsiminė vienok prisakyma Bal 
tos ponios, jog turi tylėt.

— Ko teip greitai nutyla i 
paklausu Gawestonas.

— Ba in pati laika atsimi
niau sau, jog man Balta ponia 
viską, ka maeziau ir girdėjau 
liepe užlaikyt siajrtybeje del to 
gi iszdrystu pono praszyt idant 
ponas apie nieką manes ne
klaustam, ba daviau del josios 
žodi, jog niekam nieko ne sa- 

Praszau man vienok 
pasakyt, ar tai teisybe1, jog szia 
dien tame dvare bus licitacije ? 
Ar tas dvaras tikrai ketina 
Imti parduotas, ar locnininkas 
tojo dvaro numirdamas ne pa
liko jokiu pojiieru ir sukseso- 
riu?
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— Tušai dvaras po teisybei 
priguli panai Onai, — 
Gawestonas
nei numirė. Jiji-gi labai 
czion nerimauja, tai turi mieri 
po pardavimui dvaro iszke- 
liaut in Irlandije, o kaip asz ti
kinusiu, kupeziu ant to užke
roto dvaro ne atsiras, tai asz 
busiu priverstas, nupirkt del 
saves, idant galotau prisku- 
l)int kelione panai Onai in Ir- 
landije, o kuriai labai ilginusi.

— Kasžin, vienok 
Jurgis linksmai, — ;
imsiu dalybuma licitacijo. -Tai 
pasakius dirstelėjo ant panos 
Onos, kuri davė ženklu idant 
tylėtu.

Kol Gawestonas, 
iszgirdias pabalo kaip drobe, 
spėjo atsakyt, iszgirdo saloje 
daugybe žingsniu, 
ženklas, jog pribuvo žmonis 
ant lieitacijos.
lundeles vedinus Gawestonas 
su Jurgiu in sale inejo, jau ra
do pilna sale prisirinkusiu žmo 
ui u, vienu kaimuoeziu isz Ave
nel, o tarp juju Diksona,

Senas Geral
das-gi apeitinejo visus, vieszin 
damas su. vynu ir arielka ir 
akvutindamas ant lieitacijos, 
dūduodamas:

(Toliaus Bus.)

y

I

atsake
— kurios brolis se 

Jiji-gi

4 tarėy

gal ir asz

kuris tai

buvo tai

Kada už va-

ska
bei sznekanti.

jam Balta pana pasako.

‘ 1918,
Kur

Metas adgal Augusto menesije 
Anglikai paėmė Alberts 

su daugeli Belaisviu, 
randasi Amerikonas ?
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URBAIN J LEDOUK

Urbiau J. Ledowx, kuris buvo amerikoniszku konsulu Imi 
ropojo, pabaigos mokslus universitetuosia Kanadoje, ir 
žiuje, stengėsi dabar inkvepti žmonim kaip turi 
idant butu užganėdinti ir linksmi, iszrauti neapykanta ir 
durna isz žmonių szirdžiu. 
gingiausiu žmonių ant Bowery, 
vaitos idant pažinti

kaip

Ledoux gyveno kitados terp
Najorke, dirbo už $5 ant

geriau savo vargingus artimus.

BALTRUVIENE.
k

lu viena pleisa pribuvo per- 
lorka

m

Gyva žydiszka meklorka J

Badai nuo Prenu paeina,
O gal isz peklos iszejna,

Badai in Džerzia iszkarkino, 
Vyrai prisigauti nesiduokite, 

Apsisaugokite.

Kas verda,

Bobeles, liežuvius suvaldykite, 
Prie ilvasiszku nesi k i szk ite, 

uosiu in puodus 
nekiszkitia,

Nokurios bėga su skundais 
Su juoduliu pundais, 

Ne ant kito ko, 
Tik ant savo dvasiszko.

No gražu darote szirdeles, 
Ba Dievulis ne duos daleles.

# *

y

Viena bobelių savo vyro 
jieszkojo, 

apie Daboju 
apsistojo, 

Nubodo vyro jieszkoti, 
Pradėjo kito geisti.

Gerai tenai tines moteres pa
darytu 

Jeigu iszsmaluotu, 
Plunksnom apibarstytu.

Ir iszvarytu.

Badai ten kur

I

y

J
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Kaip nokurios bobeles sue j na 
Be aluezio visai ncapsiejna, 
O kad dabar, ne kas do alus
Tada paleidžia liežuvius.

Traukia per dantis ka tik 
nutvėrė,

Dvasiszka, vyriszka ar motore, 
Ant galo visos užmano, 

Na ir draugystia padaro. 
Vienos nori ražanezinia 

Kitos franciszkinia 
Ir ant galo, 

Tas pasidaro:

>
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t

1 ’ary - 
gyventi 

g"

var
sa n

Pankui snsinmkiiK'ja, 
Mitingus atprovinuja. 
Na ir pakula daro, 
l’ž nusidujimus savo.

Dabar kad ir mitingus daro 
Garsei žioeziu neatidaro,

Sznabžda susikiszia.
Per mitinga visa.

Dabar aluezio tiek ne riaukia, 
'Piktai kimingus

r
t

fi

per dant is 
1 raukia.

Jog ne gerai spaviedoja. 
Pakula maža uždavinėja,

Kryžium ne guldo, 
O ir nuo spaviednyczios slum 

do.
Ka tai laikrAszezei geliuoja. 
Kaip tai tokios zonykes loja! 
Juk szirdeles ka kuningui 

sakyt u, 
Jeigu liežuviu nedarytu?

Tai da vis niekai, 
Nes ka prikeiiczia jnju vyrai, 

Boba ant mitingo nuejna, 
Vyras isz darbo pari'jna 

Vaikai neapžiureti, 
Kaip parszelci maklakoti, 

Stubos ne szluotos, 
Lovos ne klotos.

.Jeigu ir kada plusta vyras, 
Tai jau ne geras,

Ir tai kas diena nieko nežiūri, 
Per ka vyrai varga turi.

In bažnyczia nuolat bėga, 
Nežiūri jog vyrui yra beda, 
Su szventa boba gyventi, 
Jeigu kas diena turi keikti. 
Atliekama laika Dievui afie- 

ravokite, 
() ne kas diena in bažnvezia 

bėgiokite.
Vyro savo klausykite, 
Liežuvius suvaldykite, f

Ba nuopelno jokio neturėsite, 
Jeigu su vyru vaidus kelsit(\ 
Kur sutikimas, ten Dievas, 

Kur vaidai, ten kipszas, 
Geriausia grąžei gyvenkite, 
Su savo nobažnumu nesiro

dyk! t e, 
. Vaikelius žiūrėkit!'

Vyra mylėkite,
Ir jojo nerustykite.

O už tai dangų aplaikyšite!
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Telefonai, Bell - Kensington 5316
Keystone, - East 6720

Dr, E. Q. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Likt 10 vai. ryte. 6-8 vai: vakaro.

2538 E. Allegheny Ave. Į
PHILADELPHIA, PA. j
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Žinios Vietines
f Per nupuolimą 

Park Place kasyklosia,

r -iV’

M|

anglių 
likos 

užmusztas .Juozas Karkauskas 
53.3 W. South St.
rojo 35 metus amžiaus, 
Lietuvoje ir pribuvo 
metu adgal.
viena broli, czionais ir du Lie
tuvoje, viena sesere czionais ir 
viena Lietuvoje kaipo ir moti-

Prigulcįjo prie Saldžians. 
szirdies draug. 
atsibuvo panedelije. 

— Mikola
(Phillips) kareivis isz 
docko kuris pribuvo in 
ežius czionais, užėjus in saldi
na Kasparo Bartasziaus, likos 
snmusztas per tris Lietuvius. 
Visi likos aresztavotais ir pa
statyti po 600 doleriu kaucijos 
Ivff teismui per skvaiera Mi-

Velionis tu- 
giiric 

ezion 14 
Paliko paezia,

Apie priderystes 
szeimyniszko 

gyvenimo.
1 
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Laidotuves

Filipaviczius 
Brad- 
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teismui per skvajera 
liaucka.

— Neužilgio pradės dirbti 
szilkiniu paneziaku dirbtuve 
in kuria priguli patis Maha- 
nojecziai, terp kuriu randasi 
daktaras Bisela, advokatas 
Rvan ir kiti.
tyli, jog jeigu keli susitaria už 
deda kokia kompanija ir žino, 
jog isz to turės pelną tai nepri
leidžia svetimžemiu, tiktai su
deda kapitula terp saves, bet 
tegul sumano uždėti kokia koni 
panija isz kurios nesitiki jokio 
pelno, tuo siunczia agentus po" 
visas pakampes siulinti foreig- 

. neriams szerus ir prižada mil- 
žiniszkns procentus. Isz to ga
lima yniti gera pamokinimu.

Pradedant nuo Sept, visi 
džinres Pottsvilles sūdo aplai- 
kines už savo patarnavimu po 
3 dol. ant dienos vietoje dvieju. 
Liudintojai aplaikvs po 2 dol. 
vietoje pusantro. Priek tam pa 
vietas mokes už kelione del liū
dintoji! ir džinres.

— Orlaivis kuris Nedelioj 
leke per miestą ir rode 
kins “triksus” Lake wood par
ke, likos visiszkai sunaikintas, 
o lekiotojas ir vienas pasažie- 
ris laimingai iszsigialbejo nuo 
sužeidimu. Orlaivas leke pasku 
tiniu kartu ir isz nežinomos 
priežasties puolė žemyn su 
deliu smarkumu ir likos sutesz 
kintas ant szmotukn.

— Andrius Staszaitis 607 
,W. Spruce Str., aplaike sulau- 
žima kojos kasyk losią praejta 
sereda. Likos nuvežtas in Ash 
lando ligonbute.

ft

Bisela,
Isz to galima ma

r»

viso-

di-

SHENANDOAH, PA.

Palicije jieszko Stelos 
Kodepienes ir josios burdingie- 
ri Joną Oranczu, 
szalino czionais su 700 doleriu
prigulinezeis prie Kadepo. Ne
laba motere pasienio 
200 doleriu 
500 doleriu isz
kos kuriuos iszeme 
persistatydamas

kurie prasi-

, 1

M

I
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I

nuo vyro 
v

isz kiszeniaus ir 
McAdoo ban- 

Oraneza 
kaiposave

Kodepiencs vyras.

Danijos vėliava.

kuri yra
vi-

Nuo trijų szimtu

Danijos vėliava, 
raudona su baltu kryžium 
du riję, gal yra seniausia vėlia
va isz kitu.
metu Norvegijoje ir Szved i jo
je susivienijo su Danija po taja 
vėliava. Mete 1221, karalius 
Waldomaras priesz pradejima 
kares su Livonais, paregėjo 
sapne ženklą kryžiaus ant dan
gaus, ka palaike už gera gilin
ki. Toje karėjo isztikruju tu
rėjo gilinki ir laimėjo muszi, ir 
nuo tojo laiko ženklas kryžiaus 
dab’tia vėliava tojo sklypo.

Jeigu mus szeimynos panaszios butu 
ln Szvontn Szelmyna Nazarete.

Tada tik mums Vleszpats Dievas 
laimintu.

Tada tik nereikėtų baugintis atoitlja. 
J. B. S.

Skaitymas atncsza naudi; jipj 
ale ir nioteriszkei, 

skaitydamas, 
klausydama temingai skaitant 
kam kitam isz szeimynos, to
bulina teip-gi savo protą, sto
jasi iszmintingesnia, doresnių, 
ir pameta daug idu kurios bjau 
rino jia ir žemino. Žinoma ka 
talikiszkom szeimynom, ypacz 
ženooziam pridera skaidyti svei 
kus rasztus kurio neužkreczia 
jokiu bjauriu dvasiszku ligų, o 
tccziau da naikina ir dildo 
anas. Doras vyras neejs vaka
rais niekur isz namu, o pasili
kęs tarp savo szeimyncles ir ne 
turėdamas kito 
jieszkos rasztuose kokiu 
dingu pamokinimu ir 
ant garso skaitys, iszrciszkines 
savo patemijimus, pasargas ir 
patarimus, o tokiu budu lobu
lis visa savo szeimynelo. 
privalo kiekvienas vyras 
tis, ypatingai ir mes Lietuviai 
yvenanti Amerikoj, kur san- 

ir apistovos gyvenimo 
nedaro mažiausiu tame kliu- 
eziu, t. y. kad kiekvienas ga
li ir privalo teip elgtis.
tu turime, nors geru rasztu ne 

ale vis pakaktu jai bent 
skaitytu, 

naudos sau apturėtu, 
gi apsiszviestu nors szick -tiek 
ir savo vaikelius geriau augin
tu negu dabar ant kuriu szian- 

žiurint grandu darosi, 
kaip jie yra auginami. Žinoma 
nesakau kad visi, kadangi yra 
daug
— tu ir vaikai dorai ir gerai 
elgiasi ir isz tu galima da 

Bet tu, ku

tik vyrui 
kudaiigi ai-bj)

užsiėmimo
Ban

anuos

Taip
elg-

Ii vos

Rasz

daug, 
nor tuos visi daug 

kadan-

(lien

iszniintingu ir doru teVu

isz tu 
laukt geru žmonių, 
rie patis visai nemėgsta skaity 
mo, kurie naudos sau 
stikle ir stiklelije, ir 
mažiausios doros nepažinsta 
isz tokiu 
žmonių.

Kiekvieni
tėvai abudu drauge turi mo
kinti savo vaikelius doi^is, 
saugotis to, kad
arba motina nepakliisna laidy
ki pabara, idant kitas neužta
rinėtu už kudyki net ir 
jeigu jo kalte butu visai

užtarinejimas

darbo, tai ir visai nemoka isz- 
vistinti juose ypatybių darb
szumo, nemoka szvelniu/, man
dagiu budu pratint juos nuo 
pat jauniausios kudykistes 
prie užsiėmimo.

Tautos žongenezios pirmu- 
cziausiai civilizacijoj ir augsz- 
tai stovi nezios kulturiszkai, 
kurioms beszvicczia gražiausia 
ateitis y j bjnus

darba už visa ka la- 
darbszumaguodoja, 

mėgsta kuodaugiausiai.
priderysto 

bet ir tėvo 
kaipo bendro, arba pagelbi- 
ninko moteriszkes auginime 
vaiku, turi būti bendras už
siėmimas laisvose valandose, 
o ypatingai vakarais ir szven- 
tomis dienomis tobulinimas pri 
gimtu kudykio ypatybių.

Argi nekvailos tokios žmo
nių pasakos, jeigu kalba: 
toks, girdi, ginies, tokis ir 

ar tu ji muszk, ar ne, vis 
Kas teip kalba parodo 

nemoka auginti 
vaiku. Galima juosius iszaugin 
ti ant doru ir geru žmonių vi
sai nemuszant, tik reikia isz- 
minties ir susivaldimo nuo rūs
tybes. Reikia mokėt iszvistinet 
ir tobulinti visas gražias ypa- 
tybias kudykije kurios yra pri 

imtos, o iszravinct ir 
ti vyras piktžolias isz 
dusziu vaiku.

Visupirmiausiai prider tė
vams pakelineti ir iszvistineti 
prigimta kudykio norą prie už
siėmimo, kadangi 
in ji meile prie darbo, kudykis 
pastoja paklusniu 
jau mažiau daug 
ergeliu auklėtojams.

Manding nereikia ežia daug 
ir pasakoti, nes pats skaityto
jas, arba skaitytoja gali 
prast, jog paklusnumas kudy
kio auklėtojams yra pageidau
tas, bet nors lengva ta tyksla 
atsiekti daugelis visai 
ka ir turbūt nežino 
— bausmia, t. y. muszimu savo 
niekad

Pinnutino 
vien tik motinos 

bendro
) 

arba

no

laisvose valandose

mirs, 
tick!”
visai kaip

< < 4jau
ginies,

naikin- 
jaunu

pricier

insk icpinus

o su tokiu 
mažiau te v ra

*

su-

nemo- 
visai kaip

dos už kiekviena gražu jo dar
ba pagirti ir geru atsimokėti, 
idant tuoini kudykije padilgint 
u k vata, idant kudykis pažintu 
jog už gorus darbus atmoka
ma, kad darbas Ątnosza pelną, 
ka matydamas ir suprasdamas 
kudykis pamėgs palengvėlė Washington 'co 
darbat ant pareikalavimo kat
ro nebūk isz szeimynos patar
navimo noringai be jokio at- 
sipriesziniiuo tiks. Kiekvienas 
užsiėmimas kuriamo norą prie
vartos kuęlykiui 
smagumą, o 
jam suprast jog geras darbas 
atnesz da ir nauda, pamėgs 
darbszuma, o prie ko isz 
kystes inpranta, nuo to ir 
lesu i am gyvenime savo

Bot visas užsiėmimas 
tėvu kas link auginimo ir to
bulinimo gražiu ypatybių kudy 
kio, privalo būti taikus tarp 
tėvo ir motinos, kaipo pirmu- 

, be rūstybes, 
szvelnus man

dagus, gražus, meilus ir iszmin 
tingas. Visados reikia iii kudy
ki atsilicpinot gražiai su isz- 
blaivytn veidu,, su meilumu, 
kudykis kad‘ toil) su juo elgsie
si, visados bus geras ir paklus
nus ir primihes kiekviena pa
mok inma dūodam ‘jame, 
tik nebus jame nieko tokio, ku
ris kudykio užgauna, kurs yra 
jam nesmagiu, 
ežiu ir varžanczui jo laisve.

(Tolinus Bus.)

suteikiųeja 
jeigit da duosi

vni- 
vc- 

ncsi-
trauks.

tin i u auklėtoju 
be keiksmo, o

O

jai

priverti neja n-

Ifcl.OO

KUR BUNA?

kuris mano 
nežinoma

Ž0.

Siislinildninl suraskite mano vyra.
Williamait Arlauckus, 

pamoto iHZvažluodamuH ln 
mau vieta ir lyg uziam laikui nesugry-

SuHiinildaml Kori žmones, jeigu
žinoto kur jj«al randasi’ arba jisai 
pats, tegul duoda man žinia ant adro- 

(to A. 26.) 
Mrs. Josephine Arlauckas,

> Bentleyville, Pa.

WILLIAM O. JAMES
— Kandidatas ant-----

COUNTY COMMISSIONER
Isz Mahonoy City, Pa.

Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo juso balso ir intekmes.

so.

Hon. MacHenry Wilhelm 
Kandidatas ant

Sudžiaus Orphan’s Korto 
-

112 Advokatai Jin patvirtina

Advokatai Non-Partisan Judicial 
Campaign Komiteto:

John F. Whalen, 
Prezidentas. Kasljcrlus.

M, H, Moycr, Sekretorius.

Jamcn A. Noeckcr,

ROBERT E. JENKINS 
.Kandidatas ant

COUNTY CONTROLLER 
Isz Minersville, Pa. 

Ant Republikoniszko Tikieto 
Praszo juso balso ir intekmes.

)

THOMAS F. GORMAN
Kandidatas ant 

Pavietavo Phrotonatary 
Praszo juso balso ir intekmes.

CLAUDE H. YEAKEL
Kandidatas ant 

Miestiszko Auditoriaus 
Praszo juso balso ir intekmes.

RICHARD RYAN
Kandidatas ant 

Assesoriaus Pirmo Vordo 
Praszo juso balso ir intekmes.

Naujas IgZTAdlmag del plauku.

Dekavoje % milijono žmonių už 
pulkus plaukus, 0 telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laiko, In I 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau- 
kai: Gvaranty,
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai.
Raszy-

Drs. BruiulzaK Cosmetics,
1 Sta, D. Brooklyn, N. T.

Szitas Stebėtinas
Fonografas 
rekordas tiktai $95

PATHS
ir 1 dubcl tavas

rankpiningu
Turi

Tninokekite $10 
po tam $5 ant menesio. 
Sapphire akmenukas kuri ūži 
ma vieta adatų ir niekad nerei
kė mainyti. Iszduoda stebėtina 
puiku baisa ir daug geresne už 
kitus fonografus. Grajina bile 
kokius rekordus. Pristatysime 
in juso narna ant iszbandymo.

GUINANS ! 201 W. Centre Sir. 
Mahanoy City, Pa.

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams į
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko. ? 

> Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriams s
• biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti s&vo pinta-1
r gus arba prigialbeti pirkime properties. c
• Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- ? 
Į U vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patariu- J 
Į vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis į 
Į reikalingas,

• MERCHANTS BANKING TRUST CO.
į MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

A. Daniaewic* M. Gąvul*
T. G. Hornsby

D. M. Grabam, Pres.
J. U. Garrahaa, Attorney W.F. Rynkewics 

P. C. Fenton

savo

I

D. F. Guinan, Treat.

------- . . " ■ ■ . 1 - - -JB

Augštos vertes Gramafonas
Tiktai $19.50.

CONSOLA grojamoji ir kalbamoji mašina yra naujausio išradimo >u 
puikiausiais pagerinimais ir balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. CONSOLA 
groja rekordus visokiausio išdirbinio ir visokiausio didumo, kaip: COLUMBIA. 
VTCTltOLA ir kitus. Tokios rūšies gramafonas kaip CO NSO LA, tai krau' 
tuvėso parduodami už dubeltavą kainą, CONSOLA gramafonas gali užtekti 
visam gyvenimui. Pinigus $19.50 už gramafoną siųskite per pa£to Money Order- 
Rašydami laiškus adresuokite.

S. P. TANIS

UNION
NATIONAL

UBsys

REMEDY
CO.,

Patiria vartoti sekančius pasekmingus vaistus:

Umis Gyduoles nuo Rcuinatirtno, palen^vi- 
nĄ skausmus o sudrutina vis) žmogų ir susti* 
prina nuvariusias nervas. Kaina..IftO.FiO 
U r su s Kraujo* Valytojas, naikina visokius už- 
perus ir nuodijus dalykus kraujyje, padaro 
švarų ir stiprų kraujip Kaina...
Ursuu Plaukų Apnau^otojas, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina. >3*00 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, šita 
mostis yra£era dčl visokių uodos lyitų, nuo 
nudegimo, 110^03 išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir Lt. Kaina
Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi- 
1
bus sveikos. Kaina ............................. 7Sc
Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo didžiau
sius ir seniausius kornus. Kaina....... KOc
Ursus Vidurių Švclnitojas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina.... KOc 
Ursus Lašai nuo Danių skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abęlnai skausmo 
šios gyduolės sumažjs skausmą* nors dantis 
ir butu skylėti, Kaina ........................  GOc
Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra* 
Šydami adresuokite Šitaip:

URSUS REMEDY CO., 
160 N. Wells St. Dop. B. Chicago, ill.

mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos wpaklusnumo neiszvis- 
tysi kudykije! veltui tavo tas 

vaikai darbas, jeigu kitokih budu ne
gali padaryti kudykio paklus
naus.

Teminkite jus tėvai, kaip 
reikia elgtis, asz patarimu 
sveiku jum nesigailėsiu, o jei
gu tik jus rupisites nors maža 
elgtis pagal ju, 
jog darbas jau bus pasekmin
gas ir atnesz gerus vaisus, ne
gu t kudykis butu jau teip isz- 
tvirkintas, tiek jau piktybių 
jame sužėlusiu ir insiszakniju- 
siu kad pataisyti ji greit jau 
labai sunku, f
‘ Idant turėti paklusnus vai
kus reikia nuo pat ju kudykis- 
tes pralyti, kaip sakiau prie 

Mažame da kudy- 
pradedaneziame

BANK
jieszko MAHANOY,

CITY

, o 
sunku tikėtis geru

Capitol Stock $125,000.00
Surplus & Profits $400,000.00

krikszezioniszki

o 
jeigu tėvas

tada
men-

kadangi

at-

ka, 
tvirkina ji.

Kiekvienas tėvas ir motina, 
kurie diena buna užimti dar
bais ir neturi laiko pamokinti 
savo vaiku doros, privalo
likineti ta darba, tuos būtimis 
savo privalumus vakarais ka
da laisvi nuo užsiėmimo, bet 
tame darbe arba pareigose sa
vo turi būti abudu vienos nuo
mones, niekad neprieszingi vie 
nas kitam, o tada tik gales ge
rai auginti savo vaikelius ir ju 
darbavimasis bus paskemingu, 
atnesz jiems gausius vaisius. 
Pirm visko tėvai privalo isz- 
vistineti savo vaikuose ypaty- 
bias darbszumo ir paklusnumo 
o vėliaus doros, pažinties Die
vo ir teip tolinus. Kaip priva
lo pratint kudyki prie darbszu
mo, kaip privalo inkvept in ji 
insimylejima iii darba paduo
du ežia kelis patarimus.

Idos musu dalyko auginimo 
vaiku esti visokios, bet bene 
didžiausia bus toji, kad mes, 
arba daugelis tėvu nemoka in- 
skiepint in kudyki meiles prie

kad mes

jus tėvai
asz

persitikrinsit,

A. 0. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centro Street
SHENANDOAH, PA.

/

Naujas Lietuviszkas Graboriut

I
 Kaži s Rėklaitis |

516 W. SPRUCE ST. |

MAHANOY CITY, PA. <

j
Mokamo antra procentą ant 

sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedarn prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
suoso, nepaisant ar atncszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes horlm kad ir jus turė
tumėt reikalą šu musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adą ras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlcc-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.

c-' V’’ .

I

31 East 112th Street Chicago, ILL

Vaidelota Apysaka isz Lietuviu iSeuoves Gyvenimo 
eu piveikaleliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D, Bocxkowski-Ckh Mahanoy City, Pa.

užsiėmimo, 
kije, vos 
vaikszczioti, jau galima pra
dėt iszvistinet ir tobulini norą 
prie užsiėmimo, platinti-ir to
bulinti, idant toji ypatybe ku
dykio bujotu draugo su tarpi
mu jo. Kudykis yra visados 
palinkės prie veiksmo, todėl 
niekad tėvai ir auklėtojai ne
privalo kudykiui drausti kokio 
nebūk triūso, prieszingai, pri
valo pratint ir paragineti ’ ji
prio veiksmo, idiųit inkvept in 
ji meile darbo. Liepkime jam 
ka — nors atneszti, paduoti, o 
kudykis kaipo turintis palinki
ma prie užsiėmimo prigimta, 
džiaugiasi net kad gali khomi- 
nors pagal iszgalcs vyresniems 
patarnauti, o kad kudykis ir 
reikalui esant butu paklusnus, 
reikia isz puses rcikalaujan- 
czios nuo jo patarnavimo visa-

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa

Dr. KOLEH yra vieni 
t tinta tarpe Lietuviu 

ktaran PlttBburgo. Mo 
kthosi Varnzavoje, etų 

1 dljavo beglje Zf m. ln 
J vairias ligas vyru ir 

' tpoteru, todėl jas nuo 
^ugniai pažlnsta. Gyd< 
užsinuodinlma kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, nležojlmui 
ligas tinimo, invalrlas ligas paeinan 
ežias nuo neezystumo kraujo. Atsi 
smaukite ypatlszkai, per lalszkus as> 
aogydau. Dr. Koler kalba Lenkiszk • 
Ir RuHiszkai.
OfiaoB valandos: nuo 9 ryte lig i 
vakare. Nedel lomia iki 2-v. popiet

V» .1

ki

kA

KUDI ŽMONIS
Pridekite prie savo vogos 10 lyfc 

25 svaru kožna menesi. Per gva- 
rantyta, atsakanti gydymą, Tono- 
lino padidins juso vogu su stipru 
kunu ir muskulu, Prlsiuskite 10c. 
o gausite scmpelj baksuka vertes 
50c. Prlsiuskite szl apgarsinimu. 
Mahanoy City parsiduoda Hagen- 
bucho aptiekoje. American ‘ Pro
prietary Syndicate, Malden, Mass.

>a
' r

4

į P. J. MULDOWNEY j
I KONTRAKTORIUS j
> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy City 1

> Duodu preke ant visokiu 2
C darbu kas-link pastatimo 5
? nauju namu ir paįaisinimu, }
> Atsakantis darbas per gerus 5
C darbininkus. 5

Reikalaujame JS.S,'
ri liuoso laiko vakarais. iJali uždirbti nuo 
$10 iki $15 i sąvaitę. pereidami per įdubas 
au musų nauju jSradimu. Atsigaukit tik 
laišku: Ur.ZV“

D»p. B.

i Jauni 
uric tu-

UKSUS REMEDY CO„
160 N. WELLS St., 0»p, B. CHICAGO, H.L.

J
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M
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į
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oaoaoacocc ecocococ<>eoę^o<>c

žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS (LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitij žinių 
meldžiamo kreiptis pas:

Henry J. Schnitžer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y
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‘Slaptybe Anterabio” AI’ySft’ca gyvenimo Francuzu
“ J * B1 UUIW 287 j.HhUplu. Prehe U5c., H. abi ( <.

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku”
2(12 puslapiu* Preke D. Bocikowskl~Co« MihknOT City,

Preke Oo«

W. TRASKAUSKAS 
_4HUBORIU8-«

------------

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA.

Laidoja Kunua Numirusiu, Pasamdo 
automobilius,' riglnus ir režimus de’ 
laidotuvlu, kriksztiniu, pasivažinėjimo 
Ir t.t. Krausto dalgtus Ir t.t.
520 W. Centro 8U Mahanoy City. Fa

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
^.Su Lalvakorczlu Skyrium

P. V OBI EC I INAS IR KOMPANIJA
Pittsburgh, Pa,

fr*<

12th and Carson SL, S. S____
rInl yra vienatine Banką kuri senei tlnonm 

.Lietuviams. Banka talplnasl savam name kur- 
rlo verte isznosa apie $150.000 ir vartoja sze- 
me laike apie milijoną dolierlu ir randasi po 
kontrole Vai. rennsylvanlos. ' Už sutapintu 
Pinigus moka 4 procentą, 
ln visas dalis svieto.
Užlaiko Notarijlalna kancclarlja del padirbimo 
Dovlernascziu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubežlnis skyrius randasi po 
vadovlste gerai Žinoma Karoliaus Varaszlaus 
valdiszko Notarijuszo.

fll
Siunczia Pinigus 

Parduoda Laivakortes.

■




