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ISZ AMERIKOS

Kuni- 
kuris nu-

Kunigas - žadintojas nusprens- 
tas ant viso gyvenimo in 

kalėjimą.
Kalamazoo, Mich. — 

gas Charles Dillon,
szove prabaszeziu kunigą Ho li
nki O’Neill, prisipažindamas 
prie žudinstos, likos apkaltin
tas ant viso gyvenimo in kalė
jimo. Savo bausme priėmė be 
jokio pasiprieszinimo 
dės likusi savo 
lojime Marquette.

i

ir atse- 
gyvenima ka-

Nubaudė paeziule ant kelio, 
negavo persiskyrimo.

Kutztown, Pa. — Jokūbas II. 
Stump, apskundė savo paeziu
le ant persiskyrimo už aplei
dimą jojo ir paleistuvavimą. 
Jokūbas pripažino sude buk 
savo prisiegelia nubaudė, pa- 
guldydamas jaja ant kelio, už
duodamas genii per sedynia ir 
tai priesz savo 18 metu dukre- 
lia kuri prisižiūri tie jo tai baus
mei, bet buvo priverstas pada
ryti idant bobelkai apmalszyt 
paleistuvinga krauja. Kokis 
tai jaunas vyrukas kuris liudi
jo prieszais .Jokūbo paezia, 
pasakė buk jam vyras priža
dėjo pirkti automobiliu už 300 
doleriu, jeigu teismą iszlaimes. 
Slidžios nepripažino Stumpui 
persiskyrimo nes 
niokoti paežiai 
dolerius ant sanvuites.

Prasti darbininkai uždirba 
po $6 antJčspos.

New York.

k ra uja.

paliepė jam 
po asztuonis

Mokestis pras
to darbininko sziadien daejo 
lyg augszcziausiam laipsniui, o 
ypatingai tuju ka dirba prie 
statymo namu, dirbaneziu su 
szupeliu ir pikiu, kasanezius 
grabes, tuneliu^ ir ant geležin
keliu, aplankydami po 75 cen
tus ant valandos, dirbdami po 
asztuones valandas ant dienos.
Szeimyna gali iszsimaityt ant 

$110.85 per menesi.
Chicago. — 

reformatoriai
apskaitineja, kiek žmogus tu
ri ižgiart, kiek miegot, kiek 
uždirbt ir ant kiek gali iszmai- 

Taigi da-

Visokį žiaunai, 
ir kiti kvailei,

Dcvyni japoniszki vaikai 
sudege.

Sacramento, Calif. — Devy
ni japoniszki vaikai pražuvo 
deganezioje mokslaineje czio- 

• nais. Tame laike mokslaineje 
radosi 74 vaikai. Pražuvusieji 
radosi ant treczio laipsnio. Bu- 1 • • • • lt* < • •vo tai misijos mokslaine teipgi 
ir vaiku priglauda. Tik viena 
lavona surasta o likusieji su
degė ant pelenu.

Mires puse valandos — adgijo.
Boston, Mass. — Kada James 

Tully mire, du daktarai nutarė, 
jog isztikruju yra miręs, nes 
szirdis visai sitstojo klibėti. 
Atėjo treczias daktaras su ko
kiais tai vaistais kuriu in- 

in krutino 
lu laika penkio- 
szirdis pradėjo 

atlikinėt savo užduotis ir Tul
ly atsisėdo, 
ros daugiau kaip 
dos. 
buvo 

jisai, 
' mirė

vaistais 
lavonui 

prie szirdies.
lika miliutu

czirkszte

norints buvo mi- 
puse valan- 
jojo žodžei 

kelinta valanda?” Sa
link nieko nejautė 

kaip mirė tiktai gardžei už
migo, neinate nieko ir nejauto 
idant in kur keitusi, nes jokiu 
pajautimu neturėjo nes mintis 
jojo buvo tuszcze.
Automobile! priežaste 14,000 

mireziu 1922 mete.
Varį- £ ‘ ‘ uneta

priežaste

Pinnutinei 
4 4

ko

IŽ
automobiiei Tuvo 
14,000 mireziu Amerike arba 
konia 12 žmonių ant kožno 
tukstanezio gyventoju. Sužeis
tųjų buvo in 40 tukstaneziu 
nuo visokiu automdlufiniu ne-nuo visokiu automdiufiniu 
laimiu.
Milijonieris užmusze tris ypa- 

tas, apkaltintas ant 6 metu.
Philadelphia.

Brock, milijonieris

mergaites kada 
isz karu ko

DU KART NEDELINIS LAIKRASZTIS uSAULEn 
LSZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIA.

PRENUMERATA KABZTUOJA:
AMERIKE: Ant viso meto >3.08. Ant puses meto |1.M 
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DIDELE VĖTRA PADARE DAUG BLEDES LOUISIANOS VALSTIJOI.

J
: :w

>>>. ■ >■

Ana sanvaite perejo didele vėtra per Louisianos valstija ir pridirbo bledes ant milijonu 
Paveikslas parododoleriu teipgi užmusze ir sužeido keletą desetku (enaitiniu gyventoju, 

miestą Pineville kur daugiausia Medes buvo padaryta.

< < duokit mums

Isz Lietuvos Lenkai žiauriai žudo ir nelai
svėn ima.
“Liet. Žin.” kor.

Kaunas. 4 i

Antanas Smetona padekavojo 
už dinsta.

Kraszto Balsas” 
pranesza, kad AnfnnaS Smeto
na rezignavo isz savo vietos 
A11 gsztoj o L i et u v os 
Klaipėdos Krasztui. Priežastis 
yra ta, kad Galvanauskas ne- 
iszpilde savo duoto žodžio, kad 
informuos Smetona apie visas 
notas liecziunczias Klaipėdos 
Kraszta ir pavelys Smetona bū
ti pirmininku komisijos, kuri 
derėsis su alijantais del Klaip<»- 
dos Kraszto statuto. Galvaiiau- 
skis pats tu vieta užėmė, 
tona gi skaito
kaltu Hymanso projekto priė
mimu ir todėl prieszininku l/ie- 
t u vos nepriklausomybes, 
ir rezignavo.

Bjaurus darbelei Lenku.
Gauta žinių apie 

M arei n k o-
Lietuvos

Komisą ri

Sme-
Galvanauska

todėl

tyt savo szeimyna. 
bar atsirado kokia tai Fioren
tina Nesbit, kuri apskaitė buk 
szeimyna neturinti tęva, susi
dedanti isz szesziu ypatu, gali 
iszsimaitvt ant 110 doleriu ir 
85 contu ant menesio. Szeimv- • 
na susidedanti isz motinos 
naszles, mergaite 16 metu kuri 
dirba ir keturi vaikai nuo 4 
IyK 19 metu. Mergaite kuri 
dirba gali ižduoti ant drapanų 
tik $6.50, o kur pauderis, szil- 
kines paneziakos ir kiti sma
gumai kuriuos merginos teip 
myli t Apie tai nėr ka kalbėt. 
Jeigu mergaite nedirba, tai ir 
keturi dolerei užtenka ant ap-. 
siredymo.

Pagal panos Nesbit tai szei- 
myna privalo ižduot: ant rau
dos $18; maisto $44.85;,kuro 
$9.75; ant užlaikymo namo 
$4.50; apredalas del szeimynos 

drapanos
$6.50; ant praleidimo $4.; nu
važiavimas merginos in darba 
$4; ant užlaikymo sveikatos 
$1.50; mokslo, pasilinksmini
mu ir t.t. $4 — viso $110.85. 
Jeigu mergaite aplaiko fa
briko po 12 doleriu ant sanvai- 
tes, tai likusius $72.85, turi 
dadet miesto suszelpimo drau
gove arba toji nevalninke turi 
uždarbiaut pardavinėjimo savo 
kimo. — Ar pana Nesbit ap- 
manste,
padaryti, jeigu butu panasziam 
padėjime. Teip, reformatorei 

riti/win vitirikna rrwltm

$13.75; mergaites

jog galėtu panaszei

prastas*

— Henry G. 
, likos ap

kaltintas nuo 6 lyg 10 metu už 
užmuszima dvieju moterių ir 

tosios iszlipo
o girtas inilijonie- 

ris važiuodamas 60 myliu in 
valanda trenkė in jeises. Daug 
liudhitoju mate atsitikima ir 
liudijo buk Brock teip buvo 
užsigeriąs, jog nežinojo ka da
ro.

Tai tau teisingysta, jeigu tai 
butu padaręs kokis
žmogelis su lizute, tai isztikru
ju butu aplaikes kalėjimu aid 
viso gyvasezio. Brock atsėdė
jas koki 
ant Ii uosy bes.
Kvailos lenktynes szokime, — 

viena pora perszoko 65 
valandas.

New York, — Visa szidi yra 
apemes ilgu szokin kvaitulis. 
Ilgu szokin rekordus daryti 
pradėta Europoj. Bet ten szo- 
kiai tęsdavosi apie para laiko. 
Bet kada tas kvaitulis pasiekė 
Amerika, tai jis perejo visas 
rybas ir visi stengiasi padary
ti vis nauju rekordu.

Sztai Houston, Tex., pasiek
tas jau 65 valandų nepaliauja
mo szokio rekordas. Mergina, 
kuri ta. rekordą padare, palio
vė szokti tik tėvams praszant.

Clevelandas yra tuo nepaten
kintas ir keliose'vietose pradė
ta siektis nauju* rekordu — 80 
valandų nepaliaujamo szokio.

New Yorke irgi bandoma pa
daryti nauju rekordu. Bet kad 
ežia policija uždraudė szo- 
kiams testis ilgiau 12 valandų

irvvasczio. Brock 
meta bus paleistas

Visi szauke: 
daugiau darbininku!

Pittsburgh, Pa. — Plieno ir 
geležio dirbtuvių locniniiikai 

szauke: 
duokit mums daugiau darbi

ninku, tegul 
vartus del atejviu, 
ninku vra didelis stokus! a

Ana diena pajicije aresztavo- 
jo czionais apie du szimtus vy
ru kurie valkiojosi po ulyczes 
be dgrbo. Sudže pasakė kas no
ri dirbti tas bus paleistas. Isz 
tuju priėmė jojo pasiulinima 
110 o likusieji nuėjo in kalėji
mą.

Tie patis fabrikantai priesz 
kare staugė idant uždaryt ru- 
božiu nes nmerikoniszkas dar
bininkas 
maisto nes per 
plauke iu Amerika, o 
staugė idant juos inleist, o tai 
del fo,'idant uumuszti mokesti 
amerikoniszkani darbininkui, 
nes grinorius dirbau konia už 
puse tiek, kiek sziadien moka.

Pasikorė ant kapo savo 
paezios.

Harrison, Wis. — Kada sar
gas vietiniu ka|)iniu apvaiksz- 
tinejo kapus, paregėjo koki tai 
žmogų aut vieno kapo, 
priėjo areziaus 
žmogus kabojo 
kuria buvo pririszias 
vylo. Buvo tai Charles Ridini, 
55 metu, kurio pati mirė nese- 
nei o 20 metu sūnūs prigėrė 
neseuei Rock upeje. Manoma, 
buk žmogus papilde savžudiils
ta. isz gailesezio netekina fnile- 
mos paezios 
naus.

Už 100 paperosu, 18 menesiu 
in kalėjimą.

Fort Worth, Tex.— William 
, juodas 
prisisavino

< r ---- ---- „ — , _,_
po visas Suv. Vaisi.
4 4

valdže atidaro 
nes darbi-

negali uždirbti ant 
daug g: :„

Amerika,
grmoriu 

dabar

Kada 
patemino buk 

ant virvutes 
ant sto-

r

ir vienatinio su-

tai szokikai susėdo in troka ir 
iszvažiavo in New Jersey vals- 
tija, nepaliaudami szokio ir 
troku važiuojant.

Chicago j irgi neužilgo bus 
surengta bandymas
ilgo szokio rekordą. .Jau buvo 
atsitikimu, kad isz nuovargio 
szokikai iszcidavo isz proto.

Bostonas. Flint. Mich.. New

padaryti

ISZ VISU SZALIU
Suszaudys 18 už vagysta 

ir kyszius.
Moskva. — Asztuoniolika 

virszininku likos 
ant suszandimo
sziu ir vagysta, kurio randavo- 
jo namus tiems, 
davo kvszius ir o
magazinus. Isz viso aresztavo-
ta szeszesdoszimts ypatų, bet 
asztuoniolika isz tuju buyo di- 
džiauseis vageis.

Vufciecziai suvalgo 500 arteliu 
kas savaitia.

priežasties 
brangenybes maisto, 

daugiau 
sau vai t i a.

Bet linas, 
dyde les 
vokiecziai

nusprensti 
už ėmimą kv-

kurie moke-
apvoginejo

Czio- 
galva

Turtinga
24 metu motore* 

ce-

ko Telderiene 
sios vyras

Arkliena 
markiu

suvalgo
kaip 500 arkliu kas

parsiduoda po 2000 
svaras arba pagal 

ainerikoniszkas pinigus po de-
szimts centu.

Baisus szturmas Korejoi.
Tokio, Japonija. — Sųbato- 

je prie pakraszczio Korėjos 
Siautė baisus szturmas kuris 
padare

Wiliamson, juodas pacztinis 
siuntinis, prisisavino szimta 
paperosu isz paczto, kurie bu
vo siunsti vienam kareiviui, 
kuriuos pats surukę. Už taja 
vagysta likos apsūdytas ai (t 
asztuoniolika menesiu in kalė
jimu.

Dvieju metu vaikas moka 
skaityt.

Philadelphia. — 
isz Pennsylvanijos universite
to surado tris vaikus kuris at- 
siženklina nepaprastu pVotu. 

‘Jack Schwabcnland, 
metu ^enumo gali skaityti lyg 
penke8(jos'4imt8, sįcaito 
abecela ir pažysta visas I i taras 
gerai. 1

MUZIKOS MYLĖTOJAMS!
Ka tik iszejo isz spaudos du 

nau j i m uzi ka 1 iszk i

penkesjoszimts

Profesorei

dvieju

Motere gyvena su dvynais, ne
žino katras yra josios vyras.

Insbrukas, Austrjje. —- 
naitinis sudže laužo sau
kaip nusprensti sunkia užduo- 
tia kuri jam džiovina smegenis. 
Užduotis yra toko: 
Mare Tcldor, 
le, apsivedė su vyru. Viena
remonije atsibuvo oiviliszkai 
o už keliu dienu szliubas atsi
buvo bažnyczioje, nes tiesos to 
reikalauje. Nuo kokio tai lai- 

suprato, jog jo
ne visados būna to 

paties budo, nes tankai persi
maino. Motere vra tosios nuo
mones, jog ji ji antru kartu 
ome szliuba. su vyro dvvnu bro- 
liu, kuris iszrodo kaip pirmas, 
nes vienas brolis turi užsiėmi
mą Bei line o kitas Viedniuje. 
Dabar 
tarė apsivesti su jaja ir 
ti kaipo vienas, 
gio ketina 
tai dabar 
nusprenstu katras 
yra josios kūdikio tėvas. Su
dže turės Initi tikru Salamonu 
idant taji veikalą užganadi- 
nanezei nusprenst, jeigu brolei 
patys neiszrisz tojo klhusymo.

Lenkai ketina užklupt ant 
Vokietijos.

Berlinas.

inilži niszkas bledes. 
Apie tūkstantis žmonių pražu
vo. Lyg sziai dienai marios isz- 
meite ant kranto kelis szimtus 
lavonu. ,.
Paliko savo turtą del geradeju.

London. — Ubagas vardu 
Richardas Love, kuris ubaga
vo per daugeli metu Suffolk©, 
mire ana diena palikdamas vi
sa savo turtą susidedanti isz 
penkiolika tukstaneziu svaru 
del tuju, kurie ji suszelpinejo. 
Atsimokėjo senelis su procen
tu del savo geradeju.

Per 4 menesius mirė 36,900 
žmonių.

Simla, Indijoj. —
komisijonierius paskelbė, kad 
maras siauezia smarkiau ir nuo 
gruodžio men. iki kovo pabai
gos mirė

Merkine.
nauja lenku Jerora 

okupuotame
miestely. ’Penai policija kovo 9 
d. žiauriai nužudė du lietuviu 
vaikinu patriotu. Priesz žudant 
pakorė už kojų ir musze lazdo
mis, paskui karsztu vandeniu 
szutino oda. Kankiniai prasze- 
si, kad juos nekankine nuszau- 
tu; bet ta dienia nenužudė, tik 
inmete in pogrindi, kur juodu 
iszbuvo visa nakti. Ryta apie 8 
vai. iszsiemes juos 
džio, 
Nuo

nyse,

isz pogrin- 
pradejo peiliais badyti, 
to abu atsisveikino su 

sziuo pasauliu. Nužudytųjų la
vonus užkasė žydo darže. Jono

Sveikatos

Galcziaus tėvas,' šhžijtojes apie 
sūnaus nužudymą, nuėjo pra- 
szyti, kad atiduotu sūnaus la
vonu, bet vargszni teko Kelio.', 
deszuntys bizūnu, nuo kuriu ir 
jaih rėik(\s be laiko su sziuo pa
sauliu atsiskirti. Žmones, regė
dami tokius lenku žiauri mus, 
meta visa savo turtą ir bėga 
lietuviu pusėn, netik jauni vy
rai, bet ir seni. Atbėgo vienas ir 
90 metu senukas.
Litai po 50 (penki dolerei).
Kaunas. — Jksziol 

szcz i a u s i as pini gas 
buvo deszims litu.
paleista apyvarton
po 50 litu (penki dolariai). Ren 

ir po szimta

aug- 
Lietuvoje 

Dabar jau 
banknotai

mano kad dvynai mi
gy ve n- 

O kad neužil- 
susi laukt kūdiki,

meldže sūdo idant 
isz dvvnu

Pagal Bres.lau

36,900 žmoniih Per 
pastaruosius 4 metus nuo ma
ro vidutiniszkai mirdavo in 
metus 14,400 žmonių.

Baidykla be galvos.
London. — Aplinkinei 

veutojai prie seno kliosztoriaus 
patėhet yra, persieniia dideliu « • a • • M •

įnirdavo
i

o-v-

baimia isz priežasties pasiro
dymo kokios tai baidykles be 
galvos, kuria mato kas nakti. 
Yra tai

, at- 
graudžei du- 
turi galvos.

visa ,

Asz Lietuvaite 
No. 14 Puuszteliui

o 
• )

veikahdoi.
Gaidos su žodžeis ant piano: 

50c. 
50c.

Kaip siunsit užsakima, siuu- 
skit drauge ir pinigus.

J. A. Žemaitis..

yra užtvenktas Lenkijos karei
viais ir civiliniais.
landa vis daugiau kareiviu at- 
gabenama. .

Visa Silezija, prisibijo Lenki
jos puolimo. Nekurie skaito, 
kad tas koncentravimas Len
kijos kariuomenes yra dalis 
Fruncijos-Belgijos pieno puo
limais priversti Vokietija pasi
duoti. Franci ja. nesenai pasko
lino Lenkijai diiug pinigu, kad 
’Lenkija galėtu sustiprinti savo 
kariuomene.

Bolszevikai suszau'de 219 
žmonių.

Tiflisas. — Georgijus respub
likoje bolszevikai suszaude 219 
politikiszku prasižengėliu, teip 
pranesza Elgin Close kuris ra
dosi suszelpimo draugavo, kuri 
bolszevikai buvo laiške kalėjime 
per 18 dienas kaip nužiūrėta

ir kas v.a-

v •

giamasi paleisti
litu.

Muszis ant rubežiaus — keli 
užmuszti.

Kaunas. — Neutraliszkoje 
zonoje atsibuvo kruvini mu- 
szei kuriuose užniuszta keli 
lenkai o daugeli sužeista. Lie
tuvei paėmė in nelaisvia pulki-

motore kuri atlanko 
senus murus kliosztoriaus 
sisoda ant muro 
šaudama, bet no
Palicije daugeli kartu norėjo

laikraszcziu, Silezijos rubežius suimti baidykla, bet kada pri- 
siartydavo arti begalvine mo
toro dingdavo jiems isz akiu.

KUK BUNA.
Paieszkau Pranu Paluciuti

paeinantis isz Suvnlkd Red., 
Seinų Aps., Leipalingio vals., 
Smaliszkos Kaimo, 
gyveno Waukegan, III.

Idžiu atsiszaukt, yra svarbus 
reikalas.

Stasys Baguszys
281 Factory St 

Luzerne, Pa.
Paieszkau savo dede Sima- 

na Bataiti, apie 20 metu kaip 
Amerike,^ gyveno po No. 75 
Beny St., Brooklyn, N. Y. Pa
einantis isz Suvalkų Red., Nau- 
miesezio Gminos, Miliskiu kai
mo. Kas apie ji žinot, meldžiu 
praneszt o gausite dovanu ant

Pirmiau
Mcl-

M

viso moto laikraszti “Saule.” 
.Jomis Antanuviezia

Alytus.
— Kovo 19 d. Podlipkiu kalnia 
puldami apsupo musu saryba, 
kuri susidėjo, isz 6 žmonių ir 
isz užpakalio užpuolė žiauriau
siu būdu juos nužudė: 5 kar
dais sukapojo ir viena sunkai 
sužeidė, belaisvon visai neimda 
mi. Daugelis lavonu.turi bent 
po deszimti durtuvo ar kardo 
žaizdų.

Sziadien, kovo 23 d. Alytuje 
bus tu lenkiszko žiaurumo au
kų laidotuves.

Perdaug isznaudotoju. o
Kaunas. — Lietuvoje turbut 

niekur kitur nėra, tiek daug vi
sokios ruszies szmugelninku, 
isznaudotoju, kiek Kaune. Czia 
jau tiesiog knibždėto knibžda 
Laisves Alėjoje, ties Bankais, 
visokiuose užkampiuose, o už 
vis daugiau turgavietėje ir vi
sur kitus ju pilna.

Turgavietėje, ypacz turgu 
dienomis visokiu szmugelnjkiu ... 
daugybe. Pro juos sunku ir 
prasimuszti per rinka,
vienas isz tu szmugelniku ne- 
sziojasi pardavimui kokiu nors 
prekių: batu, drabužiu, žiedu 
ir t.t. Kad Kaune priviso taip 
daug gatvių prekiautoju, tai 
tiek to, te sau sveiki uždar
biauja, bet dalykas tame, kad 
tu gatvių prekiautoju tarpe 
yra daug apgaviku ir tikru 
“kiszenininku,” kurie tik ir 
sukasi, kad kaip nors žmpgu 
apgavus, inbrukant * jam koki 
menknieki už gevu0fcpmigua<'O 
prie geros progos isztraukti ir 
isz kiszenes. Labai dažnai ten
ka girdėti žmonių nusiskundi
mu tu gatvių szmugelniku vi
sokiais apgavimais ir net va* 
gystemis.
Draudžia raszyti ir skaityti:
Szvenczioneliai. (Szvenczio- 

niu ap.) Vietos slaptosios po
licijos agentas Moskva pasi
kvietė viena P. sodžiaus gyven
toja ir emo klausinėti, kas ra-

“Gar-
Atsakius, jog nežinąs, emo 

visaip bauginti. Nieko nepe- 
szes Moskva, uždraudęs skai
tyti ir raszyti in laikraszczius, 
pilieti paleido.

Kiok-

szo korespondencijas in 
sa.”

Butu sudegimą kad tai butu 
senoviszkam laike.

progim-Utena. — Vietines 
nazijos mokinys B. T. jau an
tra karta sukelia daug kalbu 
Utenoj. Tai nepaprastas lunati
kas, kurs miegodamas visai są
mojingai szneka,
merktomis akims skaito. Boto 
kambary, kur jis esti, keliama

žaidžia, už-
ninka lenkiszko sztabo. Lietu
viu teipgi keli žuvo ir sužeista.

triuikszmas, mėtoma smehu, vi-

■#

f
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įimis, sagucziais, tinko užmo
tais etc. Visokie szposai szita
me atsitikime neturi vietos.

I Kas, kokios jėgos meto tai kam 
barih — lieka kol kas paslap
tis.

Atatinkamiems
tams yra proga pajeszkoti slap 
tingu jegu.

Senoviszkuosia laikuosia to-

Į
i-
I

I

specialis-

| kia liga priligindavo prie vel-

,.y
I

Milijonierio sūnūs dirba
hotelije.

New York. — Sztai yra Ka- 
kuris tar-rolius E. Bergson, 

naujo Waldorf Astoria hoteli- 
jo, norints jojo tėvas yra. mili
jonierius ir pildo dinsta augsz- 
to virszininkp hotelinio biznio 
Karolius sugryž in tėvyne kur

nio apomima, bet sziadien ki
taip ant to daktarai žiuri. Ki
tados degindavo tokius ligo
nius.

. Parapijonys susipesze.
rraurage. — Kovo 19 d. evan

geliku parapijos susinkime in 
vyko kruvinu Susirėmimu. Pa
ra pijonu dalis jau nuo senai 
praszo kito klebono, nes esa
muoju kun. Vimer’iu nepaten
kinti, tatai kovo 19 d. tarp kle
bono 
ninku,

szalininku ir jo prieszi- 
isztiko pesztynes. Yra 

keletas sunkiai sužeistu. Tas 
'į tiesusiprtimas ir susimuszimas

ll1'

M
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SAULE

KAS GIRDEI |
Po visa Amerika užstojo tik

ri auksinei laikai, gerove pra
deda žydėt, darbu in vales, pi
nigėliu pas kožna, fabrikai pa
kelinėje darbininkams visur 
mokesezins, nes darbininku 
stokus, o 
žinoję, ba rubežius uždarytas 
ir tik iuleidže kas metas pa
skirta dali. Norints gerove vi
sur, bet ir brangenybe nepa
liauna, nes maistas ir drapa
nos visai neatpigo tik 
brangsta. Sziadien prastas dar
bininkas uždirba daugiau ne 
kaip žmogus, kuris sėdi kance- 
larijoi ir džiovina smegenis už 
daug mažiau ne kaip tas, ka 
dirba szeszes ar asztuonJs va
landas ant dienos be jokio džio
vinimo smegenų, 
dirba sunkei, 
darbui, o 
dirba su smegenimis ne turi 
niekados pasilsiu.

Bet toji gerove 
laikai ne ilgai trauksis, 
gal už meto galime turėti to
kius blogus laikus kaip szia
dien yra Europoje. Todėl tie
jei, ka sziadien uždirba gerai, 
tegul atsimena ant 
juodos va landos, nes 
teip bus kaip sziadien. Czedin- 
kite kirk galėdami, nes atėjus 
blogiems laikams iszmetinesite 
pats sau už savo kvailumu.

s, nes 
isz Ku ropos

daug mažiau

nentva-

vis

nes tas, ka 
pasilsi po 

tojo žmogaus, kuris
turi

ir auksinei
nes

atejties ir 
ne visada

Amerikas ne inleis paezia 
rusiszko soviatinio prezidento 
Kaleni no, nes tokiu budu nori 
parodyt savo neužganadima 
prieszais bolszevikus už juju 
nedora pasielgimu su dvasisz- 
kais — 
kas ne nori.

Amerikas pradėjo neapkenst 
bolszeviku ant visos linijos, o 
net ir paszelpine draugavę ku
ri suszeipineje 
gyventojus Rosijoi, bus sulai
kyta, nes bolszevikai naudoje 
paszialpa del saves o ne del iž- 
badejusiu. Amerikas nusiuntė 
milijonus Jonu kviecziu del iž-

ne

tokiu svecziu Ameri-

ižhadejusius

bade jusi u, 
davinėja juos kitiems už auksa 
kalbėdami buk tai juju kvie
čiai. Tokios apgavystes ame
rikonai nenukens ir ketina visa 
paszialpa sulaikyt.

o bolszevikai pav

Ana diena San Franciske li
kos padėta in banka 25 dolerei 
ant procento. Tie jei pinigai 
turi pergulet banke per keturis 
szimtus metu, jeigu tasai ban
kas užsilaikys per tiek metu. 
In laika tuju keturiu szimtu 
metu tiejei dvideszimts penki 
dolerei užaugs ant daugiau 
kaip szesziu milijonu doleriu. 
Pinigai yra užraszyti del bib- 
liszko instituto Garetto.

Yra tai pirmutinis panaszus 
būdas sudėjimo pinigu ant pro
cento ant tiek metu. Žinotina, 
jog pinigai sudėti ant procento 
greitai anga ir pasidaugina, o 
kas turi kantrvbia ir mano il
gai lankti, tai nusistebys kaip 
pinigai pasidaugina 
la i ka. _________

Norints nevidninkvste Amcri- 
ke senei dingo, 
buk Floridoi da neisznvko 
valninkvsta. Nesenai atsibuvo 
teismas už žudinsta jauno žmo
gaus Martino Taberto isz 
North Da kotos, kuri dažiureto- 
jai kalėjimo teip suplakė prie 
i 4 stulpo” 
mirė. Floridos valstija kalėji
mai paraudavome kalininkus 
ant farmu, fabriku, kirtimo 
medžiu ir kitur. Locniniukai 
abazo kuriame jaunas Tabert 
dirbo prasikalto už koki tai 
maža nepaklusnumą ir už tai 
likos ant mirties nuplaktai. 
Argi kas girdėjo, idant lais
vam sklype atsibuvinetu tokie 
dalykai.

n

in koki

bet pasirodo 
ne-

jog in kėlės dienas

Hotelije Biltmore New Yor
ke bus intaisytas altorius ir 
maža koplytėlė idant sveczei 
galėtu malszei pasimelst kada 
mato tame reikalą. Kiti dideli 
hotelei ketinu ejti pedsakiu 
Biltmore ir teipgi invest i kop- 
lyczeles del svccziių

SKANDALAS KARIUOMENEJE.
Pulkauninkas (’ongcr (anl kaireses) apšmeižė labai ka

pitonu Randle (ant tiesios) ir jojo paezia. novos už neniaiida-
gu pasielgimu.

kariszka teismą
l’ž taji apsmeižinia-kapitonas Randle inncszc 

tiesiog in Wasliingtona. Visi pa- 
cjna isz Fort Sam Houston, Teksu.
skunda in

korespondentas
Imk Lie-

•toF*W"

VAIKU TIESOS.
Ii ' R j

, 'į
apk aibe t tru-Czioii norimo 

puti apie vaiku tiesas. Girdime 
ne

tiesas, bet vaiku 
tiesas nieks nepaiso, 

pirjniaus 
tiesu. Jeigu turi 
yra neišsivystė

dnug apie vyru tiesas, j r 
ma, moterių

ar
>

.jog

Pažiūrėkime 
vaikai turi 
tai j u tiesos 
vyru tiesos.

(lai visi sutiks su tuom,
vaikas turi tiesas gyventi. Bet 
kadangi per daugeli jaunystes 
metu jis del .saves negali iszsi- 
rinkti kas jam reikalinga, yra 

kas nors jam pa
rinktu viską kas del jo gero 
tinkamiausja^lr kuomet jo gy
venimas prasideda, svarbu jam 
turėti tvirta kuna*. Ir tokiu bii- 

mes sakysime

svarbu, jog

jog vaiko 
tiesa yra turėti tvirta 
Pradėti,, jis turi tiesa 

Todėl nuo tėvu 
atsakomybių.

e# ŽMONIŲ LIGOS.
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“ Vienvlx'.s” 
isz Kauno pranesza, 
tuvos Atstovvbes rasztine Xe\v 
Yorke likos panaikinta ir visi 
tos raszt\ nes valdininkai drau
ge su Dr. J. Bielskiu likos pra- 
szalinti. Visas Lietuvos Bonu 
biznis bus pavestas Baltic Sta
tes Bankui Xcw Yorke.

Prohibicijos aukos su kožna 
diena didinasi, 
tekia savo paprastos 
ir gi'ro
dot i visokes truciznas, 
yra daug

aluczio,

nes žmonis ne- 
gnzutes 

pradėjo nau- 
kurios

a rszesnesdaugiau 
ne kaip arielka. Visokį prasi-

r>

miestus, kaimus

PAVASARIO VAISTAI.)

savaites, szimtai
prieszin-

ženjrimai po
ir miestelius platinasi stebėti 

jaunieji naudoje taisės 
baisia pasekmia, 

nemoraliszkumas augu su kož
na diena o mergaites < 
biniu budu in pragaru.

s Iszmintingi žmonis kanecz 
spiresi idant valdže praszal i li
tu prohihicije. Ant Susirinki
mo American Legion Filadel- 
fijoi, sudže John K. \Valsk sa-

“Konstitueije sklypo yra 
kaip drūtas mūras, 
tiesos kaip prohihicije nusilp
nina musu konstitucije, jeigu 
žmonis vra tosios nuomones *
jog tiesos yra negeros, tai turi 
tiesa jaises atmest i per balsa
vimu.” Visi sudžiui pritarė ta
ji užmanima.

New Yorki 
rasztininkai i

nai, 
truciznas su

ejna zul

ke:

yra

bet tokios

:* studentai ir 
nutarė 'panirsti 

savo mokslus ir imtis prie kas
dieninio darbo nes sako, kam 
tas mokslas ir rasztininko dar
bas, jeigu 
pleisteris ir

o prie smegeninio

sziadien mulorius, 
kiti darbininkai 

uždirba ant dienos nuo 10 Iv 
15 doleriu, 
darbo žmogus turi sunkei dirb
ti’už 35 dolerius per visa san- 
vaitia.

Daugelis mokytoju, profeso
rių o* ir kunigu 
užsiėmimus o ėmėsi prie amat-
ninkystes uždirbdami du kart 
tiek kiek uždirbdavo.

pamėtė savo

In kelias 
motinu bandys savo 
gams vaikams duoti pavasario 
vaistus, papraseziausia siera su 
sirupu. Tukslancžiai kitu 
t i nu iM'tikedamos in tas 

gyduoles,
bonka Dr. Pinks Purple Pellets 
arba kitokius 
riuos nieko nežino.
atsitikime, tos motinos vartoja
siera nes ju moeziutes ta dare, 
antrame atsitikime, tik todėl, 
jog tiki in ka praneszinias ant 
bonkos sako.

Yra teisvbes, 
Ii geriaus dirbti

viszkas

mo
st'n o- 

nusipirks

vaistus apie ku- 
Pirmame

,iog žmogus ga- 
i ir sunkinus 

szaltanu' ore. Jis gali suvartoti 
dauginus protiszku, fiziszku ir 
nerviszku spėkų negu sziltame 
ore. Žiemoj žmones per mažai 
miklinusi, ir praleidžia per 
mažai szviežame ore. Yjiatingai 
per pereita žiema mes perdaug, 
laiko praleidome viduje, szil- 
tuose kambariuose su 'uždary
tais langais ‘ ir uždarytoms du
rims. Su pratsa ventilacija. Ir 
todėl turime gerai apsipažinti 
su kūno nnvarginm ir kode! 
reikia valgyti dauginus vaisiu 
ir daržovių. Ir su noru pasilik
ti lauke.

Mes tuos jausmus vadiname 
pavasai’io liga ir tuoj kreipia
mos prie visokiu gyduolių.

Sakykime, jog kūnas reika- 
lauje pavasario vaistu, lir ne
geriau butu 
gamtos budu. 
vartoti 
ir vaisius, su 
oro, dauginus 
nimo su užtektinai miego, negu 
vartoti visokius naminius su- 
maiszymus, kurie tik sutrenkia 
visa kuna /

Žinoma, jeigu negalime pri
silaikyti prie gamtos budu, ta
da geriaus nueiti pas gydytoja, 
ir tegul jis ] 
ir daug geriaus 
duot i.

iv

O’ 
szviezia, 

vaisius,

du 
pirma 
k una. 
sveikai gimti, 
priguli daugelis
Vaikas tin i tiesįa gauti priežiū
ra, ir apsaugojimu kokia jo ku
lias reikalauja.

Nesenai vienas mažas pietinis 
miestelis pasamdė slauge. rParp 
kitu dalyku, ji pasvėrė mokyk
los vaikus, ir 53% isz tu vtiiiku 
netinkamai svėrė del ju motu. 
Bo dvieju ar trijų metu sveika
tos darbo tarp tu vaiku, slauge 
vėl juos pasvėrė, ir szita syki 
tik 12% netinkamai svėrė. Mes 

faktu, jog
invedima to sveikatos 

darbo, daugelis vaiku
(o, kas jiems prigulėjo. Kuomet 
53 isz kiekvieno szimto vaiku 
netinkamai 
sveikatos slaugi*

visi pripažinsime 
pries z

negavor>

r?)

penėti, ir kuomet 
galiiSpagerįnti 

toki padėjimu, įkas nors nepri- 
1 žiurėjo vaiku tiesas.

vaiko tiesa gali būtiAntra 
su lygy ta su vyro laisves laives 
tiesa. Žinoma, vaikui 
duoti laisves 
žmogui, bet vistiek jis tu tiesa 

i vaiku, 
jis turi tiesa bovinįbv, bpginetiy 
džiaugtis ir augti..Jis turi tiesa 
tinkamai praleisti savo kūdiky
ste, ir fabriko durys nuo jo no

ta 
a luti nai

nereikia
kiek augusiam

turi. Jis turi tiesajpitį

turi ta yiska atimti. Vaikas 
galutinai ' bus- mušu szimlien 
vvras ar-mpteris. Jaunvstes ke- 
lias priveda prie vyriszkumo ir 
motcriszkumo.

Augusio žmogaus trecz.ia ne
perduodama tiesa yra jies/Ao- 
jimas laimes. Advokatas mums 
pasakytu, jog

guli, prisilaikant prie ki-
tas jeiszkia, jog

v v ras #•pi isilaikv ti pi io |u žmonių lygiu tiesu, sekti bile
;-eriau sakant, 

žalia maistu 
dauginus tyro 

laukinio mikli-

bizni ar užsiėmimą pagiyinti 
pagerint savo gerove, Žinoma 
vaikas negali sekti koki užsiė
mimu bet jis turi pa n asz iu tie
sa. Jis turi tiesa imti progas ir 
tas yra vaiko treczia tiesa. Tas 
reiszkia, jog jis turi mokintis 
ir tinkamai prisirengt prie gy
venimo.

Po senais instatyniais, tėvas 
buvo atsakomas už vaiko mok-

peižiuii visa kuna, s|a nj(^ęs negiliojo priverst
žinos k a tau

Tūkstantis Naktų ir Viena
Uil

ARABISZKOS ISTORIJOS
— »----- >

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
m

F
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lakstantis Naktį*

SZTAI KA RAŠZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Gerbemasls Tam tetai:— < t
Sulaukiau nuo jusu aiunczlanioa 

mano vardu knyga
Naktų Ir Viena" už kuria tariu 
Bzirdinga aeziu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai Ir sma- 
glai praeina. Asz visiems ILnkėczjau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį yupesczial nors 
ant valandėlės atsitraukia:

Su pagarba, A. ŽOKAS,
18 d. Gegužio 1921m.

Dv. Palazduonys, 
‘Czckiszkos vai.

Kauno apsk.
LITHUANIA.

"Tūkstantis
ir Viena

(a tęva dubti vaikui mokslą. 
Bųt tas mokslo padėjimas per
simainė ir priverstina sistema 
privesta. Dabar kiekvienu val
stija szioje sziilyje 
vaikus 
daro prirengi gerus pilįeczius 
valstijai, ir teip-gi duoti vaikui 
geresnes progas. "Pas priversti
nas 
moksliszkas tiesas.

Daugelis Amerikos vaiku ne- 
1920 me- 

Valstijose buvo be
veik 5,000,000 vaiku suvirsz de- 
szimts metu amžiaus, kurie ne
galėjo skaityti arba raszyti. 
Tas buvo 
kiekviehairie

sistema

priverezia
lankyti mokyklas. Ta

geresnes
mokslas užlaiko vaiko

gauna joikio mokslo, 
tais Su v.

apie 6*0?000 vaiku 
milijone. Tarjl 

dvieju milijonu Ainerikoniszku 
vyru buvo rasta dauginusvyru buvo rasta dauginus ne
mokintu negu Generolas Lee 
turėjo savo arini jo j Gettys- 
burg’o. Bailsios skaitlyne's tu

Yra tai ketvirtas iazdavimaa tos puildos knygos, tas
Teipgjį galimaparodo kad žmonėms labai patinka.

ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2'50.
W. D. BOOZKAUSKAS - OO. MAHANOY CITY, PA.

kurie neturėjo proga mokintis.
Yra kiti milijonai, kurio ne

turėjo tinkamas mokslo progas. 
Sulig nesenai vesto apšvietimo 
Biuro isztyrinejimo, btiyo rasta 
jog mes esame 
sos tauta” 
prastas vaikas tik užbaigia 
szeszta ■ kliasa niokykloje; ir 
kaikui’iose valstijose tikketvir-

“szesztos įklia- 
. Geriau sakant, pa-

• kliasa mokykloje; ir

ta arba penktu kliasa. Netinka
mas mokslas, pi|iecziui demo- 

. kratiszkos sžalieš. Aihorikbs i
mos mokslas, pi|iecziui demo-

Szamas 
burneles 
varszkes plemeliu. Tai tam tik
ru mažutycziu grybelliu kolo
nijos.

Gelbsti boraksas (tikis/, vai
stines) pagal receptą: borakso 
1 gramas ir glicerino 15 gramu. 
3kartus per para is’zlengvo pa
tepti szainuotos vietos. Jei ne
praeinu, tuoj pas gydytoja.

Szankeris minksztasis (Ul
cus molle). Tai 
lyties
dažniausiai

tskalbiamaji lobi 
duonke

pyje pik’ziuje taip, kaip žlugtą 
moteris szutina. rp 
kartu lovų sziaudni, 
saszlavos, atliekami 
ir suplyszusios drapanos sude
ginti. Kailiniai, kaldros, pata
lai, pagalviai, kuriu negali nei 
szutint, nei virini, nei deginti, 
reik oran iszmest, pakabint ant 

į tvorų if szepecziu žibalu suvil- 
gintu kasdien per kokia savaite 
iszszukiot.

Be to kaldros, pliuszai, vilno
nes skepetos karsztu prosu por- 
prosavot, kad glindos snpsrog- 
tu.

Vieno tokio didžiojo apsiva
lymo negana, už 3—7 dienu dar 

(reikia pakartot.
Be to szeimininke ilgai dar 

turi prižiūrėt, knd kasdien visi 
vakarais iszSiutinetu, nes jei 
utelių ar glindų liks, tai vėl tas 
gyvjs apipūta ir liga platins.

Galvos utelių 
žiūrėk: uteles.

Sziltine grįžtamoji ("Pyplius 
recurrens). Staiga paima szal- 
tis, toliau karszlis ir ligoni ke
lias dienas sunkiai susargina 
iki dideliu prakaitu. Kelios 
dienos be karszczio. Paskui vėl 
liga grižta ir gali taip pasikar
to! kelius sykius.

Liga limpama, ja platina ute 
les. Kaip jos naikinti, žiūrėkite 
sziltines beriamosios apraszy- 
me, taip pat ten, ikur kalbama 
fipie utelesi

Inleidimas neosalvarsano in 
gysla szioj gerai daro.

Toliaus bus.

l'uo paežiu 
skiedros, 
skudurai

i

{

užnik recziama 
intaisu žaizda, gaunama 

per sugultuves su 
serguneziais ta liga asfncnimis. 
Pasirodo in keletą dienu po su
gultu v i u, 
bandžiui kirkšnyse, kurie daž- 

ir isztruksta. 
ku-

greit pakilu szasz-

■I

i)J'1

vakaruisr nai pritvinksta
Pasilieku negražus randai, 

nusikaltėli ir de-
Loimejo dovana už patogumą, szimtims metu praėjus, 

nuo

'dv
4

rie iszduoda naikinimo t
Burlington, Iowa. — Ant lai

kytos parodos patogiu mergi
nu, pana Franciszka Williams, 

dovana kuria
Fra nci szka Wi Ui a ms 

hiijnejo pirma 
paskyrė Loyyos universitetas.

sifilio
szanke-

rio kietojo, 
sugultuviu vėliau, ne taip sopn

reiszkia/ Reiszkia, .jog

kudi-
Valstija prižiūri pilie- 

tiesas,

Atskirti reikia
kietosios žaizdos arba 

kuris pasirodo po

kaip minksztasis ir toliau duo
da tikrojo sifilio ženklu.

^linksėtasis szankeris praei- 
žyrniu, o kietasis 

daug bloga toliau.
na be blogu 
tai duoda
Liga bjauri ir reikalauja gydy
tojo priežiūros.

Nepaleistuvauk, tai nesirgsi.
Szarbukas,

(Scorbutus). Nuo blogo maisto 
ypacz karo metu, žmonėms ima

vaiikas turi tiesa (langiaus mo
kintis.

Bet ka tas viskas apie vaiku 
tiesas 
kiekviena mokykla, tureli tvir
ta kuna, ii‘ normaliszka 
kvste. 
ežiu tiesas, apsaugoja pilie- 
czius nuo vagystes, duoda jiem , . . . , . ,' I esnos (dantų smegenys) brink- 
, .. ii* n i . ti, kraujuoti;Kitus nekankina. Duoda jiems 
tiesas vesti koki nors užsiėmi
mą ir pirkti žeme ir 1.1. Bet vai
ku tiesos netokios svarbios.

Tik suvirsz treczia dalis mu
su valstijų turi vaiku darbo in- 
statymus, kurie apsaugoja vai
kus nuo fabriku darbo. 1920 m. 
Suv. Vali i jose buvo Suvirsz 1,- 
000,000 vaiku taVp 10 ir 15 me
tu, kurie turėjo koki nors užsi- 

kurie, suprantama 
ne t u re j o n o r m a lisž k a 
ste.

Apie
turi tinkamus legaliszkus aprū
pinimus, fiziszkni (*gzaminuot‘ 
ir suprasti fbziszkus trukumus 
tarp mokyklos 

proporcija

tiesas eit kur tik nori jeigu til- 
nekankina. Duoda jienu

ėmimu, ir

mažesne

skurscziukas

kūdiky-
\ *

’ šziiszt'a d a Ii s Va 1st i ji

vuiku, ir da
valstijai

V

• F
20% mufcu viii*

tinkama sveikatos mokslą. Ži . i ■ ri.
.. ‘g - _______

fiziszkus trukumus.

daiitys iszkyla, 
kartais ir iszpuola; odoj pasiro
do melvni taszkai, kartais isz- 
eina ir meszlo su kraujais, są
nariu sutinimas esti.

Reik permainyt 
daugiau vaisiu, daržovių, pieno 
szviežios mėsos alaus. "Po vieno 
dažnai užtenka, norint liga ap
galėti.

,Nuo
valgyt gelatines kisieliaus kas
dien pritaisė su vaisiu . skysti
mu.

Sziltine dėmėtoji (margoji; 
beriamoji, lot. Typhus ekanthe 
maticus). Szita liga ima žmogų 
urnai, viena dioriit.paguldo in 
|įva: nukrėtė szaRis,’paėmė di- 
' Rfrs'žjtjA' jį i.... .

ii j is į m , a

dvi savaites, iki prakaitais liga 
nepęi;silaužiaoPirmosios savai
tes gale ' daugiausia iszberia 
mažomis dėmelėmis, kūnas pa
sidaro margus arba smulkiai 
deglas.

Liga 
d ra pa na i nes

ina i st as —

kraujo bėgimo duoda

Sf Js išlaiko kokias
'• 'k 4 MM

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New* Vorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatifczkai lydėti 
In Piliava 2 klesa 11.70.00 Karon 
In I’iliava 3 klesa $106J>0 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS

, važiuojant 
ten persėda 

Kožna savaite.

8e0ą, apt, Jal^k^Ujaypl 
in SouthamptBna Ir t< 
ant milžinu laivu.

Grolcziausl laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bilo agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apiclinkeje. /i n v imi t ivk' ‘ * i l ' * L-Lk

5

novai sako, jo 
ku turi
Isz vyru užsiįvgistruotu armi
joj laike
virsz 21% buvo netinkami. Tie 
laktai, su faktu, jog 

ė 4 
veik 
skaityti 
priežiūros

paša ulinio karo, su-

hu's esame
szesztos kliasos tauta

5,000,000, 
ir

i r

su be- 
kurie negali 

raszyti, parodo- 
suteiktu progų 

vaikams menka pavyzdi.
Amerikos vaikai turi tįj^a 

reikalauti dauginus. Ir yra val
stijos priederme prižiūrėti, jog

vaikai turi tųg>a

jie ta tiesa gauna.

n

A’*..

I
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Pershingas daro paveikslus.
Washington, D. C. — Kada 

valdže apdovanojo pelikes dn- 
žiuretojas ligoniu su medaleis, 
krutamuju paveikslu operato
rius . paprasze generolo Per- 
shingo idant c'a.timtu nuo juju 
paveikius, ka noringai ir pa
dare.

CUNAttD LINE 
25 Broadway, 

New YorL
|« j

9K
'1 

J

'j 1l

platina utelės, ypacz 
uteles. M argu jai 

sziltinej apgalėti reikia uteles 
isznaikinti. Ir visas ežia patari
mas. Bet tai nelengva. Lietuvos 
kaimuose trumpiausiai galima 
tai atliktį tokiu budu. Reikia
prisirengt nors dvi permainos 

szeimynai skalbinių ir 
po vleiia permaina virszu- 

tniu rubli, bet vis tai turi but 
be liteliu ir lie glindų. Tada tu
rite visa szeimyna viena valan
da perredyt, nuvilktus skalbi
nius ir drapanas, taip pat ir pa- 

■ I ihii.i'  r T*           ........................nw ■■■»«

visai 
nors

%
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ROYAL MAIL
“PATOGUMU KELIAS” 

IN EUROPA
Vienos klcsos kajulomte garsus “O” 
laivai “Orbita” ir “Ordnno” duoda 
smagu kelia in linui burga* Laiva
korte antra klesa 1130. Treczios ( 
klcsos $103.60. /

Du nauji laivai ORCA Ir OHIO 
veža Ima, 2lra Ir 3czia klesa.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

Sanderson & Son, Inc. Agents
26 Broadway* New York.

arba pas vielinius agentus. I

veža Ima, 2lra ir 3czia klesa.

*4
I

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nCra ma-r 
Joni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiokveno plaukus.

A"** |l > 1. B

mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis.
. J - ' ,v 1 

pranyks ploiskonos. Palaikymui sveikos

r ra.
tartus panaudojus jus iš galvos visiškai

IT JI J Hto U
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, nnudokit Jiujffles.

Kaina 65. centai aptiekoso, arba už 75 centus prisiunčiamo 
tiesiai iš labaratorijos. <<

F. AD. RICHTER & CO, ’
104-114 So. 4lh St. ...  - Brooklyn, N. Y.---------------- y...........     — ■---------______

Baltic States Bankas
Priima depozitus ir moka 4%. Depozitus galiriie 

atsiusti per paczta.
Siuncžia pinigus in Lietuva ir in vi^us pasaulio

krasžtus, greitai, teisingai ir pigu kursu.
Parduoda laivakortes ant yįsu linijų.

/•L L _ * l * k .<(' ‘A " tol .Ii ‘ ' 1 t 1 i k.... Y J

Visais bankiniais reikalais kreipkite sziuo adresu

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave.

ir r *, YVt'Sjį I į| f '*. * Į ■*’ M llh<

New York, N. Y. i
f * f ■, f\ W1| f i

I
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* NORĖJO PACZIA APGAUT 
BET PATS ŽUVO.

rojo iszeiti. girdžiu 
mane .vardu

Staigu

r

SAULE

(Apsakymas isz tikro 
atsitikimo,.)

I %

kažkas szaukia mano.vardu. 
Ant vieno vagono laipteliu stp-> 

ir,

buv'o didžkis Patas.
negalėjau jo pažinti, buvo gra.- 

ir barzda nusi-

ROŽIŲ KRŪMAS KAROLIO 
DIDŽIOJO, 

j’’T1’ S

įTII
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«
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matyt,nervina ujn;
kad neatsitiktu nelai-

Žvilgterėjau taipjau in jau
nu moteriszke. Ji žiurėjo, akis 
itismeigus, tan patin taszkan, 
i< tvirtai insikabino savo suo
lelio.

— .Jau 
bijosi,
iries! — pamaseziau sau. O kas 
bus, kai ji pastebės, jog nelai
me gresia jos paezios vyrui!

Betgi didžkis Patas trauki
nio visai nestabdo. Asz riktelė
jau jam, kad szulinyj esama 
žmonių, — jokios domes neat- 
kreipe. Dabar jau aiszkiai ma
tome žmogaus galva: tai buvo 
tasai jaunas pakvaiszelis, be
stovįs szulinyj; veidu buvo at
sikreipęs in mus. Tada pastve- 
riau savo szvilpinaite ir smar
kiai suszvilpiau, 
signalu sustoti, 
do traukini 
bertainio minutes 

nelaime.

duodamas' 
Bet Patas lei- 

pilnu begiu. Už 
turėjo atsi

tikti baisi nelaime. Asz visa 
spėka ėmiau skambinti, paskui, 
szokau in prieszakine platfor
ma ir pasitveriau 
Bet jau buvo pervelu: 
nys ūždamas perbėgo per 
lini, kiime buvo žmogus, ir tik 
tada, sustojo.

Iszszokau isz tramvajaus. 
Buvau kai proto uetekes, 
tiek tegalėjau atsiminti, 
man reikia traukti isz duobes 
žmogus, kurs neva spardysią ir 
nesiduos isztraukti. Užszokau 
vėl ant pryszakines platformos 
ir, apskritai, bėgiojau kili gai
va pamėtės. Motormanas buvo 
taipjau kaip nesavas: jis suka
liojos ir, sumiszes, klausinėjo, 
ar isztikruju buvę szulinyj 
žmonių, kaip tai atsitikę, kad 
jis traukinio nesustabdes. Jau
noji moteriszke, 

. kartojo: Dieve mano! 
mano! Jos 
blyszkes, kaip 
visa drebėjo. Betgi 
po, o truputi palaukus, iszlipo 

‘ • isz tramvajais ir nuėjo sau.
Prisirinko daug žmonių. Už- 

inusztojo galva suradome'fR> 
užpakalinio vagono tekiniais, 

4 o jo kūnas tebestovejo szuli
nyj. Maszinos keberklas buvo 
“Agavos ji už pasmakres ir gal- 

nutraukęs.
Isztraukeme lavonu isz duo

bes. Atvyko ir konstabelis, ku
ris užsiraszo keleto

' pavardes; o kai del manės, tai 
visi galėjo paliudyti, kad asz 
skambinau, ir szvilpiau, ir pa
galios pasistveriau už tonno
zo. Be to, mes tarnautojai, tu
rėjome reportuoti, kas atsiti
ko, tramvajų kompanijos vir- 
szininkams.

Didžkis Patas paprasze ma
nes peilio. Asz jo nesupratau 
gerai ir pastebėjau, kad, sakau, 
pakanka jau mums ir vienos 
nelaimes. Jis nusiszypsojo ir 
parode man savo revolveri. 
Peiliu jam esąs reikalingas vi
sai ne kokiam kvailam suma
nymui, bet kitam kam. Gavės 
peili, jis atsisveikino su ma
nim, dėlto kad nebegalis, sako, 
pasilikti tarnyboj; jam, girdi, 
labai gaila esą, kad man pa
ežiam teksią varyti tramvajų 
iki linijos galo, bet ten jau asz 
gausias kita motormana. Ir jis 
man paaiszkino, kaip ir ka asz 
turiu veikti.(Peili, girdi, tegul 
asz jam paliekąs, jis eisiąs kur 
nors patogesnei! vieton ir nu- 
sipjaustysias savo uniformos 
sagas.

Ir jis nuėjo sau.
Nieko nėpadarysi, 

man paežiam varyti lygi sto
ties. Užpakalyj stovėjo jau 
daug kitu tramvajų, pasiviju
siu mus ir laukiancziu kėlieji. () 
kadangi asz turėjau szioki toki 
sup^atima apie maszinas, tai 
jokios nelaimes nebeatsitiko.

Viena vakara^ taip Kalėdų 
ir Nauju Metu, asz buvau isz- 
likes nuo darbo ir valkiojaus 
po miestą. Praeinant pro gclž- 
kelio stoti, užėjau ten valandė
lei, kad pasižiurėjus in ta mil- 
žiniszka žmonių judėjimą. Isz- 
ėjau in peroną ir žiurėjau in 

* <41 • 4 * JT « • » • 9 . 9 k

už tonnozo. 
trauki- 

szu-

isz
ir tik

kad

f* *^r

%

sumiszes, 
isztikruju

iszsigandus, 
Dieve 

veidas buvo isz- 
numirelio, ir ji 

ji ncapal-

žmonių

reikėjo

viena traukiai, kurs tuojau tu-

vi žmogus 
mane, szypso

žiūrėdamas in 
moja man. Tąi 

Iszkarto

»4 J. k j; A

nuomone prie 'savos.
oras suko, jau- 

o kartais ir
Gal kvepiąs 

niesiems galvas, 
senius apkvaiszindavot Gildės

žiai "apsitaisęs 
skutos.

Net szuktelejau. 4
ne taip garsiaiI

Isz rusu kalbos verte P. A.
Gegužes menuo juokėsi ža- 

t •» • 1 • 1 "W r • | į
f t |f "■ ' ’ I , V,

linksmai nusikaltime negalima, nes jos
* f f ■ Ai a ' ■ o r k m 1 1 to

liu kvępiancziu juoku. Meili 
pavasario saulute
szypsojosi ’ ir obelcs, vysznia.M

geimįecziai tvirtina, kad vien 
tik kaltinti, sena rože szitaine

ii« -

ges pradėto sakinio greitai mi
navo draugo IJorlito, 

kuris lauke 
-nyežios.

Juodei uepakvicėziate specia-

P jo prie
jo ant laiptu baž-

i š

: 3 
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Vaizdas gražus pastebėti — 
Aki veria pažiun*ti.r 
Gamtos graži dovanele, 
Gyvai — gyva, meili gele. 
Gamta nieko nepagailo.... 
Dėjo viską inta dailu;

listu rožininku isz kitu szaiiu? 
paklauso jo Foęlitūs, vikiais*—i paklauso jo Foęhtas, vikrus, 

jaunas.' dar žmogus, didesneuolia pagolbinirike buvo g'W
rtiętu dali pValcidias Berlyne.yerte apsidengti baltai-ruža- 

vais žiedais. j
Nubodo seni topoliai•— fezszsz

Na, kaip- viskas pasibaigt! ? —- lia.vo storos ju szakos ir augsz- 
klausia jik numes.

— Buvo tyrinėjimu, , kvotė nikas. 
mu, — atsakiau. — O tavęs tc- 
bejeszko.

Patas atsake:

7... » suza-

mininke laksztingala, kuri isz 
tisoms naktimis saldžiai ežiui

1 szako
fto't isz kur gi? Dėjo viską inta dailu; 

Ir isz tiesu reik steWtis — 
Kiek viens noriai gal mylėtis.* 1
Szirdi traukia ten kiekvieno, 
Ar tai nakti, ar tai diena, 
Nors truputi pakalbėti, 
Na, ir szirdžia pamylėti. 
Kiti, net tiek pripažino:

“Gražia lyczia” 
Žemes gyviu mat gražiausia’, 
Szirdžiai arti jį mieliausia. 
Ir isz tiesu, kad taip yra, 
♦Skaisti, grąžė pakol tyru; 
Sulyg gamtos grožio taikos; 
Pakol Dievo žodžio laikos. 
Bet nelaime, jei isztvirko —

• •••

Ar mažai kame 
žes...

Isz Francdzijos, Nei

augina ro-bėjo i szsisklaidži u si ose
se.

Tame thipgi privalė būti 
tiesos.

už ka! 
Franouzu soduuniukai tyczia 
pražudys, musu pasididžiavi- 
'rfia,' — kiįrsžtai perkirto ji 
Mergelis.

Tai isz Graikijos

ttai dangun iszkiles szaku vai- 
Ant kasztanu pasirodė 

balti kaip žvakes žiedai. Pa
kvipo liepos...

Atėjo pavasaris
Asz važiuoju in Vakarus, žiuosc rūbuose.

Iszmirusios ir apkerpėjusios 
per tūkstanti metu akmenines 

bažnyczios, tary- 
auksiniais sau
ja ose

gali žmogus pasiekti 
Septyni, asztuoni 
vaiteje algos, 
puse iszoina duonai ir 
Nusipirksiu žemes ir farine-
riausiu. Pinigu, žinoma, asz tu
riu. Jei nori, važiuok kartu su 
manim: susirasim 
mes

Ko ežia

o

T
doleriai sa- 

daug iau kaip sienos senos 
migiui.

kame-noys 
gyvensime

derlios že- 
apie 

kuoge-

važiuot

kad atsimi- 
Acziu

tramvajų 
kompanijai, nieko gero neat
sieksi. Jokios ateities. Asz isz- 

metus, ir nie- 
isztrukti, ka

ireraiK

gabalu 
Frisko, ir 
riausiai.

— Asz negaliu 
atsakiau.

— Beje,
uiau: sztai tavo peilis, 
labai. Ne, sakau tau isztikruju 

tarnaujant 
nieko

ežia,

Patas.

tarnavau trejus
kaip negalėjau
nors geresniu pasigauti.

Suszvilpe traukinys.
— Na, sudie, — tarė

— Klausyk, kiek tu gavai isz 
to žmogaus, kur su važinėjome?

— Deszimti doleriu.
— Asz gavau tiek-pat. Tiesa 

jis užmokėjo gerai.pasakius,
Ale jo pati dar geriau.

— Jo pati ?
— Nugi, ta jauna moterisz- 

ko. Asz mat padariau jai viena 
maža dalykėli. Ir jai buvo vis- 
tiek — tūkstantis ar du tuks- 
taneziu, dėlto kad ji norėjo at
sikratyti savo vyro. Tai ve jos 
pinigais asz dabar ir galiu pra
dėti Sau lengvesni gyvenimą.

— Verte Al.
.. r. *•—~:GALA8:“-*

Geriausi 
Cigaretei

KVITU Knygele Drauff*etenu.. del 
fizmokejimo pinigu llgonlB- 
ma - - • - ■ 4. 10c. 

KTITU Knygele brangyiteme, del 
Kaelerlau* nog sudėtu pinigu ant 
Busirlnklmn ------- Wc.

W. D. BOCZKAU8KA8-CO., *
MAHANOT CITY. PA.

.k

h

4 Jalr

žiedai.

savo gra-

turn atgijo po 
les spinduliais. Juose sužibo 
senai atgyvento gyvenimo ki- 
bįrksztelc, amžinas miegas no- 
linksmaus tvarinio Karolio Di
džiojo buvo 
žais, kurie 
plysziuosc 
muro.

pertrauktas drie- 
tyliai szliaužiojo 
pilko akmeninio

Tiktai vienas tūkstantmetis 
rožių krūmas insodintas di
džiojo imperatoriaus, iszsime- 
tos ant siena bažnyczios neat-
sibudo jo gumbėtas kamienas 
ir szi karta neapsidenge pum- 
puriais, neapsivilko szidiumy- 
nais. Senoji rože jaute, kad jos 
jėgos nyksta, nes per jos ka- 
mena nebevaikszczioja sultys 
kaip kitados pavasario metu.

Pusiau nudžiūvęs jos kamie
nas augsztai užszliauže ant sie
nos užsikabindamas 
viena, iszsikiszusi
pagražinima lango 
aike vėjo iszjudintas bildėjo in’ 

akmenis. Karsztas saules spin
dulys negalėjo 
mirsztancziam augalui, bet tik jį# pasakodavo istorija szitos

už kick- 
akmeni, už 

kolonos;

Tik apgailestauti im, kad vi
sa tai buvo labai senai, kuomet 
žmones buvo daug paprastes
ni, kail) dabar ir 
dangaus dovaita.

O dabar? Dabar
niiesticcziu seka duota 

pirmtaknim pavyzdi, dargi di
džiuojasi savo ložių krumu 
kaip žilos senovės likusia re* 
likvija, bet... bet buvusio žavė
ti nu mo,

meile laiko

retai kas

, II 1

isz

Inciles prisiriszimo 
prie bendrameczio senojo im
peratoriaus jie nebejaiiczia.

Viskas atsimaino, o kartu 
nutilo ir laksztingalos balsas.

Dabar jau atėjo laikas miri
mo tukstantmeczio krūmo.

Prie bazpyezios 
dienomis grūdosi 

in

Ar tai nakti, ar tai diena,

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagclba kazirom. Pagal 
Cbaldolszku, Perslszku, Gralkfszku, 
Arabiszku ir Clgonlszku burtlniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiU. Su 
Salamono Nose. . v

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.
— L _ r., T..    ; . n-it—    -■ A- - - ~

V19OR TRIS KNYGUTES 
TIKTAI U2 r.................

Prlslusklto mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

, W. D. B0CZK0W8KI-C0.
MAHANOY CITY PA.

25c.

f

1 arba isz 
Bulgarijos. Asz tenai pats ko- 

, buvau Kazan likėjo, 
vienairie slėny rožių.

Ir ka gi ?
Stebėtinas

liavau

! 
i

gyva turi,

ii

pavadino J
Kol boba vyra
Tai rodos dievuota iszžiuri,

v
HZ

Bet tegul vyras numirszta 
Tai savo dievuotuma 

mirszta.
Pirmai nuolatos stenėjo, 

Kas diena galva jai skaudėjo,
Paskui sveika kaip žuvis, 

Nestena suvis.

vaizdas 
slėnys prisodintas 
rožėmis, niekur nesimatyti ža- 
liumynu; virsz slėnio stovi 
tvankus kvapo debesys, todėl 
nepratusiam galva sukasi.

Bot tas mums nepritinka! — 
atkakliai atsake
— Pirma,
daug sziltesnis kaip Gildesgei- 
me, o antra...

Kas ant ra l
Antra— kviesti bulgara-sla- 

va gydyti 
krūmą, tas 
vokicezius, — insikarszezia- 
ves atsiliepė Meegeris.

Delko? Asz tame nerandu
fc

tu užmirszti apie 
apie musu

Ihmiynu;

visas1 
vienomis

• 9
tii

II

fabrikantas:
kad ten klimatas

Nedorybių purvuos mirko 
Isz gražiojo gėlės žiedo, 
Nedorybes pilas... rieda...
V ieszpa tau ja begėdyste;

IiTaigi, viena tokia iiaszle liko, 
Tuojaus sveika pasiliko, 
Bu rd i n g i e r i u pri s i va re, 

Ir sau rojų ant žemes padare.
Nedideli tie jei vyrukui, 

Teip kaip metinei kucukui 
Kazį ir ūsuoti, 

Bet ne nugaluoti.
Vienas net paežiu krajui turi, 

Bet tos vi'sai nežiūri, .
.Jis dabar bosauje, 
Ir gaspndoriaiijc.

Daro balius jau kėlės dienas, 
Praejdami žmonis piktinas, 

kaip szune 
muszasi,

O paskui provojesi.

Kuom tu mergele teip prasi
kaltai, 

teip plusta 
Vyrai?

Vienas sako, jog ilga liežu
vi turi.

Jog kitus b jautei apkalbi.
Asz niekad netikėjau, 

Ne Minersville negirdėjau, 
Kad ten tokia gyventu, 

Katra vyrams teip dakaktu. 
Jeigu mergele narava turi, 

gali,

i

Dora mina vilagyste; •
Geismu n adais jausmus 

vergia,
Su pragaru szirdi kergia, 

gražioji lycziaT

isztisomis 
žmones žiū

rėdami in pilka džiunanezio 
augalo kamienu. Kalbu ir pa
tarimu netruko, be to kiekvie
nas aišzkino savaip.

Labiau už visus liūdo, seiias 
kunigas; ir bažnyczios sargas.

Juodu czionai tarnavo labai 
senai; sargo vieta buvo pavel- 
dejama, t. y. nuo tėvo pereik 
davo sunui ir 1.1:.

buvo ko liudetW 
mirsztanczio krūmo 

su pinigais, 
keliauninkams, 

kurie lankydavo

tėvo perdi:,

?
—4P

istorini germanu 
žemina mumis —

Ir toji, “
Tam p bjauresne už telyczia;
Ir puvėsiais atsiduoda......
Darbuos tamsi, szlykszti, 

juoda!
J. V. Kovas.

M

Kada pasigėrė K

KAS TAI BUTU?Sargui ir 
Gailesys 
buvo surisztas 
Skaitlingiems

inlieti gyvybe

degino ir todėl szaliu metugiu 
niekur nemato.

Džiuvimas istorinio krūmo 
buvo žinomas visiems gyvento
jams mažo miestelio Bildė’sgei- 
mo, bet niekas nenorėjo tikėti, 
kad jis žutu. Dar pereita vasa
ra ant jo žydėjo rožes, nors, 
tiesa, ir ne tokios didžios kaip) 
pirmiau, bet daugiau negalima 
ir norėti nuo augalo, kuris isz- 
gyveno tūkstanti metu.

Paprotys jausti ir matyti 
garsuji krūmą, po senovei, ap
dengusi bažnyczios^ sienas ant 
tiek buvo 
geimo-gyventojuoso, kad 
matydami 
silpnumą 
“ar nesugrius po 
musu bažnyczia?

Tas parodo, 
gyvenimas surjszo gyvavimą 
didžiojo imperatoriaus pasta
tyto seno triobelsio su jo paties 
pasodintu augalu. Pirmiau, se
nesniuose laikuose, visas krū
mas apsidengdavo, tarytum 
gyvu bukietiniu 
žiedai ir lapai taip tankiai don
ge senas sienas, kad nei vienas 
pilkas akmuo nesimato.

Tarpe paprastu rožių, neku- 
riose szakosc iszsiskiete kele
tas ryszkiai raudonu bukietu, 
kūne raudonavo lyg kraujo de
mes interptos tarp visuotinos 
simetrijos. ' '

Viena szakoje 
szliaužusi ant lango žydėjo bal
tai — baltesniais žiedais.

Diena nuo karsztu saules 
spinduliu žiedai, tingiai snau
de suglaudę savo vainikėlius, 
bet mislugus vasaros karsz- 
cziui ir atsiradus vėsumui, nuo 
rožių sklido kvapo vilnys. 
Kvapsnys ant tiek buvo stip
rus, kad insiskverbdavo in 
miestiecziu t butus ir nenorint 
versdavo juos •< atsiminti apie 
didiji imperatorių senai jau 
mieganti po plytomis Acheiio 
bažnyczios. k

Mieste buvo laikoma laimes 
žymę, jei kam nors isz jaunu 
vaikinu pasisekdavo nuskinti 
nors viena balta žiodą ir ji do
vanoti savo mylimajai.

Xpiė ta susidėjo net dainele:
“Dar yra gražus, žydinti

laikas
Dar yra: dienu rožių.”
Vakarais prie senps bažny

czios vaikszczjojo jaunuomene; 
bendrametis Kęrpliot Didžiojo,

insivyravęs Gildės- 
jie 

dabartine augalo 
baime kalbėjo: 

jo žuvimo
su

f > 
kaip augsztai

uždangalu;

augsztai ūž

nuotiky neži-

bažnyczios.

v •
J

— rožių krūmas trauke jau-

Gildesgeima

rožes ir už tai gaudavo pfeni- 
Nors 

galima buvo tęsti pa-
giu, o kartais ir markiu, 
ir dabar g 
aukojimus, bet tas jau nebuvo

intikinantistiek intikinantis jei nebuvo 
paties augalo. Be to szita pasa
kojimą senis Petras taip tvir
tai btivo iszmbkes, kad naujo 
mokytis del jo šilpiibs atmin
ties nebuvo pdjegiama.

“—Bažnyczia pradėta staty
ti 1055 m., baigta 1061 rn., jos 
forma kryžiszka, 
priprasta 
bumbėjo pažymėdamas 
sena triobesi:—isz 
tos durys, sarkofagas szv. Got- 
gardo XII ir rožių krūmas, 
bendrametis Karolio Didžio
jo”... “Jei ta iszmesti, tai toli
mesni pasakojimu asz negaliu 

— su nusiminimu baigė

sena triobesi:

f

gazilika, — 
aiszkinima sargas 

i szita 
vario lie-

nieko žeminanezio.
Fochtai, 

vokieėziu kultūra, 
garbe, kaipo pirmu sodaunin
ku pasauly.

Bet szitame
muicziu ka praduti! — pajuo- 
kianeziai tarė berlinietis. — 
Geri gi iszgarbiuti sodaunin- 
kai!

Fochtai, jus užmirsztate 
apie German i jos vienybė, tau- 
tiszkumo idėja jums pasidaro 
neaiszki! — supyko fabrikan
tas ir paniekinaneziai pažvel
gus iu dranga nuėjo nuo jo iii 
szali.

Istorija su džiustanezia rože 
Karolio Didžiojo greitai pas
klydo po visa Vokietija.

Burmistras gavo dau 
ku su invairiais 
apie krūmo 
pražūties. Daugumas isz ju del 
iszpildymo buvo fatastiniai, o 
galu gale galėjo pražudyti is
torini krūmą,

jus

g laisz- 
pa ta rimais 

iszgclbejima nuo

Jog ant tavos

— rinkes, 
kliokęs;

Tai pamesti 
Ba tai negražu, 
Ir labai bjauru.

.Jeigu kas nori

Retežiu — retežėliai, 
Žvilganti laikrodėliai 
Ant kaklo užkabinta, 
Priszakys padabinta, 
Ant ranku rinkių 
Ausyse klinkiu —
Ant veidu szmorai dulkiu 
O plaukuos — pilna smulkiu 
Pirsztai gi lepus — balti 
Rinkiems ir jie apkalti 
Stiklukais iszsagyta, 
Sziaip ir taip iszkainszyta. 
Szlebūtos striukos — trumpos, 
Kojukes laibos — kumpos. 
Prakaitas — kiaule dvokiu, 
Nes prausties nenuvokia. 
Nors tėvas — motka uja, 
Bet vis po gatves zuja; 
Patamsiais goglineja, 
Dora pardavinėja.... 
Darbo jokio nemoka, 
Bet szokti — gerai szoku; 
Nesidrovi kraipytis, 
Ir patamsiais trytis. 
Doros ir tobulumo 
^Neturi atvirumo; 
Tikyboj užkietėjus*..

I

gerus laikus 
turėti,

Turi in Szenudori nusiduotų
Kas in karezema koja inkels,
Jai keletą bobelku1 tuo nu- 

žvelks, 
ialbet szin- 

kuo>t, 
Kad prisigert ir paszokt. 
Tai szirdeles puiki akadėmi- 

je del bobų, 
Kur yra senu jaunu ir storu 
Juk ne ka gali nuo g 

liu norėt 
Ne yra ne ka kalbėt, 

Girtuokle jau tokia liks, 
Ir nuo munszaines paytips.

Ne gerai daro, ne gerai, 
Tuju pasiutusiu bobų vyrai, 
Ba jieje prie to papratina, 
Po szimts knipeliu apie tai 

bus garnį!

jei jame radosi 
yvybes.

Dauguma sodauninku 
re kaip galima • ji žemiau nu
pjauti o tuomet pasirodysian- 
czios jaunos atžalos, bet tas bu
vo nepatogu, norint iszlaikyti 
pati krūmą pergyvenusi žila se
nove.

Iii burmistro kvietimą atsi
liepė visos Vokietijos sodaunin 

kame tik užsiėmė g 
vaisinimu.

Nekuriu isz ju tyczia pasiliko 
kad per nekuri 

žunanezio

kibirksztclc % 
puta-

lt
'I

Mat nuejna pri <r 
f-j

1 *

tęsti,” 
sęnis.

— Tu taip ir sakyk, — sten
gėsi ji padrąsinti kunigas: — 
tiktai pridek gale, kad jis da
bar nudžiūvo.

— O ka asz rodysiu ? Jau ne, kai, 
ponas kunige, tas negalima, 
prisieis isz naujo mokytis, tas 
nesunku bus Linai, nes jos at
mintis jauna.

— Tai kam gi ir lindoti Fas- 
merai? Tegu ji ir aiszkina lan
kantiems.

— Ne gerbiamasai p. kunige

negalima
eliu

G ildesgeime,
prisižiūrėti 

krūmo. Vieszbueziai buvo pri
pildyti atvažiavusiais sodaiį- 
ninkais,.kiekvienas isz ju norė
jo atneszti kokia nors naiida,

laika,

kokia nors naiida 
kad jam pasisekskol asz gyvas, tai asz szito už- vildamiesi

— atgaivinti uiirsztanti krūmą ir 
tuo pragaišinti savo varda.

Miesto valdžia budriai pri- 
kad krūmas nebūtu- * ♦ «, • L ir

Prie kalbancziit priėjo bur- kad nusikastu po szaknu ir nie-

siemimo niekam nepavesiu, 
iszsitiesdamas su pasididžiavi
mu tayc senis; , 
nėra namie, tuomet tai jos da- žitifejo, 
lykas,” pjaustomas iszmeginiimu

. <<
į U1 jei manos

M e- t

iai fstras, augate ūgio IT pUgy-
venekf baldu fabrikantas.

<<T?«dU

rti baliau paklausė jis: — 
musu garsihgumasV'

s Turbut t t|up, p. bui’rnis- 
trai, -r- su , „ 
kutims. — Visi

Įtaip, ponas kunige, — sto-

musu garsi ilgumas? ,

pagarba atsake pas- 
. „3 musu sodau- 

ninkai keletą kartu smulkiai ji 
apžiurėjo iy vienbalsiai nutarė,

irai

irtiiok-

ti

, »

Ji

ii

Visur gaudo — vėjus.
Kas tai butu per pauksztef...

J. V. Kovas,
0

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

kuoirii jo nejudintu.
Gegužes menuo buvo stebuk

lingas, saule įsztisopiis dięno-
žuva inife szviete, o lietus visai nelijo, 

v • • • f 1 • t 1 ♦prasiskleide bezdai 
, jievos 

pievos t .apsiklojo 
margais kilimais geliu. Aug
sztai padungele skambėjo vytu
riu balsai, geges inkyriai kuka-

Kuomet Šaukiamasi Paiu-Expollerio
pagalbos, Skausmas greitai apga*
L.j . r '

Mesa in
iszpurpo Butonai lelijų, 
pakvipo, opakvipo,

>

Įima ir nesmagumai 
— pranyksta. Bu 
pirmu žnyptelėjimu 
reumatiftko skaus
mo, nervus kratan- 

kinanfiio ir riečias* 
čio i kruvp stresų 
dieglio, tuojaus nu- 

^sipirkite lito gaHa- 
go ir patikėtino lei-

kite ekaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleris turi must; INKARO 
vaisbaienklį. Viid .kiti. yra 
mčgzdžiojimais. Kaina 35o. ir 
aptiekose arba ii 1 / <

r. AD. RICHTER CO.. 
IM-114 Se«th 44k Si., BrssHja, N. K.

— pranyksta. Bu

reumatilko akaus- 
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 
čio i krūva strčnų
UV^IIV| vuujnun a* M'* 

eipirkita lito gaMn-

myninio linimento ir juomi litrin

kad isžgelbbti krūmą nėra ga
limybes.

— Nelabpi asz tetikiu musu 
sodauninkams. asz ptirkvios-

Icžiau keletą specialistu isž plc-
tines Vokietijos, kad jie ji ap
žiūrėtu.

. ^eluipiina juhiis Dioyas, ,po(- 
— linksmai 

vienu bajsu atsiliepė seniai: — 
Gal jiejns ir pavyks kas nors

nas Mecgeriau!

padaryti.
Netingėkite didžios vilties,

vienok..., buriniutVas nepabai-

vo o perkūno pželiai czirszke.
Viskas žydėjo gražiai, viskas 

gamtoj gyveno panaujintu gy
venimu, kvapsnys sklido, o au
galai traukosi 
szaltinio

T .  .. ............ ' » .| tf f ■ M

Lietuviukag Bankieriut
‘ ' 1 - A

prie gyvybes 
saules.

Toliaus bus.
'»■! .tr r

sspr
!!■

*F

* r • <

Ten kpr netoli apie Newarko, 
Turi burdingieria i daug vargo, 

Nol’ints ir uždirba, 
Tai viską ir pradirba.

Po pedei turi fundyt aluezio 
t ar munszainutes, 

Del savo niisiutes,
O jeigii to nepadaro, 
Tai isz bordo iszvaro.

Kada, mesa parnesza nuo bu- 
czerlo,

Tai misiuke stebuklą padaro, 
kaulus pavirsta,

Raumenis visos dingsta, 
O tankei ir jautiena,

• Persimaino in kiauliena.
O szirdcles, kad jais galas, 

Kas buna per viralas?
Žmogus turi kakta suraukyt, 

O ne szuo negalėtu lakt. 
Argi tai gražu.

Jeigu asz pykti turiu.
Žinote, kad kurna Baltruviene, 

Ne yra liežuvnihke, 
Tokiu daigiu ne nori garsyt 

Ne nuo kitu klausyt!
J

*

h* Laivakorėiiti Agenitak 
J? G. BOGDEN

4 8. A Mahafuar Citr.^a.

Sz. Marijos Panos 
1 HSU TIKTAI IU 
w . 0. ceiratopiii'C*.

GYVENIMĄ*

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da Lietuvos * 
brangu paminklą savo seila
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 

PrisiUAskit 
bus apdaryta iii

sius ir bė viražu.
pas mus, .o 
skūra ir bus geresne ne kaip) 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszcžius ir

J
tt. Prisiunskite knygas in re-? 
dakcije “Saules.” 
bus padarytas puikoi ir ge< 

|tai. > ,(tX

o darbas
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CAPITAJL. 1TOCK |126,0S0.H 
Parpia* Ir Proflta $531,141.SS

» e n • i-o

Mokamo antra procentą ant luditu 
pinige. Procanta pridedam prie jua 
ptnigu i Saaafo ir 1 Liepos, nepal- 
u.at ar atneetat parodyt knygute 
ar n*. Mee norim kad ir jua turė
tam et reikale au musu banke, 
paisant ar maiaa ar dldella.

Bankaa adarna nuo 9 ryt* Ik! X 
popiet. Sabatomta 9 ryte iki 12 vai.

■m**1"" M.-icblKalm
H. BALL, Prerldentaa.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prei.
Jos. E. FERGUSON, Kaalerlus.

ne-

Žinios Vietines
-— Panedelije pripuola Szv. 

Jurgio.
— Paczto darbininkai ir 

gruma tncszia i Subatoms 
piot nedirba ir nenoszioja gro-

Turi puse dienos pasil-matu, 
šio.

po

kad daktaras 
daktaras

— Girdėt
Biddelis, vy riaušes
Ashlando ligonbulije, yra pri
verstas apleisti dinsta nes prie 
to ji prispyrineje trustisai li- 
gonbutes o priek tam ir politi
kieriai kurie nori indeli savo 
prieteli aid to dinsto. Nuo ka
da daktaras Biddelis apėmė 
dinstai toje ligonbutejv, pada
ro daugiau kaip 25 tukstan- 
ezius operacija. Daktaras Bari 
ketina apimti jojo vieta.

— Chain Theatre Co. keti-
Familvpirkti

kaip

11 oskerioAnt. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRARORKJ8

IR B ALSA M UOTO J AS

laidoja kanu* Numirėliu patai Nau- 
jauala mada. Plfi preke. Telpci p ri
et a to automobiliu* visokiem* reika
lams.

Parduodu visokiu* paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirksit* POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriaus parduoti negu kiti.

Mahanoy City. Fa.601 E. Fine SU
• • '••r

JONAS M. CISARIKAS 
Tire Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namui), f 
Tarorua, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijom*

S 
= E 
Et 
I 

R15 TV. Mahanoy Avė, Mahanoy City!
pwvwswwvpm vw«toB*vpww«sB*M« h m mi* i »mv* itmniimiiHi*
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Tvtrcelaasla Lletivlsika
B A H K A

Didele kaucija sudėta V aje Li
jo* Buiko Departeroento.
Kala pa prieki ura ValaUJo*, 
taip kad pinigui audeti mano 
Saukoje negali pražūti. Pri
imu plnlgua aauglaaa palaiki
ui ai. Siunčiu pinigu* (n ri
ta* dalia avieto, pagal dieno* 
kurą*. Parduodu Lai t ak or

te* kompanijų nustatyt amt 
katnem*. Pampinu Paszper- 
tua keliaujantiems in Lietuva 
Ylaka* daroma teialngai, grel 
tat ir pigiai. Raaxyklte apie 
kaina* q gauilte teisinga 
ate akim*.

V. LAPINSKAS
tOl IT. Mahaaoy Av*^ 

MAHANOT CITT.
— - A

gausit* 
Adressvoklt*:

T

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis.

- Buvunirt daktaras kariumeneje. 
Gydo visokias ligas.

Priima l'igontus iki 10 valanda ryte. 
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-laikinis ofisas randasi 
KAZINO APTIEKO.IE, 

Shenandoah, Fa-88 S. J m rd i n St.

GERA PROGA PLIKIAMS!
o

Arablezkn Mostis yra tikrai pasek
minga Ir kas priaiuna keliolika atem- 
DU Ir aaro adrena ta! aplalkys tuju 
arablazku gyduolių dykai. Raszyklte 
ant nzlo adreso D r. Jmbco, 236 Broad
way. Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite lai asloa progos visi kurie yra 
nae-OltklaJ arba visa! yra naplikla. tl.

W. TRAŠKAUSKAS
FIRMTITINIA LTETUVISZKAS 

nABRRItTS MAHAJIOY UITI, FA.

Laidoja Kanus Numirusiu. PaAamdo 
Aatotnobllln* del Latdoturfu Krlk- 
•z tini u, VeaellJu, Pul važinėjimo 

. Ir t. t
6M IT. Ontre SU Ifahaaoy City. Fa.

CHA 8. 8. PIRMLEY 
Real Estate Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubaa. 

man galimo jumlo tame patarnauti.
* Randavojame namu a, kolelavojamo

• randas Ir taip tollaus.
TT. Ontre AL. Mahanny City. Fa.

Notary Fahllc

Uetvvlstekaa G ra koris*

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliai pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagalbininke moters.

Prieinamo* preke*.

616 TToot Spneo Street 
MARANO! CITT, PA.

na 
teatru.

— Prikalkite 
dožu kės, 
ejt i

gromutas

duriu
pacztines 
te pntys 
neszt ir

prie
nes turėsi

ant paczto atši
lai krasz- 

czius. Laikas pasibaigė pirma
dienia gegužio.

j- Utarninko
Juozas Budginas, 
ris praejta meta 
tas 
radosi ligonbutejv ly 
sanvaieziu adgal

Park Place

diena mirė 
50 metu, ku
li kos sužeis- 

kasyk losią ii 
g dvieju

pribūdama* 
namon kur ir mirė. Radosi ant 
burdo pas 
1237 E. Mahanoy Avė.
tnves atsibus Subatoj(* 9 valan
dų isz lyto su pamaldoms S 
Juozapo bažnyczioje.
paliko Lietuvoje paezia ir du 
vaikus. Palaidojimas atsibus- 
ant nauju kapiniu po direkcijų 

raboriaus Sakalaucko.

Aldana. Norvida.
I.aido-

V.
Velionis

pu ežia
Palaidojimas

<r 
n

— Jurgis KimaucKas u 
Juozas Matulaitis atidaris nau- 

rosersztori poja buczerne ir

Kiniauckas

<r r>

No. 826 E. Centre uli. Pažiūrė
kite ant apgarsinimo, 

valdže— Miesto valdže pradėt 
czystyt upeluka kuriame prisi
rinko daug visokiu szaszlavu. 
Jeigu po 
ka meto in

tam užtiks tuosius 
upeluka visokim 

niekus, bus baudžemi ant 25 
doleriu.

- Naszle Ona Budrvviczie 
persikraustė po No. 421 E: 

Pine ulyczios kur gyvens su 
savo dukteria Ona Lippiene.

Ctarninko rvta Damfni- a
kas Bani'viczius likos surisztas 

moterystes su naszlia 
t ’ rbana viezieno, 

kun. Gudaiti.
atsibuvo Tamakveje 

po tam p. Banvviczius atsivežt4 
skarba’’ in Mahanojn 

ant gyvenimo.
Juozas (’ziginskas, 

W. Šauti; Str. ir dukrele Onu
te, nuvažiavo in Ashlando li- 
gonbutia ant operacijos pmide 
Haitis.

no

n

ant

mazgu
M argu rietą
Tamakveje P(,r
Veselka

savo 4 i m

SAULE
*

GALĖJIMAS UŽ VĖLIAVA.

*

Paveikslas neparodo jokio

KREIPKITES PRIE DR HODGENS,

ATSAKINTAS
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, ' 

IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRAD1MA JR SPASAI1A.

MAHANOY CITY bus kožnn Ularnlka, 
30 E. Centre SI. ant antro floro.

Ofiso valandos t 0 ryte Iki 0 vakare.
RODĄ SUETIK1A DYKAI.

tiktai 
nieksikoniszku ka- 

prezidento.. Vieni gv 
vo priesziniiikams vėliava o npgintojai stengėsi 
isz ko kilo smarkus susirėmimai t<‘rp 
iszlaiincja, aplaiko puikia dovana.

i»«w>

ATSIRAUGĖJIMAI,

sumiszimo, 
už tautiszka vėliava terp dvieju partijų 
reiviu laike atsilankimo

(sz Shenandoah, Pa.
Petras Yozerskt,Kun.

prabuszczius Graiku parapijos 
Szv. Mikolo

Filadelfijos
mirė praejta Su- 

ligonbutije, 
turėdamas 56 metus. Amcrike 
iszgyvciu) trileka metu. .

— Antanas Magocz 45 
tu, gyvenantis 428 W\ 
ulyczios, už kerszinima 
dinimu savo paezios, 
darytas kozoje kur 

gerkle, mirdamas in 
valandas.

— Palicije padare 
ant saliumi Juozo Kupczinskio, 
Petro Bruko, 
sztoriu WT. Zilinskio ir Kauko, 
paimdami daug sztopo. 
tai darbas kokio tai

batu

sau

kaipo

partijų.

galėjimas

rcidže atimti sa
li epą si duot 

Katra szidis

NEŽINOJIMAS.

nie-
Poplar 

nužu- 
likos už- 
p(irpjove 

kėlės

ablava

o-roser-

Buvo 
HZCSZko 

kuris pjikiszo liežuvi piieszais 
Kupczinska ir Bruka.

— Pas aptiekoriu 
neszkite receptus.

Tiesa būti nežineliu!
M (‘s reikalaujame 

teisiu szitoje musu szalyje, bet 
isz visu, “ 
turėti būti 
miueziu. 
tikime in 
prietaras, 
kas priveda mus tikėti, jog 
žinvste yra musu laime.

Kuomet pastangos 
isznaikinti džiova, 
sunkiausiu dalyku tai buvoser- 
ganezio noras netikėti in teisz- 
be. Kuomet buvo praneszta, jog 

._ nukreipti džiovu reikalinga kas 
met būti fiziszkai • egzaminuo
tas, daugelis 
niu sake: 
nenoj’iu žinoti.

visokiu

Kazuuti

DAKTARAS HODGENS
Philadeliplil* Spcclnll*lR*

Užfihienejuidu Ir ChronlNzkn Ligų
Elklto ten kur eNate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
llszka gydimą, per daktarg kuris turi 
daug metu pasekminio praktikavimo. 
Gydimą ka uplalkote nuo mane* yra 
gvarantuotaa.

Lankti

tiesa būti nežineliu’’Į 
toliausia nuo visu 

Nelaiminga, jog mes 
seno v i szik as baimes 

niektikystes, tas vis- 
ne-

J

investos 
vienas isz

iszmintingu žiuo- 
jeigu džiova sergu, 9 9

papilczkoR,

a Jut aras fritters
• Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinu 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15. CHICAGO, ILL.

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

T

^MJIJOSAMERIKOC
8 O LINIJA 9Broadvay, NcwYorkNY LT 

E ILIETUVV
*

TIESI 
KELIONE

PER HxX’MBLJP.GA.pYuAX^X 
ARBA LIEPOjų.

Lietuvei vaduojant In Pillava aplenkia 
lenku Juosta (karidora)

Visa treczln klasa padalinta In kam- 
luini n nnt 2. -1, C ię 8 loro.

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

Inz New Yurko nr Philadelphia In Ilamhargn 
1103.50. In I’iliava $106.50. In Llepoju $107. 
Inz Philadelphia In New Yorka Rrležinkellp.

Kreipkitca prlo Vietiniu Agentu.

kau-
Merchants Banking Trust Co.

MAHANOY CITY, PA.
—$—:Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.

Nori kad atydartumet taupinimo ar Czckiu 
skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.

Ji žino kajp suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszkd dauginus prioteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia i n vest y t 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperto.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis,'
Dekite savo pinigus in

-MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—I—

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prcz.

LEON ECKERT, Vice-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA. M. GAVULA.

Jalgu esato silpni, nervlszki ar li
tuoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsime, 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumąs po val
giui, gazal, svaigulis* silpnumas szlr- 
dles, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ilgos, iszberlmai,
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyral ar pajcgoN Juru jaunis- 
ten Jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu telp tat matykite ma
ne.

Ramatlzmas visokiuose padėjimuo
se, teippgl iNztine ir sztyvi nulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar enate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pallne isz ryto, be 
amblcljon, be gyvumo, trotlnat ant vo
ros, silpnos atminties, snrmatlyvi, 
greitai pailstat, pikti, iszbllszkusis ir 
Iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmaH peczuose, skaunmaR
tuose, skausmas gerklėje, Btokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnlma gerkles (goitre.) krau
jo, odos ir speclales ligas pilvo. Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gansite rodą dykai. Po tam 
IszalRzklnslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagolbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslnzkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausias Europos Ir Amerikos 
Specialistus: ,

TAMAQUA DaktaniH Hpdgcns buna 
kožna < Kctverga ir Pe|f\yqzla Ir Jo 
ofisan randasi po No. 44 BROAD ST. 
OfisoH valandos !) ryte iki k vakaro.

Kokia paikyste! Džiova pra- 
dzioje 
trumpa laika su 
d vinu. 
nenori

gali but sulaikyta in 
tinkamu gy- 

Bct su žmogum, kuris 
žinot, .jog ja serga,A tejnaiit i 

su 
Lie-

Pottsville, Pa. - 
menesi p. Petras Gražis 
savo paczinle iszkelinus iii 
tava atlankyti savo brolius ir 
sesutes, o paczinle atlankys 
savo

P-

savo
, o paczinle 

moeziute ir diedukus. Ke
tina svecziuotis kelis menesius. 
Laimingos keliom*.s. ,

I

ja serga 
ankszcziaus arba' vėliaus, džio
va formoj 
tie uDsireiszkimai 

daug

pnsirodo. Kuomet 
pasirodys 

<langiaus, netik

a tasFreeland, Pa.—Mikas t
isz Malianov City atsikraustė • •-
ana diena in szita miestą ir ap
ėmė W ashington hoteli kuri ne- 
senei pirko. Atlanikykite nauja 

, biznierių.

• > •»r.<>.M)

Atidarymas naujos buezernes 
ir grosernes.

Jurgis Kiniauckas ii- Juozas 
Matulaitis, Subatoj 
savo nauja buczerne ir groser- 
sztori po No. 826 E. Centre St. 
Mahanoy City, Pa., kur laikys 
tik geriausia mesa 
mus tavoms, ir norintiems pri
stato tavora tiesiog su auto
mobiliam in namus. Subato, 

specialiszka

geriausia

tiesiog 
namus.

parduos mesa už 
maža preke.
Geriausias steikas 
Del kepimo jautiena 
Del virimo jautiena 
Szvieži szolderei 
Geriausi pork-ezupa 
Szviezios liames 
Rukvtos liames

Teipgi visokios

atidaręs

ir valgo-

>■f
18c.
5c.

14c.
22c.
23c.
23c.

)C. sv.

szviezios ir 
rūkytos mėsos ir groserius par
duosime už prieinamas prekes.
Didelis 
Neužmirszkite vietos, 
Centre St.

REIKALINGI.

atidarymas Subatoj.
826 E.

Prilerei ir loderei prie gipso 
kasiklos, 4 pėdu veinis, gera 
mokestis. Ant kontrakto ar nuo 
sztukoij. Gori namai del gyveni
mo, ir galima gauti gera burda. 
Raszykito

Tamaqua, Pa. 
padare krata 
Rinkevicziaus 
jima svaiginancziu 
Rinkeviczius pastate 500 dole
riu kaucijos lyg teismui.

Steit inei 
salinne Vlado 
už partlaviue- 

gervmu.

SZOKIAI!! BAILIUS!!

Lietuviu 
Tamaqua, Pa. 
džio 24 diena,

Rengia Parapija 
Atsibus .Balan- 
Ljberty saloje. 

K;i(r patenkinus visus pasiru- 
Buspinta geriausia orkestrą, 

gardžiu užkandžiu ir gerymu. 
Kas gyvi visi in Lietuviu pa
rapijos balių. Visas pelnas del 
naujos . bažnyczios. 
7:30 vakare.

Prasidės 
(t.33) - t n

PARSIDUODA BIZNAVI 
NAMAI.

aps 
kasztuos 
pinigais, isznaikinti ta liga, bet 
pragaiszins daug laiko, ir žmo
gus daug 
tais visai pervelai žmones 
do džiova gydyti.

Net ir tarp geriausiu isz mu
su — isz u kurie sveikiausius 
i pati'vius kurie turi puikiausia 
fiziszka lavinimu, įkurio sveikai 
ir g- ’ * .. 
neatsragiai 
l’ik

turės ikenteti ir kar- 
bau- D. F. GUINAN. Sek. Kasljerius

isz u kurie

pažini gyvena — neturime 
žiūrėti i.n džiova, 

pažiūrėkime in atsitikima 
Christy Mathewson, kuomet vi
sai netikėta džiova apsirgo, 
praleitlo daug laiko 
m as pasveikti,
musu kūno veikimus. Atsimin- 
ikime, jog mes visi galime džio
va sirgti. Ta geriau suprasime, 
kuomet matysime 
vra džiova
mus, ir ar kada
musu szeimyna neturėjo džiova 
seigauti. Arba dar 
mes galime 
kokioj vieszioj vietoj.

Užmirszkime savo vaikiszka 
baime, ir kasmet nueikime pas 
gydytoja ir tegul jis 
musu lapuočius. T 
neduosimo'jokiai ligai apsisto
ti plaucziuose. Yra teisybe, jei-

steugda- 
»ei vieno, iszT

kiek daug 
serganeziu aplink 

nors praeityje

g re i cz i aus, 
užsikrėsti džiova

peržiuro 
Pokiu bildu

Duheltavas bizinuvas namas gu tas butu priverstinas daly
■ < ■ o j. . - ' u . . . » ' it iui.k''r * - si'

j.

O ❖ *
SKAITYKITE “SAULE“

D t |u

u

V

' t « t ų b 

* v

Geriausi maineriams
Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikra 

pagerinimą i
Ball-Band” robinį autuvą.

49

savo kojoms, kada perki 
Kiekvienas 

Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

musu specialiu procesu į viea gryną, 
tvirtą šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir 
nešiojamą ilgiausiai. f

1
1

MBALLBANDM

kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada 
perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio, 
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut “Ball-Band” batus,

Paplantinti padai “Ball-Band” 
yra padaryti ypatingai maineriams nečioti.

kas, butu daug mažiaus miriiiiu 
nuo džiovos. Jeigu norį stsldi 

ti e St. Mahanoy City, Pa. Lo- sveikatos kelia ir dasiekti liii-

kuriame randasi salimas ir szto 
ras, po No. 3■08 ir 3 LO W. Con

5 per 62,/į pėdus. Alsiszau-tas2i .
kite ant adreso.

M. *Bekereviczia
310 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.
''  -------- W—

ine, neturi tiesps byli ne'žineliu.
£ T

autuvo
Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat-
varus ir stipri taip, kad akumo ar anglis

Žiūrėk Raudona Koulys ženklo ant
ncgali įpjaut arba įplėšt jį.

perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio, 
1\ . _ • a e * •••.* >■ i. • •

“Ball-Band” batus, Himiners ir
Lopac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk • •

(A. 24)

4 Į , . . t

I1EI MAHANO J1EČŽIAI IR
APLINKINIU

TEMYKITE,
■ ■ < ..i.,

Jeigu norite pastatyti ant 
kupinu koki pomninka ar kr.y- 
ftu, da szi pavasari, tai reike 
paduoti orderi dabar, 
gražu pusirinkima visokiu ga
tavu pomninkii ir kryžn musu 
dirbtuvėje 
Shenundori musu ofisas randa
si tuojaus arti kapinu.

E. T. Everett,

Turimo

Malianoy City, o

Szluoiul praneaziu jog mano .laztllr- 
byatea visokiu žoles prophratal, žolių, 
i 
palnngoB trejos dovinorpB, 
gauti už numažinta proko uas; 

r: .
IJOO E. Fino SL.'MuhauoyjClty. Pu. 

arba tloHiog inz nianop 
devinlorlu 60c. su prlsiuntimu arba 6 
už $3.30. Reikalauju pardavėja visos 
aplinkines ir duodu gera pelną. Czta 
galimu gauti' visokias žoįpa kokiu tik 
ant svieto randasi.
galima gauti prlslusdami lOo stempo- 
mls

trukžolcs, puplalszkcs Ir geriausios
, galOsito

Mm, K. JlĮBzkcvlczlono, 
inoyjuuy, Fa. 
. Proko trijų

žolių katalogą

Knyga Dnkthrns Namuose kuri
, _ '-^1^ O_ » Vu« A.-. -

jų savo pardavėjo.

i

©

Mishawaka
460 Water St., Mishawaka 

f 1 1_____•-______ I___ ______ 1111__________

Woolen Manufacturing Company 
i, Ind.

Barnas,xkuris moka milijonus už laipsnį.”


