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ISZ AMERIKOS
4 UŽMUSZTI, 1 SUŽEISTAS.

'Automobilius nuvirto nuo til
to arti McAdoo.

Mnhanoy Citv, Pa. — Xau- 
jas Studebaker automobilius, 
kuriame važiavo penki vyrai 
isz Mahanojaus ir Szenadorio 
nuvirto nuo tilto arti McAdoo 
(szale Hazeltono) antra valan
da seredos rvta. Tris likos už- 
muszti ant vietos, vienas mirė 
Hazeltono ligonbutije, o penk
tas gal neiszliks isz žaiduliu.

Užmusztieje vra: Juozas 
Bogdana vieži us,

locnininkas automobi- 
lians, isz Szenadorio.

Jonas Linka, 
cziuotas, 
vaikus, isz Mahanojaus.

Jonas Lisowski, 60 metu, 
naszlys, isz Mahanojaus, buvo 
ant burdo pas savo žentą Lin
ka.

V i 11 i n i a s K a re z ma re zyk, 
metu, mirė ligonbutije, isz Ma- 
hanojans.

Jonas Kavulski, 21 motu sin- 
gelis, isz Szenadorio, baisei su
žeistas ir kaip rodos mirs. Ap
sakė jisai, buk važiavo isz Ha
zeltono, o kada pasuko ant til
to užmiestije McAdoo, stengėsi 
iszsukt nuo kito automobiliaus 
kuris ėjo isz szalies Tamakves 
ir nežinomu budu nuvirto nuo 
tilto. Automobilius 
ant visu isz kuriu 
užmuszti aut vietos.

Žmonis iszgirde 
subėgo ncszti pagialba nelai- 

bet juju pagialba 
tik sužeis-

gelis,
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vra: 
22 metu, siu-

27 metu, pa-

MAŽIAUSIAS GELEŽINKELIS ANT SVIETO.
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Ant Governors Island, New York, kuris turi tik 170 mar-
gu
J r

ploczib, randasi mažiauses geležinkelis 
gabena kariszka materijola h z vieno kraszto in kita.

žinkelis yra valdomas per aini'rikoniszkuspaliko paezia ir du ’
snpredeiitn yra pulkauninkas

ant svieto, kuris 
Gėlė

le uriukareivius 
Cilipas O’Brien.
i

v

18

apsiverto 
tris likos

trenksmą

Providcnco biskupas Harkins Perkūnas trenke in klebonija, 
mirė.

Providence,

Isz Lietuvos 
-------- — 

Žemaitkiemis. j(Ukm.r> 'ap.). 
Nors ežia ir ateini laikraszcziu 
liet kasUkminiu —‘ vienas 1 
meris per savaite savaitiniu 
vienas per menesi ir t. t. Atvež
ta isz paszto korespondencija 
kaž kur dingsta isž valscziaus 
laisvos skrynutes;

Ukmerge. Plentu isz Ukmer-

nu-

iros in Kauna it atgal tik plau
kia ir plaukiu vežamai tai 
grūdais, tai

su 
’° gclžkolio vagonai,; žiūriu: tusz- 

ti. Sako, kad gelžĮiolyjo krovi
niai prapuola, o Geležkeliu Vai 
dyka už (ai atsakomybes nei
manti, todėl ir 
kurie brangiau 
valstybei 
(ik nuostoliai 
gonelius vežiojant.

Kriukai (Kėdainių apskr.) 
Jau perdaug ežia 
invairiu traktierių. Kiek tik 

galima gauti po 12 
rub. namines

sų> prekėmis

ei na vežimai, 
kaszluoja, o 

vietoj didelio pelno
- tuszczins va-

ISZPIRKIM KALINI,

I
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MAŽAS HIPOPOTEMAS.

Now Yorko žverineziuje ne senei gyme 
mas, kurio motina paejna isz 
tai 80 svaru. Tiejei hipopotemai 
yra praminti “niksztukai.

mažas hipopote- 
Liberijos. Mažiulelis svėrė tik- 

nc vra dvdesni • * už tukli ir
?>

Žmogus turi turėti akmeni
ne szirdi, jeigu neatjauezia ka
linio maldavimo, kuris yra pa
smerktas už juodu kalinio sie
nų ant viso amžiaus ir ten 
nyksta jau
Jis maldauja visu rankas iSz- 
keles, kuris tik iszgali po cen
tą kita prisidėti prie jam lais
vos atgavimo. Nėra skurdes
nio gyvenimo kaip kalėjimas, 
o dargi žinant, kad esi pa-, 
smerktas visam amžiui ir turi 
sunykti už bjauriu ir szaltu 
kalėjimo sienų.
niu yra jaunas vyras Jonas Su- 
szinskas, apie 28 m. isz She
nandoah, Pa. Kuomet buvo vos 
19 motu liko kaltinamas žmog
žudystėj, bet kaip visi pasako
ja, tai tikru prirodymu nėra. 
Jis atsiszauke in Philadelphi- 
jos draugijas, 
gelbėjimo. r 
virsz 14 draugijų ir suaulfavo

amžiaus 
devintas metas.

Sziuomi kali-
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maldaudamas 
Tuojau susidėjo

• • •

virsz $400.00. Bet jo prova ka- 
sztuos suirsz tukstanezio dole
riu. Todėl mes atsiszaukiam in 
draugijas ir geros valios žmo
nes,

‘S|l

buvo rasta virvių ir pirtyje pa
liktas ginklas. Būva duota mi
licijai žinia, kad ji ateitu pasi
imti suimtųjų. Iszsykio Jankų 

sakydami 
Besitrankys, 

tai patys 
pareika-

Lenkai Uždare Lietuviu Mo
kykla.

Lydos apskr. Nodzios kaime 
(iii pietus nuo Varėnos) lenkai 
ziais metais uždare Lietuviu 
nokykla. Jos vieton nutarė ati

daryti lunkinimo tikslams len- 
<u mokykla. Mokytoja parsi
kvietė isz Poznanės. Lenku mo
kyklos atidaryma paskyrė ba- 

Grinkiszkis. (Kėdainių aps- Uvnclžio 11 d. Pirm to Mokytoja

nori, juose

prisisteigė 
Kiek

degtines. Nors 
milicija teip pat dažnai atšilau- ‘ 
ko in traktieriui, bet kažkodėl 
nemato kad ežia pardttf>dama 
namines degtines. Nemato ji ir 

neszvarumo.
vra traktieriuose.

Scotdale, Pa. — Laike dyde- 
R. L — Bisku-įlio szturmo kuris perejo 

pas Motiejus Harkins,
Providence, 

mire smedos diena, turėdamas bylskio Everyone, kuri .sudege 
75 metus amžiaus Biskupu bu
vo per 34 metus.
Amerikas pargabeno 160 mili

jonu svaru mėsos.
Washington, D. (’. — No

riais Amerikos vra dvdžiausiu • • 
sklypu kuris iždirba mesa, bet 
praejta meta isz užmarės par
gabeno suvirszmn 160 milijonu 
<varu visokios mėsos.
In padanges su pagialba di

namito.
Hazelton, Pa. — Vela atome 

sau gyvaste antras anglekasis 
dinamito in laika 

Juom yra Andrius 
Karver, 46 amžiaus isz Butler 
Valley, kuris dirbo Lattimorio 
kasiklosia. 'Pasai neiszmanelis 
atsigulė ant keliu szmotu di
namito artimoje namo. Uždege 
knata ir in kėlės sekundas isz- 
leke in padanges. Geras būdas 
prigavimo graboriaus, nes uo
rei kejo užmokėti už palaidoji- 
ma.

Badai Kraveris nesenei pir
ko farma ir negalėjo iszmoke- 
ti skolų ir badai isz tosios 
priežasties nutarė užbaigti gy
vastį ir žomiszkus ergelius. 
Amerikonai turtingiausi žmo

nis ant svieto.
Washington, D. C. — Ar ži- 

, jog

šiszkos diecezijos

su pagialba 
menesio.

czio-
katali-jiiais utarninke, perkūnas trvn-

i
i

i

ko in klebonija kunigo Przy-

lyg žemei. Bledes padaryta ant 
$11,000

Kiti namai leipgi likos pa
naikinti ])er perkūną, o vienam 
sužeidė dvi moteres.
Griuvėsiai užgriuvo keliolika 

vaiku.
Buris

siauezeneziu artimoje tuszczio 
namo ant West Side, vos iszsi- 
gialbejo nuo

nepakeneziamo 
k u re

Chicago. vaiku

milicininkai nėjo, 
kad jie nakezia 
girdi, jie suemete, 
pristatvkite. Griežtai 
lavus, galu gale atjojo. Lszty- 
rus dalyku, pasirodė, kad tu 
žmonių tikru plesziku 
Nuėjus pirtim dar karta, po 
krosnim rado ir ju vada. Jisai 
vėliau atėjės. Suimtuosius su-Į gados ant 
riszo ir milicininkas liepe trims skurdo pilno - gyvenimo. Insi- 
vyrams varyti juos in Jankus, vaisdinkit ta žiauru smūgi, 
Pats jisai pirma' nujojo. Jinai | kuris turėtu kristi ant taip jau 

kalavRna, kad *varytffi?l fAdnIsielos. T
ir rinkti daugiau spėkų vilkiniui

galu

buta.

prisidekit prie to taip 
labdaringo darbo ir padekite 
iszpirkti ta biedna vaikina isz 
kalėjimo. Kuomet jis sužinojo, 
kad isztekliaus trūksta, pasta
rajame laiszke raszo: 
už

“ Tašyk 
ždanga nusileis karta ant vi- 

““‘L, mano 4nkiraus ir

ui žandarais vaikszczloja po 
mimus, siiraszinedami vaikus. 
Reikalingi mokvklai suolai pa-

fl 4 A

krityjo.) Nei miestelyje, nei jo 
gydytojo. Kol 

ydytoja pasieksi,
lias deszimtis varstu važiuoti.
In tokia nenonnalia padėti 
valdžia turėtu atkreipti domes 
ir prisiųsti jeį ne gydytoja, tai 

Lietuvoje yra 
gydytoju yra daug

apylonkeje nėra 
rr reikia .ke-

imli isz vietos žydu sinagogos.
Smulkios Žinutes;.

— Kardinolas Gasparri no
toje musu Atstovui priAViTtr 
<ano kan. Narjauskui pranesze 
kad szv. Tėvas padaręs tam 
ikru žingsniu lenkams su lie

tuviai^ Brukselv sutaikyti.
— Balandžio 19 <1. apie 

vai. in Varpenu .kaipja atvyko 
2 kuopos lenku.,pėstininku., 17

nukreipė domes in žmoiiiu rei- perdaug var,*<wįk.

smtfgi
Z,

1taMTO ■
-------------- - )

paskirta daugiau
nors koks
Bevarant
miszka ju vadas pabėgo.

nors feldszeri. 
vietų, kur g.
ir jei i,sz ten viena valdžia pa
siustu in tokia vieta, kur 
vieno nėra, tai vien tik pilie- 
ežius galėtu patenkinti.

Lenąi (Krakių v.) Priesz va- 
karuszkas vietinis jaunimas 
gerokai iszsigeria degtines, 
kad , girdi, linksmiau ir sma- j 
giau butu szokti. Nuo vaikinu ;

mergaites. Ne
blaivus jaunimas ir visokiu ne
gražiu darbu padaro. Reiktu 
jaunimui mesti szis netikės pa
viro t y s.

Laukuva. (Tauragės apskr.) 
Czionyksztes 
nysLs Gegužaitis sz 
men. _ _ ... _ 
mas, 
Viena ju truko jo rankoje ir iszeme lavonu isz grabo ir paš

i žmonių ir rinkti daugiau spėkų vilkiniui 
ginklas jiems duotas toliau szio nepakeliamo vargo.

1 I)C,’|Jis yra prasilavinę^ vaikinas 
ir laisve atgavės gali būti 
draugijei naudingu. Jo gelbe- 

, jau prisidėję drau- 
nerangumo l gi jos ir pa vieniais kitu miestu.

baisios mirties 
kada sienos sugriuvo ir užgriu
vo kelis iaz juju pulko. Kelio
lika ižgavo gyvus, bet kiti žu
vo.
Malda inžinieriaus ižgialbejo 

truki nuo nelaimes.
Brooklvn. — Ne toli New 

Rochelle, ekspresinis trūkis 
ant New Haven geležinkelio, 
likos ižgialbetas nuo baisios 
nelaimes per malda inžinie- 
nojau, jog mano stengimai su
laikyti truki buvo bevaisingi. 
Sulaikiau garu.
ant Dievo valios. Jusu apsisau
gojimas nuo smert, priguli 
vien nuo mano trumpos malde
les.”

Re i ko primyt,
ne vra

ne
5

suimtuosius

Bikunai. (Ekžerenu ap.) yDel jįmui yra
levu tamsumo ir nerangumo gj jos įr pavieniais kitu miestu, 
ežia nėra mokyklos. Priosz tre- ]£. Gedemino draug. 4szvlėtinis 

iszsigeria žmonių žvalgyba 7 vai. prisiar
tino prie Joniszkio miestelio, 
)e(, musu sargybos apszaudyti 
iszszove apie 60 szu vi u, 
rauke algal in Varnėnus.

Juokingas atsitikimas Vilniaus 
beproeziu name.

Vilnius. — Cziynaitiniam be
proeziu name mirė vienas ligo
nis. Tas beprotis, kuris su juom 
vienam kambarije gyveno, ka
da dažiuretojai iszejo palikia 
lavonu grabe, tasai beprotis

jis metus mokytojo B. Urbano Roseland, 111. $10.00, iir nariaimiestelioiszsisaugo jimus 
Tiltas 

su mędinioms pa-

mingiems,
bu vouiorei kalinga, 
tus nuvožė in ligonbute.'

Užsukimas ant tojo tilto 
yra labai pavojingas ir dauge
lis automobiliu nekarta turėjo 
stebuklingus

baisiu nelaimiu. 
a-ra medini 
ramoms.

Name Linkuvienės sziadieu 
stovi du grabai: tėvo ir vyro, 
aukos tosios baisios nelaimes. 
Nuplakė savo paezia ant sme^t.

(Took s ton, 
liūs Kuntson, 
kalėjimo
paezios, kuria ketino nuplakti 
ant smert. 
žino 
ežia

nuo

ir atsidaviau

neatsilieka ir
pasi-

rupesniu buvo inkurta mokyk- Įsuaukavo $6.00, Draug. Liet.
la. Bet tėvai mokyklos naudos gunu Ansonia Conn. $5.00,

Minn. — Ka ro
ll kos uždarytas 

už nužudinima savo

jaunos

būti namie 10
mazgoti to-

Kuntsonas prisipa- 
palicijai, buk plake pa- 
nuo dienos, kurioje jitm 

prisipažino, buk turėjo meilin
gus susineszimus su tuhi biz
nierių gyvenaneziu tame mies
te.

Plake jaja kas diena, o visas 
k imas moteres buvo pa mėli- 
naves ir žaidulei. Kimi šonai 
apsivedė tiktai szimet, kovos 
menesije.
Kad visi sudžios padarytu szi- 

teip.
Chicago. — Penkios

mergaites, kurios vogė visokį 
tavora isz kromu, likos nubau
stos per sudžia Haas, idant 
per visa meta ejtu iii bažnyczia 
kožna Nedelia, 
valanda vakare
neįkąs ir prigialbeti motinoms 
naminiam darbe, 
neiszpildytu, tai ejs 
ma ant viso meto.

Jaigu visi sudžios užduotu 
tokia bausmia prasikaltėlėms, 
tai mažiau butu prasižengimu 
terp mergaieziu.
Kunigas papilde savžudinsta.

New Brunswick, N. Y. — 
Kataliku kunigas Rev. Nikalo- 
jus J. Schwartz, prabaszczius 
Szv. Marijos parapijos Galena, 
111., atėmę sau gyvastį szok- 

• damas isz ejnanczio trūkio 
įezionais. Kunigas sirgo nuo 
Lokio tai UOTYiszka liga.

jaigu tojo 
in kaleji-

kožnas amerikonisz-
gy ventojas

vertas po
kožnas vyrus

note 
kas sziadieu yra 

2800 doleriu ? Tai 
, motore ir 

vaikas. Visas turtas Su v. \’als- 
daugiau kaip 

bilijonu doleriu

v ra

tiju yra vertas 
tiis szimtai m v/iv xiii,
arba pasididino in laika septi
nius metus ant 50 bilijonu do
leriu. Todėl ant kožnos galvos 
czionaitiniu gyventoju pripuo
la po 2800 doleriu, jaigu val- 
dže tuosius pinigus iždalytu 
del kožno isz savo gyventoju. 
— Nežinojom kad mes tiek 
verti, bet tnju pinigu da ne
matėm, o prisidliotu mums la
bai.

700 iszplauke in Europa su 
$2,000,000.

Red Star lai
vines kompanijos laivas isz
plauke seredo^ ryta in Ham
burgą, Danziga 
900 pasažieriais, 
ir 800 tonu miltu.

Pasažieriai susidėjo isz Len
ku, Slavoku, Rumunu ir Lietu
viu, pasiymdami su savim 
daugiau 4<aip du milijonus do
leriu pinigais. Visi iszplauke 
iii savo tėvynės tyksle apsigy
venimo ir pradėjimo gyveni-

• • • • lt •

ir Libava su 
daug ta voro

jog tasai in
žinierius ne vra kataliku tik 
liuteronas, o bet tikėjo in mal
da, jog nelaimėjo jam Dievas 

- Ka ant to pasa
kai a likai ?

mą igz nįujo3

milicijos vyres- 
;. m. kovo 

11 d. be reikalo, žaizda- 
mete rankinei! granatas.

nutrauko jam deszine ranka.
Reikia :

kabo,

prigialbes. ■
i ‘geri”

riaus. Priszakinci ratai maszi- 
nos apleido sztangas kada trū
kis bego 60 miliu ant valandos. 
Inžinieris negalėjo sulaikyt 
begi trūkio ir žinojo jog neap
saugos pasažieriu nuo baisios 
nelaimes. Pasidavė ant valios 
Dievo ir pavedė savo trūkį po 

Tame trūkis

kvs

Jojo avpeizda. 
pradėjo ejti lengviau ir visisz- 
kai sustojo prie'stoties New 
Rochelle.

Kada pasažieriai iszlipp isz 
trūkio, 
klausimus 
sai daro kada ratai apleido 
sztUngas, tai jisai atsake: “Ka

Nes ži-

užduodami visokius
inžinieriui ir ka ji-

tureju daryti ? Nieko.
I

Ant uliezios girtas: — Per- 
praszau... ar panaite nežinai, 
kur gi vena Jonas Plaktukas?

— Juk tu pats juom esi!
— Asz žinau, kad teip, nes 

nežinau kur givena.
■ - *

— Ar moki brolau grajmt 
ant partapijono?

— No. Syki tiktai ant parta- 
•>ijono grajijau

Kaip tai — syki?
— O tai teip — nebuvo sta

lelio, tai grdjijom ant partapi-
I . I .

I » lx | . t I

K

i

ijono isz kazim, ,
1

nesuprato. Girdi, vaikai ir be p Teiberiute isz Brooklyno au-
* L i /'<m t 4a1 i n n lsirz .8^ k 111 Y fj 1 I <• d? I ? i W i > 1 J B11VI Į

UI. $24.00, pil. 8t.

00 auku ir nuo draugystes Szv. 
Petro ir Povylo $10.00. Poni 
Basanavicziene isz Phila. auku 
$70.00 pil. Balke ir Stepais isz 
Phila. auku $77.50, nuo Buil
ding & Loan prakalbu auku isz 
Phila. $14.50, nuo. szeimynisz? 
ko vakarėlio per pil. Stepsi $8.- 
00, pil. A. Kutauskas isz Phila- 
delphijos aukavo $10.00

Todėl kurie atjaueziat tmn 
nelaimingam kaliniui prisidė
kit kiek galite. Jis laisve atga
vės prisižada atidirbti visiėihs 
iki paskutiniam centui. Advo
katas yra pasamdytas ir prova 
greitu laiku bus Harrisburge, 
Pa., peržiureta.

Todėl dar syki pntszotne, 
kuom kils galit ir kiek kas ga
lit, paduokit iszpirkti kalini.
Philadclphijos Draugijos Ko

mitetas.
Pirm. J. Matulis, 2324 E. 

Westmoreland St.
Sekret. A. Aluomaviczis, 1516 
So. 4th. St., Philadelphia, Pa.
Iždininkas J. Lukoszeviczia, 

215 Siegel St. ►

ucziteliaus” iszmoks skaityti | $6.00, pįį.
-----------”C>’  «j i A|\JQV ALA V • 

tu mokyklos nėra, o vaikai szu-1 Yurchis isz Roseland, Ill. $50.- 
nis gaudo. Reikėtų tėvams su-

Dabar jau daugiau dvieju me- Roseland

siprasti, kuogreicziausiai pa

.1,

i.

taisyti mokykla ir pradėti vai
kus mokyti.

Rokiszkio ir Panemunėlio 
aplinkinuose kaimuose. Jauni
mo daug yra, bet in Valstie- 

kūopas maža 
yra, prisiraszitįsiu. Daugiausia

daug yra, bet in 
ežiu Sąjungos

tale in szepa, o pats atsigulė in 
Atėjo dažiu- 

graba, bepro
tis iszszoko isz grabo ir kirto 
vienam neszejui per galva. 
Persigandęs krito ant grindų o 
jojo draugai su dydelia baime 
ižbego laukan. Ant sukelto la
mino subėgo kiti tarnai, rado 
tuszczia graba, o szale jo gulin- 

indeio in 
aba. Beprotis permaino vela 

o 
kada

stebetįs kad randasi grabu ir užmigo 
panasziu milicininku, kurie ne
reikalingai aikvoja —.....i aikvoja valdžios 
turtą ir pats sau pasidaro ne
laimiu.

Dangai 7 Alytaus aps.) Dan
gų valscziuje yra susikūręs 
Lzelpimo komitetas, kuriame 
vado.vęuja dvarininke F. Mali-

kia gauti paszalpu, tai Mali-

valscziuje yra susikūręs

■

reto jai iszneszti

sze

nauskaite. Kada komitetui rei-

nauskaite susiraszo visus val
scziaus vargpolius ir ju vardu 
Kaune gauna paszalpu, bet ka-

t i lavonu, pakele k
g‘ 
lavonu kada sargai iszbego 
pats pasislėpė in szepa, 
sargai isznesze graba laukan,

da parvažiuoja namon, tai ma-
žai kas ^u varguoliu gauna, o 
gauna tie, kurie turi žemes ir 
kitokį turtą. Klebonas Mironas 
te i p pat gavo ezoverykus, kai-

beprotis nuėjo in savo kambarį
_ . - « « i/ a • • t*

kitokį turtą. Klebonas Mironas

po varguolis. Valscziaus Tary-

, iszrinko Revizijos Komisi
ja Komiteto darbams isztirti,

ba, matydama tokias neteisy
bes, i_____

o dažiuretojai nežinojo I 
•|budu lavonas adgijo ir tik ta

da apie tai dažinojo, kada be
protis isz juju pradėjo juoktis.

Toliejai, (Jauku valscz. Sza-

bet Komisija jau 3 kartus bu
vo atėjusi pa-s Malinauskaite 
su revizija, bet ji vis pasislepia

Del Lietuvos piliecziu turto, 
pasitikusio Rusijoje. Užsieniu

Malinauskaite

Reikalu Komisariatas Maskvo
je prauesze balandžio 10 d. kad
Lietuyos piliecziai, turintieji 
kokiu nors pretenzijų rusu iž
dui, turi praneszti apie tai Lie-
kokiu nors pretenzijų rusu 

t * • • •

tuvos atstovybei Maskvoje per 
6 menesius. Praslinkus anam 
laikui jokioj pretenzijos nebus 
priimamos^ .y,., u ..:

6 menesius.

‘A

mėgsta samagonka gerti. Ves
tuves kur : 
iszgerti, vadina visai
sioms. Sodžiaus vakaruszkose 
duoda tiek prisigerti, kad pas
kui ima draskyti viens kitam 
ūkis.

neduoda degtines 
netiku-

Tavo jcgamasti kepure.

Vienas kunigas mokino kru- 
vutia kaimininiu vaiku, 

i Traice 
szveneziausia, nes teip vaiku- e * "

kokiu gU|(Rnejo jiems apie

kiu ap.) Kovo 1 d. in ūkininko 
s ine-J. Rimszos pirti pavakare 

jo trys vyrai. Juos ineinant pa
stebėjo ir nesulaukdami kol jie 
iszeis, keli vyrai susitarė nuėjo 
pasižiūrėti, kas jie per vieni 
yra... „
jie isz pirties iszeitu. Esantieji

stebėjo ir nesulaukdami kol jie

per

isz-

ežiai buvo kietos pometies, jog 
niekaip 
paimt, o kunigas 
Ant ga
tare emes savo kepure iii ranka

— Matote ji jo susideda isz 
trijų daigtu: matikelis painu- « e "l • • 1

negalėjo to mokslo 
i net suszilo. 

do ėmėsi ant spasabo ir

szalas ir virszus, o vadinasi ke
pure. — Dadure ir tai: Dievas

Ateje vyrai reikalavo kąd Tėvas, Dievas Simus ir Dievas 

pirtyje, pradėjo, praszyti, kad 

esą slapukai. Vyrai suprato, 
kad tai negeri žmones, užrėmė 
pirties duris, pastate sargyba 
ir nubėgo paszaukti daugiau 
vyru ir atsineszti ginklu. Sue-

tos tris asabos 
ženklina viena Dieva. Ar du

ju ūkininkai nesuimtu, nes jie bar suprantate?

Dvase Sz.,ir

jegamas-

t

Del Susisiekimo Nemunu. t

ir nubėgo paszaukti daugiau

Suprantame
I

Na tai pasakokite, kas 
tai yra Szventa Traice ?

teli.

Musu delegatas Barcelonojo 
invykusioje .susisiekimo konfe
rencijoje Atstovas p. Sidzikau- 
sksa pranesza, jog trims Pa- 
baltjurio valstybėms pavyko- 
pravesti kandidata in nuolati
ne komisija. Musu Vyriaūsy- 
bes deklaracija del susisiekimo

_ U-gi tavo jegamasti ko- Nemunu buvo labai palankiai 
pure — atsake vienas isz vai

; turėjo iszeiti. Juos iszkretus ku. . ______  _______ x..
jus v/rams,' esantieji pirtyje atsake vienas isz sutikta ir inraszyta dficiali* 

niam Komisijos raportu,: J.
*4#

■
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KAS GIRDEI tuojauš priėjo prie jojo ii

Diena 30 Gegužio, pancdeli-
“Decoration Day* 
papuoszimo ktipu

je, pripuolu 
arba diena,

kuria apvaikszt ine.,a 
po visas Snvienitas Valstijos.

Y pat ingai papuoszineja 
pus žuvusiu 
paaukavo 
tėvynės.
mirszta, jog ir mes turime szia- 
dien daugeli musu kareiviu 
kurie ilsysi ant kapiniu.

inirusiu

i kn- 
kurie 

gyvastes de) 
Lietuvei

kareiviu 
savo

lai neuž-

o ku
riuos neprivalome užmirszti.

Ateinantis “Saules 
bus atspauzdintas Snbatoj, t 
del Vanedelije spaustuve 
sui bus uždaryti.

* * numeris 
o- 

ir ol’i-

graudžei. prataro: —“žmo- Kelias in Sveikata 
gan, dirstolekie ant mus! Nu
plėšau nuo 
padirbti del tavo 
linius!”

Žmogelis 
juoke,
K
damas:
szt' kaili idimt už tuosius kai
linius užmokei!”

Nuo tojo laiko tiejei nelai
mingi draugai bhidžioja po 
dangų drauge...

—— * * Zmo-

mus kailius idant 
puczios kai-

szi rd ingai, nusi- 
jog liet balsas davėsi 

irdet po visa dangų, szauk- 
0 nuo manes uuple-C 4

bludžioja

Nesonei Knnadoje buvo per- 
kratomns akyvas teismas. Dvi 

turėti maža* 
mergaite vardu Irena, kurios 
tvirtino, buk tai josios duktė. 
Abidvi mot eres gulėjo ligonbu- 
teje Misoricordia, Ottavoje, ir 
abidvi pasiliko motinoms, bet 
vienas isz kudvkiu i___  ___
na isz juju tikrino, buk likusi 
mergaiti' yra josios. Po ilgam 
teismui, valdžo nusprendė, buk 
kudykis priguli prie Mrs. 
Ryan isz Ottawos, 
Mrs. Matters isz Chicagos, nos 
tuojaus po gyniimni kudykiai 
likos permainytais. Pagal ta- 
ji sudo nusprendimą maža Trc- 

dydt'lio turto, ku- 
priguletu prie 

josios, jaiffu butu duktė Mrs. 
Matters.

moteres spyrėsi

:. na netenka 
ris gal atejteje

Bolszevikiszka rosije 
liauna būti svietiszka 
ir netikrųjų 
kuriu pirmutinis klausimas nž-

nepil
ni vsl is w 

užtikrinimu, isz

ejna, kas apims vadovysfa ant] 
Rusijos, kada Trockis ir Leni
nas ejs iii “durakus?” Ar bus 
tai naujas 
žmonis spaus

durukus?” 
galinczius kuris 
ar naujas caras, 

nes carizmas gali sugryžti be
ri be jones.

Daug yra žmonių kurio gei- 
dže idant kokis caras vela 
apimtu valdže ant Rusijos. Nes 
kokis ne buvo tasai caras pra- 
cjtei, bet buvo, ir buvo geres
nis, no kaip tobyre boiszevi- 
kiszka valdže kuri vra viena 
Kz bjauriausi n ir baisiausiu ne 
del aprasziino. Negalima ste
bėtis maskoliams, jog liudijo 
paskui “batiuszkn - earn.” 
Sziadion maskoliai kalbu: 
“buvo caras, buvo ka valgyt 
Dera caro, nėra ka valgyt.”

Tasai szauksmas duodasi 
girdot po visa Bosijo ir dau
giau duodasi jaust kuom dau
giau bolszevikai prispaudineja 
gyventojus.

11 batiuszkn 
maskoliai

Moteriszkas būdas 5’ra nesu
prantamas ir stebėtinas. — 
Poni Mabel Thomas isz New 
Yorko pamilejo Klika Millcri. 
Ydant parodyt, jog jin myli > 
isz visos savo szirdeles, nužudė i 
jin, po tam atėmė sau jauna 
gyvastelia.
žodžei buvo: ^‘gyvensimo mei-

Ant gilukio 
del Millerio, jog danguje nc’į 
galima nieką nuszauti, todėl1

po tam atėmė
Paskutinei josios j

»ileje ir danguje 
jog

• • . Igali būti be baimes, bet kaip j
rodos tai szalinsis atejteje nuo į 
1eip gero aniolelio, kokiu ant 
žemes pasirodė panaite 
mus.

Tho-j 
I 
1

geležiu koleiAmerikoniszki
trotina daug pinigu isz prie
žasties vagyseziu tavoru siun- 

per geležinkelius ir 
pavogti^ jog lociii-

mire. Kož-

prie
o ne prie

/

Paima Gadthvpite isz Flori
dos peri rauke pažadėt uves su 
savo m i lemu, ka iszszauke d v- • 
deli nusistt'hejima. prieteliu 
abieju jaunųjų. Pradėjo josios 
klausinėti del ko pertrauki' su 
savo milemu, ant ko atsako, 
jog padare tai de) meiles savo 
mileino.

Tokis atsukimas nelabai bu- 
ajszkus del klailsancziii, 

nes mergina, kuri myli jauni
kaiti 
nepertrauks

nusistebėjimą.

*

rv

vo

be svarbios priežasties 
pažadetiives, nes 

prieszingai stengsis, idant ka- 
susirisztu mazgu 
Bet szitam atsiti-

veikalas buvo szitoks: 
bra

idant toji iszburtn jiai 
Ragana perspėjo jiai, 

apsives net
Giidthwaite lodei ap- 

b,Taigų turiu teketi 
kartus, tai geidžiu

perspejo jiai 
tris kartus.

todėl

greiezinuse 
moterystes, 
kimo
Ųadtjnyaitc nusidavė pas 
gana” 
a toj t e. 
j()g 
Pana
reiszke: 
net tris 
idant mano sužiedotiuas, kuri 
labai myliu, butu tnom pasku
tiniu vvru.” Ik

O gal ir ajszkus iszsiteisini- 
mas.

4 t a i

i

EXTRA NAUJYBE
Broliai ir Seseris Lietuviai: —
Ar jus žinoto kad viena isz gra

žiausiu Poezijos ur Dainų Knyga 
jau atspausdinta ir galima ja 
sziandion jau gauti. Ar jus žinoto 
kad tokios knygos nebuvo ir ne
si rauda visoj Amerikos Lietuviu 
Lltefaturoj? Argi jus nenorėtu
mėt jos turūf i. Susideda isz 225 
visokiu gražiu dainų, 200 dideliu 
puslapiu* gražiai pamarginta su 
daugybe paveikslais, 
riaus paveikahi.
peplera. aiszkus drukas. 
kožnam turėti 
du dolariu jn laiszka arba iszpir- 

money orderi Ir siuskite

su auto
siom puiki 

Verta
Na lai Indėkitc »

Prisiunsta per Raudonąjį 
Kryžių,

Dantis, 
szakuys, 
iszpuve danty 
kuriais negalima 
maistu gali būti 
daugelio svarbu ligų ir visa tai 
turi būti kuogri'icziiiusiai pa
taisyta. Insidek dirbtinius dan- 
ti.S 
jei nesukrnmtai 
maistu, turėsi už tai asakyti sa
vo sveikata 
mažinusiai du kartu

Isupuvusios dantų 
užkrėstos sniagonys, 

s, nelygus dantys 
suk ra mlyt i 
priežastimi

jei kuriu dantų Irūksta, nes 
kaip reikia

Iszvaivk dantis 
dienoje. 

Jei turi skaudamus ir iszpuvu- 
sitiH dantis arba daug auksiniu 
dantų ar kitaip lopiniu dhntu, 

ar szaknis yra sveikos, 
juos su eX-spiiiduoliais 
. Tai ypatingai svarbu 

joj turi reumatizmą ar kita ko- 
kiiv sapaDu liga, kurini negali 
kitokios priežasties surasti.

Nosies Kataras, Adenoidai 
Sutinę Tonsulai, 
Burnos. Ta i visa dažnai 
tinka kūdikystėje, 
turi atydžiai savo kūdikius te
myli. Dažnai (ai gi 
d vi i kibai mažomi;
mis. Jei pasilieka 
tais, jie g 
gai iszaugiisios burnos ir 
-■ies, s

žili re k 
duok , 
isztirli.

u

Smarve isz 
atsi- 

taigi tėvai

galiama pagy- 
s operaeijo- 

iH'iszgydy- 
;tdi prisidėti prie blo- 

IIO- 
ilpn<» krutines ir nuola

tiniu silpnumu.
Kojos. Be

kito
ant adreso szlto:

A. J
Box 37

1OKUBA1TIS.
So. Boston, Mass.

SAULE
' ' J* i ■ 11

M*.^.     I Į * M ' MII M I —>lW ■ 1*1,1

ma,s, ypatingai vidurainžije, 
yra priežastimi tiek /pat

- b
f, 1

ypatingai
yra priežitstimi tiek /pat mir-i 
ežiu, kiek .ir sžirdiėš liga. Ne-, 
valgyk riebumam eiiianczio:valgyk riebuma n'-
imiikto kitiį) tai, dumibs, svies-,1 
tų, cukraus, tauku, liet ju vie-lĄ

toje' vartok daugiau daržovių 
ir Vaisiu.

Trūkis. Nut>’ trūkio, pataria-
nia operacija, rasitoįfauk apie 
tai su savo szeimynos gydyto
ju arba bik iii gera ligonbuli, 
kame gausi g<»ru patarimu ir 
vaistu.

Hemo;roidai. Honieroldai (pi
les) atsiranda del viduriu' už
kietėjimo ir įiesimaiikszlinimo. 
Nt'pral inkis vartoti nuolatos 
vaistu, kad pavalniiiti vidurius 
Valgyk pakankamai 
maisto - lupios duonos, vaisiu, 
salocziu, spinaku, 
kopūstu, ropių, celeru, tomatu. 
cibuliu ir kilu daržovių, lai ne- 

“kietu viduriu.”
Iiomoradai yra skaudus 

operacija palengvins, 
moji prit'žastis turi būti 

vartojant t inkama

turėsite 
.Jei

i

rupaus

neraugyt n

bet pir- 
pra-

rieose 
gi s los dažniausiai

szalinla, 
maišia.

Garanksztuotos Gislos. (ve- 
veins.) Garanksztuotos 

atsiranda
ant kojų blauzda. Jos 
t i palengvintos, vartojant 

paneziakas arba juostas 
prisieina 

reikia
atsargumo, pasiteirauk apie tai 

;y< lytojo.)

mint's
Kaip-kada 
operacijų (ežia

O*;ali bu
ff ii-r>

daryti 
didelio

cziamuju 
liek juju 
i’iinkai innesze skundus prie- j. 
szais geležinkelius aut szimta j 
milijonu doleriu. ’ |

T osios vagystes daejua kas i 
jiiencsis ;
doleriu kas menesis. Aut užbe- j 
gimo tuja vagyseziu ir suradi- j 
juo vagiu, geležiu kedei turi’ 
daug detektivu ka vela kasz- , 
jtuoje in milijonas doleriu.

r 11

i

i

American I ine
ant dvieju milijonu ♦ Tiesus kelias isz New Yorko |

* « ▼ a mm « A

vagiu,

in Hamburgą.
I *a r a 11 k i a us i u kelione 

Lietuviu ir Rusu.
Dideli Moderuiszki Dubel- 

tavais SzriubaiH Laivai.

del

atsitikimasSzis atsitikimas atsitiko 
danguje. Vienas isz dydžiausiu 
Mahanajaus asilcliu slinko ke
liu, nulindęs ir nežinodamas 
pats kur ojti ir kas jin lauke. 
Sztai susitinka jisai keliolika7 
žvėreliu: lapių, 
niu, męszku, bobru ir kitokiu, 
o visi barszkina dantimis, Do
rinis oras gana buvo knrsztas 
ir puikus.

Matyt, lauke jieje ant žmo
gaus' nuo ilgesnio laiĮco, ba

"MANCHURIA”Laivas
iszplauks 2 JUNIAUS.

Laivas ‘MONGOLIA” isz-
• plauks 16 JUNIAUS. »

mariniu szu-
Laivas “MINNEKAHDA” I 
naujas, tiktai 3 klasa, isz- 

plauks 30 JUNIAUS.
Kreipkitės in kompanijos 
ofisu - I

9 Broadway, New York Į
arba pas vietinius ageptus.

paralyžiaus, isz- 
krypusios kojų, ar kilu nesvei
kumu del siisižeidim<> ir p. dau
guma kojų ligų paeina isz ne
gerai pritaikintos avalines, ne- 
tinkanezio stovėjimo ir vaiksz- 
eziojimo, iicsimanksziinimo, ir 
padu muskulu silpnumo. Gerai 
pritaikinti ezeverikai, geros ir 
tinkamos formos, daug priside
da prie pataisymo silpnu lete
nu, iiivniriu nuspaudimu, 
nu”

kor 
ir skaudamu nariu. Mnnk

szt ink kojų pirsztus, vaiksz- 
cziodamas 
kelinta kartu dienoje ir

Mankszt ink 
kojas 

’■(‘įlįsti, t

<

savo szeimynos
Tolinus Ims.

()•

iDR. J. A. TANANEWICZ:
j Gvdytojas ir Chirurgas.

j (lydo i u vairias liga s vyru ir
Duoda patarimus 

dalykuose 
Adresas:

2020 137th Street,
Indiana Harbor, Ind.
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Nuga-Tone

f
{y ’ "• >
Ml

v'
'MM

nivravivu <
that ha« the high
ieal Science.

ptimulatee and 
r trengthcnpj 
the tital po^« 
cm. lt i e '«■' 
valuable blood, 
nerve a nd 
health tonic. A 
combination of i 
corrective and re* 
Htorative agents, ■
approval of Med-, 
ieai Science.

-

Jūsų Silpni Nervai, Skystas I

I 
į*
II

puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,

Kraujas ir Nusilpnėjimas 
Kūno reikalauja

Nuga-Tone
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

Ntfra kita gyduolą l/IP’l Nutfa«T<mr*t nųivienos '*nC*ra uūp nciviehofl neduoda
tokiu rezultatų kaip |i<Wl Ta« yni Ijikh Lai iCaiAkitmDm i««d< L k;»d Nifga-T(>r<- 
middta ibidfHiftiq n st* . * ‘ ' __ J
gerinusiu i/ajtuuiyj gydytojų. Taų>. Juk gaunato n4tuomM gyduL^ už vien > kainų.

Nugži-Tonv turi savyje Pmforo nikfthnfto nvrMunj; ir (klcŽivii, kraujui, 
n uola t j n i h narvų ir rnudono kraujo jip tiktus p ros svctkaio* ir df
Jiiokvicnu dnliii ir * v< tkintpw kv.no pnkkuim nuo nervip* stipry Irt* jo g^’ycnirn** o* 
įrntdčk Ahnldicn grąžint! buvo nei vii aimenio i silpnų, aveliui fjudčlį, vartojant Nilsui one.

*.,.i greitai pfunnf.y.uti* savo ----- 1 * 9 ----------
kaip naujna inujg'ini ir gai«iw džiaugtieji gyvt nirmi iAnatijo.

Nuga-Tono mirdiprina ir filinndioja vUvs> reikalingu* kūno orv 
kepenis, inkMtm ir lt. Suteikia g< ra pataiso x ir.k minia. <L

<!

f

nei vienos ’‘ ni*ra Uap «* ! <>«’* 
; rtUm 1<«dvl. k:*d if^a-T pr<’ vra 

*:0mU i.M mgiij kiB ios yra vari roja; ir n kotnrnduojarnoB

Be supmi | 
ž;hiigtt<*s gyveniniu, 

veiki n ir.

J Uf xi ja u *i te

-• J rd i, 3:ilvį. >fr*»Sns, 
*0 nucg |. reipdioia 

pnnrtdmn m tuaionų a

pafKi&W' r.apiidumti..:is. Nelaukite kji.c-a dunos Lv* užsisakyki! Nuga-Tone

MUSŲ ABSOLIUTE (ĮVARANČIU. Kama iu 
pž bah d pdsv. vi%rn mentumi pydytu k nrba ų ’ ‘ ‘ 
Nurta-T«*n<’ rb ub id tt <2<D do nų ir jeigu j“’,

I r nu v k iiii > 
i lengvai iCaiAkinr

najią Lvcikidų, stipruma it < nenpja KURrjzUmt,

“limtdioja vUus r< įkalintam kūno orvnnuu-
„i Į{< pataiso \ ir .kinima. dipnla geri

,/ j ) iicImvmi. i 
k tf» ii.i’ tkaud* i ir 1

Nelaukite l.n* a <Ik notf be

kepeni#, inkMurt ir lt 
tuatinimo grobų, F’pmuj cirkvl’acij i. prns ilinn gleivę nno 
kvapų, piAa/dma nkilvio nesrni gninn

..... L'

tuojau.
f- 

už būti ų pilmt. vi*.i

: • <rr

KURSUI NUPUOLUS
geriausia proga daug 

auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitumo nusiuntimo pinigu 
nieks su manim nogal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas bu 
paraszais priėmėju pinigu.

Lalvakorczlu agentūra In 
Llepoju, Hamburgu ir visur. 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Lictuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order.

Tai

.■m t;nn<iiui pydyti* s 
io is ’ di< nu ir jvipii

t »w», Migra/.inkit Vikd«it*s ųvd’toh m u n
Jhk mutot.1, kad ;ip ncžudol 

T'Uie pardu xlarnuH VH’PV.r

nrba s* ų bu L hai
i . ,_
Lur pirk oi

kdr ,pinigui liūdnu. Jh» mulo!.', kad ;q:*. jk Italoh- n« i cenLV 
lĮtikmm*. N i-T- pardu jdarnuH vts’io-.-; < ■<*pt irk tuos-

J vgon .15 ir e v afarv i

Prisųsk Sj Kuponą Šiandien
NATIONAL LABORATORY. L8O2

Cm rasite įd(tų •< .........

' vra
sverti

>rv m h’t t., s pa
ir tiHir

M t
t ■■ n.., i
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Imk »
1 T-.LVO 
t ji at*

; '.iv !<>•

nu

Gerbiamieji: 

perdunth: .u apmokėtų,

Vartfa*.. . ....... .

Adresą^

M ♦ <r* * ••

• «•■•••!•> *4
i

537 So. Dearborn St.. Chicago. Į 

kit p’r tipdi inanUX k' • alo’t
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Silpni, liguoti ir nervoti žmones
KREIPKITĖS IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ 

IR GYDIMĄ PER NAUJAUSIA IR GERIAUSIA BUDA
Mano pasekme kaipo specialistas, paeina nuo to kad tuojaus

i
1

atrandu teisinga priežastį juso ligos.
Į Mano ekzaininavojimas yra pasek- 
! mingas ir mokslingas. Jeigu ė»ato 
i silpni, nervuoti, ligtioii, ne darykite 
.klaidos ka kiti dare, ateikite pas mane 

i. i i t a •    - e i i ■ "* ?

piningas ir mokslingas. Jeigu esate

ypatiszkai ir puslapiai pasikalbėsime.| i inLnai ji

1 įraukti pra pavojinga.
I

mingai gydomi per
liiirile užklvtejlnui,

viduriu ar inkstu, 
netvarka, nervuoti, nusilpnėjimą, du- 

; suU. ronas, pusles ir szlapumo Ilgas,

Raszy darni 
pridekite 2c šlampa ir visada 
adresavokit.o Kzlteip:

P. MIKOLAINIS, 
53 Hudson Avo^

Visos kronlszkos ligos yra pasrk- 
.Iclgu 

ksilitą nosies, 
kepenų

I linine.♦ moterų.
I sveikatos
i laiszkus.♦♦»♦♦

per
I i

i Brooklyn, N.Y.

' gerkles.

4, ▼

kreipkitės pas mum* nepaimint kokiarA 
piulč.iime ės»l<>. Daug ligi* fazgydyti 
ka kiti daktarui atsisako gydyti.

PILES, arba iszsikiszusia žarnuke, 
iszgydyta ant visados. Daug Žmonių 

! sergu szita liga ir kenezia neiszpusa- 
i kyta skausmą,

pirszt us, 
uit pirsztu gaili’’ 

k i tu
vi sa 

kasdieniu
•ik pas clii-

DAKTARAS SALM
kiais budais, 
kuna, Phuil< 
Jei lai n< 
ringą.
It'iikimii (arches) palengvinto- 
jai, tiek tegali pagerint i, kaip 
kad raiszam kritikes. Sukum
pusius pirsztus, nuospaudos ir 

( 
vai praszalina.
skaudėti del nesveiku dantų, 
tonsilu, tokiu nesveikumu ati
džiai turi būti iszjeszkota. 
\’ien tik letenu leksztumas, be 
kitu kokiu nesveikumu 
neturėti jokios svarbos. ‘

Lengvumas. Per didelis leng
vumas gali kilti isz neregulia
riu paprocziti valgant ir mie
gant, ir isz neiszmanksztinimo. 
Lik pas gydytoja, ar iii dispen- 
sari, ar klinika, kad jie isztirtu 
ar neturi kokios nors svarbios 
ligos (ypatingai 
džiovos.) Valgyk 
maisto, nuo kurio einama rie
byn, kaip nurodyt 
me paragrafe.

Persunkumas. 
šiai mnnksztinkis.

I f >’

K raut uve< perkamieji

BuvunIii vieta Dr.
Hermany, 

56 South Mulu St. 
.lliihiiiioy City, l'ii.

Atydarybi IMncdell, 
Uturnlnlio ir 
Scredoj.

‘'''j
II

■j

4 >: ■
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■ <• •:
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R.M.S. P.
IN

Europa
Kas dvi savaites ant “O” laivu

NEW YORK^HAMBURG

>*• w
Valandos: 11 ryto tV-v

t

laug kitu ligų chirurgai len'g- 
is gali 

dant’u
Koja

turi būti

g a I i

t irkirmi n i u 
užtektinai

a sekąnczia-

Kuodaugiau 
Togu dakta

ras atvdžiai isztvria ar neturi 
kokios ligos. Per didelis sunku-

4

1

Iki 7 t a kure.

Rodo ir egzaminą-
vojimas dykai. IMHHHHSĮSI

Sekanczlos lygos iszgydoml trumpam 
laiko Ir suteikiamo tuojaus palengvi
nimą.
ASTHMA -arba dusulis, sunkumas 
ant krutinės, sunkus atsidūsėjimas ir 
panaszas ligas.
BRONCHITIS—sunkus kosulis, skau
smas krūtinėje, trolis ant vogos.

kronlsz-

SUSTOJA TEIGIU PRIE
Cherbourg ir Southampton 

OROPESA 1 .Hrniaus ir 1G July 
OIIDUNA 1S Jnniaus ir 3|> July 

Oil B IT A 2 July
1, 2 ir 3 klosos pasažieriai 
Puiki vigada dvi 3 klosos 

pnsažioriu.
THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

2G BROADWAY

I

dusulis.
NEW YORK

Arba pas bllo koki agenta. 
SANDERSON įt SON, Agents

K R AU J O LIG OS - Sc rof u 1 a, 
kas užtrucinimas kraujo. 
KATARAS pasekme tosios ligos yra 

todėl ežia nealkarto-

TROT1S APETITO 
vidų ru. 
001THI-

ar vi-

gerai žinoma, 
jame.
N E DAG IR DE J1M AS—dal inis 
siszkas, teipgi ligas ausies.

ir panašias ligas

pasididinipuis kaklo giles.
SZ1RDIES 14GAS... Skausmas peczuo-
se, iszlinimas kojų, lankus szlapumas. 
KEPENŲ LIGAS—-Skausmas szuonosv, 
neezista, oda, ir abelnas nesmagumas. 
VYRU LIGAS—Visokios vyru priva
tines ligas,
R U MAT IZ M A S- - Saus gėlo, 
linui ir Lt.
sako kad nciszgydoma.
ODOS LIG AS - Inzberynai, papuczkai, 
ir panaszos ligos.

Daktaro Salin 
cziajHltalpiųis, paraudavojo seno dak
taro Hermany ofisą, 56 S. Main Si. 
Mahanoy C16', l’a. apie naujus metus. 
Liguoti Žmonis togu! atsilanko pas jin, 
nes turi didele pasekme ir nieko tie 
jma už rodą ir pasikalbojlma.

kaulu gc- 
kur gyduole ar daktarai I

DAKTARAS I. W. 1IODGENS
SpocialiHtas užsiseuejiisiu Ir kroniszku

Ilgu. Praktikavus didžiausiose 
ligoti b ti t esc I’hiltidvlphhi.

arba dusulis ir baisomis j bet linksma bus žinoti tekiams žino- 
kentėjimais yra liga kuria kožiias j nems kad asz tokias ligas gydau be 

Įmainicris bijo. Nehiukiiv kolei busitclpoilo ir skausmingu operacijų.
i priversti Jeszkoti pagėlbos, kolei ne j ^iERVISZkOS LIGOS 
galėsite miegoti per kosulį ir t rumpo Į paeina 
kvepo ir gal busite

AST H .M A
kuria I

, ir kitokias panamas 
ligas bijodami operacijos ar pjaustiino

AERVISZkOS 
trot is 

priversti sustoti j neramumas.

nuo kuriu 
silpnumas, 

nrniiegls, stoka energi- 
dirbia. Dr. Hodgcns norėjų turėti pro-į jos ir teip toliaus iszgydoml po imt-

Roda ir slaptingas pusikal- 
a B W A v

minties,

j1r t
I ra n ei ja. T' 
bėjinias DYKAI.

pa parodyti jumis jo PASEKMINGA 
BUDA GYDIME JUSO DUSULIO.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES
Ol’isos valandos I) ryte lig S vnkure. Nedeliouiis 10 ryte lig 2 popiet.

Ant vyrsziaus Chestus Drapanų Sztoro. Duris isz deszincs puses. 2 floras.
160 South Main Street. Wilkes-Barre, Pa.

ll

ęi-mt-vko Apysaka isz gyvenimo Francuzu^>apiylie /\nigiaD10 puslapiu. l’rrlt* Me. W. D. BvcbowsIi|.<0
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, MAZOLA REIŠKIA LAIMĘ
KIEKVIENAI ŠEIMININKEI

y ra taLaiminga yra ta moteris, kuri vartoja 
atskirų šeimininkių, kurių atsakomybėje yra

Mazola.
pagaminimas sveiko maisto

Tūkstančiai
fe - ----- % >    > " w ~ w # a W e

dehsavo šeimynų, su kiekviena diena įgi.ja nauju patyrimu apie nepapras-

Pamėginkite nntijo imt >

Su uiregUtruotu vftisbažfthkllii Suv. Valst. i 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje*

Visos tvirtos, gemalus užmuftan- 
čios ypatybės Slėnio vaisto idėtos, 
su priemaiS»; priimu i ai švelnaus 
kvCpulo. .<

Rufllcs yra labai paveikiantis 
pleiskanų paSailptojus — begaliniai 
puikus plauku sutaisylojas, kuris

> *' k - ■' ‘  A . k J ___Lr. 1 ■ m. .

i mon loniun^ guinuiUN UZlIlUnnil 

ėioB ypatybės Siame vaisto Įdėtos 
i 
kvepalo.

t

4

tą gerumą Mazolos.
Mazola yra ištikimiausias šeimininkes 

prastesniu jos virimą ir pagerina kokybę 
•valgių iki galutinam 

mėsa,

draugas. Ji padaro pa- 
skonį jos pagamintų 
jos šeimynos nario, 
pyragaičiai ir kitokį 

sveikesni ir daug priimnesni, jeigu yni padaryti su
kurio apgarsinimas l

g
/

i

c

jos virimą ir pagerina kokybę ir 
užsiganedinimm kiekvieno 

Žuvis, mėsa, kiaušiniai, daržovės įvairių rūšių, 
valgiai yra geresni, : 
Mazola. t 

Mazola yra geriausios rųšies daržovių 
ir daug vertesnė už taukus.

Salotų sutaisymui Mazola yra 
pigesnė, kadaitgi ji liuosa nuo įvežimo 
pergabenimo1 kainų. I 
priimnus skonis ir sveika.

Mazola galima vartoti daugeliu būdų.

daržovės įvairiu

aliejus, gerume lygi sviestui

lygi olive aliejui, bet tik daug 
« 1 • . _ — • -■» ■ « . 4- ■ v x , t Wk y X

Daugelis žmonių naudoja ją. kadangi ji yra riebi,
mokesčių ir augs tų vandenyno

♦ inazoia gįllima 
kaip sviestas ir t, 
vartojama ir vartojama

geresne už taukus del sutra ūkimo.
Ji yra taip pat riebi, 

Mazola gali būti.
visokių rūšių valgių kopimui, nes 

ji nuo kepamo daikto nepamaino aavo kvapsnio.
geresnio groserio k rau

I

Mazola parsiduoda visose 
tuvesc po pusę kvortos, kvortą, pusę 
galiono ir galioną

-«w .■
I —

Temykite Tautiecziai
Šliincziu ‘pinigus in vikas dalis 
pasaulio i>agal pigiausia dięninl •

Parduodu laivakorlps

pleiskanų pašalintojas — begaliniai 

f attiks kad 
r gačniau- 

•iai ypatai.
I ♦
Aptiekoee 1 
parsiduoda 
po One. arba 
atsiųskite 
75c., tad - 
atsiusime 
per pafit\i ■ 
tiesiog ift j 
labura- 
torijos, 

T* ♦
Būtinai > 
reikalau
kite > 
kitokio 
pakelto.
Žiūrėkite,

X * (y
ni i eros b tošinėse.

Raff**
. M. [ *

t

f.
'I

API.’.'* it r i’ . ' (»
■» »• ’ t - O-l N ‘

'ii »11 h I . s
M V V \'HP K

kad butų 
INKARO 
▼als- 
bažeiklls.

’i

t
i

I
I

I

kursą. Parduodu laivakortęs 
anj visu linijų už kompanijų 
kainas. Iszdirbti visokios ruszlos 
Dokumentus notarijaliszkus ir 
su užtvirtinimu konsullu visu 
szaliu. Duodu patarinius viso
kiuose reikaluose teisingai ir 
bvpartyviszkal. Esu po kontrole 
ir priežiūra Pen n sylvan įjos val
stijos Bankinio Departamento, |r 
po didolia kaucija sudėta valdžiai 
pilnai gvarantuojant visokia pi- 
nlgiszka apyvarta. Galima susl- 
nosztl Ypatiszkai arba per gro-

I •

J. G. BOGDJWN, z 
Long & S. Alniu Sits.

Du Bo is, Pa.

UŽTIKRINAME:
■    OI !■ .11 III ■ im I >■! —IM    I Į IR

Jeigu jus nebusite galutinai už
ganėdintas gerumu ir\ekonomiškurnu 
Mazolos, jūsų krautuvninkas suęrij-
žins jums jūsų pinigus.

f

H

1

matu, szluonji antraązit

w;
4 k

i*n Wi *■***> U
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J
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CORN rRODlTCTS REFINING 
COMPANY,

17 Battery Place, New York.
i , .
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Grafas bernu pas 
muzika.

( Labai gražus aprasziians.) 1 "5 *>hiS)«

- Ana, da jis mane kvai- ’ 
liūs, žiūrėkis valkata! Asz 
kvaila už tai, jog neszdama

žiūrėkis
l už lai, jog 

glebi szaku juodu užtikau, jis 
’klupauja ir yn isiegauja ant vi- 
’nu velniu, o jiji klauso jo, kai]) 
paika, avis ir žiuri, kaip lelis 
in kiauszinius, net jos akys pa
raudonavo.

— Tilek, asz tau ant ra kar
ta kalbu, ba jaigu m-, tai ki
taip su tavim padarysiu.

— O žmones! gelbėkit! gel
bėkit! tas latras 
nmszt! gelbėkit, 
intikit, gelbėkit!

Del meiles

ba jaigu

h

pitls, ne galėdamas žodžio pra
kalbę!; Ąrtdrijiene ir nomies
ninkas su bernais st o Ve jo ne- 

vi 1
V

v O jnano Marijonoliai!
klausė Antanas 
ar jauti dideli

kalbęt; Artdrijionė

I

dubiu* ^riejas
Alariukąb
sopuliu

szviesus ponaiti 
jokio sopulio nejauoziu-4r‘ir 

uždėjus ranka '*hnt 
krutinės pradėjo gailiai verkt.

Antanas parvedė Marijona 
namon, o‘kada mot imi paregė
jo kraujais apsiliejusią dukte
ria, labai nusigando.

Ant tos negirdėtos miujie- 
nos, susibėgo isz kaimo žmo
nos; nusiimt)' raita pas|Marijo- 
jios tęva.

w— -

Asz. '

mergina

U
1

nori įmun
kąs in Die\ a I

i

žinojo ir jog /.aidulis ant veido
i ' '

•R.*

IV.
Szliubas atsibuvo 

imi pjucžioj ta pati meta. Vosei- 
lios tokios,niekas neregėjo,,nes 
tęsęsi not per isztisa nedelia, 
jog jaunuve net kojų nuo szo- 
kiit neteko; sžleelicziukiu jo
kiu ne bifVb, nes baisiai pyko, 
jog vienos isz ju no ome, tik 
kaimo mergaite pataiko pa- 
niuszt grafo szi rd i;

’patogėknosji kai]) Marijona 
soj aplinkinėj nebuvo, 
Tėvas dangiszkas del jos tęki

2-rn die-

I

i

o k a l kad 
, vi- 

o ve:

I

SAULE

i,|

.AT fl %
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BALTRUVIENE.7K

-4>.

*

KUR BUNA?
t

Bartkevi-
355

I^iieszkau Vincą 
ežiu, pirmiau gyveno 
Washington St., New York.

"P

Kazis Rėklaitis s
Lietuviszkas Graborius

Į * p

<?z

UNION 
NATIONAL 

BANK 
mamano 

crr .

pirmiau 
St.,

TuPiu svarbia žinia isz Lietu- 
Meldžiu atsiszaukt.

Juozas Handaitis, 
BoX 64 Wanamie, Pa.

■’ j\sz rreofih? ^zJabiinskiute 
po vyru Tamhlaitiene, paiesz- 
laiu pus-brolio 
lilinsko, 
bina Ncvecka, 
Apskr., Kaniavos \5dscz., Son- 
koniu Valscz., piriniau gyvedo’ 
Worė(‘ster, Mass, dabar neži
nau kur. Jeigu kas žino apie, 
jucįs, meldžiu praneszti.

Mrs. T. K. Tamulnitiene 
2246 Washington Ave., 

New York, N. Y.
I

I ,, I...... ... *.l .1— I

Paieszkau J'ona Sirvila, pir-! 
miau gyveno New York, dabar! 
nežinau kur; i 
Daugnoris 
Chicagoje. Prasztiu atsiszaukt.

Antanas Petraitis, 
Castle Shanon, Pa.

VOS.

•' Asz. Teofile Sz.Jnbliiih'k hite

>
Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelbinlnkc

I y i m (L r h h 1

irctore. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. > 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

i

1

■ 
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Cagltol Stock glSMtMI 
Smili AProttU IMMSMI

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie juau piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mane- 
euose, nepaisant1 ar atnešant 
parodyt knygute' ar ne.

Mes'norim kad tr Jas tnrB- 
, tumet reikalą bu mnsu Banka •>. 

nepaisant ar mažas ar didelis .
Bankas adaraa nuo 9 vaL 

ryte lig 8 vai popiet. Bubėto
mis 9 ryte lig lt Vai.

I 7

Krono Szla-
Miko Nedvecko ir Al- 

r

visi isz Lidosgilinki, paskiro, 
bus Jam garbe.

VisiemJf kaimo ūkininkams 
Iszrože po szimtii margu lauko 
ant loonustios. Ekanoinui davė 
100 rubliu, dvi karves ir atstu- 
te nuo dmsto. Kaip girdot, tui 
užsidėjo latristes kureziama.

— O kas nu boba Andrijie- 
ue stojosi ? U-gi Marijona is/.- 
jirasze del jos szmotoli lauko,

ve Marijona turėjo gera 
szirdi ir ne vieno skriaudos

už ku tegul

Aplinkinėje Pittsburgo szi r.- VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendess

♦ ❖ ❖ c
Geriausio padirbimo visame

Schuylkill Paviete |

A

>i

doles negerai 
Tenais turi . dideli triobeli 

vyi-iih 
Mergicos paezios siūlosi, 

Kad vyrai su jioms paeZiuotusi 
Nesiranda lenais tokio -mies

tuko, 
Kad nesirastli tokio šlako, 
\'isokio sztamo lenais užti'kt 

gali, 
Bet szirdeles ne tur dali. 
*Yra szleivds ir kuprotos, 

Gyrėsi, jog yru labai bagotos, 
Bet jokiu vaikinu primonyt

Ilogali, 
Kožna.s begu in sznli. 
Ir szlapuoses kimbu prie 

dzūkeliu, 
' Kabinasi prie ju, sėdu 

keliu, 
Jog nėt bjauru žiūrėti,

Turi akis' pakovoti. 
Szlapnosbs ne kaltos, tiktai 

tėvai, 
Jaigu augina, negerai,

Bu per pirsztus ant darbeliu 
žiuri,

Už pikta pasielgimu ne turi. 
Ana diena gana, juoku buvo, 
Ne vienos vyrelis pažaro, 

Turėjo run i t in kita miestą
Bu nebagui buvo riesta, 

Viena, pora mažai laiko turėjo, 
O apsivesti kanecz norėjo 

Ba jam tik viena , 
Pasitiko diena.

O kad pinigu buvo, 
Szliubas atsibuvo, 

t Trumnai veselijojojo 
Bii tuojaus liga užstojo.

y

Kaip tik arklyfc in- 
I kabino senis isz hm k u parjojo, 

Kada senis apie viską da-SIMUSDievo, Ali 
driuvienia, nedarykie tu 
gėdos! nerekauk! Jau asz tani 
dovanosiu skepetaite, arba del 
jus mergiukes’ duosiu 
kaspinėli...

— Ar girdėjote žmones! ji

jos jaunikis mane užinuszt no
ri. Gelbėkit! gelbėkit!

isz nekantrvbes 
priszoko ir su sermėgos sk'ri'r-

i Uis ir nenoriu 
į saip

man dukters nedidelis, tarė:
Szvii'siausias ponas kal

bi, jog su milsu dukterį1 apsi- 
! paeziuosi, o nežinai to, jog ju-
Į 

gražu i

1 su gimines ant to netiks, ir jai- 
j gu jie nenorėtu, o
I imtai, tai ar misliji butu Dievo

ba

HARRY GEORGES
24. W. Centre Street.

H BALL. Prezidento 
F. 3. NOONAN, Vlce-Preo.
J. E. FERGUSON, Kasteriu.

*

ir ne vieno 
nenorėjo.

Tegul Ponas Dievas jei lai
mina.

Merginu balberlu ozapas. 
Unlojfl prckcB tiktai. Fra- 
«zom. Telpgl iKzmoklname / 
vyrus ir merginas balbe-1* 
rlautl. NcužmirBzklte nu-* 

Į maro. Netoli Union R, R.**

N. IfOBBOkofffl, 
1202 Fenu Avė. FlttNbargh. Pa,

..... .! — !■!»■. I.,.—. ......................... ........ ,1^1    ——I —

REIKALINGA— Dldella dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, pancaiaku 
szlobiu, jukų Ir del pardavimo mamzl 
kinu, apatlnu andaroku, tlesog in na
mus. Raazykite o gausite scmpelluB 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. adv.
---------------------------- ;------- į.------------4

taipgi Antanas| 
])irniiau gyveno w. TRASKAUSKAS

LIETUV1SZKAS GIUBUK1U&
tu ponas pu• . Iji man siūlo skepeta už tai, jog'

■ padėjimas! O misliji, szvicsns 
pone, jog jaja pirsžtais nekai- 
sziotu ir ffmžikia nevadintu; 

!o ne! mano kraujas per karsz- 
i • "ii ' >» • u, kad ant joS'Vi-nuo kaimo pasirodė ekanomas' '* £ Į r? j. ... Snip iszradm<‘tu,o iszirirdias oo-!. /. , . ... ..... • tokiu jau kataliku, kai]) ir jus, 

; I ponai; ]>er visa savo gyvenimą 
gyvenu ir kada buvau 

lai prisitraukiau po 
kur mu-

r l •

Antanas

nu uždengė jai burna— szitai

iszgi rd ias 
ir kad kokis ;ai 

vaikinas su jiai tąsosi, leidosi 
pas juos.

O tu ra kai i! 
valia užpiiolinet ant 

- ir pasakia 
| >radejo

su rapninkn. 
bos klvksma

nes asz esu

rtanti, Neužmirszklte nu-

vėliau, jauna

gromata 
vienam 

o kuri

>

Box 267 .’tacljbs.

Paieszkau savo pusseseres 
Marijonos Cineiiutes, po vyru 
Aklakituckiene, taipgi pusse
sere Marijona Siaiirusevieziu- 
te po vyru Sidlauckiene, paei- 
nauezios 
mo.

.. u ■ -di*m* offl* >'

PIRMUTINIS LIETUVISZKA8 
QRABORIUS* MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riglnua tr vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, vosclliju, past 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt 
m W. Centre SL Mahanoy City. Pa 

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

taipgi pnsse-

V.
Iii tris metus 

stebuklinga patogumu gelton
plauke pone rasze 
prie puikaus statolio
isz Florencijos palociu 
skamba t ei]):

Meilingi mano tėveliai!
Vakar aplaikiau nuo jus 

gromata, per poną Osmicka ra-

ant

isz Jodaraiczio Kai- 
Taipgidorai 

. • • vaisku,ar tu i m 11,. . . ,I Valakus, Iszpamja,
, su Napoleonas liepi*, tai drasei 

aplaikiau, 
laikyt pa- 

del to-gi ir savo 
duotie ant

gyvenu ir 
prisitraukiau 

o

4 €

senos mo
tuos .'.O-' 
.. ■■ k-11

lores! -
džius, pradėjo su rapmiiKu 
grafui Antanui pliekt per nu- 

galva ir veidą.
nieko 

ant ekanomo,
jm nuo arklio.
ranku rapninka ir už krutu 
keliu priremias 
reke:

garu, per
Ant a nas

mėtėsi
nežiūrėjus

num -te

ėjau; tris ža id u liūs 
manetai tie Hope 

j gnodoueje, 
; dukters nenoretau 
' juok.

isztrauke isz!
su

anaslaike. 11

Kamai! ra kali! (atsisu

Juozai, mano ateinantis 
1 uoszvi, imu Dievą ir tuos žmo
nis už Ii ml into jus, jo 
nė pavelysiu, kad 

. skriaudžiama butu

g niekad 
mano pati, 
ir kad su

kins in kainui pradėjo szauk*): pirsztais kaisziotu. Szitas nuo
Pranai! Juozai!
kite szeu! begkite szen!!

— Antanai! — tarė 
joną — jaigu bijai 
begkie! ba tave ežia užmusz.

f‘a lauk, tu pa leistu ve 
reke ekanomas ;
— asz ir tau t nejaus 
siu, tu dristi kalbėt, 
bėgtu; kai]> i 
ant puikaus darbo užtiko...

— grūmojo 
dantis iszmu-

Povilas Jocevi- 
czius isz Popernei, visi Prienų 

Ma-
»r i -r -r t* —*

Daktaras KO LĖK yra vienatinis tarpe Uetūvln daktarai 
Plttsburge. Jisai moklnoBl VarataVOje, atodljavo beglje 
S2 metus in vairias Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai patinsta. ^Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, Invalrias Ugaa 
paelnanczias nuo neezystumo kraujo. Atslszaukjte ypa- 
tlszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslss* 

kai Ir Lenki s zk ai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedaliomis 9 iki 2 popiet. , i

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

szyta, už k a jum szi rd ingai de- 
kavoju ir po kelis kartus bu- 
cziuoju rankas ir kojas už ju

te viszka atminti. Asz isz 
malones Dievo, drauge su ma
no patim, esame sveiki; mažas 
'Tadukas labai mum sirgo ant 
dantuku, nes jau dabar prade
da taisytis. Lankiu tos valanr 
dos, kurioje galetau su jumis 
pasimatyt, liūdžiu prie to kai
mo, kuriame užaugau; ateina 
man aid misliės musu laukai ir 
pievos,

su žiuri

>

para., KlebiszIno Valscz. 
louokit atsiszaukt.

Andrius J. Cinealis, 
1618 Spruce Court, 

an, Wis.

VYRU
LIGOS

Skobos- * g;

Alano brolis Kazys, Stasys ir 
Juozas yaiciukouiu, yra labai 
svarbus reikalas isz Lietuvos. 
Braszau atsiszaukt.

Matauszas Vaiciukonis
286 E. Hit h. St., 

Oswego, N. Y.

i
"t

t

I

*

Kūdikiai mėgsta ji 1- Jie praš?

lt Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir pugulduu į lovų.”

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas,. perpilni , 
vuduriai suteikia mažy- -gfl 
čini bereikalingą nes. 
magumų.

pašalina šiuos nohmagnmns.
daugiams. Aptiekosb parsiduoda po 50e. arba norint, kad pri- 
siųs.tumCni per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

P. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New york City.

1

ir labai , džiaugsiesiu, irytojaus kaimas prigulės 
’ manės ir da viena dvaru dado

Mari-1 .ias
Dievo,' visu ūkininku, be jokiu mokes- 

, ežiu; duosiu jums girriu, pievų 
___ ir ganikhi in valos; su diiktere 

ant Marijonos ; .lnsn gyvensiu nuo oze septynes

Baltrau! bėg

Antanai! — 
jaigu

--- t
Antanas 
sziu.

prid

padalysiu lygy be ja tarp

« 1 * 7

knda Vela atlankysiu savo sena 
apigarda. 
Valeli t u i

Dėdėms: kunigui ir 
prisinnęziu szirdin- 

ginusius pasveikinimus.
Jiis mylinti jusu dnkte Ma- 

Florencija, 15 Bugšč

Asz teta’

Tcgul saiiHŠvi'iki 'gyvena, 
Tr apie 't'ai bus gana.

parody- 
kad pa-( 

rodos Andrijione i

mvles, dvare Senczincze...

Pi lėk latre
- - ba

savo 
Petrones ir 

Emiles Graudžiukiu, lglauko4s 
(leležiniu Kalino, Mari

jampolės Apskr

pajieszkan 
dvieju dukterų

para.,
” ‘ pirmiau gy

veno apie Conn, Va 1st. Asz po 
tėvais Magdalena Gumauskiu-

1'1 Ii

<■

it

rijona.
jo, 184...

Antraszas
buvo toks:
In rankas milemiausio mano 

tėvo — Juozo Kopūsto,
per Viedniu ir Krokuva, in 

kaima Erine,'nuo
g ra,f ioh es Marijonos.
—-:G ALAS;—

ant maksztelo^.
» • •

•‘Ne tik turime Visokiu perlo 
j , riu vyru,

’ Bet atsirado jau ii- mergų
Vyrai knigas pardavinėja, 
O mergicos

to po vyru Griimiene.JTaszim ■»t >-gi kur 
turėjau — tarė vienas isz kal

ėki ninku,
keliu. — Juk tai po 

ponu
už Jurgio

M i siu vuose. O i
Pone Jėzau! pulk in kojas po- 

i nei grafui ir dekavok jam,.jog 
j ima tavo (lukteri

! 1110 
i

■ > 
ekonomas 

atbeganezius:

'I'
....... \da
sza u k t
G re i cz i aus begkite szen!

- Del Dievo! .

l’ai tu tokis pauksztis! 
pradėjo

in

grafui už 
t szviesiu 
' sesuo.

Antanėli. I 
meldžiu tavęs Antanėli begkie

nebijok,
pakol jie ežia neatbegs.

— Mariuk,

tai akis asz

griebdamas

gyvena mano 
• Pa s temok o 
szvencziaiises

uz paeze, o 
Dieve! ponas tj.ek dvaru: Son- 
czino, Oko, Miilavo, Gombino,

1 f'

Poprakio, Drvnlevo, Dantisz- 
Vilkiu, Kriimiu,

Sadu, ir dur‘ kitu penkių, juk

priguli prie pono

n»an kiu, Faranu, 
plaukas uuo'galvos iK'impuls.

— Asz tau rakali visas ku- cze aut ketiiriu aplinkui miliu 
asz!tai viskasdlas nuo guoges nurausiu; 

tau parodysiu keisetis ant eko
nomo.

Atbėgo nomiesninkas su ke- — 
leis bernais ir ant ekanomo pa- * manai; 
liepimo pagriebė 
a pi kak les, 
mes, keleix 
ekanomo

< grafo.

kaip isz-Kalbi kūmai,
i. — atsake Kopūstas;—: 

Antanu už del vaikino, kuris bile darbu 
:e aut že- 

prispaude ir jau 
rapninkas 

szonkanlius rokuot — kad szi
tai Marinka mėtėsi iii tarpa 
jn; aplaike ir jiji nabage ypa 
per veidu ir krauju apsiliojus 
iszdave baisu klvksma. Krau
jas užtiszko ant ranku Antano, 
('fankiause žmogus Imdamas 
dideleje nelaimėjo gaviųa mil- 
žiniszka drūti.) Teip ir Anta
nas szoko kaip levas ir nmne- 
tes visus nuo saves reže eka- 

jog net tas puldamas 
’žnek tolėjo.

— Ar tai toki tavo su žmo
nėms apsiejimui, tu prakeiktus 
latrai! ar tu žinai su kuom 
turi veikalai Neužmirszk, jog 
esu grafas, tavo pono gimihaL 
lis, penkiolikos dvaru valdyto! 
jas. Afiz tau savo skriauda do
vanoju, nes kraujas tos mergi
nos tavo, .rankas geleži neis 
pnnczeis hpkanstis. Ar tu mis* 
liji. jog 
jusu knatu užangias galėtu 
tęip drasėi in tave kalbėti Ar ] • t 1 ' ' • . t • • t

pravardia

jier veidą

n omui,

i

ketino

i

ūkininkas, kuris po

niekad negirdėjai apie mano 
pravardia ?...

Dahtys isz baimes 
ekanomo barszket, 
nuo žemes stovėjo kaip nutir-

atsiszaukt.
Magd. Grumiem',

PASAKAITE.

Vienas zokoninkas 
svietą kvestavodamas

važinėjo
ir

mokėtu, butu dievobaimingu 
ir del žmonių tiktu, tai grei- 
cziaus savo duktere atiduoczej 

senei jau nuuodžiau, 
jiedu susiuostė, tiek to; ki

p° 
vienam kaime užtiko vaikina, 
kuris jam labai patiko ir tarė . .* m jin:

— Ar tu žinai ka 
vaike ? s 
kliosztoriu, 
nas priimtu ir klapcziuka, pus 
kui apvilktu in habita ir lik 
tais reformatu.

Ne po ilgam nuėjo 
in kliosztoriu. 
pietų laikas, 
po jam palaukt prieszbutija 
kur radosi visokiu abrozu, in 
kuriuos pradėjo vaikinas sij 
akyvuimi temint. Labiause tb- 
mijo in triss i«z kuriu vienas 
perstatė szv. Joną Evengelista 
su kieliku rankoja; antras szv. 
Franeiszkus Seraficznas, klū
pantis su nusižeminimu, o tre- 
czias szv. Petras su raktais.

Po piet pasirodė ir gardijo- 
nas prieszbutyj,

, mano 
galėtai ateitie in musu

iai tave gvardijo-

vaikinas 
O kad buvo 

atidaritojas lie- 
h

juk asz
jng
no ja u kas jis per vienas: o kad 
dabar tnretau gobtis ant turtu;
tai tegul geriaus eina už szaL 
Iysziūko, juk rytoj ketina at- 
keliaut pirszliai.

— Asz teveli nenoriu szal- 
tvsziuko. ‘

•— O ka nori ? — paklauso 
motina. žiopsianti vaikina in abrozus

Marijona, žiūrėdama in An- paklauso:
tana pradėjo verkt. — Na, o kai]) tu supranti

• • w • I~ .'-h Vardan Dievo prisiekiu 
.tint teve ir motin, 
-duktere turiu gaut

jog justi 
už paezia, 

,arija mano smertis sunkins ant 
Jjlisdvieju saužines.
l’t — Kuinai! — tarė 
naH vienas isz kaiminu

ir motin

Stepo- 
— ezo 

kitaip neisz])uola, kaip tik pult 
iir kojas ponaieziui, ozo yra ka

♦"
, isz 

atvaževo Pa

Jkalbėt ir vilkint.
J • Tame ponas Stanislovais 
netolimo dvaro,
Vietoje, o kada in grineze ine-

pradėjo 
pakilias

jo,> labai susigraudino krtip 
paregėjo grafa Antanu ir Ma
rijona priesz .jos tėvus klųpo- 
janeziųs melsdami palaimini- 
ino. . ..i_________

o pa matės

— Na, o kai]> tu supranti 
apie > tuos nbrozus ir ka jie 
perstatoj

Brangus jegamastie! — 
atsako vaikasS: — tas pirmuti
nis, ka laiko kiolika. augsztin 
pakelius, kalba: ‘ ‘asz noretau 
žinot kas mano vyną isz kio^ s. •. • • L» , ♦

• I

liko i sugėrė”; antras muszasi 
klūpodamas
ko: “dievaž asz neiszgerilui!’’ 
o treezias sako: “ko jums bar
tis už ta lasza yyuo, sztai imki
te raktus ir eikite in skiepą.”

(Įvardi jonas pradėjo
džiai juoktis, S i 
truko, su Įveria 'buyo apsijuo-

sztoriu.
F

in krūtinio, ir sa- 
dievaž asz neiszgoriau!

„ > gar- 
jog net juosta

sius ir priėmė vaikina hi klio- 
v 

1 t HIM * MtĮ11 fuį

po karezemas 
slankinėja 

Gere net riaugezioje,
I ’asigerus st ra pa 1 i oje, 

Katra piningu ne turi, 
'Tai vyrams in akis žiuri 

Nori kad užfundytu, 
N orinis stikleli mimszaines 

duotu.
sali milukas iszmėst

turi, »
Ba visi aut tokios girtuokles 

žiuri.
Ne vienu net iu skiepą. hipnola

Ir net in grubia gula,
O ir da žviege ciela gerkle, 

Kad niekas josios nepakėlė. 
Tai tokios tokeles, 

. Progresiviszkos mergeles!

fankeirp

J

# # •

Kad jau ne butu tokiu susi
rink im iv,

Ne tokiu papiktinimu,
Iii kur bobos susibėga, 

Net bjauru žiūrėti, net geda.
Vyras buna darbe, 

griiiezioje didel iamo 
varge.

Mamuže gere su valkatais, 
Ant virszaiis su baseleis,

O tų vyre dirbk, ■

Valkelei •Tniczioje
1

(t.34)
Box 286, 

Cairnbrook, Pu.

SKAITYKITE “SAULE“ 
,j, »••

Parsiduoda saliunas su namais 
prie Pottsvilles sūdo.

Skersai sūdo parsiduoda ge
ras saliunas su namais po No. 
424 ir 426 North 2nd. Street. 
Prežastis pardavimo yra sena
tve ir apleidimas miesto. Puiki 
vieta, nes daugelis Lietuviu su
važiuoja in suda su 
re i ka lais

v i sokeis
A t si szauk i te tuo jau s 

pas locniniiika.
V. Czyžauckas,
424 - 426 N. 2nd. St.

Pottsville, Pė.
i ' « y > * A į »

(t.j.l.)

t

Tegul boba, c j na po velniu ■
Tegul kupeziavoja savo kimu. -■

♦

Tegul vaikui klyk’i a, 
Vieni st ūbojo pusi lik i a, • < S

Bobos pasigėrė strapaloje, 
bjaurius žodžius 

plovoje,

p

Visokius
r

Vyras parėjus vaikus sztildb,v

j IT jn lova guldo.

DAKTARAS W; BURKE 1
LIETUVIS j

; 418 W. Market St. PdtteviUe 1

Su vliomB llgoma priims, nue u 
f valandos Iki 10 valanda Įsa ryto, j 
t 1 Iki I val mlet, « iki 8 vakare, j

Tvircziausia Lietuviszka [
i i
i

BANKA

y

Didele kaucija budėta Valstijos Į 
Banko ' Departamente. Eslu po •

j -------- ■ 7 . I

1 priežiūra Valstijos, telp kad pini- ; 
gal sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam | 

Siunčziu piningus

gal sudėti mano bankoje negali į

Mat motinos in viena vieta - 
sueja ruja daro,

* Ir bjaurybes varo, 
Tokis jusu gyvenimas, 

Tai isztįkruju verksmingas
*i s’ i r«1

> ||I,W,|.||||,| .MII gurnui.   .1*. w>!—     '

Lietuvišką katalogą dykai 
,)ol manote atidaryti krautuvg, pirmiaus > 
atsišauk U į jnusų IJondrovę,. gausito in- 
formacija#.

Waterbury Mail Corporation 
509 Wilson St. ’/

manote atidaryti khiutOvg. 
atsišauk U 1 musu Bendrove, gi
formacija#.

002 St.

Dalaikinjul.
in vi«ka dalia svieto, pagal dienos j 

Parduodu laivakortes 
kofnpanlju nuatatytams kainoms.
kuraa.

4

FAruplnu paszportus keliaujan- 
tiems Tn Lietuva. Viskas daroma 

d teisingai, treita! ir t»iglaL Ra- į 
szyklU) apie kainas q, gausiteir I

AVatolbiny, t’onn. *

teisinga atšalima. Adresą  vokite:
D '' , rf * • e* i • ' k , Aa

V- MBM601W. Mahanoy Avė. 

Pa.I , Mahanoy City,

+ *

t

i

Telefonas AV^tkins 2142

—r

■ Vienintelis Lietuviu Valstijinis Bankas New Yorke.

II 1

t i
■ V'

altic States Ban
KAPITALAS $2,50,000.00

i

i

SIUNCZIAME PINIGUS LIETUVON klaidomis iri 
, greitai ir teisingai.

PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%.
Nuoszimcziai kas menuo priskaitomi prie sumos. | 
Pinigas pasidėjimui galima siusti pacztu. Musu Banke'' 
laiko pinigus Now York Valstija, N.Y, valstijos Banku 

Depart.amoYitas ir didžiausios Lietuviu Organizacijos.
PERSAM DOME SAUGOS DĖŽUTĖS, $5 metams^
PAPtDUODAME LAlVAKORrrES IX LIETUVA ir isz 

s, Keleiviu

kablegrainais pigiausiu kursu

Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftu 
Cjiekius ir Kredito Laiszkus.

ATŠOKTAIS llErKALAIS patnrtlaujame
teisingai, greitai ir draugiszkai.

KRElPKl'VES IN/ AlUS
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki

NEPASIGAILĖSI TE. ’
3 valanda po 

piet.* Ilzsįen'iu Skyrių atdaras kasdien nuo 9 ryte iki* r * U 1 T A. • ' 1 \ *
5 vai. vakare. Subatoihrs iki 7 vai. vakare.

BALTIC STATES BANK
New York.

r ■'

294 Eighth Ave. Kamp. 25 gatves.

* „

i



SAULE

f

Žinios Vietines SHENANDOAH, PA. SESULEI — RŪTELEI.

— Isz priežasties kad Pane- 
delije pripuola Ainerikoniszka 
szvente “ ------
ateinantis

Decoration Day 
“Saules” numeris 

iszeis Subatoj. Panedelij spau
stuve ir ofisai bus uždaryti.

— Dievo Kūno arba Devin
tines,’ kurios pripuola ketverge 
bus upvaikszcziota Nedėliojo.

— Read i ngo kompanije in- 
taise ugninius signalus prie sa
vo brokeriu mieste. Baksas No. 
41 randasi prie Tunnel Ridge, 
No. 42 prie Mahanoy City o No 
43 prie North Mahanoy kasik
iu. Laike ugnies ugnagesiai isz 
miesto pribus in pagialba. N

— Diena 30, pripuola Me
morial Day arba papuoszimas 
kapu num imsiu. Taja diena no 
dirbs, nes bus laikyta paroda ir 
atlankimas kapiniu.

— Nedėliojo, vaikai ir mer
gaites priims pinnutinin ko- 
munijo szv. Juozapo lietuvisz- 
koje bažnyczoje. Bus tai 
vaiku linksmiause diena 
gyvenimo.

— Miesto valdžia praserg- 
sti visus gyventojus idant ur
me tytu jokiu szaszlavu in upe
liuką, nes už tai bus bandžom i 
piningiszkai. Miestas turi ketu
ris slaptus palicijautus, kurie 
sznipines apie tokius prasikal
tėlius. Geriau to nedaryt ir 
bausmes nemoket.

— Turėdami kokias knigas 
ant apdarimo, atneszkite in re- 
dakcije, o bus apdarytos kaip 
naujos.

— Birželio 5 diena szimet, 
antra valanda po piet, szv. Juo
zapo parapijos choro kamba- 
riuosia, Mahanoy City, Pa., in- 
vyksta 1-jo Pennsylvanijos 
Liet. R. K. parapijiniu 
aps k r i cz i o su va ž i a v i 1 nas.

apielinkeje < 
prisidėti prie 

ai^kriczio. Nežiūrint ar skait
lingas choras ar neskaitlingas. 
Choru-apskitys per pirma su- 
važiaviina pasibrieže savo sry- 
tyj, milžiniszkus darbus atlikt, 
tail butu malonu, kad kiekvie
nas choras imtu dalyvuma ta
me ir jaustus to darbo darbini- 
ku. Jaunime! Sze in 
skamba lietu viszkoji 
placziau ir geriau.

Giesmininkas

Shenandoah, Pa. —
Valterio Andruszko
Penu, atsibuvo kriksztinos ant 
kuriu susipesze gaspatlorius su 
svecziu Martinu Voleskiu, kuri 
supjaustė. Dr Auszra susiuvinc 
jo žaidulius o skvajeris padare 
sav

Name 
William

Patarimai ir pamokinimai mu
su mergaitėms.

mentu priėmimu 
kartu gaįesi!

------------- J

szvesk, kiek

1 - jo

Hanojaus 
vra kviecziami

del 
juju

choru 
, Ma- 
chorai

rata, te
dainele

Didelis Iszpardavimas

Namai likos parduoti. Esame 
priversti i szsi k raustyti. Visas 
tavoras turi but iszparduotas 
už labai nuųuižintas prekes.

Millinery Store, 
104 E. Centre St.

Snvders 
2t.) *

Parsiduoda geri namai su 
salimu.

Geroj vietoj, Lietuviais ap
gyventa, ant W. Centre St. 
Mahanoy City, Pa. Namai ran
dasi ant loto 33Vi per 125 pėdu 
didumo. Didelis salimas ir na
mai ant 5 familiju. Parsiduos 
neperbrangiai todėl atsiszauki- 
te tuojaus ant adreso: ■

Jonas Traskauskas, 
907 E. Pine St.

Mahanoy City, Pa.(t.j.31)

Dr. E. W. STOUT
DENTISTAS

Atydaro savo ofisą Hagenbuch 
name. 103 W. Centre St. 

Mahanoy City, Pa.
Valandos: 8 iki 5 popiet.

7 iki 8 vakare.

Chas. S. Parmley
REAL ESTATE AGENT.

NOTARY PUBLIC.
Jeigu norite pirkti ar parduoti 
namus, mes galime jumis pa
tarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas ir 1.1.
238 W.Centre St. Mahanoy City

Daktarai Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Bawls Daktaras Karlraeasle.
filDO TI80KIA8 LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
1) lig 2 popiet < lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 859 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

Neturėsite baimes sirgti 
jaigu gausite gyduoles Kazuno 
aptiekoje, kur jmns receptus 
sudarys teisingai pagal dakta
ro užrasza. ,

Haverhill, Mass. — Per szv. 
Kazimiera miro Juozas Bal- 
tuszkonis, ižgyvenias Amerika 
18 metu, paliko dideliam nuliu- 
dimia paezia ir sunu, kaipo ir 
gyminin Mahanoy City ir Fila
delfijoj. Palaidotas su bažnyti
nėms apeigoms. Velionis paėjo 
isz Dobkloniu knimo Lisliavos 
parapijos.

KAIP ISZNAIKINTI 
SKRUZDELES.

Skruzdeles gali but pavyzd is 
darbsztumo ir taupumo, bet 
nei viena szeimininke nori ras
ti ta ypatinga pavyzdi savo 
namuose. FSu. Valstijų Žemdir
bystes Departamento Entomo- 

duoda sekan- 
painokinimus kaip isz-

Biuraslogijos 
ežius 
naikinti jas.

Geriausias
liu isznaikiniino 
šia rasti 
Izda su

būdas skruzde- 
tai pirmiau- 

ju lizdą ir isznakinti 
bisulphid 

benzinu, gazolinu arba kerosi-
negalima rasti 

lizdą, galima sekti jas lyg ply-

4 4 carbon y y 
y

nu. Bet, jeigu

skruzdelių

szio isz kur inejo. Galima ply- 
szi užkiszti su vata, inmirky- 
tu kerosine.

Surinkt daugeli 
in krūva patartina apszlapint,
baldytu vandeniu, maža pinti 
ir padėti kur randasi daugiau-* 
šia skruzdelių. Cukraus pri
traukti jie inlys in pinti, pinti 
galima inmest in verdanti van
deni ant keliu minueziu.

Pasekmingas būdas, bet pa
vojingesnis, tai yra szlapinti 
pinti su sirupu (sirupas pada
rytas su vienu svaru isztarpy- 
to cukraus,
vandenio ir apie 
uncijos u 
Skruzdeles nesz ta 
skystimą in savo lizdus-ir per
duos kitoms kas isznaikins pil
nas kolonijas.

Skruzdeles
nlus ir sakius daigtus; tie visi 
turi but laikyti 
dengti.

kvortos karszto 
ketur-dalio 

arsenate of soda.”) 
nuodyta

megsta riebu-

visuomet už
status ir lentynos vi

suomet nuszluostyk.

SVARBUS PRANESZIMAS.

— Nedėliojo, Birželio 5ta. 
d. 1921, invyks Mahanoy City 
apielinkes kolioniju suvažiavi
mas tiksle surengimo

Lietuviu Dienos.
tiksle 7tos.-H 

j y

Meldžiame visu organizaci
jų kurios nori prisidėti darbu 
prisiunsti atstovus 
man. 
atyda 
užkvietimus.

Suvažiavimas

4 4

•>

suvažiavi-
Ypatingai atkreipiame

D ra u g i joi ns g a v u s i a s

atsibus Nor- 
kevieziaus svetainėje, W. Ma
hanoy St., Mahanoy City, Pa. 
Prasidės lygiai 3czia. valanda. 
Malonėkit nesiveluoti.

S. Rutkauskaite, 
Gtos. L. D. raszt-ke
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ANT PARDAVIMO
Parduodu krautuve su visais 

intaisymais ir buezerne, su na
mu arba be namu. Turiu užsiė
mimą Skvajeriu. Geriausia vie- 

apgyventa
lenkais, rusnakais ir

Sekmadieni szvesk!
Dvejopu tikslu jnvede Die

vas sekmadienio szvente: savo 
garbei ir žmogaus atilsiui. Pa
saulis privalo garbinti Dievą, 
nes tam yra sutvertas. Ypatin
gai tai privalo daryti žmogus, 
pasaulio valdonas, kurs sulyg 
bažnyczios tėvu iszsitarimu, 
jau pats savyje yra mažas pa
saulis, nes turi būtybe su ak
menimis, gyvybe su augalais, 
jausma su gyvuliais, protą — 
gi su angelais. Tai-gi ir tu, sc- 
sulc-rutcle, turi garbinti Die
vą, ypatingai sekmadieni!

Kaip-gi ta diena Dievo gar
bei praleidus? Einant bažny- 
czion ir klausant szv. Misziu. 
Nuo to niekas negali iszsikal- 
beti, nebent kokiu laimi svar
biu priežaseziu delei turėtu 
pasilikti namie. Tycziomis ap
leisdamas bažnyczia sekmadie
ni ir neklatisydamas szv. Mi
sziu, žmogus sunkiai nusidedu. 
Dėlto tai pirmieji krikszczio- 
nis, gyvybes pavojaus neveng
dami, tamsiomis naktimis susi
rinkdavę in katukambas ir ten 
klausydavo szv. Misziu. Dėlto, 
ir dabar dorieji katalikai ne
paiso nei oro, nei tolimo kelio 
ir eina bažnyczion, sekmadie
nio pareigu atlikti.

Tiesa pasakius, 
mis Misziomis 
žmogus 
8

tėvu

’entosio-
ir teist engia 

Dieva tinkamai pa
garbinti, tiktai jomis ir tegali 
Jam tinkamai aeziu pasakyti 
už visas gerybes, kurias ir jam 
ir visam pasauliui Dievas yra 
suteiks, tiktai 
tinkamai
i r re i k i amu j u • ma 1 on i u i sz me 1 s- 
ti. Nes szv. Mišrios tai nekru
vina naujojo 
sza,

jomis ir tegali 
Dievui a t s i p raszyt i

Instay mo atna- 
kurioj pats Dievo Sunns 

atnaszauja Save dangaus Tė
vui už pasaulio ‘kaltes. Tai-gi 
szv. Misziu vertybe ta pati, 
ka kryžiaus atnasza, tik būdas 
kitoniszkas: ten kruvina, ežia 

ten Kristų* mirė,

Vai, liūdna, kad n^udien to
kiu sekmadienio 
mažai kas besirūpina 
lis be jokios

szventimn 
i! Dauge

lis be jokios priežasties Aplei
džia szv. Miszias, o kad kartais 
ir klausoj mano Dlęvui malone 
daro!... gi apie pamokslą kas 
ir bekalbėti! Kad isz to mažėja 
Dievo pažintis, kad tvirkstn 
jaunimas, niekas in tai neniekas in tai 
žvelgto nobeatsižvelgia...

Tu- sesule-nitele, taip neda
rysi! Tu žinai sekmadienio pa
reigas, tu jas rūpinsies kuo- 
stropiausiai atlikti ir tuo bu
du pelnysi sau palaima!

Sekmadienis ir atilsiui ski
riamas. Per dienu dienas dirba 
žmogus, 
su prakaitu, 
pabaigęs taip 
kad nebegali 
ti, savo poterėlius

Ir taip per 
Tiesa, 
^4 4

dirba sunkiai, dirba 
Nekarta, darba 

yra. nuvargot, 
Dievo pagarbin- 

atkalbeda- 
kiaura. savo 

SzvCntrasztis 
žmogus sutvertas

mus.
amželi!
sako, jog
darbui, kaip phuksz^is lakioji- 

bet darbas vis-gi yra tik 
pasekme; žmonijos

mni,”
nuodėmės
pradžioj, nors buvo darbai, bet 
jis nebuvo nei vargu, nei nasz- 
ta. Jis ti)< ilgainiui 
virto.

fain ir skiriamarp

——■—'- —— -  — ■ —

leidžiama, baznyezia, 
galima suskubti in szv. 
szias.
derėtu daryti...
atilsiui,‘atsiputimpi...

nes nebo- 
Mi-

Taip niekuomet nepri- 
Sekmadienis 

tni tie
sa, bet ir Dievo garbei... to nie-

vargu pa- 
1 • -

Kad žmogus turėtu dirbti be 
atvangos, be paliovos ne- 
isztesetu, turėtu be laika mu, 
mirti, visokiu ligų i prigavės. 
Tai- gi reikia būti na ii atsipus
ti, atsilsėti.
sekmadienis!...

Bot vėl sekmadienis neturi 
virsti gyniojamojo atilsio die
na. Nūdien ir tai atsitinka Jau
nimas ima szesztadienio vaka
ru to atsipūtimo jeszkoti. Ke
lia inva.irius vakarėlius, kurie 
prasitęsia iki pusiaunakeziui,’ 
o vasaros metu iki iszausztant! 
Sekmadienio ryta nebegali• K J*

Ihiku atsikelti ir tuo midų ap-
<—I -will nil ■ I ■■■ I ■ . n ■ II 11——4 ' n

1 k >

I

4 d

jy/č i
*

kuomet neužmirszk!
Sekmadieni priHeretu kno- 

daugiausia gerųjų darbu dary
ti. Reikėtų szvieflti ir lavinti 
savo protas gerųjų knygų ir 
laikraszcziu skaitymu, lanky
mu szvontadienes,mokyklos ir 
dalyvavimu kri kszczionlszku- 
ju draugijų susirinkimuose. 
Kūdikystėj taip maža, mokslo 
ir iszsilavinimo , teingijome, 
kad to mums neturėtu užtekti. 
Reikia aplaikyti dorieji kai
mynai, žinoma, tik su tėveliais 

nariais; 
gerosios

f . e t

Kožnąs skaitytojas szio laik- 
raszczio gali gauti szia paveik
sluota knygute dykai.

c.

*

IT

4
<<

Jį*.

Istorija apie giara 
proga namie”

4 -

Gausite jia visai dykai, ne bu
site po jokios prievartos.

lt

ir kitais szpimyneles 
reikėtų aplaikyti 
drauges, ypatingai susirgusio- 
sios. Tu ne prasto nesupranti, 
kiek paguodos ir dvasios pakė
limo tu gali in serganeziojo na
mus inncszti, 
lole, kuriai užszvitus, visi Die
vo tvariniai džiaugias... Reikia 
pamokyti mažesnieji broliukai 
— sesutes, ypatingai ivaszlai- 
cziai, kuriais
na! Mat kokia plati sekmadie
nio darbo dirva! O kad prie to 
dar pridėsimo leidžiamuosius 
pasilinksminimus: žaislus ge
rųjų draugiu burelyj, daine
les ir t.t., tai sekmadienis kaip

Tik iszpildykite žemiaus pa
dėta kuponą ir prisiuskite jia 
mumis o tuoj gausite.

(129

I
I

nelyginant sau-

ypatingai
niekas nesirupi-

sapne praeis...sapne praeis... O tu tinkaiYiai '] 
,Dieva pagarbinusi ir užtenka
mai atsilsėjusi, 
lytui isziiuszus, 
jiegomis galėsi stoti darban... 
Taip darydama nevien Dievui, 
bet ir žmonėms intiksi...

Tolinus bus.

ANT PARDAVIMO.
Geri namai ant dvieju, fami

liju, po No. 909 E. Pine St., ant 
m k ' <.&. a’.- J1*"

pirmadienio 
su naujomis

puses loto. AtJuszaulciie pas No 
4Q0 W. Pine SL urbti po No. 90f 
E. Pine St. / .Z ' . “ v-
„ ;.UL* 1
E. Pine St ii (t.ių

Pennsylvania 
Power & Light Co. 

Pramone kurio* reikalingumas 
yrn pastovui.

i.... ................... .......................... .......................

yrn pastovus.

1SZP1DYK1TE SZ1 KUPONĄ DABAR; PRISIUSKITE SZIAND1EN
Pennsylvania Power & Light Co., Investment Dept., ' •

Eighth and Hamilton Sts., Allentown, Pa. ,»
Send me (1) 8 page illustrated fooklet

portunity at Home,”
& Light Cq., Preferred Stock, (3) Details of Easy Payment Plan, 
(4) How to judge an investment.
Name .................................................................................... ... ..........
Adress ............•,?................................... ..................... .. ... .......... ......

" The Story of an Op-
(2) Information about Pennsylvania Power

Sztai Koki Prieteli Turite—
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

.0

kada perkate namus. į
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 5 

lengvas mėnesines mokestes arba teip, tapkei kaip < 
jumis geriausia iszpuola mokėti. 1 I J

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieczlai Ir | 
pažinstami. f ' ; j

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

Yra tai Banka, kurioje Jaucziates lyg save name, 
Yra tai juso Banka.

; Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo }
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Didelis Iszpiirdiivlnuis už Mažas Prekes.
Labai geras laikrodėlis prie darba ar ant 

szventes, vadinamas “SYSTEME ROSKOP1*1 
PATENT”. Tie laikrodėliai yra žinomi per 
visa pasauli ir kas nuperka nesigaili. Yra 
drueziai padirbtas puikeis luksztais, drūti 
vldurei, laiko* gerai valandas ir užteks ant 
daug metų. XprUpt apie .$7.00. Žiūronas yra 
C--'--’- “ *“ ..

c. rites lyg gyvi J Duosim: 100 puikiu paveikslu

nekruvina; 
ežia nębemirszta!

Prie szv. 
ir pamokslas, 
kas be svarbios priežasties nie
kuomet pamokslo neapleidžia, 
nes sulyg 
ilteisingasis isz tikybos gyve
na. Tikyba isz klausymo, klau- 
svniftS'-gi per Kristaus žodi!” 
(Rym. 10, 17).

Tūlas vienuolis 
tūlo žmogaus, delko jis taip 
netankiai teklausas pamokslo? 
Tas atsakęs, buk teturis labai 
menka atminti ir jokiu budu 
negalia insideti pamokslo žo
džiu, kam-gi tad vargęs? Kie
me buvęs neszvarus krepszys. 
Pamatęs jin 
jam: “Paimk, 
ta. krepszi, nusineszk prie szu- 
linio ir iszplauk!” Jam tai pa
darius, tares vienuolis:” 
matai, krepsziu vandens nepa
semsi, nes jis jo nelaiko, bet 
vis-gi krepsziui isz vandens 
nemaža nauda, matai, kaip jis 
pasidarė szvarus. Lygiai ir ta
vo siela. Tiesa, tu ne žodelio 
neinsidedi isz girdėto pamoks
lo, bet vis-gi, besiklausant, ta
vo siela pasidarė szvari. Tai
gi nemanyk, buk tau pamoks
lo klausyti bereikalo vargas... 
ne, no be reikalo, bet su didžia 
sielos nauda!”

Mes turim klausyti pamoks
lo, bet mes jo klausyti iiono- 
riin, ir isz to visokeriopi tusz- 
cziu tuszcziausieji 
nejimai!...

Sekmadieniais - 
knrtkarteinis eiti prie szventu 
Sakramentu: prie atgailos ir 
komunijos. Per dienu dienas 
žmogus prikaltas prie darbo. 
Nėra kuomet ne galvoti, nei 
apie savo duszios iszgaiyma. 
Tam-gi ir skiriama sekmadie
nis. Ta diena reikia mazgoti 
savo duszia nuo sutepimo pęr ‘ 
atgailos Sakramenta ir stip
rinti dangiszkuoju valgiu in

Misziu priklauso
Gerasis katali-

sz,vogtuoju Rasztu

paklausęs

vienuolis, tares 
meldžiamasis,

Kaip

geriausio gatunko Ir alszkel parodo paveik- 

kaipo tai Isz kares, Amerikos miestu, Gyve
nimą Krystuso, Palestinos miesto, isz viso , 
svieto ir daug kitu Yra tai puikus, daigias. 
Yra vertas su paveikslais In .$4.00 bot mesi 
ta laikrodėli, žiūroną ir 100 pavefkshis par
duosimo jumis už G varant įname užga-
nčdinlma ar gražiname pinigus. Prisiuskite 
tiktai $1, likusius pinigus užmokėsite kada 
atlaikysite visa tavora. Adresavokltc:

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. 41. Chicago, III.

SZLIUBINI ŽIEDAI. Musu sztore galima 
visokiu gauti. 14k., 18k. ir 22k.
dideli pasirikima ir yra isz ko pasirinkti.
ELGIN LAIKRODĖLIAI, 16 akmeniu, 20 
metu gvarantuoti luksztai . . . $2?.50 

G. H. SNYDER, Jeweler, 1926 Carson St. S.S. Pittsburg.
Ka Snyder is sako — yra tiesa

Turiqw

M. YUKKANIK, Vicc-rrerfdentes.S. J. MOCKAITIS, Prezidentes.
VIKTORAS M. C NG URA IT 18. KasijerluH,

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

VEDA BANKAVA BIZNI. '
Siunczia Pinigus in Lietuva. Parduoda Szipkortcs.
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.

Parduoda Szipkortcs.

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziami.
Mus tiesus susineszimas s,u Lietuva duoda mums gale

I *

4

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Britą —J — • « • • • • • _ A*Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pre®.
W.F. Rynkewics

T. G. Floro'iby

D. M. Graham, Pree.
J. H. Garrahan. Attorney

P. C. Fenton

4

D. F. Ouinim, Treaa.
A. DaniseiricM M. Garui*

Karpetai ir Divonai
, Ne vienas 

iii teip pigiai parduota ta pati tHVom. 
... $ 3.50 ’ 
.. $20.00 
_ $30.00 
„$35.00

Musu prekes yra pigiausios visoj valstijoj, 
kitas sztorąs neg?

27 per 54 colįnis Axminster Divonas už .
9 per 12 pėdu Brussel Divonas už......

• 9 per 12 pėdu Pluszinis Divonas už
9 per 12 pėdu Axmnister^Divonas už „

TURIME VISOKIU DIDUMU.
8 pėdas ir 3 colei per 10 pėdu ir 6 colei.

9 pėdas per 12 pėdu.
12 per 15 pėdu.

11 pėdu ir 6 celei per 12 pėdu. 
Yra isz ko pasirinkti. '

Geras Brussel karpetas ----------
Geras Pluszinis karpetas 
Geras Axminster karpetas ~ 
Klijonke 2 mastu ploczio _....

_ $1.50 mastas.
___$2.50 mastas

__$3.00 mastas
$1.50 mastas

GUINAN’S .
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.nusiusti jus pinigiis in Lietuva greitai ir kaip galint 

pigiausiai. Mes esamo Bankieriai po kaucija, turime 
leidįma nuo Pennsjd vapi jos Valstijos Banku Tiesu, taip

i • j . . i_•  i•   y „LL j 

pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.
1 K u . i * ’.Y Y V I V* •

iszsikalbi- 
k

pritinka
Mes esame Bankieriai po kaucija, — " — Z - __  _ - .  . _ _APa.ta Kulpmont

lietuviais,
t. t. Atslszaukite ant adreso: 

Jos. Mockapetris, 
944 Chestnut St

Kulpmont, Pa.
• >

kad jus esate apsaugotu uuo visokio galimo žuvinio jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti. Mus visas laikas 

z paszvestas siuntinėjimui,"UžrubeŽiniu Pinigu ir Szipkor-
i

(J.7)
J “

Del muzikos mylėtoju!
Ka tiktai iszejo isz spau

dos 16 dainų su gaidoms vie
noje knygelėje. Lengva muzi
ka ant piano, puikios ir links
mos, o ypatingai del mokyti
niu ant piano. Vadinasi “Sie- 
tynelis Lietuviszku Dainų.” 
Kaina $1.00

J. A. Žemaitis ' 
315 So. West Str., 

Shenandoah, Pa.

erių bizniui, ir mus'Vyriausias siekis yra jums intikti.
. Pasportai.

Niekas negali, iszvažiuoti isz szios szalios, kol neiszgaus

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
9 13 R O AD WAY NEW >QRK.NX

kare su piktu. Tankus ir ver
tas tu Sakramentu priėmimas 
— tai geriausias apsaugos in- 
rankis priesz pdsaulio dvasia. 
Tai-gi < szvesk, sesule-nitele,szvesk, sesule-nitele, 
sekmadieni tu dvieju Sakra-|
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pasporto. Mes su mielu noru pagelbcsime jumis iszrupinti 
pasporta. . /

> . Szipkortes.
Mes atstovaujame ir jpaYduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų, kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas
Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite 
pas mus pasiteirauti placziau apie virszūje paminėtus 

“ - —- - ------ -‘ t

L

dalykus. Noriai duosime patarimą DYKAI. 
l®"Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.
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TIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO
M

Per L1BAVA arba HAMBURGĄ — EITKŪNUS

IN LIETUVA
Laivai iszplaukia kas 14-ta diena 

Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks
LITUANIA”

^ESTONIA”
Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams. 

Krefokites prie musu agentu jusu mieste.
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(< BIRŽ. 1 | “POLONIA” JULY 6
BIRŽ. 22 | “LITUANIA” 20 Liepos
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