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ISZ AMERIKOS
Arielka priežaste žudinstos.

Logan, W. Va. — Kvorta 
arielkos buvo priežaste 
(lininio Viktorio Bolszevino 
per Henriki Koss isz Dehus<i,

Bolszevinas pa- 
deszimts doleriu 

idant tasai nuvažiuotu in mies
tą ir pirktu jam kvorta ariel
kos. Kada 
guzuteH, 
Kossas

Viktorio

arti czionais. 
davė Kossiii

nužu-

Kossas sugryžo be 
kyla isz to barnis, 

kirto Bolszevinui su 
akmeniu per galva ir teip jin 
sužeido, jog trumpam laike 
mirė ligonbutijo. Žadintojas 
liko> uždarytas kalėjimo.

jog

36 žmonis gyvena ant kožnos 
milios Suv. Valstijosia.

Washington. D. (’. - 
paskutini surasza 
tai suvienituosia 
gyvena ant kožnos 
pines milios žemes 
Pennsylvanijoi gyvena 194 
žmonis o Nevadoje 7 žmonis 
ant kožno deszimts miliu, tiek 
ten vra žemes o žmonių ma- 
žiausia.

•*> • 
Xevndo.je

Pagal 
gyventoju. 
Valst ijosia 
keturkam- 
35 žmonis, 

gvvena

shingtone.

motore kuri

žemes

Szta i vienut ine 
pildo dinsta 
re s ’ ’ 
Miss

nepaprasta
radosi ki-

Kiauszinis vidurije kiauszinio.
Beaver, Colo. — Farmeris L. 

A. Tomszikas atvežė pas bur
mistrą miesto 
kiauszini, kuriame
tas kiauszinis. Luksztas tojo 
kiauszinio yra 31 j coliu aplin
kui, kiauszinis, arba geriau 
sukant n bu d u kintisziupi svėrė 
penkoa uncijos, kuri padėjo 
septiniu menesiu senumo visz-

Tomszakas pae- 
kiauszini padaro jame 

skylute, manydamas jin isz- 
tnsztint. o kada nieko is< jojo 
imiszsipyle, pradėjo t iri net nr- 
eziau ir persitikrino, jog vidu- 
rije randasi da vienas kiaitszi- 
nis.
Sztarki mergina, prisidėjo prie 
aresztavojimo keturiu ban

dytu.
Helena Grv- 
senumo duktė 

saliu-
Ave.

kiauszinis,

uncijos,

ta Leghorn, 
mins

Grygienieo
1735

y

Eullerton

Chicago. — 
gienic 15 metu 
Kaži micro 
ninko,
prisidtjo prie suėmimo ketiniu 
bandytu kurio užklupo ant jo
sios levo saliuno. Buvo tai ke
turi jauni vyrukai, kurie ineja 

merginai
isz geležines

in salimia, paliepė 
atiduoti pinigus 
kasos. Vietoje klausyt banditu 
paliepimo, 
vieno bandito,
iszbegus ant uliezios pradėjo 
szaukt pagialbos.

Helena metėsi ant 
pen net e jin o

ke radosi saliune, 
duris,

ne, daktaras ir palicijantas.
Duluth, Minn. — Leonas 

Gostowskis 
miltu vienam 
sztorninku Kauffinanui, o tu
rėdamas nužiur(‘jiina ant Leo
no, pasienio palicijanta ir nu
ėjo pas Leoną padaryti krata.

Kada inejo in stuba, radi 
skutant bulves, 

sedinezia ant lovos, o ant p;flt 
li(‘piino palicijanto idant alsi 
keltu isz vietosi, nes nužiurino 
jo motore, jog ka lokio slopia 
pradėjo rėkt

ISZ VISU SZAL1U
ma išželi

isz czionaitiniu
pavogė

inejo 
Gostauekiene

gvoltu, jog jiii 
ka tokio sujudino viduriuosią 

i Vyras pribegiąs prie palici 
jauto suriko: “

• velniu jeszkote, mano moterį 
labai serga.”

Motore pradėjo dejuot ii 
'stone! ir atsigulė
Kauffmanas pasiliko st ubo jo 
o palicijanta iszsiunte iszsiun 
te idant atvestu bobdaktarka 
idant isztirinetu priežaste teip 

apsirgimo Gustow-
Kongresmoto- skienes. Akuszere apžiurėjo4Ii- 

ir pasakė, jog jiai nie-

Ka jus oze p<

lova.

staigaus
I &

Washingt ine. Yra tai 
Alicija Roberston isz!

Oklohomos. \’isain<‘ dalibauna 
su kongresmomiis laike viso
kiu rodu ir nepasiduoda laike 
ginezu.

Persigando 
banditai paėmė tiktai 73 dole
rius nuo vyr-n kurie tame lai

dume per 
nejudindami kasos ku

rioje radosi 20 tnkstaneziu do- 
Mergina neužmirszo 

automobiliaus su ka
rmom banditai pribuvo, pada
vė numari palicijei, toji pradė
jo s/znipinet ir ant galo daejo 
ant podsakio banditu, areszta- 
vodami visus. Mergina pažino 
kaltininkus ir visi likos užda
ryti kalėjimo.
Isz vieno medžio pastate baž- 

nyczia.
San Francisco, Calif. — Isz 

vieno milžiniszko raudono me
džio padaryta tiek lentų, jog 
parapija Santa Rosoje, pastate 
bažnyczia in kuria gali sutilp
ti penki szimtai žmonių. Jai- 
gu isz tojo medžio butu padare 
olevatori, tai sutilptu
džiausiu narna New Yorke, o 
jaigu pastatytu taji medi prie 
laisves stovylo New Yorke, tai 
butu dydsenis už jin net 50 pe- va ir nubaus kaltininkus. Apie 
<lu. —Tokiu tai medžiu da.taji atsitikima

Joriu, 
mario

nu-

in dy-

Yra 
Roberston

gonia ” 
kas nekenkia, bet szalo josios 

guli. Pasznabžde 
jus palicijantui in ausi, tasai 
priėjo prie sorganezios atiden
gė kaldra ir sztai rado gulin
ti szale sorganezios... pavogta 
maisza miltu. Gostowskis už- 4
niokojo už miltus ir kasztus, 
uos nenorėjo 
mot ores “
kaJi nedažiuotu, bet toji grei
tai pasklydo po miestą ir teip- 
gi gavosi in musu rankas.
Atėmė $1,100 ir dingo tamsu

moje.
Chicago. — Stasys Tomke- 

viezius, likos sulaikytas ant 
uliezios per du 
“džentolmoinis,”
klauso jojo ar turi su savim 
pinigu. Stasys prisipažino kad 
turi su savim 1,100 doleriu. 
Tada 
jiems duoti, 
pavojinga pinigus teip neszio- 
ti. Inviniojo pinigus in laik- 
raszti ir at yda ve jam adgal. 
Stasys nuejas kelis blokus,

kas tokia

idant apie jojo 
miltiniu liga” me-

neužilgio
turinezius' 30 

ir daugiau mokėti tris 
padotku

Visi jaunikei turės mokėti $3 
padotku.

Indianapolis, Ind. — Indija- 
nos logislaturoje ketina perejt 

bilas kuris privers
viens jaunikius 
metu 
dolerius padotku kas metas. 
rJ’ik tiejei ne mokes kurie yra 
ubagai arba netinkami ant ap- 
sivedimo per kokia liga.

Badai tiejei pinigai nuo pa- 
lotku ejs ant užlaikymo sen- 
---------- 51 u,

< 
mergių.

naktinius 
kurie už-

Kardinolas Gibbonsas mirszta.
Baltimore. — Daktarai tikv- 

si mirties kožna valanda kar
dinolo Gibbonso, kuris guli ant 
mirtinio patalo czionais. Nėra 

idantvilties 
dienos.

pergyventu da

Brangus žiurAu lizdas.
Indiana Harbor, Ind. — 

Slaptingos vagystes pinigu at- 
sibn\’in(‘io laikas nuo laiko »>
kronie saiduminu, bet locni- 
ninkas negalėjo susegti vagies 
jokiu badu. Ana diena padėjo 
po baru cigaru baksuka su 92 
dolereis bumaszkoms, idant 
iszmainyt pinigu del kostu- 
meri.o. Kada norėjo pasiymt 

buvo tusz- 
ezes o pinigai dingo. Locninin- 
kas manydamas, jog gal vie
nas isz kostumeriu pinigus 
pasiėmė, paszauke palicijauta, 
kuris sustatė visus ir padare 
krata, bet pinigu nerado. Tada 
pradėjo jeszkoti kitur, ant galo 
i nejas in skiepą 
žiurkių

laikas 
saiduminu >

bumaszkoms, 
pinigu 

Kada 
pinigus haksukas

z

iszgirdo 
prisiartino

su savim 
nepažinstami paliepė 

kalbėdami, jog

nuejas 
dirstelėjo in laikraszti, bet pi
nigu nerado. Stasys isztrauke 

900 dolerius 
banko idant pirkti skustbarz- 
dinvezia.

m 
cypimą,

prie tosios vietos ir rado žiur
kių lizdą kuriame surado 103 
dolerius bumaszkoms. Už atra
dimą pinigu aplaike nuo loc- 
nininko 25 dolerius dovanu.

Palaidpjo indi joną kuris da 
spardėsi grabe. 

4»

Redding, Calif. — Valdžios 
agentai aplaike žine buk imli- 
joniszkam kaime arti czionais, 
apsirgo vienas isz indijonu 
Williamas Toy la r ant rauplių. 
Jojo draugai nelaukdami jojo 
mirties, indejo serganti in gra
bą ir kada da ligonis spardosi 
užkalė antvožą ir pa laidojo jin 
byva. Valdže daro tame slicct-

vienas

4

taja diena isz

Kudykis pagriebtas per tigri- 
sa, pergyveno 7 metus pus- 

czioje.

London. — Steward Bake
lis, kuris turėjo kontraktu ant 

nekuriu indiszkupata išimo 
plentu aplinkinėje Cachari, ap-

Drebojhnas žemes Albanijoi užmuszc 200 gyventojus.
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A’ra tai pirmutinis paveikslas nutraukta

Szirdis sustojo per 14 valandų 
— žmogus atgijo.

Geneva. — 
i'iame szirdis austoj 
tis per 14 valanda, po tani ve
la pradėjo plakti 
Berno, kur

UZ-

|| bacher austoj

Atsitikimas kil
ti darbuo-

pažintu 
daktarus. Rev.

atėjo isz 
kunigas Bn-uden- 
io gyventi ir pri- 

mirusiu per \ isiis 
Baiid(‘nl)avli<‘i/,

CZOSf

| 50 metu amžiaus, sirgo 11110 ke
li ga irS kio tai

■ - '■ • — ■ ---------------------

Vokietijoi prasidėjo revoliuci- 
je. Pasikeleliai sudegino ke

liolika namu.
Berlin. — Komunistai

griebė valdžios namus Ham
burge, Blohm ir Voss ir isz- 
kabiilo raudona vėliava.

Leipsike, Dresdene, Roderi- 
ir kitur užgriebė sudus,

rotužes ir kitus valdiszkus na
mus. Rodeviczose isznesze ro- 
tuže su bomba.
Aszaros kaipo gyduole del vi

sokiu ligų.
London. — Nekurie dakta

rai Persijoi naudoje aszaras 
del gydimo visokiu ligų kur 
kitos gyduoles jau neprjgialbs- 
1 i.

Kada l’ersijoi daktarai da- 
girsta jog kas tokis yra nunii- 
rias, bėga in taji narna ir duo
da kožnam
kada jau priverkia pilna 
ta, 
iszspaudže 
kita szmoteli. Aszaras iszspau
dže in bonka
dim6 visokiu Ii 
bumu 
kitos gyduoles nieko nepa- 
gialbsti.

Apie tai apraszo 
J. V. R. Rcbb, kuris

laiko 
ana diena kryto 

j Graborius 
palaidojimo ir paguldi* 
Po keturiolikos valandų kimi-

amas ap
linkui save visokius žiedus ir 
verkenezia szeimvna.
a t s i sėd o i szt a ros žod ž i 11 s: 
mano Įiaskutine 
atėjo. ’ ’ 
g}’ v u 
kata.

8
a

si,frgas atgijo, užtėmi nd;

szird'rs
neg\ vii.

Jin parengi* ant
p/rabe.

s isz drebejimi- 
mo žemes kokis atsibuvo Albanijoi. Du szimtai žmonių pra
žuvo, szimtai likos sužeistais, 2000 namu 
žmonių pasiliko be pastoges. Paveikslas 
miesteli Tcpclene.

sugriuvo, o 1800 
sugriauta

valanda
— Sziadien 

ir džiaugėsi

Senukas 
Da 
ne

yra d a
gera svei-

szmoteli valos, o 
va- 

tada daktaras payma ir 
aszaras o duoda

ANT GOLGOTOS.
[sz liaudės legendų apie Dievo 

Motina

nes nezi-

Ant Golgotos ties kryžiumi 
dovejo sopulinga Motina, sto- 
’ejo ir rankas lauže, ir žiūrėjo
si auksztyn, ant žemes pa- 
irsziaus, kaip jos sūnūs buvo 

szkeltas ir nieko tokio nemato 
iktai jo nulenkta galva er 
szkocziii vainiku, ir akis pabal- 
ganojusias irlupos pamelinn- 
usias, o kalbanczias tuos žod- 
,ius:

Tėvo, atleisk jiems, 
10, ka daro!

Nemato tiktai, kad kuomet 
niro aut kryžiaus prikaltas 
Vieszpats Jėzus, tai isz praga- 
o iszsiverže visas piktu dva- 

kaip koksai 
kryžių , idant 

lievisžka duszia prievarta pa
griebti, prisakius paežiam Liu- 
ciperui ir nuvilkti pas ji, kai

po koki nelaisvi paimta vorgi- 
jon. 

t

Apspito velniai f 
lauke paskutinio Kristaus kva
po, bet ju toki atkakluma Die-

ant

<iu pulkas: suko, 
lebesis aplink

parodo

apėmė ji didi baime, 
ir pakeliuj nu-

gelmese, 
paliko kryžių

vieno piktadejo ir 
Judosziaus duszia ir nugar
mėjo kaip koksai perkūno tren 
ksmas pragaran, kramtyda
mas isz gėdos sau kojų nagus.

Dievo Motina
surnylimiausiu 

mokiniu Jonu ir Mar-
Tuo-

tvėrė tik
duszia

pragaran,

stovėjo ties
savo

Atrado užgriauta miestą, kuris 
buvo gyvas 4000 metu adgal.

San Juan de Theotihuacan, 
Mexico. — Tomis 
senoras Garinio, jeszkodamas 
senoviszku užlieku, užėjo ant 
se no v i szko me k s i ko n iszk o
miesto, kuriame kitados gyve
in apie szimtas tnkstaneziu 

gyventoju. Miestas vieszpata- 
vo apie 4000 motu adgal ir bu- 
vo apgyventas per Aziatikus 
\iirie tikėjo in menuli ir sau
le. Isz kur toji tauta atsirado

ir laiko ant gy- 
g ir tik tada 

naudojamos kur visos

dienomis

krvžium
Su naus
įja Magdalena, ir verLe.
<art kaipo debesys pakilo ba
is kregždžių ir pradėjo spar- ka gyveno szioi dalijo Ameri-

ir giliai ko, tai žiaunai turi da isztiri- 
mirus

lėliais plasnoti ore 
giminesežiui bet i, nei 

saviszkiam:
—-Numirė, numirė, numirė!...

O isz antros puses nei pilkas 
debesys, pakilo 
žvirbliai ir tarsi ant tu pajy-

(

--Gyvas ,gyva s.
Girdėdami tai žvdai

numire,

net. Isz surastu dalikli griuve- 
siuosia> tai tiejei žmonis buvo 
gana augsztai apszviesti.

Kas dien profesorio Garinio 
cziulbanti darbininkai užejna ant visokiu 

užlieku, 
. ajszkina apie 

žmonių.

kurie daugiau isz-
1 gyvenimą t ujuz i 11 k 1 ‘egži I e 1 n s at sa k e: 

gyvas!....
pasiė

mė ragotine ir perdaro Kristui Caro brangenybes kupare so- 
szona ir,kai p Dievo 'Motinai 
irisisapnavo, isz žaizdos iszsi- 

ir vanduo. Ant 
♦szganytojo^ gal

vos isz skraidaneziu kregždžių

i ėjo kraujas
i u kryžiuotojo

kryžju ir ore pasidarė platus, dailus vai- 
bai-likus, o žvirbliai apimti 

nes iszlakste ir nuo to’ laiko,

daktaras 
ne senei 

sugiyžo isz nekuriu daliu Per
sijos, kur tasai papratimas 
vieszpatauje ir nemažai prisi
juokė, kada mate kaip (lakta- 
ri bego ant szermenu rinkti 
aszaras verkeneziuju.

Isz Lieturiszlra kvaeloT

nes.

Hart, Mich. — M. Valencziuj 
iszvažiavus in Chicago su pra-’ 
kalbom atvažiavo G. Czesna. 
kuris turėjo pirkias fannn pe
reita rudeni, Ir Juozapas Dum- 
blatiskas su savo szeimyim isa 
Pittsburgo, Pa. kurie apsisto
jo Oceana Hotel’je, ant nakvy-.

Dumblausk iene tu roda
ma maža kudyki norėjo naktį 
paszyldyt pieną ant gnselyno 
peežiuko; pe:’".inkcH e!:-ploda
vo ir baise’ apdegė ! nm’‘Juš
kiene ir ketini vaikiu-zei, teip 
kad Dumblauskien•• it duktė 
11 metu mito. Kiti vaikuczei 
iszgis o nesmioslolio gvento- 
jiai davė visa pagialba, maisto, 
gydytojus, norses, ir sisteres 
isz Katalikiszkos bažnyczies, 
kurios labai gerai prižiurinejo 
paemia didžiausi kambarį Ho- 
telije ir pavertia in ligonbuti. 
Miestelio gyventojai porojo 
po visus kaimus tinkdami au
kas del nelaimingu, ir aprūpi
no,
sveikas,

viatinio siuntinio.
Rymas. — Daugeli visokiu 

brangenybių kokios prigulėjo 
prie buvusio rusiszko nužudy
to caro, likos konfiskuotos per 
Italijos valdžia. Visos tos 
brangenybes radosi kuparosia 
soviatinio siuntinio M. Varovs- 
kio: Terp kitokiu brangenybių 
radosi puiki auksine apikakle

a> galybe pasmerkė žlibumu; Apasztahi Simono ir Judo die-
žvirblius

ingai gaudo ir cielais birka- įgzsodyta sty 83 puikioms per-
kaip sziksznosparniai akli sau- 
esszviesoje, teip pragaro pa
siuntiniai su pasiutimu tran
kėsi ore netekdami regėjimo 
r negalėdami pamatyti Vie
špaties Jėzaus duszios.

Apakę daužėsi in
krisdavoramscziirs ir

kryžiaus 
y kaipo

loję, valniai skait-

verezia pragaran.
<raujo kuris tekėjo isz Kris
taus žaizdų, iszaugo baltos le- 
ijos, o nuo kruvinu Dievo Mo
kios aszarU - broliukai, kokie 

augo pakeliuj, vedant Kristų

va is Nuo ioms lenciūgas su deimantais, 
kurie prigulėjo prie nužudytos 
carienes, daug visokiu brangiu 
papuoszu,
k amu j u užlieki! 
nuo senoviszkukokios tamsybes pragaro gel- ul)t Golgotos kalno, 

men, staugiant ir L,..
sukinėja nepaprasta atsitikima janį Liucipero kojomis:

men, staugiant ir bes irai ežio-

pavogto indisz.ko kudykio per —Nematome Jo!... nematome
tigrisa nuo kiulykistes, ir ku- ,10f„ mns apjnkino!....

Taigi pats Liuciperas pikt
as isiutes, baisus, isztaise spa
rnus, pastate nagus, nulėkė

ri augino per
pustineje^

Vienas isz darbininku kuri

keturis metus

nagus,

VELYKŲ RYTAS
Voa,tik auszra patekėjo,
Bokszte varpai suskambėjo:

Bakeris pasamdė dirbti ant ant Golgotos, pakilo, ant Kris- Visu szirdis tik sujudo,

senoviszku neužmo- 
paejnancziu 

caru, brangiu 
kailiniu ir kitokiu daigtu.

Buvo tai dydžiausiasi surin
kimas pavogtu dalikli prigu- 
lincziu prie cariszkos szeimy- 
nos, kokie da buko suymti, o 
visas tais brangenybes bolsze- 
vikai ketino sunaudoti ant pla
tinimo savo mokslu.

Pats Dumblauskds liko 
du mažiukus paims 

sisteres augyt, o didesni ir tė
vui duos, darba Roczeus dide
liam kaminij fabrike.

Dumblauskai važiavo

plento, pasakė, jog negali apj

pranesze val- 
randasi Kalifomijoi, kuriuos'džiai tūla motore, kuri taji at- 
paikina ir kelia spekulantai. Įsitikima mate.Įsitikima mate.

pagiaryt būvi* savo

ant Ir miegoje jau subudo.
Linksma Alleliuja!

taus kryžiaus ir praVlriso 
užsikabinti 

lukeruojantis
leisti savo namo nes bijo idant pat jo virszaus Nužiūrėta už raganyste —

vaikutis neiszbegtu mjojo 
pustine, nes yra laukinio budo. 
Bakeris nusistebėjo tuom isz- 
ajszkinimu ir liepė apsakyti 
darbininkui taji atsitikima.

Darbninkai apsako, buk ka
da kudykis turėjo vos du me
tus, kas tokis nuszove du levu
kus leviones. Toji viena diena 
priselinus prie jojo grinezios 
[pagriebė kudyki ir nuvilko in 

ten jin augino per 
Keli menesiai 

iž-

pustinia ir 
keturis motus.
adgal nuszove levionia ir

savo kudyki, kuris 
turi dabar laukini būda ir ver- 
žes?bogti in pustinia draugau
ti su žvėrimis kiuriu būda ge
rai supranta. Ant kudykio kū
no randasi daug indraskimu 
nuo letenu.

gialbojo

uo letenu.

kaip vanagas, 
karveliu.

Virpėjo savo pragariszku 
pasiutimu irneapykanta, ilti
mis grieže ir troszko nutverti 
Vieszpaties Iszganytojo duszia 
tupėdamas eziapat ties Jo

Varpai gandu pagarsino, 
In bažnycziu jau vadino... 
Kristus kele! visiems szaukia. 
O tas balsas tarsi plaukia

Linksma Alleliuja!

l

• • • •

szventu nepalioeziama galva. Ant altoriaus žvakes plieskia?
Vieszpats Jėzus pakele pasku
tiniu sykiu akis in dangty, atsi1 
duso ir in Dieva Tęva atsilie
pė: — Tėvo in tavo rankas pa
vedu mano duszia!...

O Liuciporas, pamatęs Vie- 
i szpaties Jėzaus gęstanti pasi

žiūrėjimą, tuoj apako nuo Jė
zaus žvilgterėjimo 'taip kaip 
pirmiau atsitiko su jp. pasiun
tiniais; apsiauto jiKtą.mšioji 
naktis, kokios nei net pragaras 
nfthnvn mnfa.a oilimioinon onozv

Szviesa tviska, pliska tvieskia 
Kunigs auka jau pradėjo, 
Visu szirdis suvirpėjo. <

Linkstna Alleliuja!

Kunigs auka pakilojo, v
Kilme giesme užgiedojo: 
4‘Kristus kėlės numarintas! 
Visiems reiszkus szventas 

rytas,
ĮJnksma Alleliuja!

t ir ir

mo
tete likos sudeginta.

Iszpanije. — 
, sena 

kaimuote isz Calerno, likos 
isztraukta už plauku per indu- 
kusia myne žmonių isz savo 
grinczeles ir sudeginta už kai
mo. Josios vienatiniu prasikal
timu buvo tas, jog prigialbejo 
serganeziams kaimynams, o 
kada rodos ir gyduoles nepa- 
gialbejo, tada užmoto jiai, buk 
žmonis raganaujo.

Gal niekur nesiranda tiek 
lengvatikiu, tamsumu ir tikin- 
cziu in raganystes kiek randa
si žmonių Iszpanijoi, o tai del 
to, jog mažiausia fenais yra 
žmonių ka mok/i skaityt ir ra- 
szyt. Nor.ko stebėtis jog tam- 

I z*.■«rt 4-* 1 4- •« z-k

Saragossa 
Franciszkn

1

Lasheras 
isz

.. i

toki

pas 
Valencziu pirktis farma, norė
damas
grąžei szeimynukei, o pinigus 
ka turėjo paslėpus Dumbląus- 
kiene sudegė, t i k pora szimtu.

Mes Lietuvei apgailaujem 
atsitikima ir isztarem

szirdinga aeziu musu miestelio 
gyventojam, kurie teip duosnei 
pasirūpino, apie tokius atei
vius. Lietuvei ūkininkai teip, 
pat parinko tarpe saxmju au
kas del nelaimingu.; Mirusiu 
kūnai buvo palaidoti grąžei 
ant katalikiszku kapiniu ku- 

a a . a a
rias palidejo szimtai žmonių. 
Juozapas Dumblauskas labai 
verke apgailestaudama 
gražia szeimynukia, kurie no- ( 
rojo pagiarint būvi pirkdamas 
szmoteli žemes gražioj Lietu
viu kolonijoi. — (Lietuvei 
važiuodami butu gerai paleist 
laiszkeli kada ir kur važiuo
ja, o tankai galima apsilenkt 
nelaimiu. Red.) —M. Valen«

savo

Aii
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LINKSMU VELYKŲ ALLELIUJA!

Visiems musu paguodotitmis skaitytojams, 
1 “Saules’ir korespondentams, redystn 

nikelinio \’ieszpaties isz numirusiu, 
ir tikybos žodžius: 

Red v st e.viltimi!

«**-*.<

f

i

SAULE I

VELYKŲ REIKSZME
•■i 1 ■'»i*i» m , 1.1.1 n,

KUR BUNA? Pajoszkari mano ded(» Tetinka 
paeina

t

prieteliams 
per szita szvente F'ri- 

inncziam meiles, vilties 
Bukime tvirti meile! Bukime nopergalemi

| Velykos

Jėzaus

- lai iszkilme, k u 
Ba ž. n vozįn

K ristmis 
mirn.-iii prisikėlimą atminima 

Kadangi Kristaus i 
ira

'rmja szv. 
sezioja

priMkelinia

a pvaik
is/.

Bajioszkau

KAS GIRDĖT
■ė*. . 11

Szvente

Bane ve/, i o 
I jon 
re i 

ji mel

Biurą, poema isz 
( Jjoždo, Pilsią lota Volos., 
kavos para. TirriU svarbu 
kala, jei kits žino apie 
dzin prai'H‘sz(.

Jonas PliU'a,

> SZTAI SVEIKATOS
Mes paskelbiame visuomenei kad

' KUR . 
SEKRETAS

* t

Lnkosziu 
di'ulaiti, pinhiau gyveno 
eago. 
prasziau atsiszaukt.

2S1I1’ Sl\, 
Bliiladelpliia, Ba.

Turiu

A n- 
(’lii- 

svarbu reikalrt, 
to 25.

I
.dni.

- X2KI

.,:X vi
esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VI S’ZKA VAISTINYCZTA visoj Ame
rikoj, kuri iszdlrba vaistus, pagal 
Europos metodą nuo visokiu ligų.

Mes turime (a sokheta kurluom

isz m im
ta i>vkle 

mirų-
K. Wallovitch 

s.‘siu
musu tikybos mn>u isz

amžino gy-
2514 Bon. 62, Girard, Ohio!

i

•centas žuvusiu pasiliks kapo
siu b’raneJjoi,
bus atgabenta iii Amerika ant

j pareikala vimo
nin. Kasztns atgabenimo miru
siu, apmokės

o GO procentas
siu prisikėlimą ir 
venimo, todėl Velykų iszkilme 
ira inihns svarbiausioji ir mei-l;
Gausioji.

Bažn\ežia ta
džinu.gsma

1

A
TĖVYNĖ.

Lietuva brangi
fTPEkGALUrĖ visoklnw liga*. Td »e- 
ykreta sužinoRite kaip vartosite MUSU 

nes nniKU PABZLOVINTI
*Tėvynė mano, 

iszplauksi isz vargu 
ta\'o.’ j

Stanislava Ziromieiiv 
AlasnndukAite

J VAISTUS,
> i' vaisiai PASEKMINGAI GYJ>O.

, VisUoMo gproSo

flckarsiArf:
Salutara Riteri del viduriniu Ilgu.
K (*gnl ai ori u s del moterių.

!’ '"’iKadn / • * Jft-I
T

jtevais
kan savo tikro brolio

paiosz-1 
Antano 

Mnsanduka, paojna isz Kauno 
IR-ed. Szauliu miesto, IGnictu 
kaip Amerike, pirmiau gyveno 
Rochester N. Y. Jcinii kas žino

’ i 7

s fives n r 
<1

likusiu gymi-D\ d žioji
Krikszoz i on i sz ka s 

apdumojimuosia vie
nos isz didžiausiu paslapczin:
Dievo žmogaus kontejimu.

t a igi žmogaus i
nnsižeminn krikszczio-į,j).nlfrhprn, 

nes Sntvere.io ko-J^ (|llkfn,,|i grt-|(,s 
.11 1 “ ligoniui 

. ’geri, t rijo
I I JS 1: kas menosis.

Ligonois vadinasi tiejei ku- 
. *rie yra paliogia ant sveikatos, 

imoteres ponanezios kudykins

skendos

Velykų !1 
svietas pa-

ka^)s.
valdže isz savo

linksmybe 
iszreis/.k ip 

giesmėse ir maldose.
Tankia i

YlMlSt
1 r ‘I

miesto,

’//> u

\’ iisižemrna
protas
u i u > vietas

tvirtinusi tikyboje 
neužilgo podraug sn Katalikui 
bažnyozin varpu skambesiais; 
atsilieps garsiai po visa >vie-Į

jom ts.

Prohibieijo gavo 
iSztai vyriauses advokatas val
id žios Daugherty.

i varpu 
garsiai po visa

ta: A Įpili uja!
Su tuo mm

žodžiu, skubinamos ir
niiisn ‘ * Sau-1, . . . , , . i S'skaitvtojai, avelydami .

.... j< s - j 
sziame1

esą n ežia me: 
toli nno gimtinio kraszto

ju nu^ 
les 
jums

giiodotini

i>z tikros szirdies link 
mu Velvku

kartojami žodi;
in teria! Aleliuja t\. linksminkitės!

nusprendė, 
nžraszinet 

po penkis galonus 
procentinio alaus.

Velyk 11 
linksma

prm

APTfEfrOSE visoj
Amerikoj gailina gauti szias musuPriesziugi \’ejai smarkiai su

judo.
Isz vinį szonn laiveli kliudo, 
Ir T'a\’e, vargsze, kaip jau 

matyli, 
Kiekvienas nori savaip val- 

d v! i. 
kovoti drinsii, 

sianezia
pa si k ly.- i. 

lai tiesos
žod's, 

uosto kelia pa
rodys

B^si pasauly visu pagirta.
Liet u\a

u
V V

KMuJo Yalyfojns kurie pals uT.Vardl/imas js^aiazkina reikalingume. 
Snllilnro Litfinteiifafl d« l visokiu kaulu skaudėjimo Ir kitokiu skausmu.

- Trajankn. Kasgl dar jos nežino? Tos garsingos namu gyduoles. 
Reikalaukite musu suratzo vaistu Ir žolių — sfunczlame už dyka.

SALUTARAS DRUG & CHEM, COMPANY
1707 So. Halsted St. Tel. Canal 6417. Chicago

Įniręs,
25

givas
jmalonekite atsiszauk

Stanislava Žironimie,
520 \\ . Center St.

Shenandoah, Pa.

k nria to

vejeisi>('t tu 
Kors audraa rba 

vakare, ar 
fi node

ka i p 
s, 
pas

r r

no

is/.k i Inu‘s 
d ievma Id v<t"

vadiname Rezurakcija.
Rez 11 re k eįja atlaikoma 

Didžiosios Subatos
ha pusiaunakty, arba 
lioj anksti ryte, žiūrint, 
kur prigijęs koksai paprotį

R v,u rėkei ja prasideda 
grabu, isz kur, atgiedojus tam
tikrai maldas, prasideda i>zki-, 
įminga .procesija su Szvenez. 
Sakramentu ir tris sykius, 
dant liaksnX<‘>s giesmes,

va i kas,JavoAsz Klzbiota Rok Ii;, no po tė
vais Voliczkiute, 
brolio Biuszio Voliezkos, paei
na isz Suvalkų Red., 
kalniu Kaimo (inksziu) Susna-
vos para. Brasziau atsiszaukt

n| )H H? S Z »v< m u Vh \„4. ,1.

z
Prie laimesamžių Alellinja į - - - •

mes m«jr po|)VV1*aj kurie priginlhsti 
savo bobelėms stenėti laiko li- 

.gos. Dabar tokiu “bobvyrn 
į atsirado balsei 
į pa t s Daugherty 
į bet duoto žodžio 
szankt, noriuts 

(bambizolei staugė ir siunta isz 
.piktumo, jog 
i akiu.

szvenezin
>vvtimam»‘ krnszte 
toli
Lietuvos, kurioje sziadien teip 
gi apvaiksztineje linksmai ta-!

nes Uotu va yra1 
laisva ir neprighlminga lovy ! 
no. 1

Tegul tos

ja szvenczia.

ir bobvvrai

* 1

daug, jog net 
nusistebėjo, 

ne mano at- 
protest oniszki

jiems užbėgo už

K loviu- F ..

šventos ,nirms;valdžei

r

i
Ju£ fiuuoki n* 4*1 

naudokite J 
Ar Jumtt G<dvo» Ocl» 
NAUDOKITE RuffM 
Ar JųAf PlaukaiSUuka?, 
NAUDOKITE

’ Ar Jų j Norite Ajii*winr^Juė^?

ka n Iri, szventa 
tviri l

— Jonas Buk.iltas

ATPIGO MAISTAS.
Atpigo maistus o it- mus medus.
Mes turim tikra kurs labai gardus, 
Nėra fabrieznris bet visai tyras 
Jums ta pasakys kiekvienas vyras.

Mes kopi liejam bites visados
, Medaus ne vaszko netruksi niekados 

'Teipgi ruginiitk miltus parduodam 
Rupi1! sumaltus szvicžUis ataduodani 

b'armas nupirk'! pas mus geriausia 
('zia mus Lietuviai gyven tirszcziausia, 
Jie lur Draugyja lankei sueina 
O ir laikrnsztis isz mus iszeina.

Taigi lalkrasztls iszeina k-'z
kolonijos, kuris apraszo apie tikės ir 
ūkininkavimą, isz kurio daug ka galij 

°

ai .Slanka?.'arbn žinantieji apie ji meldžiu 
s praueszt

ma/apliek žbažnv ezia iszlauko 
arhą viduje'.

Aplink bažnyez ia- 
kius apeiname ant 
( 
triumfo,' Kuris 
prisikėlė isz grabo.

Bo Rezii rėkei jn i 
uis
ton, kuri, lygiai kaip ir km-zia, , I

vadi i I
I I

Kad pridavus religijom skai ! 
stuinas, tu puolu xalaiu- kimi |

ant ;
tAlenskiule, pajio-zkai

apeinami 
Ižiaugsmo ir Jėzaus

g iv- 
apeina-

i

i

K rišlaus!

t ris sy- 
ženk lo

to 28 
Vėl i czk i 111 o,Elzbieta

141 Al o t ropol i t an A ve 
Brooklyn N. Y

I kij’n'szkau savo brolio M o

^Tv-
naudoKite

' Ar Jų j Nbritė AptKuXcrtt*
' NAUboklTE

Ui 1 Alkymu! javo plaukų ** *
rUkugokite

Už taikymui |falvo» o<Jo» r»eik*i tf 
(QAudokite

. - g y • Įf
uus ir taniaaH l

i 
t

UZKlKymui vaivot oęoi wvtyrA* nr ]

// MudokJc X/
t ! 

It’jfllns (jalbntv gaitli vIhomu aptiekoso po bdnkĮ, urbti ftaiileg*-
• *z IfiliMirliĄju per paUn U2 75c. bonkii.

f. ad. Richter & co.
3rd Ave. A 35th St. Brodlclyrt. bt Y.

'• ' ’’’ f 7*
____ _ . -...............-- - - - - - - -

W
Uztaikyinui

rl

. . .. 'įtieįaus Žuko, ptieina isz MarguIreczio.) dienoj • ,r , . <<.:Sei
lini Apskr., paskiausia 'gyveno 
iSlienandonli, Ba. Kas 
pranesz‘gaus $.5 atlvu’inimo

to 24

, 'Kaimo, Kndrenu \5ilsez., 
i ■

C <

IKeliolika metu adgal, kada 
apiene nesisapnavo

. r,........x, departamentas 
ev } neje., nkySf,es mokino farmerins kaip 

' iiszdirbineti gera i..’/.’... .....

•žirniai praejna teip linksmai,. prohibici je>
kaip kitados tenai, 
kada bažnytėlių vaiym links 
mas halsas apreiszkinejo Jums Į Inn-oTii.'
Dievo .
kas inkvepdavo kožnam tiky
ba, meile ir vilti.

Tegul jums varpai jnsn pa
rapijų bažnyozin, kurios czia,;tani n^draudž.e.
svetimame krastzto, už jusit iszejo žmonim ant gero.

pa ežia s I 
vilties *

7

l< r i I, ><■/,!() 
viep k it n< į >a k \ ieezia į mo

apie Ji

iszdirbineti

Žmogaus Prisikėlimą, ■

arielka isz 
o dabar pro- 

hibioijos sznipai kemsza in ko 
tuos, kurio pasinaudojo isz 

valdžios pamokinimu.
. xa

Pa i tau;rp

pirm Kalėdų semi laiku 
namas Agape. Antanas Žukas, 

Malon.cv Ave., Box • 1 ,

g a 1 I įaszvent 1 na

mus

krasĖte, 
prakaitu Dievo garbei ptfstaty-į 
tos. skambina. tas 
džiaugsmo 
giesmes...

Vieszpats Kristus isz mi-

skambina
giesmes,

Silpni, lituoti ir nervoti žmones
KREfPKITES IN TĖN KUR GAUSITE TEISINGA ROfc'A

|)ll I>OIS, I <L j ma pasimokyti, jo preke $1 metams, 
in Lietuva $1.25

'ant ragožių. PasiiiKklte savo giminėms 
n gausite didin padėka.

,\l. WAITING ZIPS,
i^'iiii » <» ■ A » ii ■ «i i i <

Kultsvf xn’C0i;u8

Jo’ n lėkti r nesulaiko i
namie. A-z J ieva Kioriene p j levaisl 1^(41 | > < < • /i \ K I I t 1 I 1 < l H (

teisybe, isz pradžių mokina, po Įszventoriaus arba h: 
laikas 

net lig 
šventei 

A’elvku laiku

ta m taji mokslą,
įžnyezioje.' IR GYDIMĄ PĘR NAUJAUSIA IR GERIAUSIA BUDA 'Į )HM-S(‘- 

: šori u Mikase ir Mariuką teipgi
H AKT. M irt r.Velykų 

va i tęs, 
he>

le>ia-i 8 sa-
Sz\enez. i rejy-,jlloZa Alensku paeinant zin isz

Mano pasekme kaipo specialistas, paeina nuo to kad tuoj^Ąs
* n i. + A./iIv, XV r, v-iv--i nnn <•«(• • innn 1i<v/XC!atrąpclu teisinga priežasti juso ligos.

t > i

Mapo okzantinavojimafi yra pąitek- 
Jeigit esate 

(silpni,’ nertubtl, liguėU, ne darykite 
klaidos ka kiti dare, ateikite pa$ rrtariw 

jy'pąliszkaij ir paslaptąi pasikalbėjime. 
(LaUktl pra pavojinga.
i Visos knnilszkės Ilgės yra pis’ėlf- 
r • ’ r1“

itiiriik? užkietcjiola

įRamanavo, Kronos para 'leip- 
, Jievuka ir Magde 

isz tlireiszkii,
A lens*

įkas ir Jieva Aleliskiute i<z Ba- 
i 

Bitnsko para, 
apie juos,

.»•
Till gcrlaunia proga daug 
aukalnu in Lietuva nusiusti.
Greitume nusiuntimo pinigu 

: nieks su manim negili Ibnk- 
tyniuot.l; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
parasznis priėmėju pinigu.

I.alvakorcziu agentūrai In 
Uepoju, Hamburgą Ir visur.

Pasai kelionei in Uetuva.
Padarymas Lletuvlszku do- 

, kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Kaszydaml 
pridėkite 2c statnpa ir visada 
adresavokite sziteip:

I’, MHvQtAlNm,
53 lltnlsoii Avew

, Htobklyn, N. Y,

ti

Kokis tai “žiaunas” apskai 
ite, buk- dabartiniam laike ran- Hįnes nialdo> ir 

J /*'«<■ 4 ■ d 1 t W l 1 D 1 Y * /h F y 1 1 • 1 * v • • Iv

Amerike — daugiau kaip mi-
! kaip vyru. Kiek isz nįnfa už atlikta atpirkimo dar 
"ks senmergėms! -— |)a

musu mieste Mahano- • e • • t 
randasi keturios mergos ---------------

i fA Imis 
gi("-me.' 
..gsmu 

nmu irJezaus Krislam

. . . I 1 ’ r
dasi* už daug moterių ezion didžiausiu džinu 
.......... T...

rusiu prisikėlė! Mirtis perga-kjonafi ne
<r

k ve pi

lota ir teisybes triumfas! TcipĮ " 
liepiaJnmnts tikėti szventa tyiž-j^y’ n' 

.rvin Ir ii 1 * 1 o 1 orr o n 1* ) 1» \ I - .
Tikėkime jog!'1

!juju pasiliks

nvezia, kuri mus iszanklejo —•
• • • . . rn-i i • • j.l11'1'

_• ’ant vieno vyro, o kaip prikim- 
ba prie kokio, tai tas turi 

.]O£ szanįįis pagialbos net palici- 
jos.

tajgi tikėjimo!
musu brangi Lietuva prisikels 
isz grin vesi n. tikėkime, 

vadovai pasta t y
arft. ligiu kojų su kitoms 
viesypatystoms.
ii tikintieji!

Kristus
vargszai - kaliniai, nepripa
žintieji keleivei gyvenimo jn- 
su! Nužengdamas in pragaru. 
Kristus nužengė ir in jusu szir- 
dis ir iszvale 
liepsnomis, 
broliai, visi 
tyri priesz meiles liepsna, visi 
atleidžianczios, visa iszgydan- 
ezos... Isztieskime taigi, drau
gai, viens kitam ranka, tarda- 

hrolini! kėlėsi i

m n su S .W» t
SU

— Pa laimi n-

prisikėlė ir jums, 
kaliniai.

dekin 1
gailii ,

• . 1

j I Izidoriui 
Įdomiuos

l‘s 
para., 'Juozas

rtn - •>

I

•Jeigu 
meldžiu 
(to 26)

Midoniu. 
ka> žino 
praiio>zt.

Jieva Kierione,
M t. (’arinei Pa.Maple St.

1 ~

r
mingas ir mokslingas. Jeigu esate

f
* i ,1

1 u J
’kaukti pra pavojinga.

Jeiguinum'. Jeigu
knlgrs nosies.

'iiilngul gydomi per
lt tirpė užkirte,U nin.. . ■ y
ĮgcrKiėH*' vldtfrhi- nr Inktdii, ko periu1 r?' . .’1 1 > .' . "į 7**7 .......nvtvflrkai n^rvrtiM, :hHsithriė)lih«, dni " 
sull, runas, pūsles Ir szlri^umo Ilgus* 
krbjpkitės pas rąune nepaisant kokiam 
pmii'.ilmc f*satc. Daug Hgn iKTgydyti 
k a kiti Miltavai atfilsake'

PILES, ‘arba iszitikiszusUf žirniuke.•

DAKTARAS W. BURKE .ii ------ -
LIETUVIS J Fa.) i cr. zk a u TgnaeA įlredl ir Klemon-

isu Kriszcziuną abudu, KauniHzkiai. 
Į.loniszke.s n.mft., 
,1110111 1... 
nert turiu 
rauekiezo arba, .1

Ona'Ahmkauėkienc,
West Sty Mechanicsville, N. Y. _________ iįįJU------- -  

f_________________ t

v
k ♦

h A K T ARA'S L W„ nODGFi.NS O

i > 418 W« Market St. Pottsville1 t . 1
į»Sii visoms ligoms priima, nuo . •:
, r valandos Iki 10 valandą Ihi ryto,

I

ISZ LIETUVOS. ; 1 Iki 1 vai popiet. (J Iki 8 vakare.

abudu, 
ztid.tęiniu SėMo, 13 

i iav. Xfeldtiu • afįiiHzaukt 
svapnn Reikalą, idnš 2aka- 

(f 23)

amerike.
Specialistas iižshonejusip.ir. krotils/ku iszgydyta ant visados. Dąug.žtęoniu' r I * ir v* v »sėrga szita liga Ir kericzla neįSS*pa‘sa- 

kyfti skausmą, 'ir kftokithf jjatthšžąs
’ j ligas bljėdami operacijos at pJAUstltiio.

arba dusulis ir baisomis bet linksma bus žinoti tokiaths žmo-.
kuria kožnas Incms kad asz tokias ligas gydau bė'

I litru. Praktikiųes dhlžla'iislase
I ligonbiitesc Fhilildelplifa.
Ij 'ASTHMA

kentėjimais

£>tirbiszkis,

1 y ra 11 ga
main utis bijo.
priversti jeszkofi pagelbės, koloj no 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo paeina 
kvepo ir g;

Nelaukite kolei busite'peilo h‘ skdusmingu operacijų’.
nuo kuriu 

f. silpnumas, 
ai busiu1 priversti sustoti |neramumas, nemiegis, stoka encrgL 

Idirbla. I)r. Hndgcns nnrėlu turėti pro-Įjos ir teip toliails iszffydoini po gva-

bėjimas IIVKAI.

•1’1Box
t TT

»> nes

M

Batas, 
Visi galima gaut balti, raudoni arba

cZ-’i’žx^

Nešioji ilgiau
' ..... . . 1 >1' . .. L'."' ■ : * 1

T •
r'

BALL^BANDT
v Y'* A ? ; v\ "

•V '

Trįs skirtingi augšeiai padaryti mainerio autuvo 
Himiner, įr Lopac.
juodi.; ... , , . t ...

Paplatinti padai “Ball-Band” autuyo yra padaryti ypa
tingai nešiojimui maineriams. Jie apsaugoja viršų bato, ir

Rietavo
Telszi naps. Gruodžio 23 »
B. Kmismina milicija rado sla-Į 

_ , \’i(‘tosi 
hrngn ran-

I 
I

I 
trukti 1

vai.,'
3d. pimj

NERVISZKOS LIGOS
trolis minties,

jas savo meiles p|a p pa vora ir paem<*.
_~.i visi esame j^jaįVUs /Lionės in d....r 

kas kelia.
Sziaulenai (Sz i aid i u

Musu kraszte pradeda 
tinkamos troboms stntvti med-!

žino
si at vt i

Mes 
esamo nekalti ir

mi: “Draugai! žiagos. Nežiūrint iri tai, 
ui u tinkamus troboms

Į

I 
I

aps.)

Kristus! Sveiki sulaukė szven-1

. tjni „.birena. Metas butu atprasti savę 
darbininke! Oeraszirdis užvei- Paczlu 'urtu' "’’‘'^hai n.kvo- 

iszduot

tu Velvku!’’
Jis prisikėlė ii

rastus piausto in malkas ir ku

» , A ■ *»' *'«" * i' 1 \ ’ * ' * ‘

Jauti geriausiomis savo kojas
'v’-.'.r M y ' ‘G 1 s > \

Kad‘a Tamšta • -perki guminį autuvą, temyk kad ' butu
Raudona KouTys dirbtuves ženklas. , •< . ,

• Jis stovi ant augščiausio laipsnio, kurį Tamsta gali 
nusipirkti. . ’

ga parodyti jumis jo PASEKMINGA rnrtcŲn. Rodą Ir slaptingas paslkal- 
GUDA GYDIME JFSO DI’SUI.TO. liejimas DYKAI.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES
oris os valandos 9 ryte lig 8; vakare. Nėdellorrtls 1(1 ryte' tttf'2 poplėf.

Sztoro. Dtuis isz deszines puses. 2 floras.
Wilkes-Barre,  • Pa.-

»f-
v -į

nri)A gydime j v so dusulio.

Ant vyre-ziate; ( liesins Drapanų
60 South Mp.in Street.

Ak

PINIGAI IN LIETUVA’I , t *■ • ;• ’ ',;^7 * r'! ’ .

Uždėtas Kapitalas r
J841 . $18,000,000.00

T

II

paežiu turtus netiksliai aikvo- 
jus.

Sziauįenai.
♦ t 

zetojas paliepė iszduot vi
siems darbininkams szven- 
tems pnszalpas. Szia diena ir’isakytaMigi lapkriezio 
tavo kambarvs 
papuoštas, 
sz va re i s rūbe leis, 
siputus vaikszczioje, pasiredus

paliepė 
darbininkams Valdžios

I,
£ k • y. ; 't. Tp
Stebėtinas p&sekmuigas nusiun-

,s\

blTVT) 
l d. 

savininkui 
apvilkti paduoti tikra skaieziu dtvszim-

« kiekvienam žemesiszplautas ir 
vaikai 1

o žmona pa- tiniu. Neužsiraszinsieji ir sen i
1 iunai, nepraneszia 

ir linksma, jog savo szennyno-|aP*^ tokius žemės 
lei galėjo visame intikts. -------------- -------

valdžiai I 
savininkus 

baudžiami. Sziaulenu seniūnas
1 bendrus žemes; 

Sziaulenu 
ar

Teip, visiems kėlėsi Kristus! neinraszo in 
Visi mes, dydi ir maži, turtin-'sllr:,szus ' - 
gi ir vargszai, žydlai ir toro- z°me. Kas žino,

klebono 
jisai bus

riai brolis/,kai turkimo viens baudžiamas?
Petrosziai, Sziaulenu valscz 

1920 hi. bulves kasant rasta du 
pinigėliai.. Vienas 1661 m. su 

į vytimi, visai panaszra in da
bartine Lietuvos vyti kitojo to 
pinigėlio puseje meszka, 

ausvs 
pusėn, 
nusitrynės.

Seniau ta vieta kur 
pinigėlius rado, buvo dideliu' 
miszktr užaugusiu, Dabar 
sas nuszkas mik irstąs, žeme 
dirbama ir žmones dažnai pi
nigėliu senovės, randa.

Kaunas. 11. 11. Vasario 11 d 
e. Lietuvos Republikos Brėži- 
dentas p. Stulginskas 
I-jo laipsnio • Vyties Kryžių, 
A me r i kos Raudon o ja 
Žiaus skyrius Lietuvoje vede- 

•.V

kitam: -Sveiki sulaukė szventu 
Velvku! Tagul szi diena paža
dina mumvse meile vienas ki
to! Tegul visiems buna, links
mas “Alelliuia!”.Meiliu ja!

<imahoje mirė senukas tu- ios 
rintis 76 įlietus amžiaus, kuris 
palaidojo jau nemažiau no 
daugiau, tiktai vienuolika pa
ežiu, o bet niekas tam žmoge
liui nepadovanojo kryžiaus už 
narsumą. — Tai tau teiffingys- 
ta ant svieto!

nemažiau

Pagal paskutini apskaitima 
ka riszko departamento 
shingtone, tai isz skaštliaus 
75,882 žuvusiu ainerikonszku 
kareiiviu Francijoi, atgabenta 
in Anierikrt jau 13,616 lavonu

Wa-

1

timas pinigu per American Express 
Kompanija, in Lietuva, prįesz.kare, 
buvo vėl atnaujintas.
y. Sugražinti kvitai parodo kad nu-

4

tai

ant palaidojimo. Apie 40 pro-

k tir
pą kreiptos kairėn 

Antrasis pinigėlis labai

jui kapitonui Ryaii. .

sziuos?

vi-

inteike

Krvž

tingai nešiojimui mainerianąs. Jie apsaugoja viršy bato, ir 
padaryti taip patvarus ir stiprus, jog aštrys kampai akmens 
arba anglies negali nei įpjapt, nei įplėšt. x

* Tamsta sutaupiną pinigus kada nešioji “Ball-Band 
Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštus 
dėti ant pataisymo, i

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
460 Water St., Mishawaka, ,,

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį, 
i . ■ > • <

J

iT^

i

* rp

m 
les 
pan

R
ggfi'

as

41 gi 
E

3

buvo veLatnaujintas. ,

siusti in tenais pinigai, įuną* pri.
imti, .traukija trijų. san vai ežiu.. Mes
—— • « * • ~ 1 , < iti JS ■* ,• 2 • • *

i
'i

pįmrpfe Lietuvoje, įszmokame Martenais, 
Iznrin Hnr tPYinic crvlunin IMTmcti nwL

■ JlJ
014 • 
kLi 
4į-J
Ei

C.® pi?

OPj pi

Eis 
l^j

SKI
Wyt

A
V

įl

ji

u Į

<1

še

Et k

.kurie dar tenais gyluoja. Musu pre
kes žemos, patarnavimas geriausias.

; American v Express Kompanija 
yra uždėta 1841. mete, turi inmoketa 

; t kapitala $18,000,000,00. ir siunezia 
daugiaus pinigu in Europa ftegu
kita kokia kompanija. Kompanija 
j • 1 V z* 4 t «■* ■ *•’B v* AJr* *’

»! O

jį

• I; >h L*'
(liaunas jOfl^s , 

American E^pre^S. Co.

turi savd locna 21 lubu milžiniszka 
narna ant Broadway,. New Yorkę, 
kuri czionais matote, ir jame talpi-
naši musu glauni ofisai.
j. Naudokite

x Money Orderius
§ pinigu ir iszsiuntima Amerike ir in 

Kanada.
Europinius pinigus.

musu 
>7

^Dolerinius 
d'ęl iszmbkėjiftia

G5 Broadway, New York, 
f C m , <.

Parduodame , vldbkitįs 
Kada siusite 

in bile kur pinigus,’ tai siuskite, per 
American Express Kompanija ir

visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus,, idant
turėtumėt, pavada. Kreipkitės in bile koki musū ofisą . 
arba raszyįkįt^Lictuviszkai tiesog in musu glaunft Ofisą:

American Express Co
■\ "O V.2r. " L ’f‘/,/■'! r-?c< V

turėtumėt, davada.

.' ^pįeign Mopey Order Department ' * B

1

65 Broadway. New York
*‘ii * -<{.¥0 ‘f * , t ( '• f ,, k. , \ ’

■ ’......................    ■_ -I - At vZ'L k>. <T.Vi 1 •
»’.• 1. 1
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W antabas KAREIVIS.

laitga Azvi'stelejo
Magde

'ko (ėtrfA — frii t M briVO' m’a'fid’

į

rfame pro 
žalė ieri riš. 
mintijo, jog tai žandarai atei- , 

Dirstelėjo 
pažino, 
tiktai gal koki 
gauja.
žalfticA'ins i no jo; • ■ j •

' —Tegul bus pagarbintas tum! 
Jėzus Kristūs!

Ant bafcri tnojaus 
žinb, jog tai Antanai, 
pirtnutinis 
džiringsmu: 

1 Antanukas, 
mas! Antanukas!

—Asz tėveli brangus! 
Mėtosi tėvui in kėjas, pradė
jo grandžiai verkt if kojas bu ĮJ 
eziuot.

—O tu mano Aninnvl’, ma
no sūneli!,., da tave gyta ga
vau norint priesz smorti paru
gei! Dieve buk pagarbintas! 
Met in, iszojkio greitai isz nž- 
poezkio! Antanas parojo!

Iszbego senuko isz užpoez- 
kio, metėsi Antanui ant kaklo 
ir nieko nekalbėdama buezovo 
ir verke.

— Na gana — tarė tėvas— 
atšzutink /Antanėliui pieno ir 
begkie in karcziartia parneszk 
del sveczio likionans.

— Kad asz teveli 
arielkos ir jokiu dnitu gėrimu.

Prie tu szi rd ingi! pasisvei
kinimu, Antanas no nepatemi- 
jo ant stovinezios prie peczians 

Atvepiąs isz pirmu- 
prisia rt ino 
szi rd ingai

n rit i v po,»

f

4-

k*

na

r

įlll

įSA ULE 
_____ , ... ..... • *E »

U-gi pirkau.
Tegul ir te i p bus... be f

—
— - —- ------y OiriYte* tiTO’jariS e js'i u, jrik da' j r- * —

Ašz sifpYrn fi'udh'taa'y ;ji noisztetejof — _
• — Laitkė riebagele ant f a-^gidėkaš pirkt nuo- vagiu.

fėš — atsakė motina.
<B, VI 4 v ■ • « >J****I|V M ' ">—» I

nevadini it f ba jaigu jKjsiu h' iiY musu bažnytėle pa-

.negalėjau pirirgu. nmiėszt ant.
* > * • j t L?VjV 4 x . L*

per hinga ir 
? AaYidarasv !jog tai i

is atstrimins nba- 
D u i-V^ s rig i rgžde jo —

pabrink?

vis r pa- 
Tevaer

šit

mano iniio-

negeriu

UTELES PLAUKUOSE.

brolienes 
džiaugsmo, 

Tamioncs ir

nos uo-

tiriio 
prie 
pribuczeves tare:

— Sveika drūta, brolienių! 
Acziu! esn sveika — at

sake szaltai motore
gerai patalkiai, ba tėtulis jau 
ežia nieko neturi.

— Asž nieko nereikalauju, 
tiktai parėjau pasisveikint sa
vo tėvelius.

— Nes ežia pas, mus labai 
ankszfa.

— Asz nemisliju 
būtie ant kaklo;
žmogui iszminfi ir"dvi sveikas 
rankas!

Tame parojo Tamoszius, pu
siau girtas, nusigandęs, o pa
regėjus Antana, sudrėbėjo, ro
dos jau po kartuvėm stovėjo.

— Žiūrėk, Tarnai — pa- 
szanke nedora pati — Antanas 
parėjo,

del jus 
Dievas davė

Tarnai

kur dabar pasidės?
Juk mum ir teip ežia aukszta... 

fsz kur parojo; ten te- 
ir ejna — atsake Taino-gnl 

szi u s.
— atsake m

paczto, tai tu' fblnėszei, 
, — Tiktai. me|džemi 
čigonu i
asz čigonas, tai ir jus čigonai, |slimeDt... o paskui trauksiu iri

nitrito! ’ >v w

ma n os
— Nepirksi tu, tai piivks 1 . . 1. • 1. . i. k J . •

si!
O, tai* eisiu pasveikint. kas kitas... 6 teip pigai negali

6 pinigrii buvo no tavo, tiktai isviotri jeszkot uždarbio', 
mario!

O kad (u skradžiai nnej- -gerus del savo
! ■. , .■ •

— Duok te ve pakaju, jau 
asz in trumpa laika isz Tarno 
[SZttliės aritra piktoko datiriau,. 
Na, tai krir likusieji pinigai?

Iszleidait ant iszliuosa- 
Vimo tavos,- ba nenorėjau, kad 
in vaisku patektum — iszda- 
Įvian TO rūbini; tai isz viso 40 
rubliu.

—S Ant ko tu iszdavei 10 
rubliu? ir kam davei? kas ta
vęs *pLaszė ?

— Ba verkei, nėt man szir
dis vos netruko isz gailesties, 
tai norėjau iszlinosuot.

—x'LKam davei?

Tuorii lai k senuke pasteleVo 
• m i lemo An ta* 

Nežino isz 
ir skilan

džio, o ir kiauszienos iszkopo. 
Skaniai valgė Antanas, o da 
kas — motinėlės parūpinta.

Motina per ta visa laika ra
gino, idant sūnelis ka daugiaa
še valgytu.

Per ta laika Tarnas su pa- 
czia nieko nekalbėjo, tiktai 
murinojo patyka ta r]) savos:

— Ar tai reikalinga del to 
valkatos tiek s-teliuot? mes 
tuos senius kaip meitėlius sze- 
riam, o jie ve 
laiko.

nolio pustryczius. 
kur gavo deszreliu

i

t iek

ant ko pinigus

.. Kas ežia dabar gali pa-
myt'^5- ot d Avinu ir gana.

J
- Kibą prageriai.
* r

“■. I
kam, tai vis ifizdaviriu.

—• Nereikalingai

Ar pragėriau,, ar daviau

dalinai 
to taėęs niekas riepraszo.

i vaisku, o‘ 
tai tik del to.' 

skirtis su tevO-

5 

Asz 
I

nosiVimjail eit in 
jaign verkiau, 

g turėjau' i
TiaiA ir milema Onute.

— 0 ar vėla neprisinn- 
czian tau keturis kartus po 5 
rublius ’

— Nugi ir tie 
insikiszo vehi tėvas.

— Tai mano! ne tavo, 
turiu kvitas.

— Na ka

jo 
t

volą

mano buvo

as z

-- Kad asz bijaus! o jaigu 
isznipineH ir tąsys in suda?

reikia snuki už-— Užtai 
daryt. 
/ 
mokina, jog 
ka nuo vagies painia arba 
perka.

K a ežia kunigu paisyt 
kad piginus

— O ar mažai nuo mus pi
nigo paėmė? *» 

g‘b

— pa

už penkes 
padvadas, ba tėvas 
važidVo in miestą,

tolia ns?
klauso žalniorinS..

— Užmokėjau 
[del tėvo 
nuolatos
kada liosa isztrai|kiai.

4 7 '**

— Ka tu Tedokia kalbi? — 
paszauke tetasi baisiai perpy
kęs — asz kriznadtflria žmonių 
praszydavau, kad, mane pavė
žintu! Pinna syį yaževauzintu! I'inna SYK vazevau su 
Juozais, antriŽ/SYU^maięziais 
treėzia su 
ketvirta.
penkta k-aVOt «miiViė pftts ponas 
vaitas paorrte. '’*•

man kožna karta 
ezosnis kasztavo.

-• Ka? ’
— Asz 

pra girdžiau, 
kasztuotu. 0 vaitui ir rasztinin- 
kui turėjau duot po penėta žą
sį.

pdntf ' 'fasztiifinkn. 
su. Jonu Pempių, o

Aes

daugiaus del jįu 
ne kaip pad vada

su manim 
mano •

— Da tu broli 
nepasisveikiniii, 
isz varine j i ?

Ba ežia nieko pas mano

o jau

neturi.
— Asz ir nieko nereikalau

ju, tiktai norėjau tėvelius o ir 
tave pamatyt.

- Kaip tai nieko! — pra
kalbėjo tėvas — o-gi Antano 
dalis kniU

—Jau viską 
via n
gali reikalaut.

—Puikaus 
brolio
brolau iszmokai teip su žmono
mis apsiejt? ar gal nuo čigonu.

—Ka? ar tu iriau dar ci- 
pra-

jam atada-
— nieko nuo manos nt^

priėmimo nuo 
datvriau. Kuo ko tu

grinezios!

matau, 
čigonu iszrinokias.

ta n,

cigonia! juk— O cigonia, 
taisos žąsis nuneszei už savo 
sūneli — Jokūbėli, ba bijojai, 
kad'iiž piktus darbus nevary
tu in kalini.

— Na ir kiek dauginus isz- 
davoi ant manos?

— U-gi daviau skranda ant 
kelio; ka man 10 rubliu kaszt’a- 
vo. a .

~-Į * Ka daugįaus?f vr i • 

Užmokėjau 3 mfefius raszfi- 
ninkui už perskaitima tako 
gi‘mhatos, ka isz vriisko parlrii- 
dai.

— Dar kA?
— Na Ka! ar-gi dar norė

tum broliui sėdėt ant sprando, 
kuris ir be tavęs turi ka szert.

— Asz nenoritt toki dika- 
duoni Savo na'tne laikvf — 

Tamosžiėne — tegul
name

prikiszo
Sriu ktir nori ėjna...

— Asz isžbjftiu, 
pabaigsime

Tai kaip sakaj, daug ant manos
iszdaVėi ? ' * *

— Viską, ka['tik turėjau.
— Ir jnu

nuo tavos ?

tiktai
iszejsiu!
rokunda.

,1«nięjcd negausiu

— Kaip prieždos i esi,

Uteles plaukuose netik pa- 
kibjau rejimas 
smarkaus niežėjimo ir 
gurno užkrėstai y pa tai, bet ir 
kartais nesziotojos 
'tingai sziĮtinęs.

ir priežastim
nešina-

ligų y pa-

doro, kuris
Ant

pamirkytas alie
jum. Ant nakties galva turi 
Imti gerai apvyniota, 
raut per dvi dienas 
ežios gerai reikia' plaukus i i _ a* i • . j* i

ATSTOVYBES 
ĄME&IKOJĘ . 

PRANĖSŽIMAS
• i______

I.
Dele.iszgavirno pasu, 

ant pasportu, affidavit!! palių- 
dyjimo pagnbenrmui

LIETUVOS
4

Ta da- 
ant tre- 

isz- 
plauti/Tas visi'szkai isznriikins 
plauku brudris. Vientik glin
dos pasilieka plaukuose, 
riąusias butlas 
.tai vartojant senoviszkas tan- 
kis-szukas sziltiinm arti* pa
mirktas.

Plauku brudai atsiranda 
su vriiku 
biedni ar turtingi

vizos
f

c
giminiu 

isz Lietuvos ir delei patvirtini
mu irigaliuojimib visokios ru- 
szies dokuTiiėntil ir delei nujio- 
szkojimo turtu, bylu vedimo 
visados kreipkitės prie Lietu
vos Atstovybes ofiso sziuo ad- 
703 — 15th Street, N. Y. Wa
res n :

Ge-
praszalinti jaslengviau 

vaiku
Vaikams

isznaik i n t i 
negu 

galima 
ge

rai iszplauti galvos oda ir ute
les isznvksta.

’ Svarbu isznaikiuti netik ufo- 
bet ir glindas nes jei up 

visiszkai isznaikintos, 
vėl atsiras.

Paprastas
uteles mergaieziu
prailgintas 
mas vandenyj!

Daug 
,u teles 
merga i ežiu.

galvose
Kunigas per pamokslu 

ir tas yra vagis, trumpai nukirpti plaukus, 
nu •

—ir
gantu!

— O ka pasakys per spa- 
viedni, kaip ta grieka iszpa- 
žinsi?

jis pirktu, los,
u 1 (‘les

szi 1 tame 0

VI-
galvose nepaisau! ar

*— O-gi ar tai tu pnvogiai 
arba liepini vogt? < 
ir užmokėsi, tai bus t

— Tai 
rubliaus 
sziadien balių kelia!

— Ar tu žinai ka, Tarnai? , 
[juk da asz sziadien jiem krep
šius pasiusiu. O ta valkata 
;dri sziadien iszvarykie, kri tave 
visaip iszvadno ir prie čigonu 
prilygino!

Antanas tuom
persižegnojo, pa- 

už gardžius

d oi mus vieno • 
nepaskolintu, o ežia

O ta vrilkata

lai k su valgo
pusryėzius, 
dokavojo tevairis 
.pusryczius, paomo kepliria ir 
rėngesi iszojt, bn: davėsi girdot 

szaukinntis ant 
misziu. Antanas pirminuso 
paskubino in bnžnyczia, 
[Dievui už viską padokavot.

Seneliai dabar atgijo ir jau 
drąsesni buvo.

Antanas pora dienu užtruko 
gimtines kriifne džiaugdama
sis šu kaiminnis, o labirinse sn 
Onute. Klebonas pasveikino 
kaip tikra sunu ir klausinėjo, 
kaip jam ėjosi svetimoje szrili- 
je, dziairgosi labai, jog per ta 
laika neužmirszo 
ir dorai vedos i.

Tėvas Onos, norint priėmė 
Antana. szaltai, bot szirdije do
go prie jo meile. Klausinėjo 
apie būvi 
kvoti, ar dar turi prie jo duk
ters — Onos pririszima.

Ona isz džiaugsmo nežinojo, 
kas su jiai darėsi, 
kaip su kūju plake.

Antana atlankinojo visi kai- 
minai ir kožnas pas save vadi
no, bn nenorėjo, idant girdėtu 
nuo Tamosziaus szuns poteriu.

Ant galo pradėjo Antanas 
mislyt apie tolesni gyvenimą. 
Atsisveikino su tėvas o toipos- 
gi su savo milema Onute ir 
iszejo in svietą, jeszkot kokio 
nors dinsto, kuriamo galėtu ne 
tik sau, 
duonos uždirbt. Graudus buvo 
atsisveikinimas, ba. nežinojo 
kaip greit pasimatys...

* Do iszejimuj in l_____________ _______

varpo balsas, 
Antanas

idant

apie Dievą

jo meile.
vaisku ir iszpatolo

o szirdis

bot ir tėvams kąsni

Juk pirksi 
tavo.

— Nes kaip man rodos, tai 
nebūtu vagiu, jaigu nuo ju ki
ti nepaimtu?

—» Tai
Nepirksi tu, pirks kita...

— UaTodykie kam kitam 
jau asž nepirksiu! bukio svei
ka, Tamosziene.

O tiktai 
priesz kitus, tai pamatysi, kaip 
ciėlas kaimelis užžibes!

— Asz niekam nieko nesa
kysiu, ba. dar in sūdri patrauk
tu.

Atėjo antra ir pa m išlijo sau:
— Nepirksiu asz, nupirks 

kita, o beile kas žinos? kasžin 
isz kur čigonai 
man labai reikia 
vis pigiai.

Ir teip in kolos dienas visa 
ta vora iszpirko.

Tamione 
pas 
nams 
ožius, O jiji gavo 15 rubliu sa
vo dalios. Tokia (ai motore, ka 
už 15 rubliu pardavė savo du- 
sžo.

*Sugryžus Tamoszieno su 15 
rubliu, da nodoresno buvo del 
tėvu. Dabar jau bp jokios at
vangos apmislijo iszvaryt. Vos 
poržėnge slenksti, kaip padu- 
lAis pradėjo plūst.

Tolinus bus.

kūmute nopirkie.

o

iszsižiokie

i svietą An
tano, tėvai vela sėdėjo užpecz- 
kije... Dabartės suvis, kaip ne- 
valninkai buvo...

Taniu grinezioje 
nėjo visokiu, 
gabentu fa voru t argai.

Žandarai ir zemskiai pas 
juos nedaro kratos, (ba Mausz- 
kris pats sake žandarams, jog 
Tamoszius ta nakti buvo ant 
sargos ir gerai sergėjo...

Kada viskas Girkšzniir kai-
J .apsimalszino, atslinko 

Mauszkus Tamosžinos ir tarė:
— Nu, dabarh galite prha- ;

atsiprovi- 
per čigonus at-

t

me

budus isznaikiuti 
galvose yra 

plauku , pamirki- 
; bet geriausias 

ir saugiausias, laidas, tai var
tojimas paprasto gerosino arba 
petroleum. Nakczia reikia isz- 
mer.not plaukus aliejum ir su
pinti sykiu

W. TRAŠKAUSKAS 
LIETCYISZKAS grabokios.

'i l7* —į. m
SWgažE

PIRMUTINIS LIETUVISŽKAS 
ORABORIUS MAHANOY CITY, PA 
laidoja kūnus numirusiu, Pasamdo 
AutomobiliuB, rlglnuB Ir vežimus del 
latdotuvfu, krlksztlnlu, vesoillju, pas! 
ražlnejimo Ir tt. Kratinio dalgius ir ft

pas
.iPi i»q ■ "i'ik*

A* * ** T t R’ ' V'f"!1 ’Ts V

atvožė. O ve, ; 
o ežia da su-

paslapta 
szinkoriu 
ir szinkoriui

nunesze
pinigus, eigo-

prigulin-

BALTRUVIENE.

i 
I;

Ka asz jums sziodeles Szia-
dien paporisiu 

Ir ant Velykų pagiedosiu?
Laiko mažai turėjau

J

t

NeS p^svietri’Aiežulinejaul'VVIPV >.4

Mat kiatiszinius turėjau mar- 
. gyt,

Ir mesutes sziek tiek pagamint.
Ba mano kūmas atsilankys, 

Man ka. tokio svarbio pasakys,
Nes daug girdėjo naujenu po 

svietą,
■ Atsilankęs in ne viena vieta.

O tuom kart vėlinu visiems 
Seniems ir jauniems,

Idant Dievulis visus sveikus
> užlaikytuJ

Visu gyvenimus prailgytu,
Idant poros grąžei gyventu, 

Terp saves nesipeštų.
dėt kupcista. Jriu in kaimu Linksmas Dienas giedotu,

As ir h

JA

Lithuarilan Lėgsttioh, 
shington, D. C.

į |» | T •>« VZ • ■ AWkUUiMV 14 V4

SU SZinotellll sku- 520 W. Centre 8L Malianoy City. Pa

Daktarai jums nurodo kad gerai 
sveikatai reikalingi szvarus dantys

Visi daktarai ir dantistai pataria savo pacien
tams sukramtyt valgi gerai, 
užkietėjimo ir pilvo skaudėjimu.

jus turite turėt

kad iszvengti

Kad sukramtyt valgi gerai,
• gerus dantis.
Turėt gerus dantis 

szvariai.
I Turėk sau už pareiga nuvalyt savo dantis su 

Colgate’s” atgaivinantis dantų valytojas.
“CERI DANTIS — GERA SVEIKATA”

> jus turite ųžlaikyt juos

II

i 4 <

Teisumą, Grynuma ir Geruma RurzIoh.
Vardas “C’olgate’s” ant toilet inįu daiktu gvaraninoja 

I (įsteigta 1806.

*1
*r»~r

11V ‘Skilvio Nedatekliai, Nervin
1

’h-

gumas, Prastas Kraujas 
irCirkuliacijaJ

n.
persiuntimo pinigu 

Lietuvon giminėms, nuo karo 
nukmitejusioms arba delei par
siuntimo auku Lietuvos Val
stybių reikalams, Lietuvos Gy
nimo Komitetui, Lietuvos 
Szauliams, Liet. Hand Kryžiui 
ir kitimps reikalams, 
visais Lietuvos Paskolos reika
lais, Prpkybos ir pramones da
lykais ir delei Lietuviu pilie- 
cziu registracijos raszykite vi
sados sziuo adresu: Lithuanian 
Representative, 162 West 31st 
Street, New York City, N. Y...

(to Apr.l)

Deivi

Komitetui,

o taipgi

i

GERA PROGA! 
PASIXACnOKITH!

Parsiduosin savo visa Bizni, Krau
tuve ir Spaustuve, taippogi stubos dai
ktus. Geras Biznis, geroj vietoj, apgy- 
vcntoj Lietuviu, Lenku ir Anglu, su 
kuriais yra daromas biznis ir iszdlrb- 
tas per 20 metu. Priežastis mano par
kavimo: pati mirė ir asz turiu iszva- 
žipoti in Lietuva užimti ūko. Kas nori 
tureli gera bizni ir dar prie to iszmo- 
kinsiu drukoriszko darbo, koltai isz- 
važiuosiu. Kas nori ir žino, kas tai yra 
biznis, ateikite arba atsiszaukite sc- 
kancziu,antraszu:

T. P. KRIŽANAUSKAS,
137 S. Main St., Shenandoah, Pa.( M25)W* ’ ' '

ANT PARDAVIMO.
Aptieka Mahandy City, Pa., . 

geroj vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czionais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateft i u o nesiranda Lie
tuvi szkos aptiekos, todėl yra •»- a .a • • Mgera proga Lietuviui, nusipirk
ti ir daryti giara. bizni. Galima 
ir nupirkti narna kuriame rau
dąsi szi aptieka. Apie dangiaus 
atsiszaukite in 
sa.

■ ■■■

“Saules”. 6f i-
■ (t. f.),

—— 1 ......rr*

R. M.S. P*
INEuropa

Kas dvi savaites ant laivu
NEW YORK—HAMBURG

SUSTOJA TEIGTI PRIE
Cherbourg ir Southampton

. . 21 M0JAU8
, • 4 JTJNIAU8

. 18 JUNIAU8
1, 2 ir 3 klesos pasažieriai

ORBITA 
0R0PESA 
ORDUNA •

Puiki vigftda del 3 klesos 
pasaŽieriiL

THE ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO.

NETT YORK26 BROADWAY
Arba pas bile koki agente. .

m -m ..............
.....- -—.........---..... - --........... - -■ - ....— -... - -

I
I

t

i 
t 
i

Į
i >■

yra*,priežątjs deyyhčs iš dešimties musų ligų, kentėjimo ir 
vargo. Daugumas šių priežašČių gali btiti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudoną 
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrūs ir moteris.

Skįstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulacija.

Nuga-T o n e turi daug 
geležies kuris yra geria
usia gyduolč žinomu 
del padarymo tirštų 
raudono kraujo. Nėra 
nieko kito geresnio del 
išblyškusių, 
acncniiškų žmonių su 
skystu, vandeniniu 
kraujų, /I \ 
sutaiso veikimų širdies 
kuri sutvarko cirkulio.* 
cljų ir priduoda šiltų, 
gaivinanti kraują |

vargo. Daug u nigs šių priežašČių gali būti prašalinta vartojant
Pirmutine Lietuviszki 

BANKA

Slunczla piningus' In visas dalis 
Parduoda Laivakortės

$rtpni Netvai
reiškia fiilpiu), paniurusių; 
pavargusią nenortnalę sis- 
terni|* Kiekvienas organas 
ir veikimas kiino priguli 
nuo nervų stiprumo gyvo 
nyme ir veikime. Nervu 
stiprumas yrą pamatiitO 
sprenžina kur) kontro
liuoja musų sveikatų, 

< mustrvelkhmi, musu link- 
smumą ir, (pušų laime* 
Vyra) ir moteris sii sui
rusiais nervais, i,silpnais 
njervals yra ligųsti, nėr* 

?vihg). baugštus/* nelink- 
thikaut|s sufikti gyvenimo

" ■*» -i.jf * •

Nuga-Tone yra paikladala gydOęlO pasaulyie 
sllpnams ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyje daug Phosphoro kuris subudavoja 
stiprius nuolatinius nervus, gerų sveikatų, 
raudonus ir linksmų apsiėjimų.

sinti* ir ntra
atsakomybes.

SilptlŲ, 
1 

vandeniniu 
Jis taipogi

pasaulio.

1

f

ant geriausiu Linija, už kompafif-
I 

saugaus perlaikymo, teipgį moka
jos prekes. Priima piningus del 
1 
procentą nuo padėliu paliktu ne

Notarlaliszkaj užtvirtinu visokius

jantioms iu Tėvynė. Banka esanti 
po didolia kaucija Ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes. Raszykite ant 
žeminus padėto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Conf Ave. A S. Main s€ 

DuBois, Pa.s v

^.mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu Ir 

Dokuinentus, Paszportus važiuo-zandarhus neatvizos. 
ka norhs niipirhkszi in mano 
kr.hOmeli. Atdarhik ftzkrhimis.

Iszsirinko, kas del jo tiko; Ir 
po Iri skuti iiesze in savo kfom- 
palaiki, ir jau dangiaus Tamo- 
sziutf ribprisirbdė. Teisybė; atėj- 
davb dar kaip krid'a; ries MX 
tada, kada nieks nematydavo.

Audimus supjaustė iri viso- 
szmotus ir pradėjo del 

kai iri i rikupardiįvinot.
Pradėjo kriimirikoš rinktis 

gavosi ant in grinezia ir apžvėlginėt vbg-.

O ne nžpocžkijo su aszaromis 
; raudotu.
Mririszainos negerkite už daug, 
Ba nuo to žmrijgiis daug Staugi 
Tuom kart Visi linksmiiikites, 

Jėzaus

kiekvienų organų Ir raumenį visame kūne-
o. ■ L 15 * <Ow» • ■ • L _ AB ’ « . . _

- --- ,   —■ r '* • " -

padarydamas vidurius čcgullurlah, t'uėihi'
Nugu-Totie veikla ant kepeny ir (Amatų,

prašullndanias užkietėjimą.

Musų Absoliutiškas 
Gvarantaviirias

NiiRa-Toiio kainuoja $1)00 už bonkų kurios 
užtenki* visam ni&ncsiul, arba 6 (Avilos) 
I ' ‘ ‘ ,.............. ....
20 dienu, jeigU'nebūsit užganėdinti pusėk- 
niėniis sugražinklt llkusliį ten kur pirkote: 
jūsų plniKal bū%‘ t'uoj dtmokčti. Ji|;t 
neturėsit nei vieno cento nuostolio^ Mes 
lindnic vilų aisakom yb^. Siųskit jūsų 
uisakyin4 mumk Šiandien Ir atgaukit sava 
sveikatą, spCkij Ir g^Vuma'. "
pdrsldUOda kiekvloliojo gerojb dptleRojc ant 
tų pačių Išlygų Ir gvarancijos.

uz-
n^ftHki)s ir szliu-

gonus prikiszinesi? • tu
keikta.s valkata!

— Norint asz isz toli par
keliauju, bet apie žmonių pasi
elgimą galiu žinot.

— Szclauk rsz
tai mano gririeze! tu ežia nie
ko neturi!

— Palauk, brolau!
jog esi nuo

Te ve! motin! kaip ma
tai czion daug kenezete, 

jaigu jis su parkelevusiu per 
septinis metus nemataneziu 
broliu teip nedorai apsiejnri!

— Duok pakajn... kožna 
diena turime apsiVėrkt.

" — Asz ežia ttiojaus suda- 
vadinmu! Tarnai, tuojmfs jesz- 
kokie pinigu — mano dali!

— .Tau senei iszemei viską..
nieko tu pas mane neturi.

— O ka, tai apsirokuok 
brolau, jaigu teip kalbi.

— Siuncziau tan in vaiska dar nors pora diėhu su jumis ke...
i su —

pažinstrimais * ir riorieežirtu at- viska emei?
J prid isz kaiminkuv

3 '

pakajn... kožna

9

mokėsiu už 
ba — daugiu lis Itlekp negausi!!

T_. a jk . .j jS • r«aIr to nereikalauju, 
rarikas, tai

Di
ria sveikas rankas, tai užsi
dirbsiu no tik del saves, bet ir 
del teveliu. Dievas manes ne
apleido vaiske, neapleis ir da
bar. Sziadien arba'rytoj eisiu 
jeszkot vietos, o* gal koki ranb 
dava dinsta’ gausiu. Darigeliri 
iš mano draugu 
zemškiu, ir manefe

rii

k LŪS

dar kaip krtd'n; ries tik

zemškiu, ir manew' ......^..^.,,,^ LU„ L, 
iTevas neapleis. Pavelikite man pirks, o pažiūrėt nieko neken* 
Lili** ir* /S * V* X* xl <■ 1

tris kartus po l0‘rubli u, asz pagyvent, tognL piiSiriiatari
turiu kvitas nuo ph'čžto. 

-O hr cfgbriė! r / *pasžati- dildei giriftiiiėV krifrilo';
.«Jb t

Skilvio Nedatektiai
. 1 * . '. .. . L ’ .. ; > h • , l • <

i

prisi keliniu
* /’i,: 'džiriugkites, 

h vėla jums pa
giedosiu, ’ " 
žiriiiczin su-

1 : * Rankiosiu;
Tuom kart sveiki' likite,

‘ Alteln ja da innok it e!
.. k J f/. ,, 4 j, (>» .y ■ » 1 M j > ‘.i į

HE IK ALINO A— Dtdella dirbtuve rol-

Isz

O pi^o'ričž'

Kadii <tnd’ i giriu

nevlrlklnimas, 
dyapepala, Žakai j- 
Imas, gaaal vidu
riuose ir Žamu- 

. teMrtjtaN'ft 
ruuštumaą, .po*

deKInlinaa, akli*'

ruaitumMą. ,i»<h statei

v|o ilgos Ir pana*

v ,' v

A i •.

r:
fv

H:

-IT , 

r’1 t"? t
iųn nevlrikiniino nedatckllal yra paprastu! 
greitai. ;pro8«l|i|aijii vartojau^ Hat 
gyduoles Nuga-Tone. Jos sutelki
Krcltul. pra3al|i|ami vartojant . Jlas Keras

bonkos UŽ SS.00.' Vartoklt' Nuga'-Tone per

inCmis sugražlnklt likusių ten kur pirkote: U..k< ,1.^

l|K|.MIVSil l,V. T.v,,v WVII.W UUU.IUIIU, Ml*s 
linkme vlW| aisakėm yb^. Siųskit jūsų 
užsakym^ mu'mi* Šiandien,Ir atgaukit aavo 
•vclkatū, spėkų Ir g^Vuma'. Ntiga-Toive

- j

MM

'4

i)'

a gerų

‘WtstfiSkiT ŠITA
Mmiegų Ir Jalitl kaip naujau žmogus.

I l. . „ ' * ■ V' "I*.*.
National Laboratory. L. 70Q,

Ouodotinl Tamstos

szlėbfu, jeku Ir del pardavimo marsz- i............... ...bonkų Nuga-Tone.
^.1- A,**... **^*« Vardas.......:...:',:.;................ .....

Oatvė Ir No.-arba R. P. D..;......;

Miestas (City)...............................

dangiszkaš tus tavbrus. Žinoma^ pirtorio^ yįįrįį“ ‘‘"J;--------
........  1 ' 1 ^REBfAimiA— Dldella dirbtuve rol-

kcUauja' pardaVeju drapanų, ponczlaku
. * t Ik . * . m * ’ « ■1 ai'' ■ F ' '

l, .. ........ .
Iclhų. Apeinu apdąroku, Ūmo# in na-įua. RaszyiriU i
dykai.' Madr®Mn MlM MrjSftSdway,

0 isz kur tu kumutę ta 
_ *-paklauso viena

JJ /, . 1

Vardas

- « adv.

kuponą Šiandien........
537 S. Dearborn St., ClllcagtĖ

Rasit šičia įdėtų

I

,h ill ką prkhlfckll štampais apmokstą4

. *V‘

v..State.

Mėrglifu balberlu stapaa. i 
Unlojs prekes tiktai. Pra- J 
etom. Teipgi Iszmokhiame A) 
vyrus Ir merginas balbe- r/ 
riauti. Neužmirszklte nu* M 
maro.- Netoli Union R. H. 
ptactfoa.

I ‘ N. IfoMokoffs*■.

4 ■

1

J
T

v w.
.i

: ‘i' dKi
I

1202 Penu Avė. PIUsbuvK Pa, /
K



O i

*

4 SAULE 1
fe

/

■m

■ ■ 11

5<t South Main St.
.Mahanoy City, Pa.
Buvusiu vieta Dr.

Hermany.

Atydaryta Panedeli. 
I taruinke ir 
Servdo.1.

Valandos: II ryte 
Iki 7 vakare.

Rodą Ir euxnmlna> 
vo.llinus d) kai.

Sekanczios lypxr* iszgydoml trumpam 
laike ir suteikiamo tuojaus palengvl-Į 
n ima. 
ASTHMA

ri*,* —iWji.J„l,^iw>>iM»į>|1-a in į į į į— , —į —w,į į.......... .......    į

i surink
tos Szv. Juozapo bažnyczio- 

je ant siratu ir naszliu.

I ZiniOS Vietines' Aukos Verbų Nedelioje

Didysis Ketvergas.
— Dideji Petnyczin.

— Dideji Subata.
— Nedelioje' Velykos!
— Visiems Mahanoje- 

czinms vėlinamo linksmu 
;ilukniugo sidau-

Aūkavo sekantieji:
Kun. P. C’zosna $5. Mat. Gavio- 

Jonasna s $5 Vizgirda $2.

A

arba dusulis, sunkumas 
ant krutinės, sunkus atsidūsėjimas ir 
panaszas ligas. 
BRONIUI ITIS

dusui is,

sunkus kosuliu, 
smas kruCneje. trolis ant 
KRAUJO LIGOS Scrofula, 
kas užtruclnhnas kraujo.

\Ogt»S. | 
kronisz- .' •I

KATARAS pasekme tosios ligos yru
lodei ežia r.eatkarto-

volinamo 
szveneziu ir g 
kimo kitu VelvkiL

Sziamli?n Readingo kasi- 
Iklll pede.

ft

[visos Readingo kasiklos sustos 
skau- du bia į|- nedirbs iki l’tarnukos 

i ryla.’
. Publikhies 

sulojo ly 
k e 2!) - to.

vakaru (kol verge)

(r

inokslaines
po Velykų, ntarnin-

ar

“ Nereikia daugiau knnkintio bo miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir pagnldau į lovų.”

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vudnriai suteikia mažy
čiui bereikalingų nes
magumų.’

iy^įl

Columbia Fonografai dar 
prekes ka buvo priesz-kare.

uz

•I*
tniki vvihih > • i i \ • (i <.

je-ĮJuoz. Petruseviczius $2. Simon
Kodis $1.50

Po doleri sudėjo: 
Ad. Butnorus;
Pran. Sklera; Jonas Venkaus- 
kas; Ign. Pangonis';
Alonckas; A’ikt. Žukas; Petras 
Norkūnas; Kaz. BtiukuA; St. 
Nenartaviczius; Ant. Budrovi
czius; Mart* Andrusziene; 
Toki. Budrikione; Ona Gcldo- 
tiene; Sinhtii. Paulauskas; 
Mik. Szabunas; Juoz. Mokola; 
Ber. Bražinskas; Juo. Naucku- 
nas; V. Boezkauskas; A. Uzo- 
ginskas; Vai.
Katre Litvaitiene; Ona Rus
teikiene; Mare Stankovicziutc; 
Roz. Baroniene; Alena Stucz- 
kione; P. Yonkorta; Ona Yon- 
kortiono; Anast. Sakalauckio- 
nc; Magd. Daiiisoviczieno;

Jiod. Stul- 
Lapinskas; 

J ieva Pccz-

St. Kubilius;

Banku A; St.

jL
>1

^31
į

Sinton.

I ji ir . J xfflWi nil L n i . Jh. ii

■1E31 Ukzr R I O
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Ji© praš*) 
dauginus. Aptiekoso parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri- 
Biųstumėm per paštų, tai reikia siųsti GOc. j

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New York City. J

S. J. MOCKAITIS, Prezidentas.
VIKTORAS M. UNGURAITIS. Knsljerlns.

UNION BANK
100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.

VEDE BANKAVA BIZNI.
Siunczia Pinigus in Lietuva. Parduoda Szipkortes.
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.

M. YURKANJN, Vicc-Pmldeiitas.
vi-i — Szimanas Bubnvs su ,>u- I •

num Juozu pirko narna ant. ko- 
ituriu familiiu po numarais 

327,

t

Banevicziene;
(Ina

pana? 'as ligas _ -
. familiju |
Į.'U'S. 326 E. Market ir
E. Pine ulieziu. 

v v rukai 
nekurias vyru pina- ’ ; .

įlaužydami langus 
|isz ko turėjo laug

pasididmimas kaklo giles.
Skausmas peczuo-1

gerai žinoma, 
jame. 
NEDAGIRDLJIMAS dalinis 
stazkas, teipgi ligas ausies. 
TUOTIS APUTI TO ir 
.vidum. 
GOITRE
SZ1RD1ES LIGAS 
se. isztinimas kojų, tankus szlapumas. . 
KEPENŲ LIGAS 
neezista oda. ir abelnas nesmagumas. Įa>; 
VYRU 
tines ligas. 
RUMATIZM \S 
llinu ir 1.1. I 
sako kad neiszgydoma. 
ODOS LIGAS

familiju
T29

Skausmas szuonose. 1 — Keli
■|(\įo per 
bbmžvdami

Visokios

SausRcIr.
kur Kydnol.. ar daktarai j „..j| j (|žiau j.

kantu g( ft i

susitarė 
ka rėžomas 
ir stiklus 

funiu ”
ba už savo 

pasmaukti

bot

1

Magd.
Paugoniene;

ginskiene; Mare. 
Juoz. Znbliackas;
kaitieno; M. Uzerkeviczius; 1). 
Stopa n k us; Juo. Ežerskis; Ant 
Budroviczius; Juoz. ICalinauc- 
kas; Ad. Alenskas; Ign.- Moco- 
junas; Ant. Leskaliskas; Ona 
RacZliviono; Mare Yurkszione; 
Mare Dumcziene; Ona Žernau- 
skiene; Dom. Baneviczius; V. 
Lapinskas; Pet. Baronas; Kaz.

Bioczalis; 
Juoz. Masysę Al. Prikockis; 
()na Budreviczii'ne;
ne; A. Slaviekiute;

Ve r.

likos pastzaukli pas 
ir persitikrins, jog 

kurio apgarsinimas tokios fmies

56 S. Main Si. 
naujus metus.

t

i I lines
' sk vajeri

tazbenmui. papuczkai.
ir panaszos ligos.

Daktaro Salin
ežia patalpltas, parandavojo seno dak
taro Hermany ofisą. 
Mahanoy City, Pa. api
Llguoii žmonis tegul atsilanko pas jin,' 
nes turi didele pasekme ir nieko ne 
ima už rodą n pasikalbejima.

Shamokin ofisas 7 E. Independent
St. adaras Ketvergais, 
ir Subatomis.
X vakare. Pemycziom

neapsimoka da
ryti, su skriauda kitu žmonių.

Keli metai adgal žmo- 
geisdamas pasivaikszcziot 

,p<» aplinkinius puikus kalnus,
galėjai ejti ar iii vakarus ar in 

ir inkvept puiku orą

gus

Petnycziomlr. rvtus 
Valandos 9:30 ryte iki!;,', 

tik iki 3 popiet. ,

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Estu po

kursą.

priežiūra Valstijos, teip kad plnl- 
i gal sudėti mano bank oje negali 

pražūti. Priimu piningus saugiam
[ palalkimUl. Shinczlu piningus 

In Tisas dalis svieto, pagal dienos 
Parduodu laivakortes

kompanijų nustatytams kainoms.
i Parūpinti paszportus kuliaujan- 
i tiems In Lietuva. Viskas daroma
1 teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 

szykite apie kalnas o gausite
* teisinga atsakima. Adresavoklte;

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy A ve.

Mahanoy City, Pa.

l
II

UNtONb'
NATIONAL', 

BANK jSBANK 
įMAHANOYjkV F

ClTYj

Capitol Stock
Strplaj A Pro H ta

»■ . «
Mokamo antra procentą ant 

nudėto piningu. Procentą prl- 
dedam p^le jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
suose, nepaisant* ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu Batika 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vsL 
ryte lig 8 vai popiet. Subato
mic 9 ryte lig J1 vai.

H BALL, Prezidentą*
F. J. NOONAN, Vice-Prea.
J. E. FERGUSON, Kasieriaa.

VALGYKIT GEORGES

ir džiaugtis isz puikaus regi
nio, bot szadien viskas aplin
kui Mahanojaus persimaino — 
doleris vma virszu ant
tos. I 
kalnus 
juodus deimantus ant baznio. 
Alusu puikus kalnai pradeda 
isznykti, niedžoi iszkirsti arba 

jždeginti, vietoje žoles ir pie- 
,vu juodi akment'i
bankei... Neužilgio n<‘ bus vietos 
kur iszejti ant szviežio oro.

— Readingo
ketina pamesti brokeri Boston 
Kun, o visas anglis isz tnju 
kasikiu gabi'ns in Tunnel 
Ridge kasikius. Isz vieno bre- 

ikerio iii kita padirbs elektriki- 
ni kelia ant gabenimo augliu.
—Visokiu Kvietku ant Ve-

I ,
dyku, gausite pas
215 \V. Uentrc St.

I — Ka tik
Yorko, kur prisipirkau visokiu 
lailiu daigtu del Iszsiuvineji-

Tripgi nauju mados Pan- 
-ziaku visokiuose koloruose.

Priimu užsakymus did viso-

vma 
Kompanijos 
; iszkasdami

gam- 
subjaurino 

isz juju

I

arba dort-

kompanijų

Pangonis;
Masysę

.Juoz.

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziamj.
Muš; tiesus susineszimas su Lietuva duoda mums gale 

jus pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint 
. Mes esame Bankieriai po kaucija,

leidįma nuo Reunsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu bizniui, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.

Pasportaį.
Nit'kas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 
pasporta.

nusiusti , 
pigiausiai. turime

Mus visas laikas

i
t

Dabar galima suezedinti $25 iki $75 

$120 Fonografai dabar $ 85 
$150 Fonografai dabar $125 
$225 Fonografai dabar $150

(?. Bozie- 
Maro 

Strolkiene; Ver. Baukione; 
Pins Valinskas; Jon. Juszkevi- 
czius; J no. Szalamskns;

Juoz. Ambražie- 
Kubertas; Juoz. 

Toszaitis; Magd. Maeejuniene; 
Mare Demidiene;
kaitieno; Kaulas
Ant. Daniseviczius; Kilni. Mi
liauskas; Juoz. Strielkus; Juo. 
Budroviczius; Stas. Davidavi- 
ezius; Juoz. Miliauskas; Ant. 
Bartuszka; Mot. Gavėnas; Mot 

J uoz.
Mar. Vitkauskiene; G. Vitkevi- 

Ag. Lutknuskiene; F.
Vaiookauckiono; Sirata;
Stambios aukos
Smulkios

Viso labo
Vardan Labdaringos

szelpia naszlias ir

A.

Ign.
Brazdžunas; 
jus; Petras

Gavelis;

Jieva Pecz-
Paczkaitis;

M oco j uitas;

Szipkortes.
Ales atstovaujamo ir parduodamo szipkortes ant goriau
siu Linijų,
Danzig, Hamburgu, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite 
pas mus pasiteirauti placziau apie virszuje paminėtus 
dalykus. Noriai duosime patarimu DYKAI. į.,'-

t Oz ’Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 ,yal.

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

J

I

1

$ 75 Fonografai dabar $ 60

Turime dideli pasirinkimą Lietuviszku ir
Lenkiszku Rekordu.

KAS NAUDOJA PATN-EXPELLERI?

Darbininkas namloja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo jiempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja jj ir negalėtų apsc.’ti 
be jo. Pain-Expelleriš laikomas garbin- 

• goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose. 
Vf j> „ kur gali atsitikti netikėtas staigus lig<»s 

W užpuolimas, nelaimingas atsilikimas ir
’i -daugybė kitų nelaimių ištikti.

1 dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerj, nuo 
skausmo šone, i. 
galimybės uždirbti kasdieninę duonų.

naudoja 7
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 

gani užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katų ir energija.

Namų šeimininke naudoja Pain-Expel-

naudoja GUINA N SY 201 H*. Centre St 
1 Mahonoy City

<fe

cziene;
Keusclier’s,

iwgrvzau iszr>

<
i imi.

I (
I
I

kin gyvu ir padirbtu Kvietini
ant Velykų, pas:

i Jennie Refowich,
129 W. Centre St.

ANT VELYKŲ
I

gausite pas
J. Kubortavicziu

' Pine Si.
I
II

Piginus visada 
IP. 600 \V.

r,

29c.Plikinta hamo, kuda
Szvieži szolderei, geresnieji 

22c. 
15c. iki 50c.

sviesta ir
Versziena nuo 

užlaikau 
ikiauszinius už nužeminta prts’ 
iko ir treriausios ruszies.

; Teiposgi

'ke ir geriausios

TEMYKITE

laikytas

Del parapijonu Parapijos Sz. 
Juozapo Lietuviszkos Rymo- 
Kataliku Bažnyczios Mahanoy 
City, Pa.

Temvkite kad bus
s] ecialiszkas susi rinkimas pa- 
Irapijonu Parapija 
po Lietuviszkos

jSaredos vakara 8 valanda, 6 
'diena Balandžio (April) 1921,

s Sz. Juoza-
Bažn vežios•l/Ice Cream ir KendesĮp ’ 

•j» j
r • • j. •• • 5 i mena joaianuziu uipoiiGeriausio padirbimo visam j Parapįjos Mokslaineje, Maha.

noy City, Pa. Kas-link klausy
mo del pataisymo Bažnyczios 
budinku, ir kapinu, kokiu spa- 
sabu sudaryti
mokėjimo už pataisymus, pave
lijimo Trust’ežiams užsiimti 
kontraktus del pataisymo ir pa 
skolinimo pinigu. Teipgi pasi
davimu in Korta delei paveli
jimo paskolos minėtos, ne dau
giau sumos per $21,000. Visi 
parapijonai privalo atsilankyti.

Adomas Kluczinskas 
Prezidentas Trust’ežiu 

Franas Klimauskas
Sekretorius 

Mahanoy City, Pa.
March 22. 1921.

Schuylkill Paviete
TIARRY GEORGES

24 W. Centre Street.

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Grab orius

laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagolbinlnko 
motere. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149. (

pinigu del ap-

3t.

$101.50
76.41

$177.91
Drau-

pečių skaudėjimo,
l

balčio iv kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja peri raukiniu

gijos kuri 
siratats visiems geros szirdios 
žmonėms kurie malonėjo paau
kuoti, tariu szirdingaji aeziu.

Kun. P. Czesna, Kleb.

Pain-Expellerj

neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin-

Angliakasys

<
31' <

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Davails Daktaras Knrluoieaeje. !
GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte 
12 lig 2 popiet.12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

i i a i
seife.

Tik Keletą Centu Ant Dienos

atnosz jumis 
centą.

suvirsz i '/2 Pro-

Saugus invest mantas—yra tai 
szeras musu preferred stock’o 
atneszant procentą kas 3 mene
sius—gi
dinant keletą centu kožna diena

t įima nusipirkti sueze-

Neprivalote prakusti szios pro
gos.

P risi uskite žemiau,s padėta ku
poną o gausite,platesnes infor
macijas.

Pennsylvanhi Power & Light Co.
Pramone kurios reikalingumas 

yra pastovus.

Pennsylvania Power & Light Co. In
vestment Dept.

8th & Hamilton Sts. Allentown, Pa. 
Send mo free Illustrated booklet and 
more information about your Prefer
red Stock.

Name

Street

City

VYRU 
LIGOS

&

Icri, kuomet vaikai nupuola ir susimuša-- 
nt.o i ’. \ '
nio ir ten, kur geras lininieutas reikalin- 
gas.

Visi naudoja Pain-Expcllerj.
--- —.  -------—,— ------ ----— ---- ...J---- ---------

tnusių įkandimo ir kitų vabalų įgili- J M 
I

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpa Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jinai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
82 metus Invalrlas ligas vyru Ir moterų, todėl Jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes 
’------------- -
paelnanęzlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa-
vyru, spuogus, niežėjimus. Ilgas tinimo, Invalrlas Ilgas 
paelnanęzlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tlszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kal ir Lenklszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Ncdeltomis 9 iki 2 popiet.

fe Dr. K0LER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
v

‘Slaptybe Antgrabio”
* # ------------  ....................... . ,,    ................... „— —»        -

Sztai Koki Prieteli Turite
i

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

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 tanke! kaip 
• • • « « f

kada perkate namus.

jumis geriausia iszpuola mokėki.
Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieęzlai ir 

i/ Ii ' * ' . /•* 4pažinstami.
Yra tai Banka in kuri r 

ei jos, kada norite r 
namus. r

Yra tai Banka,1 kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu savo

lite ateiti ant rodos arba infprma-
1 arba pirkti

gante ateiti ant rodos a 
|curinvestyti piningus

J/ A*'
M • ‘ ■ • ' ■

<

z
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti. - 
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.D. M. Graham, PtM.

J? H. Garrahau, Attorney W.F. Rynkewics
P. C, Fenton,

D. F. Guinan, Trens.
A. Danisewics M. Garais

T. G. Hornsby ...

AMERICAN LINIJA
'm- y • -rr J * "Tiesus kelias isz New Yorko m Hamburgą*
Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu.

Naujas laivas “Minnekahda” iszplauks 31 Morcziaus
(Tiktai treczia klesa)

Manchuria” iszplauks 14 Apriktus, 
iszplauks 28 Aprilaus

< <Didelis laivas
Didelis laivas ‘‘Mongolia”
Treczia klasa isz New Yorko in Liepoja . $132.00 

t Trecžia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00 
gauna valgi didelam valgomu

kambarije. Uždaromi kambarai del moterų ir vaiku.
Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 9 Broadway, New York 

arba pas vietinius agentus.

Treczios klasos pasažieriai a

I

BALTIJOS-AMERIKOS UNIJA
42 BROADWAY .. ' < ■ 'NEW'YORK, N A
TIESI kelione be persedimo isz NEW YČRKO 

Per LIRA VA arba 1IAM BURGA —' EITKŪNUS
IN LIETUVA

Laivai iszplaukia kas 14-ta diena 
Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks

“POLONIA” KOVO 30 
“LITUANIA” BAL. 13

r BAL. 27“ESTONIA” 
‘‘POLONIAP GEG. 11I

Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams.
Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste,

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

os ir

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS 
‘ ‘ RASEINIUOS 

LiEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ
VIRBALYJE

kuogreieziausia iszmoka pinigus* pasiustus per savo 
Kol žemas auksino kursas, 

dek pifiigus L. P. P. Bankan.
- 7 nuosz. padėjus 2 metams.

5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros Sėdėjas

M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

> I

i 
<*

* 
i

%

AGENTŪRA NEWARKE.
Ten gausi




