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ISZ AMERIKOS
Tris kareivei užmuszti, 4 su

žeisti per szuvi.
Fayetteville, N. C. — Laike 

isz armotu
viena armotine

Raiszas vaikas ižgialbejo gy
vastį moteriai ir 2 vaikams.

Calif. — Charles
raiszas

Isz LietuvosI .ku turėjo tokes “motinėlės” 
visur idant isz nubodurno ap- 
kasuosia galėtu su kuom susi- 
raszinet. Terp kitokiu dovane
liu prisiunstu nuo panos Eve
linos radosi 
isz kurio Povvlas 
jojo “motinėlė’’ 
mergina ir pasiutiszkai in jaja 
i n s i mylėjo.

Atėjo pavojinga diena kru
vino muszioapie Verduna. Pul
kas 207 kuriame prigulėjo Po- 

I I 11* • 1 • i
— “ - - -*■- — “ M

priesza i s Vo kieezi u s.
turėjo prijautimą, jog isz tojo 
muszio gyvu neiszejs. Prisipa- 

draugui apie meile 
del Evelinos, kokiam tai Kau
lui Vidaiu, melsdamas draugo, 

liktųsi užmusztu, kad 
sugrąžytu jojb mylemos visas 
gromatas, josios 
žiedą kuri aplaike 
locnos motinos ant atminties 
po jojo mircZiai.

Kaip Povylas prijautė teip 
ir atsitiko. Nesugryžo isz tojo 
muszio Povvlas Meunier. Bet

“motinėlėsISZ VISU SZALIU

J
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RADIO TELEFONAS MEDIJE.

SS
$B&

&

I• ••

Berkeley, 
Ark install, 
nuo gymimo, nuolatos svajojo, 
norints vra netinkamu šutve- 
rimu, kad pasiliktu kada nau
dingu ir butu dydvyru; ir isz- 
sipilde jojo svajone gyeieziau 

Panedelije
sėdėdamas priesz narna, užte- 
mino isz tolinio beganezius pa-

sėdėjo motere su 
mažoms mergaitėms, 

ant kelio ir susio- 
prisiartima inszelu- 
Pagriebe už karna-

14 metu,

septini karei

Spring, o norints darbi-

szeimvnelia in a
tai negalima su-

4,2(X)

narna 
jam, buk

I 
B H 
I $ f

sibnidusius arklius su vežimu 
kuriame sėdėjo motere 
dviems 
I ‘ri vėžliojo 
jas lauke 
siu arkliu.

ir nepaleido pakol arklei 
nesustojo, norints aplaiko gana 
pavojingus sužeidimus, bid 
kalba, jog 
jo pri gi ai be t 
ižgialbet i 
toms.

l’ž savo narsu pasiszventima 
gyvasties aplaikys 
modali ir tūkstanti doleriu do
vanu.

nu

sužeidimus, 
tai nieko, nes gale- 

savo artiinui ir 
gyva st i trims ypa-

(’arnegio

Duktė nori idant tėvas pražū
tu ant elektrikinio krėslo.
Michigan (’ity, 1 nd.

rodos Williama.s Donovan, tu
rės užmokėti savo gyva“::::::

v u z 
nes jojo 
visom pajėgom stengėsi idant 
gubernatorius užtvirtintu sūdo 
vyruką, idant tėvas mittu ant 
elektrikinio krėslo. Donovan 
nuszove savo paezia kada toji 
laike ant ranku dvieju metu 
dukrele. Duktė mate visa atsi
tikima kaip tėvas szove in mo
tina, kuri 
priežasties 
gy vast ies.

- Kaip

savo gyvascziu 
nužudinima savo paežius, 

17 metu dūkti' Mabel,

atėmimo jiai
Jam liedavo jokios

• ant
Tėvas nuo daugeli 

•metu bjaurei pasielgdavo su
paezia ir muszdavo vaikus, o 
motina stojo apginime juju. 
Turėjo bjauru būda ir mažai 
dirbdavo ant užlaikinio szei- 
mvnos. 1

i

Rzaudimo in eieliu 
Camp Bragg, 
kulka atsimusze in medi patai
kindama in kita anuota prie ne kaip tikėjosi, 
kurios stovėjo
viai. Isz tuja tris likos užmusz
ti ant vietos, o keturi sužeisti.
Eksplozije buvo baisi.
Žilinskio kūno da nesurado.
Kompanije iždave $80,000.
Mount Carmel, Pa. — Jau 

praėjo asztuoni menesiai nuo 
kada likos užgriautas Stanis
lovas Žilinskas kasi k losią Lo
cust
įlinkai dirba be paliovos idant 
surasti jojo k u na ar kaulus ir 
kompanije iždave 80 tukstan- 
cziu doleriu bet lyg sziam lai
kui Žilinskio nesurado. Pati1 
žuvusio anglekasjo negali ap- 
laikyt asekuradijos pakol jojo 
kuna nesuras. Nekurie yra to-1 
sios nuomones, jog Žilinskas 
turėjo in kur prasiszidyt, bet 
del ko teip butu padaręs ir 
instnmes savo 
toki nipesti,
prasti. Readingo kompanije 
nepaliaus Tasti tojo vietoje, 
pakol nesuras kaulus Žilinskio.
Fordas padirbo szeszis milijo

nus automobiliu.
Detroit, Mich. — Sziomis 

dienomis H. Fordo fabrikas 
automobiliu iszmusze ant mo
toro numari 6,000,000, ka pa
rodo, jog per 20 metus tasai 
fabrikas iždirba kas diena 

automobiliu.' Isz mažo
fabrikėlio, kur yžgyme pirmu
tinis fordukas” vra dvdžiau- 
siu fabriku ant svieto.

Neiszsipilde inspejimas ci- 
gonkos.

Altoona, Pa. — Keli menesei 
adgal atėjus cigonka in 
F. R. Zook, pasakė
ant jojo fanuos randasi užkas 
tas skarbas po dydeliu akme
niui. Zookas pradėjo kasti ir 
isztikmju užtiko skrynelių, bet 
buvo tuszcze. Negana to, ana 
diena pradėjo kitoje vietoje 
kasti bet surado tiktai sena 
puodą. Cigonkai už inspejima 
užmokėjo 50 doleriu.
Tėvas priverto jaja apsivest, 

dabar persiskyrė.
Easton, Pa. — Už tai, kad 

josios tėvas jaja privertė iszte- 
ket už .Juozo Vojda, žodžiu 
parduodamas savo dukteria 
<lel Juozo, ant tuju pamatu 
Magdalena Vojda innesze 
skunda ant persiskyrimo kuri 
aplaike. Magdalena \u red a n ui 
4 metus ir czionais gymus, Ii 

| j kos nuvežta in Austrijc* ir ne
senei sugryzo in czionais adgal 

zir tęva* jaja priverto iszteketi 
už Juozo, kalbėdamas, buk ji
sai panesze visus kasztus ke
liones ir turėjo jam už tai atsi- 
lygyt-
Mirusio senatoriaus Penrose 

i dvase trankosi po narna.
.Washington, D. C. — Name 

Mrs. Mary Rinehart, kuri po 
senatoriaus Penrose, 

apėmė narna kuriame senato
rius už gyvasezio gyveno, tvir
tina, buk dvase Penroso atlan
ko senoviszka bute ir neduoda 
jiai ramybes. Varpelei skamba 
nakties laike norints juju nie
kad nedalipstejo, siubyne (ra- 
kinezeris) ant kurio senatorių 
mile jo siubtis, pats siūba, rodos 
ant jojo kas aedi, po Visa narna 
duodasi girdei sznabždejimai, 
vaikszcziojimas ir kitokį ne
paprasti apsireiszkimah %

Vojda 
skunda ant persiskyrimo kuri

Pavogta daugeli . visokio tavo- 
ro isz kariszku magazinu.
Philadelphia. — Du karei

viai ir tris civiliszki žmonis, 
likos aresztavoti už apvogimu 
kariszku magazinu Camp Dix 
isz visokio tavoro verties dau
giau kaip puse milijono dole
riu. Kapitonas Duignan norė
damas pats pęrsitikrint ar tai 
teisybe, pats nupirko nuo va
giu keturis (rokus, du inotor- 
ciklius ir kitokiu dalyku. Po 
tam paliepė, visus aresztavoti. 
Pavogtus daigius pardavinėjo 
žydams pusdykiai,
dirbdavo ant to dydelius pini
gus.

o tie jei už-

mirte i

J

II

Jaunas vaikinelis ana diena Si. Paul, Minu 
radio telefoną meiliji' idant .jam 
klausyti visokiu danesziinu,

II i

padirbo sau 
ncperszkadinetu 

o priek tam niekas negali naudo
tis isz radio kaip tai yra paprasta daryti su telefonais. 
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Katalikėms uždrausta neszioti Savo neiszmintingu pasielgi- 
trumpas szlebes ir vyriszkas 

kelnes.
Milwaukee, Wis. 

katalikiszkosia 
skaitlije 250, milwaukines die
cezijos, arcibiskupas Messnie- 
ris iždą ve 
gams, jog po bausme nedavimo 
Szvencziausio ir nepriėmimo in 
spaviedni tokiu moterių ir 
merginu kurios 
pas szlebes, 
king suits,” 
lyg papu, szilkines paneziakas 
ir kitokius nepriderenezius pa
rėdus, nes tokio parėdai prie- 
szinasi katalikiszkam tikėji
mui ir dorai. — (lai arcibisku- 
pui nepatinka tokie pa rėdai, 
bet merginoms yra parankiau 
vyriszkos kelnes laike *pasi- 
vaikszeziojimo.
Pabėgo žmona, dingo $3,200; 

munszaine pribaigė.
Chicago.— Per visa nakti 

Joseph Kalnios, 983AV. 12 pi., 
iszlauke siigrižfant savo myli
mosios Idos. Apie ryta prisimi
nė jam 3,200 dol. 
laike paslėpęs savo namuose.

. Bet

— Visosia 
bažnveziosia

paliepimus kuni-

niekas

manvdamas jog motiną.

Japonai ginkluoje De Kastri 
inlunke. Siberije užkimszta.
London. — Norints .Japonai 

prižadėjo isztraukti visa vais
ku isz Siborijos ir taikytis pa
gal padaryta sutaiką Washing
tone liet tiejei žvairi velniukai 
sulaužo visus prižadėjimus 
paynidami svarbia 
inlunkia per ka užkimszo visa

Dabar Japonai atima 
ginklus nuo gyventoju 

Nikolajevsko ir aresztavoje vi
sus tuos kurie yra isztikiamais 
del rusiszkos republikos. Mari- 
janske turi suvirszuni 3000 sa
vo kareiviu, 
amunicijos magazinus ir t. t. ir 
taji viską dirbo laike nuginkla
vimo posėdžio Washingtone.

Kas isz 
pasakyti ir 
vėla prie 
szokio. Dabar svietas suprato, 
jog Japonams negalima užsiti
kėti niekame.

Motinos iszverda ir suvalgo 
kunus savo vaiku.

Moskva. — Aplink i nesia ap
imtos per bada platinasi kas 
kart daugiau žmogedysta. Aps
kritoje Mikolaiskam tankei at
sitinka buk niotiifos insiute 
nuo bado, 
kus, iszverda ir suvalgo.
šone surasta vienam name tris

Si beri je. 
visus

vi su s
De K aštri

naujės fortecas,

to iszejs tai sunku 
kaip rodos daejs 

kruvino europinio

papjauna savo vai- 
Ker-

motinėlė

josios paveikslas 
pažino, jog 
yra patogi

vylas ketino ejti ant sztunno 
Po v vi a s

*

žino savo

jeigu

paveiksią ir
nuo savo

muszio Povvlas Meunier.
Raidas Vidailt su pen keis su
žeistais draugais 
hikningai, szeip 
dingo, arba tfąvosi in vokiszka 
nelaisve.

Raidas aplaike 
keliaudamas

sugryzo gi- 
visas pulkas

Sunkus pavasaris.
Debeikiai. — Szimet labai 

sunkus Lietuvoje pavasaris, 
nes jau Balandžio 25 d., bet 
dar szalta, gyvuliai nebera kuo 
szeria, o žoles nėra; tiesiog gy
vuliams badas. Daug vietų 
girdis, kad gyvuliai gaiszta isz 
hado, o kurie gyvi, tai baisiai 
suliesėjo. Susitikę paži ristam i 
pirmiausiai bedoja apie pasza-, 
ro stoka, nes ir taip praeitais 
metais buvo mažiau paszaru, 
kadangi sausmetis paliete, o 
dabar žmones negali gaut pirkt 
nei už pinigus.

Caro rubliai isznyko. I
Atėjus pirmoms žinioms apie 

tai, kad nišai apsiima apmo
kėti prieszkartnM skolas, ca
ro m bliu Kaune surasti nebe
galima net po 50 auksinu už 
100. _ (

Eiguli nuszove.
Slavikiai, Szak. — Balandžio 

6 d. pas Pen’azninku Milių da
re krata Eigulis Deszeris, 
jeszkodamas pavogtu isz gi-
rios medžiu. Milius nenorėda
mas duoti patikrinti pas ji esa
mus medžius, paleido in Eiguli 
isz brauningo 3 szuvius. Eigu
lis po poros dienu mirė. Milius, 
užstatęs kaucija laisvas.

urlopa isz- 
in Orleana, isz- 

pildyt duota prižadejima savo 
draugui Povylui, atiduot gro
matas, paveikslą ir žiedą Eve- 

Raulas priymtas per
Evelina kaipo narsunas, insi- 
ihylejas tuojaus in josios pato
gu veideli, negalėjo pasakyti 
Evelinai jog jišai ne yi*a josios

mu užmusze motina,
Port Carbon, Ibi. — Vienuo

likos metu senumo Edwardu- 
kas Barry siautės ant uliezios 
inbego staiga i in st u ha. Pama
tęs motina sedinezia siubyneje 
snaudžent, užszoko jiai ant ke
liu,
nudžiugs kada ji pamatis. Nu
siminė paikutis nemažai, kada | lavonus užmusztuju vaiku. To- 
niotina sudejavo, sukrito ant liaus isztirineta buk juosius 
Įi’iudu ir po keliu miliutu mi- papjovė ant maisto del suau- 

Daktaras iszrado, buk perjgusios szeimyiios.
szokima 
turėjo 

gysla viduriuosią 
te re mirė staiga i.

Taigi per
pasielgimu 

teko motinos, < 
sziu atsitikimu 
kei jog vaikai užsikabinia štai- 
O’ n

linai.moterių 
neszioje trum- 

knickers, ” “bi-
iszkirptas jekutos
i 4

J

laike

kuriuos jis

I Tai buvo visas jo'turtas, 
jie dingo sykiu su Ida.

Per tris savaites jis iszjesz- 
kojo savo žmonos. Jis iszvaik- 
szcziojo po visus South Sides 
kampus, urvus ir keksznamius. 
Bet niekur, o niekur nei pedsa- 
kio savo IdoB jis nesurado.

Užvakar jis daugiau jos josz- 
koti nebėjo. Jis visas suvargęs 
• « • « i f ■ • « I <

g
re.
staigu
keliu,

Areštuoti 
ant motinos IžinogOdžiai pripažino bitk lavo- 

kdkia nūs vaiku mane suvalgyt.
nuo komoj1* Odesoje tėvai negalėdami

Iru k t

Senuke mirė nuo namines.'
BllMlM r Balandžio 

Veisėju miestelio .Onn **
Ek. Lazdijai.

7 -

Kvietkauskiene 76 m. buvo at- 
Lazdijuosna taikos 

teisman kaipo liudininke. Po 
teismu skundikas liudininkus 
gerai pavaiszino ir nuvažiavo 
namoh. Bevažiuojant namon 
Ona Kvietkauskiene mire. In- 

kad minėtoji mote-

mvleinas Povylas Meunier. In 
metus po karei Raidas nuvedė 
patogia Evelina prie altoriaus 
ir pasiliko josios vyru.

Raidas buvo turtingu, paren- 
’ | ge paeziulei puiku lizdeli ir 

gyveno laimingai. Ana diena 
in gyvenimą Evelinos Gilbert, 
atėjo tikrasis Povylas Meunier, 
sergantis baisei ^ant nervu ir 
nuo gazo kaipo 
pasielgimo vokiszkėje nelais
voje, ir tik dabar su g1!4 i žinojo 
pas savo.... rnilcma.

Gyventojai pArbde' jam gy
venimą ponios Vidaiu, nuėjo 
pažiūrėt. Kada jam atydare 

, Evelina buvo szalta 
dirstelėjo ant jojo misistebe-

vykusi* Odesoje tėvai 
iszmaityt savo vaikus, pamota

“loskos Dievo.” Visos 
pripildytos, 

In laika vienos sanvaites pri-

savo noiszmintin- ant “loskos Dievo, 
vaikiukas no priglaudos vaiku 

o kiek tai pana- I 
i atsibuna tau-1ymta 80 rastinuku.

Jekaterinoslavo
Į-ai motinoms ant kaklo, iszsu-1badauje daugiau kaip 600 tuks- 

ka sprandą ir panaszei. Vis tanezei žmonių, 
reike apsvarstyti priesz pra- Karkovskojo 
dėjimą kokio darb6 arba žais- agentai suszelpimo draugavęs 
lo ar iszejs tai ant gero ar ant surado vienam name papjautas 
blogo. I dvi dukreles — 8 ir 12 metu se

numo, kurios buvo apsūdytos 
baczkosia. Abieju kojos jau 

■ * a I V *i JDe-r buvo suvalgytos per szeimyna. jurįs
Panasziu atsitikimu užtinka diret;icj“‘\iojo nusiTtėbe- 

niuszti baisiojo eksplozijai ka? yaldzo daugeuosia vietosią bet jus, ^uv0 patogi, bet jojo nepa- 
- 5 ? 20 myliu joju negali užbėgti. žino ir nepasveikino kaip tike-

nuo czionais. Eksplozije kylo| Dvase kineziko seke paskui josi.
jojo žipona. Nulindęs, su aszaromis ir

London. — Mrs. John Broad- skaudanezia szirdžia, prasisza-

ga

gubernijoi

gubernijoi ir nedora u s

tariama, 
riszke mirusi nuo nuodingos 
dagtines, kurios gana daug bu-- 
vo iszgerusi. . < y

**

Dvi dydelios eksplozijos.
Birmingham, Ala. — 

szimts auglekasiu likos ūž

si klosiu Margaret,

imo uždegto gazo. Nelaimingu 
kimus da nesurasta.

Emporium. Pa. — Asztuoni Į field, nesenei aplaiko puiku ki-1 lino nuo tojo laimingo lizdelio
1 ■ * • ! T 1 V 4* I « • v/ * > • t • . •Ill* * * Y

darbininkai likos užmuszti, o niszka žipona,
■ W • i • 1 ' -I • • • l . M .

aszaromis

darbininkai likos užmuszti, o niszka 'žipona, kuri jiai pri- koki parengė jojo draugas 
penki likos sužeisti eksplozijoi siifnto josios vyras isz Kinu. Raidas del jojo milimiausios 
dinamito magazine Grasselli Poni Broadfieldionc ana diena Evelinos. Ne norėjo jiems su- 
Chemioal Co. Žuvusioje darbi- apsivilkus žipona nuėjo su ki- maiszyti džiaugsmo ir laimes, 
n i ūkai turėjo, szei mynas. Tris | toms moterimis ant teatro. Bot | Vela Povylas naršei pasiszven- 
magazinai likos iszneszti in pa
danges.’ Irejo ant savos taji žmona, jau-

qp—BWNH   ■     > 1 IBIfgMIN » IMIBI1.I—m.HwiW» I <I I BBH —>ll II —I IWBNRRW—B *11 • < A # 51 1 11 S 1

LENKTINES KALNAKASIU NEV ADOJE

ir liguistas pasiliko namie, Su
sigraudinęs del žuvusios savo 
meiles, jis iszgere viena, ir ki
ta. Na, pagalios ir užmigo, — 
užmigo jis amižnu miegu.

4
f

<•

Kas motas Tonopah, Nevadoje, atsibuna lenktines terp kalnakasiu

K L NDEHWOOD
!>•>!

per visa laika kada motoro tu- to, bot buvo tai skausmingesnis 
. pasiszventimas ne kaip ant ka

te, jog kokis tai kinozikas stovi riszko lauko.
jiai už pooziu su ilgu peiliu Trockis pavogė kariszkus pa
rankoje, Po tam atsitikimui nigus.
daugiau žipono neneszJojo.

Josios duktė ant rytojaus 
apsivilko in ta pati.žipona, ne-r 
žinodama nieko apie motinos

su 1
Po tam atsitikimui

Ant rytojaus apsakė motinai, 
buk ji ji jauto, jog per visa 
vakara ja ja neapleidinejo ko
kis tai szoszelis kineziko, ku
ris turėjo rankoje ilga peili, Po 
tam duži nota buk Broadfieldas 
pirko taji žipona krome senų
jų drapanų. Taji žipona neszio- 
jo kinozikas, kuris nužudo poa
kes savo paezes, ;
Atsitikimas dingusio kareivio 

ir jojo mylemos.
Parižius. — Povylas Meuni

er, 22 metu kareivis, raszinejo 
gromatas gromatas pas savo

‘ } 
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ninku yra greieziauses ant drilavimo akyliu akinoiilje’ Keli tukstanezei, darbininku dalibau- pana Evelina Gilbert ir Orlea
ną tosia lenktynesia. Katras iszdriliuoie aroiezinusn nkvle. tnsud nnlnikn nulraini mndnlL no. Kareiviai ant kariszku lau-

Moskva. — Ant susirinkimo ’’ 
centraliszku soviatiniu komi
tetu, kokis czionais atsibuvo, 

prijautimu, nuėjo ant baliaus. I'.<yl4° lo‘kis.sun(1.iszimas 'T priu:
- 1 zasties uzmetmejimo Leonui

Trockini, buk pavogė paskir
tus pinigus del kariumenes, 
jog visi delegatai szoko ant 
suolu, reikalaudami ajszkesnio 
iszajszkinimo4 tam užmetineji- 
mui.

Trockis vietoje iszajszkyt 
visu dalyka, tai szoko laukan 
per užpakalines duris ir nuo 
tojo laiko niekas jojo įiemate.

Kaunas. — Nelaime Lietu
vos oro laivyne. 29. IV*, vaka
rop skraidant orlaiviams invy- 
ko katasfora. Iszkilus orlai
viams oro bangose netikėtai 
užsidegė vieno motoras. Užsi
degus i s orlaivis galvotruk- 
cziais visas ugny krito žemyn. 
Isz puikaus orlaivio -beliko tik 
pelenu ir geležų krūva. Su or
laiviu žuvo ir lekilsieji du or- 
laivininku: lakūnas virszila 
Jonas Kacziuszis ir leitenantas 
Kazys Zakszauskas.

Žuvusieji or laivininkai isz- 
kilmingai palaidoti Kauno ka
taliku kapinėse 2. v. Laidojimo 
ceremonijose dalyvavo. kone 
___ i miestas. Vežajit a. a. žu
vusius Laisves Alėja žmonių 
lyg jura bangavo. Virpžum gai
lingai urgzdami akompaniava 
liūdnai, plaukiantiėms marszo 
akordams keturi orlaiviai^ 
Tarsi gailėjosi savo draugu —« 
valdovu. Gailėjosi ir dangaus 
mėlynė, 
vysti drąsiu lekiku«

kuriai nebeteks isz* 
y 1

— Pabago trys, mokiniai, 
Kauno 1 -sios gimnazijos že
me sniuju (I-III klaaiu) 3. V. 
dingo trys mokiniai. Pasivogė 
nuo tėvu pinigu iszkeliavo da
ryti po Lietuva ekskursijų. 
Kol kas nesurasti. Jeszkoma.

■..... a.......b....... i i hum... įFĮipiiiiAy

ATSAKYMAI.

gimnazijos že*

katras isz darbi- kariszka “kriksztu motina”

tosia lenktynesia, Katras iszdriliuoje greiczlause skyle, tasai aplaiko auksini modali. no. Kareiviui ant kariszku lau-

Mauch Chunk, Pa. — Onute, 
dvieju metu dukrele Kazimie- 
rio Stankevicziaus, gyvenan- 
czio Hackleberme, arti czio- 
nais, mirė nuo bhisiu apszutini
mu kokius aplaike puldaiha in 
viedra verdanezio vandens.

W. B. Throop, Pa, — Žijnuta 
per sena, reikėjo greioziau at
siusti. Nėrė i ke jo laukti nėt 25 
dienas idant žinute suraszyti, 
jeigu tamista manei daneszti. 
Ne musu tai kaltę .Ūktai R$ts 
kaltas. Žinucziu senesniu ne* 

įpriymaine kaip sanvaitia laiko.
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KAS GIRDĖT
angleĮcasis proKada tasai

lies dirbti ? Toki tai klausima 
Užduoda tukstauezei žmonių, 
Jkv szimta kartu ant dienos. 
Kada anglekasei- dirbo be par 
liovus, nokurie buvo 
įmoniones, jog teip turi Imti, o

i

tai niekas

švietimą kare 
visu vieszpatyscziu.
yra d y dvi i
idant isz tojo gamtiszko skarbo 
naudotis. (Tž tai Anglijo riję 
seile aut tiiju rnsiszku turtu.

užtrauktas per
Bet rusai 

tinginiai ir kvaili

Ka raszo apie knyga "Tūkstantis 
Noktu ir Viena**

T

Sziuomi duodu

"Tukstan-
kurla man prl-

tosios

jeigu kada “tokis anglekasis 
ir paliautu dirbti, 
nepersimninys ir niekas ant to 
ne nukeiis, ba ir ka 
glekasis” 
monysteje ? 
taip, nes 
nuleido rankas 
yuiineti taji turtą isz gilumos 
žemes, visi ant to mikiuite. Ne- 

pripildytu sztoru ir 
krutėjimo miestuosia; salonai, 

urvos ir 
Dabar,

taji nužeminta 
persi tikrino

“tokis nu
turi ženklivumo pra- 

Bet pasirodė ki- 
nuo kada anglekasis 

ir paliovo isz-

žinoniuDaugelis žmonių užpyktu 
laimi, jeigU jiems kas pasakytu 
jog neturi sveiko proto, bei 
daugelis juju visai neturi pr 
to, o taji lp*i turi 
valdyti, kaip <

O - 
i ne moka sū
nui paveizdos

matvti 1

kiti 
t iejei.

gombleriszkos 
biznai, tuszti. 
kurie laike 
nng)ekaiM;M persitikrino ki
taip ir suprato, jog nuo angle- 
kasio pribuli gerove sklypu.

Anglekasiai jau ne dirba 47 
dienas nuo 
stojo norints 
milijonu doleriu 
po $93,201 kas diena.

Anglines kompanijos neteko 
$9,348,000 -per 

arba po 
o priok 

darbinuikams mokėti ant die
nos 15 tukstnncziu doleriu ant 
užlaikimo paredko kasikius.

Isz visko duodasi suprast, 
jog'ant tikrųjų, galima spėti, 
jog anglekasei su kompanijoms 
padarys sziokia tokia sutaiką.

“paniekintas 
sustoję dirbti, 

to nukeiicze. Bet 
kada tasai 
paguodotas

siklu 
dienos,

visko

4 4

kada kasi k los sn- 
neteko konia 50 

algosia arba

sustojimą ka- 
$217,000 ant 
tam turi savo

tai visi 
ate.jna

tusu 1Kada 
darbininkas 

ant 
valanda,

darbininkas bus 
nuo visu ir stos ant pirmutinio 
laipsnio garbes 
lėtais delnais!

su savo pus-

i
F. G. (Marke, kapitonas ang- 

liszko laivo kuris atplauko ana 
diena in New Yorka, atsivožė 

iszmokvtas.
chimpanzee.

dvi iszmokvtas. beždžiones 
sztamo chimpanzee. Tosios 
bezdžioukos moka visokį nami
ni jlarba: szluot, mazgot to- 
riolkas, pjaut žolia ir 1.1.

Laikraszczei raszydami apie 
taisės bezdžionkas sake, buk 
in Amerika atvežta du afriko- 
niszki neva Įninka i kurie moka 
visokį namini darba ir bus 
parduoti tam, kuris geistu juo
sius nupirkti. ,•

Tomis dienomis tūlas lekio- 
tojas atleki* 
su 200 buteleis geros guzutes, 
bet nupuldamas staigai su 

sumusze taji bran- 
Bijodamas nebū

ti aresztavotu už peržengimą 
proh i bici jos tiesu 
hkIo in lankoma 
ir pabėgo, 
isz Montrealiaus, Kanados.

Kas tai galėjo tikėtis dvide- 
szimts metu adgal, jog Ameri
ke užejs prohibicije, o areopla- 
nai bus naudojami ant pcrlau- 
žiino josios!

in Hudson, N. Y. 
geros guzu tęs, 

staiga i

UODAI
*1 U1}; 'i •'

IL’SlT

Kaip jie veikla ir kaip ju
apsisaugoti. >'

Uodai nuo sęmpyes yra žmo-

i
N

arenpkinu, i 
gu “sztopa.

lekioto jas 
automobiliu 

Areoplanas atlėkė

9

yiieste Lake Forest, Illinu- 
■jui, atsibuvo nepaprastas atsi
tikimas. Szluostitojas ulieziu 
Džim Gaunon, likos iszrinktas 
ant miestmzko rodininko (kon- 
cehnono.) Nieko tame nepa
prasto, juk amerikoniszka kon- 
stitucije kožnam ukesui szio 
sklypo duoda lygias tiesas pa
silikti kad ir prezidentu. Bet 
svarbiausi*, jog tasai szluosty- 
tojaa ulieziu perstatines tokius 
tnrezius kaip Lęuis Swift, Ar
mours ir kitus.

Lake Forest gyvena daug 
milijonierių.
i s zujo ant 
juokėsi i r 
vargszo, bet Gaunon nesirūpi
no tuoin ir dirbo sunkei. Ant 

iszrinkima 51 
už savo turtingesni

Kada Gaunon 
tikieto, dydturczei 
visaip szandijo isz

galo laimėjo 
balsais
priesza. — Garbe priguli del 
ingąletojaus, kuom jisai ne bu
tu.

Bolszovikiszkoi Rosijoi yra 
da daug turtingu girriu isz 
kuriu turėtu tiek pelno, jog 
galėtu užmokėti visas skolas 

■

valdyti, 
vmsime:

Žmogus, kuris per visa savo 
gyvasti ezediiio ir sntaiipino 
keliolika doįeriii, užkasa pini
gus in daržu ir po kokiam tai 
laikui persitikrina, jog kas to
kis juos prisisavino. Apie to
kius atsitikimus lankei galonui 
skaityti laikraszcziuosia, ka 
parodo stoka iszminlies, nes 
daržas arba žeme ne yra \ ieta 
del paslėpimo pinigu, 
vra bankai 
t 

taupinimo

laikraszcziuosia, 
stoka

Gerbiami TamRtos 
žinoti Tamstoii^ą kad a«z esiu aplal- 
kes puikią knygą po Vardu 
tis Naktų ir Viona”
siuntėt, norint asz prlslunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bęt vie
nok apteikiau kaipo dovana, už tai 
asz. prislunczlu tamstoms mano pado- 
kavono kuria praszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
pulkus aprnszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Veji nu del kožno, kat rns Tiž
iai gali skaityti lietuviszkai kad kui
nas turėti Jla namuose ta puikia kiiyr 
ga su grąžais apraszymals, Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczlotl po nerei
kalingas vietas Ir praleist! brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užnjlrsz.ta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni-

Ant to nio, praleidžia naudingai laika sąvo 
ir kitokios vietos namuosla su savo mllęma szelinina. 

uždirbtu ^®kavoju tamstoms už suradimą tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka- 
voju už puiku kalendorių ką man 
prisluntet kaipo dovana. Duok Dievo 
tamstoms sveikata ir laima sziame 
gyvenime. Viso giaro veiijentis pasi
lieku "Saules’’ skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Joigu reikalaujate 
virsz-mlnetos knygos tai prisiuskite $2 
in "Saules" iszleistuves o gausite tuo- 
Jaus per paczta.

---------- ________

‘ prįeszai. 
Pajūryje; :szl apjuos i ose Vakarti 
i r sziuur vgkaru1 pievose i r to- 
limuose szmliirinose, pagiriu ly- 
gunuiso iv ’ ^'itĮjniyhuilębsę, tie

ginis' kauk In tojai,, ’ir
n
1 t

M
”»

1 i

SU PALYDOVU
i / «c > i; ,..4

a

Ant Didžiaųsio Pasaulyje Ląivo
I

krau^eringi gyvūnai ■nestiKkai- 
tomaw būriais vi^n'r mus su- 
tinka, ar tai darba dirbant ar 
tid ant poilsio iszvažiavns.

Pelkes, tvenkiniai ir bagnos 
yra teeziaus tik vieninteles vie
tos, arba szlapioje stogo rynoje 
jei palikti be priesz i n ros ant 
lauko ganieti suteikia, uodams 
miesto ir miestelio apielinkeso 
veisimos vieta ir plitina nesma- 
gimta, yra priežastimi nemie- 
gojinio veda prie kioksinu ir in- 
vkirin nemalonumo.

Iijei Uodai butu viontik 
prastais kankintojais tai dar 

nereikeliupriesz juos vesti ko
va, bet atsimenant, kad yra ke
letas uodu veislių, kurios apsi
gyvenusios po visas 
tijas Valstijas platina drugi ir 
t norui daugel labai derlingu ap 
ielinkiu padar tokiomis, kairu? 
niekas nenori gyventi ir kad 
viena uodu veisle kuri randasi 
pietuose jilatina geltonąjį den
gi, lai nrea jokio atsisakineji- 
rno kad juos naikinti butu ne
reikalinga.

Suvien vi u
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BALTIC STATES BANKA siunezia in Lietuva 
Amerikiecziu l^kskurcija, kuri iszvažiuos isz 
New Yurko 29- Liepos ir bus Kaune 7 

Musu keleiviai važiuos ant 
White Star Linijos laivo

kuri
29- Liepos ir 

diena Rugpjuczio. 
didžiausio

pa-

sunkei 
pinigu. Neseni'i kokis tai žmo
gelis paslėpė 
bleszineje, o po
szeimyna nerado 
žinojo, buk juosius 
kas kitas suras 
to pasinaudos.

Skaitome 
je. buk 
vvro, 
vos
kia tai

pinigus senoje 
jojo m i rezei 
pinigu nors 
turėjo. Gal 

atejteje ir isz

Suvieny-

1

i

l i
‘<*1

i'

pasaulyje'
i

Saules
!

laikraszt i- 
isztekejo už 

kuriuom susipažino 
tai vela, jog 

sudėjo pinigus
ko-

vienam 
mergina 

sn 
valanda, 

naszle
kokiam tai privatiniam bankie- 
riui, kuris subankriitino ir pi
nigai dingo, 
dėjo 
aliejinio kompanije 
dingo. T 
senas kvailys 
metus apsipaeziavo su mergai
te 17) metu, tukstauezei perka 
visokes szeras neturiuezios jo
kios verties, o 
to da visokes 
tai pasidarytu puikus paveiks
las, kuris perstatytu visus tuos 
kvailius ir neisznianelius ku
rie del stokos sveiko proto pri
sideda prie sutvėrimo szio 
svieto. _ _______ _

Ana diena surasze rezoliuei- 
delegatai American Medi

al Association kuri laiko savo 
Saint Louis, melsdami 

pristatyti uotu 
aptiekoriams ir daktarams ge
ra arielka del ligoniu, su tam 
tikra valdžios bandarole ir pe- 
ezeczia, kad nors tokiu būdu 
apsaugoti medikaliszka arielka 
ir užbėgti 
čižuos, nes

būtas kvailys in- 
10 tukstancziii doleriu in 

ir viskas 
Tai vida, kad kokis tai 

turėdamas <S5

GYVENIMAI SZVENTUJU
Ą f 4

H " * I' ' ’ ’ | '

Suraszyti del kiekvienos dienos 
per visus metus

Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai. Tiktai $5.00
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY, PA.

t

1

MAJESTIC
s;

prie

K 
( 
sejma 
valdžios, idant

kad pridėt prie 
savžud lustas,

TIKRIAUSES KABALAS

« 4

Bulletina 444 vardu 
and Pro Venta t i vos 

” (Vaistai 
Ta Bullet ina pri- 

Priomonps

Tas 
buvo

Valstija Žemdir- 
bytstes Departamentas iszleido 
ūkininku

Remedies
.Against M sq u i toes, 
nuo I’odu). 
ir Apsisaugojimo 
rengi* Dr. L. 0. Howard, Ento- 
mologijos Biuro vedėjas. 
Bnlletinas priminusiai
atspauzdintas 1911 metais, bot 
tai laidai iszsibaigas dabar isz- 
naujo perspauzdintas ir sutei
kiamas veltui kiekvienam kur
is nori žinoti kaip iszsisaugoti 
ir neleisti platintisuodams savo 
apiolinkoje. Bulletine apraszo- 
ma svtrbumas priesz uodus dar 
bo, kaip apsisaugoti nuo inkam 
i
tai:

* gvvena

i
i

F .

1 '* L \ 

jį-'

4

pardavinejima t ru
ne kurie* aptiek oria i 

ant tiek yra * nesavžiningi, jog 
isz vienos geros baczkos ariel
kos padirba tris, 
tai patvirtino 
dydžiumn balsu.

Visi dclega- 
taji užmanima

QYVENIMAS

i

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTĄ! 25c.

W. D. Bocikowiki-Co. 
Mahnnoy City* Pa.

Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Persiszku, Gralkiazku, 
Arabiszku ir Cigonlszku burUnlku. 
Iszguklinpjlmas (o kaba|o yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORĄLIS/KA KABALA 
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

Visos tris knygutes nr 
TIKTAI Už .......................

Prlsiuskltc mumis 25c. Gausite 
visas tijs knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti slemponjlą.

W. D. B0CZK0WSKLC0. 
MAHANOY CITY PA.

TIKTAI UŽ . .

Tūkstantis Naktų ir Viena

Musu keleivius lydos žinomas Amerikos Lietuviams 
_____________________________ ____ I * • ■ 1 

niežas kurs keliaus
i ir kelionėje trauks krutamuosius 

Tuojau kreipkitės in mus del laivakortes, 
mums

kineinatogrąlistas Pil. Rapolas Kr
• 1 • V •' • Yr ... 11- • ’ /iki paežiam Kaunui 
paveikslus. ' 
paskui gali nebelikti viętoę. Raszykite 
tuoj szituo adresu:

BALTIC STATES BANK
. • i . . ■ ■ r .

New York, N. Y.
I, ■ 14 4 a “ I f X294 Eighth Ave.

limo ir inviarus dalykai, kaip

^yv;.;a, ir kaip naudotis pri
gimtais uodu priesza i s kad nuo 
ju visai apsisaugoti.

—Foreign Language Infor. Service.
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ARABISZKQS (STQRIJOS
♦ • -■■■ ■

27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
1 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszaįs 
---------- -—+ ■

PUIKI DIDELE KNYGA.
704r Dideliu Puslapiu.

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS
APJE SZ1TA KNYGA

lakstantis Nalda

kur jie veisiasi, kaip jie
J

ANT PARDAVIMO.

Kampinis nanuus, kuriame
talpinusi buezerne ir garadžius. 
Namas randasi prie 501 Winter 

West Hazleton, Pa. AtA ve., 
.siszaukite aut adreso:

. Jos. Vaiciokauckas,
’ 500 S. Green St.

West Hazleton, Pa.

(J.2
9

c n a s. s. p. A It M bin
Nohiry PublicKcal Estate Atšilt

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stribas, 
piqs gąlimę juipis tame patarnauti, 
Randąyojame namus, koletavojąine 

randas ir teip tolinus.
2.38 W. Ceiiixc. St., Mąliaitvy ęit,y. I’a.
—.t------ i--------- r-r-i-----------T . ..--------------------------------

Kelione ir Pinigai

B

• ha

v i ™
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RALTIJOS-AMERIKOC
III LINIJA 9 Broadvay, Ne v Yor k N Y LHI

*riESI|E LIETUVA
PER HAMbUP GyX.PII.lAVX 
r- ARBA UEPOJQ. '

Lietuviai vnžuojant in Piliava

TIESI _
KELIONE

pr-K itfN t

VILTIS PLIKIAIS.

aplenkia lenku juosta (karidora) ei
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

LITUANIA........... 14 Juniaus
LITUAUIĄ ...... 28 juniaus

Treczia įda-ssa in Hamburgą $103.50

Kreipkitės prie muau igentu jusu mieste.
In Piliava $106.50. Iij Licpoju $107.

TT

I 1

Į
T

G eibėm a sis Tąinls(ai:—•
Sulaukiau nuo Juhu siunęzlamos 

mano vardu knyga "Tūkstantis 
Naktų ir Viena? už kurią; tariu 
sžirdinga aęziu ii; ląbal d^iąųgiuosi' 
kad tojpą k,nyga kaip 
r. ’ ’ ; .., \
labai yra žingeidu skaityti visokiąs 
isterijas, jas ąkjajtydąnuis p.ei ^pa
sijunti, kaip ląlkaą Bąyagtal ir sma
giai praeiną. Asz visiemą linkėcziau

"Tūkstantis

Tūkstantis: p ‘ t, t
Naktų ir Viena" apturėjau, nes lĄąn

sljuntl, kaip ląlkaą szycAtai ir ąpui- 
giui praeiną. Asz visienią linkScziuu 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis NaJftu ir Vieną", ncą ja 
skaitydamas žinpgus aplp viąka tada 
pąnjlrsztl ir visokį rupesczial nąrar 
ant vąlandeles utsij,raukla.

Su pągurba, A. ŽOKAS,
18 d. Gegužio. 192pn. '
Dv. Palązduopy^r 
Czekiszkęs vai,
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Tūkstantis Nolpii ir Vieną,” neą Ja

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva,
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2«50.

Teipgi galima
Preke knygos Amerike $2.00

X>- h.Q<??kdAY8t(i-:Co., ĄfalAąąoy Cjty, Tą.,
V ' 1 ' I,t I c

i

. yiip,i,., - m ■ m oi'ii'r1"     f "wyrrpr

Laivakortes Vėl Atpigo,
In Klaipeda ..........  $107.00
in Liepoju.....................$107.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50

‘•a- (WAR .TAX $5.00)

Pinigu Siuntimas in Lietuva
Žemiausiu dienos kursu.

Pinigus Lietuvoje gauna areziausiame 
paszte laike 25—30 dienu,

P. MIKOLAINIS^

11 < r 7

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

IN PYLIAVĄ
PĖR HAMBŲ^OA 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji "O" Garlaiviai.

10 Juliaus Ir 22 July 
VĄNpVCK ii Juuaus ir 29 .lui)
OKOPESA

-

in Lietuva.
Vasavos laiku atlankyk Įjie- 
ttiva arba viųiuok apsigy- 

(.lįdžiulinis 
laivakorte

mus o turėsi smagia kelione 
ir gera patarnavifha. Expre- 
siniai laivai iszleidžiami kas 
savaite. Musu atstovai New 
Yoi;ke patinka ant stoties- ir 
prigelbsti’ ten iki ant laivo 
11 žkod i ii a< r

venti 
pirkdamas

laivais
pas

t

užsodina.’
Lietuva ar kitur per L. A. P>

< . s. A . i A f1 I '4 L

Siusk pinigus in 

pendrove,r o gilusi žemiausi 
kViffen iv pinigai nueis greitai, 
pristatymą gvarantuojame., gvurautuojame
Dėl persikvietimo isz Lietu-
y'og'giitrinu, 
jimuf t\t' kitokiu poperu visa-
1, e ‘ ’ B a w. ‘ e a 1 •

davime i ngalib-

da 'kreipkisi pas mus. Siuiu 
ežiant mums pinigus ar klaip
jiiiint informaėiju adrosnvo- 
kito sztteip: ’

THTY''------- —T..-r----------------

Lithuanian - American
IrądiD|Co

112 NORTH“ GREENE ST. 
BALTIMORE, MD.

*3 ‘ » <« * * . •» f .VO'-L: r *
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X

O RIMTA ....24 .luuiuiis, 5 Auginto. T ' "r ■s'-

FAR MOS—FARMOS
Asz turiU 200 Keru i‘tiri|iu aut pilniu.

I
1 ‘n rd uo<lu 

piginusia preke su mažu inmokejinin. 
pe( da ugiaus žinių klauskite fanu u 
katalogo. Adp\savvkUe.J ■ J.13
Joseph Stankus Farm Agency,

Arablszka Mostis yra tikrai pasek- vllU(>. i>|rįhe fur|į^ (a ^-k nebijosite
minga ir kas prisiims keliolika stem- bedarbes ir sunku laiku.'t

ORIH’NA .... S Liepos* f- Aujčiitifv
# \----- --  — i. * B

................................. .........................,VAIBAN ...

pu ir savo adresą tai aplaikys trijų 

aig szio ądreso Dr. Jnibcę, 23G Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kurie yra 
pųs-pljkiąl arba visai yra nupeikia,, t.f

arabiszku gyduolių dykai. Raškykite

V

I

Fountain, Mich.

t

lf» Liejies

Tiesiai In Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg.

Visos aUkirios kajutos. N$ra 
extra mokeseziu.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY.

SANDERSON '& SON The. Agents
20 BKOADWAY. NEW YORK. 

('Illcage: 117 W. \Vąsl|iiiRt«>ą St. 
Ar pas vietini h^yakorczlp agenta.

<

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

GUEiVIAVS! MO.hERNlŠ^I MĮVAI 
l’AHAVllIA. WBIAL81AS VATA R- 

N AI M AS l’ASAŽIEKIAM AS.
Jusu mieste randasi musu agentas.

■ ..... .
In Lietuva, Lenkija, Rusija, Latvija, 
Ukraiuia ir visus Baltikos Valstijas. 
CAKOMA ... ................   17 Vilniaus
SAX0MA : “
Kubiueo $120.

- T®x ę>itra* t * ’
Per Liverpool ir Glasgow

CAMEKČN1A .. . ... ......... J. « Juniaus
VAVQMA .... ................ 8V »W«U*
ĄIi0£1UA ..................... J^lįiHUS
Ekskurclja su palydovu su konekėljas 
prje, Sput lminj)top Oi |lii|yiigq, 
įr ^buvu: ... , ...
Per

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
" * 1 ■' ’ * «* \ ' i * 1 * i| • ■ i i

Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George <T. 
Bartaszius Agentūra, uos czionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne tjk isz New Yorko ir Bosjoup, 
bet ir isz vįsu.kitu portu. Pinigus siuneziamo su pilnihu-

■ -v1
Padarome

t 1
šia gvurantija in visas dalis pasaulio pagal zeiuiaptia 

į- dienos kursą ir norintiems iszinainorne. Turimejirilinus 
į ryszius su Lietuvos Ūkio Banku. Kaune. Išdarome

......... :...... ....... i Lii'poM
TrfiiCKta klesu $lQ.V>0

iv.

h

v

) 
H

I’asportus ir kitus Dokumentus su Notgro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyveniipo. Roi- 
kaladkite mušti pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatįszkai, o suteik- 
spiio juos dykai po sekaneziu antraszu;

' GEORGE J. BARTASZIUS
498 Washington St. f

A

‘ v ■ New York, N. Y.

Soutbainpton KQŽNA ŲTARNIKA 
nl: M AUK ETANU. AOtlflAN IA 

.i IR VLREftMAkU.
!Per Anglija ar Tiortbiirgu ijĄ Danzlga

Laivai

t.
^106.50, la Lljbaya ^5 ^xtra

1 ,» « . * m I * *
*** I * *

v *
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Brolis ir Sesuo
METINIS SUVAŽIAVIMAS DYDELIOS SZEIMYNOS. r

Jonai, ar neisi tu szia- 
die Misziu szv. iszklausyti ir 
padėkoti V\ Dievui 
pasisekhrta gyvenime!

— “Sesute,” 
4 4

už puiku 
t ’1

atšaki* jos 

tu, brangioji žinai 
, kamgi tad nuola- 
Orzinifir vargini —

* Cf V 
sulaužyti, szi 
da, ” atsake Brone. “ 
j^ius paswuiksiu ji ir pasakv 
siu, kad jis neatvažiuotu pas— 

Ne!” susžuko jos brolis.

t

atsake Brone.
syki savo priž‘1

brolis, 
mano minti, 
tos 1 mane < 
neduodi. pasilsėti po sunkaus 

Asz dabar neturiu lai
ko praktikuoti savo religija. 
Mano biznis užima visa laika, 
vos keletą valandų turiu savo 

prakusti tavo 
draugijoje keletą valandėlių. 
Keletas metu atgal 
vaikszczioti bažnyczion ture- 

bet dabar 
Pama

darbo.

rekreacijai ir

galejan

laiko,

%♦t

1 f„a

Z.ąA ■>* Ii

f.*.*
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XV K F
V Ar Jusy Kidikis

Verkia Nąkčią?
I

*
Jeigu/j te nemiega ir yra nervuotas, tai galiJ

mas daiktas, kad priežastim to viso yra mais-
tas. Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio ar
ba jeigu jūsų pienas nepatinka jam, vartokite“Tu 

to nedaryk, nes asz visvion ne- 
cisiu bažnyczion. Juozas Stir
na ir keletas kitu draugu pri
žadėjo niftho 
naujameahtomobi liuje, 
reikalinga nuyio sveikatai, 
tu sesute, perdaug nesirūpink 

sielos iszganyma.” 
.Juozas Stirnas 

toks neatsargus vežėjas! Žinai 
ka Jonai man puiki mintis atė
jo! Gal trauktume laime? Pa
vyzdžiu: t asz atkirpsiu du

• szmoteliu popieros I • 1 « v • .

4 4

s J

eisiu bažnyczion.
dk A .lt * ■■ i T ■ ''

pavažinėti savo 
o tas 

O

BALTRUVIENE.
' J ' „i "

f

apie mano
Bet .Jonai,4 k

jau dąugiau
esu perdaug užimtas.
tos nubudusi siwrs veidą pri-i ilgesnis, 

Suprask, kad asz tikroj

asz
vienas bus 

trumpesnis.
Jeigu tu isztrauksi ilgesni —

Neturi laiko!” Nuste-' trauksi trumpesni — tavo. Ko
pusi uzKiausc. neone. “»ionai,i 
tu blip tankiai man aiszkini, 
kadj neturi laiko savo prieder
mes kaipo katalikas pildyti. 
Savo bizniui esi tiek pasiszven- 
tes, kad pamirszti net ir tikėji
mą. Ar tu mielas brolau nori 
mane intikrinti,, kad neturi 
laiko tarnauti Tam nuo Kurio 
priklauso tavo gyvenimas?”

“Et sesute, tu perdaug giliai 
in viską žiuri. Asz žinau, kad 
Dievas yra geras ir Jis man — 
“atlygins sulyg nuopelnu 
perkirto jo szneka Brone.

— 4‘Jonai, 
kaip tu neatlikai

dure: “
neturiu laiko.

— * ‘
busi užklauso* Brone.

J *

I
kitas

mano bus laimėta.

Jonai, dehgi

r j

jau trys metai 
savo tikėji

mo priedermiu, asz meldžiaus, 
kantriai laukiau tavo atsiver
timo — meldžiaus su aszaro- 
mis kad atbustu tavo sąžine...

Jonai,” pradėjo meiliai se- 
Asz sziadien iszklausiau 

priėmiau szv. Ko
munija, sziandio Velykos, asz 
sziandie tavęs dar karta mal
dauju eik bent ant Sumos, dar 
ne vėlu,” apkabinus broli mal- 

.. .. davQ^eiiUQ^Tankiai jis ja in- 
žeisdavo savo szinrkszcziais 
žodžiamur prie aszani .privary
davo, bet ji jam vis dovanojo ir 
vis lauke tos valandos kuomet 
jie abudu vęl eis bažnyczion. 
Ji visuomet buvo gera katali
ko, ifickuomet neapleido Mi- 
sziu szv. jai atrodo, kad jei ji 
apleistu Miszias szv. jai visas 
szventadienis butu kažkaip 
nemalonus. Toj vienintelej die- 
n°j ji gaudavo proga padėkoti 
Dievui už laimingai praleista 
savaite, knoiYiet 
praleista savaite, 
darbavosi savo 
lams. Ji atjaunėdavo dvasioje, 
malda ja gaivino, stiprino ir 
ramino.' Ir kaip gera, lengva 
potam, rods ir darbas rankose 
tirpti-tirpo. Užtai ji negalėjo 
suprasti savo brolio atsineszi- 
ino* atszalijno. Trys metai tam, 
tėvams mirus jie liko naszlai- 
cziais, bet darbszczioji Brone 
užlaikė namelius ir Jonas buvo 
patenkintas. Bet didis jo gabu-

• mas biznio srityje iszmusze ji 
virszun, padare ji 
žmogumi.
nepradeda viskas sekasi! AtsL 
maine jo gyvenimas. Prakil
nios mintys kažkur iszgaravo. 
Jo gyvenimo idealu tapo pini
gai ir kad tik ju daugiau ir 
daugiau ijjgyjus. Kam jam be- 

a . A * a a a a a

4 b

šute, 
Miszi u szv.

4 4

<4

i sz-

pradėjo

ji darbavosi 
kuomet ji 

kūno reika-

“dideliu
Kur tik neeina, ka

eiti bažnyczion jis turi barius 
draugu. Jis pasakodavo, kad 
tik moterims tinka melstis. 
Jau sesuo buvo bepradedanti 
nu»tot vilties. Bet sziandio! 
sziandle Velykos! szvento pri
sikėlimo Kristaus isz numiru
siu! Gal jos brolis nors sziari- 
die jos maldavimo iszklausys. 
Ji insivaizdino ji grįžusi prie 
tikėjimo, ramu, gera. Tad pa- 

. žvelgus in broli ir pamaezius ji 
genime upe vol užklauso! “Jo
nai ar eisim ant Sumos?”

Bet sesute, atsake Jonas, 
Asz prižadėjau Juozui Stir

nai iszvažiuoti su juo vienuo
likta valanda, tai matai, kad 
negaliu laužyti duota žodi. Tu 
visuomet mane • r ’

44

4 4

• J *a
esiu užimtas?7

erzini kuomet 
“Bet tu gali

Buvo piknikas ant pusiaukeles, 
Ant to pikniko buvo ponu 

i n vales, •• 
Isz Luzernes pribuvo morgu 

Kaip kaimene aviu.
Buvo visokiu; kreivu, szloivu

I

EĄGLE? BRAND
. WHDtifSED MUJCi

Tai maistas, kuris yra išauklejęs daug daugiau sveikų 
ir stiprių vyrų ir moterų, negu kokis nors kitas, tam 
tikslui sutaisytas maistas, Pripažintas ir rekamenduo-
• 4 t J A _ tt f 1 4 > * *

s
8

nerizikuoti ? Juokdamos 
užklauso sesuo. “ 
nekantriai atsake brolis, 
asz galiu užtikrinti isz anksto, 

Tai vaikisz- 
” bumbėjo Jonas, 

bet duosiu asz tau szi syki ta 
užganedinjjma ir 
paskui 
mei.” 
plakti. — kad tik jis isztrauk- 
tu ilgesni. Greitai paėmus žirk
les pradėjo kirpti popiera, bet 
atėjo jai nauja mintis galvon, 
o kad taip atkiypus abu szmo- 
teliu lygiu? Paskui kaip nors 
jam nematant nupleszti viena 
ar sulenkti... Bet jog tai butu 
apgavyste... Kas jai reikia da
ryti ? Bet — darys ir • »
“Tikslas iszteisins inranki”.. 
IszKirjmsi du szmoteliu po- 
piero^ paėmė in ranka nykszr 
ežiu prisphudus, pridengė su 

pirsztn,

kad asz laimėsiu, 
kas darbas, 
4 *

Na, gerai 
4 4 Bet

kadžiurek 
nebeerzintu-

Bronei szirdis pradėjo
manės

gana.

mažiuku 
tokioj pozicijoj kad galėtu 
jam nematant nupleszti pasili
kusi szmoteli. Bet žodis “pri- 
gavimasXsarmatino ja. Raudo 
jos veidas ir plake szirdis, bet 
visvien ..priėjus prie brolio, 
drąsini tarė:Trauk, Jonai.” 
Jonas isztrauke viena — liku
si szmoteli ji galu pirszto pa
spaudusi nupjesže... “Jonai, tu 
isztraukei ilįaji, žiūrėk” rodo 
ji jam trumpesni szmoteli. Ji 
bijojo, kad Jonas nesusektu 
teisybes, bot jis ramiai atsake: 
“Gerai, sesute, 
szi karta, 
rankoje. Jisai “prigavystės” 
nepastębejo. Brone buvo links
ma. Jonas eis su ja bažnyczion! 
Bet podraug liūdo kad ji ji 
“prigavo”...
me?”
tuoj/ius” atsake Brone rengda- 

“Ka/l tik nepavėluotu- 
Ir iszejo jiedu.

Po trijų metu pinna karta 
Jonas inžengo in Dievo namus! 
Vargonai gaude, choras gra
žiai giedojo “Aleliuja.V Brone 
ir visi žmones 
Jonas tyli... r.
dis rods nustojo plakti, liežu
vis sustingo... O choras tik 
gięda, tik gieda...

Sztai
“Gloria.”
Szitirpu jam pasidarė ir grau-.

K ai p graž i ai pri p iIdo 
bažnyczia iszlavinto choro gie
dojimas szv. giesmių. Ęaip lai
mingas jis jautėsi pirm 3ju m. 
kuomet kas sekmadienis eida
vo in bažnyczia su savo sesu
te. Ar peivolu jam butu grįž
ti f Sziandie jam*vortelgyste

Sztai vėl “Gloria” 
“Credo” ir vęl choras gieda. 
Altoriai papuoszti’ golems — 
ju kvapas draugę su geyu žmo
nių maldomis rodos dangun 
plaukia... Stovi Jonas pasken
dęs mintyse... Sztai Brone pa- 

už rankos sakydama

laikydama 
kad

tu laimėjaisesute
ir suglemže popieri 

priga vystės
> y

Jisai

4'4 Kada mes eisi.-

mosi,
1110. ”

du...

Viena isz dydžiausiu 
Harnett ienos ii

Kalil’ornia. Mare turi 90 metu.

szeimynu ant svieto gal yra Mares 
josios 104 impedžiai kurio laike suvažiavima

in Newhall,
nos ’ ’
tris pra-pra-anukai. Tokis szei myniszkas “ piknikas 
kur nesuvažiavo.

Torp “szoimy- 
radosi josios (levini vaika i, 4S arnikai, 104 pra.-anukai ir 

” gal nie-

Kuprotu, tiesu, 
Sausu, 

Ir riebiu.
Buvo ir daugeli tokios, 

Ka turėjo sueziauptas lupius, 
Isz kvailios puikybes, 

ir salamoniszkos mandrybes, 
Ypatingai viena labai stora 

ątsiženklino,
Su praszcziokeleis kalbęt vi

sai nenorėjo, 
jog turi darbe stakles,

ir stiprių vyrų ir moterų, negu kokis nors kitas, tam 
j amas tūkstančių gydytojų.

Iškirpkite iį pagarsinimų ir pa- 
| i iię IMJluru

New York ir gausite vi»ai vel- 
f ' *. ■ “ ;
rimus ir nurodymus, kaip jį

V
knygų.

į 
T

SZV. JONO DIEVISZKOJO
REGĖJIMAS.

I . . .. I Meldžiu,” atsiliepc Jonas pa- 
isz svajonių ir lyg 

kad kas žada su- 
Atsidaro durys 

kartus ir skubiai ineina vienas isz Jo- 
Sanctus, Sandus”... Aszaros; no pažinstauiu sakydamas: Jo-

Jonas nu'l

veria 
melstis:

jo lupos ir pradeda jis j 
“Te ve i

4 4

musu, kursai žadintas i 
esi danguose”... suvirpėjo jo’ pykdamas, 
lupos, kuomet iszgirdo varpe
li skambininti 
4 4

riedėjo isz Jono akiu... Kainu 
tylu bažnyczioje...
dėsi, meldėsi isz gilumos szir- 
dies su didžiausiu nusižemini-; Toji

trukdyti jas.
t ris

I

nas Stirna ir jo draugai tapo 
užmuszti, smarkiai' važiuoda
mi susimusze su gatvekariu”... 

žinia tiesiog pritrfenke
mu praszydainas Dievo atleid*-i Brone. Jonas tik valanda atgal 
mo nuodėmių. Vėl girdi skani- norėjo 1
būti — tai Pakėlimas! Pakelėj Jinai dar nenorėjo tikėti, kad 
akis in altorių — mato kunigą 
iszkeluši Szveneziausia Sakra
mentu.

nio nuodėmių. Vėl girdi skani- norėjo važiuoti su draugais!

galėjo i n vyktitokia nelaime v.,
pribėgus prie telefono paszau-

Vi

Per tris metus jo akis! ke Stirnos szeimininkus, kurie 
ant jos 
Tai buvo teisybe...

’ u-iie 
O Vieszpatie.

neregejo tos brangios aukos. I atsake 
Ir vol skambu!is • 
permainymo vyno in krauju....
Jonas pasilenkė, suome g 
rankomis ir l

— ženklas
klausymo:

taip.” 
Sesute,

4 4

“Sesute,” 
calva tapo užijuiszti!

suszuko Jonas
, suome __  - ____

tyliai verkė. — Ar galima tam tikėti! Brone 
Galingi jausmai sujudino jo tylėjo, maste apie Joną savo

• jei nebutu “ pri- 
gavusi” gal jisai butu isztrau- 
kes trumpoji popieroli 
tada butu buvę ?...

hu 
atsake jis.

Smirdi.. Szveucziausias kraujas broli, kurio 
visu ir del 

tokiu kaip ir jis. Ir vėl gies
mes. Jono szįrdyje augo pasi- 
r i žinias grįžti prie tikėjimo, 
būti isztikimu kataliku. Klau
so, “ 
begirdėjo jis tuos žodžius.

“Sod libera
1 diskui 

maloniai

tapo iszlietas del

maste
jei nebūtu pri-

Pater uoste r.

žinojo atsakymu: 
nos a mulo.” 
I)ei,\

1 > kaip senai
Jis

Agnus4 4

Dei,’/’ maloniai ir szvelniai 
choras gieda. Jis meldžiasi ir 
dėkoja Dievui už jo gailestin
gumą. “Ite missa ėst,” 
gri a n sm i 11 ga i u žbaig i a 
gratias. ’ ’ 
la. Ir vėl sesute atėjo jam in 
pagelba, pasilenkusi

Ite missa ėst, choras 
‘ ‘ Dgo 

Ir už\’ieszpatavo ty-

klausia:
Klause Jonas. “Tucz- “Gal jau eisime namon?” Pa

matožvelgė jisai aplinkui 
kad vos keli žmones beliko. 
Pakilo ir iszejo abudu. Kidami 

Jonas jautėsi 
rainus.

“Sesute miela

rupi...
Credo

meldžiasi, bet 
Pik klausos, szir-

kunigas
. Susijudino Jonas.

užgiedojo

ima ji už rankos sakydama, 
“^Sėskis.*’* Jonas susisarmati
jo. Mintyse vaizdai mainosi-.

Prisiminė Jonas ‘ kūdikystes 
dienas, kuomet vaikuęziu bu-• ♦ *4 I

damas tarnavo Misziortiis, pi r-
* * ’ A a ____ - * ____ -

nesznekejo, tik 
laimingas ir 
prabilo: 
labai linksmas,

popieros szmoteli. 
b

Galop 
, esiu 

kad Isztruu-
kinu, ilgąjį ] 
Asz laimėjau 
tikėjimą. — nuo 
statysiu religijos reikalus pir- 
inon vieton”...

atgavau savo
szios dienos

jinai lauke 
Jinai svajojo

Brone buvo linksma, jos szir
dis plake, bet plake isz džiaug
smo. Kaip senai 
tos valandos!...
apie toki broli, koki sziand,(e 
mate priesz save. Ji temyjo 
Jona/laike Misziu, mate jo asz- 
aras ir malda — jis buvo vėl 
tokiu, kokiu buvo priesz savo 
atszalima nuo tikėjimo. Jinai 
tame mate Dievo malone. Bot 

prigavo”... ar turijuk ji ji “
ji jam apie tai. pasakyti? Pa
laukus valandėlė tarė: “Jonai, 
asz užtikrinu, kad tu busi lai
mingesnis, kuomet Dievui tar
nausi ir bažnyczion vaikszczio- 

Paskui abu tylėdami ėjo 
Jonas maste kaip vėl 
dalyvauti

draugijose,
buose ir t.t. Brone vėlgi vargi- 

“ priga vyste.
rengiasi pietautu kaip 

Ir sztaį alsi- sztai kažkas pabeldė in duris...
1 ■ i

si.” 
namon, 
pradės kataliku

visuomenes dat-

inos Komunijos Diena. Dirma- no jos 
vones Diena, kuomet prižadėjo 
tarnauti Dievui. *

namon
Paroje /• «

/

Siųskite į The Horden Co., 
Now York ir gaunite vi»ai vel
tu lietuvių kalboj, visuu pata
rimus ir nurodymui, kaip jį 
vartoti, taipgi puikių kūdikių

5

Gyrėsi,
Ne viena su jaja aust neisz- 

teses.
Pati prisipažino,

Jog ne nori bjle prasto vaikino, 
J^a ir teip sau mandrgvo, • 
KoJ vięma avi na isz daugelio 

sau nesurado-
O kad ant pikniko per anksz- 

ta buvo,
Tai, sau tolyn nulapsejo, 

Nežinau Iprip ten tolinus pu
si ėjo.
jog keli

Mes galime mastvti<>r apie
sroventuosius, kaip jaunas ka- 

apie Washingto- 
na, Fridriką Didi ji. Napoleona 
Bonapartu, Focha, Hindeiibur- 
ga ir kitus garsus vadus, isz 
kuriu galima stebėtis, bet ku
riuos nevisada ir ne visi gali 
pajiegti sekti. Mes sau gal pa- 

“Taip, kad mes po

dėtas masto

vo Iszganytoja, visoje Jo Di
dybes garbėje. Jis laike ap- 
siautala -su 
kryžiumi, ir tarė:

“ 1 ■ Granada bus tavo
Po to Jis isznyko,

žėrincziu ant jo

Jonai, 
kryžius. ” 
palikdamas savo“ 
žeminime ir pilna dėkingumo 
už tokia malone. ' 1

Tokis kryžius, kokis buvo 
parodytas Jonui, ženklina mei
le ir pasiszventima; “Kas ma-

tania nuši-

le ir pasiszventima; 
ne myli, teiszsižada pats savės, 
ima savo kryžių ir eina pas
kui mane.” 4

Mes dasižinomo, kaip Gra
nada tapo Szv. Jono Kryžiu
mi. Jis diena ir nakti darba- 

1 

vosi tarp vargszu, dirbdamas 
ligoniuose, ubagaudamas vaiįg- 
szams iszinaldu gatvėse, rink
damas visus aplink save Ir 
vesdamas visus prie Dięvo. Už 
tokia meile ir pasiązyentima 
jis daug kente persekięjinfu,

sakysime:
ju vėliava buvę arti ju, turime 
vilti, kad dramini Imtume už
puolė pyieszo tvirtove, velnią 
ir gal ja,u su pergale eitume.”

Tai tuszczia svajone. Szyen- 
tięji priėję prie to augsztumo, 
kuris nms apjakiną, lėtu ir 
sunkiu ėjimu; jie galėjo atlikti 
daug didžiu ir garbingu dar
bu, nes buvo isztikimi mažuose 
daiktuose.

Kas buvo
Kas

Tik tiek pasakau 
žmonis vaktavo,

Gal jiems “rojaus
Kad su jeis visai neužsidėjo;

O tuom la i k nudėję, 
Audže ir ant nieko nedboje.

# # #

Jus mergeles isz Minersvilles, 
Ar ne Ims del jus invales, 
Valkioti naktimi po užka

borius,
(r ne juodyti žmoips ne kaltus.

Asz keleę žinias apie jus jau 
aplaikiuu,

. Ir daugeli jusu triksu jau su
rinkau,

Be( del paguodones del jusu 
tėvu, da susilaikysiu,

O kaip da daugiau (lagįr^iu,

pavydėjo J

■»
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szv. Jonas Die- 
jis, kuris liko 

-tokis didis szventąsis, tokis 
pilnius pasitikėjimo ir isztvcr- 
mingas maldose, kad Jonas 
galėtu daryti stebuklus.

Jis l^uvo vargszas vaikinas,

viszkasis. net nuo tu, kuriems rodę sąvo 
kilta szirdinguma. Jis mirė
pars i baigdamas nuo nusimari- 
irimo, pasiszventimo ir darbo 
del Dievo garbes ir artymo ge
ro.kas 

“Jonai, juk 
jais važiuoti!

4 4 r

M 4 4

tu žadėjai
Taip,”’

tu būtum užmusztas.
atsake Jonas.

Asz bueziau lavonu sziame 
momente, tik Apveizda Dievo 
tau inkvepe duoti man traukti 

Tsztraukiau 
laimėjau.” 
turi pasakyti jam teisybe.

4 4 r Pa i gi ir 
Mano

brangi sesule,
4 4

laime.

) >

Brone
ilgesni ir 

Ji 
J o-

lauke. 
4 4

na i, tu nepyksi ant manes, ne?
Pyksiu? IJž ka gi turiu pyk- 

Nes asz tave
4 4

Jinai papasakojo 
buvo, 
sers, 
ir tarė:

4 4

Ii”?... 
vau ?'?!

“ pri ga
ly ada? Kame?” — 

jam kaip 
Jonas priėjės prie se- 

apkabines ja pabueziavo 
4 4

dėkoju, kad tu mane
vai.”
iszgelVejai — netik kimo, bęt 
ir sielos... * Tas prigavimas, ’ ’ 
tai prakilniausias darbas tavo 
gyvenime, per kuri sugražinai

4 4

Asz nuoszirdžiai tau 
< ‘priga - 

Tu tuomt mano gyvastį

y veninio, per kuri sugražinai 
man 
ma. Regina.>)

■

I

tikrai laiminga gyveni-

i

* * Ii

Jisai: “Asz mišiniu kad tu 
su manim apsivedei tik už tai

,1
\ t*

kad turėjau biski graszio!

Tada nedovanosiu ir be jo
kio pa rd u n o,

Be pagiulbos lietuviszko per- 
, kūno,

Sžonus gerai koeziosiu,
Be susimilejimo duosiu.

# # *

Jau ne karta garsinau, 
Ir visu maloniai pruszigu, 
Jog gromatos be paraszo, 

Niekas nepraszo,.
Apie tokius daneszimus ži

not negaliu,not negaliu
Ne juju skaityti ne įnoriu;
Ba argi gali būti .teisybe, 
Jeigu kas meluoje kaip, bjau

rybe?
Geriause teisybe raszyt, 

Ir ant visokiu daneszimu 
pravarde paraszyt.

Nebijokite asz jusu pravar
des niekam neižduosiu,

Tik in geležiniu szepa indesiu 
Gud bai szirjelęs, 

Mano rūteles!

— Ar tu nori idant mano 
duktė butu tavo? Niekados!...

__.' ' ' '
mano duktė tiktai pati.

■ I ’I ■' ' • ’ ■

Asz nenoriu, idant butu
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Na ka, klųuąi, ay bus ką-

kainueęzio pilnus. 'Piimliausia 
piemeniavę, paskui kareiviavo, 
tarnavo ir pirkliavo, keliauda
mas su knygomis ir paveiks
lais. Visuose tudse užsiėmi
muose jis tyrojo viena sieki, 
viena tikslą priesz save —*tai 
Dįęvo garbe.

Ir tgip — ne po keletos me
tu, kuriuos jis praleido ligoni- 

tarnaydamas neturte-nese, 
liams ir kitu atmestiems Gra
nadoje, bet po .daugelio metu 
supkąus darbp, kaipo varg
szas, visu žeminamas, .Jonas 
Dieviszkasis apturėjo malone 
dangiszkuju regėjimu ir net 
matymo paties Kūdikėlio Jė
zaus.

Viena diena, kada Jonas ke
liavo toje szalyjė su maiszeliu 
tikybiniu knygų ir paveikslu 
aut savo pecziu, jis pakele sa
vy szirdi maldoje prie Dievo. 
Staiga susitiko maža vaikeli, 
visiszkaį basa, labai menkai 
aprėdyta. Jo iszvaizda užgavo 
Jono szirdi. Jis nusiėmė savo 
aytuvus (sandalus) ir davė 
vaikui, bet tasai nusiszypsojo 
ir atidavė jam atgal, sakyda
mas, kad jie jo mažoms kojoms 
perdidęli. •

Jonas susigėdo, kad jis ma
žiau kcnęzia, kaip tas vaikutis. 
Jįs pasilenkė ir pasakė, kad 
vaikas jam sestu ant pecziu: 
jis ji pgueszesias.

Valkti užsilipo. Dabar Jo
nas ėjo, apsunkintas dviguba 
naszta. Prakaitas liejosi jam 
per veidą, (vaikas szveliriai 
szluoste pra kaita.)
ęmp skaudėti. Galop, netoliese 
pamato Jonas vandens szalti- 
nei i, maruti ir medi.

“.Brapgus mano broliuk —

Nugara

Jo 
mus

gyvenimas daugiausia 
mokina nusižeminimu: 

nesibijoti užimti, kad ir že
miausia vieta, bile butu Die
vui garbe. Jis nesibijojo pras* 
tu darbu, kuriais galėjo ueszti 
Dievui garbo ir žmonėm^ 
nauda. Jis atsiminė Iszganyto* 
jaus žodžius: “Kas save augsz-* 
tina bus pažemintas, o kas sa
ve žemina, bus iszaugsztiutas?1

i

Pavojinga valgyti nevirtą ’ 
, kiauliena, ' j

_ ‘ IĮ

Nedaug Amerikieeziu, žino* 
darni valgo žalia kiauliena 
sos, teeziau jie dažnai valo ni- 
kyta kumpi, ar deszras; kurie 
nėra gerai iszyirtu Valgant ža* 
lia ar pusžalia mesa galima li
ga vadinama trichinosis, kuri 
kila isz užkrėtimo kūno raume
nų mažais mikro^kopįszkiaiS,

H 
’ ' II

Toji liga neįiana- 
szi in kitas užkrecziamasiaš Ii-

„ , 1 " _ ■ 4 M ♦ f 1
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triebinomis. Tu parasitu ran
dama isz septynias-deszimt vie
nos kiaules.

gas, tuo žvilgsniu, kad jos
smarkumas paėiną nuo daugu
mo inejusiu in kųna parąsitu.
Labai daugel užkrėstos kiau- 
ienos reikia suvalgyti, kad 8T®i 
tai pamatyti blogas pasekmes, 
teeziau ir mažai kiaulienos su
valgius, jeigp. ji labai ^gsŲcre-
tus pasekmes gali būti greitai 
pastebiaipos.

Kad nuo ju iszsisąugoti geri
ausiai visai nvalgyti jokios ža
lios mėsos, p ypatingai kiau
lienos.

- N w • «*. <0..

KUR BUNA?
įk i "i. t. <

Mano puslįir0;!*8 
Pyyszkeviczia, ;

tarė jis mandagiai vaikui — 
asz ežia tave padėsiu po me
džiu pavėsyje, pats eisiu atsi
gerti. ’ ’

Vaikas* noriai sutiko; o hadu 
Jonas buvo ■ beinąs jau prie

paeina tez. Sut-
rymoniu miestelio. Malones’at-

re ar nvbvs ?
— O kelinta dabar adyna ?
— Jt\ų buą po pįrniai (nalc- 

ti.) • .
— O, tai bus kare, kaip pg-

• • •

“ $įmtį kad - tąjį netei-Jiji: P^įnitį ki<id tąjį netei
sybe. Asz bueziau už tave oju$ 
kad ir butiUn tifrejus du kart

l 4.* U h ' •? ’

J i ji

tiek.... reisi namon.

ązaltinio, vaikas szuktolėjo ji 
Utgal. ^>ha^grože. Ir l^as t

Vaikelio vietoje jis mato sa-

siszaukt ant siio adreso, (t.43 
Juozapas Szirvinskas,

920 ^^.,
Chicago, Ill.

» ■
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Mokame antra procentą ant sudėtu 
ptaigu. Procentą pridedam prie jus 
įtaigu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai* 
nant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adatas nuo 9 ryte iki 3

CAPITAL STOCK $125,000.00
Surplus Ir Profits $536,346.50

Žinios Vietines
— U tarn i n ko 

Dav’V
C l Decoration

k
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popiet Subatomls 9 ryte iki 12 vai. <

Saules 
ofisai bus visa
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1 diena Bir-
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BAULK

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prezldent.
J. K. FERGUSON, Kaslerlus

I

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GBABOHILS MAHANOY CITY, PA.

Mahanoy City, Fa.

I-aldoJa Kunua Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Ijildotuvlu Krik- 
sztiniu, Vesefiju. Pasivažinėjimo 

ir t. t.
{UN W. Centre SU

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti tėi singa patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip. 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
šiito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
AJderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

Lletnvfszkas G ra beri u s

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą.
Turi pagelbininke motete.

Prieinamos prekes.

516 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, FA.

Bell Telephonas No. 149 I

SHERLOCK HOLMES IR 
DANGUJE PRISIDAVE.

»      II... I.

Visi gal skaitė istorijos gar
singo Sherlocko Holmes

min ii . , >■ ........

KŪDIKIU VARGAS. SZVIEŽIAI ISZKEPTAS 
VOKIETIS.

*

, gne- 
Taigi kadasingo detektivo.

Sherlockiis .mirė, 
vartų Daugiszkos 
melsdamas aniololio 
inleistu in vidų. Ant to aniolo- 
lis atsiliepė:

— O kuom tu osmi ?
— Esmių garsingas Sher

lock Holmes.
— Bot asz apie toki žmogų 

nieko negirdejaii, O kuom tu *

Deszlniiis N iioszl niežiu 
Amerikos Kūdikiu Turi Adenoidiis.

! Adenoidal vargina dauginus, kaip 
atė jo prie ^C8Z*,utlš nuoszimczlu Amorikoa Kudi-
karhlystes,

idant ji
kiu. Tai neleidžia kūdikiams Ihzaugti 
in dorus ir sveikus žmones. Taip ro
do pintus tyrinėjimai, kurios vode Suv. 
Valseiju Sveikatingumo Biuras.

Mcdlkalls tyrinėjimas kariuomenėn 
imamu vyru parodo, kad didele dalis 
nesveikumu beabejonos yra kilo isz 
tėvu apsileidimo ir, nevedimo pas dak
taro mažu kudlku, >kurio turi kokius 
nors pavlrszutinus nesveikumus.

Atsitiko tai Klaipėdoje priosz 
svietinia kare. Jaunas bernu
kas iszcjna isz kancelarijos kur 
atsibūvi nėjo lt 

kelis motus radosi
už gronyczios”

daugeli naudingu dalyku, pasi- 
redias buvo kaip fricukas, o už 
skrybėlės turėjo užkiszta bal
ta “bilietą”
vo “priymtas.

Mikohikas buvo truputi už
sigeriąs, o užtemimas stovinti 
savo tęva su 
kūmais, kurio
kantrumu lauke ar priyms ar 
atmes jojo sūneli. Tėvas greitai 
priėjo prie Mikolelio szaukda- 
ma s: i

Pirkite Kukriini *
Pecziu Dabar

stuikii. 1> Miko-
Jukas per
4 4 kur iszmoko

ant ženklo jog bu- 
J !— Utaminke

spaustuve ir 
diena uždaryti.

—- Ketverge 
želio—June.

— Subatos nakti bus pigi 
ekskureija jn Philadelphia ant 
Read ingo geleži ūkelio.

— Jeigu kompanijos pri- 
iszlygas, ki-

pasirengia ant il
ls ovos

nnglekasiu 
bukite 
darbininkiszkos

prieszais kapitula.

— Adomas Visocki, lenkas 
South St.

kuris iK'senei sugryžo isz paik- 
szu namo, 
ežios su
jaja nudurti. Paszaukta palici-
je uždare paiksza 
sinus in priglauda.

vins 
taip 
iros

irvvonantis ant W.

metosi ant savo pa- 
peiliu' stengdamasis

ir vela nu-

Elektrlkinia— Norėdami invest i
Szviosa in narna arba patąisyti koki 
dalyku, ateikyte pas elektro daktara 
Floryona Boczkauska, 313 XV. Mahanoy 
Avė., o-padarys Jum darba gerai Ir 
užganadinaneziai. (t.f.)

SHENANDOAH, PA.

— Žmonelei nors vaiksz- 
ezioje be darbo Bot kožnas yra 
užganadytas
ypatingai tiejei, pas kuriuos 
da skamba kiszeniuje doleru- 
kas. '

nors

isz vakaciju, o 
pas kuriuos

susitvėrė

Tvirčiausia Llvtuvlszka
■ 0ANKA

Didele kaucija sudėta Valsti
jom Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
mul. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kUrsa. Pardtiodu laivakor

tes kompanijų nustatytarns 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kalnas <o gausite teisinga 
atsaklma. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
601 XV. Mahanoy AveM 

MAHANOY CITY,

— Badai susitvėrė kita 
kompanije kuri pirko daug že
mes nuo Girard Estate ir par
davinės lotus ant kalno. Badai 
lotai tosios kompanijos bus 
pigesni ne kaip tie ant Heights. 
Varžybos terp dvieju kompa
nijų visados iszejna ant naudos 
žmonių.

— Dvieju metu Edxvardas, 
sūnelis Jono Demszio, likos 
baisei sužeistas per elektrikini 
karuka No. 276 ejdamas in Ma- 

Vaikinkas likos pa
gautas prie 
perbegt per 
nfbtormonas norėjo 
saugot vaikiuku 
Sužeistasis randasi 
ligonbutije.

— Tik lietuviszkoje aptie- 
gausite teisin-

tosios

hanoju.
namo kada norėjo 

uliezia. Norints 
gana ap- 

bet negalėjo. 
Ashlando

Kazuno

FA.

DR. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusi* Daktaras Karlumen- 
eje. Gydo visokias Lygas.

l» Daktaras Kariame^ 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius ILg 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare.
113 E. Coal SU Shenaudoali.

Bell Tel. 359-R.

Ant J. Sakalauskas
I 
t

Ft

L1ETUVISZKAS GRABORIUS 
IR B ALSAM LOTO J AS•m

I

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgl pri
stato automobilius visokiems relka- 

. lama.I

— t —
Parduodu visokius PamlnkuH, didel

io* Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai krelp- 

•' . kites pas mane,- nes asz galiu Jumis 
pigiau geriaus parduoti negu kiti.

|M)1 E. Fine SU Mahanoy City* Fa.

koj<‘
giausiu gyduolių ir visko kas 
yra reikalinga 
justi sveikatos.

del užlaikimo

Carbondale, Pa. — Vienu 
metu senumo sūnelis Vinco Gi
liu, bovindamasis prie namo, 
atslinko nežino isz kur kirmė
lė ir insisuko in vaiko szlebu- 
kes. Ant riksmo kudvkio atbc- 
go tėvas, o pakelius kudyki nuo 
žemes, pakele drauge 
melia kuria 
Kirmėlė 
gio.

ir kir- 
tuojaus užmusze. 

turėjo tris pėdas il-

Wilkes-Barre, Pa. — Ona 
Statkauckiene isz Askam, ku
riai sudže Woodward paliepė 
suszelpti josios senyva moty- 
na irnnoketi motinai po penkis 
dolerius ant menesio, nedalai- 
ke savo prižadėjimo ir likos 
uždaryta kalėjime. — Sunku 
vaikams iszmaitvti 
x'elius, 1__ ___ _
duotu paskutini kąsni del de- 
szimts vaiku. /

pri žadėjimo

i senus te- 
bet viena motina ati-

• Worcester, Mass. — Motore 
O. K. likos nubausta per val- 
dže ant užmokėjimo szimta do
leriu už dirbimą ir pardavinoji- 
ma munszaines ir atsėdėti sze- 
szis menesius kalėjimo. — Ge
gute.

X

Knygele Draugystėms del 
Iszmokejlmo pinigu ligonia
ms - - - -

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant

KVITU
50c.

•uiirinklma - -- -- -- 50c.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 

MAHANOY CITY. PX«

nieko negirdėjau, 
užsiymi t

— Asz gaudau žudintojus, 
vagius, 
žmonis, 
pnezes, sznipinėju paskui ne
teisingus vyrus, atrandu viso
kius prasižengimus ir 1.1.

— Gana,- pala«k ezionais 
truputi, paklausiu szvento Pet
ro, ar galiu tave inleisti.

Kada aniolas iszajszkino ka 
Sherlokas jam 
labai nudžiugo 
ežia tuojaus inleisti 
tyt jam. Apžiurėjas sveczia ge
rai, tare in ji:

— / r žinai m i lemas Sher- 
labai susirupinia 
nerandame dan-

sujeszkau dingusius 
prigavi ngastirineju

kalbėjo, tasai 
ir paliepė sve- 

ir prista-

loke, esame 
czionais, nes

Adomo. Jeigu ji atras
tum, tai aplaikysi nuo mus dy- 
delia loska. ir nieko tau dangu- 

už padaryta

gujo

je nestuokuos 
mums geradejisto.
, — Gerai, — isztare

— Po tam
Sh er

ti žsidege 
pypkių, kaip tai darydavo ant 

kada pradėdavo darba, 
nuėjo in gyluma dangaus ir po
keliu valandų 
mas Adoma,

lock a s.

žemes

Ihz- 
skyruH nosveikua dantis, visojo szalyje
praktika parodo, kad adenoidal duž
iausiai yra priežastimi pavirszutlniu 
kūdikio hetobulumu.

Adenoidu galima iszsjsaugoti arba 
pagydyti, kuomet Jlo iszauga. Kaip tai 
padaryti galimą sužinoti isz knygutes, 
kuria nesenai Iszleido Suv. Valstijų 
Sveikatingumo Biuras.

Tėvai gali lengviausiai pastebėti pir
muosius adenoidu apslreiszkimus kū
dikiui miegant. Jis, Jei turi adenoidus 
negali kaip kiti kūdikiai 'alsuoti, bot 
alsuoja sunkiai per burna. Kadangi 
žmogus turi alsnotl per nosį, per kuria 
eidamas oras apsivalo ir suszyla pirm, 
negu ineiti In plauczlus, tai ir žinoma, 
kad per burna alsuoti yra nenatural- 
iszka Ir Invairtis ncszvarumai gauna 
proggos ineiti in plauczius. Nuo to 
vieno yra daug pavoju, bot boto yra 
ir kitu, kai kada not labai sunkiu. Kū
dikis su adenoldais beveik visuomet 
nesveria klek reikia, turi indubusia 
krutino ir nuleistus peczius, dėlto kad 

'■•jis turi sunkiai dirbti bealsuodatnas.
Veido subiaurinlmas yra kita to pase
kme. Vlrszutinlal dantis prasikisza, 
susispaudžia pro viena kita ir yra 
svtrbi priežastis, vedanti pr|e Riggso 
ligos. Kūdikiai dažnai serga slogomis, 
ingauna kroniszka nosies katara li
kai kada net nustoja užųqę||mo ir gir
dėjimo Jausmo.

Tinkamai gydant kūdikis greit pa- 
Jls pradada atgauti 
szvaruma, ingauti 

spalva ir greit pasidaro tokiu kokiu 
turi.

pažinstainais ir 
su dy Soliu, no-

su gai-

užsitraukęs da

— O Motina Szvencziausia
— tai esi priymtas! 
lesezin paszauko ievas.

Mikolelis, 
daugiau kepure ant pakauszio
ir da daugiau pradėjo svymot 
in szalis pradėjo garsoi kalbė
ti, bet “vokiszkai.”

— Karmen! benodyktnm! 
hune maul! an, cvaj, draj!?...

— O sopulingiauses Dieve! 
Sūneli m i lemas nekeik teip 
bjaurei! — paszauke tėvas nu
sistebėjas, nes mane, jog tai 
dydelis vokiszkas keiksmas, — 
sūneli, atsiduok ant valios Die
vo, jeigu buvai priymtu.

— Linder hune 
panden,

bandenl... — suriko 
siau Mikolelis.

— Ar tylėsi tu szunc snuki
— paszauke tėvas, uždengda
mas burna Mikoleliui su delnu.

Nep i k t ži od ž ia 11 k pri esza i s 
Dieva.

— Duok pakaju kūmai, — 
paszauke kaimynas ’traukda
mas tęva nuo sūnaus, — tegul 
loję kas jam ant szirdies guli, 
jeigu teip užpyko, juk žinai, 
kad vokiszkai danguje ir teip 
nesupranta.

fcrflucht!
sveiksta, 
pražudyta

savo 
sveika

sugryžo vesda- 
kuri at yda ve in 

rankas szvento Petro.
Petras 

pirmutini musu
dekavojo 
greita.

Nudžiugo at ra d i as 
tęva Adoma, 

už teip 
Adomo, už-

Sherlock u i 
atradimu 

klausdamas:
— Kaip tu ji pažinai, jog 

tai Adomas- Juk czionais dan
guje randasi milijonai vyru!

e

* • *— Lengvas būdas. Žinok io 
Petruli, kaip man garsingam 

taidetektiVui, fai no buvo teip 
sunku. Adomas ne turėjo bam
bos ir lengvai ji atradau. -F.

<
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Nedeline Ekskureija in
PHILADELPHIA

4 JUNIAUS
SpecialiszkaN Irvinas Suimtos Nakti « ♦
Isz 
Shamokin ......
Mt. Carmel .....
Ashland ..........
Girardville ......
Shenandoah ... 
Mahanoy City (Preke $3.25) 
Tamaqua (Preke $3.25) .....
Pribus in Philadelphia........

Apleis
.... 1:30
.... 1:29

. 2:21

. 2:28
. 2:00

3:16
.. 3:16 
.6:00

GRĮŽTANT—Spceialiszkas t į ei
nąs apleis Philadelphia (Reading 
Terminal) 7:30 vakare, (Standard 
Time) ta paezia diena in virsz- 
minėtas stacijas,

Tikletai geri tik diena ekskur-, 
cijos ir ant to specialiszko treino.

XVIELOXV GROVE PARKAS 
JAU ATIDARYTAS.

eS/Tb Inten.ir 
adgalios$3.50

Keturiu dienu 
ekskureija in

I

Washington, D C.

Panedeli 12 Juniaus
SU PALYDOVU

v ' *

Visi ekspensal apmokėti. Del pla- 
teNiilu Inlorniaciju raszykite in

G. O. Roper, D. F. AH
_ , XVilllamsport, Pa.

$33.75
. ( * (k j« V A , •• A A* ' *

VISI EKSFENSAI APMOKĖTI.

-t-
DANTIS

Nereikia

Dantis reikia prižiūrėti nuo pat kū
dikystes, nes atsakomas temyjimas vai 
gio nuo szio laiko turi žyme Intekmo 
ant dantų iszslpletojlmo, Kūdikis gi
msta matomai'be dantų. Nepaisant to, 
prlmlejl dantis jau beveik pilnai for
muoti po (dantų) smegenių. • Faktas, 
Jog ir po szitu pirmu dantų yra pra
džia ilgalaikiniu dantų.
czionai Ilgai apraszinet prirodymą, jog 
tie dantis negali augt kaip reikia Jeigu 
kūnas neapruplntas su ganėtinai rei
kalingos augimui medegos. 
kūdikiui reikia tokio i. .1__
drutlns kauluotas daili*,' prie kuriu pri
guli dantis. Svarbiausia yra fosforin
is rugšztlH (acid) ir augancziul kūdi
kiui nprą geresnio szaltlnlo tu reika
lingu elementu kaip piene, motinos 
piene kūdikystei, Ir karves piene vė
liaus. Augant, vaikui reiketu duot 
stiklą pieno prie kožno valgio, Ir dar 
prie to reikia taikinį valgi su miner- 
aliszku skaniu, kaip tai, vaisiu, žaliu- 
daržovu ir tyro vandens. Dantis talp- 
pat lažai plėtoja por.vartojlma, tuomet 
maistas turi but tokioj formoj, kad rei
kalaus kramtymo. Todėl reikalinga 
sz|ek tiek maisto, kuria priverstu kru
tėjimą dantų.

Tuomet, 
maisto, kuris

Augant, vaikui reiketu duot

Czlelu grudu duona, 
dziovinlai. keptos bulves, szvleži obe
liai. t. t., užtikrins gerus dantis.

SZIRD1S IR SVEIKATA.

Žmogus kuris turi silpna szirdi 
gali atlikt sunkaus kuniszko darbo, 
bet su tikamu tvarkiniu valgio, gim
nastika, t. t., szlrdis užlaikys ji iki 
senatvei.

Jeigu tud szirdes silpnumą reikia 
panaikinti stiprus gerymus ir tabaka; 
mažai gert arbatos ir kavos; reikia 
valgyt vidutin|szkai, niekuomet neval
gyt naktimi^ gaut daug szviežio oro; 
manksztytis szviėžame ore bot saugok 
susivarginiino. y w

Vaikszcziojimas ir kalneliu laipioji
mas labai gerai del sveikatos, .bet ne
sveika jeigu po vaikszcziojinui kru
tinę skauda arba stoka kvapo.

Vesk gera, czysta gyvenimą. Panai
kink visokius sujudinimus.

Jeigu stoka kvapo, arba kenti van
dens liga (Dropsy), arba jauti galvqs

no-

besisukima. neatbūtinai reikalinga at
sargios medikaliszkos priežiūros.#

Žmogus, kuris turi silpna szlrdi 
nors syki in metus turi eit pas gydy
toj del egzamino.

Neregulariszkas szirdies veikimas, 
daugeli kartu neturi ten kokios dideles 
svarbos, bet kaip kada pavojinga todėl 
medikaliszkas temijimas svarbus..

—Foreign Language Infor. Service.
* x

Visokiu Kvietku
Didžiausias pasirinkimas 

visokiu gyvu auganeziu kviet
ku del kapinu ir daržliu. Dabar 
orderuokite gyvu kvietku del 
30 Mojaus, pas O’Connor, 100 
Wi Center St. C tf.

i

PARSIDUODA PARMA.
' "H.. ...

žemes, reszta .glrria. Tifys miles nuo
7 . (t.f.)

MRS. MARY GELGOT, 
SugaT (Loaf, Pa.

Gerintis dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni.
pasirinkimą negu kitados.

Musu spceialiszkas PERT 
GLOBE peczius; viduris 18

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

Turime dar didesni ir geresni

$77:52
puikei enamelavotas

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 

. lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

gema ji i! 
kanden, 

da gar-

GUINAN’
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

fl

Naudojasi isz progos.

nemokėjo geraiJuozo pati 
valgiu gaminti. Karta Juozas 
suvalgęs visai blogai pagamin
ta vakariene atsiliepė in savo 
paezia:

— Garbes žodi duodu! Jei
gu po sziitm valgiui nesusirgo 
siu, tai isztiosu persitikrinsiu 
jog turiu struso vidurius.

— Taip! — atsiliepė mote
ris — toiku budu
turi struso vidurius, tai asz 
turecziau gauti užtektinai 
plunksna savo skrybėlei pa- 
puoszti.

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE

Merchants Banking Trust Company
—$— . .

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pra
dėjo mokėt procentą ant sudėtu pinigu.

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate 
pagelbės kada perkate namus.

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti 
skola per lengvas mėnesines mokestes arba 
teip tankei kaip jumis geriausia iszpuola 
mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tau- 
tiecziai ir pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar
ba informacijos, kada norite kur investyti pi
ningus arba pirkti namus.

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

tu savo piningus in Merchants Banking Trust 
Szita Banka žino kaip jumis^

geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

Co., Banka.
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D. M. Graham, Pres. 'I.. Eckert, Vice-P(rcs.
J. Garrahan, Attorney XV. F. Rynkewicz A. Danlsewicz, M. Gavula’1

T. G. Hornsby ’U
XV. F. Rynkewicz 

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treas.

VYRU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 3? 
metus invairias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas pa- 
einanezias nuo ncczystumo kraujo. A'tsiszaukite ypatisz- 
kai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusiszkal 
ir Lenkiszkal.

DR. KOLER -

4

jeigu tu
vidurius 

gauti Ofisos valandos nuo 9 ryte lig.5 vakaro 
Nedeliomls 9 iki 2 popiet.

* «'

- ITH'SBURGH, PA.C38 PENN AVEM

-f’.." 
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W. F. RYNKIEVICZIA
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. 

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

Z

z z z

Z; 
Z140 akierlu, 100 akieriu Iszdlrbtoa 8

Rock Glen, Pa.

R. F. D.

(t.f.)
/ 
Z 
>

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
goriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agentą W. F. Rynkieviczio. 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva t 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziamą; 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso Irj 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai.

suraszo ingaliojrmus, »

por mane nusiusti in vsas dalis svieto.;
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