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Motina apkriksztino mirsztanti 
kūdiki su aszaromis.

Los Angeles. Calif. — Trijų 
metu Vladas Stuetz nuėjo at
lankyti savo bobutia kuri gy
veno skersai nlvczaites, ant ke
lio paregėjo gulint ia masznelia, 
kuria atidaręs 
bonkutia. 
joje 
re.
tineje ligonbuteje, 
teje radosi trueizna. Kada kū
dikis pradėjo mirti, motina 
klūpodama prie loveles, pasa
kė daktarams buk 
vra

užtemino maža 
mane, jog 

gero ir ižge- 
Po keliu valandų mira vie

nos bouku-

Kūdikis 
randasi kas

krikszt vtas.

aszaras

kūdikis ne 
o kunigą 

szaiikti jau buvo per vėlai. Ka 
daro nuliūdus motina.’ Sztai 
surinko in delną savo graudžes 

ir atsimindama kiek
galėdama žodžius krikszto, ap
kriksztino mirsztanti kūdiki su 
savo aszaromis.
Baisi viesulą, 85 užmuszti, 
szimtai sužeisti, o milijonai 

bledes.
Big Springs, Texas. — Baisi 

viesulą kuri prapute per Colo
rado, užmusze daugiau kaip 
ypatas, sužeido 
ir padare bledes
doleriu. Ant vienos fanuos ar
ti Abilene, likos užmuszta apie 
dvideszimts žmonių o in szim- 
tas sužeista.

Pagialba del nelaimingu pri
buvo isz czionais su daktarais, 
norsems, maistu

namu likos 
» ' i

8.) 
kelis szimtns 
ant milijonu

ir budykems,
su-nes daugeli

tauniauses vargonininkas ant 
svieto:H 1 r

’Boston, Mass. — Vienoje- isz 
czionaithiiu katnlikiszku baž- 
nyeziu Vandasi jauniauses var
gonininkas ant sviete?. Juom 
vra deszimts metu vaikiukas 
Norbertas Rouse, o kuris mo
kinosi tik tris metus pažinti 
Inižnytinius vargonus. Seni 
Vargonininkai negali atsigėrėt 
tuorn jaunu artistu, kuris pra
lenkė gerus muzikantus.

Meksikonai plauke in Suv. 
Valstijas.

Washington, D. (L —

negalėtu 
In laika

Emi
gracijos kamisorius Davis, pa
liepė daugiau turėti at yda ant 
nieksikoniszko Imbežiaus prie 
Rio Grande ir Meksikos Inlun- 
kes idant meksikonai 
gautis in Suv. Valst.
devynių menesiu, perėjo slap
tai apie 40 tukstauezei meksi- 
konu per rubežiu dirbti ant 
cukriniu plantacijų.
Rinko drapanas del pavargė

liu, pardavinėjo kitiems.
New York. — George Kam

merer isz 339 Bloecher u Ii. li
kos nubaustas ant dvieju mėtų 
ir tris menesius in kalėjimu už 
apgavyste. ’Pasai ra kali s rinko 
senas drapanas ir pinigus ku
riuos prižadėjo # iszsimisti del 
pavargėliu in Europa, bet siun
tė in Bromą del kupeziu senojo 
tavoro. Tokiu bildu surinko ke
liolika tukstaneziu
Ant galo likos susektas 
arosztavotas, nes gimines susi- 
rasze ir viskas iszsidave.
Viesulą, ugnis ir vanduo pada

re bledes ant $2,500,000. '
Hot Springs, Ark. —

ketas trūkimas debesio, viesu
lą ir ugnis padare czionais ble
des ant pustreczio milijono dę- 
leriu. Vanduo kilo ant desįimts 
pėdu o tikros, upes liejosi isz 
artimu kalnu, kurios nunosze 
namus,
mus kaip luksztus. Negana to,

dėieriu. 
ir

automobilius ir veži-

ugnis
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Neduoda allijentams ramybes.
admiroloSzlai paveikslas

Colby Chester isz amerikonisz- 
kos flotos, kuris aplaike nuo 
Turkijos pa\(‘liuiina ant kasi- 

sznliniu, bei tam 
užprotesla vojo 

Angliju ir Italija 
idant ’Purkai alszanktu paveli- 
nima koki davė Amerikai per 
stengima admirolo Chester.

Nenorėjo būti bolszevike, 
vyras apleido.

Philad(*lphia. -- Nauja prie
žastį* persiskyrimo kilo vedu
siam gyvenime, 
Sa beriene 
pranesze

Boleslovas, 
tas, apleido ja ja itž.

hovi’.'
* ♦ < 

isz liaukos isz- 
jįi Rosije, 

jeszkoti sau tokios drauges gy 
veninio, kuri butu tu paežiu 
pažiniu ka ir jisai. Motore pa
liko su trimis yaikais.

Bobute 26'metu senumo.

mo aliejiniu 
pavelinimui 
Franci je,

kada Emilije 
.">175 Richmond St..

buk josios 
fotogra lis-

1 ’ *' 1

♦ 1 I r ♦ * ’ r< till 1 Knorėjo tikėti r 
kaipo jisai. Bolc^*1 
visus pinigus

kaip _ rod oi*

palicijei
v v ra s

danu*

t i k et i
■i, kad ne- 
szevizma 

is iszemes
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ISZ VISU SZAL1U
Kunigas pabėgo su kito vyro 

moteria.
Kanada.

Mirė, adgijo, pavalgė ir 
vela mire.

Geneva, Szvaiearije. -

rr
Marga riet a Busim rd i en e
aresztavota draugi*
E. J. Soulgny, kurie pabėgo isz
Chieagos.
czionais kaipo
ria
vyras Biishardieues dažinojoj :() (|C| j

Poronto, Mrs. 
likos 

su kunigu

Toji porele gyveno 
vvras su mote-

Alpu 
kainuosią, netoli Stimiero, li
kos surastas negyvas, suszales, 
56 metu žmogus Augustas Ma
fijozas. Ji pargabenta namo ir 
paszauk'ta gydytojas, kurs
žiurejes lavona posaki*, kad pa
galbos nebesą - - Mathezas ne
begyvas. Ciminos eme ruosztis

Isz Lietuviszka Kaimelia

Utica, N. Y. — Oras czionais 
labai mainosi, nes 9 diena pa
lijo smagei, 
sprogti ir

rnedžei

a p-

ia po 'aidu Goodlox oi. Kada į szermenims. Kada jau bereike-

kur
su knnigi'liu, liepe Kanados pa 
lieijai aresztavoti abudu ir par 
gabent adgal in Chicago.

Kiniszki banditai apiplesze 
europieczius.

I log Kong, Kinai. —
4 4 rp

prmlejo 
gamta atsigaivino su 

vasarinio skruostia, bet 10 die
na puolė sniegas ir užėjo szal- 

Fabrikai gerai dirba, žmo- 
mažai randasi be darbo, 

nenori dirbti.

na.
niu
tiktai tinginiai
Szeip lietuvei gyvena sutikime
ir n<*girdet jokios betvarkes.

„— - ---------------------------- B ■'jtwt'iwa
DU KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE”

ISZEINA KAS UTABNINKA IR PETNYCZIA.
PRENUMERATA KABZTUOJA: I [

AMERIKE: Ant viao meto |3.M. Ant pums meto $1.M
EUROPOJE: Ant viso meto $4.00. ! f

MST* Laieaktui ir piningus visada siuskite tiktai ant uito adreso:

W. D. BOCZKOWSK1-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA.

W. D. BOCZKQWRKr, Pre*. A If rTV • Ui ■ vi V tT ““ M *
F. W. BOCZKOWRKI, KRIUr m 34 METAS

Cleveland, Ohio. —Neužilgio 
musu mieste pradės statyti 
milžiniszka geležinkelio stoti, 
kuri kasztuos suvirszum 60 mi
lijonu doleriu o stos ant Public 
square (miesto rinkaus). Trys 
kompanijos statis isz vien taja 
stoti: Cincinnati, Cleveland <Sr 
Saint Louis (Big Four); Nick
le Plate ir New York Central.

Isz Lietuvos
Kaunas. — Kauno kriminali

nio skyriaus valdininkai suome 
netikru doleriu 
Kauno paszto 

ir

sk leidėjus, — 
laiszkininka S. 

Penkaiti ir jo žmona. Juodu 
skleidi* netikrus banknotus po 
20 doleriu. Juos 
tikrųjų esą labai sunku ir taip 
padaryti tegali tik pinigu žino
vai.

Susekta, kad tie 
doleriai atgabenti isz Vokieti
jos.

— Suimta du apgaviku, Gri- 
Dohkc vieži u s, 

kuriu žmonos, susitarusios
11 žs i k v i esd a vo n<‘pa ž i - 

štamus turtingesnius pilieczius 
■pas save in vaiszes, sakydamos 
kad ju vyrai kaž kur iszvažia- 
ve. Ir jei koks svetys atsilanky
davo ir vvrai ir sukeldavo 
triukszma. Svecziai, bijodami 
vieszumos mokėdavo tiems ap
gavikams kiek reikalaudavo už 
tylėjimą. Apgavikai suimti ir 
sėdi kalėjime, o byla perduota 
teismui.

— Kauno Miesto Valdybos 
kriminalinio skvriaus žiniomis 

menesi 1923 m. vagj’s- 
, sulaikyta intaria- 
- 35; vasario mene

si buvę 30 vagyseziu, sulaikyta 
— 45 asmens. Kovo menesi bu
vę 48 vagystes, sulaikyta — 
asmens.
ž i n t i n 11 k out ėjusioms.

— Savižudybes epidemija. 
Nuo sz. m. balandžio 5 d. Kau
no 
nėt 4

atskirti nuo

Laikraszcziuose 
buvo praneszta,raba, velionis staiga 

........ > pa
pasakojo kad jis numanęs visa, 
kas aplinkui dejos, žinojęs, kad 
ji rengiasi laidoti, liet negalėjos 
nieko sakyti, nes buvęs susza
les. Dabar jis atszies ir labai 
noris va įgyt i. C iminės labai nu
džiugo tuojau davė jam valgy
ti. Pavalgos Mathezas dar atsi
sėdo priesz besikurinanezia 
k rosn i 
kad jaueziasis labai

rytojaus, vos 
dienai ausztanf, Maheras ome 
gausiai rėkti. Szeimynai sube- 

sapnavos 
jis vėl buvęs su

ome vėl roki i:
— krito

iii < »•

jojo pnezmle ntsibnln.lojo nlsjs(1(|() ir |;n||„.(. ,Jis indi k rieji
•gailia pasiseko

Chicago, - 
jau nekarta 
jog daktarams adrenalino pa- 

atgaivinti jau
mirusius žmon<*s. Bet Chieago- 

sziol buvo padaryta tik 
vienas bandv- 

gas, o

jo iki 
du bandvmii - 
inas buvo 
ne.

P-iai

šokiniu kitas
goreviezius ir 
i
vyrais,

su

a d gal. — Baudi
■ ’ reisiniu, 
ant dugno

tai užgriebė laivo
laivorius

tam apiplesze visus 
europiszkus pasažierius ant 60
tukstaneziu doleriu. Laiva val- 

veliaus se<

uždare 
laivo po priesz 

pasisz.ilde ir pasakęs 
pavargęs

(3855L. R. (.’ranteli
Wilcox av.) Robert Burns ligo- 

negyvas kūdikis. 
•Dr. B. F. (’ranteli, gimusio vai-

Girardville, Pa. — Darbai ej- 
11a. gerai, žmonių nematyti be 
darbo, nes dirba diena kasvklo- 
šia o vakarais padeda moterė
lėms varvti naininelia.

— Kelios sanvaites
jsz czionais dingo nežino kur 
23 metu Fiorentina Szukevi- 
eziute ,kuri pribuvo isz Lietu
vos keturi menesiai adgal ir 
nemokėjo kalbėti lietuviszkai. 
Kur mergina dingo, lai lyg 
sziam laikui nedažinota.

*n i riejo ginu*
ve. Ir jei koks 

i r.ko motinos szvogeris, 
panaudoti adrenalinu, 
ezirszkt* la vaistu in

sumane 
Jis in

lx ud ik io 
kurni ir pastarasis eme rodyti 
gyvybes ženklu.

Kelioms valandoms 
daktaras praneszo.

r-'

nuėjo gult. Antlol O

<iiM

ne v ra

paverže Mrs.

Chicago, —i Mrs. Fred Kun-. 
ckel, bobute 31 metu amžiaus, 

jauniausia bobute lyg 
sziam laikui buvo, lies nuo jo
sios taja garbe
Morris Joseph, teipgi gyvenan
ti czionais, kuri apreszke, buk 
l'tarninke pasiliko 
tik turi 26 metu amžiaus.

Josephine sn pagialba tlu- 
moeziaus apsakė akyva istorije 
kurios pradže prasidėjo Tyflise 
Rosi jo i.
“Tula diena, 
su kitais
szauke mane in šluba, sakyda
ma, jog turiu ant rytojaus te
kėt už vyro. Verkiau per visa 
nakti, bet
Isztekejau už vyro kuris turėjo 
32 metus, 
czevoniai

bobute ir

kada siaucziau 
vaikais, motina pa-

motina neatsileido.

susilankau dukrelia.

Ne t u rojo 
kada pasiliko

kuris man po vin- 
pirko dydelia lelu- 

kia idant turetau su kuom pra
leist laika. Neturėjau da 12 me
tu kaip
Mariute isztekęjo turėdama 14 
metu, už vyro kuris pribuvo in 
Tiflisa isz Ameriko. 
jijbda 15 motu
motina ir tokiu būdu asz pasili
kau bobute susilaukus 26 įlie
tu.“ _______ _______
Suėmė lenke sžnipe lietuvoje.
l’knierge. — Sziomis dieno

mis ukmergieczJums teko mat 
regini; ikaiptyli nepaprasta

kariszka sargyba vare per mie
stą iiirgelžkelio stoti jauna gra-
zm ponia. Paskui sužinota, kad 
tai esanti turtinga dvarininke 

Neti-Įfisz neutrales zonos nuo Gie- 
naszle, 

dvaru savininke, lenkė (vy
ras buvęs, ant pavardes lietu
vis), m lis u žvalgybos 
szn i pi neji me lenMu 
tanui vusi
Vilniuje, kaip tą i esą matyt isz 
pagautu dokumentu.

P. Vntuliend vede gana sma
gų gyvenimąjjr dažnai važine-

zonos
d ra i ežiu p. Unlijieni*, 
n O

gele- 
r pI omis 

k on 1 roles 
“ Sovnarko- 

apie 
gele-

baisu sapnu
Po to

“man szalta! szalta!’
patalan ir mirė.

\ 
Ihzalcs.

de per dvi paras, 
in luoteles ir prasiszalino.

Vogimai ant rusu geležinkeliu, gus jis pasisakė, kad
Ryga — Suomiu spauda pra- 

nesza apie vogimus Rusu 
/.inkeliuose 1922 metais, 
žiniomis, valstybes 
inspekcija davusi
mui“ sekanuzius davinius 
žuvusius krovinius rusu 
zuikeliuose: pražuvo 2,640,000 
pudu maisto produktu, 7,826, 
000 pudu kuro 65,000 pudu ma
nufaktūros, avalines, odų ir 
kailiu, 680,000 pudu žalios me
džiagos, siuneziamos valstybi- 
nvb iiranĮiHies įnstaigoms ir 
196,OOO pudu Invairiu kitu pre
kių. Bendrai yraiszvogta 11,- 
400,000 pudu preku už 50.000,- 
000 aukso rubliu, kas sudaro 

susisiekimo komisa- 
ruifįį biud^to. Komisaro Ciu- 
riupos prttneszimu priemones 
priesz vogimus nedavė ir sziu ' 
metu sausio ir vasario men. jo
kiu rezultatu, 
pain vairini* 
sudarė valdžiai nauju sunkeny
bių.

avalines,

priesziilgai, tik 
vogimo budus ir

163 metu senukas.
Pekinas, Kinai. — d'ornis 

dienomis valdže davė metiniu 
pensije seniausiam savo gyven
tojui o g..‘ ... 
gui ant svieto, 
metus amžiaus, 
buk yra gimęs 25 

ciesoriauspa t avimo 
Lung, 
tvirt ina.

’•a! ir seniausiam žmo- 
kuris turi 163 
Senukas sako 

mote viesz- 
Chien 

Valdžo jojo giminia nž-

Procesije dvasiu nakties laike, 
aplinkine 

yra persi- 
;\vventojai kaimelio 

naktį regėjo no

Paryžius. — \ isa 
nemažai
O*

.

ajia
paprasta procesije iszejnant isz 
bažnyczios apie pusiaunakti, 
’raja mikli 
lis žmoni 11, isz
apie dvileka yjiatu, terp kuriu 

Kada ėjo 
paregėjo iszej- 

Szv, Mikalojaus baž- 
sii kunigais 

ir parapijiniais, kurie kaip ro
dos giedojo.
po prisiega, jog ne buvo girti o 

sako, jog tikrai mate 
taja numirėliu procesije. Dabar 
daugelis žmonių kas nakti su- 

bažnyczios geis-

Loriento 
ėmus kada 
Bot i ves

apie 
sugryžinėjo pulke-

Vesi’ilios, viso

vai ka i.buvo ir keli 
pro bažnyezia, 
nant isz
nyczios procesine

Visi pripažinsta

ir vaikai

si renka prie 
darni pamatyti taja nepapras
ta procesijų.

Norėjo nužudyti generolą 
Focha.

Viednius. — Lembergo palį
sti ra-

Sykesvlle, Pa.
Balandžio mirė 
žinomas Antanas Viszniaiickas 
turintys 72 metu amžiaus, paej- 

Kauno Guber., Ra
seinių par., Sartninku vai., 
Vainuto miestelio ir parapyos, 
pergyveno Amerkii* 36 metus. 
Laidotuves atsibuvo 28 Bal. su 
bažnytinėms
Juozapo bažnyczioje Du Beis. 
Velionis prigulėjo prie Sal
džiausios Szirdies Jezuso drau
gystes kuri savo dranga pali- 
lejo net ant kapiniu. A.a. Visz- 
nianekas tniTjo’4 suiUTsrTHZ^kn^ 
riu 3 vra mirė, o vienas Mikola 
gyvena czionais, 5 dukteres ku
rios yra vedia: Marijona Aust-

na utis isz 
par.,

<

j* Diena 25 
del daugelio

apejgomis Szv.

prigulėjo

Lietuvoje, Ba rborakaliene
Stt'pulevicziene Sykesville, Pa. 
Petronėle Babarskiene Homer 
City, Pa., Emilije Jaeziunskie- 
ne Cleveland, Ohio ir Magda
lena Szinkauskiene Rock 
Island, III. Teipgi paliko 43 anų 
kelius 2 pra-anukelius ir mote- 
ria Domicėlė 68 metu da vra 
sveika ir drūta. Reike primyt 
jog velionis buvo senu skaity
toju “Saules,’’

Szinkauskiene

kuria skaito 
per 17 metu o ir jojo vi'sa szei- 
myua teip pat skaito. Jeigu kas 
isz szeimynos geistu dąžinoti

cije atidengė bolszeviku sura- daugiau apie miiji velionio lai 
sza prieszais nužudininia gene-į 
rolo Foeho, kuris lankosi Len- 

Trisdeszimts žmonių li
kos aresztavoti kaipo suimta ii/ 
keliolika, bombų.

raszo pas: M. Stepalevicz, Sy
kesville, Pa.

f r . 
r>.

praėjus 
jog kaip 

motinia, taip ir kūdikis atrodą 
gerai.

Adrenaliną surado ir
mino paskilbps japonu ehemi- 

kuris
Nemažai prie

paga-

kas ’rakamine, 
metais numirė.
to darbo prisidėjo taipgi Ame
rikos mokslininkas Abel. Vie
nas didžiausiu to vaisto nuopel
nu yra tas, jog jis 
szirdies plakimu
kraujo spaudimą. Kuomet szir. 
di.sLe.yeįJvyj^ni nustoja plakus, 
tai mažytes1 ^adrenalino dozos 

jbs sustiprinimui ir

kijoi.

GESINIMAS GIRRIU PENNSYLVANIA!.

Langdon, Alta, Kanada.
Nesenei užsibaigė teismas Mi’s. 
Picarillo ir Lassandro už nu- 
szovima palieijauto, už ka li
kos pakarti. Ana diena likos 
vela kitas palicijantas užmusz- 
tas. Drumhelleri, Elmę Tri(Jpr 
ir D. Buchanan buvo įpU^niinti 
per palicijantus Paris ir Chief 

buk turėjo sąvo au-Fletcher,
. tomobiliuje arielka. Kii^a Frl- 

užszoko ant “running 
board’’ paliepdamas jiems.su
stot, bet Fridęris paleido m^- 
szina^kerszindamas važiuot jn 
tvora, ka ir padare su tąją, pa-

dovis pradėjo '’važiuot, palici- 
jantas

• • • ’ 1 * 1* sekmia, jog palicijantas likos 
mirtinai sužeistas, Įnirdamas 
,ta pati vakarą, Automobiliuje 
rado suvirszum szimta buteliu 
arielkos. Trideris likos aresz- 
tavotas. Taigi antra auka in 
trumpa laika neteko gyvosios 
per gužuti a. į

sausio 
ežiu buvę 51

praeitais nu asmens

55
Rastieji daiktai gra-

sustiprina 
ir padidina

pakanka 
paskatinimui dirbti.

vardu Ledgau- 
prie 105 ir 
urnai sun

kiai susirgo^ Rado7 jnrgulinczia 
ant grindų ir vos gyVtt užėjęs

Motoro 
gyvenanti 

Lafayette gatvių,
diene,

bnezeris Konczis. Ji paprasze, 
iga. Telefo-kad paszauktu kuni

nu tapes paszauktšs vietos ku
nigas Lapelis, Roselando‘Visu 
Szventu parapijos klebonas ir 
ji papraszyta tuojaus ateiti pas 

Sakoma, 
pirmiausia

Ligoninen tapo atgabentos 
merginos —tarnaites, 

kurios nusižudymo tikslu buvo 
iszgerusios azoto esencijos: 1) 
Kirvelyte Al., (gyv. Laisves Al 
9), 2) Linezj’te Al., 3) Židelyte 
Ona (gyv. Kestuczio g-ve 41) 
ir 4) Fezyte (gyv. Ukmergės 
pi. 49). Priežastys ‘ kysihimosi

sibbdo gyventi, nesusipratimai
nusižudyti buvo invtjrią^: nu-

negavimas darbo, apvilta mei
li usi nuodijusioms 
suteikta medioi-

susekta 
naudai ir 

lenkti žvalgyboje

Daugeli miestu Peunsylvanijoi buvo dideliam

ugnis kilo vidprmiesti ir in 
trumpa laika Jcdios ulyczios 
namu iždege. Negalimai buvo davo 
gesyt ugnies, nes vanduo kilo Praeita vasara

a.^.4^AWwx 1 « w? n wi! n e o irvnrt w

Ukmergbn ir Kąunan 
turėjo ir savo

..4-~_ 1.11!

mirsztanczia ligone, 
kad kun. Lapelis 
.paklausęs ar ji priklauęo para
pijai ir ar yrą užsimokėjusi $10 
duoklių. Pasakyta, katine. Ta- 
da kun. Lapelis atsisakęs eiti 
pas ligone iki jam i?ebus užmo
kėta reikalaujamu $10. Kadan
gi nebuvo laiko dorelis su kun. 
Lapeliu/ar neazti jam pinigus, 

paszaūktas West

le. Visoms 
greitai buvo 
uos pagalba ir todėl pavojus ju> 
gyvybei negresia.
• ‘ * Y
Kruvinos Jtirksztinos — vi-

< k
siems gavosi in kaili.

Marijam-. 
Szio sodžiaus į

v
Serbentisįkes, — 

poles apskr. — 
ūkininkas B.
Tėvai, kaipo tikintieji, pasini; 
Iii no tuojau pakriksztyti. Krik* 
sztevais pa sikviete szvogeri K. ;

’sz

Piillniano kunigas. Taipjau ta- kaimynu siiufeja K. Ki’Paski
rasis, pasikvietė savo kaimyną 
K. M. Susidarė graži draugija. 
Žinoma, tusįcziomis in kriksz-, 

Reikalinga 
drasai. Vi- 

ant drąsos’’ 
ir valiuoja iji Skriaudžius, pa
maldoms S 
s v
d i k is' a p k r i kį»zt y t a s>, Pa rva žią-į: 
vus susisoHo pietį. Žinoma^? 
sidyg lictuvįzko papVoczio ir 

1Sillldllo’,. ant stalo.
A, . . L ... -t

susilaukė sunū

HI

i

tai' tapes T-kįu, Szis pasikvietė

po jiaszaukta du daktarai, ku
riu vienas 'ant vietos padare 
OĮMiracija Ligom* tiibora labai 

ir dar nežinią ar pa- 
i \ 4 N ’1

silpna 
sveiks.•* ... ____

Pottsville, Pa. —
ryta iszvnžiaV'o Petras y .G važis 
su savo prisiegelia in New Yor- 
katkur subatoje sės . ani laivo 
44George Was! 1 i ngton ’ ’ iszke- 
liaudami in sftvo tevyiiia Lietu
va. Ponios Gpažienes sesuo ir 
szvogeris palides keleivius lyg 
New Yorko. 'Laimingos ke
liones ir da laimi ogesnio sugry- 
žimo in laisva sklypą.| ' 1 f . 4

'A

AKYVI TRUPINBLIAI.
---------------------------

Sakoma)*,buk amerikonai 
400 milijonu nesveiku

lynas nevažhiosi. 
“gyvojo vajfdens 
si gerokai paėine & <

Ketverge
jo, te, $11 ir 110

Mt:

arini. Th‘lrtik wiia, kad ku- '
/A

susisąflo pietai. 2inom%| 

indiio^’ ant stalo.
Kūmas kaptąjejo buteliuką įr,,, 
vienas akim^ksny isetusztinpA

» C

< L

r
I ■

ii
'Ė

1

I

Kumę pakvilfctieji tokiu pisie-J 1 
giniu.|pasipiiqino i 
bartis ne t ik.tarp saves, bįt 11'; »

Szoimvnin-;
t ! • ' * < XV T • * \ • •• L

ir praneic^ •"

:pit szeimyidįko.
kas pasipriesfino. Nekviesti 
pradėjo 1 
Szis spruko) 
sn savo komi

’'if V w V 1
kai apdapžeJLpleido krikszįįf-j 

nas. Zmogcll^dar ir dabarJser* 
ga’. TaFbentlSovui atmintis su- > 
silanku^ suuans!

| i (I 'i , i,

SzoimVnin- , 
i<tiU 

mišzti szeimyni)iką'J 
o duris, o kujn^s’j

JW i*

< lw.

dį1’ j.W 4 l"
ii

ida paskui. Gero-Jturi
dantų arbit aiit kožno pripuo
la po keturis. •<>

Jeigu įiegorelis tijrėtu

, Koii- 
traktorei Bastress & Co., ueuž- 
ilgio stotis dvideszimts namu 
del Readingo kompanijos 
Woodlando o Madeira Hill am 
gi i ne kompanije stotis dvido- 
szimts namu Na tali jo. ’

Mount Cannel, Pa,
pavojuje

irriu iždege ypatingai prienuo girriniu ugnių. Daug dideliu
Deleware Whiter Gap, B^hkill Calls, Resica ir kitur.

< p

Readingo
ims; Zniogclwrdar ir daba.r\set*

Kovo 
fa brikai

eiineuto
9,880,626

nie'nesijo 
iszdirbo

baczku cimento b magažinuo- 
sia randasi konia 14 milijonu 
baczku. Szimet sunaudos dau
giau cimento ne kaip praejtuo- 
- •.. — Ii.,- ~ ! A.i

-•Xs

Baltam Name buvo prezidento 
William Henry Harrison.

meta Kanada 
isz Suv, Valstijų 

ir minksztu

Pi mintines laidotuvės

H *
ii 1

padaryti bilijoną sekundų, tai 
tu reti! ojti 1# pertraukos 31

*1

Praėji a

■ i? 
f

*

pargabeno
.17,648, 964 kietu
.'V * . rf’S.fc l . 4 <

— Parapija Szv. P.,Marijos 
statys neužilgio namą del.sese- 
ru, niokslaino ir klobonije ku
rios kasztuos apie 200 tukstąn-

735 metu.
# *

642 darbininlQ) ktfiie tijri .už

4 I I

'*5kAmerike randasi l,QUOr-

siemimus prte kašubo augliu,
._*• » i ! i’j-i • a #

sidabro ‘au^lo ir Jutu minę

Suvienvtosi 
dže turi visoM 
bin inkų apie J

i Valst i josią val
tį civiliszku dar- - 
ris milijonttfrk^

'fe.

is milijonwk
< - v *

riemsnnoka kas metas arti’ v.... ....

M:•t *
M*

Si
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SAULE

KAS GIRDĖT

randasi
knlejimuosia kotn|s_

suvirszmn

Bolszeviktii užginežiną buk 
persekioja dvasiszkas ypatus, o 

rusiszkuosia 
sziadien
poaki I ukstanezei dvasiszkuju 
isz kuriu du tukstanezei yra 
l»o|)ti. Vi>i lauke dienos teismo 
su didžiausia nekantrybia, 
isz juju daugt'lis bus siiszaudv-

Teip, sziadien Rosijoi bol- 
perst'k io.jc

kuosius daugiau ne kai)) už ne- 
ronisz.ku laiku.

IH'S

svietu, bukapjuodino priesz 
maistu aplaike isz Szvedijos o 
no isz Amoriko. Noknriosia gu- 
bernijosia toip amerikonus ap
juodino, jog gyventojai šuke
le maiszaezius prieszais ameri- 
_____ . - Juoda nedekingysta 
bolszeviku yra ženklu nupuolu
sio budo bolszeviku.

VAIKO MEILE.

mi este
siauroje gateveje

ti. 
szvvikni dvasisz-

Lord sako, buk neuž 
misi) . apie

34,

Drake atrado naja 
kuria užvardino Bb 

laipsnije 980. Togi 
atitolinta nuo

Henn 
simoka misis. apie dideliu^ 
turtus priesz 1<1 melu amžiaus. 
Gerai s ra sia-zedU truputi pi 

b .-, valandos, bot 
\ isko idant su 

lai neu 
alejs žmogui, jei 

gu dirbs sas /.iningai ir pildy.' 
savo į 
gus pri\ ak* » 
t is paženklini 
Kordas sak< 
ant tuja 
yra tintiii’tioi: 
svieto.

Dr. D. W. Morehouse isz nu i 
versiteto 
žvaigžd<» 
plus
žvaidgžde yra 
.musu žemes 100,000 sviesiu mo 
tu. Joji žvaigžde susitvėrė k 

szinita tukstaneziu metu 
į ailgal.

Lyg sziam laikui 
Žvaigždį* buvo

k i a
O*

nigu ant j 

pasninkam 
krauti lurtu-. 
Turtas pat

nu

d vdžijiuse 
Botelgiiese, 

sauk' prieszais 
kaip kvieezin g

žvaigžde balu plokszti, saule

IH’S 
jaja iszi’odo 

(rudas. Jeigu lo
.H
paguldyt vidurije tai aplinkui 

; pasilikt u žemes ant 90 milij

pri\aInimis. Jaunas zmo-
ir i i n k-my

li laike. 'I'ohaus
I

> llHlol (
' slepi'

11 bt i

I ’ J X

p; m i. u i. zia In
m žmogum, ant

> Kordas sako, 
jog dastojo turto ant tuju pa
matu ir sziadien vra turlin- ♦

giansiu žmogum ant s\ irto.
tin t ingiems lengva 

kada jau

Tolinus

ir

K va d \ be, 
duot i pamokinimus 
dastojo tui to.

lanigrantu \ ice 
I .andes i 'Z \e\v \ «»rl 
Imk 
30 t nkstanuziai 
lanki* 
Suv. 
sznipai gei .ii

I

Knb"

(1

nu apliukni.
Dabar terp

na klausimas ar da randasi dy- 
I dosniu žvaigždžių nuo Betelgu- 
ese. ( > gal ir yra, nes 

neiszpasnky tas

astronomu ližėj

padange

bes.

susilaukt' 43

Viename dideliame 
mažojo, 
vėjo nediih'lis 
jnme viso < 
liu ir tamsi priemene. Pirmas 
kambarėlis bent kiek buvo di
desnis. Turėjo jis du langu, per 
kin iuos saiilute nuo ryto iki va
karo leisdavo savo 
Ant langu stovėjo 
tintas sienas 
paveikslai; 
stalas; isz 

buvo

, sto- 
uamelis. Buvo 

In n<‘did(‘liu kamblį-

spindulius.
reles. Iszbal-

arž rankos ir, pahucziaves ja 
visas iszhale.s ir drebėdamas 
nuo vidujo susijaudinimo, užsi- 

tare: “
i ponuli! Sztai 

jnano ranka! Imk, daryk su ja, 
ka tik nori; pjauk riszk, degink 
lik neliesk mano lovelio! Pada
ryk, tkad jam liesopotu, kad jis 
•nesirgtu, neva i totu taip;

karszczinves 
jbrangus, geras

Pairu Ii,

i
¥

II

Kur randasi mano motore, 
sunus ir duktė. Motore rauplė
ta, plaukai geltoni, apie 5 pė
das ir 3 ex)lei, linksmo hado, 
vardu t Ina, dūkto vardu Barbo
ra o sūnaus vardas Petras. Gir
dėjau kad 

Įsugryžti pas

KUR BUNA?
i ................... » -m*

Paieszkau Juozu Smolski 
paeinantis isz Kauno Red., Pn- 

Apskr., Miszkiu Kai- 
5 ra svarbus reikalas, niel- 

Ižiu atsiszaukt ant adreso.
John Prus

51 Midi in St..
Simpson, Pn.

Jurgis Su 
paeinantis isz

ne vėžio 
mo.
<

J u ozą • > • >

Miszkiu K ai
apsivedė. Meldžiu 
iniiiir.

I". Stankus
Box (> 

Sagota, Mieli.(m.28)
gėlos, isznai- 

puoszo šventųjų 
po langu stovėjo 

abieju jo pusiu gali
ma buvo matyti suolus. Prie 
vienos sienos 
kitoj pusėj • 
skryne. Netoli krosnies ant pri 
kaltu prie sienos 
indai blizgėjo isztolo savo szva- 
runiu. Szoimininku los gryteli 
buvo fabrikos i 
zys, kuris ežia 
paežiu ir dviejetu vaiku: S me
tu šuneliu ir 5 mot u mergyte.

linksma būdavo, 
kada, levui isz, fabrikos 
tani, vaikai bėgdavo jo pasitik
ti ir visas szios dienos naujie
nas jam apsakydavo! Tėvas im
davo Marvte ant ranku ir 
stvdamas Januko 
vyto, atsakinėdavo in ju klau- 

juokdavosi, o kartais 
isztraukdavo koki- 

nor> saldaini arba baronka. Tai 
džiaugsmas būdavo

Bet koks liūdnas reginys ten 
sziandien!
Vos gi 
iszbales, 

< 
o isz lupu besi veržiant ys sopu 
lingi vaitojimai lindi.ja, jog ji< 

kenezia. Prie lovos 
'kaž-ka 
ligonio

stovėjo komoda, 
lova ir <lid(‘le

lent U sudėt i

‘S

larbiiiiukas Ka-
gvveno su savo

Kaip ežia
griz

, glo- 
geltona. gnl-

Ir vaikas npkabines gy- 
lytojo kojas, apsiliejo aszaro-

|L
m;

Mano szvogeris 
I i nekas

I Kaimo,

I

kad 
vėl galėtu vnikszezioti ir link
smas būti! Ponuli, brangus po
nuli!”
<
mis.

(lydytojas, 
va i ko
bueziavo ir glostė 
galvute.

Bet sztai aimanavimai nuti
lo. Ligonis atidaro akis, k’iirio 

žibėjo, maloniai nu- 
szypsojo ir silpnu balsu tarė: 
Joneli, mažu! is mano .Joneli! 

manos, mano bian- 
ir vėl imt ilo. \ isa- 

kaž k'oiks

žodžiais,

5 *

susigraudinęs 
pak<‘lo ji, pa-

jo auksine Rado banditu laimiki.
Ra i

i

art L namo, 
puikiu 

pardavė

me 
džiaugsmas, ir 
(

se aszaros
si
( 1

eiksz pri*'
gus sūneli!

jo veide spindėjo
\ ai toj ima i re 

‘ziau besivi'rže per jo lupas.
Kodėl toki atmaina ?
Ar sopuliai

karszlis nustojo.’ Kur dejos tas 
tie skaudus alsi-

sumažėjo ! Ar

.1 urgeliii:
V i I kaviszkio A psk r., j 

i Pažeriu Valsez. Turiu švarku' 
Į reikalu

I

rnriii’!’
i. meldžiu atsiszaukt.
I ’ius Antanu viezia

410 Tilden Avc.,

melu vai

į lopierel i u, t iileviezilile

L'tiua, N. Y.

sesuo Magdalena Ma ;
1 po vyru M nežili .

savo draugui! licne paeinu isz Graziszkiu l’a 
Antras vai-ha.., Bndveezio Kaimo, ilga lai 

popieras iii kanka j ka

ra M ano

!
Shonaiidoa11. Pa.

lai bolidai.! Jeigu kas žino api<* jia meldžiu I

Minneapolis, Minn, 
miindas Knutson, 
kas siausdamas 
do pundą 
kurias
už pen k is cent us. 
kas nimesze 
kili’ dažiliola buk 
1 )ot e k t i va i Ino į 
net ir surado toje vietoje <lau jszaibkia aid adreso, 
giau bolidu vert ies už $14,000.1 J. Mat uleviuziu.-'
Bondai buvo pavogtos isz ban i Box 24
t 11 1’ \ t • 1 1% i l 1 ' • »

gyveno

pradėjo sznipi ’ praneszl arba legal

už $14,000.1

pat i ai si

""r ..T? " '""" Mill ■■ !■!■ y ■!'■

Neeikankink su
Reumatizmu j 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krūtinėje 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expelleriu
Ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimų—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tik rasai Pain-Expelleria turi 
|INKARO vaisbaženklį.

3MMTY

t

Livingston, III. įH .11)ko Rock isz, Maiden Kock, \\ i
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nuliūdimas, 
duksejimai ?

Sopuliai nesumažėjo, karsz- 
įis gal dar labiau ji sneme, bet 
sūnelio žodžiai buvo lyg 
baisumas jo žaizdoms, lyg koki 
meili dainele, kuri vis jo ausyse 
skambėjo. J is jautėsi vaiko my
limas, nes suims taip jo sopu
lius aljauezia, jog yra pasiruo- 
szes ir save paaukoti, kad jam 
1 i k sopulius
meile, ta užuojauta tas pasiau
kojimas suteikė jam tokios pa
guodos, tokio džiaugsmo, 
jis, užmirszes visa savo nelaimi'
\ ifii lik Dievui karszlai dėkojo 
už savo šunelio auksine szirde- 
le ir dar daugiau, rodos. Imtu 
apsiėmęs kentėti, kad pannsziu 
žodžiu iszgirdtis, kad 
nu.'
karszlai m v Ii.

Jeigu žmogus 
aliukus ir du jira-amikns turė
damas ?
delia geradejiste del svieto. 1 
kili žmogum buvo
ties a.a. Antanas \’iszniaiiekas 
kuris mirė 2.5 balandžio Sykes 
villi'. Pa. I‘eiskaitvkite

motus tai padare dv
To- 

musu tau-

svmus, 
isz kiszi'iiof

vaikams!

a®:
E '

Lovoj guli Kazys, 
ilima ji pažint i, taip jis 

persimaim
lusavimai kilnojo jam krutino,

katmsorins 
:o sako, 
randasi 

kurio 
in

je >ziaditi'i i
K imi.

insig.!, imo
Bet ('migracijos 
temina ant tuju 

žvairaakin aini.! 
czionais.

progos 
Va Lt.

nesigautu iii

akto-
negirdetas algas už

Krutamujii paveikslu 
roi gauna 
daryma Įiavoikslu. Daugeli fi- 
nansistu ir prezidentai kom
panijų neaplaikineje tokiu al- 

aktorei, kurie
aplaiko už viena paveikslu nuo 

3.50 tukstaneziu dole- 
tokis bloznas 
už asztuonis

1917 nirto aplaike 
Marv Pick- 

351) tuksiančius 
isz trijų pa- 

Konsta nci-

gu kaip tieji'i

100 lyg 
riu. Paimkime 
Charlie Chaplin 
paveikslus
milijoną dohriu. 
ford aplaike 
doleriu už kožna 
veikslu 1918 mete,
je Talmadge isz pradžių aplai- 
kydavo po 

o tolinus 
taneziu už kožna
paveikslu.

veikslą,
100 už kožna pa

po IG0 tuks- 
isz d\ dėkos

Neknric tvirtina, buk Rusi
jai jau nesiranda mirsztancziu 
žmonių isz bado, bet badas da 
randasi daugeliosin aplinkine- 
sia. zlinerikonai iždalino iszba- 

to u z 70 mill I 
f

tik isz mielaszirdvsti's del sa\o adreso, 
artimo, bet boKzevikai už tai

visaip

dėjusioms mai 
nu doleriu, ir ai padare v n n

žinote 
isz Lietuviszku kaimeliu o to-
nais plaeziau apraszyta.

ATSAKYMAI.

(>liio. — 
Liet n viszkas litas kasztuoje !(•

J. B. Senecaville,

centu arba H) doleriu už szim- 
ta, tai yra be nusiuntimo.

\\ . B. Langdon, Alta. Kana-
- Zinute jau per sena. Jei

gu tamista žinojai apie visa at
sitikima, reikėjo tuojaus pra- 
neszti, o nelaukti pakol radosi 
laikrasztiji*.

A. M. J. Philadelphia.
sunaudot i

apraszyma apie kelione in Kl 
rida ir Kuba,

carbon copy”

da.

.X ('- 
tarnistos 

o- 
buvo tai 

“carboncopy” ir labai neajsz- 
ki. Visi laiszkai nuėjo in gurbą.

R. 7j. Dayton, ()hio. — ► 
k a sz t n v o s 11 v i rsz 11 n i 

Jeigu tai 
butu užmokėta sidabrineis pi- 

svertu 7,Si2,000 te

galėjome

ir urs

rie

skausmo 
st o vi 
masto.

*s. Sunkus

sumažinus. Ir fa

tinę kare
2.50 bilijonu doleriu.

mgais tai 
nu.

E. D. Molene, III. — Teip, 
yra užsimokėjus už laikraszti.

ANT PARDAVIMO.

r r

pelningas (tompren- 
eo) minksztu gėrimu iszdirby- 
ste, su visokiais inrankiais ir 
du t rokai. Parsiduos pigei grei
tai perkant.

I jibai

ne yra ticking da juo

Atsiszaukito ant 
(m.l 8) 

330 W. Gili. SI. 
Alt. (’arinei, Pa.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.704 Didėt u Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
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SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
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Gerbemasis Tamlatai: —
Sulaukiau nuo Juhu aiuncztamos 

mano vardu knyga 
Nokiu ir Viena" 
tizirdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra Žingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems linkCczlai) 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 

Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsztl ir visokį rupesczlai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

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

Dv. Paiazduonyo, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

vardu “Tukatantle 
už kuria tariu

MTūkstantis

•1

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas 'I
Teipgi galima

Preke knygos Amerike $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. B0CZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA.

parodo kad žmonėms labai patinka, 
ja nusiusti in Lietuva.

Ii

gydytojas, giliai 
skn it ydamas 

pulso inusziiniis.
Galo lovos į>ati

prisiglaudo prie
prie vioii-antuo tupi.

” 1a- 
ranka

'r'ri
1A ’

kad

gailiai ver-
kia. Vaikai,

J< rosnies,
“Reikės operacija daryti!
re rimtai gydytojas;
labai yra sužeista!“

Kazvs, dtirbuodamos labi i- 
koje prie vilnų, tai)) uelaimin- 

kad tas aki-gai pasuke ratu, 
mirksnyje, pagavos jo rankove, 
jntrauke ranka in vidų ir, kol 
žmones suspėjo pribėgti gelbti. 
ratas baisiai ja sužeidė.

Jonukas, kursai
ramiai laikosi i 
manyti jog jo visai ežia nėra), 
iszgirdes gydytojo žodžius, pri
bėgo skubiai prie jo, griebė ji

i visa laika 
(galima buvo

i n s i t i k i 
jog yra siela, kuri ji taip

- Žibute.

ANT PARDAVIMO.

st ūbos po
321 \V. Spruei' Str., Malui-

I ’a tsiduoda, gerps
No.
noy City, ant dovynin familijii 
ant kampo.
.jaus pas: Adoma Geguži,
45, Middleport, Pa.

Atsiszaukite luo- 
Box 

(t.j-1 )

>

•K
i

f.
£‘

Greicžiauses būdas suardymo.
Pottstown, Pa. — Geležine 

kompanije nutarė suardyti se
na furnisa, kuri buvo pastate 
189G meti' idant padaryti vieta 
del naujo.
atlikti,
tu dinamito po fornisu, uždege 
ir viskas sugriuvo in kėlės se
kundas.

Idant darbu greitai 
padėjo keliolika szmo-

ATSIUSK TIK $1.(10

O gausi sallklo Ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisiunlima apmoka-

Geriausia stambi trajanka 60c
Puplaiszkai 

Truk-
arba 6 pakelei už $1.40. 

Daktaras Namuose

su pamokinimu

me.
arba G pakelei už $3.30. 
35c arba 6 pakolei už $1.75. 
žolių 30c
Knyga "Daklaraa Namuose" $1.00. 
Kantlczkos $1.25. Gardas Dlenoa Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikama po 25o. 
Gyvenimai Sz.ventuju $6,50.
AltoriuH Maldų Knygele, 
sniaguB driikas, prasto abdaro i>o 75c. 
Minksztu ubparu su kabe $1.00. Colu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Ccluloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gaittnku už C5c.

M. J. ŽUKAITI8.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Aukso 
senovės

LalHzkaniH

LUCIO
JRIKI
CIGARETTE

Geriausi
Ci g arėtai

Oli .. MHO 1 ID I 1IHIIB Tun .11.11!.----------rr- r^- --------- -»—
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Kn rttNzo apie knyga “Tūkstantiu 
Kaktų Ir Viena”

kuria man prl-

Gerbiami Tamstos:— S7.1uoml duodu 
Žinot! Tamstoms kad asz esiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Vienu”
siuntėt, norint asz prisiuneziuu už
mokesti už ta puikiu knygų, bet vie
nok aplaikiuu kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pado- 
kavone kuria praszom nuo muues pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus apraszimuH, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuviszkul kad kož- 
nus turėti jiu namuose ta puikia kny
gų su gružais apruszyuials. Smogus 
turėdamas namuose ta puikia knygų 
neturi reikalo vaikszczloti po nerei
kalingas vietas |r praleisti brangaus 
laiko aut visokiu nereikalingų zobovu, 
Žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimu ir užmirszta visus vargus ir 
rupesczlus k savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
uamuosia šu savo m Hemu uzolinina. 
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, taipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata Ir laime sziame 
gyvenime. Viso glaro velijantis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minotos knygos tai prlslusklte |2 
in “Saules” iszleistuves o gausite tuo
jau* per paczta.

I
d

VINCZEVONE ANGLIJOS KARALIAUS SUNAUS WESTMINSTER BAŽNYCZIOJE.
Paveikslas perstato \ in< zevone Anglijos 

sedinezius karalių ir karaliene su jaunavedžiais \’idurij<*
karaliaus sūnaus Duke of York. Žemiau pa- 

sedinezius prie Buckinghamrodo
ptiloenusi kada padonai ir karei\ i<ii ėjo milžiniszkoje parodoje.

ŽMOGAUS PLAUKAI TAI 
PUIKIAUSIA DOVANA.
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Kam duotis
t \ rinedami per 30 metu, iszra- 
dom nauja būda kuris sulaikys 
ju slinkimu, vieton iszpuolusiu 
ataugins naujus. Szitos gyduo
les yra geros del vyru ir moto
ru. Rodą dykai. Raszykit bile 
kalboje sziandien pas

Dr. BRUNDZA (’()., Box 9 
Broadway and So. S-ih St.,

Brooklyn, N. Y.
Priežastis visokiu li

gų lai nžstojima 
viduriu,
vos skausmas.—

Naujės būdas gydymo dykai. 
Pradže gydymo už ki'leta štam
pu pasiusta bus per paczta už- 
peczetinta ; szimtai tukstaneziu 
dekavoje už pngolba.

nuplikti*'? Mes

užkietėjimas 
norviszknmas ir gai

GERAS SZOKIKAS.
prigulint is 
per

(h’eek parke ana diena, aplnikydamas varda
k i ko.

K a n a d i sz k a s a r k I y 8 “ T ip pe r a ry
Brostage isz Washingtono, perszoko

prie .Jack 
automobili u Rock 

geriausio szo-

MUZIKOS MYLĖTOJAMS!

Ka tik iszejo isz spaudos du 
nailji muzikaliszi vei kalelei.
Gaidos su žodžois ant piano:

No. 13 Asz Lietuvaite
No. 14 Pauszteliui

50c.
50c.

Kaip siunsit užsukimą, siun- 
skit draugo ir pinigus.

J. A. ^('inaitis.
Shenandoah, Pa.

315 S. West St.
(M.22)

PAJESZKOJIMAS
Pajeszkau suaugusios morgL 

idant r?* dėtu 
prižiūrėtoja 4

asz pareisiu isz

nos arba uaszles 
būti niau už 
vaiku, pakol 
darbo. Mažiausias vaikas turi 
2 metu, o didžiausis 9 metu.

parapijos, Jo
gai atsiszaukvs 

mano patinstama. Atsiszaukito 
ant adreso.. (M.29)

Ludvikas Rimtkus
Bor 500 Sag Harbor, N. Y.

, O 
Asz esu Dingės 
denu sodžiaus,

Valgiu Gaminimas
------IRI----- ttJ>J

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 . . . . $1.50

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.
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Daugklausintibusimus.< ( I Ikaraliumi irszirdiesmot vieszpacziu? In 
tave pasižiurejes persitikrinau, 
jogei tarp musu jau nėra jokio 
skirtumo. Buvau karaliitm, ‘bu
vau vieszjihefciu, bot dabar 
lygiu tartį didžiausiu ‘ Vflrgdio^ 
ni u. M and' ’pavald iii i rt i pr iėsz

10.
Ulin pas žydą Jusuf.

— Zebit prarado turtus ir 
jau ant visados jaueziasi ne
laimingu! —- tarė pats snu 
Ulin. — Matau, jog tavo tikyba 
jokios tau paramos nesuteikia, 
dalei *ko anos isfcpažintojumi 
negaliu liktis ir būti. Ksu žin
geidus, ar jo draugu tokias pat 
nuomones turi ir anų laikosi; 
eisiu ir persitikrinsiu. Su noru 
visas sunkenybes pa kelsiu ir 
pancsziu, by tik savo vidurines 
audras apmalszinti. Neužsiti- 
kojimas baisiai main' kankina. 
Taigi kuogreieziausiai sknbi- 
siuos in Knetvorta, pas žydą 
Jusufa, ir perRitikrinsin, ar jo 
tikybos vaisiai yra geresniais.

Ir areziausia keliu karalius 
nusidavė in angliazka

miestą, isz kurio žydelis Jusuf 
paėjo. Tenai pribuvęs pas vi
rtus pradėjo klausinėlis, ar kar 

žvdo Jiisnlo nežino. 
Vienas isz tar]><> užklaustojo
atsake, jog

karalius didi 
skausmą turėjo. Karalius tan
kiai iszmincziaus žodžius atsi
mindavo: persitikrink ir atsi
mink! Pertat pasiruoszo jokiu 
Sunkenybių nežiūrėti, bot iki 
savo gyvenimo pabaigai jesz- 
koti teisybes, o ypacz kuri ti
kyba ant geriausiu ir toisin- 

iausiu pamatu stovi paremta.
9.

Netikėti Atsilankymai, 
f • 'I » ■'

Iii miestą Szobas atvyko se
nelis, klausinėdamas pas visus, 
kur gyvena pirklys, kuris vadi
nasi Zebit. Bet kurio tik už
klauso, nieks apie klausiama 
pirklį nieko nežinojo. Jau ke- 

bin nepažysta! No gamta, bet lias dienas mieste gyveno ir 
jokiu būdu apie 
nieko nežinojo.

P• 111iiillĮ'iiiiil^iiiiliiilV^uni piji]. Įįjiti-/Z'
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Tris Keleiviai
KRIKSZOZIONIS, ŽYDAS IR TURKAS.

Na;
Ur!

8.
Jedoko mirtis.

metuJau daug metu praslinko. 
Karalius Ulin jau pradėjo sesti
ir juo ejo

rozulta- 
žinomi

senyn, jog daugiau 
savo szirdyj neramybes jaute. 
Jis buvo tikruoju nuoamžino 
Upnpacho mokslo iszpažintoju- 
mi, bet tas viskas jo visiszkai 
noužganedino. Kur jis sėdėjo 
arba stovėjo, visur mislys apie 
religija ji persekiojo; kartais 
apie tai gana ilgai misi i jo, bet 
niekad suraminanezio 
to neapturejo. Mums
tris keleiviai jam bandymus da 
labiau padidino ir tik dabar jis 

kartu savo gyvenime 
tikra ir

Upnpacho mokslą pradėjo abe
joti. Svetimžemiai da ilgus me
tus pas karalių l’lin ant salos 
vieszejosi ir kožnas buvo doru 
žmogumi. .Jie buvo svetingais, 
savo artimus mylėjo ir mažiau
sios ant ju nigones nieks ne
galėjo iszmislyli. .Iii turtai dik- 
tokai pasididino; del vargszu 
buvo mielaszirdingais, o taipgi 
ir prie visiiomeniszkn geru 
darbu prisidėdavo, 
savo 
buvo liuesas, bet 
svetimus 
anų

pilami 
apie

sa v o 
neapsirinkanti

visiiomeniszkn
Kožnas sn 

t i k e j i m i s/.k a i s dalykais 
svkiu ir in 
kurie prie 
nesimaiszv-

darbus, 
noprigulejo,

davo. Tarp saves sutikimo gy
veno ir viens antra godojo, o 
taip-gi ir tikėjimu viens antro
jo neiszjuoke. Tokie nepapras
ti ju visu trijų darbai karaliui 
Ulin’ui daug pagimdo džiaugs
mo ir jie jo didi prielankumą 
užsitarnavo, tacziaus karalius, 
vis-gi jokiu budu negalėjo su
prasti, kuriam jis pagal tikėji
mą pirmybe duotu.

Tula diena keleiviai pas ka
ralių, atvyko su meldimu, kad 
karalius jiems daleis!n sugriž- 

Ti in savo gimtinius ‘ krasztus. 
Jiems norėjosi grįžti namo pas 
tėvus, gimines ir senus pažins- 
tamus, kad tenai visiems apie 
geradejinga karalių Ulin papa
sakoti; paskui jie visi savam 
kraszte geide po mireziu nors 
kaulus sudėti. Karalius Ulin sn 
ju norais sutiko, nes jisai taip
gi gana gerai galėjo suprasti, 
jog visur žmogui yra gerai ir 
miela, bet savo tėvynėj — mie
liausia.

Viską jiems prie keliones 
surengus, visi Trys susiejo pas 
karalių atsisveikinti. Pasknti- 

jienis karalius savo 
iszpyle, 

atsisveikino

jiems prie

su 
ir atleido, 

pilnai prikrauti

niu svkiu 
užganėdin i mus 
anais 
Trys laivai
turtu okeanu plauke, bet plau
ke su viltimi in
Daug jau metu praslinko, kada 
musu keleiviai sala apleido, ta- 
cziaus sens karalius Ulin ju 
paežiu ir ju tikybose persitikri
nimu nepamirszo. Karalius

J

savo tevvne.♦

nepamirszo. 
tankiai pas Jedoka lankydavo
si ir visuomet abudu apie svar
bus reikalus kalbėdavosi, 
dok buvo 
jam del 
sirguliuoti.
turėjo labai puiku darža. Pa
gal savo sena paprotį, jis tan
kiai po darža vaikszcziodavo 
ir mastydavo apie 
daiktus, o tankiai 
vo, bt*t tik patsai su savimi. 
Tula diena jis mastydamas se- 
kaneziai sau vienas kalbėjo:

— O kaip graži sziandien 
diena, jau seniai tokios nebuvo. 
Eisiu ir prisirinksiu žolių! Juk 
jos be naudos czionai, ant že
mes, neaugtu; viskas yra žmo
gaus suvartojimui 
Kvietkelyj arba žolelėj, ak- 
monyj arba samanose, kožnoj 
szaknelej yra paslėpta kokia 
nors galybe, isz kurios žmogus 
gali turėti sau nauda. Kaip 
dangumas tu teiysbiu nežino, o 
kartais net mislija, jog tas vis
ką# yra negalimu daiktu. Bet 
jeigu žmogus in viską temija- 
si ir viską placziai tyrinėja, 
tuokart savo tikrtla ir gryna

Je- 
ir tankiai 
atsieidavo 

Pasai iszrninczius

senyvas 
senatvės 

m

visokius 
ir kalbeda-

ir naudai, 
arba žolelėj,

-it

teisybe pasiekia. Priesz neat- 
bojanezius žeme savo turtus 
uždaro, o tyrinėtojus inveda in 
puikiausias szventinyczias, kur 
atsiranda neapsakomu turtu 
versmes. Teisybe, teisybe, men
kai kas
tankiai nekantriau ja, jeigu 
jiems tnojaus ak.ys neatsivera 
ir tokiu bodu gamtos slapty-

tu laimiu jeszkojjie 
nekantria uja,

tl

Zebita. nieks 
Karta mieste 

seneliui apdriskęs vaikas už
bėgo kelia ir iszmaldos pradė
jo maldauti. Vaiko apsivilki
mas buvo purvinas ir suply- 

, jo kalba Senoli labai su
judino. Senolis vaikiuką apžiū
rėjęs, užklauso kaip jis vadina 
si.

Vaikas atsako:
— Esu sūnumi nelaimingo 

Zebito, kuris taip daug pavar
go, jog dabar turi kitiems žmo
noms vandeni neszti. Jis szian 
diena nieko gero neturi ir be-

tu, žmogau, esi kaltas! Gamta 
iszgydo žaizdas ir nuliudusius 
suramina; ji silpnam suteikia 
spėkas ir prie gyvenimo pri
duoda reikalingu špoku. Tik 
geram užsiėmimo reik iszlaiky- 
mo, o tuokart viskas biis kuo- 
pa.sek min gi ausiai.

Karalius užpakalyj iszmin- 
cziaus užsiglaudės visa jo kal
ba iszgirdo; Jedok-gi karalius 
nemato. Tuokart karalius pa
antrino sekaneziiis žodžius:

— Bet jaigu žmogus tik 
apie viską su prisiriszimu da
bos, tuokart prie visko prieis,' 
prie tikslo ir teisybes? Tai yra veik sn badomi kovoja, 
tavo, Jedokai, žodžiai.

Jodokas karaliui pasiklonio- 
jes, taro:

— Gal būti, jog tie žodžiai: 
v ra manais.

— Ar-gi esi apie savo žo- 
džiif teisingumą
Jedokai? — užklausė karalius.

Esu, — atsake

persitikrinęs,

iszmi li

szos

Manė ItavHldiuirti pHėrtz 
mane jiukilot" it\ privertė' mane 
iszbegti; vos savo gyvastį ga
le jtltt i szgolbett. NMikilfliu lAi- 
vu pfirplankinu mrtririrt; Būda
mas senu, vatgdietliii, nuo visu 
apleistu; neŽihbjau pas ka mf- 
siduoti. Atrtiitiiniau' kelionėj 
apie tave ir sztai su szita Ittzda 
ntrimsėziavau, maldaudaiPart 
kokios nors nnt sonii ihetu prie
glaudos; tikėjausi, jog tu mano 
geros szirdies erti nepamirszes. 
Tik atsimink, kokius tu laikus 
pas mane turėjai. Juk esi jau
nesniu ir 
Tu gali d a 
dirbti, o asz? Viskuom pas ta-< 
ve busiu užganėdintas, ka tik, 
man tu galėsi paskyrti; antga-' 
lo žinok, jog esu senu ir daug 
nieko nereikalauju; norint sy
ki ant dienos duosi valgyti, by 
♦ ik badomi nemireziau. 
mylėk, 
pas save!

Zebit tai

už mane tvirtesniu.
szioki toki darbe1

Susi-
Zebite ir priimk mane

i szg i rd e s pradėjo 
verkti ir savo likimą niekinti. 
Paskui laužydamas rankas ta
rė:

ežius.

Ulin

tais kas
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[n Pittsburgh pribuvo mergele,; 
Pas dede puiki jin nėjo, 

Sriaubė aluti, 
Ir rmmszainuf i.

Su kokiu tai vaikineliu suėjo, 
Anl nsaku duoti nuėjo, 
Drapanas tuo supirko. 
Ir žiedus du iszrinko.

jo nežinąs; antra
sis pridūrė, jog apie ji buvo 

bet visiszkai nopa- 
tno budu karalius 

jokiu žinių n<*
neno 
prasi-

mivvko in

Bet ho norėjo cjli už darbinyko

girdėjos,
žvsta. Ir
Ulin apie žydą

visiszkai

galėjo susekti. Tacziaus 
rodamas nuo savo tikslo 

galoant

Terp mokintu daktaru yrft 
žinoma liga kurią 
* ‘ Daugk I aušinti beisimus 
gonis sergantis ant^bsios ligos 
nuolatos kiaulinėje api viską. 
Jeigu susitinka Wii savo pažin- 
stamais tu! tnojaus klausinėje 
tavęs kur ojnn ir isz kur, ka voi 
ke ir ka ketina veikti, kaip 
sveikata ir t. t. Daugiause ant 
tosios ligos serga židai, kurie 
ant užklausimu nolatos atsako 
su tuom paežiu klausimu. Apie 
tokia liga paduodame sekanti 
atsitikima, kuris atsitiko Fila- 
delphijoj, kada vienas

“Dnugklausinti- 
husirnus” likos isztirinetas per 
emigrantu inspektori Juozą 
Ehrlicza, pribuvęs isz Rosi jos. 
Sztai jnju kalba:

I nspektoris: 
pravarde ?

Zidas: -- I
—Taip, fu.

Mane vadina
Kaip tavo pravarde.
Mano pravarde? 

lai? A j-va i, mtino 
Mauszkns Kupliu.

Ar biivai kada Amerike.
— fTž, kam? nsž ir dabai* ne

bnsziau. A
— Pas 1
- Pas k a

vadvna 
o li

ir ka

ži delis
serga ui is ant

Knip tavo

I'

Ka ? as-s-s s ?

Mauszkus.
Užsinorėjo ji da dydesnio 

amatnyko,
Vaikynelis drapanas atsiėmė 

Pamotes tolinus iszdmno.
Garnys noaplonke, dovana 

paliko,
Morgiea pasiliko be skatiko, 

In ligonbuti turėjo ojti, 
Per kėlės nodelos stenėti, 
Dabar pasiliko ant lodo, 

No žino ka daryti isz bario. 
Sportelei jaja apleido visi,

Kai]> 
pravarde
;• * | it V |M .

i važiuoji ? 
turiu važiuoti?

Važiuoju pas Dieva.
— Ar turi giminiu Amerike?

Kam man gimines? Esmu 
kriauezius ir su dieviszka pa
gili Iba ne pražūsiu czionais.

— Ar turi kiek pinigu?
— Kam man turėti piningu? 

Juk atvažiavau in Amerika ju 
jeszkoti.

— Ar turi paezia ir Vaikus 
Rosijoi ?

-- Kaip 
Ar g’ 
mir!

— Ar moki raszyt ir skaityt?
Kam man reikė raszyt ir 

skaityt ?
— Ar moki skaitvt ant mal

da knygos? melstis?

niekad— Gerinus bueziau 
negimęs, jau gyvenimas man 
dakarto iki gyvam kaului, ne 
apkenezia ir niekina 
saule; man vistiek ar asz gir 
dzin apie žmogaus laime ar ne
laime; kodėl asz toks nelaimin
gas da ])asaulnj gyvenu? Seni, 
žinok gerai, jog asz tavo Sala 
apleizdamas jaueziausi laimiu 
gn, turėjau kitokia 
mintis, tuokart priesz mane 
puiki viltis spindėjo. Tnom 
tarpu matau, 
karalius, likaisi tokiu paežiu 
niekam netikusiu vargdieniu. 
Bet tas viskas yra niekvste ir 
apgavyste! Marios mano tur
tus nuo manos atome. Sugrįžus 
elgetaujant mimo, antroji ne 
laime ant manės užkrito. Visas 
tėvu man paliktas turtas pra
žuvo ir nei sulūžusio skatiko 
namiej! neradau. Kad ture- 
czian savyj spėkų ir drąsos sau 
gyvastį atimeziau, nusižudy- 
eziau! Baisus pas mane vargas 
ir nedateklius. L nikais namiej 
neturiu nei kąsnio duonos nei 
druskos. Sztai nintai, aszai pir- 

budamas tokiu tur- 
sz i nūdien 

svetimiems žmonoms 
neszti.

Ir juokdamasis paskui da 
pridūrė:

— Paikas 
mane ateini 
mylėjimo, jeszkai kokios 
prieglaudos? Kh, ka, ka! Vis
kas pasaulej yra apgavyste, 
viskas yra niekybe! Ka, ka, ka! 
Ir tavo nuoamžinas Upupach 
yra tik paiku žmonių iszmislu, 
lygiai tokiu žmonių, kaip ir tu 
pats!

Senelis vaiko kalbos iszklau 
sos, užklauso:

— Kodėl pasisakei, 
vaiko, jog esi nelaimingo Zebi 
to sūnumi?

— Ak! —- prabilo vaikas, — 
nes nelaimingu likosi; kitkart 
buvo neapsakomai turtingu, 
bet jo turtus marios prarijo.

— Nuvesk mane pas tavo 
tarė senolis.

Vaikas atsake:
— Noringai tavo pas ji nu

vesiu, turbūt jauti koki nors 
musu susimylejima, nes 

tai]) žingeidžiai no- 
klanstum.

Vaikas ejo pirma

tęva, vaikuti!

apie 
vieszpatauja,

maseziau su 
esybe, kuri 

o vie-

jau

mano

— Ak! — tarė karalius, 
kaip jfiu tankiai 
prisiriszimu 
ant visu 
nok negalėjau persitikrinti, ar fpit
mano tikėjimas yra teisingu ir apie tai 
neapsirinkanezin ?

— Asz garbinu nuoamžina 
Upupacha, jaunikaitis isz paskui ji. 
Knetvorto szlovinn Jehova, 
tasai, kuris buvo isz Szebos, 
szaukias prie AHacho, o jauni- sustojo prie 
kailis isz Zamborszto meldžiasi sios stubeles ir seneliui aproisz- 
prie Dievo. Kuris-gi dabar ge
riausiai tiki? Kurio tikėjimas 
yra teisingu? Kuris daro žmo
gų czionai laimingu ir mielos 
ateities viltimi paremia ?

— Toji tikyba teisinga, ku
ri žmogų greieziausiai ir tik
riausiai prie sąžines laimingu
mo veda ir kuri ant doros ir 
geru darbu remiasi — tarė isz- 
minezins; — bandyk, karaliau, 
o paskui iszrink!

— Bet pasakyk man taip
gi, mano Jedokai, ar tu esi mu
su knnigiszkomis knygomis už
ganėdintu? — užklausė 
liūs,

Iszrninczius ant to atsako:
— Mano stengimosi ir dar

bo tikslu buvo pažinti kas tei
sybe, o kas yra apgavyste*. Ne
galiu tvirtinti, kad jau bueziau 
ta viską pasiekęs, kadangi tas 
viskas yra labai gili materija. 
Tacziaus neapsakomai links
minuosi, jog jaigu ko nors czio
nai nepasiekiau, tai aname gy
venime turėsiu viską, atsiekti, 
nes mano protas man kalba, 
jog czionai ne viskas žmogui 
yra atidengta ir pe viskas jam 
duota. Isz to visko iszplaukia, 
jog musu busima viltis — pri
valo būti klabintoja, 
tintis czionai 
mkslo ir doros.
pažinti, mano karaliau, jog tu
rint persitikrinimus, ko 
neapleides, sutinku su 
kuom, ko esu iszsimokines; nes 
man vėl protas kalba, jog czio
nai vienok visu paslapcziu ne- 
isztirsiu, 
žmonių szviesiausin ir visus 
žemes krasztus pereiezian ir 
visas • marias perplankcziau. 
Kas negalima, tai ir ne.

Taip kalbėjo iszmhiczius ant 
karaliaus Ulino salos. Bet po 
keliu dienu pranesze karaliui, 
jog Jedok su szia pašaule at
siskyrė. Karalius labai liūdo ir 
ilgai savo 
mirti apverkė.
nei vieno su kurinomi apie to
kius svarbus, kaip su Jedoktt, 
reikalus butu kalbėjęs; visuo-

jaunikaitis 
szlovinn 

tasai, kuris buvo

kara-

J o senelis

Priejo ant galo prie siauros 
ir neszvarios gatves. Vaikas 

menkos, suruku-

ke, jog czionai

Vaikas
senuką invede

jo tėvas varge 
gyvena. Siaurais trepukais pri
lipo jiedu prie duriu.
duris a t vėrės,
in tamsu, mažyti kambarį, ku
riame tik vienas vargas viesz 
pūtavo. Ypata iszdžinvnsi, isz- 
balusi, bevydama, kūdiki, ant 
snterszto suolelio sėdėjo.

O vaikas tarė:
— Žiūrėk, teve, ka asz tau 

v v ras tavos

minus 
czinm,

ne

kad pra
gyvenant prie 
Turiu tau isz-

esu 
vis-

norint# bueziau tarp 
szviesiausin

geriausio draugo
Jis neteko jau

visa pa

ti va si a ir
tuokart 

viltis spindėjo.
jog ir fu, kaipo

priverstas
Vandeni

atsiranda

kreipti, 
magistrato biurą ir melde, kad 
jam pasakytu, ar tame miešti' 
neatsiranda žydas Jusuf. U'uo- 
kart isz snraszo gyventoju su
žinojo, jog žydas .Jusuf mieste 

ir jis užsiimdineja
vieszais visokiu tavoru mieste 
iszgirimais. Po miestą vaiksz- 
czioja su visokiais apgarsini 
mais ir pirkliu tnvorns žino 
nems giria.
teiktas žinias padekavojes, ma
gistrato apleido ir gatve leido
si tolvn. ••

Eidamas
iszgirdo szanksma ir I Tin gir 
dėta baisa pažino. Jis tnojaus 
in ta puse suskubo ir atsirado 
prie pat kertes.

— Tai jis, — tarė pats sau 
Ulin ir prie ano prisiartino.

— Ar negalėtum, mano 
mielasis, pasakyti, kur gyvena 

' — užklauso l lhi.
Jusuf? Jusuf? o gal asz 
- užklausė žvdas,

pirkliu
Senis Ulių už su-

anl fnlos kertes

.tusu f ?

esu !
asz taip vadinuosi.

— Jaigu tai]), 
senelis, — imk toks geras nu
vesk mane in savo namus nors 
ant valandytes, nes su tavimi 
turiu labai svarbu dalyku kal
bėti, o juk czionai tam viskam 
ne vieta.

Gerai, 
riai eik

nes

kalbėjo
— buk toks geras

Prisiartinti ne nori kili
I joluke mirė isz bado, 

pas motina nerado, 
Vela su kituom užsidėjo, 
Pinigus jiai in ranka dėjo,

O dede bart is pradėjo. 
Po velniu isz ton nuėjo, 

Tik tiek kalbėjo. 
Ir stenėjo:

— Važiuosiu kur galėsiu 
Vėl vainyka turėsiu.

O j tu Rožiuka, 
K va i liuką,

Dingsi už t voros. 
Ne turėsi prižiuręs, 

Dydeliam varge numirsi 
Susi m i I e j i mo n e i žg i r s i, 
Tokia tavo pabaiga.

Tu nelaba ižgama.
♦ • «

Kas toliau.
Tai vis arsziuu,

Reik praszyt in talka kunigu, 
Doru žmoni u ir iszmintingu, 

Mokinti žmonių dorvbes, 
Ydant paliautu visokes 

paleistuvystes.

Ba meiles

rn

u - gi kam?— tai,, 
girdėjo kas api tai? Aj vaj

um!

Katras isz židu ne moka 
melstis.... Tai man navainas 
klausimas!

Tai matote
Daugklausintibusimus, 

kaij) rodos daug terp musu ser
ga ant tosios ligos o ypacz mo
ters.

* < i
kokia tai liga

♦, nes

atvedžiau; tasai 
klauso ir dabar nori su tavimi 
pasimatyti.

Tėvas pasikėlęs in senoli pa
sižiurėjo ir paskui tarė:

— Su manimi? Su manimi? 
Kart esi, vieszpatie, kad apie 
mano klausineji, apie visuomet 
nelaimingaji Zebita?

— Kai]) tai? Ar manes-gi 
visiszkai nepažysti? — pradė
jo senelis kalbėti; — manos 
galbūt todėl nepažysti, kad esu 
labai pasenės?

— Mano karaliau ir viesz
patie! — suszuko Zebit ir mė
tosi seneliui prie kojų. — Sa
vo akiai netikiu, bet man rodo
si, jog priesz save matau ma
loninga karalių Ulin ir tai da 
vargingoj siūboj, panaszios vi
soj pasaulej negalėtum suras
ti!

— Taip yra, mano Zobitai, 
esu tuom paežiu; * dahar mane 
pažysti? — užklausė senolis.

— O, pažystu, pažystu, ma
no karaliau ir vieszpatie; puolu 
prie tavo kojų ir už taip didžia 
malone dokavoju, didis mano 
karaliau ir vieszpatie! Nega
liu dabar apsakyti ir suprasti, 
kuomi asz tavo atmineziai užsi
tarnavau, mano karaliau; ta- 
cziaus aiszkiai matau, jog ne- 
apribuotns tavo mielaszirdin- 
gumas ir teviszka malone, nes 
besibjaurojai vandens 
smirdanti, varginga 
lankyti!

Ir isz jo veido buvo matytis, 
kaip tame momente didžias sau 
viltis gimdė. * '

Senolis aplinkui apsidairo ir 
atsiduksejes taro:

Kode! mano vadini da
■M . f ft I? f į 4 J,,/

vožėjo
narna at-

t

labai nu
manė, mano

Tu pas 
melzdamas susi- 

nors

seneli!

brutaliau— Apsvarstyk, 
viską geriau! — suszuko sene
lis, — kad mano turtai tavo 
szirdies soeziai neimtu priso
tinę, kad Imtum atminės, jog 
žmogus turtuose negali jokios 
laimes czionai, 
rasti,
savo sename varge Imtum pasi
likęs ant visados laimingu ir 
ant savo vargo, 
gotum; dorybes nedraskytum 
ir nesirustintum ant augsz- 
cziausios esybes;
žinoti,

ant žemes, su- 
be abejones sziandiena

likimo neru-

nes privalai 
jog žemiszki turtai ne 

todėl, kad su anais paliktum 
nedorais, bet kad artimus lai
mingais padarytum, gyvenda* 
mi taip, kaip nuo musu augsz- 
cziausia esybe reikalauja ir no
ri. Kitoks buvai laimėj, kitoks 
nelaimėj; tavo manymai nie
kam niekam nederanti ir ne
verti. Lik sveikas Zebit! Neno
rit! sn tavimi, piktas /žmogau, 
rtavo nelaime dalytis, nes pat
sai saves negali gelbėti, kuri 
tftvd nuo kulku hpsAugotu, kiL 
ri tave nelaimėj ir pavojuj 
gelbėtu.

Tai tavęs, senelis apsisuko ir 
iszejo, o paskui ji buvo girdi
mi Zėbito'juokai ir apszmeiži- 
taai.

v •

piktas /žmogau

atsake žydas.
gana ilga ke- 
ant galo pri

gera i, 
paskui

vieszfratie, eik, nuvesiu tave in 
savo namus, —

Beeinant jau
lia. ir gana ilgai, 
buvo prie žemo namuko. Izra
elitas žemai pasikloniojes mel
de senelio jo butan inžengti.

TOLIAUS BUS.

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Mililnn ialvn 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persčdimas Boathamptone.

Lietuviai ypatlBzkal lydėti
In Plllava 2 klesti $150.00 Kares 
In Piltuvą 8 klesa $106.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Pl 1 tavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna aavaite.

Grelczlansl laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del Iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas Justi miesto ar apiellnkeje. 
UUNARI) LINE,

1

i

4

25 Broadway, 
Now Yort.

ROYAL MAIL
Greitai* *heMogInlH KcIIhh Tarp 

NEW YOBK, SOUTHAMPTON 
i * m HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu “O” laivu 
OHIO, ORCA, OR BUNA, ORBITA 
IN EUROPA ISŽ EUROPOS 

‘ “ Trecxiakleua
Hamburgt 

Pillau 
Moniel 
Kaunas

Trcczia 4cleaa
$108.60
$106.50
$107.00
$105.15

<102.50
$105.60 ■'
$106.00
$106.00

ROYAL MAIL STEAM > • 
JACKET COMPANY, 

18 Broadway, New York,
arba pas vtettaius acontua.

paleistuvystes.
Juk man senei jau per sunku, 

Kai]) kada ir neparanku, 
Nuolatos po svietą zu, 
Jsz vietos in vieta cu.

Juk kožnoje apigardoje kunigu 
yra, 

Kuril' žmonis apszvieczia ir 
mokyna \ icra, 

Ba asz visur negaliu Imti,
Ant kožno telegrama pribūti. 
Pikiuosiu, jog man ])agialbes,

J

'I
Daug nuo prapulties ižgialbes, 

0 tada pasilsėsiu truputi, 
biskut i.

• • •
Po nogiu sztai vėl din-a ling,

t

Ant senatve

Suskambėjo varpelis aplink
* 1 Net dratai birzgė jo,

O stulpai sudrėbėjo.
Prie tilipono paszokau,

Net isz piktumo szokau, 
Jszgirdus tbikes na u jonas, 
Kur daneszine jo vienas.

Ir Plymonta priimki, 
Bobelėms smerkei užduok i 
Ba per dienas girtuokliauja 

Naktimis paleistuvauja, 
Pasigeria per dienas guli

Darbo lyg a u su turi,
Jeigu nartzlc pa si H e k a, 

Tnojaus pas kitus nulekia.
O ka jau mergeles ?

Tai tikrai pasiutėlės.
Pas sportukus gromatas raszo, 
Pas kO ve in sveczius praszo.
O kadit dovana susilaukia, 

Tuojatis nekarta užsmaugia.
Arba in iųna inmeta tuo,

J

r

5

Ko nepadarytu ne szuo. 
Tos, ka da neisztekejo.

0 ir sportelei npleidinejo.
Sziadien per žiursteli, 

Buczinoje žemeli. 
' ..... ........ . ...............

I > .'o. «,.* ,

‘m
w. W • o cskowakbCo.
*>’ Mahanoy City, Fa.

GYVBN1MAS
Margot Panos 
te imtai m.

1

y

■

O nelaimė I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Taftiau geras draugas patars 
naudoti

Raffle 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tnojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal- ’ 
vos odų švaria ir sveika ir ( 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiys- 
klle “5c. tį labaratorij^*

F. AD. RICHTFR & CO 
104-114 St.
Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSEB BUDAS AT- 
GAIVINIMO PLAUKU.

Ant sudrutimo plauku ir 
kad nežiltu ir nepliktu galva. 
Tukstanczei dekavoje už *dyka 
patarnavima, kuris bus dykai, 
prisiunstas del tuju, kurie gei- 
dže iszbaudyt taji iszradima. 
Prisiunakit savo adresa o ap- 
laikysit per paczta. Pasinau
dokite isz progos dabar nes 
paskui bus per volai. Yra tai 
stebėtinas» gydymas, nes pri- 
gialbejo del tukstaneziu kurie 
mano būda iszbande. Adresa- • 
vokite:

Dr. Brundxa Co.
Broadway South 8th St., 

Brooklyn, M. Y,
i H b. Ji A ll
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KteKame antra procentą ant sudėtu 
Bteig*. Procentą pridedant prie Jua 
pinigu 1 Baust* Ir 1 Liepos, nepal- 
aant ar ataeaaat parodyt knygute 
ar n*. Me* norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
taisant ar malas ar didelis.

Weeke* adaras nuo 9 ryto Iki S 
popiet Bubateaala t ryte iki 12 vai.

CAPITAL 1TOCK |11S,9<9.H - 
Būtina Ir Profit*

H. BALL, Prezidentą*.
Geo. W. BARLOW. Vlce-Prez.
Joa. E. FERGUSON, Kaalorlu*.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVI9ZKAN GRARORIU8 

IR RALSAMUOTOJAS

Laidoja kunu* Numirėliu pagal Nau- 
jauala mada. Pigi preke. Telpgi pri
stato automobilius visokiems reika
lam*.

Parduodu visokius paminklus, didel
iu* ir maltu* ut pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA Ui kreip
kite* pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
Ml E. Fine BU Mnhanoy City. Fa.

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Agent

Apdraudllu (Inszurinlu) Namus, 
Tironu, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnie*. 
Geriausiose Kompanijose

915 W, Mahanoy Avė. Mahanoy C1ty|
■■■■■MnmRnssanamRmnmwwv • ••••••• «*•«••• *.«»*««•<••••• 111 ••••••• •

Tvtrcslaaala Idetvvliakn
B A M K A

Didele kanclja eudeta V alėti- 
Jo* Banko Departamento.
Sala p* prlotlara Valstijos, 
tel> kad pinigai sudėti mano 
Bank*jo ■•gali p r aluti. Pri
imu pinigus »au<lam palalki- 
■ni. Siunčiu pinigus in vl- 
M* dalis svieto, pagal dlenoe 
karaa. Parduodu Laivakor
te* kompanijų nustatytame 

kntnoma. Parūpinu Patzpor- 
tun keUaajantiems tn Lietuva 
▼laka* daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raazykite apie 

gaūslte teisinga 
▲dresavokite:

V. LAPINSKAS
$01 W. Mahanoy AyeM

• FA.

kaina* o 
at**klma.

■ĮMANOT CITY,

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be viražu, 
pas mus,

savo

Prisiunskit 
apdaryta in 

skūra ir bus geresne 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
vfeokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re- 
dakcije “Saules.” o darbas 
bus padarytas puikei ir ge
rai, (t.f.

o bus
ne kaip

>
F f

o

f '!f Daktaras Juozas J. Austrą
Zl LIETUVIS.jli d
Si Buvusi* daktaras karlumeneje.
ij Gydo visokia* Ilga*.
II! Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.

12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

L
Tuom-lalklni* ofisas randasi 

KAZUX0 APTIEK0JE* 
''38 S. Jardin St. Shenandoah, Pa.

1

P

C H AS. B. PARMLEY
Beal Estate Agent — Notary Publie 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stub**, 

me* galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletarojame 

randa* ir telp toliau*.
fM W. Centre BU Mahanoy City. Fa.

LtetvvIsnkM Grnborlui

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliu* pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagalbininke motiro.

Prlalnamoi preke*.

lid Wmt Spruce Street 
MAEAJVOY CITY, FA.

Ball Telephone* No. 149

SAULIS

Žinios Vietines
k. r ■■!*■. m j

— Suimtoj pasninkas.

Xedelioj Sekmines.

r Turime visokiu pasilink
sminimu isz ko žmonelei pasi
naudoję.

tai balius!

T’ottsvilles
30 visokiu teismu

grandžiure

Kad balius
Da lokio baliaus no buvo mios- 

panedelio va-1 
i parapijos, 

g........ -
vargu žmogus 

va Įveli su savo

liet uviszkos
te kokis atsibuvo 
kiira 
Sveteliu buvo teip prisi 
jog su d ydel i u 
gulėjo iszsnkli
drauge. O kn jau prie baru, na, 
tai reikėjo gerui suszilt pakol 
gavn i 
vandenėlio. Ant virszaiis pilna, 
ant galerijos pilna o skiepe 
kaip silkes baczkoje. Xet miela 
buvo matit kaip \ ieni su kitais 
kalbėdavosi, 
kita nebuvo mate per kelis 
lūs.
’Pik 3D metu adgal tokn* halei 
atsibm inejo.
v o visi kaip 
nivun.
buvo liet u vei 
tęs ir kožnas 
užganai! y t as. 
Halin reikotu. ant kuriu žmonis 
galėtu prieteliszkai suėji i. Tik

st ik la

galerijos

r n

siiranimanezio

rodos kad

O re ike

t (“i p karszeziaus 
n<‘reilcalin-

atmete apie 
už perlaužirna prohibicijos tie
su, uždedami kasztus ant skun
diku. O gal ne 
sznipai traukdami
gni žmonis po sudus.

Diena Papuoszimo ir at
minimo kapu mirusiu, pripuola 

.”>0 diena szo menesio. Todėl ne- 
užmirszkite padabinti
ir kapus savo milemuju priesz 
Įnik. Xekurie

truputi

•kapai yra taip 
sJupleisti ant lietuviszku kapiniu 

rrudia nežino kas ton silsysi.
žmogiszka 

muse“ uzsiKrapsztys su ran
koms ant Mansion House kote
lio apie pusiau septinta valan
da vakare ir perstatys visokius 
pavojingus perstatymus.
tas pats žmogus apie kuri pa
sklydo žinia buk nžsimuszo San 
Franciske.

»,
Szi vakaru 

užsi krapsztys
4 4

Tai

virus
mo-

ant kuriu snejda- 
kokia didele szei- 

žinot. jog visi 
hrolei ir sesii-

buvo linksma
Daugiau tokiu

i r

galviu prietciiszKai suvjii. i ik 
gaila kad dvi senesniu svi'tvliu 
nvpagrnjino orkiest ra kolos 

polkutes ir valvukus o 
nieko 
buvo

orkiest ra
smagus
tada
Czesmi buvo “lūži"
vakarėli ir ger.u

n<‘i’(“ikt u.
per visa 

paspadorium.

niaus

Kun.

menesi. J uAtejnant i 
atsibus Sliamokine 

l'loriono.
20.

>unaus
F. W.

v i iK Zevone
retlakloriaiis “Saules."

Boezkauskn. >u pa- 
Konopkinte, da

pnblikineje mokslai-

ir ('evilijo> 
na Agnieszka 
raki orka 
nėjo, l-'lorijonos yra. už\»‘iz<le-
toju Sampsel Fleetrie Co. She- 
nnndorijt“. Yra tai antra< sūnūs 
in-dojent i?

I ’i rmiit ini'
buvo leitenantu 

laike kar<“> apsivedė ir gyvena 
kur turi 

iiispekto-

>1 os.
viszkus kuris

III luomą inolei’V- 
' .>unus Fran-

I ndianapoliuje, I nd., 
užsiemiina 
ris Bell 
Ponst va 
lieka lik

kaipo 
telefono kompanijoi. 
Boezkanekąm 

viena <
da kuri lanko High Seliool, ne> 
pirinul ine
nor>e,

duktė

pasi 
lukrvli“ Advlai-

a.a. Irena,
miro Feb. 13, 1921 mete.

ISZ SHENANDOAH, PA.

— I gnis kilo 
vėjo Liberty Bell Bakery 
rios
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Patogiause mergina.
P'lormit ina 

szesziol i kos
Bristol, Va.

Findlay De Kart, 
melu, likos iszrinkta kaipo vie
na isz patogiausiu 
Ameri ke. 
k on t estą s

meigaicziti 
atsibuvo 

amorikouiszkus 
rinko pavpiks- 

ga-

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

1G0 akieriu farma, 14 ruimu 
namas, du dideli tvartai, penki 
kitoki budinkai, viskas geram 

Didelis sodas viso
kiu vaisingu medžiu, 50 akoriu 
girios, 
ežero.

padėjimo.

Kandasi prie didelio 
Prieinama preke. Parsi- 

duos su gvvuliais 
liu.

prie

ar be gyvu
(m.2’1)

Z

I?. I). Xo. 2
Geo. M. Fitze,

Forest ('ity, Pa.

hS

SI3

laika ir

duonkepia
is u- 

loenininku vra Aleksa Kli- 9
mas. Bledes buvo nedideles nes
ugnagesiai pribuvo in 
užgesino.

— Jurgis Amileviezins. 103 
S. Grant uli. važiuodamas ant 
dviraezio susidarė su automo
biliam ir gana skaudžei 
žeistas.

Kada Jurgis Kakauckas 
isz Girardvilles važiavo auto
mobiliam teip insižioplino in 
sedinezia motorėliu, 
szono, jog 
palicijanta 
t<‘szkino ant szmotelin. Žinoma 
Jurgutis likos 
ros užmokėti už “gyvastį 
jo sargo.

Ejdamas isz

ganą su

prie savo 
‘ ‘ medinitrenkt* in 

ant ulvczios ir sji-

suimtas ir In
i'’ to-

darbo .An
tanas ('igraiickas krito iiogyvii 

Per- 
nnesfo '^arti 40 metu, 

sunns.

sirgdamas szirtjies liga.
gyveno
paliko paczia ir du

.Jau visi suprato, jog kas 
pt'i ka gyduoles nuo aptieko- 
riaus Kazuno 
pavojuje ligos.

nuo 
tas

ALTIJO8AMERIKOQ
* LINIJA 9Broadvay, Nev\ork.NYL^

TIESI
KELIONE
< I

ILIETUVK
PER. HAMI3UP-GZVPII
/• ARBA. LJEPOJO

X

t m.

*»

a psenei
))VF 

artistus, kurie 
lūs patogiu merginu ir ant 
lo nusprendė jog pana DeHart 
yra pa t ogia use.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

- .............. ------- ----------*—...—-----------

t

L1AVX
ARBA UEPOjq.

Lietuvei važuojant in Pillava aplenkia 
lenku juosta (karldora)

Yi*n treczla klaną padalinta In kam« 
baru* ant 2, 4, (J Ir 8 lova.

POLONIA.............23 Mojaus
LITUANIA......... 13 Juniaus

Inz New Yurko ar Philadelphia in Hamborga 
^h)3.r>o. i 

1 lux l’hilai

/ii

o

t.

In Pillava S10GJ>(). In Liepoja $107. 
1’lilladttlphlA In New Yorka geležinkeliu. 

Kreipkite* prie Vietiniu Agentu.

KVITU

t

f

Knygel* Draugystėm* del 
iszmokejimo pinigu llgoala- 
ma - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugystėm*, del 
Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant 
Busirlnklmu ------- fOc.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO^ 
MABLAJNOT CITY. P 4.

i
1

nesi randa
i

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINI* LIETUVI8ZKAS 

WKAB01IUB MAHANOY CITY. PA.
t k 

f
1

Žadins ►

$4.00
in

New York
Nedelioj 20 Mojaus

Dubeknvai 
Tikletaft

Speciali* trelnn* Suimtos įnikti.

1BZ

Shamokin . . . 
M t.Carmel . 
Ashland . . . 
Girardville .
Shenandoah ..........
Malianov ('it v . ...

• M1'

Tamaqua ..............

. i . .

Ryto 
. .. 12:01 
... 12:10 
... 12:47 
. . . 12:55 
.......12:33 
... 1:16 

. . .......1 :45

Pigiau negu fabriko* preke G puiku* 
(Įniktai preke dar tikini $5.55 yra tai 
labai pigi preke ooh lie daiktai yra 
verti nemažiau* kaip $12.00. Tik pa- 
miMlykii kti gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurel, puiku* Isz- 
marglnti nikelio luksztai, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvarantyti balberio kilpelei plaukam* 
kirpti. Revolveri* B.C. 22 kalibro dru- 
ezei ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulka*, ir galite apsaugoti savo na
rnu*. Peilis 2 geri geležeis. kamsztus 
traukti ir stiklą pjaut i. Gražus lencu- 
gelis gold-filled su kompasu ir labai 
gera safetyJnitva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats beveik tiek vertas kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisluskite 25<
mis o $5,55 užmokėsite kaip gausite 
tavora In jusu namus. Adresą vokite:

PRACTICAL SALES COMPANY, , 
1219 N. Irving Ave. Dept, 602. Chicago.

C^alutaras Tftitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
ATSIRAUGĖJIMAI,PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, 

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,
GALVOS SKAUDEITIMAI,

Jis yra labai veiklus ir

slėni po-

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS,

GRĮŽTANT Aplri* New Yorka 
{nuo West 23-rd Street 6:17 vakare 
S Standard Time 1 (7:47 Daylight 

Time), nuo Liberty Street

GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.
IR GREITAS 

GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADLMA IR SI’ASABA.

ATSAKINTAS

Time
nuo Liberty Street 7:00 

vakare Statulai d Time (8:00 Day
light Tlmcl, ta iiaczia diena In 
virsz-mlneta*

ta paežiu 
vietas.

NERVISZKUMAS, 
NUSILPIMAS, ir t. t.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinh
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso genimo 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.

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

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

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

Visais bankiniais reikalais kreipkite sziuo adresu

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. New York, N. Y.

MAHANOY UTY bus kožna l’tarnlnka 
30 E. Centre St. ant antro floro.

Ofiso valandos: 9 ryte UU 0 vakare, 
RODĄ SI ETIKIA DA KAI.

i
i

1
PANEDELI 18 JUNIAUS S
Specialiszka ekskurcija per < 
ketures dienas su palydovu | 
in Washingtona, D. C. J

JNahanoy Uity, ra. Į

Laidoj* Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del I^aldoluviu Krlk- 
■zdnlu, Veneliju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
620 W. Centre BU

Krutanti Paveikslai
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SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

>

>■

PO VARDU

Janosik
Bus rodomi pirma karta 

Mahanoy City, Pa. 
Subatos ir Nedėlios vakara

19 ir 20 Mojaus
Norkevicziaus Saleje.

4

DAKTARAS HODGENS
Phlladellplila Specialistu* 

Lžsisenejualu Ir Chroniškų Liga
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
Hszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikotę nuo manės yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate nllpnl, nerviszkl ar 11- 
guoti, nedarykite ton klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvi*, užkimimas Ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas **lr> 
die*, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos* inzbertmal,
dedervines Ir kiton odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajego* jusu jaunin
tos j u h apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

Rumatizman visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztlno ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą/

Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant To
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstai, pikti, lazbllszkusls ir 
Iszberiinai ant veido, pailsės, nuvar- 
skaunmas peczuose, skausmas
luose, skausmas gerkleje, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katara. astma, 
dusuli, užima* galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir apeolales ligas pilvo* Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszalszklnslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavotl per 
garbingiausius Europos Ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktarus Hpdgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tenai* yra po 

Ofiso* valandos
nuo 9 rvto iki 8 vakaro.

papuczkos,

*4
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INŽANGA 5Oc.

Y ra tai labai puikus ir uži
mantis krutantis paveikslas 
ka tik partrauktas isz Euro
pos ir parodo kaip 200 metu 
adgalios, garsingas “Janosik” 
kariavo ir iszvede vargingus 
slavokus isz po jungo ir isz- A
gavo jiems luosybe. Apricz to 
bus rodomi ir kitoki paveik
slai.
per du vakarus; Subatoj o ii; 
Nedelioj. Prasidės 7:30 vak. 
.- «• ■ - .r. . a - - t------------------------- -    *  

Vaikams 2Oc.

44Janosik

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudyino tai pribuvę 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

GEO. J. BAKTASZTUS AGENTŪRA 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainome ir siuneziame pinigus in visa pasauli 
pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke 
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo; padarome pas- 
portus ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

Reikalaukite
I

kau-

Neužmirszkite kad bus

No. 44 BROAD ST.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

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

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

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

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

JflERCHANTS BANKING TRUST CO.

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

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

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


