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ISZ AMERIKOS
Cenzuso 

surado

mieste
visam 

randasi
Terp tu-

*> -1

•’SS .— < >

Lenku žinoma 
kurie 

ant

Chikage randasi tiktai 46,157 
Lietuviu?

('hicago.— Ragai paskutinio 
gyventoju suraszo tai 
Chicagos
884,827 gyventoju.
ju suraszyta tiktai 40,157 Lie
tuviu, Lenku 201,837 ir 
482 Rusai.

Prie Rusu ir
daug pridėta Lietuviu, 
nepasidavė Lietuveis, nes 
užklausymu suraszytojn pasa
ge, jog yra gymia Rosi fnj, tai 
ir rusais užrasze. 
kalti Lietuvei, kurie nepak

Pati tame 
dan

se rodos laikraszcziu i«bmt už- 
siraszinet u Lietuveis.

I,

metu.
su-

Cenzusas atrado daug ilga 
amžių.

Austin, Texas. — 
suraszyteijei szi me t
daug žmonių kurie elagyveno 
lyg szinito ir daugiau 
Tolimoje Zapato paviete, 
raszytojas gyventeiju užtikę')
sena meksikerną Pabilei Roelri- 
guez, kuris turi 132 metus am
žiaus ir ant elavaeh) parode sa
vo skurines metrikas parodan- 
czios buk tasai senukas vra 
gymius 
mete, 
bcrtseiniene' 

kuri

Amerikos pradėjo gerti 
daugiau kavos.

Xew York. -- 
iszgere 

kavos

Amerikonai 
procentą 

laike
szimet iszgere 25 
daugiau kavos kaip

szlapiuju” laiku. Ant kož- 
nos galvos pripuola po pusiry- 
leko svaro kavos ant meto.

< i laiku.

Kiaule su asztuonioms kojoms.
Woodland, Calif.— Czionais 

yra rodomas nepaprastas par- 
sziukas kuris turi asztuones 
kojas, dvi uodegas, du raidus 
dantų ir keturis ausis ir sve're 

Locnininku tojo
parsziuko yra turtingas far- 
meris E. E. Binning.
Guzute lelukesia, atgabentas

Žinomu 
uždraustas 

Moteres 
rugojo

38 svarus.

isz Italijos.
Boston, Mass. — 

yra daigtu, jog “ 
vaisis skaniausias.” 
kurios kitados daug 
ant gėrimo ir saliunu, sziadien 
paezios prigialbsti vyrams va
ryti kontrabanda arielkos.

Ana diena keliolika italisz- 
ku atejviu pribuvo in Bostoną 
kurios atkreipė ant saves aty- 
da imigrantu inspektorių ant 
dideliu lėliukių kurias laike 
ant ranku.
tas nudavė labai juokingu, jog 
suaugusios moteres 
tusi su h'lems.
ėmėsi prie isztirynejimo ir ne
mažai nusistebėjo, jog kožnoje 
lėlėje radosi po keliolika kvor
tų geros guzu tęs.. Padare kra
ta ant laivo kur teip-gi sura
do apie 300 kvortų paslėptos 
guzutes. Viską iszpyle in ma
res, o locnininkai baisei nu
liūdo, nes tikėjosi gerai pa- 
vieszyt savo gymines su guzu- 
tia atevžta isz tcvvnes. — Ka 
daryt, tok is sziadien žmogaus 
likimas.
Nėra vietos del vaiku tik del 

szuniu.
Kur tik Mrs.

Inspektoriams

glanione- 
Inspektoriai

rado korteliu 
‘ ‘ Va i k u

kurie radosi

lį z-

Chicago. — 
Agnieszka Ready nuėjo jiesz- 
koti stubu, ton 
prikalta prie sienos: 
nepriymame su szeimynoms. 
Bet gyventojai,
stubosia, galėjo turėti visokios 
veisles szunis o locnininkai 
priesz ta neužprotestavojo.

Afotere teip nulindo, jog at
ėjus namo atsuko gaza ir
duso, palikdama vyra ir du 
mažus vaikus.
Nubausta per tęva, papilde 

savžudinsta.
Orange, N. J. — Nubausta 

per tęva kad susivėlino pay ui
ti mokslą ant fnrtapijono, dvi- 
deszinits metu Norma Atkin
son, mėtėsi po ekspresiniu tru
kiu ir likos sumalta ant szrno- 
teliu.

Jeigu mergina turinti'dvi- 
deszimts metu, f arėdama toki 
užsikietejusi būda, papildyda
ma toki neiszmanusi žingsni,

tasai 
1H Septemberio 
Bronhamo 

n igerka, 
randasi 

szeimynoji* nog kada pasiliko 
nevaluinke, o likusi geni karte 
tosios 
teisingysta 
jog turi tiek metu, 
meksikonu kurie* 
rubežiaus turi 
daugiau metu.

meili J

szeimvnos 
tosios

1788 
Estera Ro- 

turi 120 
baltoje

užtvirtina
Senukes,
Daug*‘Ii 

gyvena prie 
po szimta ir

Neuž- 
jog t n iektu prisa- 

4 C

duodi
tai

Jeigu tu žino- 
priymi 

peržengi
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Sukaktuves keliones laivo 
“Mayflower”.

Londonas, 
szimlmetines sukaktuves kelio-

‘ ‘ M a vf lower” 
keleiviu (Pilgrim Ka- 

])lacziai

Kovo 2. — Tri-

ir isz-

Rosije reikalaus 32 bilijonus

6,000 aresztavotu už peržengi
mą trylekto prisakymo.

AVashington, D. C.— 
mirszkite,
kvmu vra tas: ♦ « 
geli parduodi, 
ar geri guzute, 
“Try lėk ta Prisakyma Protes-
toniszkos Bažnyczios” kuri in 
vede czion Amerike prohibici- 
je.” T 
tojo nelaimingo 
kvmo valdže 
žmonių in laika 
szimts ketures .dienas, bet jei*- 
gu turėtu atsakapezios .palici- 
jos Ir geru sznipuku su didė
lėms nosems, tai butu areszta- 
voja mažiausia 25 
ežius prasižengėliu.
280 pražuvo, 800 sužeisti per 

viesulą.
Westai pradėjo 

koki
nog

lai-gi už pražengima 
13” 

arosz/avojo 0221 
septynesde-

< i prisa-

turetu atsakgp^įos palici-

tukstan-

r>

Michi- 
pa- 
su-

Chicago.— 
atsipeikėt isz iszgasczio 
apturėjo Nedėlios diena 
baisios viešnios kuri prapute 
per Missouri, Illinois,
gan, Indiana ir Wisconsin 
ymdama 280 gvvascziu ir 
žeido arti asztuonis szinitus 
žmonių ir padarydama bledes 
ant dvidcszimts milijonu dole
riu.

Lyg sziai dienai suskaityta,, 
buk Indianoj žuvo 48 žmonis, 
IHinojuj 41,
Missouri, 4, Wisconsine 8, 
isz kitu daliu d a 
kiek žuvo.

Sužeistiejo randasi ligonbu- 
tesia,
stoges yra aprūpinamais 
žmonis.

Kiauszinis turintis 8 colius 
aplinkui.

Chico, Pa.— Kiauszinis tu
rintis asztuonis colius aplinkui 
likos padėtas per viszta Ply
mouth Rock, prigulinti prie H.

Kiauszinis turi GRj

Michigane 22, 
o 

nežinoma

—■>

o tiejei kurie neteko pa
per

A. Hicks.
coliu ilgio.
Kap rodos, tai vokiszka taika 

negreitai užstos. — 
Kongresas nesusitaiko

Washington, D. C.— Greitai 
užbaigimas kares terp 
Valstijos kaip rodos

Su v.

k įvir
tosios

priro-

Valstijų rodo kad

nesupratimai

ne greitai 
užstos, nes terp senato ir kon
greso ejna kasdieninei 
czai apie užtvirtinimą 
taikos.

Nekurie pali tik i,eria i
dineje, kad konstitucije Suv.

kongresas 
ne turi tiesa apsz.aukti taika 
tik prezidentas, na ir ant tuju 
pamatu ejna
terp senato ir kongreso.

Matyt, jog negreitai pada
rys sutaiką $u Vokietija, 
kiu bildu kariszkas stovis terp 
tuju sklypu da tesasi; o jeigu 
kare su Vokietija neužbaigta,

to-

tai geriau kad negyventu, nes del ko su nevidonais kupcziiu ___________________ 1 i I • • • *rr1
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rubliu ant josios atstatimo.
Aloskva. — Šoviniu laikrasz- 

czei raszo, buk Rosije* reikalaus 
trisdeszimts elu bilijonus rubliu 
ant josios atstatimo, ant pasta- 
timo josios vela ant kojų, nes 
bolszevikiszka valdžia sunaiki
no Rosije lyg paskutinio laips
nio.

16,000 kareiviu suszalo ant 
smert.

Bolszevikai atra-
su-

nes laivo 
lipimas 
thers) Amerike* bus 
apvaiksztineta Anglijoje ntei- 
nanezia vasara, 
vaiku.
ir vaiku gereives instaigu uždė

ję ryžiams 
jos kares spėkų) 
s renkornos aukos

I1
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ypatingai tarp 
In daugeli mokyklų kus ir žiuri t

Leliūnai (Utenos ap.). Czia 
dar vokiecziams tebevaldant 
buvo pradėta statyti, naujas 
mokyklos narnos, kuris pernai 
metais liko pabaigtas ir vaiku 
mokymas perkeltas jon. Kita
me gale namo instatyta vals
cziaus valdybos rasztine. Sako 
žmones, kartais atpleszia pa- 
reinanezius in Leliūnus laisz- 

kas ir ka raszo
ypacz jei laiszkai buna adre
suoti merginoms.

Toks reiszkinys musu 
valdybes instaigoje labai reikia 
būtinai paszalinti.

Del kovos su girtybe. — Jo- 
niszkio vai. ir m. Taryba Sau
sio 12 d. isznesze rezoliucija, 
kurioj smerkia vyriausybe isz- 
duodant leidimus degtinei par
davinėti b evasivaldybiu ži- 

Be to, nutarta imti pa- 
valscziaus kason uq 

pasirodymu 
isz girtu piliecziu pirma karta 

antra — 50 auk.,
karta — 50 auk., 

antra—100 auk.
Karo ? stovio panaikinimas.

tu Amerikos Raud. 
(kaipo dalis 
szia diena bu 
del jo tolimesnio teismo.

Misos Anglu Amerikos Drau
gystes Anglijoje saves szia is- 
toriszka atsitikima. Dideles

v,7.

1 kS* w
M?'?
r.

ALLELUJA

rX

41* 4 L
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L

alsi t ik ima.
demonslracijos rengiamos Lon
done,

Ifast,
Vakarėliai, piitingai, tt. bus 

i szaul<XLpastangoj įiaaugsztinti 
geresni supratimu tarp dvieju 
Angliszaki kalbancziu žmonių, 

d’risziml met ines
ves bus u<|laikytos apvaikszti- 
nejimui Kapu Puoszimo Szven- 

j tos ( Decoration Day) I I * A 1 • • •

pat Glasgow, Bel- 
Liverpool ir Plymouth, 

piitingai,

taip-

sukakatu-

geleži ūkel io

Moskva.
do szesziolika tukstancziu 
szalusiu kareiviu pietinesia pū
slinusia, kurie nesulauke jokios 
paszialpos ir visi turėjo žūti.

Bolszevikai naršei kruta prie 
Jekaterinodaro

gubernijoj, Kaukazo fronte.
Bolszevikai turi nelaisvėje 

112,000.
Aloskva. — In laika szesziu 

sanvaieziu priesz generolo De
ni kino armije, bolszevikai pa
ėmė in nelaisvia arti 112 tuks
tancziu kareiviu su 12 tukstan- 
czeis aficieriu.

nios.
baudas

20 auk., 
girtu pirma

savi

vieszoje vietoje:

1SZ

Per Tavo szventa prisikėlimą,
Dievo Sunau! atleisk mums musu sugrieszyjiina: 
Tikim Jezu Kristų kėlusi ir dangų atvėrusi, 
Nuo smerezio amžino mus iszgclbejusi,

ALLELUJA!
—į im> Ii —II į, 1 « lį—i

ežia
.. , ■■ .• *

Czalis Czaplinas jeszko 
persiskirimo nuo paezios.

kuris
milijonus 

krutaneziuosia
palinks-

O,

Ameri
kos kapinese Anglijoje.
Bandytas Villa sudegino visa 

kaima ir iszžude 50 žmonių. 
Santa Barbara, Mex.— Ban

ditas Villa, kuri meksikonisz- 
ka valdžia nuo senei iieszko už 
papildytas visokes bjaurybes, 
ana diena iszžudino penkesde- 
szimts žmonių 
liję* artimoje 
Chihuahua g 
padegė visa kaima.

GROMATA ISZ LIETUVOS.
— Kovo 1 d. buvo pasiraszytas 
instatymas apie panaikinima 
karo stovio visoj Lietuvoj.

Karo stovis paliekamas fron
tuose, 30 kilometru platumo 

Karo padėty palieda-

Nog Povilo Mockapetrio isz 
Jngavanczio kaimo, Klebiszkio 
valscziaus, Mariampoles aps- 
kriezio, Prienų paežio del Juo
zo Alockapetrio, Kulpmont, Pa.

“ Aplaikeme nog jusu laiszka 
ir džiaugėmės neiszpasakytinai 
Jaigu manote siusti mums ko
kius siuntinius, tai gerai apžiū
rėkite idant, nepražūtų kelio
nėje, arba gėriau visai nesi lįs
kit, bet butumem labai dėkingi 

nog

gali insisteigti|gais, ju
i bolszevikizma.I
i “Visi radikalai, katrie nori 
sovitdines valdžios formos, tu
ri žinoti, jog sziandie Rusijoje 
darbininkai su prievarta sinti
mi prie darbu dirbtuvėse ii- tu- 

i ri dirbti apginkluotu kareiviu

k

Czaliukas Czaplinas, 
gana pralinksmina 
žmonių 
veiksluosia, 
myt savo hienos paeziules, ku
ri rugoje ant .jojo, jog yra ne- 

nog jojo ! priežiūroje'.
Sziandie Rusijoje* isznykusi

Gyvuoja tik 
Rusijoje' po bolsze- 

gyventi toli ar-

pa- I

ir

n (‘gali

geidže
Ak v va s tai

geru vyru ir
persiskyrimo.
žmogelis su iszkraipytom ko- visokia laisve.

Lyg sziam laikui jojo vergija.
kv'aili perstatymai gerai
jomis. ? r>

i k

jam viku. valdžia 
užsimokėjo, nes ant to uždirbo ^sziau, kaip kituomet valdovau- 
milijonus, bet kaip dabar pats jaut carui.

razbai-

at kerszini-
viena isz

prisipažino, jog vesdamas mo
tore padare! didžiausia kvaily
bių, kuri jam visai 
ka.
Kas nori būti Amerike nelais- 

viu, tegul tvėrė soviata.
Chicago. — Czionais lankosi 

grafas Uja Tolstoi, žinoma mi
rusio rusu raszytojo Le*vo Tol
stojaus sūnus.
liavo tureli paskaitas ajiie! Ru
sija.

Laikraszcziu
apie Rusijos
taip sake:

Jei Amerikos darbininkai
ver-

----------------------------------- -- -—

TELEGRAMAI.

mažam kaime- 
Sanla Barbara, 

ubernijoj, po tam 
Terp au

kų radosi daugeli moterių
vaiku, net jevai ant ūkiu likos 
sunaikintais per laja 
ninku gauja.

Buvo tai baisus 
mas už szovima in
vi Įlįstu karei viu nakties laike. 
Toje skerdineje dalybavo apie 
tris szinitai razbaininku ku
riuos davadžiojo pats Villa.
Krikszczioniszkas pasielgimas 

karalienes del kunigo.
Madrid, Tszpanije. 

karaliene Vi k tori je
puikioje; karaliszkojc karieto
je, paregėjo ejnant kunigą su 
Szv. Sakramentais pas ligoni. 
Sulaikė karieta ir dažinojo 
nog klapcziuko, 
eina.

Kada 
važiavo

ncužsimo-

Jis ežia atke-

reporteriams 
bolszevikus jis

4 i

nori patys save padaryti

Lietuvos teritorijos
jaigu aplaikytumėm nog jus 
kokia dovanele ant atminties 
isz Ameriko. Daug pas 
mirė žmonių, net baisu pamis- 
lyt kiek žmonių iszmire o ir 
Frana Burbuli nelaba mirtis 
paėmė ir daug kitu giminiu ir 
pažinstamu. Pas mus butu ne
blogiausia kad tik musu tėvynė 
atsigintu nog prieszu. Manau, 
jog jum buvo stebėtina matyti 
liejuviszkus paczto ženklus, o 
kad jus matytumėt musu lietu- 
viszkus kareivius tai da dau
giau nusistebetumet kaip eina 
in kare kovoti su prieszais, ku
rie kilo isz nieko.
pradeda po biski atsigaivinti 
ir stoti ant kojų,’stato triobas,

, visi 
skruzdėles 

atgaivinti isz naujo Tėvynių.
Daugeli žmonių laike kares 

iszmoko varyti arielka ir ant to 
daro gerus pinigus, 
dabar raszosi 
draugijų ir g
Musu kaime susirasze in drau- 
gije apie 50 ūkininku, kurie 
partraukė druskos, žibalo, sil
kių ir t.t. neduodami žydeliams 
pelnyti nog mus. Teipgi susi
tvėrė draugija ūkininku isz 73 
nariu ir pasistato kartoka, lent
pjūve ir dar žadoma intaisyt 
malimą ir tokiu būdu isztrukt 
isz žydu nagu.

Su Die v likit visi ir duokit 
labas dienas draugams 
džiam. Ar gyvas du Konstan
tas Poseviczius?

Lenku puolimai. — Vasario 
26 d. in Našlėnu dv.ara atvyko 
lenku legionininkai su veži
mais vežti grudu. Nerado toje 
vietoje, paėmė 6 valdžios

ordininku
Kovo 1 d. vėl užpuolė

iszmire

mus

mirties 
kilometru

ruožas.
ma visa kariuomene ir taip pat 
visa Lietuvos geležkeliu zona. 
Pasilika veikti karo teismai uq 
tam tikrus nusikaltimus, pa
vyzdžiui: už ginkluota sukili
mą atimti Lietuvai nepriklau
somybe,
daliai atpleszti, sudaryti su ki
tomis valstybėmis rysziu, kurie 
inžeidžia Lietuvos suverenumą 
nuversti konstitucijos keliu in- 
vstai tvarkai ir valdžiai nusi
kalt u s i e j i ba ud ž i a m i 
bausme. Toje 30
zoroje laisvai turi būti leidžia
mi prieszrenkamieji in Steigia
mąjį-Seimą susirinkimai ir pi- 
liecziams negali būti draudžia
mas judėjimas kraszte anks- 
eziau II vai. vakaro be insaky- 
mo Vyriausiojo Kariuomenes 
Vado.

Politine cenzūra, — panaiki
nus karo stovi, panaikinama, 
Karo cenzūra cenzūros 
staipsnius ir žinias, 
ežius kariuomene.

Piliecziu teisiu

VisiįMontrel, Kanada.— 
mokėti 10

*

senjaunikei turės
doleriu padotko.

Hagerstown, Aid.—
, 10 metu suims
Hagerstown, Md.— Jur

gutis, 10 metu sunns Rice 
Grove, svėrė tiktai 179 svarus. 

Mrs. 
savo

Eik Cit v, Okla.
1K h nėr (k) wart 

penketą vaiku isz 
jog negalėjo pnrandavot 
mo.

* Warszava.— Bolszevikai 
sutiko darvti sutaiką su Len
kais.

Gyventojaiir 
kur kunigas 

Karaliene iszlypo isz 
karietos ir liepė kunigui sesti 
ir važiuoti pas ligoni, o kara
liene nuėjo pekszti paskui ku- 

Atejus pas ligoni, por- 
pakol kuni- 

mirsztanti ant 
amžinos keliones.
ome kunigą vėla i u 

posėdis at- nuvožė iii klebonije —

žodžiu
žmones kruta kaip
iždirba žeme ir

tiktai 
lieczian-

nužude 
rupesezio, 

na-'

AVarszava.—

Pakajinis 
sibus Estonijoj.

niga.
sėdėjo prie lovos, 
gas neparenge

Po tam pa
kartoja ir 

Is^pa- 
nije yra katalikiszku sklypu.

Žmonis 
visokiu

reikalu Jo- 
niszkio vai. ir m. Taryba Sau
sio 12 d. nutarė praneszt ata- 
tinkamomos instaigoms kad be 
žinios ir nedalyvaujant kaimoĮH-ie

geidžia apszvietos. pirmininkui ar jo pavaduotojui

GUBERNATORIUS GDANSKO, KURIS TURES VISA VALDŽIA TENAIS.
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niekas neturi teises daryti kra
tų, kad be svarbiu priežascziu 
nebūtu rengiama naktimis

Mažoji Lietuva dedasi prie 
Didžiosios Lietuvos.

Rau

Prusu 
Lietuviu Tautos Taryba, susi
rinkusi vasario 21 d. Klaipėdoj 
vienu balsu nutarė Prusu Lie
tuva sujungti su I). Lietuva in 
viena valstybes kuna. Taip pat 
nutarė siusti savo
Lietuvos Steigiamąjį 
Kadangi Prusu Lietuva skirias 
savo paprocziais nuo D. Lietu
vos tad iszrinkta tam tikra ko-

atstovus in 
Seimą.

legionininkai

ar-

11

K

J

K 4

misija, kuri nustatys projektą 
ir patieks S. Seimui patvirtinti 
kaip Prusu Lietuvos krasztas 
turėtu but valdomas, 
vietiniu sąlygų ir paproeziu.

Be to, Prusu Lietuviu Tautos 
Santarve 

pareikszdama, ka dreikalinga: 
1) senąją muito siena 
panaikinti ir atkelti in kita Ne
muno puse — in A7okietija; 2) 
tuojau sujungti geležinkelius, 

telefonus 
su Lietuva; 3) leisti Lietuvos 
imlalYrlini loicvai Ti atirlrtiia KlnL

klius ir papjovė 2 
karvi. 
dvara.

Vasario 28 d. rajone Slobod- 
kos kaimo pasirodė lenku szar- 
vuotas traukinys ir paszaudesr 
musu žvalgyba gryžo atgal. 
Naktį in Angeniku kaima buvo 
atvyko, apie 30 lenku raiteliu, pasėta, telegrafa ir 
kurie buvo atvykę apie 30 len- 
1

Taryba kriepesi in

gryzo

žiurint

tuojau

<>l

iie

t
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2 SAULE

<^>j allellja 0

Linksmos g
Nelabyste kaskart nauja, kas dien labinus spaudže, 
Ant garbei Vieszpaties Kristaus, Alleluja griausmu 

skamba.
Aprelszk del krikszczionio žmogaus, jog teisybe viražus 

. tampa.
Vienok kamgi atkartoti žodžius džiaugsmo žodžius kas

* ■ * > meta,

iesmes Alleluja, sviete po bažnyczes gaudže,

» 
♦

♦

meta
Jai vieton teisybių sekti norime gyventi su klasta, 
Jai tos apeigos Viszpaties isz grabo prisikėlimo, 
Nepataiso žmonių szirdies pilnas pikto nelabumo? 
Kur szedien sviete atrasi tikyba pirmiau krikszczioniu, 
Ka po katakumbas slėpėsi nuo persekiotoju rymuoniu. 
Nors nevienas turėjo mirti už szventa tikėjimo teisybe, 
Ne norėjo neg jiosios atstoti iszvydes tikra szviesybia. 
Kur sima meile artimo kur dorybes teisingysta ? 
Dingstu su laiko bginiu svite visas nelabystes 
Sunku suskaityti sze diena in kiek daleliu ir daleliu 
Iszkriko kitados viena kaimiene Jėzaus aveliu, 
Sziadien daugiausiai atrasi tokiu giminiu krikszczionn, 
Ka tik dorybėms dangstosi o su szirdimis veidmaniu. 
Balsas reme dangų szirdis manomai tarnauja, 
Garbiu dievą — auksu brangu už jin lieja broliu krauju... 
Alleliuja — garbe tiesai szaukem garsei visi mes, 
Teip pat dar parizejai del žmoniszkos savo garbes, 
Jeigu noriu užgiedoti Alleliuja szezyrai linksmai, 
Pirmiau turime sustoti tarnavia svietui manomai. 
Meskim szalin veidmanysta szirdies grinas turėkim, 
Pamėginkim teisingysta nelabyseziu prusivengkim, 
Tada tik busim laimingais drąsiai linksmai užgiedosiu! 
Alleliuja balsais szirdies ir tikrai susilinksminsim.

*

KAS GIRDĖT
1 )ydži<»je Petnyczioje 

Christusas, idant 
iszsipildytu kas buvo para- 
szyta....
prie kryžiaus per kruvina ran
ka budeliu, nuymta, po tam 
indeta in graba ir uždengto su 
akmeniu idant niekas 
rastu......

Dydžioje Subatoje 
aplinkui sergėjo ginkluoti ka
reivini idant ant amžių palai
doti taji Kuna, idant vela ga
lėtu Jin prikelt kad darbuota
si del gero savo žmonių.

Bet toje Dydelioje Naktije 
atsitiko stebuklas ant stebuk
lu! Stebuklas szauke žmonis. 
Ginkluoti kareiviai sudrėbėjo 
pabalo ir puolė ant veidu. — 
Stebuklas! 
nymo iszmusze, 
Kūnas isz grabo prisikėlė!

žmonių

Teip, 
miiv tasai,

buvo
O Kūnas prikaltas

nesu-

graba

Valanda iszga- 
nes szventas

Velykos laimingu 
nes kaipo laisvi kožnas džiau
gėsi. Pas mus Lietuvoje 
sziadien ir linksmybe užžybejo 

Ir 
kaipo Christusas prisikėlė — 
prisikėlė Lietuviu tauta!

prisikėlimu isz nelaisvės!

visiem žinoma,Gal ne visiem žinoma, ka 
tai reiszke linksmi žodžiai Al
leluja, kurios laike Velykiniu 
szveneziu galima girdėti baž- 

su- 
Linksmu Al-

n vežiosiu ir vieni kitiems 
deda velinimus “
leluja!” Mažas iszaiszkini-leluja!”
mas ne bus pro szali czionais.

Yra tai žvdiszkas žodis ir 
tikrai iszsireiszke: 
Ja h,” 
viszko 
Tasai psalmas buvo 
per Izraelitus laike apvaiksz- 
cziojimo ant atminties Velyki
nio avinėlio, o popiežius Da
mazas invede jin in dvasiszku- 
ju poterius.
riuosia zokoninkai
varpu ant suszaukimo žmonių 
in maldnamius, tiktai atsisto
davo ant boksztu (ne tokiu 
kaip sziadien turime) ir 
(lodami Alleluja 
reikszti žmonim valanda pote
riu.

Teip-gi

“Hallelu— 
ka reiszke ant lietu- 

Garbinkyte Poną.” 
giedotas

4 4

Kitados kloszto- 
nenaudojo

idant
gie-
ap-

jojocziuoti pulkauninką o ir 
paezia ar dukteria kalbėda
mas “

dukteria 
Christos Voskres.

Ir dabar da 
muose sveikina sudedami 
lininius linksmo Alleluja. Nes 

i kalbėjo in 
Ant to ženklo

T > 
vieni kitus na

ve-

pats Christusas 
Apasztahis: 
jus pažins, jog esate mokyti
ne i mano, 
mylėsi te.”

O ar mes mylemos? Juk mes 
esame vaikais vieno dangisz- 
ko Tėvo t Juk mes esame vai
kais vienos motinos Lietuvos, 
turime vienokia kalba, esame 
krikszczionis, o kaip mes pil
dome prisakymus Iszganyto- 
jaus, 
kentėjo ir mirė! Ar mumysia 
randasi nors kibirksztele mei
les del vieni kitu? 
nedoreleis, vienas kita szauksz 
te vandens paskandytumėm ir 
paskutini aki iszluptume savo 
artimui! __ ______

Deszimts myliu nog Dayton, 
Ohio, žuvininkas Filipas Bec
her, rado npeje Miami, dideliu 
peria kurios Verte turi 
tukstaneziu doleriu, 
kartus teip-gi rado keliolika 
perlu mažesnes vertes.

i l

jeigu vienas antra

kuris už mus tiek nu-

Esame

15 
Kelis

Nekuria skaitytojai klausia 
mus kas tai 
Trumpai

yra bolszevikai. 
atsakant ant tojo 

klausymo, tai bolszevikas yra 
tas, kuris nori ta, ka tu turi ir 
pasilaiko ta, ka payma.

Telegramai skelbia; buk mi
rusio caro sesuo gyvena tavo- 
riniarn vagone. — Jeigu 
Amerike randos neatpigs, pd 

gyventi juo-ir mes turėsimo 
siu.

rinkimuosia
gavimo

Nieko!
maža kauleli ne-
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11 k- T K"

1 
c

k ■ 
■■ 
K

ji

Įn
r
!■

Su rrexit Domi- 
(Prisikoli

senoves laikuosia, 
kada kunigas po procesijai už
giedodavo : ‘ ‘
mis de Sepulchro
Vieszpnts isz grabo,) tai žmo
nis bažnycziosia isz tos links
mos naujenos sudestinejo veli
nimus ir vienas kita bueziavo 
ant ženklo linksmybes, kalbe- 

Surrexit Dominus,

m

dami “Surrexit Dominus,” 
Bet vėliaus tasai papratimas 
bueziaviniosi iszejo isz papra
timo ir tiktai lyg sziolei pasi
liko pas pravoslavus, kurie 
tame laike bueziuojesi ne žiū
rint ant puikumo ar urėdo, nes 
nra’stas kareivis gali nabu-

Schuylkino politikieriai isz- 
lindo isz savo urvu ir volą 
pradėjo laižytis prie lietuvisz- 
ku u kęsu idant 
turėtu gera paspirti 
kokio nors dinsto.

Kiek tai metu politikieriai 
vedžiojo Lietuvius už nosių, o 
koki atlyginimu už tai aplaike 
už savo prilankuma. 
Vos numoto
kuriems lictuviszkiems novos 
darbininkams kurie aplaike 
keliolika bumaszku pasislėpė 
laike rinkimu idant nereiktu 
su joms dalintis su kitais ir už 
tai aplaiko “džiabus” 
kitos tautos “politikiszki 
lakstytojai ne priymtu, 
dol i—i—-m

ra i.
politikoje da ne 
laike gero “ 
lotu juom pasigirti, 
laikas Lietuviams apie tai ge
rai apmanstyt ir tegul politi
kieriai pasiraszo ant sutarties 
priesz rinkimus jog duota savo 
žodi dalaikys o ne prižadėji
mais Lietuvius kvailvs!

tautos
kokiu

bet
viskas ge-polanderiu

Už Lietuviu prilankoma 
vienas neap- 

džiabo” idant ga- 
Didelis

’ ■ ..... "" ' *.............

| GEDLY VUMAS į
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Gedlivumas ir dorybe. 
Moteriszke didžiausia dorybe.

Viena isz didžiausiu dory
bių yra nusižeminimas ir ged- 
lyvumas. Didžiause yda, ne
dorybe yra begediszkumas. 
Ant kiek nusižeminimas, man
dagumas, gerdusznumas puo- 
sze žmogų šutei kilioje jam pa- 
guodone geru ž'moniu, ant liek 
begediszkumas, savmylisio že
mina jin ir daro panaszum gy
vuliui.

Geda, 
(karima) kariumeniszka. 
reivis at.bojei.itis apie 
mi, vėliava, 
kariauje ir didi nuopelną pa
daro del savo tėvynes, del sa
vo vieszpaezio, kuriam tarmiu- 
je, del szalies kurioje gyvena 
ir už kuria kariauje, teip ly
gei ir žmogus atbojentis 
ta garbes žymi geda 

gyvenimo,

notemys ir neatbos ant ju.
Vaikai kalba žodžius bjau

rus, nemoraliszkus, nemanda
gus suvis be gėdos, suvis be 
apsarkimo veido, gimdytojai- 
gi girdėdami savo Vaikus

v • ar 
prasikaltusio 

vaisiu

pažiūrėjimas tėvo 
ant 
daug didesni 
negu kapojimas

motinos 
kud vkio 
atnesza, 

nemielaszir-
dingas, bei keiksmas. Szveluus 
godijentis žvilgtelėjimas tėvu

bjauriai kalbanczius teip pat ant kudykio prasikaltusio ap

Didžia use yda, 
yru

tai kaip kad vėliava 
Ka

sa vo zi- 
su dviguba narsa

apie 
ne pada

rys savo gyvenimo, kuriame 
nuolatai su visokiomis pagun
domis kariauje, nieko blogo, 
ne pasakys bjauraus žodžio. 
Žmones iszaukleti be tos dory
bes nusižeminimo, gėdos, ro- 
pažinsta rubežiaus mandagu
me, nusižeminiinc, žmogiszko- 
je priderysteje.... Esąs jie 
bjaurus, 
dagus pasielgime 
ui kalboje.

Vos keliu nedeliu senumo 
kudyki moteriszke paėmus ant 
ranku privalo temyti idant 
elgtis su juomi pridereneziai 
mandagiai: ar tai veizint ant 
kudykio, 
akyveizdoje esti.
vienok veikesi suvis prieszin- 
gai. Musu vaikai auga njio sa
vo mažumes arba kudykistes 
be jokios gėdos, be jokios pri- 
veizos gimdytojiszkos, kurie 
labjause tokiame karte kada 
kudykis turi kelis metus, 
valo inkvepineti in ju 
dvase dorvbes 
gedlyvumo 
teisingumo.

Musu tėvai 
atboje.

Motina laiko ant ranku lai
dyki suvis neveizint ant 
rūbeliu, ar jie stovi aut kudy
kio kain reik ai* ne....

Bovijesi vaikai šluboje, bei 
ant ulycziu be jokios priežuros 
ka nori, ta daro, o nieks neat
kreips ju atidos ant to, jjg 
laikais elgesį bjauriai bege
diszkai.

Nuojkim tik in 
kokio miestelio ar mieste czio
nais Amerike kur daugiausiai 
gyvena Lietuviu, (apleiskime 
ungarus ir lenkus, o ten 
sime aiszkiai patemyti, kaip 

mli s u

szulksztus,
J

Esas 
neman- 

o da arszes-

ar tai ant tu kuriu
Pas mumis

pri- 
jauna 

mandagumo, 
nusižeminimo ir

suvis ant to ne-

.no

ta dali jai

gale-

nesi- 
jogei ju kudykis 

teip begediszkai yra 
mas.

Atsitinka kokis bjaurus at- jog kitu kartu to blogo

su neatbojiinu klauso ir 
gėdijo suvis,

augina*

uždegs Ugne ged- 
, pulsis *prie 

Į’imdytojn |»raszydamart dova
nojimo jam, prižadedlihuis,' 

i nepa-

Šarkius jin, 
lyVumo ir, t i k ra i 
<r n

jam,

kelti akis ant žmogaus.

Sziadien gi 
nusiszvp- 

žingeidumu

sitikimas, visi apie jin kalba... darys, tas szvelnns: žvilgtelėji- 
ne- 

apie nauja 
kas

apie jin jam, jog

Nors maža turiu vilti jog 
visi szio žodžiai nenuejs ant 
vėjo, vienok vis viliuosiu jog • 
bent keli užkrys in szirdis tė
vo ar motinos, kurie perskai
tys szi straipsni gražaus pamo
kinimo ir jeigu seks bent lie
ku rios punktus to pamokini
mo nesigraudips iy pasakys ; 
jog yra teisingi ir,, nąųdingi; 
negali teisintis negajejimu tęip 
elgtis kaip ežia paraszyta,,peš , 
neteisybe, galima kožiiai mo
tinai ir tėvui, kurie patys pa- 
žinsta gedlyvuma ir mandagu
mu, ne yra tame jokios sunke-

kaipo apie dalyku akyva, 
paprastina, kaipo 

bet mažai 
saugojesi to, idant ir 
teip blogai žmones nekalbėtu.

— Kas-gi yra, 
dagumas isznyko tarp žmonių 
ar. jau akis žmonių

I
moteris ir 

ant kriksztinu, vestuvių, 
kokios kitos zobovos, ten kal
basi apie szi, apie ta....davad-
niai, mandagiai linksmai ir 
gražiai, kad net gražu paklau
syti. Bet sztai vienos, bei vie
na isz tarpo kitu iszlenda su 
begediszku szposu.,..

Ir ka? ar ta begėdi visi su
bars, iszkolios? Ne! dažniau
siai visas susirinkimas 
prunksztele judkais, nes jiems 
tas patinka, na, ir kiti damety- 
dami po žodeli, 
tokia begcdiszka, neprideren- 
czia kalba, (lydina jia. 
jauni ir neapsarksta 
jimosi, klauso senesni ir neuž- 
draudže vedimo nemandagios 
kalbos, juokėsi isz tos senesnes 
moteqszkes, nepamislydnmos, 
jog tuom bjaurimi paezios sa
ve ir merginas, ymanezias pa- 
veizda isz senesniu.

Negalima sakyti, jog jau vi
si neturi godojo ne; tie kurie 
iszauginti dohii, tie in kurios 
tėvai ir auklėtojai inkvopia 
isz mažumes dorybe gedlyvu- 
ino mandagumo, tas atsikreips 
in szali, užims su ranka 
idant negirdeti begediszku žo
džio, tas užsidegs 
ne gedlyvu m o ii’ pames 
būti tarpe tokiu, 
dereneziai begediszkui kalba.

Ir klausiame, kodėl gedly- 
vumo ne yra tarp žmonių vi
suomet ir visur ? 
go, isz kur jin parszaukti

Sunku, 
žmogui atrasti tuos 
jeigu gimdytojai jio tuomi ue- 
aprupino kudykisteje.

Gimdytojai suvis negali 
kalanti nuo kudykio paguodo- 
nes ir dekingystes jio del sa
ves, jeigu kudyki neaprupino 
savo labdarystėmis, neaprupi
no jio kudykisteje tais nesu- 
dildomais iždais, kurie ant vi
so gyveninio jio duszioje pasi
lieka ir neiszsisemo niekados...

Musu tėvai vienok kaip an
gina savo kudyki ? Už menka 
prasikaltimu kudykio iszpila 
visa maisza bjauriu žodžiu 
keiksmo, na ir jau mano, kad 

iszsikei- 
o nežino 

I 

skriaudos 
kudvkiui «/

atsitikima...

nr jau man-

liejau ežia
svilininio godos 

Susiejna v v ra i 
bei

visas

vieton nuvvt

Klauso 
isz gody-

ausi

szventa ug- 
nora 

kurie nepri-

Kur jis din-
♦ • • • 
tam

1

tikrai sunku
skarbus

re k

yra auginami musu vaikai 
kaip jie elgėsi ant gatvių, kad 
žmogui praejnancziam akis 
isz godos svyla graudu .matant 
paezioje kudykisteje jau 
gadyta jaunumeue; 
kinesių to visko, 
kai be jokios teviszkos draus
mes ir priežiūros voike ir kaip 
jie elgėsi, nes geda, o ir kož
nas praejgis mato ju elgimąsi 
ir girdi ju bjaurus žodžius, nes mas žmogaus 
nopraleidžo jie 
žmogaus keliu praejti. Rodosi 
žodžio da isztart gerai nemoka 
o keiksmas bjauriausiais žo
džiais pylasi isz burini; pen
kių szosziu motu, purvinas ap- 
dryskes, veidas kaip kąd l>ar. 
minoriaus nepraustas

praejnancziam

pa- 
neiszreisz- 

ka toki vai-

davadnesnio

minoriaus nepraustas kad 
szidksztu pažiūrėti, o jau ra
dos gala numesto cigaro, 
gutes degina ir rukov... ,

de- i

/I " K V- ’ l’ ’ ! ’ . 4 «,

Stubosia pats tėVgi alų ir 
degtino gere ir vaikam nežįu-( 
rint kad da maži, keliu piete
liu vos, duoda ir pratina in, 
gorima, kurie paapgo jpp ii?gėrimą, kurie paaygo 
pats pradeda, nematant te^
vams, gerti, o neturedaipj. už 
ko pradeda vogti ir ant gulo 
K - . A k f a a *

kas iszeina ir kokios pasektos
buna tokio neątbolnumo, tokio

A ' A.' Z

netęmįjimo tėvu ępio, įnaginis
ma vaikęliu? Ne vaikai įszeja

blogo, kiek 
sau ir

tokiu budu iszplude, 
ko bus užganėdintais, 
kiek 
daro patys 
savo.

Be gėdos ka vertas gyveni-
• * •• •

Kaip kudykis gali iszaugti 
ant doro gero žmogaus, jeigu 
paezioje sao kudykisteje go
dos neturi?

Už prasi kaitimą kudykio, 
ar tai dideli, ar maža, tėvas ar
motina privalę) saugotis nfcy-
ve iždo jo, kudykio užsidegti 
padukusįu rūstybę ii* keikti ku 
dyki, prĮvalo nubausti kudy- 
lęi, J)pt apbausti teip, idant no- 
nuikįntu jame, o
_ , • * ’ . • S ■ ' I, ' ♦ v 1*5 ■' ; M

Viepus pasakymas in kpdy- 
ki, “ar tau no sarmata prba

padnkusįu rūstybę ir įnikti ku

ki, jjęt nebausti teip, idant 
» da didintu

| ujausmagedos.

geda, jog teip paduijęi, ar ne
sigėdiji toj... gali daug dau
giau painaęzyti, nęgu ,rūstybe 
ir bjanyus žodžiai keiksmo,.

^ęląnt nioįeti auklėti, vąi-
kus, bh'ina reike. is^mokti pu- wJa m a • •«

vaikais reilęc, būtinai apsieiti-
yąmdiye^i savo rūstybe; su

ant niekszu, latreliu, piktada- neti szvelniai, be iszroi^kpxe- 
riu yra tam kalti, o tėvai auk
lėtojai kut‘ie suvis netęrnije

jimo jiems savo ruątybes, jei-

ant,to, jog,per savo nęprtvei- dorybe gedlyunxo, 
za ęr netemijima, žudo savo nuo A \ J, . n 
vaikus neatsimindami font to, kisies iszvystineti jam0 Jaus-
za ęr netemijima, žudo save

iog ir kudvkis ateito.'toin nnt

gu kudykije nębu.s sungiiĮcįiita
’ r i joigu bus 

paezios; jyy nįuusiop,
r t 

vr ion ties

i

mn i inrrnrln (yihyia

mas nopažadinoje szirdyjo ku- 
o tik pažadinėjo 

primena 
blogai, už 

ka pradeda gailėtis ir saugoje- 
si dauginus (a “bloga” atkar
toti 1K! isz baimes,'o isz gėdos; 
baime privorezia 
luoti tėvams ir i 

vieton 
rustu bandymą 

nes nepažino 
damas godos iszcjna ant netei
singo ir blogo žmogaus, 
mot szveluus 
pat kudykistes iszvysto jame 
szveneziausias dorybes 
kiaušius jausmus ir teip augin
tas kudykis iszaugs ant doro, 
teisingo mandagaus žmogaus.

Seni žmones pasakoje be
veik visi, jog seninus buvo 

g didesnis gedlyvumas 
tarp musu sen-

dykio baimes, 
jausmus gėdos 

padare

melavimu; 
jin geru per 
darome blogu

ir

bloga

knęlyki me- 
iszsiteisinet i

padaryti
J

kuo-
apsiejimas nuo

visi, jog 
didesnis

pui-

dau
tarp žmonių 
tęvi u.

Sztai kaip sako tūla sena se
nuke: “
tu gimdytojai pasakė, jog isz- 

ged os in 
isztisa 

per

Man kaip pirmu kar-

leis už vyro, tai isz 
girria pabėgau ir per 
diena ten slopiausi, o 
lias • siinvaitęs gedyjausi

ke-
pa-

H

yra tame jokios sunke
nybes, o prioszingai da daug 
sau palengvins 
ku, 
paklusnu ir geru o su juom 

turės ergelio....
Tie kurie skaito teiksis su-

• • * • * «[prasti jog daug imsies slėpėsi 
.ko žo- tame straipsnije, nes visko įcsz- 

nopadarvs reiszkti kas yra mislysia ne

iszaugi ntas

” <vi .1 
dien-gi mergiuke 13—14 me
tu senumo suvis neapsarksta 
ir nesusigedije, jeigu jiai apie 
jaunikius primysi....

Seiliaus, gryžus kam isz ka
lėjimo visi pirsztais bade toki 
žmogų ir jis pats nedryso akiu 
pakelti isz gėdos, 
gryžta isz kalėjimo 
sojentis, o kiti su
klauso apsakymu isz jio pikta- 
dariszko begedisžko gyvenimo 
apsakyme apie priežasties pa
tekimo in kalini, Apie jio to
kius pat nedorėlius draugus, 
piktadarius.

Vienok žmogus
pridereneziai iii* kurio dvasia 
gimdytojai <la kudykistojo in- 
kvopc dorybias gėdos ir man
dagumo, tas gedysis visko kas 
yra blogu ir bjauriu, t; 
sakys bjauraus begėdi 
džio, o da labjaus i 
nieko tokio, kas 
Ir misi is blogos tokio žmogaus 
veidą apsalki na, 
tu bloga (larancziu 
ke nesniaguma ir 
szi os.

Todėl tai

auginime vai
nos per tai kudyki padarys 

ne

nepa-

yra gedlyvu. galima.

matvmas k i- 
jam sntei- 

sopuli du-

Duok Dieve idant 
bent vienas kudykis per tarpi- 
ninkyste savo gimdytoju pasi
naudotu isz szio pamokinimo 
idant szio mano žodžiai neatsi- 

f

TU 
lo kiek 
rai auginti savo vaikelius, pVi- 

priesz viską 
in jaunas dvasias kudykiu go
dos ir mandagumo doras, o ku-! 

tais dvi 
im

gimdytojai priva- 
ilodami rūpintis ge-

valo inkvepineti

dykini pažinaneziam 
dorybias, nesunku 
kvėpti ir kitas, o teip

bus
augin

dami kudyki gales būti tvir
tais, jog ju kudykis iszaugs 
ant doro žmogaus, aut džiaug
mo tėvams ir naudos žmonėms 
ant mindos visuomenes.

s

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Du nauji veikalai. Notos del piano.
Lietuva Brangi* ir “Kas Nuramys

Mano Szirdele* duetas
Abu veikalai su prisiuntimo tiktai $1. 
Siuskite doleri registruotam laiszkc ar 
Money Orderi, fctempu nepriimu.

J. A ŽEMATFIS, Iszlelstojas.
315 S. West St. Shenandoah. Pa.

musztu in duszias skaitytoju 
kaip kgd žirniai in siena.

DIDELIS BALIUS.^ 
New Philadelphia

Atsibus Ranedelio vakaru 12
diena Apriliaus ant Narijaucko 

New Philadelphia, Pa.
Balius parengtas del paszial- 
pos biednos naszles Mares Ja- 
neleviczienes. Grajys Lietuvisz 
ka orkestrą.
♦» *• ,>.)(*.
15c.

sales

Inžanga vyrams 
Moterems ir merginoms

GREITA
Silpnybe*, paeinančio* nuo poraidifbirno, pailgimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, Mkausmu strėnose, yra greitai pračalinatnos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
Draugą Beikalo,,

Šeimynos, kurios karta dąžinojo jo veikiančiu jiegp, dauginus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Ihiiu-Expellerls ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

<|a 'JkKTCKCOrt (Ikaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose nptiekose po JJoc. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
Jeigu ant pokelio nėra vaizbnženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

Visose nptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. A CT. RICHTER & CO., 326-330 Broadway; New York

VYRU
LIGOS

*

fr-ww-flrwi. 1-ri-rwwrwww

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metus invairlas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug* 
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairlas Ilgas 
pacinanczias nuo ncczystumo kraujo. Atsisžaukito ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kai ir I,cnklszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.SKAITYKITE “SAULE

Pirkdami guminius avalus del mainu,

rciszkia
j u

■ IX v
ka<

Jus suezedysite piningus?*

S® • .

________ nes uRaudoPaS Kanjmolys” 
yra Upogoriapsis ir laikys kuoilgiausiai.

ĄBaUj

■'t r

I
Pirkdami guminius avalus del mainu, visada žiūrėkite kad ant ju 

butu fabriko žyme “Raudonas Kamuolys” (Red-Ball).

Ii
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iBALL• t’ ♦
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BAND
" "W y " įt

Žyniį^Rfludoiia's Kunniolys” yra szspausta ant kožno bato aulo, o 
toipgi ant užpakalio ir pado kožno

t
M

pus-baczio (Himiner) ir czeveryko n 1 • 1 A 1 t
* !;

, (įopac). Galima gauti baltus, raudonus ar juodus. Avalu uBall- 
Band° batai yra drueziausi ir smagiausi isz visu, kokius tik galite gaut.

ar juodus.

J<ada pirksite žiūrėkite kad butu ant ju žyme “Raudonas Kamuolys0.
Band isztisi padai yra padaryti specialiai del mainieriu darbo. Je ap
saugoja poretkus ir yra taip tamprus ir dtuti, kad nei asztriausios ak
mens hr anglies kriaukszlos negal ju‘ perpjaut, nei perpleszt.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
1

t

* J,1'.4 f? M b*

i i C ,7 ' # ■■ J

414 Water Street, Mishawaka, Ind.
Instaiga, kuri burnok* ^iUJouus dvi gerumo,,
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^VILKAI

Buvo tai metuose 1878,, ka
da vieszinausi kaipo keliolikos 
metu vaikinas pas savo de- 

gyve- 
girriu

vaikinas pas savo 
ilžiu gilumoje Lenkijos 
uanezio, tarp dideliu 
lauku ir pelkiniu balu.

naminiams gyvuliams, ked net 
szurpulis pereme mano visus 

Vienok nesilioviau 
bepraszehs ligtol, pakol nepri- 
žadejo man, jok paims.

Užtekėjus menui iszvažiavo
me in girre Roges buvo pla- 
czios. Nuvaževome pas girriu

sanarius.
mano

užveizėtoji trysia: Dėdžius asz 
Žietna buvo szalta, o redyto- ir randytojus Motiejus.

jas turtu pers peji nėjo, kad sze- scdo.in roKes lla I,ntsai
inb mete bus daug 
vilkais.

bėdos su

—7 Kaiptai! — kalbėjo po-
— bene manai, kad 

negu
nas namu
szimet ju busią daugiau 
kitais metais?

— O, — atsake rodytojas 
nesunku dauggalis pono, u. 
atspėti; nes niekados da ne ma- 

tiek vilku pėdu kiek szi 
kunigaiksztiszku

y

Gyvi su didžiausiu inirtumu 
vijosi mus.

— Drąsus! tarė Motiejus.
— Tuogerinu. — atsako de-

džius.

I

TRUPINELEI.

ju nudangysi- 
Užveizdetojas

Didžioji Petnyczia
i •

* 

t*
■ I Paryžius,-**’ Konia po vi-

Yf 
'tt"

>wil

‘h!1
■11 #

!*■ '
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į ■■
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zetojas girriu su t riję i s 
bernais, asz 
tarpa dėdžiaus 
jaus ant užpakaliniu 
kiti susėdo in

Czia tesi su viepti 
užvei- Antanas suvis

savo 
insispaudžiau i n

ir užveizdeto- 
sed viliu 

priszaki ir ant
vidurio rogiu ir visi szeszi ju-r*

• s diliomes in girre. Visi buvo ap- 
iaj siginklave buvo ui dvivamždos

ežia u 
met.
miszku nuo szalies t i riauk io ir 
vilkdaubu kasnakt daeitinejo 
staugimai, tartum isz szuninin- 
czios pamirszto per užvei
zėto ju.

— Juk kuningaiksztis liepe 
pernai instengti

IsZ

pamirszto

muszkietas 
: mis.

užtaisytas kulko-

— Kad prisiartinome
teip vadinamas vietoves “ 

asz ir iszvydau czion
be

tartum 
nakties

daubos”
bei ten tarp pliku kruinu 

žiburėlius, 
vabalėliu

— Daugiau 
me! — pritart* 
girriu.

Urnai pirma poru arkliu mu
syk iu i n szali. 

nelaukdamas
prisukimo, pasikėlė skubiai at
sistojas plauksztelejo smarkiai 
isz botago ties arkliais, kurie 
szoko urnai kaip kad isz ugnies 
pirmyn, kad mes visi vos isz 
rogių neiszlokeme.

— Vilkai prieszai mus! — 
paszauke važniezius ir pasuko 
arklius nuo platkelio ant siau
ro girinio 

link smarkumu

visi
i

Ir ežia ant kryžiaus kaneziuosia mirimo, 
Kristus iszjuoktas ntio pelubujy, 
Maloniai k lauko latro iszpažinimo — 
Metavojuirėžiam žada rpju......

Stebukladaris rankos vinimis prikaltos, 
Galva erszkeeziais sužeista skaudžiai, 
Kraujeis aptekus akys dangun pakeltos, 
Apleistas nog visu szaukia graudžiai: 

Hli, Eli, lama Sabachtluii?........ Mirszta,
Galva nusviro žemyn ant kiūtinės,
t i

H
*

vilk-

kelelio;
žaibo

musu akysiu pilkai
veikslai vilku,

didžen me
džioklėn ant vilku ir ant tos 
medžiokles sukvietė 1 
maskoliszku saldotu, kurie vie
nok ne vieno vilko neužmusze.

— Ha, ba, lin, — nusijuokė 
Motiejus. — Žinomas 

daiktas, kad varnas varnui 
akies nelesa, o maskoliai vilku 
nežudo nes bene ne vis tik tiek, 
ar vilkas, ar maskolius?

— Nepasakok Motiejau to
kius niekus! — bare ponas na
mu raudy toju, apsižvelgdamas 
su baime 
kia sznekta kvėpė?

Ak! žinau, jog kazo- 
kiszkom nagaikomis — žinau 
asz ju smoka — nemažai prira- 

, kuomet tai 
u dauggeliu ponu iszejova i n • • •

senelis
varnas

; žibanezius
szvenjoniu
nike zibsojimus.

— Vilkai dabar neramus
ir jautrus labai ir tykojo ant sa

daugybe vo au^u’ —kalbėjo raudytojas
Motiejus.

— Susi rinkinėje jie 
in didele gauja — 
veizetojas girriu -idant visiem 
užpulti ant musu.

Mikuti — atsiliepe 
džius in mane prarikdink par- 
szeli.

dabar 
atsake liz

de-

tu žinai kuom to-

žinau, 
nagaikomi

jog 
s —

gavau 63 miduose

gurias... ir...
— U Ii! tvlek tu nesusival-

deli!
— .Jau tuniu malszei — bet 

vilkas ir maskolius tai vienas 
velnes piktadaris, ir tame ma
nes nieks neperginezis.

— Taigi, pasakoji, kad vil
kai insivelse? pėYmaift^ daly
ku kalbos.

— O teip! Medžiokle atlikta 
pernai per maskolius iszžude 
visas stirnas, kurios skriaudos 
nebedaro, o vilkus paliko. .

— Hm.... — tarė ponas na- 
reike pasikalbėt su nž- 

kun iga i k szt i szk u

]szpjovė: paskutine

mu 
ve iže tojum 
miszku....

Ant rytojaus rytmetij ateina 
landytojas ir danesza.

— Dauggalis pone! Vilkai 
atlankė kaima artimiause ir 
pas ūkininką Jokūbą gyvulius 

karvuke,
versziuka ir visas jxmkias ave
les — o kudliu ant kurio nuo 
senei medžiojau, kad ant musu 
lauku kasnakt patsai medžiojo 
ant kurapkų ir zuikiu, in szmo- 
tus suplesze. 
girdėjo kas
mo, bet bijojo isž grinezios isz- 
eiti, nes vilku buvo, tartum 
tuntas maskolių lenkmeti.

Szlektai! — atsako ponas na- 
Reike padaryti

Tu Motie-

Jokūbas viską, 
veikesi ant j 10 kie-

didele

li un i- 
gvvus

m u.
medžiokle ant ju.
jau pasirūpinkit tris parszelius 
iszmety^ime juos po 
gaiksztiszka girre, bet
paimsime su savim — liepki 
parengti ketvertu arkliu in pla- 
czes rogt*s, naktis bus szviesi 
mėnesine o medžiokle bus nau
dinga.

Prisakymas pono kaip berną 
tai, likosi per randytoju iszpil- 
dintas. 
juokėsi

Senam Motiejui akis 
nes ir jis 

dalybas medžioklėje.
d jau tyledamah o ant galo atsi
liepiau: 1

— Dėdžiųtif Ar ir mane dė
džius paims ant medžiokles.

— Ar tu nori ant medžiok
les? Kibą spiegti iszvaduotum 
nuo smerties, vaike? Ar tu ži
nai kas tai medžiokle, arba isz- 
sirengimas ant vilku, kokis pa
vojus gramo žmogaus gyvastei 

apsiaubirne
tu kraujegeriu bestijų?

Ir pradėjo man 
apie stipruma tos žvieries 
drąsumą kadmi buna 
gaujoj ir apie pavojingumu,
kokis grumo žmogui užpultam 
peir vilkus, arba gyvuliui kaip!

X A. • Ak Wklwl • Iw Ak JK « 5 k. "f« k Al R A M. |

y turėjo imti
Asz sė

besirandaneziam

Suspaudžiau pvrszeli ir 
pradėjau purtyti, kad net eme 
visa gerkle žvigti:

Ant sužvigimo parszelio 
siliepe g 
vilku, 
gaudau.

^viegink da labjaus.
Parszelis žviegi* 

graudingai, kad net man 
gailo mažiutelio.

Sztai su vienu sykiu užpaka
li ant kelio
gauje vilku, asz pradėjau skai
tyti viens, du tris, 
kur tau suskaitvsi

at- 
ii rioje balsai staugimo 
kuriu asz labai persi

sztai su 
sumirgėjo 
juodi pa

su pasiutiszku- 
mu metaneziusiu link arkliu.

— Mes juos užpakali palik
sime*! — kalba Antanas — pa- 
liaisiu arkliam vadelius.

Szovejai szauti negalėjo bai
mindamiesi perszaut ark Ii Ar
kliai paliasti bego kaip tik in- 
kabino. Pavojus vienok ro
dosi didesniu da, nes vilkai tar
tum suprasdami ka turi daryti 
bego gi re stengdamiesi už bėgt 
arkliam už akiu.

daigu jiems butu 
užbėgti kelen, 
mums visiems szlektai, nes vil
ku buvo dauginus negu galema 
buvo
mijas datyrtas senas Motiejus 
jog pavojus, mums visiems, 
ypaeziai arkliam gramo, 
sznabždejo Antanui in ausi.

— Arkliai asztriai,
leiski ant

Pavojus vienok

pasisekus 
tuomet butu

priliaisdineti.

inams
gramo

kaip tai 
pa-

pasirode didele

keturi — e, 
, kad antsyk 

pasidaro teip'daug, kad ir ne
suskaitytum, o visi tokie bai
sui sū-atvartais:Wakrais vijosi 
musu roges.

— Antanai! — tarė dė
džius važnycziu — leisk arklius 
ligeriszcze.

Važnyczius atsižvelgė in už
pakali, potam macziau gerai 
kaip padare 
ženklą ir szvistelejo pro 
liūs botagu.

Vilkai jau buvo tik nuo mus 
per kokius szimta 
macziau dabar baltas iltis rau- 

žibanezias
Szaltas

— tare

macziau 
botagu k rižiaus 

ark-

žingsniu:

domis liežuvius ir 
isz po kaktų 
szurpulis perliego per visa ma
no kuna.

Kada jau buvo suvis arti nuo 
musu rogių dėdžius paszauke.

— S^aut!
Dėdžius, randytojas Motie

jus ir užveizetojas girriu ramei 
iszszove i n vejanezasi 
vilku kada tris bernai

temingai 
idant vilkai neužbegtu arkliam 
už akiu, t.y. nepastotu 
kelen, nes katras isz 
mėtėsi in szali link arkliu ta 
guldė ant žemes lavonu.

^žuviai ėjo vienas po kitam 
o durnai beveik suvisai užden
gi nėjo nuo manės, t. y. nuo ma
no akiu gauja vilku 
kožnam szuviui krito, ka liudi
jo nuolatinis kaukimas.

zetojaus

akis.

randytojas Motie-

gauja 
užvei- 

veizejo,

moms 
vilku tik

y kurie po

Pate-

pa-

naujai

I

naujai pakaustyti 
ežero.

»

Gerai! — atsake Anta-
mis.

Antanas
re ir visus jos ne tik kelius bet 
ir kelelius, urnai pasuko velei 
ant naujo siauro kelialio ir pa- 

zovada kad 
oru leke o ne

gerai pažinojo gir-

leido arklius visa
roges tarytum
cziuože žeme užklota storu kau 
ru -balto lygaus sniego.
viai puolinėjo jau tik retkar- 
ezeis nes vilkai bego tankumi- 
nais, toli nuo rogių, nuolatai 
stengdamiesi dasigaut prie ar
kliu.

Iszvažiavome isz miszko 
prieszais mus dideles lygumos 

blizgėjo nuo 
buvo 

stiklas ir tik

toli nuo rogių

* W- Szū-

y

užszalusio ežero
szvisos meno, nes ledas
lygus kaip kad
v ie tom i s I >a 11 a vo an t j i o lopą i 
priszalusio sniego užneszto ve
ju.

Czia vilkai

apsakinėti 
ir 

didėlėje

Želne sudrėbėjo, szviesa saules temsta, 
Pasauki paymta baimes inirtincs....

Jau baigėsi dienos tteczia valanda 
“Troksztu!” — kalba Vieszpats auka akytas 
Apsiaszaravusias akis dangun kelia da, 
Ir meldėsi už budelihs — Nukryžiavotas.

Karalius svieto apvainikuotas erszkecziu, 
Numirė ant kryžiaus tykiai, ramiai — 
U kabo, kaipo auka žmogaus kalėziu,

ru

Avinėlis Dievo užmusztas nekaltai......
Vakaru szalije ajkszte krūmai parausta
O/i

Ant jo kabo Sūnūs — po jo motina alpsta
ūesoje pažaro kryžius matyti,

r

Kas tur tokia szirdi, kad nesusigrandyti ? 
O verk krikszezionie, liek aszaras gausias, 
Nes už tave Vieszpats Ki'istus kentėjo, 
Tas visas kanezes didžias ir baisias, 
Už tave Jis savo krauju praliejo!

y

A

BALTRUVIENE.

Tai-gi Alleluje jau atėjo, 
O Gavėne nugarmėjo

Bet sziadien daug

3

f

f

a• sa Turkije kylo nauja revoliu
cija prieszais allijentus, tik 
Konstantinopoliuje malszu.

§ Dabar gulima atlikti ke
lione hm aredplanu isz Londo- 
po in Paryžių i n 2*/į valandas, 
b vandeniu nžyma septynes 

, , f valandas.
■ f § Indijoj žmogus negyve

na ilginus kaip 26 metus.
§ Knžna karta kada didelis

f

! / 1 uzynia t

DR. I. W. HODGENS
Specialistas užsisenejusiu ir 

* kroniszku ligų. Ateikite in ten
pasažierinis laivas perplaukė esate tikri kad aplaižysite

tai apie 
i r to-

per mares, tai suknia 
3,000 szmotcliu stiklu 
rielku. J
.. .. j - - - - .. ■■ -------- - - -n.---------------

DAKTARAS NAMUOSE.
Tik ka iszejo 

nauja knvga:
K n y gi 1 te j e a p ra szo 1 n a 

vaistiszkos 
lapai

isz spaudos, 
Daktaras Na-

muose. 
visokios 
szaknis, žiedai, 
nuo kokiu ligų yra 
kaip vartojama, 
kais užvardijimais taip, 
kiekvienas gali juos gauti bile 
aptiokoje.

teisinga rodą ir aexpertisžka 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratikos. 

Ar esate ncrviszki, iszvargia, silpni, 
be pajėgos, pailsę rytmetljc, trotinate 
ant vogos, be pometies, sarmatinates, 
lengvai pailstai, naravus, 
akis, raudoni papuczkal, 
parvargęs, silpna streina,
gerklėje, kaulu, stokas energijos.

'Jeigu esate silpni, nerviszki ar llguoti 
ir t. t. {tat nedarykite

vaistai i r ateikite ir paslaptai pasikalbėkite su 
Su lotvnisz- 

kad
I 

aptiokoje. Boto yra daugybe 
goru pamokinimu, slaptybių ir 

Tokia knygute yra 
Kaina 

(A. 23)

Inpuoles 
iszrodantlB 

skausmą

receptu.
reikalinga kiekvienam.
$1.00

žoles

v

M. KUKAITIS.
451 Hudson Ave., 

Rochester, N. Y.

I klaidos ka kiti darė,

manim.
Naujausias moksliszkas būdas del 

gydimo kroniszku, nerviszku, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles ir specialiszkas 
ligas privatlszkam padėjimo.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikome.

DAKTARAS HODGENS,
Didžiausias ir gerinusias intalsytas 

Yncdikallszkas ofisas.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig 9 vai. 

Užima visus tris floras.
124 S. Mnln St. Shenandoah, Pa.

Nedaliomis: 12 vai. lig 8 vakare.
Teisybe sunku rasti gera vyra 

Ba ne daug juju czion yra, 
O tasai ka iszmiuti turi, 
Tas ant merginu nežiūri, j 

Bijosi maitelia užkabinti, 
ir ant ženybu kalbinti, 

Ba czion užaugus mergina, 
Tai del josios niekad nė bu

na gana.
Nuolatos lakstytu, 
Guma kramtytu, 

Vyro neprižiuretu, 
Ant jojo nepa i setu.

Juk kad vyrai butu szviesesni, 
Turėtu ir gilinki geresni, 
Ba yra ir geru merginu, 

Katros neiszjuokia vaikinu 
Bet reikia būti davadmi, 

Ne paikszu. 
* # •

Vienas singelukas, 
Nedidelis vaikinukas, 

Su boba faitavosi, 
Smagei rupeziavosi, 

Vaikinas su deszimts pirsztu, 
y

y

B

Zmogue kasosi galvą, i 
kad palengvint niežėjimą. Į 
Kasįmasi pasidaro papro- ' 
r’“ — ■’ * "
sosi nejučioms.

kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka-

• • v » « 4Bet jis
žino, kad jam niežti, ir
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimu galima 
lengvai prašalinti. Nebus

tą niežėjimu galima
• - % T •

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir'kitų nesmagumų,

y

įvykstančių nou pleiskanų.
RUFFLR8

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos vis.as pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 

markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

Ji nesugadins nei jautriausios odos.
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pacto 
f

F, AD. RICHTER CO., 326-330 Broadway, New York

*
' Į "Sm t i

r a v

poryt ne
galiu,

Ba ir laiko neturiu, 
Tiktai biski pavinszevošiu 
Savo velijimus atyduosiu

Tegul Dievas visame laimina 
Tegul nog nuopoliu gyna, 
Ir sveikatoje visus užlaiko, 

Nog seniausio lyg mažo vaiko.
Suteik Dieve sutikima ierp 

poros, 
Veski visus ant kelio doros, 

Idant poruoti mylėtųsi, 
Sutikime laikytųsi.

Valkelei tėvu klausykite, 
Senatvėje ju ncapleiskyte, 
Ba kas tėvus paguodoje, 

Ta Dievas laime apdovanoję.
Christusas isz numirusiu 

prisikėlė,
c,

J*) J

»

jau pavyt musu 
nebegale jo, nes važniezius mo
kėdamas puikei valdyti vade
lėmis arklius laike visus lygei 
kurie asztriomis puvivtwv>i»»'>, 
bėgdami smagei riszcze, kapo- ir Jd mus czTon butia pataisys

1SZ
y

patkavoms

jo lygen pavirszinen ledo ir bu
vo tvirtas žigije.

Ant rytojaus po tam 
girrioj atrasta asztuoni vilkai 
užmuszti, o daugybe kruvinu 
pėdsekiu liudijo, jog likoš dau- 

, kurie da nusi
bastė in tankumynus, idant ton 
savo gyvastes užbaigti.

Po keliu dienu vėliaus likos 
instengta piescze medžiokle 
prie dalybų daugelio žmoni t, 
kuriu prisirinko ir isz aplinki
niu kaimu, kad beveik visa gi
ro perėjo eilėmis ir ant ilgu me 
tu vilkus isznaikino.

gelis pažeistu

piescze

likos

Žmonis nog vargo pakele

Maldas praszancziu iszklausys 
Bet prie musu maldos, 

Dievas nori ir pataisos,
Ba kitaip maldų neiszklausys 

Amžinai mus praskandys.
Dabartės visi linksmykites. 

Ant tos szventes džiaugkites.
Jeigu galite gaut?

y

Jeigu galite gaut? biskuteli 
atsigerkit, 

Tiktai nepasigerkyt.
Tegul kožnas gieda Alleluje, 

Del zobovos kiauszus kūle. 
O bus geriause, 
Ir gražiausia.

Bobele su karsztu vandeniu 
Vai kinelis neapsi leido, 

Dave bobai ir ne paleido, 
Ba tai maita, drūtesnis buvo, 
Tai bobos naguosia nepražuvo 

Bet bobele žemski parvedė, 
Ta vaikinei! in koza nuvedė, 

Padejavo ir pastenejo, 
Bausmia užsimokėjo, 

Net 32 doleri tikus,
Bet kerszino, jog da bobelei 

užskus,
Gerai kad Dievas nedavė 

kiaulei ragu, 
Tas pats ir bobai pajiegu.
Ba kad turėtu pajiegas, 
Tai vyruezei nobutu kas, 
Kasdien musztine kiltu,, 

Pliektu vyra kiek tik tilptų, 
Už tat liežuvis stiprus, 

Pervere kožna, ba asztrus
Su juom tai daugiaaše jos 

kariauja.
Ka tik ant jo pagauna.

Kad ant svieto valo turėtu, 
Visa svietą augsztyn apverstu. 
Niekas spakuinai neiszsedciu, 

—---- i-------------------—

KUR BUNA.

DYKAI VISIEMS.
Britva “Gold Medai” padirbta 
isz geriausio Anglijos plieno, 
gvarantyta, puikei padirbta, iKf 
naudojama per balbierius. Bus gj 
iszslusta dykai visiems kurie ■■ 
no mus pirks geležinkelio lai-
krodeli 17 akmeniu, Swiss viduriais, 
storai paauksuota puikei iszmargintas. 
Szis laikrodėlis parduodama sztoruoee 
nuo $21 lig $35 bet mes parduodame 
už fabrikantu preke už $0.75 apries 
gvarantytos britvos duosime priedo ir 
puiku storai paauksuota žiedą puikei 
iszmarginta su paveikslu merginos, ir 
paauksuota lencugeli ir pulke špilka 
su Mexikoniszku Diamentu.
pardavimas tik ant trumpo laiko todėl 

nelaukite bet orderuokite sziadien. Užganedinimas gvarantytas.
Dept. L-23, T. O. Box 1034, New York, N. Y.

Szitas

American Novelty Supply C.
----------------------------------------------------- -—I------------------ ------------------

Jhp Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku” Jk)
. . WUpwlaplu* Preke 85c. W. D. Boc»kow«kl-Co. Mahaaov City, ?•. "V-

-
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Nuga-Tone
PADARA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJĄ,

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-^ 
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisl 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tonc ir pergitlkrik kaip greitu laiku jau-

Szitas žmogelis su savo draugu ka tik atrado didelia $8
žima pas siiyį^ius. •

♦ • *
Jus-mergaites, jeigu pama- Pajieszkau Pijusza Marma paeina 

isz Suvalkų Red., Vladislavo apskr.,
tote kiauliszka pasielgimu Vy-, Griszkabudžio Gmino, Vidgiriu kaimo, 
ru, tai nedavinekite pamokini- seniau gyveno Shenandoah. Jeigu O . . . „ y i kas žino apie ji, malonėkit praneszt.jeigu ir nužvelgetia (to 28

nesaky-
(to 28

kas negerai, tai nieko nesaky-1 juoz. Marinas,
kite, tegul sau žinosi, ba žinote |1811 s. loth., St. st. Louis, Mo. 
jog gremėzdą negali iszmoky- . • w a i A ' w •ti palitikes. Žinoto, j*og mažai

Ii i ♦ i ♦ •

jog nopraustburnei ir 
kiauliszkus pasielgimus.

Asz Antanas Gurckis pajieszkau 
savo broli matausza Gurėki isz Pane- 

» Valscz. 8 metaiyra davadnu vyru, žinote ir tai vėžio Apskr, Veiszio 
turi|at8al Kyvono Dukton, Tenn., dabar ne

žino apie, ji, 
(to 29

♦ ♦ *
Vienoje apigardoje bobos pa

dare trusta kad . burdingie- 
riams pakelti mokesti už bar
dą 5 dolerius daugiau.
tai gerai, nes brangenybe dide
le, bet tegul neužmirszta

*

>

Jeigu kasžinau kur. 
meldžiu atsiszaukt.

Ant. Gurėki, 
Milburn, W. Va.

........................ ......................................................

Box 4

UETUV1SZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
jog 1205 Puslapiu — 310 Paveikslu*k. I

ITiktai 75c. ir mes užmokame

Butu

ir didesni szvannnil turėtu už- Tiktai 75c. ir mes užmokame 
laikyti, uos sziadien nekūriau- nusiuntimo kasztus. Prisiuskit

1 • ___J i 1 ' Iėia vietosią ne verta no dvie- 7§c. o tuojaus gausite knyga
ju doleriu, 
sargipu d nę maitįna

ba Vyrus tiktai Įp^r paczta. Adresą vokite: 
s 

uA ' i/
W. D; B00ZK0WSKM0.

I v a nf Matuli Abl «M A A

Pasekme po 21 iiemi 
arba grąžiaane jum 
pinigus.

imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan- 
sesi visai nauju žmogui Devynes ik deiimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gnzai ir 
Išpūtimai, užketėjimas skllves, tulžinis, anemia, kankinimai reu- 
mRtizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokus energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, i 
kraujo. t |

Kožna dalis kūno ir kožnii jo veikme remiase ant nervu pajlegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą. Juknas, Inkštus Ir j 
grobus, Širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra lubai / 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abclno sunaikinimo j 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, į 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu /i 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir j// 
Fosforą’-maistus del Kraujo ir Nervu, Įį

Nuga-Tone priduoda gyvybę jnknoms, pastiprin grobus teip^ ffl 
jog jo tuštiname rogulari&kai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
*^iodinies atmatas. Nlcra dauginus guzu ir suputimu, niera šmir

inėjo kvapo aV apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jūron stebuklingą 
jptitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą.

^jv^gu-TOpe sustiprls kraujo ir pagęrins eirkylavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 

jvyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres.
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundeleL Yra apviltu vuMum, 
akon| ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk Juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLHJT1SZKA GVARANCIJA: Treko Nuga-Tone yra vienas 
doleris Ir 25c. ($1.25) už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios desahnta 
(00) šiliniu, arba vieno ineneslo gydimo. Galite pirkti stearins bonkutet, arba 
stoszius menesius gydimo už szeszls dolerius ($C). Imk Nuga-Tone per 
dvideszimts dienu ir jeigu no linai užgnuedintas pasekmių, sugražink bonku- 
te Ir pilnus, o mos urnai sugražinsime jusu piningus. Negalite prapuldyti 
no viena centą. Mes imamo rizika.

PRLSIUSK SAVA PASTELIAV1MO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn St., Chicago, Ill.

Gerbiamieji: įdedu Čionai, $.................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

vu ir neKuivjiniun aueguuu, purnm nuo bloku nervu , 
skisto vandenluuto kraujo ir neužtektinioa cirkulacijos •

Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
ikiam pundeleL Yra apvilkti cukrum, priimno

Imk Nnga-Tone per

oonkut

",

F

y 
s

Vardan ir pavardė

Oapū Ir numeris.
i

• •«••«•*••••• •• • t •••••♦•
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Alleluja I
Apribus.
Didysis Ketv
Dideji Petnyczia.
Dideji Šiibatrt.

ergas.

*h

Ir Velykos. Bet szimėt' 
Negir- 

desime blaunaneziu balsu ant 
ulycziu kaip tai praejtuosia 
meluosią pusgirti buvo papra- 
tia yekti Alleluja.

— Gavėnia ir 
baigėsi 12 valanda ant piet 
subatoje. 
gyti mesa.

— Pardavėjas lentų ir ki
tokio statomo materijolo 
namu H. Bali, apgarsina,

Velykos bus sausos.

pasninkas

Kas nori gali vai-

neužil- 
gyventoju.iszduos del 

turėsime dau- 
per atpigi-

del 
buk 

nog pirmo Apriliaus atpigins 
visa statoma moterį jota del 
namu kuri galima bus pirkti 
wholesale ir iszriukti viską isz 
katalogo kokius jisai 
gi°
Gal neužilgio 
giau stuhu mieste 
ma medžio.

— Daktaras Jonas Bisella 
randasi Frankford ligonbutije 
Filadelfijoj, kur davė iszpjau- 
ti isz kaklo dideli putmeni.

— Pirkite mesa ir grose- 
rius pas A. Valentanaviczia. 
Jisai užlaiko visoki tavora ir 
užsimokės jumis pas jin pirkti 
511 W« Mahanoy St.

— Parsiduoda geri namai po 
No. 321 ir 323 W .Centre St. ir 
320 ir 322 W. Railroad St. At- 
siszaukite tuojaus pas O’Brien 
Bros. Drapanų Sztora. (A. 2

— Pirkite apsi avimus pas 
.Juozo Stankevicziu. 
piginus negu kitur 
gera tavora.

(t. f.)

(A.

VELYKOS.
1 *

Velykos yra tai metine 
szvento, laike kurios Bažny
czia szventa apvaikszczioje to
je dienoje Prisikėlimą isz 
mirusiu Jezuso Christuso. 
Vardas tosios szventes paojna 
nuo “naktis” r-r.

Jezuso
nu-

nesirūpina apie locna iszgany- 
ma. Jeigu žmogus rupinhsi 
apie menkus daigius sviotisz- 
kus, tai turi už viską labjan- 
sia atminti apie iszganingus 
reikalus,
ant žodžiu:
lyg rytojui, ka sziątjieiv, d«jng- 
vai galį iszpililyti^

diena Prisilcolimo prasideda

nes
l <

roike atminti 
No atidestinok

3

Kirksite 
ir gausite 

05 W. Centre St.

SHENANDOAH, PA.

— Pati Zirionio, gyvenanti 
po No. 520 W. Centre ulyczios 
kada kabino drapanas nog 
gonkeles isz antro laipsnio, 
sulužo gonkeles ir motore kry- 
to žemyn, bet ant giliukio vin- 
vuoges sulaikė puolimą, aplai- 
kydama tik mažus sužeidimus.

— William Penn ana diena 
/ paeziule Stanislovo Madelins- 

kio apdovanojo savo vyreli 
trinukais — tris drūtus sūnūs. 
Dabar szeimynoje randasi asz- 
tuoni vaikai terp kuriu randa
si ir dvinukai. 
tik 25 metus, 
sveiki ir auginsis.
dovana garnio ant Velykų.

Motina turi
Visi vaikai

Puiki tai

VELYKOMS KVIETKOS.

Orderuokite kvietkas dabar. 
Turėsime szimtu visokiu kviet- 
ku Velykoms. Tinkamu in baž
nyczia ar namuose.

Pas JENNIE REF0WICH, 
129 W. Centre St., ]

❖

X1 'A1 
A
'JL1

REIKALINGA.
Sziauczisžka maszina del padu 
siuvimo, vadinama Stitch Ma
chine. (Mar. 30.

js^jtt£%%^^s%^%^%%%%%%%x%%*%^**x*^^****^********** ‘̂ Į 11

nakti s ” r—arba Dy de j i 
Lietuvei vadina isz 

mažrusiszko Velykų Npc arba 
Velykos, kurioje tai naktije 
Christusas isz numirusiu pri
sikėlė, o kuri tai naktis del 
mus vra dideli ir labai svarbi.

*" Iv

Žydai priesz atėjima ant svie
to Christuso, npvaiksztinejo 
Velykas, ant atminties iszgial- 
bejimo juju laike nakties isz 
egiptines nelaisvos ir valgymo 
iszejnant avinėlio, teip-gi ant 
atminties užmnszinejimo visu 
pirmgymiu vaiku ėgiptiniu, o 
stebuklingo apsaugojimo žy- 
diszku vaiku, ka rasztas szven- 
tas vadina: 
patino, 
praminė “Pascha,” ka ženkly- 
na isz abraiszko “perėjimu.” 
Musu toji szvento prisikėlimo 
isz numirusiu Christaus, teip- 
gi vadinasi “Pascha.

1 — Nog Paschos žydiszkas, 
kuri buvo atsižymėjus.
— Jog isz numirusiu 

kėlimą Christaus yra 
mas Jojo nog 
Vybo, per kuria mus isztrauke 
isz velnio galybes.

O kad isz numirusiu prisi
kėlimas Christuso yra pamatu 
krikszczioniszko tikėjimo, mu
su prisikėlimo isz 
ir amžino

< (

Naktis, o

Christuso

“Perėjimu Viesz- 
todel ta ja szvento 

“Pascha 
isz abraiszko

!)

f >

>,

i atsi- 
pereji- 

smerties ir gy-

numirusiu 
gyvenmo, kaip Szv. 

Povylas mokina, per tai szven- 
del mus 

czioniu yra svarbiause ir 
liause.
szventa su dydesnia linksmy- 

apvaiksztineje negu kitas 
szventes. Czion džiaugsmas ir 
linksmybe Bažnvežios 
tos iszrodo »lovzQic. 
kokios laike Velykų 
ant garbes Dievo.
krikszczionis ta metine szven- 
te prisikėlimo Vieszpats pride- 
renezei apvaikszcziotu kaip to 
Bažnyczia vėlina, 
valo atyduoti gyliausią garbe 
Jezusui Christusui, parodyti 
Jam didžiausia dekingysta už 
jojo malones ir rūpintis su 
Christusu dvaseje isz numiru
siu prisikelti, tai yra, prisikel
ti isz visokiu nusidėjimu, isz- 
sižadeti bjauru papratimu ir 
gyventi tiktai del Dievo.

Del to-gi privalome apie 
Velykas atlikti spaviedni nu
sidėjimu ir priymti Szven- 
cziausia ko reikalai!je nog mus 
bažnyžtines tiesos. Jeigu 
Bažnyczia praylgina laika 
spaviednes velykines lyg Trai- 

del tu,

te velvkine kriksz- 
mei- 

Todel Bažnyczia

bin

szven-
visosia giosmesia 

giedasi 
Tdant-gi

kožnas pri-

tiesos.
praylgina

ces Szventos, tai daro 
katrie turėjo svarbius reikalus’ 
ir negalėjo atlikti priesz Vey-

Bet yra geistina, iddnt 
atliktu

kas.
kožnas atliktu spavi'jdne 
priesz Velykas, tai jau ne turi 

baMahanoy City,'Pa. I tiek iszganillgOS mvlestos,

ZIEGORNINKAS

GEO. HILLER
Apleidžia Mahanoiu XX

£ Todėl turi iszparduoda savo narna 
e’k’ - * *
XO
•t

* Bęs^rekcije. —
L i 1 • i * «' <• •

»>
I

Iszkilminga

hog iszkėlmlngos ir linksmos 
vadinamepafrihldos,’’' kuria

ir a : u ” Toji rezurek-Rezurekci je. ’ ’ 
cije perstato prisikėlimą Jezu
so Christuso ir atsibuna snba- 
tos vnkara, arba vidunaktije, 
arba Nedėlios ryta, 
kala ir vietini papratimo 
da buna parankiausia 
rinkti del žmonių.
jo prasideda prie Grabo Viesz- 
paties, isz kur po 
mui paskirtu maldų 
kilminga procesije su {■ 
cziausiu Sakramentu ir

Wm. Navitski
R. F. D. Box 26 Seltzer City 

Pottville, Pa.
- — —_ ---■ ■

llFIKALINGA— Didolla dirbtuve rol- 
lalnuja pardavėjų, drapanų, panezaku, 
įžiebiu. Jok u ir del pardavimo marnz- 
dnlu, apatlnu nndaroku, tlesog In na
nus. RaAzykito o gausite sompelius 
lykal. Madison Mills, 503 Broadway, 
'lew York City. (adv)

PARDAVIMAS DYVONU
i

UNION 
^NATIONAL
L- BANK

MAHANOYA
L CITY

to]
1

%

pagal rei- 
, ka

rius i- 
Rczurekei-

pergiedoji-

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

MOTELIS NEW YORKE.

PrckcH pabrangs 8 
fabrikantu, g 

Prekes ežia paduotos yra paimtos nuo 1919 Smith’s g 
’'s, i

Suczędinsite pininga pirkdami dabar.
1 Aprilaus'nes gavoipejžinia apie tai nuo

geriausio ta voro.

9x12 Tapestry Rugs, vertes $28 dar $24.501 
9x12 Brussel Rugs, vertes $40 dar $34.50 y 
9x12 Axminster Rugs, vertes $60 dar $52.50 
9x12 Seamless Axminster Rugs Z""

§
9x12 Seamless Axminster Rugs 4X $55.00 
9x12 Heavy Velvet Rugs, vertes $65 $55.00 £

Capitol Stock 9125.0004)0
Snr plus A Profits $400,000.00

»-—■ -M i • (
Mokame antra procent* ant 

auditu piningu. Procentą pri
dedam prie Juru piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
auoso, nepaisant ar ataeszat 
parodyt knygute ar no.

Mes norim kad ir juo ttirO- 
tumot reikalą su musu Bank* 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, S ubą to
mis 9 ryte lig 12 vat

I1U

procesija apie

k a r u-

e j na isz- 
■rzven- 

prie 
linksmu giedalu, vidurije baž- 
nyczios arba lauke, tris kartus 
apcjna apje,bažnczia. Po pro
cesinei atsiprovineje jutrina. 
Del to tris kartus apejtineje 

bažnyczia, ant
ženklo džiaugsmingo prisikėli
mo Vieszpaczio Jėzaus ir inga- 
lejimo peklos. Dėlto laike pro
cesijos nesza kryžių perjuosta 
raudona stula, didelia žvake ir 
paveiksią Christaus su
nelia rankoje. Yra tai ženklai 
ingalojimo, 
ingalojo mirti 
per baisės kaukes ant kryžiaus 
Yra po draug ženklu musu pri
sikėlimo isz numirusiu ir amži
nos linksmybes danguje, kokia 
mums Christusas parengs, kad 
tik mes ant tos linksmybes už- 
sipelnytumem.

kureis Christusas
kokia uždavė

GROMATA ISZ LIETUVOS.

nuo

Parūpina

* Lietuviai kreipkite^ prie savųjų: — 
' Jeigu ne norite būti nuskriausti 
J atvikia in Now Yorka, tai tlesog
> kreipkitės pas Geo. J. Bnrtasziu*
> Agentą, nes jis yra visiem gerai
> žinomas žmogus. Parduoda Lal- 
( vakortes ant visu linijų in ir isz
* Lietuvos. Iszmaino ir siunezia
* piningus in visas dalis svieto 
[pagal' dienos kursą.
i pasportus isz Suvienytu Valstijų. 4
> Pasitinkami žmonis ant geložinke- ] 
[ Ho stoeziu New Yorko pribuvus 1

isz kitu miestu. Suteikiam uakvine ] 
t nes užlaikom narna su 38 kniuba- 4
> rais. Paleidžiatn pasažicrlus ir Ju 1
* bagažius ant laivu. Žodžiu sakant j 
[pilnai buna aprūpinti kurio krclp- ]
> piasl in musu virsz-mineta agon- 4
> turą su reikalais, vargo ir nelal- J 
[ miu nedatirs niekados. Tautiecziai J 
, brangus kurio manot keliaut in <
> Lietuva, kvioeziam visus kreipki- 1
> tos in musu agentūra per laiszkus j 
[ ar ypatiszkai. Gausite sanžinisz- <
> kus patarimus nes mus prideriste <
> yra tarnaut visuomenėj labuj. j
* Reikalaukite laivakorcziu ir pl- ! 
[ nlngu kurso in musu artimiausia <
> ofisą. 1
> GEO. J. BARTASZIUS, ] 
[ 498 Washington St. New York. <

Telefonas: Spring 9537 [
I ■ 

———- ■ i rr   ii  .............................. —

1
l

3

Galite dabar sau iszsirinkti o mes palaikysime jumis 
per tris menesius. Jeigu mislinat pirkti Parlor Siutą 
tai ateikite; o mes parodysim - velau prekes pabrangs.

ii %
MM

GUINANS

Sztai Koki Prieteli Turite

MAHANOY CITY, I’A.
MT. CARMEL, PA.

SHENANDOAH, FA.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlcc-Prez.
J. E. FERGUSON, Kttelerlufl.
R. T. EDWARDS, Vlce.Kaa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms Ilgoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda Isz ryto, 
1 Iki » vai popiet. C iki 8 vakare.

— o.. o e oi — o o o — — i— —i — .o m, e — la,

Telefonai, Bell - Kensington 531« J
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE 1N NAUJA VIETA

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

O * O. <■» I—I 1—00 O <O» O» O O O o O I— |Q Oi Oi O Oi

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaucziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita
a * « * . • • « V a ♦

Naujas Lietuviszkas Graboriua 
£ Kazis Rėklaitis j 
i 516 W. SPRUCE BT. 1 
| MAHANOY CITY, PA. J

fi^roTLY^Gromata gauta nuo Juozo 
Vainalaviczio, isz Suvalkų gub. 
Mariampoles pa v., 
vai., Budniku kaimo.

Dabar apraszom nors
Mes niekur 

nebuvom iszkripe laike kares, 
isz savo lizdo tik viena nakti 
buvom iszbegia in girria, kada 
po laukus pradėjo sziaudyti, 
bet nesudegino, tik kaip ir vi
si teip ir mes aplaikeiiie
kiti vargu. Paėmė nuo mus tre- tada gerai jautesito. 
jeta arkliu audeklu it viską da
Ii uos i pusiau, 
po biski
Pabėgo Rusai insigavo Prusai 
po lain paliko savaip valdyti

pai savo vargus:

Gudialiu

trum

viso-

Dabar jau veja 
pradedam krutėti.

- - s’ iszgriove viską ir paėmė ka pa
griebė. Pas mumis viskas 
brangu, gyvulei, grudai ir dra- 

Bet dabar jau po bis- 
gyventi,

panos.
k i pradedam geriau
turiu gyvuliu, pinigu ir drapa
nų, kad tik arsziau nebūtu.

§ Suvirszum 2,000,000 vai
ku • torp 10 ir 16 metu dirba 
prie visokiu darbu Suv. Valst.

A

i
we*1*, i

INFLUENZOS LIGA BEVEIK VISUR.
Jeigu negerai Jaucziates tai privalote 

apKisaugoti nuo InflucnzoH. Tankiausia 
apimn silpnus ir nesveikus Žmonis. 
Laikykite savo vidurius atydarytus ir 
czystai ir apsisaukokito užkietėjimo o

GARFILAX
yra priemnąs luosuotojas pavidale 
peppermint-saldąlniii Prigolbes Jumis 
gpetito ir czystai užlaikys jus vidu
rius. Prtemna imti ir greit velke, be 
veržimo ir skausmo. Yra gera del visu 
senu ir Jaunu. Pabandykit GARFILAX 
szi nakti ir gerai Jausite rytoj.

Gaukite Garfllax iszbandymui dykai. 
Nesiųskite Jokiu pinigu tik iszpildyklt 
žeminus kuponą su vardu ir adresu:

Dykas iszbandymul kuponas: 
Frank Garfinkol, Mfg. Chemist, 

141 Ave. A. Dept, L-10, New York 
Pąrszau prisiųsti man dykai sompoii 

Garfilax aut szito adreso:
Vardas:
Ulyczia:
Miestas:

»

J 
y • \

TT-?

converse

ACE-Hl
* • * - •—• A— • ’ 4

^Daktarus Juozas J. Austrą 1 
LIETUVIS

BovukIm Daktaras Karlnmencje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti. ■
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V Ice-Pros.D. M. GruliHU), Pre?.

J. H. Gsrr*hau, Attorney • W.F. Rynkewicz
P. G. Fenton

9

D. F. Guinan, Tre»«.
A. Danisewic* M. G&vila

T. G. Hornibv

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rheumatizmv c Jums jokios gyduolės ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO KHEUMAT1ZMO, (gerti). Prėlcė už bonką...................................$> 50
URSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATIZMO. (tepti) Prėkė..........................
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sushpriua nusilpnitą kraują. Prėkė..........
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus. Prėkė... 
URSUS SKiLVINIS BITER1S, reguliuoja ir pravalo vidurius.
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė........ $1.50

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

CHICAGO. ILL,160 N. WELLS ST.,

Prėkė

...$LOC 

...$1.50 

...$1.50 

.. $1.00

URSUS REMEDY © 
DEP. B

MT SOESnODODDS DOD GESBC9D TUIES

ffįSSa «*viV»7 
A C|UU*V4« *■ af I Af

Kluvumn Ylrie Su šita yU galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetus ir kitus di
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina

HS

ii•iI.....
<į! 12 lig 2

3113 E. Coal St. Shenandoah«
<kT

Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
? popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonas—Bell IfcO R.

NAUJAS 1SZRADIMAS PLAUKAMS.
Dėkavojo % milijono žmonių ut 

pulkus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laiko, in 

! vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. f 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pan:

kai: Gvaranty. Informacijas dykai.
Raazy*

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sla. W. Brooklyn. N. T.

A. C. NOVAKAUSKAS ?
> ADVOKATAS J
i Kampas Main Ir Centre SU <
> SHENANDOAIL PA< J

Ne straiknok! Buki* savo 
bosas. Nereik kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, kad ir važuosl 
in kraju. Apie dauginus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Fenn Ave. Flttsborgh. P*.

Lietuviszkas Graborius .
A. J.SAKALAUCKAS

91.00ZĄaipieriu Czebatai 
ir CzeVeryRai

F
Ace-Hi czeverykai yra padirbti 

isz specialiszko labai drūto guino. 
extra durti ten kur 

nesziojasi ir ilgiau ne-

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.♦

• V_______ /
Ar norite czeverykus ka 

ilgai nesziojasi— 
kurie visadost yra sausi 

iy vigadni—
" * ' J

kuriu kasikiu vanduo 
ne surūdys—

kiiHu asztrus akmens 
' ne inpjaus?—

l ' j * ? * K ’

l [Įjfl i.h '

y. d‘< 1 y.. 1 I t ui .u

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS. 

jį,, f

. —•..•fa*

Padai yra 
daugiausia 
sziojasi negu skujini ar plieninei.

įp ’ ji14 r
Skunkin nnrrile mm Kerti brltvn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS šita 

britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesijįuilčsite ją jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit} įspčti. 
Štoą Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame laike ir su jomi n# 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose irj 
draugiškuose susirinkimuose. ŠiU; 
pilna kaladi Katyrų su instrukcu" 
jomis (angliškai) yra dabar gauna ’ 
inos pas mumis, kaini KOc.

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
Štukos su instrukcijomis (angliš 
kai) ir TR|S LtETUVIŠKOS KNY- 

3)Snpnu Knygele.
St»l&

Ncaulcm PHnnn Omkulan arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa
veikslėliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinysįės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. *1141 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose $3,SO

Siųsdami pinigus adresuokite: z

S. P. TANIS & CO., 
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

■"1*—'"*^l~WTTir~T —'•'UllWrWlll WUMlllf MiMlll

fikszczerius ir visa savo tavora.
Didelis iszpardavimas diamentu, visokiu 
laikrodėliu, laikrodžiu, visokiu auksinu XI
ir sidabrinu daigtu, teipgi visokiu tulsziu 4 

v ir prietaisu automobiliams. Viskas isžsi- 
X parduos už labai piges prekes. Didelis X

’X 
Lt t Jeigu .tokiu norite, tai

✓
Ace-Hi czebatai taipgi yra isz^to 

pat drūto gurno 
Ace-Hi czeverykai.

Acc-Hi apsiavhnai

padirbti kaip-ir

— teinykite
ant vardo — suezedins jumis pinigą, 
Gaukite Aee-Hi kada vėl pirksite

‘AI
■ ’X 

•X 
XI > t r K 

N A
1 ♦1'X

iszpardavimas jau prasidėjo.
>

o

sV'”v'' L/.TiJi-**"
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus' del |» a * a • * • • tt t t •
važinėjimo ir tt. Krausto daigius Ir tL

/<\l
FORTUNE 
TFLLINQ 
CARDS

MummUNORMAND
STANDARD 

FtATiNą CA>0 CD 
CM*CA«a. uu

$

I

laidotuvių, kriksztinlu, vesoillju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigtus fr tt. 
520 W. Centre SL Mahanoy Cltft Pa.

„lk (21 .

pirkite Ace-Hi. ' czebatus ar czeverykus, 
Žiūrėkite kad ant pado 
butu didele litera MC” 1^"

Juso Hpelinkeju. ran
dasi sztoras kuriame 
galite pirkti Ace-lll 
apslavhnus, o Jeigu 

negausite tai raszykito 
tiesog pas mus.

Converse Rubber 
Shoe Co.

I t

O 
o Jeigu kada busite San Francisco 

tai nusiduoklte in koteli
HOTEL LAWRENCE

J. TV. rilAT.EIKA, Snrlnlnku, 
Ruimai: $2.50 igi $4.00 ant savaites 

50c. 75c. igl $1.00 ant dienos
Sziltas ir szaltas vanduo kožnam 

ruime. Garino sziluma.
Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.

tGEORGE MILEER
Mahanoy City, Pa. A113 W. Centre St.

** ^^F ^^F -fa ^^Flx.. ^^F ^^F ^^F —

Malden, 
Man.

X

GUTES; l)Pu*h)ptyM Burtininku. 2) Kubai 
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trja lietuviškas knygutes kaina

M




