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ISZ AMERIKOS
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ir tai gera, bet t a ji 
o pirko kita už 

Negalėdamas ii- 
nereikalingo 
motores, nu-

Poteriavo lyg 3 valandai nak- 
ti neduodama vyrui užmigti.
Detrpit, Mieli. — Mare, pa- 

cziule Arthuro Elliott, gal per- 
virszino kitas moterėles savo 
dievuotiszkume, per ka Arthu- 
ras dabar nori nuo josios per
siskirt paduodamas sekanezes 
priežastes: Mare nuolatos ba
rėsi ant jojo,
troeziai valandai 
nakt, praleisdavo jojo pinigus 
pirkdama sau korsetą net už 
16 doleriu, uorints turėjo hed- 
nun setą
pardavė pigei 
600 doleriu, 
giaus nukonsti 
iszlaidumo savo 
tarė nuo josios atsikratyt. Ar-
thuras uždirbinėjo ant sanvai- 
tes tiktai penkiolika doleriu 
ir radosi skolose lyg ausn.

Sudže juosius perskyrė, duo
damas Marei gera pamokslą, 
jog motere neturi daugiau isz- 
leidinet ne kaip josios vyras 
gali uždirbti.

Uždirbo $30,000 ant mun
szaines.

Omaha, Nebr. — 
Louisa Vineiquera, 23 metu, 
ana diena apreiszke sudui pri
žadėdama daugiau nepardavi 
net munszaine jeigu sudže jaja 
paleis namo, nes ji j i su savo 

30 
in laika

Mrs. Pan 
23

nos 
mažiausia 

tukstanczius doleriu 
septyniolika menesiu pardavi
nėdami mnnazaine.

wrn uždirbo

Aniolas” nužudytos< <

nuo li-
lokautu ir

erge-j
o 10 procentą nuo tuom
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merginos.
J. Kearsley, bankierius isz 

Filadelfijos kuris visokeis bu
dais suszelpinejo ir buvo geni 

del nužudytos mo-“anioleliu” 
delistes Daratos Keenan, kuria 
rado nužudyta New Yorke, ra
dosi josios kambarij(‘ kėlės va
landas priesz žudinsta. Jisai 
vra nužiūrėtas ir inkivinklio- 
tas in taja žudinsta. bet iszsi- 
suks kaip ir kiti tiirczei kurie 
draugavo su visokioms mergi
noms kurios mirė slaptingu bil
du, — pinigai nuplauna kaltes 
t uju iszt viekeliu.

Bedarbes padaro daug bledcs 
darbininkams.

Washington, D. C. Ame
rikon iszka s darbininkas pat l o
tina 10 procentą laiko per be
darbes, puse procento 
gos, procentą nuo
visokiu da rbi n i n k i sz k u 
liu, 
laikinio darbo. Isz 16 milijonu 
darbininku konia pusantro mi
lijono nedirba isz priežasties 
neturėjimo darbo, 375,000 nuo 
ligų, 160,000 per streikus, o 
1,500,000 tik dirba po kėlės va
landas. Paprastas darbininkas 
isz 300 darbiniu dienu nedirba 
70 dienas. *
Penki vaikai sudege; dede žu
vo norėdamas juos ižgialbet.
Sioux City, Iowa. - 

Babb paaukavo 
’ kada norėjo ižgialbet. 

ganezio namo 
savo brolio. Ugnis kilo nakties 
laike kada, visi miegojo ir teip 
staigai prasiplatino, jog vaikai 
gulinti ant antro laipsnio netu
rėjo laiko 
dede inszoko

Jonas 
savo gy\’asti 

isz de- 
penkis vaikus

iszsigialbet. Tada 
in deganti kam

barį, surinko vaikus ir ketino 
Įauga, kad tame 

grindis sugriuvo ir visi rado
mirti liepsnoje. Tėvai iszgial- 
bejo keturis kitus vaikus ir 
buvo Budintoja is lojo nelai
mingo atsitikimo.
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LIETUVEI UŽMUSZE DU 
VOKIEOZIUS.
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Panaudojo maszininius karabi
nus ant apmalszinimo mai- 
szaczio. Keliolika sužeido.
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ATIDARYMAS SAULT STE-MARIE KANALO DEL LAIVU.

terp Vokie- 
Lietuvei pa

1

«
Klaipeda. — Dn vokiecziai 

likos užmuszti niaiszatije ko
kis kilo czionais 
ežiu ir Lietuviu.
naudojo maszininiiis karabinus 
ant apmalszinimo maisztįnin
ku, kurie laike susirinkimą ir 
užprotestavojo priesžais pri
jungimą
(Klaipėdos) prie 
Lietuvos. Dvideszimts 
darbininkas ir kitas vokiszkas 
darbininkas ir jojo pati likos

Vienas likos
musztas o kitas sužeistas kada 

rubežiu uždrausta

- - -- - -

Didžiausia kanalas del tavoriniu laivu likos atidarytas Sault Ste-Marie 
laivu isz Didžiųjų Ežeru. O kad ledai jau sutirpo tai daug laivu dabar lauke 
perplaukime per j ta kanalu.

ISZ VISŪSZAUU
-------- .M—o ....A —.f

Bolszevikai suszaiide 28 
banditus.

Petrogradas. — Banditai 
teip prasiplatino po miestą ir 
aplinkine, jog bolszovikai 
galėdami juju 
szyt, pradėjo' juos 
Ana diena suszaude dvide- 
szimts asztuonis 
eme ant karszto darbo, 
szimtus uždare kalėjime. 
Didele baime Rosijoi — lauke 

pabaigos svieto.
Petrogradas. — Czionais 

ventojai randasi didelioje bai* 
meje. Tlkejimiszka vilnis apė
mė tukstanezius gyventoju ku
rie tiki, jog pabaiga*svieto jau 
prisiartina. Tiejei paskalai pa
sklydo isz astroiioiniszko szal- 
tinio, buk planini a Jo v i sza. isz- 
ejo isz savo kelio 
muszt su žeme.

........................ -n. ................. ............ .............. ......................... . ....................................................................... ...............

Isz Lietuviszku Kaimelio

del perplauk imu 
progos ant'

Mažosios Lietuvos 
Didžiosios 

metu

lie
ki ta i p apmal- 

szaudvt.

kuriuos su-
Kelis

(PV-

— Motiejus 
likos uždarytas 

kalėjime už tai, kad 
rnaityt savo dvieju vaiku, 
tas adgal Motiejaus pati 
o vaikus pasienio uoszve

Saint Clair, Pa.
Simanaviczius

I'fm H*H HliM .....Imlu i... .  »m h-iwiiihi> • ir-^nt-mimr----Į-1 'T - ui^-umu M —r-n III— — nr~ mill IILIU

Minersville, Pa, — Graborius
Antanas Pavlauckas 
areSztavėtas už priėmimą 
vono isz Selinvkill Haven 

palaidojimo,

sužeistais. u z-
likos 

la- 
pri-

perzenge 
per kariiunenia.

Klaipeda,
D: y).

glaudus (yksle 
pirma neapt u rėjas ant to pa.ve- 
Irnirno nuo pavietuvu kamiso- 
riu. Pavlauckas pastatė 500 do
leriu kaucijos lyg teismui. Keli 
metai adgal Pavlauckas gyve
no Malianojui.

(Raszo Donald 
Dideles riuiwci iszt.'- 

ko praejta su bota kada Lietu
vos valdžia Klaipėdoje atmetė 
darbininku unijų reikalavimus 
nupiginti maisto kainos, at- . 
steigti vokiecziu kalba kaipo 
oficialine kalbj, panaikinti ka-

nenorėjo 
Me

lui re, 
, kuri 

per sūdą pareikalavo idant Mo
tiejus duotu vaikams pinigu 
ant iszmaitinimo po 20 doleriu, 
bet Motiejus atsisakė mokėti 
tvirtindamas buk sirgo, negalė
jo dirbti ir neturėjo pinigu. Da
bar sitdas paliepė daktarams 
peržiureti Motiejų ar jisai isz- 
tikruju serga ar tik nuduoda, o 
jeigu ras ji sveiku, tgi bus lai
kytas kalėjime, pakol besutiks 
ant maitinimo savo dvieju sie
rai uk u.

Niles, Ohio. — Szis miestelis 
buvo nežinomas per lietuvius, 
bet dabar pradėjo atsirasti ir 
daugiau musiszkin, kurie mal- 
szei gyvena tarp saves. Darbai 
ezion ejna gerai ir uždarbei ne

vi su r teip ir 
samogonkos

rd stovi ir laikraszcziu cenzūra 
ir sustabdyti deportavimą dau
gelio vokiecziu politiniu prasi
kaltėliu.

Vakar prasidejes generalinis 
paliki Klaipėda Ije 

elektros ir vandens. Darbinin
kai sziandie bandė laikyti de- 
montracijas ir masinius susi
rinkimus. Juos iszvaike Lietn- 

kareiviai, knrienraįojo in 
darbininku ^Žino-^'
ma.

Sankrovos ir bankai yra už
daryti. Gubernatorius Budrys 
insake jiems ataridaryti pirma /<| 
dieny, bet sankrovininkai Btw 
sako sankrovas atidaryti iki 
nebus at steigta tvarka. Padė
tis ežia buvo kritinga visa lai
ka nuo lietuviu atėmimo Klai
pėdos isz talkininku, kadangi 
lietuviai bandė asimiliuoti vo- 
kieczius gyventojus ir rpiversti• . . • « • A • ♦

I

streikasr>

blogus. Kaip ir 
pas mus randasi 
munszaines bet lietuvei tuom 
neužsiima. Velykas perleidome 
gana puikei, 
geliui gavosi

Sugryžo isz bolszevikiszkos
Rosi jos — rado tik bada ir 

varga.
New York. — Thomas Dov

io isz Baton Rouge, Lo 
iszkeliavo in 
rojaus, sugryžo

Pagal 
eenzusinio biuro, 

pirma diena liepos 19.Terp juju 
baukierei.f" Ybslnmeriti buvo 

advokatai, daktarai, kunigai ir 
kiti ženklyvi vyrai.

Dvasios pirmutiniu dvieju mo
terių neduoda ramybes 

trecziai.
Washington, Pa. — Mrs. t Ina 

Brown, troeze motore Henrikio 
Brown innesze skunda ant per
siskyrimo nuo savo vyro jog 
tas yra per 
laikima revolverio po padusz- 
ka kada ejna gult. Brown pasa
kė buk revolveri laiko del to, 
ba jojo* dvi mirusios moteres 
neduoda jam ramybes apie tre- 
czia* moterių 
apsivedė.

nuo savo
didelis szpszka- ir

i,

■ilifV1

su kuria nesenei 
l'eipgi jam pasakė 

burtininke, buk neužilgio pa
laidos ir treczia moteria.
bar Ona yra baimėje, jog gal 
dvi mirusios motcęes turės ant 
Henrikio tiek intekmes, jog 
prispirs ji iszpildyti pranasza- 
vima burtininkes, bet t Ina da 
nomislina apleist 
vehik isz laik apleisti 
szeszka vyra.

Kalbėjo 12 valandų be 
paliovos.

Worthing, Ohio. — Sirgda- 
4‘liga plepelystes

Wiliamo Montgomery, 22 metu 
isz Logan, ketino pasiduot po 
operacije. Motere apsirgo ant 
tosios ligos 24 Morcziaus ir nuo 
tojo laiko nepaliove kalbėti. 
Apsirgo ant tos nepaprastos 
ligos po ligai influenza i. Dak
tarai nežino kaip užbėgti tam 
nenni Istancziam ka Ibejim u i.

13 metu motere paleista ant 
liuosybes.

Hagerstown, Md. — Marinto 
Kapon-Marcinkovicz, 13 metu 
pati Stepono Marcinkovicz isz 

., likos paleista 
isz priglaudos Gero Piemens 
Baltimore in kuria likos patal-

ma

rr

szi svietą ir
savo

> f pati

Steelton, Pa

3

■ -

pyta per savo tėvus už nepa
klusnumą, ir nuvežta namon.

Josios vyras likos arcsztavo- 
tas už kreiva prisiega kada isz- 
eme ženybu laismis, prislėgda
mas, buk Mariute turėjo 18 

i mietu kada su jaja apsivedė. 
Ievai apskundė Stepą už pa
vogimą Mariutės be juju ži
nios.

I

tik vienam žino- 
per szonus kelio

lika szluotu nuo geru moterė
liu katroms už daug lindo in 
akis. — N ilictis.

23 
užaugs ant 
Bus tai 52,- 

kaip p ra e j ta

Dideliu miestu gyventojai 
auga.

Washington, D. C.
apakai t ima 
tai
miestas Chicagas
2,886,121 žmonių.
833 daugiau
meta. Visam IIlinojaus valsti- 

diena U epos

no

1923je pirma 
mete bus isz viso 6,790,524 gy
ventoju.

New Yorko miestas taja die
na turės 5,927,625 gyventoju.

Jeszko jaunikio su palicije ku
ris nestojo prie altoriaus.
Pittston, Pa. — Veselka bu

vo parengta, nuotaka lauke sa
vo mvlemo idant važiuoti in 
bažnyezia, 
szvti ir

idant 
sveczei buvo supra- 

tiktai reikėjo suriszt 
porele ir viskas butu užsibaigė 
linksmai, bet jaunikis John 
Dickson isz Wyoniingo neisz- 
pilde savo prižadėjimo ding
damas nežino kur, o gal gavo 
szaltas kojas ir szeszko szirdi 
kad nepasirodo diena savo vin- 
czevonos. Tėvai jaunos ir pa
togios Onutės Rinku (lietuvai- 

nuejo pas 
va rauta ant 

Jono ir paliepė palicijei jesz- 
koti pabėgusio Jonuko. Szliu- 
bas ketino atsibūti Szv. Kazi-

Pitt stone, 
kur svodbinis pulkas lauke lie
kant rei jaunavedžio kuris ne
pribuvo ant paženklintos va
landos. Sveczei atvažiavo pas 
nuotakos tėvus iszsigore po ko- 

kožnas pas

bot jaunikis

to) isz Exeterio 
skvajera, iszeme

ISZ

miero bažn vežiojo

lis ir iszsiskirste 
savo.

kuris 
Bosijo jeszkoti 

isz tonais pa- 
liegias ant sveikatos, nuvargęs 
ir be skatiko kiszoninjo, teip- 
gi paliepė aresztavoti du so- 
viatinius agentus, kurie ji isz- 
siunte in taja prakeikta skly
pą ir apipleszima. Dovio su 
paezia ir dviem vaikais pribu
vo in Moskva, kur ji pasitiko 
Bill Haywood (kuris pabėgo 
isz Chicagos) su kapelije ir 
10,000 raudonųjų kareiviu. Per 
viena diena turėjo laimia ir 
džiaugsmo, po tam užėjo var
gas ir badas. Pati buvo panie
kinėta per soviatinius uredni- 
kus kurie stengėsi ja ja prikal- 
bvt ant laisvos meiles. Dovio 
likos iszsiįVnptas in kolonijų 
kuri ne buvo tinkama ne gyvu
liui gyventi tai yra Kamoro- 
va, o isz ten in Siberije.

Daugelis isz ainorikoniszku 
darbininku iszkeliavo in Bosi
ję per prikalbę j ima tu bolsze- 
vikiszku szuniszkn agentu, bot 
sziadion liejo graudžos aszaras 
o ir pats Big Bill apsiaszaro- 
je kad atsimena apie Amerika.

Soviatinei agentai likos 
aresztavoti name World, isz 
kur iszsiuntinejo szimtus dar
bininku, apiplosze juos nuo pi
nigu, prižadėdami jiems rusisz- 
ka „platina, anglis, pieną,-duo
na ir midų.

226 nelaimes pr amony s te j e / 
Pennsylvanijoi.

apipleszima.

agentai 
name

VOS I

Chicago. sal In

ir turi susi- •
Tikejimiszki fanatikai tvir

tina buk susidūrimas planietos 
bus tai bausme už žiidinima 
kunigu. Darbininkai ir kai- 
muoczia.i yra tosios paezios 

Kiti vela sako buk
tai liausiUe jog 
praszųlyt bolszevikiszkos val
džios, o jeigu badas ir ligos 

tai pabaiga

nuomones.
badas negalėjo

o jeigu badas 
sav„o ne padaro, 
svieto tai padarys.

Tiejei paskalai apibegineja 
kaip žaibas po 
žmonis visaip kalba 
isz to džiaugėsi,

— Lietuvis 
nininkas .Juozas Gunczoviczius 
turėjos sali u na (ir gyvenos) 
prie 1701 Milwaukee Ave., va
kar tapo nuszautas savo saliu
ne apie 2.vai. po piet. Nuszove 
ji du polieitai, kurie yra suim
ti. Kaip pasakoja žmones, abu 
policistai buvo girti ir užoje iii 
saliuna pareikalavo duoti jiems 
munszaino. Kada 
ožius pasako, kad jis

> *<

14 metu mergaite apsivedė su 
dviem vyrais.

New York. — Drauguve vai
ku aresztavojo motina 14 metu 
Leonidus Cupolos, už prikalbi
nėjimą savo dukreles idant 
iszteketu antru kart. Leonidą 
pasako Budžiui buk dvileka 
dienu ailgal apsivedė su Fredu 
Chiffu, kuris savo jauna pa- 
eziule apleido ir daugiau nesn- 
giyžo. Tada motina prikalbino 
dukrele idant apsivestu su An
tanu Cerbboto. Abudu vyrus 
myli, bet kada pirmas josios 
vyras nesugryžo namo jsžtcke- 
jo už kito. — Kokia tai galėjo 
būti motina kuri paaukavo 
savo jauna kūdiki tlol dviejų 
vyru T

Harrisburg, Pa. — Laike 
Morcziaiis menesije visokiosia 
pramonystese Ponnsylvanijoi 
likos užmnszta ar mirė nuo su
žeidimu 226 darbininkai. In 
laika triju menesiu nuo pra
džios meto likos sužeista 48,- 
305. Kasyklosia užmuszta 99, 
fabrikuosią 76, o ant geležin
keliu, strytkariu ir t.t. 51. 
Skulkiho paviete pražuvo 21. 
Kompensoiszion iszmoketa li
kusioms szeimynoms 2,270,344 
doleriu.

visa Rosi jo, 
, o popai 

nes bažnv- 
czios yra pripildytos o net per 
Velykas daug nudažiau pasiel
gė ne kaip per Kalėdas, žmonis 
ne tiek szandina isz tikėjimo 
ir Dievo kaip priesz tai.

Praloto Tickon teismas 
atidėtas.

Moskva. — Teismas praloto 
T i c k on i o, n io t ro po l i t. > 
der i o, 
Novgorodo ir kun. Gurievas ir 
kiti kunigai kuriems bolszevi- 
kai užmetineja pasiprioszinima 
priesžais valdže, o kuriu teis
mai ketino prasidėti Utarnin- 
ke, likos atidėti 
liaus.

Taja sanvaitia, kada teismai 
atsibuvines, raudonieje popai 
laikis sinodą, ant kurio atims 
kunigysta, visiems' kaltinin
kams —- pralotams biskupams 
ir kunigams. Raudonieje dvas- 
iszkieje laiko bolszcviku szali 
ir palis skelbia mokslą sovia- 
tizmo. '

Nikau-
biskupo Arszenio isz

ly g 17 A p r i-

Dirbanezios pajėgas svei- 
žmogaus yra deszimta dalis

— .A-

ko 4 

kiek arklio

■.......................... «•> »■ <►

Smarkiausia, upe. ant 
Sutlej, Indijoi

upe
s veil o yra upe 
kuri yra 15,200 pėdu augsz- 
cziau mariu ir nupuola 12,000 
pėdu in 180 miliu.

yra

REIKALINGI.

Drilerei ir lodertn prie gipso 
kasikius, 4 pėdu vein is, gera 
mokestis, Ant konįrakto ar, nuo 

« j j » a 'sztukos. Gorii namui del gyveni
mo, ir galima gauti gera burda.

United States (lypsum 
(M.l) Oakftolil.N.

Raszykite

Oawield,
’ i

Y.

G uneze vi
nimi sza i- 

no1 neparduoda ir jo neturi,"po- 
licistai iszsitrauke revolverius, 
ir paleido in ji kelis szuvius, 
užnmszdami ji ant vietos. Su
laikytas ir vienas lietuvis, ku
ris buvo tuo laiku saliune ir 
mate ikaip tas viskas atsitiko. 
Jis sulaikytas kaipo liudytojas.

New Philadelphia, Pa. —Spe
cial palicijantas Samulis su- 
musze su bile Antanu Laurinai
ti novos už tai, kad szaude isz 
revolverio, negana to sutikės 
ji kitu kartu vela gerokai ap
daužė. Steitinei pribuvo ji ap- 
malszyt.

TRUMPI TELEGRAMAI.

Rosije sudrutina savo ka-§
riszkas, laivines ir orines spė
kas rengdamasi ant kares, bet

juos vartoti lietuviu kalba ir 
Lietuvos pinigus.

Unijos, kurios yra anksztai 
susijungusios su Vokietijos 
unijomis, manoma, gauna pa-, 

kuri

Pittsburgh. — Balandžio 8 
diena L. M. D. svetainėje atsi
buvo Lietuviu Moterių Kursu 
kliubo vakarėlis. Nors draugi
jų dar jaunute, tiktai 32 nariu, 
bet vakariene, buvo puiki o ir 
koncertas nusiseko pasekmin
gai. J.Senulis paskambino ant' 
piano laike vakarienes. Kon
certas prasidėjo devinta valan
da. Viktorijų Varasziuto paszo- 
ko kulis tou dance, tai yra szo- 
ko aut kojų pirsztu ka yra la
bai sunku, o prigialbejo jai ant 
pijano Alicija Petrauckiono, 
kas publikai, labai patiko. Ona 
Lukaszoniute (9 metu) ir szo- 
ko, po tam Narasziutu ir Luka- 
fezoniute drauge szoko o p. Pet
rauskiene skambino ant piano. 
Szokikes buvo iszszauktos po 
kelis kartus. Poni Gronaviczie- 
no sudainavo kėlus puikus dai
neles o Adelaida Voncloviute 
jai prigialbejo ant piano. Ona 
Pakrosniute ir Alicijo Petraus- 
kiute grajino duota ant piano 
ir tai pirma karta pasirodė 
publikoje, bet atojteje negales 
paslėpti savo puikaus talento. 
Artistai J. Bikinas (baritonas) 
padainavo puikei kolos daine
les o jam prigialbejo ant piano 
pi'oi; J. Senulis. Koncertas ir 
vakariene nusidavė pasekmin
gai užsibaigdamas 11:30 vaka
ro isz ko visi buvo užganadyti 
ir l,auks nokantrok kito pasi- 
linksniinimo. Pittshlird'iftin

su kuom, tai apie tai negarsimr.
§ Toledo, Ohio. — Atmetus 

jojo meile, Vladas Skaluda 45 
metu nuszove ant smert naszlia 
Rože Miodžinskiene po tam 
pats sau paleido kulka in sme
genis.

§ Chicago. — Stanley Field, 
atsikratė nuo savo motores už
mokėdamas jai milijoną dole
riu. Well, milijonieriams long-' 
va atsikratyt nuo sava inote- 
riu.

j § Calcutta., Indija. — 
vietro prasiplatino provincijo- 
sia žieminėje Indijoi, smaugda
ma szimtus kas diena. Tuks- 
tanezoi apleidinoja taisos ap
linkines.

§ New Philadelphia, Pa., — 
Petronila Basgil, 17 metu, ap- 
laike žino isz Rosi jos buk josios 
dede paliko jai 700,000. Mergi
na turės važiuoti atsiimti. Yra

ir gyvena su te-

Pa

linksminimo^ Pittsbiirftieto,

ramu isz Rytu Prūsijos, 
vis dar savinasi Klaipeda.

1 Jetuva siunezia daugiau ka
riuomenes in Klaipeda, tikrin
dama, kad sukilimą sukurstė 
lelnkai, delei Lietuvos prieszi- 
nimosi tautu sąjungos nuo
sprendžiui atiduoti Vilnių Len
kijai.

tautu
i.hli f
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TRYS DALYKAI.

Trys daigtai padaro vieszpa- 
apszvietatįstos milžniszkas; 

sutikimas ir cnata.
Tris daigtai 

turtu: tikėjimas, 
padorumas.

Tris

yra žmogaus
sveikata ir

*
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dalikai daro laime: 
darbas, kantrybe ir tvirtybe. „ 

■ Tris dalikai atydaro vartus 
in prapulti; girtuoklyste, pik
tumas ir tinginysta.

Tris dalikai kuriu negalima 
ingaleti; vienybe

M
M

nusižemini.
nras ir meile Tėvynės.

Tris daigtai kurie yra szvie- 
sus kaip"saules spindulei: tei
sybe nesuterszta savžine ir mei
le artima.

Tris dalykai 
malda, 
karszcziavimas.

Tris 
dirbamos žemes, reszta miszkos naktis;

gimus ezion 
va is.

■■■

'R*

PARSIDUODA PARMOS.

Musu Lietuviu Didžiausioj 
Kolonijoj. 80 
dinkai, gyvuliu pieva, už $3,- 
000 galima inmoketi $1,000. Ki

akeriu, geri bu- galingiausi: 
pasiszven ti n i mas ir

’J®Į

ta farma 360 akeriu, 160 akeriu

li ž $4,800 ftaijnia imnoket $800 
likusius po $100 kas metas.

P. D.. Andrekus
Pentwater. Mich.

daigtai ka yra juodi 
: griekas nelaisve 

ir iszmetinejinias savžinios.
del Lietuvio

y

(Ui)

Tris dalikai 
brangiausi: ateitis spinduleis 
irnrbos. Tnvvnin ir Irnlhn
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KAS GIRDĖT
Spėjama, buk 

pabaigai meto, vieszpataus ge
ri laikai. Nieko nesiranda prie- 
fczingo idant tai gerovei užbėg
tu. Bet tiejei ka žino. sako, kad 
“didelis biznis 
ojti pirmyn, 
per vi rszine
staezia galva žemyn.

\merike lyg

turi atsargai 
nes gali užstoti 
T rove ir nuejt
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Geriausia jos negavus. Sergėtis 
gau

nama jier žmones ir daiktus; 
platinasi parvežtais isz miesto 
pyragais, obuoliais, saldainiais,

>
SU- 

Delto
ser- 

susineszimu
namais, kur kas nors 

Skarlatinai

-I
Ligą praeina irVAIKAI IR AMATAS.

•K? ■ I 'i.n

instatyma ir perei

ŽMONIŲ LIGOS.

Valdyš laiva Leviathan.
Kapitonas Herbertas Ilmt-

Masachussetls vaisi is apgar
sino duoti 
pakops geriausia duona, 
sziolikos motu vaikai Fran- 
eiszkus E. Days laimėjo lenk
tynes aplaikydamas pirma do
vana. Days yra studentu augsz- 
t esne j<* mokslai nė jo, 
iszkope gera duona kaip norė
jo, pakopė net 436 kepalėlius. Leviathan kuris priosz kare bu-

dovana tani, kuris 
Sze-

s motu
eiszkus E. Davs

o pakol

pasiseko iszkept
buvo geri a use.
daug moterių

isz.laimct do-

pakol jam 
viena kuri 
Days pralenkė 
kurios stengėsi 
vana. bet vaikas visas pralen
kė. Žmogus kartais pats 
je randa gabmna. 
nesitikėjo.

savi- 
kokio visai

tndentu miiversitotuoTerp s 
šia Rosijoi atsibuna daug sav 
žudysezin isz priežasties stokos 
maisto ir pvidereuczio gyveni 
mo. Moskvoje ntsibuna savžu- 
dinstos ant kasdieninio parod- 
ko. Valdže duoda visai maža 
užlaikyma studentams isz ko 
negali iszgy’veut, ir veluk nusi- 
žudyt ne kaip varga kentėt.

Bedrid inis telefonas atnesza 
žiu žmonių, 

let per 
Izabele

daug gero del kurrz 
jog dabar gali vi*ha 
radio. Tula
Shaibel isz Indianapoiio, Indi- 
janos, pakol turėjo ant ausu 
radio trobeles, 
bet kada nuėmė, 
dėjo kada

rir» 
mergina

girdėjo viską, 
nieko negir- 

jajam jaja kalbėjo. O 
gal ate.jte.jo su pagialba elektri
ko gydins kurezius.

Anglijos valdže stengt i už
bėgti paskalams buk atrasto- 
jas grabo faraono Tūlo, lordas 
Carnarvon mire miu prakeiki
mo, nes jisai tirire paprasta 
mirezia. Bet po svietą apibegi- 
neja paskalai buk grabe fara
ono radosi paskaitos truciznos 
nuo ko lordas Caniarvon mirė.

Atriko, kur

Vokiecziai nelekia savo au
gliu kasyklas Ruhre, kurias už
griebė Prancūzai, dabar par
gabena anglį isz 
randasi užtektinai anglių —
apie 50 bilijonu tonu. Bet ta ji 
angli sunku pargabenti isz 
teip tolimos szalies, o ir daug 
laiko užima, pakol laivas isz 
tonais atplaukė.

Rusiszkas p.drijarka Tick on 
kuris neužilgio 
priosz bolszevikiszka Ruda už 
pasiprieszinima valdžei, geidže 
labai pribūti in Suvienytas 
Valstijos, o Amerikas aproisz-

>
turės stot

ke jog ji inleis be jokiu kliu- 
Bot bolszevikai ne nori 

iszleist patrijarko isz savo na
gu, nes da su juom nesusilygi- 
no.

ežiu.

Kiek kas gali bėga isz raz- 
bai n ink i szkos bo Isze v i k i szk os 
Rosi jos, kur bolszevikai žudi- 

nckaltus gyventojus kwk 
Bolszevikai turi

kruviniausią valdžia ant sviu- 
Nesi lygina j uju valdže 

ant vieno procento kokia buvo 
už caro laiku.

Kas diena
sau smegenis kaip ižgaut mik
sa isz dugno mariu, 
gai isz paskandytu

likos paskaūdyti
x <>ki.-z

’ >s

na 
tik inmano.

to. ne

1 .

žmonis džiovina

o ypatin- 
angliszku

kils suli- 
ia Irlaii-

lyg sziain

laivu kurie 
laike kares per 
marinus pakniszcziu 
d i jos.

Apskaitoma buk tėvais ran'- 
dasi ant dugno mariu daugiau 
kaip dvidcRzimts penki milijo
nai doleriu aukso, o
laikui Užgauta aukso ant asz/- 
tuoniu milijonu doleriu, o gal 
ir likusius pasiseks iszgaut. 
Ne vienas norikas gal ir gyvas
ties neteks jeszkodamus tojo 
skarbo, bet žmogus del aukso 
noringai paszvenczin savo gy-

ley, likos pažeuklytas per val
dže kapitonu didžiausio laivo

kaipo Vaterland. 
Naujas laivas iszplauks in Eu
ropa už keliu menesiu. Kapito
nas Hartley valde pirmutini 
apginkluota pasažierini laiva 
St. Louis 1917 meto laike švie
ti nes kares ir

vo žinomas

apsigynė nuo 
daugeli vokiszku submarine. 
Naujas laivas pirma karta isz- 
plauks isz Amerikos in Europa 
l-ta diena Liepos.

i Priosz penkias deszimts me
tu, kiekvienas dirbantis vaikas 
turėjo proga iszsipjokiuti koki 

į amatu. Paprastai, jis dirbo prie 
mokinto darbininko, kuris pa- 
niszkino jum viską, apie jo ypa
tinga amatu. Jis nebuvo iszino- 
kes darbininkas pakol pilnai 
neapsipažino su amatu, 
dienose turėjome kurpius, 
rie žinojo viską 
kus, dadykus kurie galėjo sta
tyti namus, kalvius, kurio galė
jo padaryti darbo inrankius, 
kriauezius, kurie galėjo pas i ir
ti drapanas. '

Szaadieii sunku rasti tokius 
darbininkus. Bes imokinimo si
stema pranyko su maszinu in- 
vedimu. Milu vaikai užsiima 
kokiu amatu be jokio iszsilavi- 
nimo mokyklose, ir dirbtuvėse 
nėra žmonių, kurio galėtu juos 
pamokinti. Jie patys turi apsi
pažinti su savo amatu kiek 
gali. Galime lengvai 
kodėl senas amatininkas iszny- 
ko. J’as pavojus 

Paimliais

mTose 
ku

ri pie czt'very-

tik 
suprasti

vasti. Apie žmonis ka dingo su 
tais laivais, tai visai nesirupi- 
na. *

Dorskvrimai vedusiu poru, 
kurios yra neįižganadytos vie
ni isz kitu yra greitai padaro
mi, 1eip kaip apsivedimai. Isz 
snraszo pasirodo, buk kas asz- 
tunta vedusi* pora Amerike 
baigėsi su persiskyrimu, o tie
jei persiskyrimai dauginasi su 
kožna diena.

Iu laika 
szimts metu

paskutiniu dvide- 
Amerike persis: 

kyre net 7,767,4.42 poros. Kas 
metas persi skyrimą i daugina
si keturis kartus daugiau.

Pineliotas ir prakeikta pro- 
tieso.s mano pristn- 

savo gvvas-

€ 4

liibicijo
me prie atėmimo savo gyvas
ties; o gal dalwir Ims prisįoty-

— Toki raszteli paliko bu-ti.”
vusis palicijautas Kranas Stoi- 
gerwalt isz Allentown, 54 me
tu senumo, kuris nnsiszove ana 
diena. Palicijantas likos ares/z-
ta volas u ž perženg i i na 
b i c i,jos tiesu.

Kiek tai 
žrn o n iu gy va sez in n o 
priežasties tai isz kitos.

prohi-

prohibicije atėmė 
isz vienos

Gu rusas (caterpillar) suo-
da 6,000 kartu daugiau no kaip 
pats svėrė.

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

isz Lietuvos 
savo

Gal turite da 
brangu paminklu savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. 
pas mus, 
skūra ir bus geresne 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re- 
dakcije “Saules.” 
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

Prisiunskit 
o bus apdaryta in 

ne kaip

o darbas

A

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Sonthampton ant Milžinu laivo 
Vienatiniu vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka ka« Utarnlnka 
Groitaa persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkai lydėti
In Plliava 2 klesa $160.00 Kares 
In Plllava 3 klesa $100.60 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Plliavoj važiuojant 
in Southainptona Ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaitei

G r ei užtilusi laivai pasaulyje, 
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar aplelinkojo. 
UUNARD LINE, 
26• Broadway* 

New Yort.

ry* '<lk

t

priėmė ta. nisuivyuiu u pn-vi.r 
tais metais 48 valstijos pralei
do su'virsz $14,700,000 del už
siėmimu lavinimo. Valstijų )>a- 

valdžios

grasina musu 
karas nors 

sziek tiek atidaro musu akis.
Generolas Lassiter, isz Suv. 

prakalboje 
Wasbingtone sake, jog laike 
kares, kuomet naujai prisirasze 
kareiviai turėjo mti amato pa
bandymu, pasirodė, jog tik tre- 
ezia dalis visu prisiraszusiu ap- 
sipažine su savo amatu. Jis sa
ke, jog laike kares armija turė
jo lavinti apie viena ir ketvirta 
dali milijono vyru užimti armi
jos rekalavimus del 
darbininku. Nepaisant to, kuo
met kare užsibaigė, buvo reika
lavimas penkių szimtu tukstan- 
cziu vyru užimti nvairius ama
tus kuriuos armija isz keturiu 

g(‘-
r. 

iuikono- 
ve ik i a nežili pajiegu.

pabandy-

tauta.

Valstijų Armijos 
sake,

juokintu

laikyti 
k y k ilis su

milijonu reikalavo. Netoks 
ras padėjimas. Kariszka tarny 
ste yra pabandymas 
m i sz k u 
Žiūrėdami in tokius
mus 1917 metais, Amerika pa
sirodė baisiai silpna. Visur bu
vo stoka pramokintu darbinin
ku.

Kaip galime lavinti jaunuo
sius? Tik per musu vieszas mo
kyklas. Ka pirmiaus jauni dar
bininkai iszsimokino nuo pra- 
lavintu dubininku, dabar turi 
iszsiniokiutl amatu mokyklose. 
Federaliszkas Užsiėmimu Mok
slo (Federal Vocational Educa
tion) Ak tas isz 1917 m. Jau pa
ėmė pirma žygi.

Visuomenėj

gvai. Daktarai daugiausia 
szerdku gydo.
atsik artoju.

Sifilis. Visiems dabar žinoma 
ik i et a žaizda,

• . i • i • i j jHzankeriu vadinama! J 
dauginusiai,
’o kokiu 6—8 

patinimą, ypiiez priesz drėgna Runa 
orą: .rudeniu žiema, pavasari 
esti sunkiau, sausam

Raszo D-ras K. Grinius.
kad neužsikrestum. Liga 

daiktu

Reumatas sąnariu chroninis 
arba insisenejes. Iligonis < 
imi gauna tai vieno, lai kito 
nario skaudejima, kartais

liga.
Ia ž- 'kietuoju 
sa
il’d J

Prasideda
A v

lyties iidaisose. 
savaieziu inie 

raudonomis dėmelėmis 
berti, gerkle sopoti, kirkszniu, 

sziltam pažaseziu kaklo gelažvs (szasz-
o^ui esant buna geriau. Bet t ik J bandžiui j '.pakilu. Na. paprastai

skyrimai puvirszejo 
pinigus.

Tie pinigai buvo vartoti už- 
4,945 užsiėmimu mo- 

.12,280 mokytoju ir
475,858 mokinius. Yra gera pra
džia.

Priesz priėmimą 
penkios..valstijos turėjo aprūpi
nimus del amatiniomokslo sa
vo mokyklose. Duburį i n ks ama- 
tinis mokslas yra. pasekmes 
priėmimo to akto. Tik perei
tais amntiniai mokiniai pio.ki- 
niai padidėjo Iki

Yra žingeidu žnoti kaliel 
475,0Q0 amatiniu mokiniu m o-Į 
kinasi. 130,000 isz ju užraszyti] 
amatu mokyklose; 60,000 isz ju 
žemdirbystes mokyklose; 118,- 

mergaieziu lanko namu 
ruosos mokyklas; 165,000 vai
ku lanko pusiau dienos mokyk
las, kuriuos instatymai priver- 
czia lankyti.

Kuomet vaikai užbaigia mo- 
snsiranda darbus, 

jiems hutu gerai lankyti vaka
rines mokyklas, nes visuomet 
kas nors naujo pasirodo, ir jie 
turi su viskn būti ap^ipažine. 
Isz invairiu valdžios amatiniu 
mokyklu pereitais motais, 971 
buvo pusiau-laiko mokyklos. 
Apart to, buvo 1,077 vakarines 
mokyklos. Pusiau-laiko 
kyiklos buvo 228,655 mokiniai 
ir vakariuose mokyklose buvo 
113,338.

1920 gyventoju suskaitymas, 
rodo, jog 12,000,000 vaiku ir 
mergaieziu nelankė mokyklas. 
Ir pusiau-laiko mokyklose bu
vo 362,490 mokiniu.

Tos užsiėmimo mokyklos tu
ri piniginiszka verte. Sakyki
me, jog vaidai tarp 14 iki 17 
metu, kurio nelanko mokyklas, 
gautu tik deszimts centu dau
ginus ant dienos. Nors iszt.yri- 
nejinuii rodo, jog užsiėmimu 
mokslas algąs dauginus pakele, 

vai- 
morgaitos gaudami po 

centu dauginus ant 
uždirbtu $89,(1(10,000

akto,* tik

46 procento.

I

tylelėmis,.ubagais, valkatomis 
mokyklomis, b a žr ,y c i o m i s, 
si rinkimais, vagt/nais.

000

k y Idas ir

būti apsipažine.

ros sveikatos nėr.
Gvilvmas sunkokas, 

sūrios vanos, szilti vandens.
Kai kas ing;

bedirbdamas arba

apsigydoma, bot, toliau, dažnai 
praėjus, vol 

apsirtfiszkiniai
Golhsti keliems metams 

ima invniruk
— hntkakles. patinsta,

sopėjimai
yja ilgu reumatą rodytis
------ i heguleda-Į atsiranda naiktiniai sopėjimai 

mns prie lango drėgnos sienos, galvos ir kaulu, paralyžiui, ki- 
Kas nori*. reirmatn iszsigydyt. toki 
turi negyventi drėgname bute, sugedimas klausos,

Reumatas sąnariu (Rheuma- 
t išmuš 
reumatas prasideda karszcziu 

patinimu, 
toliau sąnariu tvnimni

nul

Tokiu badu, tie 2,967,651 
,kai ir 
deszimts 
dilmos, 
kas met. J r kiek kasztuotu įei

F
C

skarlatinai vieszpataujant 
gekitos bet kokiu 
su tais 
serga skarlatina. 
yiosz])atuujant neleiskite vaiku
(bent ligi 20 metu amžiaus) iu 
susirinkimus ir mokyklas.

Be to neparnirszkitx*, kad 
kamerini nukritus kartais ro
dosi vaikas jau pasveikęs, bet 
neužilgo ima tinti ir
szJrin viduriniu inkstu uždegi- 
|mas. Dėlto nors ir lengvai sor- 

reikia ligonis iszlaikyt

apsirei-
nervu, smagenu ligos 

s, regėjimo iri 
daug daug kitokiu negalėjimu. 1

11 ,H 1 |sziltame patalo bent 21 diena ir 
Į per visu tu laika neduot mėsos 

.° ir asztriu valgiu (kopūstu, bar- 
szcziii, pipiru, 
vieš konservu). GeriausiaI 

inpylimas. Bet ;

JKIOS t

artieoorum). Staigusis Liga pereina ant vaiku
; gan!

J

skaudeji-sąnariu
iriais,
mėtosi isz vieno sąnario inkilą.
Be gydymo liga

ir jiavirsta ehronnu 
insisenejusia.

ilgai žmogų 
kankina ir pavirsta chronine 
arba, insisenejusia. Pradžioj 
szios ligos dažnai gerkle skau
da, toliau gaunama kariaisto! ia u 
szirdies liga.

(lydymas daug gali gelbėti.
Riemo (Pyrosis). Tai m* liga, 

tik ženklas, kad skilvvje per- 
szties, kuri alsirugda- 

1 )lilŽ-
daug ru
ma (‘da stemple ir rykle.

prie skilvio kataro, 
gelbstisi soda arba 

magnezijos porhydrolimn (po 
kartus j^er diena

nai esti 
Daugumas

3 i 
priosz valgi.)

Rože. (Erysipelas.) Tai asz- 
skaudus su karszczin 

odos uždegimas; oda skaiseziai 
paraudus, patinus, 
raudonumas nestovi vietoj, bet 
eina tolyn, įkartais pervandra- 
voja per puse kimo, l/ma na vė
jinga, kai kas rože ir 
szta.

'Tuojau eikit prie gydytojo. 
Saldieji niežai (Psm igo). 
Iiai panaszu in niežus, bet 
noužsikreėzia; 
los ligos neima, 
gydoma liga, 
palengvint i.

Sausosios dedir vines 
riasis). Kai kurie žmones 
na ypącz ant alkiiniu 
sausu 
b I i zgąnez i a i s ž vyha i s

1 ritinėli

inis ir

tvnius ir

pasiniir

I m- 
k i t i 

ir niežu tepalas 
Bi'veik notsz- 

Gydytojai gali

(Pro
ga ii- 

ir keliu 
dedirviniu lyg žuvi<‘S 

dengtu.
sti pasimokinti amata ? Pusiau- <si m įmaniuose atsitikimuose to-

vaiku vaiku.
Sergekites tokio užsikrėtimo 

prostitucziu, kurios kuo no vi
sos užsjkreoziu sifiliu. Gydy
mas daug gelbsti, ypncz salvar- 
sano i n gysla 
gydytis reik tik pas gera gydy- 

szundaktariu

acto, silkes, žil
iai

I Py 

liga. Gvdy-1
loja, vengkite 
kurie tik apgydo 
mas ilgas, per kelius motus 

J(*i si*rgate, neužkrėskite 
tu per indus ir dasilytejimus.

II 
jau-' 
’ra- 

sidedn gerkles sopėjimu, karsz- 
cziu ir odos iszberiinu. Skarla-I 
tina gali peržydėti per 7 dienas 

poros su
visai praeiti. Bet prie 

jos prisimeta dažnai pažandžiu 
ir kaklo skauduliu, 
duriu uždegimas,

sąnariu uždegi

Skarlatina daugiausia i 
niiju liga, labui limpama. I

ir odai nusilupus po 
va i ežiu

ki-;

ausies vi- 
vii lu riu ink-

stu uždegimas, 
ir kitokios ligos 
ga sunki, 

mirszta, kiti klausos
Mbwmomv . nip. Ulin MUIB utini

II1MS
Li daugelis pasi- 

nusloja.

pieno valgiai.
Nėr ka ir sakyt, kad szioj Ii- , 

mj reikalinga gydytojaus pa
galba.

Tol i a it r bu r.

i

ROYAL MAIL
“PATOGUMU KELIAS* 

IN EUROPA
Vienos klosos kajutomin garsus *’O” 
laivai “Orbita” ir eOrdiino” duoda 
smagu kelia in Hamburgą. laiva
korte antra klesa $130. 
klcsos $103.50.

Du nauji laivai ORCA ir 0)110 
Įveža Ima, 2tra ir 3czia k lesa.

MOYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

Sanderson A Son, Inc. Agents
2(1 Broadway, New York,

arba pas vlotlnlus agentus.

Treczios

KALTIJO8AMERIKOC.
O. J LINIJA 9Broadvay, Neverk N.Y U

LIETUVĄ
PER. t iz\Mtnjp.GA.WLlAVX

1F

fI
AM D U P. GĄ.PTL1A\A 
APbZK LJEPOJQ.

Lietuvei vaduojant In Plllava aplenkia 
lenku jupflta (karidora)

Vina Ireczla klan* padalinta In kan« 
baru n ant 2« 4, C Ir S Iutu.

LITUANIA ........ 2 Mojaus
POLONIA............. 23 Mojaus

<

TIESI 
KELIONE

L
Inz New Yurko nr Philadelphia In Hambirą* 
$103.50. In Plllava $106.50. In Liepnjn $107. 
Ikz Philadelphia In New Yorkn geležinkeliu.

Krelpkitefl prie Vietiniu Agentu.
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laiko mokslas kiekvienam ka- 
sztuoja apie $21. ant metu. Ir 
jeigu tie visi vaikai ir mergai
tes lankytu pusiau-laiko mo
kyklas, valstijoms tik kasztuo
tu $62,000,000. Ir sulyginant su 
tais uždirbtais $89,000,000 |ei- 
ka pelnas isz suvirsz dvide- 
sziints tukstaneziu doleriu.

Tas užsiėmimu mokslas yra 
prakt iszkas mokslas.
priversti savo 
tas mokyklas.

—Foreign Language Infor. Service.

kiu žvyniniu dedirviniu j-anda- 
si irvisamo kūne, (lydosi iielen- r e

dau-

Szitas

m u

ATSAKYMAI.
*

“Namas, kuris moką milijonus už laipsnj.”J

instatyiup prlpmimu bė

<8>

Mishawaka Woolen Manufacturing Company;
460 Water Street, Mishawaka, Ind.

Tamsta gali gaut “Ball-Band” Batus, Himiner ir 
Lopac; spalvų baltos, raudonos arba juodos. JTemyk 
kad butų Raudona Koulys kada pirksi. Tai ženklas 
augščiausio laipsnio dirbtuves,

reikėtų 
ginus apsipažinti su tuo aktu, 

musu 
pradžia

mokslu vaikai gali vartoti dar
bo in raukius visai nežinant ko
ki ypatinga uisiemipia. Bet už

Ir tėvai 
vaikus lankyti

ne indeti jo- 
ir paimti 

s tu bos. Bet Iš tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mainose. 
Tamsta nereikalauji pirkt naujus batus dažnai ir 
Tamstai mažiau kaštuos ant pataisymų kada pirksi 
“Ball-Band.”

Geriau 
galima 
ir jojo

Padai “Ball-Band” yra skyriami ypatingai maineri- 
ams; jie žymiai išsitempia toliau negu pats viršus 
čeverykų del jo apsaugojimo ir yra taip- sunkiai 
nesinešiojami ir drūti, kad aštrus kampai anglies ir 
akmens negali jpjaut ar jplėšt jo.

M Pittsburg, 
Kita kart tamiRta pati-

f

LOPAC

I

> V u

Mainerio čeverykai su
I Ii.

*

aktas invede 
vi eszose mok y k lose 
naujos mokslo sistemos. Aklas 
insteige Federaliszka, Užsiemi- 

Mokslo Borda. ( Federal 
Board of Vocational Educa
tion). Tam bortini pavedė dide
le suma pinigu, kurie paskirti 
keturias deszimts asztuonioms 
valstijoms. Pirmais metais bu- 
vopaskirta valdžios $1,600,000, 
ir kas met ta urna augs ’pakol 
1926 m. suvirszes $7,000,000. Ir 
polam, $7,000,000 bus nuolatine 
paskirta suma.

Tie valdžios pinigai paskirti 
invairiu valstijųinvairiu valstijų možslo bor- 
dams, insteigti ir iszplatinti už
siėmimu kliasas vieszose mo
kyklose. Tos kliasos neturi but 
tik ranku lavinimo kliasos. Jau 
per daugeli metu daugelis mo
kyklų užsiėmė rankiniu lavini
mu. Bet visai atskiras dalykas 
nuo užsiėmimu mokslo. Reikia 
suprasti skirtumą. Sir rankiniu

siem’nnu mokslus pamokina ki
li i nors arnata, kaip tai, daile- 
dyb(», metalu liejimą, žemdir
byste ir t.t. Ir taip juos pamo
kina, jog kuomet užbaigiu mo
kykla gali lengvai rasti darba. 
Visi tie valdžios paskirti pini
gai praleisti tik amatu lavini
mui.

Valdžijos turi paezios pridėti 
lygina suma pinigu kiek reika
lauja nuo valdžios. Instatymas 
nereikalauja, jog valstijos turi 
imti tuos užsiėmimams pinigus 
liet su instatynv) priėmimu be
veik viso# valstijos maloniai

«

tvirtu padu

€

BALL^BAND"S. S. Sheppton, Pa. — Moto
re jeigu, neužregistravotą ne
privalo mokėti, 
sios ne in kalėjimą 
jokiu daigiu isz
patariamo nusiduot pas advo
katą o jisai jums geriau viską 
iszojszkys ir žinosite ka daryti.

R. D. Freeland, Pa. — Nega- 
lema sunaudoti nes netinka. 
Mos su Dievu, bažuyczioms ir 
kunigais n e I < o v o j a m e. 
tamista paraszyk kaip 
nuo velnio atsikratyt 
pagundų.

S. J. K. Girardville Pa. — 
Isz ta.mistos danpszimo dasi- 
prantamo, jog tbji moterėle yra 
nekalta, o per tavo užvydeji- 
ma, jaja nori apšmeižti. Kas 
terp jųdviejų buvo nežinome, 
bet pasirodo, jog nori jaja ap
šmeižti už tai, kad tau davė 
per tprla už nepadoru pasielgi
mu. Gerai padare. Danoszimas 
nuėjo in gurbą.

“Pittsburgietei,
Pa. — Kita kart tamista pati- 
raszyk ant visu danoszimn nes 
kitaip nctalpysime. Manomo, 
jog gal užmirszai., Sziame kar
te dovanokime, bet ant ntoj- 
ties neužmh'Jzkio pasiraszyti.

t

r
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ASZAROS
i:

Tamoszius pakilo sykiu su 
ve versi u, pasiėmė dalgi ir isz
ojo in pievas, braukdamas ko
jomis rytmeczin sidabrines ra- 

Einant parugių pempes
nuolat sveikino: 
k;

sas.

Imi

H

Jis atsisėdės

SAULE
f. ¥ * il

y’ 
g

s
P

IP *

jį
| i

I

f <
r' Mlii?I

‘G.vvi, gyvi, 
gyvi!“ Jis atsisėdus iszsikale 
dalgi, atsigiyžo in rugius, ku
rie savo auksines varpas nulen
kė garbino tekanezia saulute, o 
nuo joju hiro sidabrines rasos 
ant suskeldėjusio juodžemio.

Tamoszius atsistojęs pasi
pustė dalgi, galastuva už diržo 
užsikiszo ir pradėjo szienauti. 
Piemeneliai vvtartavo. Vieni 
daineles dainavo, antri szvil- 
pavo, o treti trimytas pute:

“Ty-ri-ra-ty-ri-ra,
“Kad dievs duotu gera 

paežiu,

*»

)

■j I

į; p 

t ■: I1

f
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ir rszojo in.soda. Ten sėdėjo po 
vaisiniais medžiais visi na- 
miszkiai ir kalbėjosi.

Saulute jau buvo arti laidos; 
visais vieszkeliais 
tarszkojo, barszkojo, keldami

VIRI

vežimai

baisaus kelio../-
Nesirupihk, motin -

r:- Vincai, — prabilo motina 
nueik 
ju Juozą 

mums per-

bs 
Amerikoj!

szvilpt, kaip isz pypkes ir 
—- ‘ kalbėjo sunūs, 

apimti didelio džiaugsmo, kad 
jn tėveliui kelione gerai nusi
seko. Motina lengvai nnšiszyp- 
sojo, bet in Rimu daromas jai 
paszaipas nieko neatsako.

$aulutoi stipriau 
in ledais sukaustyta žemele- 
žiaurioji žiema phsiszglino, nž- 
loisdnnui savo vieta linksmam 
pavasariui, kuriuo visa gamta 
Iguke. Grižo vasarihini pauksz- 
telej linksminti vargdienius ar
tojus, o Tamosziene vis lauko 
ir lauko antro laiszko nuo sa
vo vyro isz Amerikos, tacziaiis 
sulaukti negalėjo. Didelis rū
pesty s pradėjo ja kankinti. Ji 
per naktis užmigti nugalėjo, 
dažnai verku... Tie rupesezi^j 
ja žymiai apveikė: 
juodo ir giliai inkrito, 
tarsi vaszkas 
vo in save.

Dar praslinkus kelioms 
ji nuėjo

1 

pas— tu szunu nebijai, 
HmuR ir- pavadink 
kad jis tn laiszka 
skaityt u.

Atėjo .Juozas.
h»iii n

keistas Jaiszkobs, meldžiu 
nuims ji perskaityti I *— paduo
dama .Inisžka kalbėjo Tamo- 
szieiM'. _ ) .

— Gerai, meldžiu pnkiaušy- i ♦ jt j * '11:

pa- 
drasinaneziai kalbėjo vadas — 
jokia, nelaime ant kelio ji ne
gali isztikti. Taip, negali; ti
kėk ihnn, o asz su Tnmoszium 
— szvylpt per dhbežiy. Žino
ma, per rnbeŽin! O ko daugįįu 

laimiu-
■ l! ■ /

•— Gali nuskęsti su visu lai
vu? I

— Cha, cha, cha!... Tiek svie
to važiuoja, ir nonuskosta, o jis

| neužtenka ? - 
vaikai svajotu 
tai kas kita — 
su rumbe jos 
per nugara, ir bus Amerika!

— Ar dar ko ’trutostą.L 
mėgdžiodamas tarė Tamosziiis

tu to nepermatai. Bulves užde-1o rėtkarezinis kldrnotos aidas ims ir nuskęs. Juokas! Nejau- 
atsiliepo pu vyno. Ngktigoniai 
szaijtnvu szuviais ramu orą sli-

Nusispjauti ant tokio | drebins, kaimo szunea nulos ir 
turto priesz Amerika !... Dirbk, | vėl ramu, 
dirbk per dienas

- \ra!... Jeigu balsvu dulkiu debesius. Girde- • 
apie Amerika, josi arkliu žvengimai, ncaisz- 

*■ ;irijnri, o dabar|kios žmonių kalbos, girtu ala- 
sas ir juokai. Yieszkeliamš Ap
rimus, vasaros vakaras pasi- 

pa-1 dard tykus-ramntolis. Kainnio-
1J rc jaunimo da inos,j ■ annoniku 

žinoma, daug ko trūksta, tiį kngenimas, smuiku verksmas,

josi arkliu žvengimai, ncaisz-

senis! -Spragi line

so jaunimo dainos, armonikii

nuplysznsiarojo, duonos yra, 
rudino turi, tai jai didžiausiai 
t u K a s.

ir naktis, o
vėl klausai tvt už

burtu vakaro meliodijn; žiogo-

reikia! A ežiu dievui 
gas! i ... .. _ . _ ..." ..

Cha, cha, cha!...

gi jusu Tnmoszius toks slinkus, 
kad jis galėtu laiva nuskan
dinti ir pats savo t Tnszczias 
iszsivaizdinimas I •

— O, teisybe jis pasako,

pažvelgus
k >

Juozai, szlai tais mažas ii 
Jniszkobs,

if•• H » •»•••»•••• •• 9 t •••»•»•»•»•••••• »I •••••♦"H...
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“k N. JL

5 d. Balandžio,,1908 m. 
Sziuorni pareiszkiu/jog jusu 

vyra, Tnmqsziu Ka,zla uški, I ri- 
ju snnu ir vienos dukters tęva, 
patiko* buisi nelaime*— ’ ’

— O brangiausis!.. kasji pa
tiko? ka ežia dabar raszo, ka?.. 
— eme raudoti visi.

— Juozeli, 
Jam einant

ffil

''1

k ''VįlĮ

ylj

■i* J

Sk ra n tone, 
O j tu Pone, 

motprele atvyko,rudenio sulaukęs — nuoma pa-1 lis sodo suezirszkes, žvaigždele pridaro sūnūs.

kelione pradėti, 
nuo suolo kalbėjo vadas.
iszejus pro duris in kiemą, Ta 
nioszius atsisvoikino 
Morta, Hunais 
ria jįs labai mylėjo 
vorkonezin namiszkiu lydimas. 
Vado žirgai galvomis mosy.ka- 
vo, oro skambino brižgilomis, 
o kojų geležinėmis pasagomis 
kirto in kiemo 
ka, isz kurio 
puses ugnines žiežirbos.
akmenų paliko balti roŽai, isz 
kirsti geležiniu pasagu. Tarno 
szius insodo in vežimą, kuria 
me jau sėdėjo vadas ir spmp 
Vincas, kad palydėjus savo te 
veli. Tamoszius nuo didelio su 
sijudinimo graudžiai apsiver 
ke; jis nuo vežimo pasilenkcf 
pabueziavo visus, o Onute rail 
komis pifomes pasikėlė ir ilga1' 
buczinvo, apliedamas tevisz 

linksma gyventi., kos meiles aszaromis jos skais- 
galėsi!... ežius veidelius.

mokėjai ponui, o tau paliko padangėj sumirgės, — ežia tam- 
■ rankos, tai ir visas | naktis, visur paslaptis...

Ty-ri-ra-ty-ri-ra,
Knd ji pasiutu tarba

placzia!“
Buliai ganevose kupstus 

rauliojo, baubo. Mediniai dolis, — pasityeziodama 
bnrszkalai, varpeliai ir skardi
nes. pariszti kan’cms po kak
lu barszkojo, dzinguliavo; avys 
bliovė, žąsys gageno kiemuose, 
o piemenuku botagai pliausz- 
kejo, ir jn aidas atsiliepdavo 
beržyne. Tamosziaus plieninis 
dalgis kirto 
dinezias gulus, kurios 
pradalges, apsipildamos 
tom in aszaromis.

Jam iszvarius kelias pradal
ges, atėjo ir jo abu sunns. Ta
moszius dalgi i n smeige in že
me, apsiszluostt* savo prakai
tuota veidą marszkinin ranko
ve, pažvelgė in 
prabilo:

— Jau saulute auksztai pa
kilusi, o motinos dar nesimato 
ateinant su pusrycziais. Hm... 
kasgi gali būti?

— Turbut ji pamigo,;
saku su nils. •

— Abejotina...
—- Nekitaip ir bus, — pridė

jo jaunesnysis sunu.s.
— • tara

t 4

i i

< • ■<

ganevose 
baube.

žaliaja žolele, žy- 
virto in 

szal

namus ir lotai

« V• fi

puslotos rankos, tai ir visas
tavo metu uždarbis...

— Tikra tiesa tėvukas pasa
ko, — pridūrė sūnus.

— O, o, — tarė Tamosziene,
— dirbk, dirbk, o Amerikoj pi-1 cjau savo

zysti ji, a!
— Gal Jaronima, kuris mo-

— Na, tėvai — prabilo Ta- 
moszione, — ka-gi naujo gir
dėjai mieste?

— E, ka-gi

ka-gi

ton girdėsi, su
seno kaimyno, pa-

nigu daržines prikrautos, nuė
jai piLsipesziai su pesztuku, ir
linosas nuo darbo, kaip balau-1 ka dailiai kalbėti (pameluoti)?

— Atspėjai, jis buvo. E, ge-
Tamosziene. Į ras žmogus, duok Dievo jam

— Mama, nedaryk juoku isz sveikata, jis nesigaili goru pa- 
tevo sveiko užmanymo, — lyg tarimu žmogui.
ir drausdami kalbėjo sūnus. — O ka jis sveiko jums pa-

— Ak, ton už mariu du sy- tarė?
reikės dirbti, tai Į —Ka patarė?... 

valdyti, bet 
kurios gali

tarė

nori; ar no

— Nagi.... s
— Važiuoti in Amerika, su

pranti ?
— O, o, kurgi kvaila patari

mu nesuprasi, suprantu!...
— Tavo supratimu, jis kvai

las, bot mano supratimu — 
szvilpt isz tu purvynu ton, kur 
visiems gera,

— Galėsi szvilpti, 
Senis užsigeidė, kaip viszta po
rėti. Matysim. O ka?...
sim!...

— Žinoma, kad ton gyventi
f

Arkliai atsilsėjo, laikas 
keldamask ei dama.®

Jam

akys pa- 
( veidai, 

liepa n asz i bu

su save 
ir dukrele, ku- 

ir iszojo,

akmenini bru 
pylėsi in visa.‘

Ant

sn -
in miestą ir 

Amerikos juodais 
r

va items, 
aplaike isz 
krasztel ia i # 1 a isz ke 1 i 
nepaprasta' iszvriizda jo 
di dideliu skausmu pervėrė,

kuriuo 
s szir- 

o 
akis aszaromis apliejo, nes tas 
nepaprastas laiszkclis jai aisz- 
kiai liudijo, jog jos vyras jau 
nebegyvena sziame pasaulyj.

— Mama, ka naujo girdėjai 
mieste? gal nuo tėvelio laisz< 

žingeidžiaikeli aplaikiai?
klausinėjo namiszkiai.

— Gavap, bot...
— U, žiūrėk, mama gavo 

laiszkeli nuo tėvelio! Laiszke- 
gai kalbėjo

mama

Ii! — (Ižiangsmin
duktė.

— Bot — tose toliau dūkto 
kodėl tu mama 

nusiverkusi ?

skaityk toliau!... 
“Jani einant sunkaus darbo 
pareigas, netikėtai maszimi in 
savo krumplos pagavo >»

— O Vioszpatio!... mn.Hzinn ji 
pagavo — 
verksmu Tamosziene,

Pagalinus, gyvybes dvasia 
palikdama sudras- 

godaus ka pi ta

po H, ra uke skaitymą 
“ir 

sutriuszkino jam viena koja ir 
tiesiąją ranka. Jis gyveno bai
siose ka n ežiose 15 miliutu.

«i

ji apleido, 
kvta lavonu - 
lo auka..!“

“Pasilieku sn liustnnezia 
Jusu,

8. Pan kis.
Geri). M. Kazlauskienei, 
Lietuva.“
— O Dieve 

lis, suiro
Dabar eisim 
sku rda...

Godulio hriszkas guli ant vi
durio stalo, o aszaros visiems 
plaukia, rieda per veidus. Ai- 

ir 
po

Hzirdžia.l
T 9

i t

žuvo mano vil- 
gyvonimas, .suiro!...

katras sau, in

Viena
Nedorai apsiriko. 

Pliovojo kas ant liežuvio užėjo, 
Jog net sveczoi iszeit turėjo, 

Apie visokius niekus, 
Ir vaikus.

Vyras turėjo laukan iszvosti, 
Namon tnojaus nuvežti, 

Prie munszaihos viskas tinka, 
Jeigu motorui gerti patinka.

Tokios moterėlės reikė gailėti, 
Isz josios darbeliu nesistebeti.

I
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Sidabriniam krike, 
žmonelei labai pakrikę, 

Pradeda nerimaut, 
Naktimis staugt, 

Moterėles visai nesusilaiko 
Nekurios apkvaito.

Da sziadien apie tai užtylėsiu, 
Kita karta daugiau pagiedosiu. 

• • * *
Oj tam Miežiganė, 

Reikalinga Baltruviene, 
Ypatingai Kristelfase 

Daugiause.
Moterėlės laksto po pakampes, 
Ne atstoję ne girines lapes, 

Aplojo kožna nekaltai, 
Piežasties atranda greitai 

Apie save neapžiuri, 
Ne vaiku ne vyru nedažinri.

Jau tik iszsirengsiu in kelione,
9
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taip iszro 
gal blogos 

gnl ji

I l»lf !■ O I

dai
naujienos pas teveli?
dar nedirba? serga?...

— Nežinau jo gyvenimo pa
dėties.

Ar Pruzina laiszkeli ne
skaito?

Neradau jos namie.
U, kokiš gražus laiszkelis, — 

iszimdama džiau-

•» ■
Pilkasis knd 

liūs, sudedamas prie soklyczior 
dnm, gailiai 
suprasdamas, 
ninkas apleidžia

kiu sunkiau 
ne arklas, dalgis 
baisios maszinos, 
sutriuszkinti net ik'žmogų, bet 
ir baisiausi smaku, .los gali!...

— Taczia.us ton esti iiivai- 
riu darbu: sunkiu, pavojingu 
ir lengvi? — galima darba pa
sirinkti, koki tik 
mama ?

Tamosziene galva palingavo, 
paerne nudžinvnsia beržo sza- 
kele, szienn isz pradalges in 
vbtfw puses pažarstė, surinko 
vystarieziu geliu 
pradėjo:

— Taip yra, I 
seniams...

Tamoszius savo dalgi suvar
žė, klynoliiiR plaktuku pakali- 
nejo, atsiduso isz krutinus gi
lumos, (K 
d n ro:

— Kaip Jonu Petro laiszke 
pasakyta:

“ Paszlovinta Amerika,
“ Kad daug darbo yra,
“Kaip pažiūri in ta darba — 
“Aszareles byra,...“
— Et, kalba; kaip mažas vai

kas, — kramtydamas smilga 
atsako senis, ir pasiėmęs dalgi, 
nuėjo prie darbo, o Tamoszie
ne, susitvarkiusi puodelius, ro
tais žingsniais trauke linkui 
namu, lengvai dainuodama:

(]ž beržyno raibosios ge
gužes kukuoja, 

Linksmos vra. vasaros die
nos.

Ant stobn mėlyni karveliai 
bu ržuoja

Mus gyvenimas aszaros 
vienos...

Mat v-

plokszteli ir

bet ne tokioms
negu ežia 

— pridūrė

sku n do
kam bar i,

klot ko j,

mana vi mo 
trankosi 
pauksztis

aida's 
tarsinusikaukė, lyp 

kad jo szeimi 
namus ir sa 

vo šzeimvna ant visados.
Batai sudundėjo kieme, jr 

aidas atsiliepe sode.
— Sudiev mano szirdele!.. 

sūneliai ir

geleži no j 
norėdamas isztmkti in laisvos 
erdves.

Ta diena
t-l
■'Ibus daug goriau 

pu rvyn u s b ra i< ly t i,
Sukilo visi ir iszsiskirs- 

te, kad numigus kelias valan
das. T...........:....
pasiraivė, ranka

senus.

famoszius

pilkieji dobusiai 
pasitiko lytmeczio sknisoziaja 
saule. O ji naikino tamsa. Ton, 
kur lietaus debesiai praskry

Pribusiu in lenais su kulione 
Duosiu pipiru tiek, 

Jog nepasislėps nieks.
Isz ten telegrama gavau, 
Ir daug isz ten girdėjau, 

Bet telegrama nužiūrėjau 
Ir visko nedejan.

# • •

Jau ka balius tai balins, 
Maczian mažus ir didelius, 

Vienam miestelije,« • 
Ne bus ne pro szali,

Apsakyti ir kitu miestu lie
tuviams, 

amerikonams 
atejviams. 

Kaip ten buvo ir atsitiko, 
Nors man senei nepritiko, 
Bot kaipo smarki žmona, 

Su by tinau merginas, žinoma.

■i 4

isz ryszulio 
ges duktė.

— Ka reiszkla tie juodi laisž- 
kelio kraszteliai? — klauso su- 

. mis.

brangioj:
— pasigirdo paskn

sudiev 
dukrele!

nusižiovavo, 
pasiekė oho do, likos sidabrines rasos, kii 

visuTamosziene dar pri lips szaka, pasilonke ja, misi- tiniai žodžiai TAmosziaus. nas musu 
žysiĮa...

Vargdienio 
Aszaros!... .

jaunyste pa
— Vaikai, —• tarė Tamo- 

, — jau daug nupjovėme, 
tni galim augule ant pradalges 
pasisilsoti, kol motina ateiis su 
pnsrycziais.

■ Galim, — pritarė sūnūs.
■Hm, vienas žodis, 

Išvoliojęs ant pradalges, pra-
— ateinanti 

in Amerika...

p * šžius,

. ...

k

4

ik*: n

!W

11 III

■<, •

pa

bilo Tamoszius, 
rudeni važiuoju 
Niekas manos jau nebesu la i k y 
a? Ar geras mano planas?

— O, puikus, važiuok teveli, 
nes visa savo amžių skursti 
Lietuvoj nėra iszrokavimo...

— Ir boa be jonus, — prabilo 
jaunesnysis sūnūs, — ana Jonu 
Petras raszo laiszka isz Amuri- 
kos K-iu Julijonui, girdi, Ame
rika, tai biednuju motina ir 1.1.

Jiems besikalbant, 
motina su pusrycziais; 
siartinus tarė:

— Padek dieve!... 
iszalkote?

— Kurgi ežia neiszalksi ligi 
szio laiko. Iszalkome, kodėl ne
pasirūpinai anksezian, a?

— Ot, vyrueziai, biskoli pa
migau.

— Asz taip nnspcjan, — in- 
sikiszo sūnūs.

— O atsikėlusi žiūriu, jog vi
sos žąsys daržuose, kol asz jas 
iszgaudžiau ir 
susivėlinau.
taisykite tas tvoras, nes kitaip, 
bus po daržovių!...

— Gerai, kaip pareisim pie
tų, užtaisysim.

‘ — Ar žinai mama, ka mes 
ežia priesz jusu atėjima kalbe- 

klause jaunesnysis

atėjo ir 
ji pri-

ik r labai

su pusrycziais
Susimildami, už-

mama,

i

?■

'T

jome? —
sūnūs,

O kaip asz galiu žinoti,

c i

i

namie būdama, ka. jus kulbe jo
te!

* — Musu tėvelis ketina...
—Ka ketina!
i— Ateinanti rudeni važiuo-

l’

■S

t

|i..>
— Koi'?
*— In Amerika! Supranti?

Cha, cha, cha!
Buvęs amerikonas. Oi, senis, ka
jis neprasimnno, tai tuszti sap
nai!.,.

kur ne-

II.
sulaukėsTamoszius, su Jau Kės szv.

Petro, iszvažiavo Sziauliuosna 
iri kermosziu. Ten jis susitiko 
savo sena pažystama Jaroni
ma, kuris jam papasakojo, kaip 
jo abu sūnūs laimingi Ameri
koj; kaip jie ji kvieczia pas sa
ve, bet jis nemanas važiuoti, 
nes esąs jau personas. Jeroni
mas savo intikinanezia kalba 
Tamosziu pakele dvasioj, pas 
ji gimė noras kuogreieziausia 
apleisti savo gimta kraszta, 
Jis nesitverdamas džiaugsmu, 
pasigyrė savo buvusiam kai
mynui, 
važiuoti in ta 
Amerika...

— Brolau, 
nepražūsi; ten, 
riu kiekvieno laime laukia, tar
si angelas savo meilingus spar
nus iszsketes, — intikinanezini 
kalbėjo Jaronnnas, o Tamo
szius jo žodžiams szventai ti
kėjo. Jis, važiuodamas namo 
isz kermosziaus, maste visu ke
liu apie savo laiminga ateiti,

jog ir jis manas tuoj 
“aukso“ szali

ten nuvažiavęs 
už giliųjų ma-

kejo.
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hkyne obuoli, suvalgo ji ir nu
ėjo in soklyczia gultu. 

Jis sparėžiai
sunns

sukosi, ragin
damas sunns nepasilikti 
lanko darbais užpakalyj savo 
kaimynu. Prisiartino ir laukia
mas Tamosziaus ruduo: ražai 
margavo laukuose, pagelto me
džiu lapai skraido oro, o rude
niniai orotinkliai, panaszus in 
baltus siulus, draikos apt tvo
rų, ant sziaudiniu stogu, ant 
medžiu ir ant žemes pynėsi

su

aut sziaudiniu stogu 
ant

k rvžk rėžiais.
Tamoszius prisirengė in to

lima kelione, susitarė su vado
vu, kuris sutiko už 20 rubliu 
ji perveszti pęr ruhežiii in Vo
kietija, Vadovas Atvažiavo. 
Ratai sudundėjo kieme, arkliai 
siuprunkszte, o nuo vežimo nu
lipo jaunas augsztas vaikinas, 
mažais juodais ūseliais, laido
mis akimis, rusvo milo sermė
ga apsivilkės, žibaneziais cze- 
batais, melsvos gelumbes kepu
re ant galvos. Jis pasveikino 
Tamosziu, apžiurėjo pakinky
mus ant arkliu, kad nebūtu jie 
sugedo, pasilenkus paėmė ark
liui už pirmutines kojos, pa
lenkė ja per klupsni, pasaga 
paklibino ir vėl paleido. Tarno- < 
szius ji peržvelgus nuo galvos 
iki kojų, tarų:

— Eiva in 
me, bus geriau an( kelio. Ineje 
nusimazgojo rankas ir Nusėdo 
už stalo, ant kurio buvo pade- 

butelis degtines, siirio, 
sviesto ir juodos duonos. Visi 
iszsigero po stikleli degtines, 
valgė ir sznekucziavoRi, tiktai 
vargsze Morta asza rodama 
vaiksztinejo isz kampo in kam
pa, lyg ko tai jeszkpdama. Ma
tomai , 
kelionei valiza.

— Sn-šu-sudiev!... drebam 
ežiu balsu vos isztaro 
Ji, < 
tu, akis inbede 
ožius per lanka ir nesijudinda
ma stovėjo, tartum stulpas in 
žeme inkastas. O isz akiu stam
bios aszaros viena po kitos re 
dėjo per iszdžiuvusins žandus 
biredamos Onutei ant galyos. 
kuri stovėjo prisispaudus pri( 
savo mylimos motinos, 
mui sukantis
Tamoszius nusiėmęs kepure su
mosavo oro ir isznyko namisz- 
kiajns isz akiu; pakilęs dulkiu 
debesėlis isz už Lapkalnio pa- 

vėl susileido in ka 
esanezius ant Lap

kalnio virszunes.
Vekes tiltas sudundėjo, pa- 

siausdamas ženklą, in namisz- 
kius, kad jau ju tėvulis per ji 
pervažiavo. Tai paskutinis žen
klas. Saulute skubiai slinko už 
Lapkalnio, o balsvi debesiai 
lenktyniavo, bėgdami in vaka
rus.

M ortą 
atsistojusi szali kiemo var-

> in važiuojat!-

Ka nors bloga, — atsake 
motina.

ta

u z

važiuojam

Veži’ 
Lap kablio.

gryczia, užkasi-

gvonimas? —
K. /Jobą r t as.

sirode ir 
duogius,

III.
sulaukus nedeldie-

kaip jis ten bustas gražiai apsi
rėdęs, gardžiai pavalgos ir tiek 
tu rupescziu neturėsiąs, kiek jn 
dabar turi.

Parvažiavęs arkli iszkinko 
isz ratu, palaido ji jin ganiava,

par ko trūksta, ar duonos] o pats inejes in trioba užvalgė

j
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Net ir kndikiai pastebi!
Ir yra taip leg va visiškai is galvos paša
linti pleiskanas/ Ti(ę kelis kartun panau
dojus

Raffles
tą pleiskaną riiirtinijį priešą — ir just; 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. $vnri 
pleiskanos tuojau# sunaikina juos.
pašto ženkleliais tiesiai j iabaratoriją.

P, AD. RICHTER ft CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.
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(lojus

Seniems ir

id.

gulvos oda bus taip tyra, kaip kūdiki 
r T* M— - .

tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—

Nusipirkite bonka Ruffles savo a pliekoje &ian<l!e už 65eo arba priMiijakite 73c.

Baltic States Bankas
F ■ ll**» .......  <■—
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Priima depozitus ir moka 4%. Depozitus galime 
atsiusti per paczta. ’
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Tiesa pasakius, kaip atva
žiavau, 

pa ant vienos kojos szlubavau. 
Bet pradėjo szoktie kadaise,

Tuo ir kojos iszsitaise.
Vos ant grindų užėjau, 

Vaikinu apsiginti negalėjau.
Kaip paszokom puikei nž- 

fundino,
Ir atvedus sportelis pasodino. 

Dn polka gray t nepradėjo, 
Jau k i tąsi su galva linktelėjo, 

Kaip iszcjom,
Su perkūnais ėjom.

Vos man sziuszai nesutruko, 
Vėl prie stalo mane pasuko, 

Pripuoliau prie ženoeziu, 
Prakaituoti drožė taupiu. 

Vejai szvilpe, darėm ra ta, 
Net plaukai tuo nusikratė, 

Jau po pliriu lyg susigėdau, 
Net in kampa atsisėdau.

Plaukus apsitaisiau, 
Vėl nieko nepaisiau.

Merginos k ra i pydą mos vaik- 
Rztinejo,

Vis angliszkai kalbėjo 
Merginos in

i
1

atsiusti per paczta. c
Siunczia pinigus in Lietuva ir in visus pasaulio s 

krasztus, greitai, teisingai ir pigu kursu. c
Parduoda laivakortes ant visu linijų. c

Visais bankiniais reikalais kreipkite sziuo adresu J
BALtlC STATES BANK į

294 Eighth Ave. New York, N. Y. j
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Morta, 
nio, skubino in bažnyczia pasi
melsti, kad dievas padėtu jam 
laimingai pasiekti ta “aukso“ 
szali... Syki ji, nuėjus in mies
tą, užėjo in žygūno (pasatu) 
ir aplaike atvirute ,pasiusta 
nuo Tamosziaus isz Tilžės. Ji 
n,uejo pas Pruzina, kad ji per
skaitytu jai ta atvirute. Atvi
rutėj raszo, kad kelione visur 
gerai sekasi, paaiszkino Pru
zina, perskaiezius
Vėliaus ji aplaike laiszka isz

atvirute.

Hamburgo, k ur i ame 
vo raszoma, kad viskas gerai 
tuoj in laivu sesias. Nuszvito 
jos veidas džiaugsmu, kada ji 
pirma laiszka aplaike isz Ame- 

— Motin, kodėl tu neini prie rikos, kuriame, buvo raszoma: 
vandenyna

vargsze

ji rūpestingai tvarko 
į *

stalo! — kiauše Tamoszius.
-t- Ei, motin, sžtai ta pilna 

taurele degtines, iszmesk ja, 
praszalins nosmaguina. Grei- 
cziau, bus drąsinu, ei !...

tarė ji— Nenoriu— taro ji — taip 
neramu; szirdis skauda, gal 
priesz nelaime!,Ka dabar žino
si, kas gali atsitikti ant tokio

ii'
t«

t

t

..............................................................................          |J l| Į-W l—1^ I IMIIIII III III»

ftalutaras Ritters 
mu—y- ' •’ Jfc*—m : ».

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumui;

susigėdau,

ir-gi bu-
!

“Laimingai didiji 
perplaukiau. Esu rūpestingai 
priimtas Stasio Pau-kio, pas 
kuri dabar vieszau. Atsilsėjus 
manau greitu laiku eisiu dirb
ti in geležies fabriką.ft

— Ot, mama, tavo buvo be
reikalingai verkta: U Prapuls,
nuskęs, pražus,^ o musu teve-
. II
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su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, 

NEŽLEBOZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI, NERVI8ZKUMAS, 

NUSILPIMAS, IR T. T. \ 
♦ ■ J '

Darytas isz išbrinktųjų geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus ir 
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini*

L a. 1 _ ' * . a . * m a * » -
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ATSIRAUGĖJIMAI, mano kreivai 
žiurėjo,

Turbut man vaikinu pavydėjo, 
k Goriausi sportai palydėjo lyg

ii ii

■•i.
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mui, pataiso apetitą ir priduoda yiso gerumo, del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio taL 
reikalaukite tusiai iazmus. : z

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

/ >

į 1707 S. HALSTED ST^ Dept. 15.
L' ; b rd r ?I i J.I , '♦ 1 ■ . ’ .• i" ■ > ' .
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karo, 
Nupiszkinan tuo prie savo 

0 dvaro.
O jum bjaurybes ne gero!
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Lietuviszkas BankieriusII
ir L&ivakorcziu Agentas

i J. G. BOGDEN
4 8. Main St. Du Bois, Pa.
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SAULE
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CAPITAL ■TOOK
Bur»l«a ir Profits 353M4IA9

Maltam* antra procentą ant auditu 
ptgtga. Procentą prldedam prie jus 
pinigu i Saualo Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneeiat parodyt knygute 
ar na Mae norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryto Iki B 
popiet. Bubatomls 9 ryto iki 12 vai.

■*■***•*■■•
H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.

, Jos. E. FERGUSON, Kaalerius.

t

4
4
I

Žinios Vietines

. parapijos
Court Filn-

Isz Shenandoah, Pa.
•isz

i

■
i Ant. J. Sakalauskas

I.1ETCTT8ZKA9 GRADORIU8 
IB BALSAMUOTOJAS

F!S

r
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Laidoja kunue Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius lr mažius ui pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes aaz gailu jumis 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.
Ml E. Plas SU Mahaaoy City. Pa.
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JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Agent

Apdraudžia (Inazurlnlu) Namus, 
Tavorua, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnlea. 
Geriausiose Kompanijose

Sift W. Mahanoy Ave, Malmnoy City j 
■BNMMMHMtfaaMMmtti m*w*f i • •«•••<•»» •»♦ *«• m ?

THreslasila LietavUnka
• BANKĄ

Didele kaucija sudėta ValeU- 
loa Banko Dopartamento.
Eolu po priežiūra Valstijos, 
tslp kad pinigai sudėti mano 
Bankojo negali pražūti. Pri
lašu plsdgus saugiam palalkl- 
muL Siunčiu pinigus In vi
sas dalia svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tei kompanijų nustatytam* 

kslsoais. Parūpinu Paiipor- 
tuu keliaujantiems in Lietuva 
▼lakas daroma teisingai, grsi 
ta! ir pigiai. Raszyklto apie 
kalnas o gauslts teisinga 
atsekime. Adresavoklto:

V. LAPINSKAS
<01 W. Mahaaoy Avo^ 

MAHANOY CITY.

i
(Daktaras Juozas J. Austrą
| * LIETUVIS.
| Buvusia daktaras karitimeneje.
| • .Gydo visokias Ilgas.

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

Tuom-lalklnls ofisas randasi 
! KAZCNO APTIEKOJE.

Shenamloiili, Pa,38 S. .la rd In St.

4
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GERA PROGA PLIKIAMS I

l
♦

L ’ 1
Arnbtszka Moetls yra tikrai pasek

minga ir kas prlslune keliolika b tem
pu Ir navo adreea tai aplaikys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raszyklto 
aut ežio adreao Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Bok 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite lai ezloa progos visi kurie yra 
pua-plfklaf arba vlaal yra nuplikla. Lt.

— Mieste daug žmoni n ser
ga visokioms ligoms.

— Lietuviszkos 
teismas Supreme
delfijoi atsibus atejuanti utar- 
ninka, 
abi 
kelos, ar 
valdyti savo bažnytinius veika
lus nr trustisai.

I — Neszkite receptus pas ap- 
Miliu 
sutaisys,

szeszi advokatai gins 
puses. Y’ra tai

parapijai pripazys
paskutinis

W. TKA8KAUSKAS
PIRMUTIinS TJETUYI8ZKAS 

UABUBIUS MAHANOY CITY. PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobiliui'del Laldotuviu Krlk- 
sztlnlu, Veaellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
620 W. Centre SU Mahanoy City, Pa

CHAS. S. P ARMLET 
Beal Estate Agent — Notary Poblle 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubaa, 

mea galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koieUvojame 

randas ir telp tollaus.
BM W. Centre SU Mahanoy City, Pa. 

'*».............. ................ ..— ..... 4 ■ ------

Uotwlaakas Gnborlna

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagalbiniųk • mote ra.

Prieinamos prekes.

MB* SI t, West Spnce Street 
MAMAM0Y CITY, PA.

Bell TelSphonas No. 149

kuriu juifis ge
ba tai teiHin- 

gas žmogus. Aptieka szale Dr. 
Dunno.

tiekoi i 
riause

pranoszaPacztas pranosza vi
siems miesto gyventojams, jog 
ilginus no lauks kaip lyg I die- 

ant intaisimo priena mojaus 
dui iu paczto dvžukes arba ply- 
szius durisia. Jeigo to nopada- 

lyjf tai dienai, tai tie jei, 
dežukos, turės 

gro- 
K i rcliner,

Ini dienai, tai I io jei 
nei uri 

atėji i ant paežiu atsiymti 
matas, 
pacztoris.

r v s 
.kuri v

James

Paplaekiene isz— Poni
Gilbcrtono. scredojo buvo mu
su miestą ir prie tos progos at
lankė rodvste. .

par-— Puikus Lakewood 
kas bus atidarytas 20 Mojau s.

Mot ere Povylo Smuliga- 
gyvena neziu 
West Pine

inirszo ant savo Povvluko kad

no, 
ant

skiepu kije 
ulyezios teip

pavieszino savo lebori per rus- 
Velvkas,

kiimszezia per langa perpjau
dama gyslas.
iii Ashiando ligonbute.
pirožaste? I gi munszainos!

naku paleisdama

Moterių nuvožė 
Keno

Pradedant nuo 17 dienos 
Daktaras Hodgeps 

Mahanojuje kožua l’tar- 
įlinka. Jo ofisas randasi ant an
tro floro po 
Si reel.

April aus 
bus

No. 30 E. Centre

GIRDĖTA ISZ NETYCZIŪ.

(Ant uliczios Mahanoy City.)
Juozukas( isz New Bostoną.)

girdi tu! Jonai! kas tai yra: 
Juliana, Emma Marya, Wilhol- 
mina, Konstancys, 
Adelgumla, Henryka, Slefania.

Jonas isz (Park Place), Tai 
kas ezi Rali būti? Kalendoris

Ar

Elzbieta,

— Juozas 
William Penu 
automobiliniu namo, suzoido G. 
Geise, vaiku, kuris tiesiog už
bėgo ant automobiliaus. Paulo- 
ni paleido, nes ne buvo kalta's.

- Benas 
Monthkarmu 
gaiš atsvažiavo 
in miestą, bet teip buvo per- 
semtas munszaino, jog automo
biliu kieravojo in visas szalis 
ulyezios. Už savo kvailumą li
kos uždarytas “kuleri” o ant 

užmo- 
iszvažiavo na- 

Szenadori gana 
bet kita įkarta bus

Paulonis 
važiuodamas

Macziulskis isz 
su kitais drau- 

automol) ilium.
miestą

«t kuleri 
rytojaus pasiblaivinęs, 
ko jo bausme ir 
nio. Norints 
prakeikė, 
atsargesnis.
\ — ‘Ignotas Bukauckas ate- 

savo szA’ogori Erana 
Skarski 332Vi South Eurgeson 

ir
Franas 
cziules pradėjo su- jaja pasiel- 
ginet bolsz(‘vikiszkai. Žinoma, 
broliui szirdis suskaudėjo, jog 
szvogcris plaka kaili jojo sesn- • a b. . •

jas pas

uli. laike jojo atsilankiina 
užpykęs ant savo pa-

tei ir 
kuris baiso i

užklt>po ant szvogerio, 
aptaise Igną. Už 

t a ji darbeli Pranas likos aresz- 
tavotas ir turėjo pasirupyt 500 
doleriu kaucijos lyg teismui.

— Sziur kad jum pnginlbes 
liptiekoris Kazunas jeigu klau
site jojo patarimo ir neszite re
ceptus in jojo a plieka.

czi gali but i ? 
viso szveneziu!

Juozas. Ne teisybe!
Jonas. Nu tai kas?
Juozas. Tu kvaili, tai vardas 

naujoj gimusios Hokmderskos 
k u n i ngai kszczi ules!

Jonai. Nu tai kas! na! na!
Juozas. Girdi tu! Y’ola sėdė

joj nebageli kozoje, tris < 
l’ždaro tavo ej!^

Jonas. Nu tai kas! Cik dabar 
ir ciesorius uždarinėjo. Juk ir 
sultonu ciurkiszka už 
ei pi u — e j ?

Juozas.O!. .. . kas luto!
Jonas, ('ik žinoki kjam 

džiaugiau pavogi už innui!
Juozas. Nu tai k a m. ej! — Ej 

tu .Jonai! Reiki tau žinoe,
sultonas

x

iienas!

dare in

jisai

kad
tu bestijų ciurkiszlois
turi (ris szimeius pAicziu!

Tai tik knlora ir pasi-Jonas, 
naudoje!

Juozas. Žinomu*. . . . Nies pa- 
c;ik jam kožnu 

bobų užduoda r ozu per toriu, 
kaip manu mot imu savo seniui 
tai 1‘ainei iszrodjitu!..........

Jonas. Na, tai. kasfeik turi ir 
teisibiu!

mislyk, tegul 
užduoda

PARSIDUODA NAMAS.

Po No. 722 E. Centre St. Mali, 
(’i t y. Ant Loto 1214 per 125 pe- 

Ats’/Mzaukite ih Record- 
American Spaustuve, \V. Pine 

SL__________________________
“parsiduoda biznavi

NAMAI.

das.

Dnbeltauv&s bizinavas namas 
kuriamo rttndasi salunas ir szto 
ras, po No. 308 ir 310 W. 
tro St. M flhanoy 
tas 25 pej?62Vį pėdais, Atsisznu- 
kite ant tadreso.

NL Bekerevicžia 
310 W. Centre St.

(A. 24y k. Mahanoy City, Pa.

Cen-
City, Pa, Lo-

f

i

f

RADIO ANT ARKLIO.
John Osborno isz Filadelfijos teip priprato klausyti ra

ti kad m y-dio, jog negalėjo lie jo apsiejti ne vienos dienos.- •• . . , 
lojo jodinet toli isz mirsiu ir kad savo aparatu turoti prie su
ves. intaise anParklio radio aparato kaip aid paveikslo ma- 

. * a a a a « • a a • atome ir girdi visokius koncert us laike jodinėjimo.

4
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FARMOS! FARMOS!
Sziinet farmos vra atpigę. 

Todėl 
miestu 
senio uses 
molai kaip prigelbscziu lietu
viam insigytie geras ukes. To
dėl ir sziinet surinkau G.‘» far
inas pardavimu.

Sztai vienos apraszymas, 40 
likeriu fanna budinkai nokoki 
bet žeme gera ir lygi ir prie 
pat miesto. 2 arkini 2 karv<»s ir 
vorszei, 40 visztu. Visi ukiszki 
padargai sekios žieminei jevni 
viskas parsiduoad už $2,20(1 in-

Kita 40 akeriu 
farma. Dideli budinkai, žeme 
sunki molis, puikus sodas, kai
na $1,900 inmoketi $1,300. Tai 
yra geri barganai. 
tuojau v

J. A. Žemaitis 
K’ 1 Box 17

Fountain, Mich. Iteipgi rudo ir juodo 
TEMYKITE.
norite pastatyti ant 

kupinu koki pomninka ar kry- 
žu, da szi pavasari, tai reikę 
paduoti orderi dabar.
gražu pasirinkimą visokiu ga
tavu pomiiinku ir kryžu musu 
dirbt uveje Mahanoy
Shenandori musu ofisas randa
si tuojaus arti kupinu.

E. T. Everett/ 
(liaunas ofisas S. Third St.

(A.20) Mahanoy City, Pa.

BRANCH No 10

nesiduokit
agentėlėm.

ūkininkas

v ra 
apsigautie
Asz kaipo

ir jau 9

Naujausios Mados 
Szliperei Moterems 

ir Merginoms.
Visokio koloro skuros 

raudonu,
rudu ir juodų 
Visbkiu šaižu

kaipo tai;
$3.98

mokėti $1,200.

Raszvkite ,
(n-17)

Naujos Maudos 
Szliperei Vyrams

Lekeravotos skutos, 
juodo vici-kid skuros,

skaros

Jeigu

SZl
mPu rime

Cit v, o

P. IC ve rot t,

Dubcltava. 
Ilklet**$4.00

in

New York
Nedelioj 15 Apriliaus

Speciftlh Irvinas Snbatos naktį.

Isz '
Shamokin .....
Mt.Cannel........
Ashland............
Girardville........
Shenandoah ....
Mahanov Cit v ....v v

«

Ryto 
... 12:01 
.... 12:10 
.... 12:47 
.... 12:55 
.... 12:33 

1:16
Tamaqua ................... 1:45
Grįžtant Isz Ne iv York o nuo 
W. 23 St. 6:47, mio Liberty 
St. 7:00 ta pati vakara.

PANEDELI 18 JUNIAUS 
Specialiszka ekskurcija per 
ketures dienas su palydovu 
in Washingtona, D. 0.
Visi ekspensal apmoksti. Apie dau
ginus informacijas raszyklte pas 

G. O. Roper, D. P. A., 
Williamsport, Pa.

skuro. Rasite 
visokiu šaižu

.98

Mergaitėms liekeia- 
Szliperei

votos ir 
kitokios 

skuros szliperei,saizo 
11% iki 2 .. $2.49

-- ■ - - -    -- -  . - :■ - . ' .į -» 

DIDELE PROGA.
Del Vyru Nusilpnejusiu ant 

Lytiszku Organu.

I
'Y 1

Tai yra;

Nusilpnėjo ant lytiszku organu vyrai, 
kaip tai nervu, paliks Iszgydyti ant 
visados per vartojimu gyduolių Novo, 

galima pasakyti, eudauna 
gyduole, kurios Iszgyde jau tukstan-
czlus vyru serganeziu lytiszkomls Il
gomis. Jei esato sergantis ant lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
ke nervu, kad nustojalo vyriszkumo, 
kad esato nusllpnejusiam padėjimo, 
szaltos kojos ar kojos, galvos sopėji
mai, užkietėjimai viduriu, nevirlnhnal 
skilvio, inkstu liga arba kitos ligos 
pūsles, nemielus sapnai, baline sutikti 
žmones, kaip tai daro nekuVle, palik- 
siet Iszgydyti per vartojlma gydyollu 
Novo. Gyduoles tos in trumpa laika 
padarys jus sveikais, tvirtais ir lai
mingais, tnda-gi galima bus naudotis 
gyvenimu ir jo ^ypatybėmis. Del atydos 
kad pertikrinti jus, apio tai, kad Novo 
gyduoles ta padaro, iszslunslme jums 

I dykai kompletlszka kursą tu gydyollu, 
užtektinai ant 15 dienu, kada-gi pri- ■ 
siusite mums savo adresą ir 50c stem- i . . ... . .
kasztu už persiuntimą.
kreipti ui yda ant to, kad tai nėra maža 
dėžute, bet kompletiszkas kursas Isz- 
gydymul, užtektinai ant 15 dienu, labai 
tankel yra užtektinai Iszgydymul. Ta 
proga tik ant trumpo laiko, todėl ra- 
szykito mumis tuoj ir nelaukite, toipgi 
praneszkite kokiam laikrasztljc skai
tote szi apgarsinimo o mos Iszsluslmo 
jumis tuojaus tas gyduoles.

Novo Company, '
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y

po nil s arba Hidabru del apmokėjimo 
Praszom at-

Nesikankink su
K

Reumatizmu;
Neuralgija Strėnų Diegliu

I

t v

Skausmais Krutinėjo 
Skaudamais Muskulais

/

Patrink truputį su

Pain-Eipelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tnojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expe|leris turi 
INKARO vaisbaženklį.

------- - - .. ....f.,
K R EI PKITES PRIE DR HODG ENS 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS f 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

LUCK1
TRIKI
CIGARETTE

Geriausi
Cigaretai

HEI MAHANOJIECZIAI IR 
APLINKINEI,

Preke trijų

Szluoml praneszlu jog mano lazdlr- 
byntOH visokiu žoles preparatai, žolių, 
trukžoles, puplaiszkes Ir geriausios 
Palangos trejos devlnecps, galėsite 
gauti už numažinta preke nas: 

Mrs, K. Juszkevlczlene, 
1100 E. Pino St. Mahanoy City, Pa. 

arba tiesiog isz manės,
devlnleriu 60c. su prlsluntlmu arba 6 
už $3.30. Reikalauju pardavėju visos 
aplinkines ir duodu gera pelną. Czia 
gailina gauti visokias žol.es kokiu tilc^ 
ant svieto randasi. Žolių I 
galima gauti prlslusdami 10c stempo^ 
mis. L------  --------------------------------

‘ apraszo visokias žoles $1.00.
M. J. ŽUKATTIS.

451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

4 
katalogdU A A.

Knyga hnktarns Namuose kuri’

Žolių

SKAITYKITE “SAULE“

i H i f f

I in

■1

i

t

V 
kMAHANOY CITY bu. koiim Iliurnlkn, 

30 E. Centro SI. ant antro floro.
Ofiso vnlnndos: 9 ryte iki 0 vakare.

UODĄ SI ETIKIA DJKAI.

Margaitėms szliperei 
patentavotos ir rudos 
skuros, QQ
SMikill m>1.TO
Kūdikiams liekeravo- 
tos skuros szliperei 
saizo 3 iki 8 . 98c

...................... .... .. ........................................... ii.... .  ui .. ................

Vaikams f Szliperei 
vaikam rudi szliperei 
saizo Į iki $3.29 
saizo 9 iki 13^ $2.79

, . f 1 k

, -............... ------------------------------

i

Musu sztore gaunate 
geresni tavora 

mažesne preke
už

1

ik r
U vis

Juozas Norkus Manazierius

110 W. Centre St.

Musu szt;or6 rasite didžiausi ir geriausiAl

pasirinkinia Mahanoj' City n^ujauęios 
mados siutu del vyru, jaunikaieziu ir 
vaiku. '

Kožua siutą ka mes jumis parduodame 
atrasite tik goriausi kriaueziu darba ir 
materijola, o prekes yra labai pigios.

papuezkos,

DAKTARAS HODQENS
Phlladellphla Specialistas 

UžslKeuejusla ir Chrouissku Liga
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą lr atsakanti medlka- 
liszka gydimą, per daktare kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotus.

Jalgii esate silpni, nervlszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas szir- 
dles. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos, Iszberlmal,
dedervines ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar Štokas juma drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu 'teip tai matykite ma
ne.

Jlnmatlzmns visokiuose padėjimuo
se, telppgl isztine ir sztyvj sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimu.

Ar esate nervuoti lr trote nuodeju, 
silpni Ir nuvargo, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pallstat, pikti, Iszbllszkusls Ir 
iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkle jo, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu kataru, astma, 
dusuli,' užima* galvoje, trumpo girdė
jimo. Isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos lr speciales Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszalszkinslu kokis skirtumas, geres
nis lr daug pugelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padokavones nuo dak
taru, lojerlu lr dvaslszkuju. Tie gydl-
mal patvirtinti ir rekomendavotl per 
garslnglauBtus Europos Ir Amerikot 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgena buna 
kožna Kotvorga ir Potnyczla ir jo 
ofisas randasi po No. 44 BROAD ST. 
Oflsos valandos 9 ryte iki 8 vakare.

Naujos mados skribeliu ir kepurių
Nauji marszkinei
Nauji nektaizai.

The Levit Store
13-15 E. Centre St.

r

▼

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patartina kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperto.
Gera banka yra jpsu geriausis prietelis.
Dekite savo pinigus in

JMERCHANTS BANKING TRUST 00.
<—I—.

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. KaeijerlUBD. M. GRAHAM, Prez.

J V LEON ECKERT. Vlce-Prez.
J. H. GARIUJIAN. W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON,

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA. '

■
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