
/

THE LITHUANIAN 8E1Q-WEEKLY SAULE I
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIL^^ j*

•iii

!*'

i»
1

-,'V

I

<1

a

R8TA BUSHED IN 1888.
Bringa the beet reunite to Advertiser*. Rate* on application. 

PUBLISHED BY THE

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.,
» ■ n » w i e m e m m » n e

YEARLY SUBSCRIPTION ,3.00

MAHANOY CITY, PA.

No. 33 ft ■ NTIHKD AT THS MAHANOY CITY, HAt JtNTBRK_______________________ _____
U’OST-OFFIOB AH H1OOND OLA88 MAIL MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 24 BALANDŽIO 1923 (TUESDAY 24 APRIL) $

ISZ AMERIKOS
Gimė negyvu, atgaivintas tris 

kartus ir dabar gyvas ir 
sveikas.

Asbury Park, N. J. - Ap ri- 
liaus 12, Mrs. James Miller isz 
Belmaro, pagimdė negyva kū
diki Szv. Onos ligonbuteje. Dr. 
Ackennonas inczirkszte nauju 
vaistu vadinamu “androlina“ 
in negyvo kūdikio szirdi, o no
riais szirdis pradėjo klibet bet 
ne ant ilgai,
ezirkszte daugiau 
adgijo, yra sveikas ir gyvena, 
sverdamas septynis 
Motina pasveiko.

Nauja netikra 20 dolerine 
bumaszka. .

Saint Louis, Mo. — l’o ežio- 
naitine ajilihkim* pasklydo ne
teisinga 20 dolerine 
k a, kuri yra 
dolerines
bumaszkos numaris yra 
04940A.“ su

Precziu kartu in- 
ir kūdikis

svarus

burna sz- 
atspaūdyta nuo 

bumaszkos. Tosios 
‘ ‘ F.46-

paveikslu Cleye- 
lando, bet numurai ant kežuos 
bumaszkos yra tie patis. Daug 
sztorninkn ir kitu likos apgau
tais. Badai neteisingos humasz- 
kos pradėjo jiasirodinet ir ki
tuosią didesniuosia miestuo- 
sia, todėl apsižiūrėkite kokius 
pinigus aplaikote.

1,650,000 porsziuku žuvo laike 
snieginiu viesulu.

Sioux City, Iowa. — Karine- 
rei va 1st i josią Iowa, Nebraska, 
South Dakota ir Minnesota ne- 
tak£>u4UvirMXiim pnspndux—»Jlu 
jono parsziuku isz priežasties 
paskutiniu snieginiu viesulu 
ir •dideliu szalczlu. — Dabai 
galima tikėtis, 
pabrangs.
Prasarga mirsztanczios mer

ginos del kitu.
Dvideszimts 

mergina Elenora

jog kiauliena

Pittsburgh. — 
metu patogi 
Oles isz Coraopolis, užsitrnei- 
no czionaitiniam hotelije, pa
likdama sekanezia gromata, 
kuri 
ko mergina atome sau gyvastį: 

“Velniu vertas szis svietas, 
nos su kožna diena jauna 
gina žengia in pragaru giliau. 
Del to kad mergina nužengė isz 
doraus kelio, argi ji turi būti 
paniekinta per visa svietą ku
ris 
verst.

sekanezia 
iszaiszk vs priežaste del

mer-

jai neduoda progos atsi- 
Mergina reikalauje 

mokslo, meiles nuo tuju kurio 
pataisytu ja ja ir duotu gera 
patarimu kaip gyvent. Neužda- 
rinekito tokes merginas in pa
taisų namus, nes ton iszrnoksta 
kaip nękeiist visuomenių kuri 
priesz jaja atsikreipo. Ko mer
gina daugiaaše trokszta, tai 
motiniszkos meiles kuri jaja 
apsaugotu nuo prapulties. Lai 
kitos mano sesutes apie tai at
simena, 
nos v ra

nes patogumas mergi- 
josios didžianse pra

pultis. Siuncziu meile del savo 
motinėlės ir lai man atleidže 
mano prasi ka 11 i mus. ’ ’
Rado “skarba“ kuri tuojaus 

sunaudojo.
Cincinnati, Ohio. — Suradi

mas visokiu brangenybių fa
raono grabe ne teip buvo svar
bus kaip atradimas “skarbo“ 
per darbininkus kurio kasė pa
matą ant Burnet ulvezios — 
buvo tai kvortine bonka geros 
guzutes paejnanczios isz 1892 
meto. Kada kiti darbininkai 
dagi rd o apie tai subėgo ir no
rėjo atimti nuo žmogelio kuris 
ta ji “skarba“ suardo, bet bo
sas apmalszino visus atidaręs 
bonka ir kožnam davė po stik
leli. Ta diena, iszkasta du kart 
tiek pamato kiek priesz tai, nes 
kožnas tikėjosi da daugiau su- 
rnafi hnntn Rpf nnhii-
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PACZTINIS AREOPLANAS NUKRITO IN MARES.

valdo pacztini arooplana, li-Edwardas Hubbard, kuris
kos mirtinai sužeistas, kada jojo areoplanas nukrito in mares 
prie Seattle. In laika atplauko laivelis kuris Ilubarda ižgial- 
bejo.

Rado kūdiki pacztiniam 
maisze.

Washington, D. C. — Ant 
paežio likos surastas negyvas 
kūdikis popieriniam bokse 
siausta in Dunean, Oklahoma. 
Pacztoris aplaike baksa, o kad 
niekas neatsiszauke ir pradėjo

Isz Lietuvos
Gaisras Panevėžy.

Nakti in vasario 12 d.
“Pigino“ lentpiu- 

rasztine su svarbiais at- 
Ki- 

baisei smirdėt, atidarė ir rado|tugi triobesiu, maszinu ir med
žiagos ugnis nelieto. 
'I'ud urnis kilus isz krosnies.

popieriniam sude-
ge Pau(‘vežy 
ves 
skaitomvhes dokumentais.

Juodaszimcziai žada piauti
žydams gerkles.

Lietu vos Ea s z i s t u v y k < I om a- 
sis Komitetas paleidę po Kau
na Kovo 8 d.
” Tautiecziai

ats’nįzaukiina: 
“TautiecziaiTarp vaikisz- 
ku szukavimu jame randasi la
bai nepadoriu dalyku, kaip

iszkabu ir lan^u stiklu 
baigsim žydu 
gerklėmis!“

Patartina, kad priesz tokius 
padaryta

nepadoriu 
sztai kokia fraze:
nuo

’rftdejom
9

ir kompanijos

isz Alytaus 
A mer i kos I ’ramones 

automo- 
isz priežasties

jame negyva kūdiki keliu die
nu senumo. Valdže daro rusta 
tyrinėjimą idant suimti nedo
ra motina, kuri tokiu budu at
sikrato nuo kūdikio.

Keturiu pėdu “milžinas 
musze tris moteres.

> 9 su-

Jo n art ijikosze- 
viezius gyvenantis ant 3153 So. 

kuris turi 
tik ketures jiedas dydžio, ana 

savo pri- 
siegele Anele, jog turėjo atsi
gulti in lova. Anele ir ne men-‘ 
ka žmona, ha svėrė 185 svarus, 
bet “milžinas”

Ligoniu

Halstead ulvezios 9

diena teip suteriojo

ja ja inve ike.
atlanko kaiininka 

Szteimontiene, bet Jonas nebu
vo užganadytas kūmutes atsi
lankymu, 
gerai ja ja

pagriebė pokeri ir 
papiksino.’’ Sztei- 

maiitiene svėrė 170 svaru.
“ milži-

buvo kūmute Szirimiiute

4 k

Li-

'Treczioji auka tojo 
no’’ 
kuriai teipgi gavosi paragaut 
pokerio.

Ana diena Jonukas turėjo 
stoti ant teismo už toki pasiel
gimą ant trijų “leidžiu.“
kos nubaustais ant 25 doleriu ir 
užmokėjimo kasztus ir kad 
atejteje. mandagiau pasielgtu 
su “leidems.“ Bot .fono anuo- 
lelis Anele ne yra užganadyta 
isz tokio nubaudimo savo mil
žino, užvesdama teismą ant 
persiskyrimo nuo tokio milži- 
niszko tirono.

leidems.

Kalbama

Kunigas varo darbininkus mal
ku kirsti szventadieni.

Veliuonos klebonas Vladas 
Polonskis vasario 16 d. 1923 m. 
nenoredafmas nei pats szvesti, 
nei kitiems.JytsiLta diena szve
sti, jiatsai
pamaldas iszvažiavo kalėdoti 
p savo darbininkus 
miszko kirsti.

Piktadariai.
Kovo 13 d. apie

atlaikęs pajaustas
9 

isz va re

s

jisai at-

Koen. H. Zeit.“

Joniszkis,
12 vai. vakaro, grįžtant in (lolž- 
keliu stoti tos, stoties telegrafo 
— telefono prižiūrėtojui Nor- 
gilai, iszejus isz miestelio 'kas 
tai priszokets smoge su medžiu 
per galva ir kuomet Norgila 
pagriuvo, tai isz jo kiszenio isz- 
trauko 400 litu. Norgila buvo 
Joniszkio I miteli gontu Kliubo 
kasininkas, visi minimi pinigai 
buvo kliubo. Matyt piktadaris 
pastebėjo miestely, kad jis pa- 
ieme pinigus ir užpuolė.

Piktadaris nesugautas.
Lietuvos karininka užpuolė.
Savaite adgal Pagėgių ko

mendantas Szimkns buvo nu
keliavęs uniformoje in Tilže, 
avo augsztu ugi u ir prancu- 
ziszkomis kelinėmis
kreipė akis vietiniu vokietuku. 
Paskui Szimku pradėjo sekioti 
žmonių krūva, kuri pagalios 
norėjo ji užpulti. Vietos polici
ja apgynė ji. “
taria kziuomi laiku nesirodyti 
Prūsu mletsuose Lietuvos ka-. 
ri n inkams savo uniformoje.
Amerikos žmones greit tokius 

‘ ‘ponus’ ’ pamokintu.
Taurage. — Tu rimt nevie

nam paszte nėra “tiek darbo,“ 
kaip l’auragos paszte. Jau ten 
nuėjės kokiu reikalu: artai 
paszto ženkliuku pirkti, ar te
legrama paduoti, visuomet 
lauksi kokia, puse valandos iki 
p.risipraszysi, nos pardavejas- 
priemejas “neturi laiko,“ jis 
turi pabaigti, papirosu parū
kyti, su žmogum , pakalbėti ir 
taip toliaus. O ežia žmogus, 
nors ir neturėdamas laiko, 
lauk iki jis suteiks tau savo 
malone. • 
praszai, kad paskubintu, nes 
visiems juk laikas brangus, at
sakymu t^oj gausi:

keli užsidegė. Žmonis kovoje neturi laikot! Asz turiu dit lai
ku — galiu viena paskolinti, 
ll» T/nl f/ifisin cin^rz\ < 4 zl

Suvirsznm

Konia visas miestelis įždege.
I

Bluefield, W. Va. — Angli
nis miestelis Burke, Mikdonal- 
do pavieto, konia visas iždege. 
Ugnis padare blodos arti ant 
milijono doleriu.
150 szeimynu su vaikais pasi
liko be pastogių. Ugnagesiu 
miesteli jo visai nesirado todėl 
visi namai sudege. Dabar žmo- 
sis yra priverstais gyventi bu- 
dykosia. 
visos 
liu.

Paszialpa atejna isz 
aplinkines del padege-

Girnos dega kerszina 
miesteliui.

Pullman, III. — Girrios ugnis 
prasiplatino po visa Allegan 
pavietu. Ugnis teip prisiartino 
prie miestelio Bravo, kur ran- 

gyventoju, jogdasi apie 3000

prieszais liepsna, bot jeigu ve- 
in& nnnnrttlmninvci fni nriana

ir

paduoti,

Netekąs kantrybes

u mTamsta.

M

rt n J 9 4.

leiviniai 
Kauno

vaikszczioti ke
ta rp

tvarkadarius butu 
kai j) morale, taip ir kitokia in
taku, nes kitaip iszszįtjuikus isz 
pragaro velnią gali paskiau ir 
labai norėdamas nesuvaryti at
gal. Ar patraukti atsakomybėn 
langu daužytojai ? Juk susekti ? 
Ar paskelbs ju laikraszcziuose 
jiavard(‘s milicijos vadai ?

Nelaimingas atsitikimas.
Prienai. — Sekmadieny t. y. 

Kovo 25 d. apie 18 valanda va
karo, grįždamas 
Kaunan
Bendro V(‘s kele i v in i s 
bilis, už Prienų 
blogo kelio parvirto ant szono 
irvisiszkai susikūlė. Visi kelei
viai, kuriu buvo apie asztuoni 
žmones sužeisti, vieni sunkiau 
kiti lengviau.

Nuo Kovo 26d. kiek teko gir
dėti, sustosią

automobiliai
Marijampolės isz 

priežasties iszdaužyto plento. 
Ar ne laikas butu 
taisyti, 
taip apleisti ?

Nelaime.
Girkalnis, Raseinių 

Kovo men. 8 d. Biicziumi kai
mo Kazvs Ramanauskis 20 me
tu amžiaus ir Petras Janczaus- 
kis 21 m. kaž kur rado anuotos 

(szovini.) Szovini 
trenkė in akmeni ir jisai truko. 
Įbrukdamas abu tuodu vaikinu 
užmusze.

Nelaime Kaune tunelyj.
Kovo 23d. motorinėj drezi- 

noj važiavo nuo Kaiszedoriu 
in Kauna, inžinierius, mechani- 

3 kareiviai. 
Drezina, parloidusi Palemono 
stotyje pirmyn prekių trauki
ni, kiek vėliau 
vai. '58 min. tunelyje netikėtai 
užlėkė ant sustojusio to paties 
prekių traukinio. Iszvažiavu- 
siu 3 sunkiai sužeisti.

Už keliu minueziu į 
nelaimingo atsitikimo isz Kau
no stoties turėjo tuo laiku isz- 
eiti kitas traukinys, kuris bu
tu užbėgės ant be žado gulin- 
cziu sužeistųjų, ir tik dėkui 
kareiviui Auszrotni, nelaimin
gieji nuo mirties tapo iszgol- 
beti.

granata.

kas, • > 
«)

H

pasirūpint i
kelius kurie v ra virti

karininkai ir

ap.

go.
pristovoje

ANGLIJĘ SIUNCZE ANGLIS IN VOKIETIJA.
Nuo kada Prancūzai užėmė Ruhra, vokioeziai ne turi an

glių, todėl pargabena isz Anglijos ir anglis baisei pabran 
Paveikslas parodo laivelius pi įkrautus 
Hamburge.

anglimis

ISZ ROSIJOS
Didelis drebėjimas žemes —ke

li namai ingriuvo in mares.
Moskva. — Kusiszki laik- 

raszczei skelbia buk 15 Apri- 
liaus atsibuvo baisus drebėji
mas žemes Petropavlovske, 
Kamaeztkoje. Keturi fabrikai, 
ligonbute ir keliolika namu su
griuvo in mares. Kiek žmonių 
pražuvo tai lyg sziai dienai ne- 
suskaitvta.

žemes

Nariais 
szni-

Moskvoje pilna sierateliu kurie 
gyvena vagystėmis ir pa

leistuvy sta.
Moskva. — Kad sustabdžius 

vaiku prasižengimus Maskvoje, 
czeka jmskelbe, kad ji organi
zuoja “vaiku czeka“.
tos visu neapkeneziamos 
pu organizacijos bus vaikai ir 
mergaitės, uesenesni 10 m. am- v ♦ ziaus. ,..N

Kalbėdama apie tai, Pravda 
sako, kad Maskva yra užpildy
ta elgetaujancziais vaikais, kas 

. yra pažeminimu kiekvienai ci
vilizuotai szaliai. Rusija gali
ma esą pavadinti “m^zlaicziu 

Kiti Maskvos laikrasz- 
daug' kalba apie tu

vaiku likimą. J u gyvastis dau
giausia iszgelbejo 
szelpimo administracija.

“Maskvos 
tvenktos mažu cigaretu parda
vinėtoju, mažu 
kiszenvagiu ir 
jau mažu prostitucziu

..... .... .......         , k.... ...

Katalikai meldžesi klebonijo
sią; kunigai keneze dideli 

varga.
Petrogradas. — Czionaiti- 

nios katalikiszkos bažnvezios 
da vis vra uždarvtos, bet szim- 
tai tikineziu iszklauso miszes 
klebonijosia panaszei kaip se- 
noviszkuosia laikuosia kriksz- 
czionys meldėsi katakurnbosia.

Szv. Katarinos bažnyezia 
kurioje, pra baszezium buvo 
suszaudytas pralotas Butkevi- 
czius, yra uždaryta, bet szimtai 
tikineziu iszklauso miszes kle
bonijoj ir ant szventoriaus. Per 
Velvkas iszklauso miszes arti 
szeszi tukstanezoi žmonių, ku
rias laike tėvas Kazimieras. 
Petrograde randasi 
tik apie 
likti.

Daugel i žmoYtWl‘*szkTansino- 
ja miszes kunigu kambariuo- 
sia, kurie gyvena dideliam var
ge nes pinigu ne turi, o szal- 
;tis stubosia tok is, jog laikant 
miszes turi apsivilki kailineis.

V

Katarinos 
p ra baszezium

sziadien
15 tukstanozei kata-

Al

iszvažiavo 17

-i'"-
z W'

-1

szalis 
ežiai irgi

9 9

Amerikos

gatves yra uz

ISZ VISU SZAL1U
Atrado karaliszka užkasta 

‘ skarba.
Belgradas. — Karaliszka r 

sknrbas ir kiti svarbus doku
mentai kurie prigulėjo prie 
buvusio karaliaus Montenegro, 
kada tasai pabėgo isz savo ka

li kos surasti žemoje 
Jeszkotqjai surado 

ketures dėžės visokiu žemeziu- 
gu ir visokiu karaliszku doku
mentu. Badai karalius užkaso 
ta j i skarba 1916 mete kada ap- 
loidinojo sostapyle. 
Dokumentai vra labai svarbus 
nes parodo koki susineszirim 

kitoms vieszpa- 
prasidejo svie-

lystes, 
Cettinje.

turėjo su 
tvstoms kada 
line kare.

Pinigai grabuosia mumiju.
Dusseldorf. — Keturesde- 

szimts du milijonai markiu su
rado Prancūzai paslėptus gra
buosia mumiju muzejui Dussel- 
dorfe. Pinigai likos iszsiunsti 
isz Berlino ant apmokėjimo 
straikuojeneziu
ežiu. Pinigai radosi po pagal
viu mumiju (senoviszku egip- 
cijoniszku lavonu.)

geložinkelio-

Baisi žudinsta; bernas nužudė 
visa szeimyna.

l’oznamirs. — Piontkove li
kos papildyta baisi žudinsta, 
kurios aukoms pasiliko visa 
szeimyna gaspadoriaus Kote
lio, kuris nesenei sugryžo isz 
Niagara-Falls, N. Y., Ameriko. 
Lavonuo gaftpfwhftrhrus Kristeh> 1 
ir berno Jono Kopos rado skie
pe po kluonu. Tvarte rado gas- 
pedinia ir tarnaite Veronika 
Maciaszok, du vaikus rado pa

či jauniausia 
Jaunesni dn.rr

vaikai turėjo suU‘szkintas gul-> 
vėlės su kirviu, kuri žudinto- 
jas naudojo ant visu auku.

Gaspadorius Kostera jiasam- 
de berną Sobczaka kuri sutiko 
Poznaniuje. Per tris mesesius 
naujas bernas radosi ant tar
nystes, liet buvo didelis tingi
nis, nesiprausė ir nepermainy
davo drapanų. Gaspadoris ji 
ižbare ir kerszino iszgujimu. 

prižadėjo pasitaisyt,
bet apie 

’ lauke progos atkerszinimo sa
vo gaspadoriui ka ir padaro, 
bet likos suimtas per kaimy
nus kada pavogė arklius ir no
rėjo bėgt su jiavogtais pinigais 
ir drapanoms, budintojas Ro
di kalėjimo ir lauko paženkly- 
tos dienos kada bus nuvestas 
ant kartuvių.

slėptus po lova, 
mergaite kubile.
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Kovoje už savo gyvastį:
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Bernas
tai ne’ nemanė tik

9 9

“Tai 
nupuolimą musu naminio 
veninio,

P° SZI° Maskvos Izvestija.

ISZ WILKES-BARRE, PA.

elgetu, mažu 
plesziku, taip- 

sako 
rodo

musu szvietimo, padi
dėjimą bedarbes ir abelna žmo
nių demoralizacija.

Apskaitoma, kad dabar Mas
kvoje yra apie 15,000 benamiu 
naszlaieziu, kurie gyvena rūšy
se ir apleistuose namuose. 
Daug kartu bapdyta juos pa
talpinti in vaiku 
bet jie

9 9

$
i ft

nI liti

Atejnanczia sanvaitia prasi
dės teismas patrijarkos Tiko-, 
nio, Moskvoje. Gal su juom at
sitiks panaszei kaip su pralotu 
Butkoviczium. Ne tik ka bol- 
szevikai užmeti neja Tikoniui 
suokalbi prioszais valdže bet ir 
pasiprioszinima prioszais api- 
pleszima bažnycziu. --- ---------........... - ---

Boston, Mass. — Sziomis die
nomis So. Bostono 
jaupas lietuvis,
ritinąs, kuris gyveno po Nr. 266 
Kourth St. Jisai paliko jauna 
paežiu, kuri labai susirupinus 
del jo likimo ir visur jo jieszko. 
Ji sako, kad*viena ryta jisai ap
sivilkės goriausiom savo drapa
nom ir pasisako einas pasi-

Prohibicije gavo in kaili 
Angiljoi.

London. — Prohibicijos tie
sos kurias norėjo užvesti paua- 
szei kaip Ainerike, likos nepri
imta per angliszka. parlamenta 
nes atmetė 236 balsais. — Ma
tyt anglikai turi sveikesni pro
tą ne kaip amerikoniszki fa
brikantai tiesu.

prieglaudas, 
isz j u pabėga, 

ir dau-
veikiai 
iszsivesdami

Wilkes-Barre, Pa. — Jonas ’
30 metu papilde kartais 
prie savo namo ginu vaiku.

Old Forge paleisdamas kulka Pravoda sak0) kad Rugija turi

Pavlovskis, 
savžudinsta

isz revolverio in krutinia. Prie
žastis sav^udinstos nežinoma.

— Nantike sudegė vaszeris 
prigulintis prie Suskvahanos 
kompanijos. Bledos ugnis pa
dare ant 150 tukstaneziu dole
riu.

— Kada ponstva Kaczku- 
nai parvažiavo namon nuo gai
lės pamaldų kurios taja diena 
buvo laikomos už mirusi tęva, 
aplaike telegrama isz West 
Virginijos, buk ju sūnus Alek
sandra likos nuszautas, bot ajsz 
kąsniu žinių apie nelaime ne
ap lai ko. Du metai adgal kaip 
tėvas likos apdegintas guzu 
nuo ko mirė.

— Darbai czionaitinojo ap
linkinėje ojna gerai teip kasyk- 
Josia kaipo ir fabrikuosiu, bot

1 1- -V.?„ _ J. _ T . T U

daugiau naszlaieziu, negu bile 
kuri kita szalis. 
ežiai renkasi in 
miestu traukiu in Maskva.

“Maskvą yra jais užpildy
ta,“ sako Pravda. “

gyvena mieste

Tie naszlai- 
miestus, o isz

Niekas ne-
kiek ju 

sziuo laiku. Tecžiaus mes žino- 
už- 

pleszia ir savo

žino

jme, kad 14 ir 15 m. vaikai 
jnuszineja ir
groi atiduodu savo meilužėms, 
kurios yra tik 12 ar 13 m. a.m- V. ' Y '
ŽUVUS. '*I

“Tapo susekta, kad užlaikys 
tojais biauriausiu tvirkavimo 
namu Maskvoje yra Vaikai nuo 
15 iki 17 m. amžiaus. Maskvos 
sovietu agentai tyrinėje ta pa
dėti rado prostitucziu morgui- 

; ežiu 10 ir 11. m. amžiaus, ikųrios
A . i •

prapuolė 
Alizius Pivo-

ir pasisako 
vaikszcziot. Bet iszejcs jis ne
sugrįžo ii:-nuo to laiko ji netu
ri apie ji jokiu žinių.

Ugnis 
naikino dirbtuve szieniku 
darydama bledos ant $50,000.

neteko žmonių

Hažleton, Pa. —

Daug merginu ir vyru 
darbo.

*MB

su- 
pa-

Lietuvei gyvena malrtzei, 
Ūes ne turi laiko erzytis, nes už-

Eksplozije užgriuvo 112 dar
bininku.

Budapeszt, Vengrai. — 
Szimtas dviiekn darbininku li
kos užgriautais skiepe dirbtu
ves coluloido ikadn kilo, baisi 
eksplozije. Keliolika kuuu jau 
iszemo .isz gHuvosiu. Konia 
tiek sužeista ir apdeginta.

Sumiszimas raudonųjų.
Berlinas. — Laike sumiszi- 

mo kuri šukele raudonieji Mnl- 
hoime, likos užmuszta dvileka 

o daugeli sužeido. 
Prancūzai visai nesimaisze in 
tai žiūrėdami kaip prusolei 
terp saves peszasi. Penki tuks-

Vengrai.

I A
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KAS GIRDĖT turime laime. Randasi ir tokiu, 
ka turi gi lūki, 
mažai.

bet tokiu yra

j L

Paskutinei keliolika motai yra

lu Lietuviizka Kaimelui
\ ____________________ ___ > ’ “1'

Mount Carmel, Pa. — »iW. 
Bay mo nd Smith knt’i po levais

.y V i , 7

Mrs

Panaszu

dni tasai 
t is buvo

svietą.
suims kuris 

Wieringen. Ba- 
lidysis k unigą i ksz- 

por kelis 
pripažino,

Bnvnsis vokiszkns Kaizeris 
Vilukas buvo žinomas kaipo 
nepilno proto žmogus, nekarta 
snkydnnuus buk jisai ir Dievas 
valdo visa
kva ii nl i turi jojo 
dabar gvvena

<
t vr i netns

specialistus kurie 
buk yra nepilno proto. Per vi
sas dienas knnigaiksztis g 
na ant vargonų szventas gies
mes ir privertinoji!, savo tar
nus giedoti ir klaipyti pamoks
lu. — Netoli puola obnolis nuo 
obcles. Sūnelis panaszus in ie
va.

graji-

Praejta meta isz Cbofoo, Ki
šu, likos iszsiimsta in Amerika 
moteriszkU tinkleliu dol plau
ku koiiia už keturis milijonus 
doleriu.

Kada F’raucnzai pradėjo už
imti aplinkinia Ruhr vokie- 
cziai netikėjo, jog Franoijo no 
ilgai lenais snszildys koja 
nes lai daroma tik dol jujii’isz-
baidinimo. Tuom kart Pran
cūzai kaip sėdi teip Sėdi. Ruhre 
ir uc nomisliiia iszejt, pakol 
Vokieeziai neatsilygins už ka- 
riszkas blodes. t) kad \ okie- 
cziai nesutinka užmokėti sko
los, todėl Prancūzai pasiliks 
lenais ant ilgo laiko.

Apkvaitinti 
dvasia.

tikojimiszka 
visi pa ra pi jomi i isz 

Kalvarijos baptistu jiarapijos 
New Yorke, atkistojo laiko pa
maldų prislėgdami 
visu svietiszku smagumu, 
kiu, kaziravimo ir kitu 
naseziu. 
ilgai ?' •r*

• v I\ aSZl n

a t si žadėt 
szo- 

“ mar
ti nt kaip

naujausia
1 i e * 11 v i szk a st a l y eze ’ 

sziadien turi 24 
tiikstanczius v ventojn isz ku
riu apie ketvn 
Amerikonai

I ’a ga I 
mii, tai “ 
Sbenadoris

ii pokaiti-
>• t

tiik^tam-zei vra 
p tuk-taie zei 

atejviu. Argi ne puikus skait
lį s atejviu! Kiek tai gero ga
lėtu padaryti politikoje, jeigu 
visi laikytųsi vienybėje! Juk 
galėtu visa miestą valdyt, bet 
kur tau! Vieni kiliems nžvydi 
ir daro klintes visame. Kaipgi 
gali pasikelt jeigu nesilaiko 
priežodžio 4 
galybe!”

Sutikimas!
Kas tai do galinga0 žodis ir 

svarbus gyvenime žmogaus! 
Nuo sutikimo priguli visas mu- 

Be sutikimo ir 
gyvenimas nie-

kur \ ienvbe ten

su gyvenimas, 
szeimvniszkas 
ko nevertas. Be sutikimo ir vi- 
suomeniszkos taikos fabrikai, 
kremai, geležinkelei ir 1.1. Im
lu sumiszimas, sunaikinimas 
kitu darbo o ir viso sklypo. Be 
sutikimo gyvenimas butu nie
kai ir viskas dingtų.

Gerai sako priežodis 
kimas sudrutina o nesutikimas 
naikina,” jeigu mes Lietuvei 
laikytumės tojo sutikimo, tai 
daug daugiau galėtumėm nu
veikti sziadien kaip nuveikein, 
ir kitaip stovetumem akysiu 
svetimtaneziu.

sumiszimas,

jeigu

4 < su t i-

Halenseo artimoje Borlino 
likos atidengta dirbtuve ne
teisingu pinigu, kuri nuo 1922 
meto Vokietįjoi Francijoi,.Len
kijoj, Belgijai, Lietuvoje ir Ro
si jot palėidinejo gerai padirb
tus doszimts frankinias bu- 
maszkas, jog net bankai likos 
apgauti. Nuži n rojinius puolė 
ant rusiszku atejviu ir likos 
suimtas mu loris Miasojeda, pas 
kuri surasta neteisingus szimt- 
dolerines ameri kouįs^kas

mėtis Visokiu iszrndinm. Ga-
ir oloktriki-l ”

n ir, areoplamis, telegrafas
telefonas — tai tik maža da
lele* tniii iszrndim.il. j<<niiiiui. • . >. . mgu ir negalesaram m, atomai, . , . *gtutoi.

vinis geležinkelis
ir

Kadium, 
polonium, nranim, atomair 
elektronai, (‘toris, kaipo ir visi 
vaistai priesz užkroezonezias 
ligas likos iszrasti. 
mintis ejna pinuyn,

I

vadinasi Konstancije Pognrzel- 
skinte, kuri fikundo Joną Korr- 

nedalaikiina duoto žo
džio aplaike $121.08 ir kasztiVs 
teisino $149.78. Jonas neturi pi- 

nžinok et i Ko-

sza .už

Žmogaus 
kas kart 

daugiau iszmintingiau ir jia 
sėkmingiau iszplesziueja 
žinąs slaptybes..

Kur pabaiga tosios žinjnstos 
žmogaus. Niekas to negali pa
sakyt. Kožna diena iszgirstanio 
apie naujus iszradiimis, sto- 
Imkl i ilgesnius už kitus. Garbe 
tiems, kuris pagerino visokeifi 
iszradimais nųisu 
ir apsaugoje nuo visokiu ligų. ! 
o norints nepasiliks jie szvon- 
tnis ir niekas in juos nesimels, 
bet žmonije joju neužmirsz už 
gėroves dol savo artimo, o kaip 
kada ir paszvopczin savo gy
vosios idant palougvyt kitiems 
gyvenimą.

am-

— Bnhin-
A ligūstoj, M aine’o 

lapo traukinio už-

42 metu amžiaus lietuvis. Pir
ma tlakaviczius gyveno Mi)li- 

miost(‘lyjo. Keli motai

Augusta, Maine, 
džio .11 d. 
valstijoj,
nnisztns Marinas Rnkaviczius

docket
atgal jis tenai tapb inpainidtas

la, ’ •< .

nuo -t iki 8 motu kalėjimo. KA-
iii musztvnos ir buvo nufeifiths

1 #4

gyvenimą

Vargszai kurie perstoto save 
turtingais, paprastai ir pasi
lieka vargszais, bet turoziai, 
kurie nuduoda, jog yra varg- 
szai — dasidirba milijonus.

lojime jis siūlėjo Augitsfos iliiė- 
ste. At sėdėjos keturis motus jis 
buvo isžleistas po policijos prie 
žiura ir dirlio popioros dirbtu
vėj. Einant jam skersai gėležin- 

? keli ties dirbtuve poreitoj sero- 
,doj užhogo traukinys ir ant vio
los ji užmusze.
voizda sako, 
buvęs labai 
darbi įlinkas.

Velionis iszgyvono Amerikoj 
s turi 

vasara rengėsi 
M illinoeket ’e

Dirbtuves nž- 
kad Rakaviezius i

ramus ir szezvras

« *. jau 12 motu. Lietuvoje ji

Niekur nesirnnda tiek baž- 
nycziu kiek yra ant salos Pa
turės, kur szventas Jonas 

parasze pranu- 
szystes knyga Apokalipse. 
Sala atlanko daugelis dievobai
mingu žmonių kas metas. Tur
tingi geisdami dastoti visokiu 
maloniu nuo tojo szventojo, 

ir koplyczes, 
norėjo pastatyt 

puikesnes, na ir ant galo daejo 
prie to, jog sziadien ant tosios 
salos randasi 700 namu o 312 
bažiivcziu.

kur
Kvangelistas 

knyga

nuo 
stato bažnvezes 
vieni už kilus

paezia ir szia 
pas ja. važiuoti, 
gyvena jo brolis.(r n

•>
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dolerines anierikonis^kas bu- 
maszkas. Aliasojeda tvirtino 
jog hiimaszkas pats dirbo be 
pagini bos jokiu draugu.

spaustuve
tik spaudo kažiras kas

Amerikoniszka 
kuri 
diena atspaudina 200,000 dekių 
kazirn. Gal kas mano, jog Ame- 
riklia yra didžiausiu sklypu kn- 
ziminku, jog tiek atsyiaudineja 
kas diena. No teip bloga, juk 

e^nne kazitnin-norints visi

SAULE
........................... .......... >

SZINKORTU8 ISZ DIJON.
• - '• V‘ K1 . i, ■ ; •

Mete 1826, aprafizinėje .dak 
taras isz Dijon, Franeijoi, 
duotoj savo khyįtol, ‘likaus pa 
sZauktas. pas* 60 methtl szinko 
riu,. kitrip m/.v.

No. 2.15 laik(^ mnža 
Kentėjo jisai aht ke-

< i A M'h ' A i 'i ■ , A

iž-!
I I

Dievas susimyleją ant manos, 
spindulei Jojo mielaszi rdystes 
Piano apsziViete! .

K įmigus labili buvo

aid ulyezios Szv
Jokūbo, \ 
karežema, 
penu ligos. Turėjo jifiai goriau- 
siuR daktarus, juos nieko ne- 
g'inlbejh jam o fitl kožmr mėtų 
buvo jam a.rsziau, o labia use 
jog inpuldavo lankei in dideli 
piktumą kuri no gulėjo apmal- 
szyti. ‘Prie pirmo ntsihitrkymo 
jau pažinau jog tasai žmogus 
no ilgai pagyvens ant svieto. 
Apmalszinau jojo skausmo ant 
kokio laiko ir pirma karta in 
kolos nedėlios smogei 'užmigo. 
Ant rytojaus suspaudęs ma
no ranka (lekavojo inan ir pa
vadino mane 
py i oteli u ir

Grand Rapids, Mich, f Elz
bieta Mikiileviczione (po levais 
Martinknieziuto) mirė 26 moi*- 
cziaus, turėdama 47 metus. Ve
lione paėjo isz Suvalku rod
Vilkaviszkio apsk., Gražiszkinl 

• parap., Karpieju kaimo, paliko 
dvdeliam nuliudimia 
jusza, 17 molu smili 
dvi dukterys Magdalena ir Ma
rijona, broli Motiejų Anglijoj, 
broli Joną Amerike ir seseria 

Lietuvoje, Porgy- 
Amerike

vyra Pi- 
Silvostra,

■mli
■fl

in d i-Farmerei teip trauko 
glosnius miestus ant apsigyve- 

praejki meta pame-mmo, jog 
te savo formas 480 tilkstanezoi 
žmonių. Ant farmn 1922 mete 
buvo 925,000 gimimu o 265,000 
mireziu, kas parodo, jog daug 
sveikiau gyvent ant fanmi no 
kaip micRtuosia,'bet fermeriai 
ant to nežiūri, nes padėjimas 
ant farmu suokus ir ne toip 
užsimoka kaip re i ko, o pasku
tinei du metai buvo did fer
meriu labai sunkus ir todėl pa- 
metineja formas.

Sziadien farmoris
vaikais uždirba miesto geriau 
ir turi lengvesni gyvenimą ne 
kaip būdamas nevalninku ant 
fanuos.

su keleis

Paszelusi 
priožaste daug aresztavojimn 
žmonių, ka vėliaus pasirodo, 
jog palicije visai be reikalo 
žmonis uždare kalejimuosia. 
Now Yorke in kolos dienas pa- 
licije aresztavojo net 1378 ypa
tus už perlaužima prohibicijos 
liesas, liet isz t uju pi 
tik 18 kurie buvo kaltais, ki
tus paleido ant Ii uosy bes. — 
Kas per daug, tai szelauk. Juk 
tiesos Su v. Vaisi, 
žmogų negalima 
antru kartu už ta pati prasi
žengimą, bet prohibicijos szni- 
pai aresztavojo prasikaltėli po 
kelis kartus.

prębibieije yra

isz tuja pltsirodo

Rako, buk 
aresztavoti

jojo goriausiu 
ižgialbetojuin

18 met u, visa

atsibuvo su

Franeiszka.
ve no
laika pergyvendama Grand Ra
pids. Laidotuves
bažnytinėms apejgoms ant ku
riu daliblivo dydelis būrelis pa- 
žinstamuju atiduodaini jiasku* 
tini patarnavima velioniai ku
ri per visa savo gyvenimą su 
visais gyveno sutikime. Kas isz 
gyminiu ar
dažinoti platesniu žinių

pažystamu geistu 
tegul 

raszo ant szio adreso: Pijuszas 
Mikuleviczius, 1440 Hamilton

IA ve., Grand Rapids, Mieli.

ATSAKYMAI.4 ______
J. S. Osceola Mills, Pa. — 

Adreso Dr. Klimo kuris lindai 
gyvena Philadelphia! nežino-
me, bet jeigu kas apie ji žino 
ar jis pats tegul susinosza su 
Juozu Szukaiezin, ”,
Osceola Mills, Pa.

Box 235,

Kunigus labai buvo >usimui 
szi‘R tuorn nes no parode tai ant 
savos lifcoiiiiln Palojo peili ant 
stalo, paprasze RiisIrinkuRiu 
idant n pleištu a iii Vala ndėles 
kiimbaVy ir paliktu ji viena su 
ligoniu ir iszklanso ji spavied- 
nos kuri buvo graudinga, jau 

idant at- 
ir Aliejus

ligoniui. Padėjo peili ant • i •

ketino prasi szalyt, 
noszti szvoncziiiuse
Szventus,mos ligonis sulaikė ji 
szankdamas:

Guodotinas prubaszczinu,
praszan

'..I

atejtįj greitai, labai,
gteiįai, ba reikalhnju tavo su
raminimo, nes praszan Sutver
to j u jie dėti iii mano lupas, bu 
Szve/itas Vardas kuri da nese

no esmn gad-nei paniekinau
mis priimti.

— Dievas vra
o m i ola sz i i’’dy si (Vt a re kunigas su-

t

i

nepabaigta

■ ■ .............................................. ... ........... —m...... -i...... .
ŽMONIŲ LIGOS, 

p. .
Raszo,D-ras K. Grinius.

miib,

Sziltine viduriu (Typlnu ab- 
dominalts). Tai paprasta'Lie
tuvoj liga. 'Prasideda ji pama
žu, daugiausiai ligonis jau be- vidurius. Aliniu mielių imasi 

bekarfizozhiodainaK I kokius 3 kartus per diena }x>

keliamo darbo ir atsargi in na u 
dolis valgiais, 
mu ir kitais smagumais.

* ‘ 1.

(Furunculosis).
Visiems Žinomos. Kartais ju es
ti daug, negali apsiginti. Daž
nai pagelbsti, imant mielių in

gėrimais, ruki-

Szunvotes
fhfef

I

NAUJAUSES BUDAS AT
GAIVINIMO PLAUKU.

• _
Ant sudrutimo plauku Ir 

kad neži Itu i r nepl i kt u galVii. 
Tukstanezei dekavoje už dyka L 
patarnavima, kuris bus dykai “ 
prisiunstaR del tujų, kurio goi 
dže iszbartdyt ta j i iszradimn. 
IMsinn^kit savo adėesa o ap- 
lalkysit per paczta.' Pasinau
dokite isz -progbs dabar lies 
paskui bus per vėlai. _, y > _ Yra tai 

nes pri- 
giidbojo del tukstauezin kurio 
mano būda iszbrtnde. Adroša- 
vokito:

stebėtinas gydymas,

kai« crweiiiiiio. bet retai kadai

Dr. Bruneto. Co.
Broadway South 8th St

' Ml

“j

Brooklyn, N.Y.

priek tam prižadėjo iszpildyt sijudiniafi. Žriidjęu^ Mtvo nu- 
prižadejimns, nes sijojimu pafiitdiso, jaigu už 

pasakiau jojo szeimynai, idant juos isz szirdibs gailesi 
isz jojo trumpo gailestis yra

pasveikimo ir paliepiau idantj svarstintnusi tau duoti Szveti- 
ka n u og re i czi a use 
jojo turtą. Vakare apie 6 ady- 
na likausi 
pas t a ji 
paezios, kuriai ligonis su mo
liniu puodu perųnisze galva,| su neporpraszysiti. 
laike jojo piktumo. Kada varg- 
szei apriszau galva ir ketinau 
iszejii, no isztariau ne žodelio 
in ligoni, nes jisai sulaikė ina
ne druezei už surdoto tarė nusi
minęs:

— Ponas

visus mano

nesidžiaugtu

sudavadvtu
4

tikras J

o tavo 
idant

(•ziausia, kuri labai reiknlauni.

staiga i paszauklasl paliopinoji, nes ne pirmiau pa- 
ligoni, nes del jojo kol tuosius, ka su saVo bja,u-

sirgdamas
kokia, savaite vnikRzczioja. To
liau karszcziui paJūlu.s gula ir

iszlAit keičias 3 ir
Kaip kar- 

sztis pamažu ikila, taip jisai ir 
leidžiasri palnažu.

Gydymas tos ligos tai dakta
ro (inlvkOB.

VionApalaroziau ir be dakta
ro pasiklausimo daryt, tai di- 
džianfiia ntsarguma su valgiu 
Per visa liga ir net besitaisant 
ikz liyos nieku bildu neduot! li
goniui kietu ir sunkiu valgiu 
ligi daktaras pasakys, I 
gftlinfn tokie valgiai imti.

Ijiga užsikroeziama ir gauna
ma per burna su valgiais, daik
tais, nedalytais pirszfais. Ligos 

isz ligonio 
ir kitomis

lovoj turi 
daugiau savaieziil.

us 3 kartus per diena 
valgoma szaukszta ir po d a u* 
ginu, presuotu gi (pyraginiu)
po arbatini szankratuka. Žiiiret 
•kad mielos viduriu mepttleiKtu. 
Jei taip atsitiktu, tai reikia 
|iautis piieles emus. Mielos ima-

Na tai priimsiu, jaigu t oi p

teis darbais pėrsoniau, prie vi

i'UI

1
J

CUNARD
Mik ‘ ' 'f l ='

Ar Turi Giminiu Atvažiuo- 
janeziu in Amerika?
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kaune dabar priima aplikacijas del 
pasportu visu kitu metu "Quotes”. 
CUNARD linijos patarnavimas yra. 
grelcziausias pasaulyje. Pasažierei 
su Cunard bilietais neturi laukt 
ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas keletą dienu.

Cunard Unija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pagClbojimo 
pasažieriains per ju paežiu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir 
iszlaidas del to kad priveda paša- 
žlerlus prie pat laivo, szltas patar
navimas yra dykai. Del tolesniu 
informacijų kreipkitės pas bile 
laivu agent a arba: 
C ON Alll> LINK, 
25 Broadway,

Jfow Yort.
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Valgiu Gaminimas
S'*—~IR|—

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu
didelio formato. Drūtais
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.00 

W. D. B00ZKAUSKAS 00.
MAHAKOY CITY, PA.

ke tiktai . $1.50

si 4—b savaites.
.....Tymai, blusines (lot. morbi- 
Ji)— paprasta vaiku liga, an- 
įtriikart Ihbai retai * pasikario- 
įjanti.

Lnikvt • „ 
szahlĮd, neužMort SUtikiais val- 
giitis, nes tarp daugeliu tos li- 
gofi priedu dažnai prisimeta 
plam’zin uždegimas ir žarnų 
kataras. Be to žiūrėkit, kad au
kles viduriai negautu uždegi
mo.

Trachoma tai akiu vidus vo
ku pieveles ilgas uždegimas. Li 
ga užsiikrecziama, gaunama 
daugiausiai jaunomis dienomis 
Gydyosi sunkai ir ilgai, 
ginusiai

. b

I 1 p k * kad jau r ofi priedu

!<!!■n 
f Ii 
s
i

lovoj ilgai, neper-

y m ■ ' .,’1

I

ir

moszlu,

ligoni tegul <

užsiikreeziama,

Dfln- 
rank- 

perduodamomis 
vienu kitiems nosinėmis skope- 

ir kitokiais daiktais.

diegai' ismleldžiarni 
szlapmnii 

isjanatomis.'
Ligonis reik atskirt nuo svei

ku. Prižiūrintis
dažnai phiuja rankas mi muilu 
ir karboliams vandeniu, prieRzh 
kiekviena valgi būtinai atsidė
jus keliais vnndenimi? 
nusiprausi su muilu, 
karboliaus galima varto! dt 
lino rankoms valyt. Esant prie 
ligonio reikia apsisiaust szva- 
ria paklode, iszeinant isz ligo
nio kambario paklode pakabint 

mažiau ligos 
to nie-

ji pjecziasi 
ėzluoszcziais, i

dr

rankas
Nesant

0*-

Tiiojaus liepe pasmaukti du 
savo kaimynus, porpraszo juos 
už davimu bjauriu priklodu, 
l’oliaus su didele szventinybo 
priėmė Szvencziansia kltipoda- 

; | mas. Kada jam kunigas jirimi
ne idant atsigultu, ha buvo la
bai silpnas, tai jam atsake:

— JaiK’ziuosiu, jog ne ilgai 
gyvensiu, ne turiu nieko paau
kauti Dievui, kaip savo asza- 

regul turiu norints taji sa

daktare, jau nori 
ojti be prakalbejimo žodelio iu 
mane ?

— Kam-gi turiu rūpintis 
apie toki ligoni, kuri atėjau su- 
drutyt, o kuris daro pri(*szin- 
ghi minu, i m i iv i >i u 111 . /v ii t uciivi i . . . . - ».• i • • i‘ . raminimą, og klūpodamas iiii-girdejan, jog «
apsiėjai su savo 
ra i s o ii riek (am daktara Por
talu sumuszei, kada atlanko ta
ve* no senei. _____________ _ ....
durt, apie nedora apsiejimu su 
savo paežiu, kuri kuri tau vi
same norį palongvyt. Gali da
bar pats .apsvarstyt, ar-gi ta 
riii laiko ant tokio ligonio ?

Tavo iszmetinojinuii yra 
atsiliepė ligonis. — 

teip ap

jai mano paliepimu? Ant galo 
ponas nedorai 
kitais dakta-

ras. m

i. Prick tam turiu da ?°

mirsiu.
Apie pusiaunakti iždnve gi

lu atsidusima ir malszei užmi- 
~ 'i klūpodamas kr.v^'li l’Yie 
lupu o aut veido jojo davėsi 
nint\'ti ’didelis Hialsziinias.

tukemis ir kitokiais daiktais.
|Į •

Sergėkite tokiu žmonių, kuriu
1 IA

pnszute, pūliuoja, dažnai

teisingi,
Esmn nevidonas, jog 
siejau su savo paezia. Nes job 
gu tik žinotum priožaste mano 
piktumo ir ,ko jiji geide alio 
manes. Į’pmislyk tik ponas, ji
ji norėjo, idant man adgUbonfi 
kunigą, gerai žino kokia asz 

neapykanta prieszaisfu riu
juos.

— Micrls tavo paezios buvo 
geras, kuri geide idant susily
gintum su savo saužino, jaign
ant to nenorėjai sutikti, reikė
jo jai malszei pasiprieszint o 
no mėtyt ^u pudu, jog net gal
va prakirtai dorai moterei.

— Teip, ponas . daktare, t n 
esi mokytu žmogum, per ka 
praszan man pąsakyt ka tu da
rytum, būdamas nnino vietojo,?

— Asz? Ne valandoles.il-A ,. r • i, w . i
ginus ne laukiau; padarytai! 
t varka, su savo saužine o persi- 
kanotau, jog (ai butu man ant 
gero ir priskubintų ant pasvei
kimo.

* % 1 J' n H
lauk tau; .padarytai!

i

Stebiuosiii labai, jog po- 
turodamas tiek mokslo, 

esi tosios

jog

ims
gali teip mislyti ir 
nu omo uos.

—- Bludi priotęl. Žhiokie, 
mano tikejimiRŽki phtomi-

nimni yra vaisiu piano ‘moks
lo.

— Jaigu teip,tarė ligonis 
— tai tegul imsiįmeze tarnai 
te, idant atvestu pas mane ku
nigą. Kada tasai prisiartino 
prie ligonio, tasai (are dFebbn- 
(•ziu balsu:

—Praszan pala ūkti trupu
ti jogamastoli ir priimti nuo 
manes szita peili, kuris randa
si po paduszka;

— Kokis tii nesaugus, pri
mine kunigas, 
juom nusidurti.

— Kunigėli, turo ligonis, ap
siginklavau i n ta peili, idant 
kunigėli galetau undurt, jaigu 
atejtuin pas inline be mano phi- 
szvmo. Ba -— taro in suširinkii- *1 -- r , ’
sius — mete 1793 užmusziau 
sopi y ii i oli kn. Jiun i gu, 

I t L '1 h • 1 A

tuouiolikth. Netf biikir mUlszus

juk galejjoi bu

o innžiii
stbkavo jog tu nepaAilikai nsz-

jame. Tad daug 
diegu iszplatinsite. Be

neduokite kitiems li
gonio indu ir jo valgiu, neiszvi- 
rine tu daiktu. Visi ligoniai 
kalbiniai (nuirszkiniai, paklo- 

d vi kart aes, 
rankszluoseziai ir k i t.) 
nuvilkus tuojau in puodą sudėtų^ 
ir ta paezia dieila iszsi virini b. 
Tuose maktauose begales smil
tinos mikrobu, kurie nuo karsz- 
ozio pražus.

NuO szios ligos s Id epu.
Szirdms ligos. Szjrdies 

has 1aF I—:*

kuomet

tu daiktu.

*1

■į

' 1

s 
dės, užvalkalai

reikia

jlar- 
kntujui po visa kulia 

variuoti, pufu puoli. Szirdios Il
gu daug. Gali invairiai susirgti 
ir szirdies raumenys, ir pievos, 
ir at lapeliai, ir paezios szirdios 
kraujagysles ir nervai.

Kai kas ir nežino furedanui^ 
ne visai geni sžirdi. Isztikrujd

Saugok 
Savo 

Dantis
Jvožnas vyras, motore 
ar vaikas kuriu dantis 
nevaloma kaip reike f
kuria nors diena lutes

gailėtis. t<eri uanus 
r(‘ikalinga Gerai Svei-

Geri d an i i

Judai. .

Saugiausias 
.mingiausias

veik- 
budas 

' j ■ *
do| da-n'iu užlaikymui 

ir
viijvmas

szvariais
it

ir

gražiais 

ju sii 
lt i b b o n

¥

Colgate4 s
Dental Cream. Dūkta-

, , , . H ' ■

.rai ir ''Denfistai roko-
* - ; i

'Colgate4 smenduoja

"ifi

0

t

jies jis iszvalo duntis » '
atfiaknncziaL

* ( '•

Geri Dantis
Gera Sveikata.

ge ra 
liga pasirodo tuo, kad žmogus 
pajų lit a szirdi beturįs, ! 
pradeda perdaug plakti, 
sopėti, pailsimas nelaikvi užei
na ir koja tynius. Toliau ligai 
einant gi 
ne ligh, dusinimas,

Na, su szirdios ligomis nerei
kia apsileisti, nes iszmintįngai 
elgiantis gi
dingai gyventi. Reikia kartas 
nuo karto su gydytoju pasitart. 

Visas gydymo sekretas szir- 
dies liga beturint, tai nopail- 
sint szirdios, taigi initis tik pa-

kad ji
, ima

d pasidaryti vandeni-

ilinia ilgai ir nnu-

akys pnszute, pūliuoja, dažnai 
suserga. Jn in namus bp g>rdy- 
toju žinios negali insiloisti.

Mokyklos, kareivines, prie
glaudos tai vis vietos, kur gau- 

traeboma. Tokiu instaigu 
’vyriausybe pirmuezinusin tiuT 
žiūrėt, kad ton ligos nosiplatin- 
tu. " '

Be to trachoma lengvinu pe
reina pas 
laikosi ir kas dažnai rankas ir 
akis prausiasi. Dulkėtuose, ne
valomuose butuoi*e, Gluonkepo- 
so, 1 / ■ 
veik nemveikiama. Su tracho
ma Amerika, ir dar kelios vai- '' ’ -Ji J. _ "

na

tuos, kas szvarini

malūnuose) trachoma bo-

lt • t‘» ’•kt vbes netilsi leidžia.Oi'

Tolinus bus.
II , I -*F $ I! 1 ............. -Į^IĮ-ĮI !■! Bll.h^W

ROYAL MAIL
(Jrcitns TirsioRfnlH Krites Tmp 
j NEW YORK, SOUTHAMPTON

IK IIAMBUltUO.
naujausiu puik Iii ”O

, z.a.r..' zi

ROYAL MAIL

Ant laivu
. h

‘ • ISZ 'fcUROFOS' 
Treczia klosa 

f 102.50 
$105.50 
$106.00 
$106.00

OHl6, ORCA, OHUr.vA, OIIUITA
IN EUROPA 
Tretzla k lesa 
$io:i.5O 
$106.50 
$107.00 
$105.15

1 Jambui gi 
Piliau 
M ome!
Kaunas

RO Y AL MAIL STRAW 
PACKET COMPANY,

New York.
I

20 Broadway*
arba pan vietinius agentus.

V UITU Knygtl* OraogystMM d*l 
n 111U tannok*jimo gtalg* ttg*wtw-

— W* - - • S
KVITU Ktayg*!* DraugyatMM, d«l 

Kasterimu wog **d*ta >ialg* *at 
ŽUAlrinkimn 44a.

W. t>. BOCZKAUSKAS-CO^ 
KAKANOV CTTT. FA.

. -          -■» w* W -     IBI—i       —■■■■■»

Tūkstantis Naktų ir Viena
’į1 " I "'; ‘ * ,L | į h Įį * "k   

ARABISZKOS ISTORIJOS
— *■- , ' i

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Isamargintais Vyrszah
«■*:i i ■ d ■ _____ *

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOJ
APIE SZ1TA KNYGA lt

i

IflkslantisNakfci 
irMeoa SS

GerbemanU Tamlatal:—
Sulaukiau nuo juau aluncsiamea 

mano vardu knyga "Tūkstanti* 
Naktų lr Viena" už kuriu tartu 

, szlrdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstanti* 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu Skaityti visokia* 
iatorijaa, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas Birentai ir *Wia- 
giai praietna. Ast visiems llnkfcstau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Kaktų ir Vibni" neb ja 
akaitydamaB Bmogus apie ’HalA tada 
pamirsztl ir vtsoki tupeseHai nor* 
ant valandėlės atsitraukia, r 1. „ . "i

Su pagarba. -
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. PaUtduonys, 
Czeklstke* vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

4i
ŽOKA3,

I

I «
**

i t-ii
• ll

Yra tai ketvirtas wzdavimas tos puikios,knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai 82-50.

. f .................................. ' ■ " ‘ į " 4 ’

W; d. BOOZKA VBKAB. 00. g&AMOt (fiftT, FA.
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ROŽIŲ KRŪMAS KAROLIO 
DIDŽIOJO.

K
Tiktai viena $dna rože savo 

pilku giųnbetn stiebu skyrėsi
nuo gražiu žatidihynh. Mažas. 
mlėAtoli.A,'kuris Sėnovojo' losžh 
numa&i rolė, b Vieszpatanjn'nt

Vaclovas nutarė viską, perkoš
ti, kas pasiekus tikslo: grėi- 
eziau iszmokti amata kurialu 
jis save paftzVentė. Tas jftm pri
sišoko. *
skyrė tarpo kitu darbininku ir 
i. ii 1 į. i * ii ,i ' t a I A * J 1 t '

■.«lį 

į'fi ' I 

i';

Wi1'1'' 
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ll

f

i
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k

FridVlkui 11 pel* Sn'Vo vyRkii- 
pnst htix’b pasiėkps Irti.sv'O mies
to laisvo, Inivri tftipgi coHtru 
Romohiszkns dailės, 'Vnkiotlniu 
langetu trinkėsiu ir vidtiri- 
riitidso amžinose gotikos ii’ re
nesanso; dabarthun ihotvi yra 
apylinke Ghnovero kuriigrtiksZ- 
lijOR.

Buvnsi'jo garbe dingo, tiktai 
senobinis brnnįfonybiu sandelis 
su dvylikto anlŽians dailės'ku
riniais, istorine bibliotėka ir 
to paties mažiaus sonoviRzkais 
triobosiais, kaip antai: bažity- 
czios Szv. Gotgrtrdo, Szv. Mi- 
kolo ir Szv. Magdalenos, kibai 
sena rofuszis ir garsi isz vftrio 
nulieta kolona su dvideszimts 
asztuoniomis bataliofo grupė-į 
mis vadinama “Chustusaule;” 
vasara czion trauko keliaunin
kus, daugiausiai saviszkius ~ 
vokiėozius ir dalinai anglus.

Dabartiniu motu GiJdesgci- 
me yra daug fabriku, tarp ku
riu nemažai vra rakandiniu.

Nors buvo laukiama stebuk
lo nuo atvažiavusiu sodaunin- 
ku, hot jo nebuvo. Karolio Di
džiojo rožių krūmas nerodo gy
vybes ^ženklo, todcl visi isz- 
szaukti jo mėginimai nedavė 
nė viėno žalio lapelio. Senas 
Petras Pasineria naktimis no- 

nuo jo kas

* J o

Capie^kas greit isŽsi- 

hbii koinpanioririi si i n'cHiftldnii-
LL. s ' v • ■ -i ♦ • • * .Ui*~ ----- L . jo

pridėti ril-

Paprast a ir gera szei min i n k(

iriu ’tui’ojb pripažint i bzomi*
• 1'4.' • ’ •. J • * ' •pasisekimą ir join 

gds. I-. U

rapraata ir gera szeiniininke 
Lina patiko jn tilth m dhrbihln-
1 • ■ AMlS '1 ‘ U > • H . i >11^1 t 1 ai
r .................. _ ■ ■■ .. /,

ma ir nutarė jri vesti. Ganove- 
rieczial buvo užsispyrėliai ir 
savimeiliai žmones. Sunky bit-

ktri. Ji A priteriujo jos drirhhztii-

vo pasitikėti, kad senis Fasmo-
• 1 * * K 1 '» » ’’h, . « J . . < U

ris sutiktu iszleisti savo (luk
teri už czecho, nežiūrint in vi
sas gerąsias jo ypatybes.

priskyrė Linai 
buteli t provizorių

su liūdesiu

Sargas jau 
kita, vyra, 
iszvaistinos, kuris ttirojb uė- 
didoka kapitula.

Apie tai Lina
prnnesze Vaclovui. ■

Asz jam suinuszin abi kojas! 
Tegu jis tik pas tave pasirodo, 
mes czechni nojirate apsileisti. 

, — paklauso 
jei tėvas mane pri-

Kas man veikti 
mergina: 
vers iszeit už jo.

Atvirai jam pasakyk, kad 
mane mvli.

() Vaclovai, bijau, kad tėvas 
bus prieszingas musu vestu
vėms. Capiczkas nepatenkintai 
pajudino pecziais.

Kodėl tu taip manai ? Darbi
ninkas esu asz geras, uždirbu 
nemažai, todėl galėsiu iszniąi- 
tinti paežiu ir vaikus.

Gihlosgeime gyventi
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dn, kad per szakiiis perlaidus 
elektros srovė, bet nelabaibet nelabai 
stipria, tai galiind bus tikėtis, 

dnyba ir rože iszleis naujas at- 
knrtu apsidėbgs lapbia. 

Jeigu taip, tai tegul tuojau 
14 ’ _  1 o,1/* kini'trVJ

& i 4 L, i ................ ' ’ ”ll: '' !l ’

i t* y ' i

* ▼
Naujas galinczius loszime

pradės rcilciiimd 

žiiiris, o kartu apsidengs lapais.
. ' 1 - a 'k : ’ i Ih 1 . J; *. ,..i A tl .

jiradoejln darbai 
tbjh a.

Jaimas žmogau, leiski man 
baigti, — atsziauriai pa lemi jo 
mnrmkdras ir tęsė: —• pei3lbih-

krid RZnkriys
C i’

tojhft.
< ' A J

hnigil

tare moki
’ i ■ 1

atsziaurifti pateinųb 
s ir tose?—» perbris

ti per szaknis elekti’os srove 
dabftr "-'i^niimu, .'L.o 
to i n vyk imi mus riiden i, kriošint 
žemo yra prisisirirbti^i ynu- v, 1 »■ ’'v į i, r v u * '

dabiir begalima
11 1, . ’ ; 1 I W 3 4 L * * *' ’ ' I1’ I I 11

tas darbas

žeme yra prisisiiirbtiSi ynn- 
dens.

Dabar yra toki džiova, |cad 
vysta ,ir sveiki augalai, — aįsį-
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AUTOMOBILIU INDUS 
TMJA.

Automobiliu iszdirbvs|e yi

: b:''
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Uftb *.JL, 
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Vienom mieste Veselka atsi
buvo f

Auiomomnu iszuirnysie yra 
treczid ditlžiausiaft užsiėmimas 
Suv. Valstijose. Snvirsž*))ilijo 
pas ir puse doleriu vertes mo
toriniu karu ir vėžiniu pardun 
ta Suv. Valstijose kits mot. Ta 
stirna yra ' daugiaus'liegu pra

gelžkelio ir privežta prie gelž- 
arba paima invairius 

tavoms nuo gelžkeliu ir nuve
ža in paskirta vieta. Motoriniai

kelio 9

miegojo, t n lytum 
nors miega butu pavogęs.

Daugiausiai sargas buvo nu
vargęs per isztisa diena bolai- 
piodamas akmeniniais laiptais 
senos bažnyczios, berodydn- 
mas ja .atvažiavusiems, kad at
guldavo in lova tai tuojau 
stipriu miegu užmigdavo, bet 
dabar dažnai nakties motu kel
davo ir ojddvo pfie altoriuos 
sienos, ant kurios savo szakas 
placziai buvo isZftkloides rožių 
kilimas.

Tonai senis, sudejes rankas 
tyfctnr w)dw t; mri m a s D i e - 
vo pada ryt t st elm kin, i i.‘ k a i p 
Szventame Raszte esti sakoma, 
kad Hope Anrono sausai lazdai 
įtūpti, tai ir dabar liepti krū
mui atsigauti ir duoti metūges. 
Po tb jis ėjo namo nesivilda- 
inas, kad dangus iszgirdo ji ir 
ant rytojaus pamatys jis Dievo 
ženklą, — bet dienos slinko sa
vo eile, o rože nestiprojo.

Vienatine duktė nasžlio Fas- 
inerio buvo mėlynakė Lina, 
kurios tipas ryszkiis, germanu 
rases, tėvo nelaimėje* lindėjo 
nei kiek mažiau, bot jaunyste 
no liek inRpudinga kaip sena t- 

•ve, o ypacz,
nolioczia to, kaR 
ir kas sujudina jausmus...

Lina pribaigusi mokykla pri
žiūrėjo ilki senolio — tėvo, pa
dėjo jam jo bažnytinėse parei- 
gofio, o liuoRaji laika pa užves
davo rrtnku darbams prie ko ji

gyvenimo,

vėliau
ar ankseziau nenorėsi, bet isz-
važiuosi tėvynėn.

Taip iszvažiuosiu, 
mano traukia, 
kas artima..,

Sztai matai, 
kad busiamasis jo žentas czio
nai pasiliktu ir kad viskas lik
tu po senovei, 
mirs; mano boezius ir prpbo- 
czius buvo sargais prie senos 
bažnyczios.

Jeigu tu iszlekesi už vaisti
ninko, tai jis juk nesergąs ak- 
moninip ąįęnMJv.

man
nes ten 

tonai vis-

ievas gi nori,

kuomet senis

Nors ji§ ir lioserges, 
czionai pasiliksiu gyventi mu
su namelyj ir pakeisiu tęva.

Sztai kaip sumanė,* — 
damas pamanė vaikinas ir pra- 

atgal vaiksž-

bet aszz

py k -

i

kuomet dalvkas
Szirdžiui arti

htiVo gabi.
Pavasaris gyvenimo, mei

les laikas, 4a i kas nau ju prisi- 
riszimu užvaldė jauna mergai
te...

Mėlynakė sargo dukterį 
riszo romanas su jaunu rakan
du fabrikus darbininku. Fabri
kas priklausė bmaništrui Mee- 
geriui ir jo kompanijonui Fog- 
gui.

Jaunuoliai atydžiai stepe sa
vo meile, Lina su grynai vo- 
kisžkii akuratnutnu skyrė su
tikimus su savo szirdies drau
gu sodely pas senąją bažny- 
ezia užsodinta bezdais ir balza
minais. Vaikinas czion ateida
vo va kare, kriomot darbai fa- 
brikoje buvo pasibaigė ir susi
ejo jaunuoliai gyvai kalbėdavo 
ir svajodavo apie ateiti.

kisžkn akuratnutnu skvre
II ''h " H ‘i «.'

su-

.Vaclovas Capiczkas gimimo 
buvo czechas.

In Gildesgeima 
vo, kad gerai iszmokti iszdir- 
hima graliu rakandu ir su tuo- 
mi’tikslu stojo in fabriku.

‘ sU/iprastaihe gyvenime, 
savo kaimy-

jis atvožia-

cze-
chti santykiai su
jiaie — vokiecziais net ir savo 

kneje yra blogi, 
petijoje kaipo czechni bu-

•i #r v

v
Nelabai sunku gyventi, bet

o czionai

M**'

dėjo pirmyn ir 
cziot keleliu: tai reiszkia 
tu manos nemyli!

Ka tu, Vaclovai,

ad

juk žinai 9

kad asz tave myliu todėl ne
skriausk manės! — persigan
dusi ir visa, paraudusi 
Lina: — be to...

Kas ten dar tokio?
Mergina nusiminė.
Tu... czeclias, slavas, tėvas... 

nemėgsta

atsa k e

Žinau, žinau, jis 
ezechu! Ka daryti ?

Asz pati nežinau, 
nuleidusi galva ir pasirodusio-, 
mis akyse aszaromis atsake 
Lina.

Jaunuoliai nutilo. Vakaras 
artinosi. Nuolat darėsi tam- 
siaur pieta vejas suuže vos gir- 
džiamai, medžiu virszunes su
judėjo, o kvėpianti vilnis pa
sklydo ore, už namu kame tai 
pasigirdo tolumu nustelbtas 
traukinio sžvilpesys.

Vaclovriiivapie
r -------- ----- j

— liiidna’f

Ar girdėjai 
musu i _ 
norėdama pakeisti kalba: 
huclžiuvo rožių kiemas, Karo
lio Didžiojo.

Truputi girdėjau, bet ar uie- 
kuoihi negalima pagelbėti ?

Pagelbėti! 
suvažiavo nemažai sodaunih- 
ku, bet jie ja apžiūrėjo niekuo- 
mi nepagelbsti. Rože žuvo.

nelaime? Paklausė Lina

In Gildesgeima

Ar gerai tam bua atlyginta, 
kurs ja privers praskleisti žie
dus? , „

Lina nusiszypsojo.
Užmokės, žinoma! Suprask 

jei pasiseks kam iltgaivinti szi 
ta krnma, tai ghrb,ė apie ji kaip 
apie geriauM sbdatininka pa- 
sklys po Vokietija.

Jaunas czecbas užsimąstė.
Žinai krj, paraszysiu asz tė

vui, pas mumis yra didis geliu 
sodas, gal-bhf 
priemone.

Lina nusiszypsojo.
Vargu-taVo tėvas

apie geriauAi ’ sodium in ka pa

vežimai vartojami ypatingai 
vėžį i pieną, daržoves, ir leng
vai supnvancžiiiR daigius, ir 
kurie turi but greitai nuvežti. 
Beveik visas Cincinnati miesto 
vartotas pienris irivėžtas veži
mais. r

Bet tas žymus iszpletojimas 
motorines transportacijos pa
kele daugeli probleriui, isz kii 
riu arsziansias yra 

gyvaseziu.

leisti pinigai už vatine medžią 
gOj m i lt nu, rakandris, už ezevo- 
fykus, ir fttŽWi«k» Inta, apart 
mėsos, geležtės ir pi leno. Mėsos 
paiknvimns yra <lidžiaiisia 
Aiherikoft i nd tįsi rija. Ir golo- 
zi(?s ir plieno iszdirhyRto, ir isz 
geležies ir plieno padaryti daig 
tai užima antra viela.

Automobiliu pramone yra to
kia didėle, jog inima ir 
tižs iem imtis. M oi or i n i 11 
Iszdįrhejni vartoja 22% 
no, ir beveik 12% vario, irK405

vrn 
industrija. Ir gole-

- ■■

■ 
apsaugoji

mas gyvaseziu. Atsimindami 
kiek karu ir vežimu vartojama 
Rziadien, sužeistu ir užmuaztu 
žmonių skaiezins mažas, but ki
ton pu son, didelis 
valstijų bando 
.laimingu atsitikimu skaiezins. 
Masachiisotts ir Connecticut 
jaii pasekmingai nukirto skai- 
czius sužeistu ir nžmiiRztU 
žmonių, kad nors ir antomobi
liu savininkai padidėjo.

Nukreipti nelaimingus atsi
tikimus, turime atsiminti ke
linis dalykus: Pinnft, čiisine- 
szimii reguliavimo ihstatymai, 

visos va talijos jas da- 
Antra, apszviotimas 

vaikus 

kuomet tinkamos violos api
pintos kur vaikai gali bovintis 
be pavojaus. Treczia, važiuoto
jai t n rotu iszsimokinti atsar
giai važiuoti ir bausems uždėt 
už neatsargumo. Ketvirta, isz- 
tyrinoti vielas kur nelaimingi 
atsitikimai gali atsitikti. Tas 
parodo, jog kuriose vietose rei
kia pagerinti kelius, arba pri
statyt dauginus policistu kito
se vietose.

Autoniobiliu indnstrije duo
da darba milijonams žmonių no 
t ik iszdirbime Automobiliu, bot 
pagaminant ir pristatant me
džiaga isz kuriu automobiliai 
padaryty Duoda miestu gyven
tojams proga gyventi priemios- 
cziuose ir t nupinti pinigus, pa
gelbsti gelžkoliams atvožti ta
voms in ir nuo gelžkelio ir pa 
gerina kaimo gyvenimą. Žino
ma, ir turi savo bodas, kaslink 
susineszimo, keliu badavimo, 
1.1, bet in laika 
iszriszta.

—Foreign Language Infor. Sarrica.i t

r Įyeleta vyru ir merga iczių
vysta. p* s vei k i a u galai 
liępe Miuleris.

Kaip iilbnibt gi nutariate, 
gorbiammji ? Paklausė vėl Mec- 
geris.

Palikti lyg rudens! Isztiktu- 
jy i r. nekirsti krūmo..

Kaip iiionibt H’1

alsi
ir daugelis 

sumažinti ne-kitus 
vežimu 
alumi-

Suv. \’alstijos(‘ pr^duokto st ik- 
U

Yra rokuota, 
žmonių dirba 
dust rijoj. Isz In 256,00(1 dirba 
a u to mobiliu fabriku o s<». 
000 fabrikuose, kurie j 
ft u tom obi l i u pasza 1 i n i u s 
kus, ir 236,000 garažiuose. Ki
ti yra pardavėjui, vežnotuojai 
ir darbininkai kitose imlustri
jose kurios pristato automobi
liu fa brikams redžiaga.

• Toks žymus automobiliu in
dustrijos augimas padaro dide
le permaina kaslinik Suv. Val- 

aps i gyvenimo 
me u atgal, dau- 

sziojo szalyje

szaku.
— Norints visai

nepažysta tekniszko loszimo
Paryžius.

szaku, bet 13 metu vaikas Aris
tidas Grotume r, losze szakus su 
geria use i s loszikais laimoda-
mos dvideszimts kartu, o tik 
pralosze viena karta.

mokinosi, todėl jiems žinomos 
visos priemones ir
pa ta i svmui vystanezio auga
lo.

Asz v i stiek 
vni, 
Vaclovas, 
nors!

Raszyk,
pajuokia hezia i

visi budai

paraižysiu te- 
— atkakliai pakapojo 

Jis tu r žinoti k a

linkiu pasisekimo, 
— pajiioKGiiicz.iai patemijo 
sargo duktė, nes szitame. a t vė
jy netikėjo fanlastiszkoms ži
nioms paprasto ukininko — 
(\zecho, jei nieko nepadaro mo
kyti soda uninkai.

Merginos
užgavo rakandu meisteri ir jis 
szaltai su ja atsisveikinęs nu
ėjo namo. • . • ,

nepasitikėjimas

Asz jau parodysiu pagiroms- 
vokiecziams, kad czechni moka 
auginti gėlos
dus! Tarė

ir prižiūrėti so
pats sau imdamas 

ra szv t i tėvui laiszka.
_.\1 lesto 
miėsfo’ tftryba, 
torinio rožių krūmo, »

Gerbiamieji,idol szito klau
symo specia^ktu podnuninkn 
nuomone 
—- susirinkusiems 
burnil s t ras M eegeris

susirinko
' 1'1 4

rotuž(»j
del žuvimo is

rysžkia i ^paaida I i no, 
pnlnesze 
— bet be 

jiisn pasitarimo asz nerizikuo
ju viena ar kita ka daryt i...

k a j ie 
viską apsvarst(‘ 
atsako gy—jas

» 'mI
■A'i

J8akyk p. M'ecgeriau, 
sumano, mos 
nutarsime,;— j<«.-
GeibstaI, neatsižvelgiant in jo 
pagarbos verta amžių ir ilgus 
sidabrinius plaukus buvo dar 
Stiprus senis., ?

Man matosi, kad goriau bu
tu, jei sodauninkai patys isz-
aiszkins mums savo iszvadas ir 
papasakos ka jie 
ti, — I # e •
gas, vienas isz nariujniesto ta
rybos.

Ju iszvados galutinos, 
jie perdavė man vienas isz ju...

S:ikyk, _ _
irie! — pasigirdo tarybos nariu 
balsai.

...kaip jau buvo kalbėtu pir
miau — nukirsti kamena ir 
szakni priversti, kad iszleistu 
naujas atžalas,.. Ka ant szito 
jus pasakysite, gerbiamieji ?

^Nepasitenkinimo ūžesys pa
sigirdo suloj.

Ne, nukirsti rože' mes ir vi
suomet suskttbšimo,- — 
thi susznko Miuleris
.ji . 1L „ ’

mano dary-
~ szVelniai pa,teini jo Fog-

p

jas

mes tamstas klauso-

naujas atžalas,..

- karsz-
, senas 

sriiiesto gyventojas, kuris lab^i 
:brangino kiekviena ? j-' •” i L _ ' s *•
I

Palauksim! Vrel pasigirdo 
balsai. ‘ >

Likimas vystanezio augmens 
buvo atidėtas lyg pradžios į 1

- ' I

buvo atidėtas lyg 
Spaliu.

Praėjo keletas dienu.
Veltui lanke Lina Vaclovo;

1 i. ’ 'H ♦. ii

po to vakaro jis nesirodė.
Mergaite sau iszinetinejo, 

kad tuomet pasijuokė isz vai
kino.

Užsigavo ir neinaUžsigavo ir neina,” nutarė 
mergina, bet, pasirodo prieszili
gai, kuomet kitos dienos va
karu prie bažnyczios sodely 
pasirodė Vaclovus.

Lina, isz džiaugsmo nenorėjo 
tikėti, kad tai jis.

Atėjai! Asz maniau, kad tu 
jau supykai.1

« Vaikinąs nusijuokė.
Juk nę kvailys!
Ar gaVal priemone nuo tėvo, 

rožes ’? — 
paklausė Lina, 

ties buvo persitikrinusi, kad 
czoęho pasigyrimas niekais 
pasibaigė..

’ Gitvah.
į T- .u » .1

Ąr jsztikrujn? Ka tu su juo

pątaisyinni senos 
juokaudama tai ’

pasigyrimas niekais

Na ir porosia

J

O buvo net

Gtfcvan.
' k ' •" » J *1

■», r ♦ . -

nori daryti?, .Einam in rotuže
' . ' 1 jį * I

6 tenai pasakysi burmist rui.
lp nemariau! Kam? Asz pat

sai’ ir be jii^uOkosiu padaryti.
Lina iszgast ingai 

in sužieduotini. •-
Ar galima ju nepaklausius! 

Ka tu nori daiyti ?

Į i* nemana u! Ka m ? A sz pa t-

pažvelgė

pribiivo,
Terp vaikinu du sportai ro« 

dosi,
Nevoą anglikais vadinosi*
Kad ir anglikai bot gerai 

apsięjt nemokėjo,
Bet su “grinoreis” užsidėt 

nenorėjo,
Merginos toipgi Ra Ve jankėms 

vadino,
Rodos kad lietuviukai nieko 

nežino.
Tiedu sportai po Miena. pasi

rinko, 
in bažnvezin >• 

slinko.
Kada po visam namon parojo, 

Viena mergina su sportu kal
bėt. nenorėjo, 

Kaip tik jis artyn, 
Toji tolyn.

Visi isz jo juokėsi, 
Kam nuo lietuvaites sza Ii naši

pora dayadnu 
merginu,

Labai tinkamos del doru vai
kinu.

Tiek to, paliksiu apie tai, 
Tiktai pridursiu szitai:

Jog jeigu žvirblis ir norėtu 
laksztingalu būti, 

Tai tas negali niekad atsibūti, 
Teip ir lietuvis angliku ne bus, 
Norints galva ir lupa nnsiskufy 

Visi stinkeriu vadvs, 
Ir pirsztais badys.

Ir merginos susivalkios, 
Ąnglikėnis nepastos, 

Kad ir tabaku kramtys, 
Isz lietnviszko kailio nej^zjys;

Jau tik nedalaikysiii,
Gal kur namines kausza nu

rysiu.
♦ ■

o, ir 80% pasaulio gurno.
jog 2,431,400 

automobiliu in-

250,- 
gamina 

i d a ly

stiju gyventoju 
vietų. Deszimts 
ginusia žmonių 
gyvenu ant, arba netoli, dideliu 

. 1. * .gelžkeliu. Dabar pradeda apgy
venti tas vietas kurios lengvai 
pasiektos su motohiniais ka
rais. Dvideszimts asztuoni elek- 
trikiniai gelžkolini vartoja ba
sus, kaipo pratesima ju gclžke- 

Maryland valstijalio, linijų, 
turi 90 motoriniu busu linijas, 
26 trumpus linija gelžkelio ta
ku.

New Yorko apielinkej namu 
budavojihias žymiai auga to
liau isz miesto, ir užregistravi
mas prieinieczio gyventoju aiu 
tomobilm Vis žymiai anga. Szei 
m ynos, kurios pirmiaus mokė
jo augsztas randas mieste, da- « I. 1 .4 ■ 1 I . > ' W • • 1

beveik
bar turi.
mo k y k lose mok i nan t
apie pavoju boviutis put keliu 
kuomet tinkamos vietos aptil-

Sakau tau, jog žinau ka da- 
Priemone szitame mai- 

szo, jis parode in atneszta mai- 
sza. ''

Tuojau ir pradėsiu.,
Neatkreipdamas domes in 

atkalbėjimus Linos jis iszsi- 
emes dideli soda.uninko peili 
pradėjo purenti žeme apie krū
mą.

Iszkases ganėtinai gilia duo
be, atsargiai suskirstė szaknis 
h 
buvo siimaiszyta su kokiu tai 
sąstatu, kuri jis atsigabeno 
maisze.

Parengta! -

rysiu.

jas vėl užbėrė su žeme, kuri
.f

kuri

pratarė ę^e-
mindamas iszkasinetaeitas

vieta, kad kas-nors nepatemy- 
th jo darba- '

Mergaite per visa lailca isz-
sigandusiąi žvelge in ji ir kuo
met jis užbaigė darba, tai ne
drąsiai jo paklausė. ‘

Vaclovai, a*r tas krūmas vi
sai neprapuls? 

‘ n* 1 * ■■ I L K. " _ -

Vaclovai, a4!* tas krūmas vi

Jei prapuolė, tai nėra kam 
prapulti, bet jeigu- jame ran
dasi nors lauželis gyvybes, tai 
atgysf Kol kas, ligi laikui, nie
kam apie tąi nepratark nei žo- 
iy’ } ~r persergęjo jis mergi- 

szluostydamas prakaituota

(brangino kiekviena ,
viszkuma.

Tsztikmju, tas jau nuo musu htivo
nępnbogs, — patvirtino gydy
Stojas.

I -

jis žino kokia

Vargn taVo tėvas žino dau
giau, kaip suyažidve visos Vo- 
« ' * į tt • A" * * t ■ V - * ''i * i \ ' m Iii

# *

Kaip kur jnrginos diena plu
kei apėjo,

Munszaines in valos turėjo, 
Ne tiktai karezemosia, 
Bet. ir kožno stubosia.

Mat, tai vis lietnviszkai 
Tai vis katalikiszkai.

O vyreli vakare,
Pasiutimu vare, 

Kelis in laku pa nu gabeno, 
Kur su kitais dejavo. 

Skvajeriui pinigu .sudėjo, 
Kiek katras turėjo,

Deszimts, d vidcszi m t s,

J

O vienas net trisdeszimts 9

bar gali rasti 
priemiosezinose jr

gražias vietas 
■ sutaupyti 

nžtekipai pinigu nusipinkti au-

tas viskas bus
■ I

Padėjo, 
Net sustenėjo. 
♦ * »

n ■ |
Vargingi jus vyrai

f»:

» »-
Jog nesuprantat, kas yra gerai, 

Bjauru savoBjauru savo paproeziu nu
mėtote, 

Lątraujete ir girtuokliaujete.
Ar žinote, viena apigarda už

tikau,
Tai ne vieno laikraszczio ne- 

i parnaeziau,
Ne maldaknyges jokios

Ba vyrai' niekszai ir bobos
*pijdkes.

Spangį ant duszios ir kūno,
- ' -

?

tf

tomobiliu. ManytAm jog tas jų- 
š per aieinanezius pen

kis metus sumažins randas mie
stuose, nes nebus tiek daug no
ri nczįu miest e gy ven t i.

Automobilius permaino kai
mo gyvemo gyvenimą Ameri- 
ke. Sziandienos ūkininkas turi 
visas micstieczio progas, nes su 
automobiliu gali lankyti dide
lius-miestus kiek tik svkiu no
ri. Jis geriau gali vesti savo 
bizni keliaudamas apie ūke, ir 
in ir isz miesto, jis gali lanky
ti teatrus, klausyti prakalbas, 
ir taip dalyvauti kituose pasi
linksminimuose. Jis gali daug 
geriau duoti savo vaikams.go
rėsi! i.mokslą negu jo tėvai jam 
davė. Pirmiaus vaikai nuo 
tikiu turėjo lankyti mažas kai- 
miszHąs mokyklas su mažai 
vaiku ir tik viena mokytoja, 
nės viakai gyveno per toli nuo 
viens kito, bet dabar, aeziu au- 
tomobilianis, dideles mokyklos 
insteigtos ceittrtdesė vietose. 
Ir vaikai nuo’toli ir netoli lan
ko jas, Centnlles mokyklos 
ukinirikn užlaikytos ddbhr tu
ri didelius ir smagius namm? 
ir kiek reikalingu samdo mo
kytoju.

Ūkininkių dauginus vartoja

(Įėjimas

vaikai

insteigtos coiitralese

KUR BUNA?
' I" H * ’’'lilll '

Paieszkau Joną Zeilneka gir
dėjau kad jisai gyvena Maha- 
noy City, Pa. Jeigu kas žino 
apie ji ar jis gyvas ar mirės, 
meldžiu praneszt nes turiu la
bai svarbu reikalu už ka busiu 
dėkinga.

Magdalena Secžkus
222 7th St, 

Jersey City, N. J.(t.34)

Paieszkau Alex R. Galvis ad
resas jo buvo P. O. Box 96.

*

■Iii

Dalias, Pa. Jeigu kas žino apie 
ji, meldžiu praneszt 

Anthony Ponisky 
2824 Alter St., 
Philadelphia, Pa.

■II*1"1

Pflieszkau savo broli Atita- 
na Butkeviczin pirmiau gj^vė-

1

f

no South America, Argentine. 
Jeigu kas žino apie ji, 
pranesžt.

Fr. Butkeviczius

r . . i,. ■.. 1|r

- - - - 3■ 1 lį 
116 S. 39tlfAvp. W'.

Dninth, Minn.
Ifizrode kaip patąpikai per

kūno,
Jn viena-grinezia-inejau, 

Tai gvardija basoku pama- 
czian, 

Apie szoszi vyrai,
Klfcrj VV. TdllKlJ, 

Iifkaip! kilį mab hbpasa kojo, 
viena pora, cze- 

voryku turejb. >

r i didelius
na, i 
kakta in skepetaite, pagaliau

» ■ i

Nors visi Gildesgeimiocziai
• suindomlnti istoririid

J’ I' . 1 ■■ 11 I ' ' t ,

krūmo klausimu^ bet ji užmir- 
szo, kuomet elektros perleidi- 
ififts per jo sza knis’sidy g mies
to‘taryboė nutari imi buvo ati
dėtas lyg rudens. \

Tolinus bus.

jo sonO- Atsisveikino su ja ir nuėjo.

•Niekai! .Pasakykite kita isz- 
vada, nes pinnoji Uepritinka! 
— atsiliepė viotincR-ginmazi jos 
mokytojas Auerngas, žmogelis 
irfždžinves lyg. skiedra.
k>Gydytojas in ji atsziauriai

V • "W •1 1 t • •

niirn?
Antroji išzvąda taipgi rim

ta, tik nė‘tiek pavojinga kaip

pnžiurSjo, -
T . .'L. . '* i 4 . ‘L

• a

k-

( ,h: i /k.

automobiliu Amorike, negu bi-
Basi kaip ant sįryto vaikai

M

mokytojas nugi-

plrjnoji... .

Soihl.ni rinkai
Visi su intempiniu klausos.
Sodaunipkai mano, kad kru- 

mas džiunas del stokos mais- 
Jio ran-kietijos Sodauninkai, jie daug tingu jegu azaknyjo.

*

BBKAUHM.

Drilerei ir 
kakik’lo«į4

Jr "

lofler^i prię gip>so 

mdkėstis. Aht kontęaktd ar ptio 

mo, ii* j galimu gauti gera bėįfda. 
Raszyki^ę ,

United States Gypsum Co.

pėdu voinįs, gera 
'•IrZvvi 4 MO l>4‘zV o i* 

sžtukos. Gori narnai dėl gyveni-

Jog tiktai
r . f 11 i||i< >k, '

O kpdęP? toip, ba viską pra- 
girtuokliaujo, 

Sau czoverykhs uepasistcliuojo 
Tie ezeverykai gana dideli, 
Ant mažos ir didėles kojos 

apsiauti gali.
* I badai (uos 

į ! Fl į ’’Ito f f . i ' * I Į

eže very kus neszioje,

le kita kliasa. Žemdirbiškose 
valstijose kaip, Iowa, South 
Drikota, ir Nebraska vienas 
žinogus isz kiekvieno penkių, 
turi automobiliu. Treczią Halis 
visu autoniobiliu Suv. Valsti
jose yra ūki h ink'

Raszykitę

(M.1)

Paieszkau savo dede Sinui- 
na Bataiti, apie 20 mot u kaip 
Amerike, gyveno po No. 75 
Berry St., Brooklyn, 1L Y. Pa- 
emailtis isz Suvalkų Red., Nau- 
miosezio Gminos, Miliskiu kiti
mo. Kas apie ji žinot, meldžhi 
praneszt o gausite dovanu ahf 
viso meto laikmszti °

Jonas Antanaviczia
43 Alack St

Plains, Pa.

na Bataiti, apie 20 mot u kaip 
gyveno po No. 75

_ J”' ’_  ilp Į : . j

Saule.”
Mjose yra 

tuose.
' Motoriniai vežimai 

snVirsz milijoną 
rudžio taVoru 
;jas pereitais

<vstos d įstrik-
. <>•

Motoriniai •1invožė
i tonu visokiu 
in Suv. ValSti- 

‘ ; metais. Beveik 
tiek daug kiek gelikeliai inve-

(t.33)1 > 4 '

O ii’ gaupadinė

Kadu po kumnltAS l)(‘gioje, 
aaai ito darbo visus atstatys, 

*4 1 Ir 4- i •» I r t v 11 r*) rt * Lwr/i

Ba pasmardino visa poezė, 
dalafkyti ai’ 

.L. t

į “V ** Iltini VVD 171

‘Baįlai ho durbo visus atstatys,
Ir tiktai amerikonus užlaikys,

L B ‘ V . I -U • i 'ik .: • . ‘ I.

Oakfield; N. Y.
Žtnhftis negali

' ' • ♦ ■ ■ r'. ■ i . r ’ • beetei

įe. Bet tlaugumas tu tavom 
buvo vežti automobiliais ii 
golŽkeliais, nes motoriniai ve-

į
veža tokius tavorus, k u 

liūsta arba išdirbti toli nim

lietaThzkat Bankieriaa 
ir Laivakorcuu Agentu 

J. G.
'į?n it > 8-Meto
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1

capital rrocK iiis,ihm
Bsrylaa Ir CrofRa $534,141.M

M«luun« Katre, procentą ant sudltu 
ihdgs. Procentą prided am prie jus 
•thlgvi k Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnMiat parodyt knygute 
ar a a. Idea norim kad ir jus turft- 
t u na a t raikai* «u muau banka, ne
paisant ar mataa *r didelis.

Bankas adaraa nuo 9 ryte Iki S 
>•»!•<. Subatemla • ryta Iki 13 vai.

i s »
H. BALL, Presidents*.
Geo. W. BARLOW. Vlce-Pres.
Jos. E. FERGUSON, Kasteriu*.

Ant. J. Sakalauskas
LTETUVIS7.KAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

s

r

- - -Įįii . -j nr   HMM—  II m     I- m   mm  

Žinios Vietines
Szindien Szv. Jurgio.
Dtaminke Pradingo po

<le.
— Aprilius jau baigėsi.
— Užejs neužilgio sziltes- 

nes ir meilesnes dieneles.
— Sznipai prohibicijos val

kiojosi po pavietą aresztavoda- 
mi salinninkits ir kitus.

— Apsisaugokitos
tai žuliku kurie persta to save 

nes karta
nuo

kokiu

kaipo inspektorei, 
I insigavia in stulm npvage
brangenybių ir pinigu.

— Ona * Juodaieziute 
Jacksono laikeI

LAldoJa kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preks. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirksit* POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz geliu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

Mahanoy City. Pa.801 E. Pine SU
KWWWIWM «■•«» l

JONAS M. CISARIKAS 
.F Ir e Insurance Agent

I
i
E

Apdraudžlu (Inszurlnlu) Namus, t 
TaToru*, Naminiu* Rakandus, 

nuo Uanlea.
Gsrlauslose Kompanljois

815 W. Mahanoy
B

, Mahanoy City • 
___ _________ 5

I

TMrcaiaesta Lletarlaaka
B A H K A

m oi.

Didele kaucija * adata Valatl- 
Banko Departamento.

Kelia po priežiūra Valatljoi, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bnnkojo negali pmiutL Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 

Slunczu pinigus In yl-
•M dalis tylėto, pagal dienos 
kurso. Parduodu Laivakor- 

toa kompanijų nūatatytama 
kainom*. Faruplnu Palipo r- 
tvo kaliaujantiem* in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. R aa ryki te apie 
kalnas o 
atsakini*.

V. LAPINSKAS
801 W. Mahauoy Ave^ 

MAHANOY CITY,

sausite teisinga
Adreaavoklt*:

FA.

Daktaras Juozas J, Austrą 
LIETUVIS.

ButusIs daktaras karlumcnejo. 
Gydo visokias ligas.

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

Tuom-lalk in Is otisaa randasi 
KAZUNO APTIEKOJE, 

Shrnandoah, Fa.88 S. Jardln SI.

GERA PROGA PLIKIAMS!
. ' - *•— • *

AraMizka Mostls yra tikra! pasek- 
mtuga ir kaa prlaluns keliolika atem- 
pu Ir savo adresa tai aplaikya tuju 
arablazku gyduolių dykai. Raižykite 
ant gzlo adreso Dr.'Jmbco, 236 Broad
way, Box 9* Brooklyn, N- Y. Panaudo
kite lis azloa progna ylai kurie yra 
Bna-Bllklal arba vlaaf yra nuullkla. tf.

I

W. TBASKAUSKAB 
PTRITUTINIS LIETUVISZKAS 

BRARVinTS MAHANOY CITY, PA.
—

^Laidoja Kūnas Numirusia. Pasamdo
Automoblliua del Laidotuvių Krik* 
Bitiniu. Veeeliju, Pasivažinėjimo • 

ir L L
SfO W, Centre SU Mahanoy City* Fa.

CHA S. S. FABM.LET
Real Estate Arent — Notary Public 

, Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galime Jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

randas Ir telp tollaus.
m W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

4

Isz Shenandoah, Pa.
— Pehkiu metu Katriute 

Moslovski isz Marion Heights 
likos perpjauta pusiau prie 
Greenough brokerio. Keli vai
kai susirinko prie virves kuri 
trauke karnkus in szlopa idant 
past važinėt ant virves. Katriu
te teipgi užsikabino ant virves, 
bet nespėjo paleist ir,J<unas 
perojo per plienini ra ta, kuris 
perpjovė nelaiminga pusiau.

Uativliika* Grakorlu

K. RĖKLAITIS
Numirėlio*Laidoja Numirėlius psgsl 

nauja asla mada ir mokslą.
Turi pagelblnlnks mot«r».

Prieinamos prekes.

SIC West Apmce Street 
MAflLANOT ( ITT. FA,

»
.......him,...... .  —iMuiwmnim»< wimmhwikii .. ................................................. ..............................................  ..

DVI AMERIKIETES KA
RIŠKOJE TARNYSTĖJ.

SAULE

k

w
LAIDOTUVES GARSINGOS AKTORKOS BERNHARDT.

Paveikslas parodo tukt tanczius žjnoniu kurie thilvbn vo, laidotuvesia mirusios gar

b

i
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K

y
.► *

w0Mi n photo
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Vidaus Departamento Pensi
jos Biuras neseniaia savo sura- 
Bzuose rado rekordus apie dvi . 
moteres, kurios tarnavo kaipo 
paprasti kareiviai revoliuciji- 
nej ir civiliszkoj karėj. Kovo
damos karo laukuose abiejos 
sužeistos.

Nieks nežinojo, jog buvo mo
teris, pakol vaklže joms pasky
rė pensijas. Vardai tu mpteriu 
buvo Deborah Gannett ir Al
bert D. J. Cashier arba Hodger 
ir yra 
Amerikos
Suv. Valstijos moka pensijas 

militariszka tarny

— Jqnas XVnleskis 
lioms merginoms isz Win. Penu 
važiavo aiitomobilium in Ma- 
hanoju. Arti Kolso automobi
lius apsivertė sužeisdamas \\5i- 
leski ir merginas.

nu ko-
vieninteles moterys

istorijoj kurioms187 
siuvimo Bas

il i rbt u vėjo
ir gavosi pc

perėjo per antra 
Daktaras

kindo marszkiniu 
paslydo 
adata 
pirsZth. 
žiurėjo. 9

Praejta Ketverga

ranka 
k u ri

žaidnii a p

vein 
kilo ugnis Kubortavicziaus ga- 
ražiujo, kuri likos užgosyta ir 
laika.

— Aptiekorius Milius ki 
tik aplaike szviežios trajankoa 
Kžejkite pas ji o nulaikysite 
patarimu kaip naudoti trajan 
ka. Ąptieka szale Dr. Duno.

ANT PARDAVIMO.

Keturi narnai geram padeji 
me. Ant W. Pine Si. ir W. Mar
ket St. Teipgi biznavas narnai 
ant W. Centre St. Atsiszauki- 
te ant adreso (t.35)

D. M. Graliam
222 W. Centre St. 
Mahanov (’it\ Pa.

PARSIDUODA BIZNAVI 
NAMAI.

I

I
i

singos aktorkos Sara Bernhardt. Laidotuves apleidže bazuycze mieste Paryžiuje.

Dubeltavas bizinavas namas 
kuriamo randasi salimas ir szto 

310 W. (’en
tity, Pa. Lo- 

Atsiszau-

ras, po No. *’08 ir 
tie SI. Mahanoy 
tas 2’> per (52 V pėdas 
kilt

25 per 62’ 
ant adreso.

M. Bekereviczia
310 W. Centre St.

i
Į

valanda 
subatos vakaru Petras, 10 metu 
suims saliuninko Žukio, likos 
perszaut.u in kepenis ir nudur
tas du kartu su peiliu per ke
lis italijonus ant kampo White 
ir Centre uli. Badai terp’Žukio 
ir italijonu*kilo kokis tai nesu
pratimas kėlės dienas adgal. 
Sužeistąjį iszveže in Ashlando 
ligonbuti kur randasi pavojin
gam padėjimo.

— Apie devinta

Aptiekorius Kazunas 
sutaiso receptus tik isz goriau
siu vaistu, teisimrai ir savži- 
ningai. Aptiekoje

teisingai ir 
gausite vis

ko kas reikalinga del užlaiky
mo sveikatos.

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu parniūkia savo sena 
mnldaknvgįf'ahf kurios moki- * , 11 , . -
notos poternrfo kufi yra suply- 
szns ir be virszn. Prisiunskit 

o bus apdaryta in 
ne kaip

parniūkia savo
th

ir be virszii. 
pas mus,

|skūra ir bus geresne
Apdarome teipgi

I e
I buvo nauja.

Alnhanoy (?ityz Pa. Į visokes istorines knygas, na-

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

Karma 58 akioriu žemes, 
akioriu inrios likuse 14 dirbama 
žemo. Visi inntnkiui ir reikalin
gos
singu

nuvažuoti in
ne

maszinos. , Sodas 260 vai- 
medžiu. Geri bndinkai. 

Du al kiui, 4 karves, 200 visztu. 
l ik 20 minutu
Klemington miestą, teipgi 
toli in Newnrka ir New Y orka. 
\ iskas gram padėjime. L’polis 
bėga pvr szita farma. 
adresas
manauukas,

Kanuos 
yra szitokis .John Ra- 

R. D. No. I Box 
121, l’’h*miugton, N. J. o jeigu 

antkam arez.iau lai raszvikite 
adreso.

.A. Ozu k a tiekas 
184 KronLSt. 
Elizabeth, N. J.

>Zlo

ATS1V8K I lk $1.60
O gauni saliklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisiuntima apmoka
me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba 6 pakelei 
Knyga

su pamokinimu

BALIUS!!
Parapija

SZOKIAI!!
Rengia* Lietuviu

Tamaqua, Pu. Atsibus Balan- 
Li bert y saloje.

Kad patenkinus visus pasirū
pinta goriausia orkestrą. Bus 
gardžiu užkandžiu ir gervinu. 
Kas gyvi visi in Lietuviu pa-| 
rupijos balių. Visas pelnas del 
naujos bažnyczios. Prasidės 
7:30 vakare. (t.33)

džio 24 diena

bažnvczios.

ta, mėnesinius laikraszczins ir 
j tt. Prisiunskito knygas in ro- 

i “Saules.” o darbas 
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

da k ei j e

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiazkai 

Trūk
lį.40. 
$ 1.00.,

arba 6 pakelei už. 
“Daktaras Namuose“ 

Kantiezkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.

.Maldų Knygele,
Aukso 

Altorius .Maldų Knygele, senovės 
amagua drnkus, prasto abdaro po 75c. 
.Minkaztu abparu au kabe $1.60. Celu- 
loldo abdaraia $1.50. Vainikelia mažu
ke praalo abdaru 65c. C ei u lokio $1.50, 
Mlnkaztu abdaru $1.25. 
popieroa 30 gatunku už 65c.

M. J. ŽUKAITIS. 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

l.aiszkaniH
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PARSIDUODA GRAŽI 
FARMA.

^Szimot pastaczian nauja stu-
knvalkas

Naujaš
Arti

ATSISZ AUKITE!

už tikra 
s te.

Pirmutine, Deborah Gannett, 
paėjo isz Massachusetts, ji pri- 
sirasze balandžio menesi 1781, 
prie Massachusetts regimento 
po pulkininku Henry Hackson, 
ir paėmė varda Robert Shurt- 
leff. .Ji tarnavo iki lapkriezio 
men. 1783, kaipo paprastas ka
reivis, kuomet garbingai pa-

Tarrytown kovoje
buvo sužeista, ir buvo kariuo
menėj kuomet 
buvo 
imtas. Po karo
buvo moteris
Kongresas priėmė speęiale by
la

Washington, I). C. — Lietu
vos Respublkos Atstovybe pa- 

inti'i- 
gimi-

ba*. 36 a kerei žemes, 
girios. Žeme derlinga.

. Visi 'padarai, 
miesto Plymouth, Pa. ir Nanti* 
coke, Pa. Daug visokiu vaisin
gu medžiu. Parsiduos pigei. 
Praszau atsilankyti 
o su preke susi ta i kyši m.

. Adam Staszka, 
Emlock Č-reek, Pa.

Į tvartas.

medžiu.
pažiūrėti j

jieszko sekaneziu ypatų 
kiniui svarbiu žinių nuo 
niu isz Lietuvos:

Balandis
Pittsburgh, 
ežius Vladislovas, paeinąs isz 
rp

Mikas 
Pa;

, v > < lit *

Bartdszevi-
liuosuota.

i

REIKALINGAS.
Roikalaunu siuvėjo (kriau- 

cziaus) prie kostumersko dar
bo vvriszku mbu. Atsiszauku- 
sionis bus suteiktos platesnes 
žinios. (t. 34)

J. Maehis
503 Va rick St

l

•i

ii

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku, Persiszku, Graiklszku, 
Arablszku ir Cigonlszku burtiniku. 
Iszguldinejlmas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

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

;UT“ 25c.VISOS TRIS KNYGUTES * 
TIKTAI UŽ . . . , . .

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

W. D. BOCZKOWSKI-CO. ' 
MAHANOY CITY PA.

r/’

O

Box 2
*r

v

GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos

PREKE TIKTAI 25c.
W. D. Bo c«k ow»kl-Co. 

Mahanoy City, Pa.

Traku apskr.; B i rv ydas Jonas, | 
gyvenos Scranton, Pa.; Bikau-Į-yvenes Scranton, Pa.; Bikau- 
skas .Juozas, kilęs isz Talnukio 
kaimo, 
taus apskr.;
(Andriaus suims); Gaidauskas 
Antanas, gyvenos Charleroi,

Miroslavo vals.; Aly- 
Bot yrius Juozas

gyvenos

Lord Corwallis 
revoliucijiniu pulku su

su rasta, jog ji 
ir 1838 metais

$3,50
In ten ir 
adgalloB

I
K9 /)

f'

6 Mojaus
Ekskursija in Philadelphia

HPECIALIS TRKINAS SUIMTOS NAKTĮ: 
.. 2:00 ryto 
... 2:49 ryte 

3:16 ryto .

Isz Shenandoah ......... ,...
laz Mahanoy City (13.25) 
Ihz Tamaqua ($3.25) .....

aReading^ f

it
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t’tica, N. Y.
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Musu sztore rasite didžiausi ir geriausi
pasirinkimą Mahanoy City naujausios 
mados siutu del vyru, jaunikaieziu ir 
vaiku.

Kožua siutą ka mes jumis parduodame
r ' '*

atrasite tik geriausi kriaueziu darba ir 
materijola,’ o prekes yra labai pigios.

Naujos mados skribeliu ir kepurių
Nauji marszkinei
Nauji nektaizai.

t

" I *. t

The Levit Store
13-15 W. Centre St.

ilk

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Įveliąs in Sveikata

Kriygtl ° Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visokį apsireiszkimai žmogaus įuno 
gyvępinie ir pamokinama, kaip žiąogui apsisau
goti riuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 

drueziai apdaryta audekliniais vyrszais,
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite:

W. D.'Boczkowski-Co. Mahanoy City* Pa.

ir

! r> J ’ ' — 
Pa.; Gritis Kazys, 
stun, Mass.; Karis Jurgis (Goo.

gyvenos Omaha, Nehr. 
Lisinsikas Juozas;
(Orlovski) Simas, gyvenos Chi
cago. UI.; Pauksztis Petras, gy- 
vonos Sugar Notch, Pa.; Jurge
lionis Antanas, gyvenos Phila
delphia, Pa.; Petkoviezins Juo
zas ir Karpovicz Michalina, gy
veno Grand Rapids, Mich.; Pri- 
jalgauskas Vladas (Walter 
Pregovsky), 
szule,

Kares) * r>.
Orlauskas

Vladas
Retelskiene Ur- 

gyvenusi Scranton, Pa.; 
Seniūnas Kazvs, gvvenes 3401 
So. Halsted St., Chicago, Ill.; 
fįksrupski 
Brooklyn, N. Y.; Slazinskis Ko- 

, gyvenos Chicago, 111.
Praszome atsiszaukt i 

jei kas turi žinių apie minėtas - 
špatas praszome praneszti 
sziuo antraszu:
LITHUANIAN 
1925

Anicetas, gyvenos r

st ant as

praszome

arba

LEGATION.
St., N, W. Washington, D. C

‘ Deborah Gannett bu-

bet tikras var-

szelpti jos inpedinius, pa
skiriant jiems pensija, kuri sa
ko, jog 
vo revoliucijinio karo karei
vis.”

Antra moteris buvo Albert 
D. J. Cashier,
das buvo Hodgers. Jos krikszto 
vardas niekuomet nesužinotas. 
Ji prisirasze kaipo kareivis in 
ompany G, 95 Illinois Infantry, 
rugpiuezio men. 1862, ir pa- 
liuosuota rugpiuezio men. 1865. 
Kuomet prisirasze prie * armi
jos buvo 19 metu amžiaus, su 
mėlynoms akims 
plaukais. Padavė jos 
ma kaipo ūkininkas, ir gyveni
mo vieta, Beldidere, III. Per ka
re, visa laika, prigulėjo prie 95 
Dlinois Infantry. Ir tarnavo 
kuomet Vicksburg nupuolė.

Paliuosuota isz kariuomenes 
in Illinois ir dirbo

men.

ir rusvais
L ’

užsieni i-

*t

,]i sugryzo
ant ukes, ganydama, karvęs.
Vėliaus jai paskirtą pensiją ir
ji nuėjo gyvento 

* Home, Quincy,
in Soldier’s

KARMOS! GEROS FARMOS!

su gerais budin-

III. Ji ten be
veik visa laiku gyveno tik kuo
met dirbo ant ūkiu iszvažiavo. 
Dirbdama 
Lish isz Saunemin, 
diena ja 
sze, ir

prie Senatoriaus
III., viena 

automobilius sumu- 
gydytojas surado, jog 

buvo moteris. Ji prasze gydy
tojo 
praszo sugražinti

Mire Watertown, Ill.
r i o, 
elektros ir

neiszduoti jos sekretą ir 
in kareiviu .

54 a keri u
kais, geri laukai didelis sodas, 
iki mokyklos tik penkes miliu
tas nueiti, taip ir iki gatve-ka- 

ant didelio steito kelio, 
geso kompanijų,

tik Ž7 mylios nuo Philadelphi- 
jos (CityHall.) Antru far- 
ma 68 akeriu ir teip pat prie 
mokyklos, bndinkai labai geri, 
gražus sodas, kvieeziu seta 15 
akeriu, iniszkas ir ganyklos su 
upehiku, apie 20 akeriu geri 
laukai, bndinkai vidury koloni
jos, sziltas ir szaltas vanduo 
stuboj, teip ir tvartuose, parsi
duoda pigei su 
rankeis,

gyvuleis ir in- 
, del platesniu žinių 

kVoipkites pas ’ ( Hm)
J. Molly

Collegeville, 
Montgomry Co. Pa. • 1890.

narna. 
1915.

Pensijos Biuras isztyrineda- 
mas jos gyvenimą, surado, jog 
paėjo isz Airijos ir ten turėjo 
broli. Abudu ganė avis dedei 
ir ji visuomet apsirėdė kaipo 
jos brolis, nes galėjo daug ge
riau savo darba atlikti. Su tėvo 
mirimu, motina ištekėjo už.ki
to, ir visi atvažiavo in Ameri
ka. Mergaite atvažiavo in Ill. 
kur vėl pradėjo ganyt karves 
ir

B. D. No. 1
vaikas
szytas

visuomet apsironge kaipo 
Jos vardas buvo para- 

ant Pensijos suraszu

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

f

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 patarima kur geriausia įnvestyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
DSkite savo pinigus in

JMERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. Kasljorlufl 

LEON ECKERT, Vico-Prez.
J. H. GARRAHANf W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A, DAN1SZEV1GZIA. M. GAVULA.

D. M. GRAHAM, Pres.


