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ISZ AMERIKOS
Nužude savo paezia isz 

pavydumo.
Pittsburgh, Pa. — Palieije 

daro slieetva nnžudinime Ane
lės Damislawskienes, 32 metu, 
kuriai josios vyras Juozas per
pjovė gerkle, po tani su ta pa
ežiu britva norėjo sau atimti 
gyvaste, bet kaip rodos pa
sveiks. Žudinsta atsibuvo 
priesz penkių vaikus, 
buvo budintojais tojo baisio 
atsitikimo. Badai Damislaws- 
kis baisei užvydejo savo pa
ežiai kad už daug kalbėdavosi 
su jojo szvogeriu.

Kataliku kunigas pastojo 
protestoniszku biskupu.

New York. — Ana. diena at
sibuvo konsekuraoije Dr. Man
ualo Ferrando, buvusio katuli- 

ant biskupo 
episkopo) i nes

Buvusia kunigas

Zudinsta
kurio

Vede jaunavedi ant lenciūgo.
Kansas City, Mo. — Idant ji 

supažinti su “
draugai jaunavedžio

altoriaus ant 
Žinoma,

szuniszku gyve-

ceremonijei jauna vodis

n imu,” 
nuvede ji prie 
szuniszko lenciūgo, 
jaunavedis pasiprioszino ejti 
prie altoriaus, vedamas ant 
lenciūgo, bet draugai jaunos 
poros buvo -tosios nuomones, 
jog “szuo su kate privalo pri- 
deronezei pradėti savo gyveni
mą.”

Po
Jonas Noltz likos instumtas in 
vežimėli sn not aka ir apvežti 
po visa miestą. — .Jeigu dva- 
siszkasis, kuris taja porelių su- 
riszo mazgu moterystes pavė
lino ant tokios kvailybes jau
niems tai pažemino labai sak
ramentą motenstes. 
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2vetiszkas prohibicijos 
sznipas.

Philadelphia. — Skundas li
kos užvestas prieszais prohibi
cijos sznipa Ja mesa Asher, ku
ris atejas pas Petrą Jankaus- 
ka, jezskoti uždrausto vaisiu, o 
kada nerado ko jeszkojo, isz 
piktumo suspardė 
teip, jog tasai
mirė. Dabar naszle 
prohibicijos valdininkus už nu- 
žudinima josios vyro be jokios 
priežasties.

Munszaininei Kukluksai.
Pittsburgh, Pa. — Czionais 

pasirodė nauja draugavę ku
rios vardas vra “ 
Apsaugos Draugavę del Mun- 
szainieriu,” kurios tikslu yra 
apsaugoti draugus dirbanezius 
ir parduodanezius munszaine, 
nubausti iždavikus ir apsaugot 
nuo sznipn.

Ana vakara tiejei “
ninei kukluksai” užklupo ant 
Adomo Gardackio ir jojo pa
ezios Onos, kuriuos isztrauko

• isz lovos ir baisei suplakė, už 
tai, kad laike teismo liudijo 
prieszais munszainierius.

Draugavęs sanarei yra pasi- 
redia juodai su juoda maska 
ant veido.
Pigesni pasai in Lietuva. — 
Lietuvos konsulatas jau 

atidarytas.
Washington, D. C.

szio Birželio men. 15 d. bus in- 
nauji Lietuvos pilie- 

eziams mokesniai už pasus, vi
zas ir kitus konsularius pilie- 
cziams patarnavimus. Tie nau
ji mokesniai yra žymiai mažes
ni, negu buvo nustatyti lygi 
sziolei.

Szioms dienomis likos atida
rytas New Yorke Lietuvos 
Konsulatas. Konsulatas pasi
liks tame paeziame buto, kuri 
buvo užėmusi Finansų Misija.

Kadangi Konsulai kaip New 
Yorke, taip ir busimame Kon
sulate Chicagoje bus paskirti 
susidarius naujai Lėtu vos Vy
riausybei, todėl tuo tarpu New

.Jankausku 
nuo sužeidimu 

skundže

l< > J

Paszelpine ir

munszai-

Nuo

vesta

111

misi-
Konsekuracije

kiszko kunigo, 
protestoniszko 
ha žn vežios.
Ferrando pamėtė Rymo kata
liku bažnyczia. 1900 mete, už
dedamas neprigulminga 
je Porto Rike.
atsibuvo katedroje Szv. Jono. 
Biskupas Ferrando keliaus in 
Porto Rika, kur iszventins ke
liolika kunigu sau in pagialba.

Bravominkas nubaustas.
Wilkes-Barre, Pa. — Sudas 

nubaudė Viktorą Unguraiti 
(Unger, kuris kitados gyveno 
Szenadorije) prezidentą Lion 
bravoro, užmokėti tūkstanti 
doleriu bausmes už dirbimą 
drutesnio alaus ne kaip prohi
bicijos tiesos pavėlindavo. Pi
nigai ejs del vienos isz miela- 
szi rd i ngu d rangu v i u 
Bravoras Lion
ant licitacijos 26 .Juniaus, 
buvo apszaukes 
ma.

Daug Lietuviu 
rio, Mahanojaus 
inkiszo daug

mieste.
bus parduota.4 

nes 
subankrut i n i -

isz Szenado- 
ir kitu vietų 

in taji

Pl
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Underwood

oppijM, 
‘ 'Underwood &'LHHI

APVAIKSZCZIOJIMAS SIDABRINIU SUKAKTUVIU NEW YORKE.

ISZ VISU SZAL1U

34 METAS
■ 11 Iii III iNiniaii n i i

Isz Lietnyiszka Kaimelis
' t

Kinu prezidentas pabėgo.
Pekinas. — Būdamas pavo

juje? jog bile diena iszkils ro- 
• voliucije, prezidentas Li Yuan

Hung pabėgo
Pekino in Tien Tsin.

atėjo

isz sostą pylės 
Daugeli 

svetimžemiu atėjo in Pekiną 
jeszkoti priglaudos. Kareiviai 
kurie neaplaike užmokesezio 
nuo keliu menesiu kerszinn su
kėlimo revoliucijos. Padėjimas 
Pekine yra pavojingas ir gali 
kilti didelis.praliejimas kraujo 
kožna valanda.

37 vckieczai užmuszti ir 1 
francttzas.

Chicago. — Praeita utarnirf- 
ateje in Ed vardoka žmones, 

Grigonivicziaus groseriju san
krova, 
Union A ve.

prie 30-tos gatves itf 
, rado ji gulinti ant 

grindų negyva — nuszauta.
Užmusztasis buvo nevedės 

žmogus, 60 metu amžiaus ir, su
ko, turėjos nemaža pinigu. Gy
veno kambariuos sankrovos už
pakaly.

Ona Loportiene gyvenanti 
ežia pat po N r. 2926 Emerald 
Ave.,

Ji 
u

1

1
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papasakojo atvykusiai 
policijai, kad 
draugavęs i
Veniu Comisky, 24 mėhi mer
gina, bet nežinanti jos adreso. 
Tuo tarpu atėjo ir ta mergina, 

papasakojo, policijai, kad 
užmusztasis paprastai slapstos 

sankrovoj, dagi

su
ti rigorav i ežius 

jos giminaiti*

Ruhr. — Du vokiecziai ir 
vienas franc'uzas likos užmusz- 
41 o daug sužeista per eksplozi- 
je ant geležinkelio. Dornmude 
Francnzai suszaude 35 Vokio- 
ezius už sukėlimą maiszaczio.

apgarsino vokie-

T
Jikada Najorkas 

Parodoje dalibavo apie 50 tukstaneziu žmonių ir szimta ka- 
ugnagesiai, palieije ir miesto darbininkai.

Isz Lietuvos

Sztai paveikslas parodos apvaikszeziojime 25>r. motu su kaktų viu nuo
pasiliko “ Didžiuoju Najorku.
peiiju, kareiviai

------------/_
ir tu, kaip

Prohi-
už-

ga nuri

Garadžiuje rado 700 galonus 
munszaines.

Wilkes-Barre, Pa. 
bicijos sznipai netikėtinai 
klupo ant automobilinio
džo Jono Urns, kuriame rado 
700 galonus munszaines 
ties 25 tukstanezins doleriu. 
Juozas Kasaviezius kuris no
rėjo pabėgti nuo sznipn likos 
suimtas ir pastatytas 
kaucijos už 
piojo tavoro.

Nuo kokio laiko prohibicijos 
sznipai turėjo aki ant tojo 
radžio in kuri 
daug automobiliu isz New Yor
ko ir kitu miestu,

ver-

po 1000 
iszvežiojimo szla-

•1

atsilank vda vo

iszveždami

ra 
karves.

nes m 
iszmelže

— An- 
daug ap- 

apie bjauru pasielgimu

Kunigas Kiszcnius Velniu.
Prisikiszo.

(Zvirgždaicziu vai. 
m. pra
si ‘i'ga n -

Žėgliai
Szakiu apskr.) — sz 
ėjusio men. 28 d. pas 
ežia ūkininko Burtininko dūk

ti riszkabudžio 
kleboną, kun. Vaiczaiti.

Kaip paprastai tokiuose atsi- 
grinezion susirin- 

moteru sulauktu

tori parvežem

tikimuose B. 
ko pulkelis
kunigėlio. Atvykus jam su szv. 
Sakramentais
ežiai patepimus

ziegoreli kaipo

kiolika metu 
vyneje yra

Kad tai butu ant Westu tai pa
kartu toki nelaba tęva.

Schenectady, N. Y. 
gliszki laikraszczei 
raszo
nelabo tėvo Adomo Mikluszo, 
kurio pati apsirgus buvo isz- 
vežta in ligonbuti ant gydymo, 
o Adomėlis pasinaudodamas 
isz jsios nebuvimo, praleisdavo 
dienas ir naktis karezemosia, 
apleisdamas namus ir vaikus. 
Susidraugavo jisai su kokiu 
ti nigeriu Gibbson, kuriam už
sinorėjo ejti pas baltas mote- 
res. Adomas turėdamas pra
gertas smegenis munszaine, pa
kvietė juoda 
ejtu su juom
gražia 16 metu dukrelia. Atsi
vėdins nigeri namo, 
miegkambari

at iduoti sergan- 
ir patarnavi

mus moters pasimeldė ir pagie
dojo giesmelių.

Atlikęs savo pareigas kun. 
Vaiezailis tuojaus iszsitrauke 
isz kiszeniu glebius i n va iri u 
poptuiu — proklamacijų ir 
gausiai apdovanojo visas susi
rinkusias.
mos padėka už didele 
žinoma 
iszklause

kiszeniu

Moters iszreikszda-
4 4“ loszka 

iszbucziavo rankas ir 
prabasztelio patari

mu ueinsileisti triobon cicilistu 
siūlo balsuoti 

parti-

velniuką idant 
kur turinamo

teviszkia su 
tėvus, na ir

tu — ir tu, kaip ir tavo buvu
sios drangos bakūžes, isznyksi 
auganezio miesto bangoje.

Maža ta musu Lietuvėlė, bot 
kokie kontrastai sutinkami jo
je, pavažinėjus. Szit kad ir pa
lyginus Traku su Mariampoles 

Ten žiema vasaraapskritimis. Ten žiema vasara 
valstieczio apdangalas: nusziu- 
pusi sermegele, suskretę kaili
niukai, ežia — szvarus, gražus 

Ten 
valstietis net kokia 10 kil. in 
bažnyczia ar turgu peksztute 
klemszoja, 
dvejetą insikinkės braukia 
dviraeziu plentu kalena.

Kalbant bendrai apie

ir prakt ingas drabužis.

ežia fajetonu, 
, ar

Ma
riam poles susitvarkymu reikia 
pasakyti, 
ežiu laikais, 
szvariau 
dabar, 
miesto

kad miestas vokie- 
sziaip ar taip, 

buvo laikomas
M ilieininkai
centra liniu instaigu

Francuzai
ežiams, jeigu

prieszais valdžia, tai 
kaltininku tuojaus su- 

szaudis be jokio teismo.
Baisi vėtra Filipinų.

Manila. — Baisi vėtra jirapu. 
užmuszdama

szint is 
kožna

nepaliaus prio

savo pinigus 
praeita pirmadieni jis suvinio- 
jos in laikraszti 3,000 doleriu ir 
užkiszes už sukrautu lentynoj 
prekių. Bet jokiu pinigu neras
ta. Mergina taipjau papasako
jo, kad užmusztasis turėjos se
serį Antanina M itchelliene, ku
ri su savo dukteria, Rrs. Albert 
(Janky, gyvenanti po num. 4753 
S. Donoro St. Policija tuojau 
nuvyko atgabenti tas dvi mote* 

o tu tarpu begrioz-
džiant sankrovoj rasta revolve
ris, inmestas in viena didele 
statine. Vienas patronas huv 
iszszauas — kulipka lygiai to
kia pat, kokia buvo Grigoravi- 
czius nuszautas.

Atgabenta Mitchelliene ir jos

riszkes• y

kelia. Septini

te per sala Samu
18 žmonių, kelis szimtus sužei
dė, sunaikindama viską kas tik 
papuolė in jos 
miestelei visiszkai likos sunai
kinti, szoszi laivai nuskendo. 
Albey 500 mimai likos sugriau
tais Bledes daejna ant milijo
nu doleriu.

500 žmonių prigėrė tvane.
Kopenhaga. — Per iszsilieji

mą upes Volgos, Rosijoi, arti 
penki szimtai žmonių prigėrė o 

nežino aP,e 80 tukstanezei pasiliko be 
aplinkinėje Volgos.

nei

pastoges
I i I I VP Lt 9 W i I V 1 < < l I I B I I ’ << I Llj A < f ' ■'

(kartais net toj gatvėj esancziu, Bledes dejna arti bilijam rub-

*

pinigo 
bravoru pirkdami szerns tikė
damiesi aplaikyti dideli pelną, 
bet kaip rodos pinigai dings, o 
nekuriu visas gyvenimo paeze- 
dumas.

Greicziause melže karves.
Kansas City, Kan. — Ana 

diena atsibuvo <*»V)wais lenkty
nes terp daugelio tnerginu kat- daug sztopo naktimis.

greicziause gales iszmelžti 
Pana Elzbieta Kras 

ney, patogi czekaite isz Tope-
kos laimėjo pirmutine dovana, 

laika keturiu minutu 
ketures ir czverti 

kvortu pieno isz vienos karves.
Už savo greita darba aplaike 
puiku auksini 
pirma dovana.
Per ilgai paeziule svecziavosi.

San Francisco, Calif. — Pen- 
svecziavimas te- 

truputi per ilgas
del paezios, yra nuomone su
džiaus Graliam, kuris persky
rė Vincenta Mana nuo jojo pa
ežį u les su kuria apsivedė 1902 
mete. i

Mano paeziule iszplauke in 
vaikais atlankyti 
lyg sziam laikui

nesugryžo, norints Vincas siun
tinėjo gromatas ir telegramas 
idant paeziule pas ji sugryžtu, 
o kada tai neprigialbejo, nuta
rė ant visados nuo tokios mo- 
teres atsiskirt, inneszdamas 
skunda ant persiskyrimo ka ir 
aplaike. *
Pardavinėjo patoges cigonkas 

po 2,500 doleriu.
Wichita, Kan. — Kada pa" 

viete Chester atsibuvinejo ke
turios cigoniszkos Veselkos o 
svodbininkai laike svodbos su- 
simusze o szerifas visus atga
beno in kalėjimu, tik tada isz- 
sidave buk jaunamartes likos 
parduotos per savo 
jaunikiu.

Dvi eigonkos Ona ir Mare 
Sperriutes pasakė szerifui buk 
juju tėvas pardavė jiaises jau
nikiams po 2,500 doleriu, o

tėvus del

po
Volka ir Rosa Mit-

ir kiti 
ižbego ant u ly

i n leido in 
savo dukters, 

liepdamas dukterei gulti su ni- 
geriu in lova.

Duktė perimta baime, dasi- 
prato kame dalykas ir pakele 
riksmą, ant ko pabudo 
vaikai, kurie
ežios, szaukdami kaimynus ir 
palieije. Atbėgus policija su
ėmė juoda velniuką, kuris už 
toki darba aplaike tris mene
sius kalėjimo, o tėvas turi kas 
dion stoti ant policijos lyg die
nai teismo.

Sztai vaisei munszaines, pats 
tėvas paaukaudamas savo duk- 
tere del nigerio. Kad tai butu 
ant Westii, i 
tuojaus užkibtu ant sausos sza- 
kos.

agitatorių, kurie 
no už krikszczioniszkas 
jas.

Iszsisklaidžiusios moters Ba
rnioje pas save pradėjo vartyti 
gautas “dovanas” ir ka 
mato? kad nekųriose popierose 
(darbo federacijos atsiszauki- 
mas) ”numalevotas” velnias.... 
Mat bemoksles 
damos kaip pridera dovanu per 
skaityti ir suprasti karikatūros 
reiskszme, sziek tiek nusiminė 
ir pasipiktino, kad kunigėlis va 
žinodamas su szv. sakramentais 
atiduoti paskutini sergnncziani 
patarnavimu vieton melstis ir 
laiminti žmones, kuomet priesz 
ji klaupia... turi kiszenos velniu 
prisikiszes....

Surado nužudyta lavona.
Alytus. — Gegužes men. 11 

diena, Alytuje, Nemune ties ly
tlauža rasta lavonas.’ Pasirodė, 
kad tai a. a. mokytojas Juozas 
Bloznelis, kuri vasario 8 diena 

isz Uciekos

kurioj jis dežuruoja.
jau viskas Mariampolej, kaip 
ir dideliuose miestuose: turima 
nuosava pilstytuve, “tiligen- 

“me-tiszkas’’ 
džiokliai”
Laisvos Alėja, tai 
slimpinėja, 
būriai goželiu,
sziaip jau vilingu szypsenu.

pilstytu ve, 
klubas ir kiti
. Vakarais kad ir ne 

“arszauska“ 
stumdosi, i__
biznierių ir

Ii u. •
Kruvina revoliucije Bulgarijoi.

Belgradas. — Apie szi nitas 
žmonių likos užmuszta, o dau
geli szimtu sužeistu kontra ve- 
voliucijoi kuri kylo Belgrade.

Casky’iehe pripažino, 
esąs Casky’o, 

kurs penki mensiai atgal aplei- 
’des savo žmona, 
su savim ir ta revolveri.

Policija dabar jieszko Cas
ky’o, kurs spėjama esąs Racine 
ar Ke oshoj. Tardymas invy- 
ksiais birželio 20 diena. — ‘N*

Pittston, Pa. — Palieije

duktė 
kad revolveris

pasiimdamas

dovanas ()• i pa-

numalevotas”
moters, negale

lenkai iszsivare
tai tasai išgama ldvnro <si°j Pvl8eŠ demarkacines
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Oficieriu kute.
Tūlas žingeidus keleivis, ap

žiūrėdamas ’miesto ypatybes, 
inejo in didele arklide ir aty- 
džiai veizėjo in arklius. Oficie- 
riiis — sargas pulte inpuole 
arklidėn ir, pamatęs civiliszkai 
pasirėdžiusį žmogų, rustai su
riko:

Kokia tiesa tamsta ture- 
ineiti? Ar nežinai 

tamsta, kad czionai yra ofcie- 
riu kute?

— Atleiskit

merginos 
chelutes likos parduotos po 
2,750 doleriu kožna. Leo Mike, 
vienas isz jaunikiu apreiszke 
buk jojo Rosa turėjo už daug 
vyru ir reikalavo idant jojo
uoszvis sugrąžytu jam pinigus jai czionai 
ir atsiimtu savo Rosa, o kada 
nenorėjo pinigu jam sugrąžyti, 
kilo isz to musztyne, kuri visus 
instume in nelaime ir kup- leivis, mandagiai pakeldamas

— atsake ko-

trinasi ^ail.ia partije po Zaukovu ape-

GEROS SZIRDIES ŽMOGUS.

me valdže. Jaunas karalius Bo
risas priėmė vadovus revoliuci
jos dekavodamas už juju 
lank urna. Konia 
revoliucijonieriu 
in

Yorkan yra paskirtas d-ras J. czysta gyvųjų tavoru iszsida- skrybėlė
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nežinojau! Man

Gyveno seniau 
tingus ir labai

pavargėliams 
kiekvienas, kas tik norėjo

linijos), o paskum nužudė. Ge
gužes 13 diena lavonas iszkil- 
mingai palaidotas Alyaus an
truose kapuose.
Nebe ta Mariampole, kokia ji i 

pirmiau buvo.*.
Ne ta, ne ta Mariampole, ko

kia ji buvo priesz penkerius 
metus, kuomet ežią sukinėjaus. 
Tuomet buvo menkutis, tusz- 
czias, 
ežiu žandaro valdomas 
bar pilnas gyvumo, judėjimo, 
kas kart placziau kerojantis 
miestas. Kaip grybai po lie
taus, dygsta Mariampoles prie
miesty nauji namai. Norisi pra- 
naszauti stovineziai kiek nuo- 
nnalinn ■m-iA.- ei .1X • .4

vienas tur- 
geras žmogus. 

Ir nenoromis kiekvienas padė
davo. Ir buvo jam neapsako
mai malonu palengvinus arti
mui vargus. Dažnai jis pietus 

iszkeldavo, ir

lejo eit tada pas ji gerti ir val
gyti.

Viena isz tokiu dienu, kada 
szis didžturtis buvo iszkeles 
neturtėliams pietus, jis užsėdo 
ant arklio ir nujojo apžiūrėti 
savo dvaro. Joje jis pagiria ir 
mato: labai vargingas žmogus 
iszsijuoses kerta ir laužia ku
rui sausas szakas.

Didžturtis staptelėjo ir pra- 
szneko in žmogeli:-

“Ar-gi tu nežinai, kad mano 
namuose sziandien pietus pa
vargėliams. Pasiskubink, kad 
tuoj butam tenai, ten tave pa- 
valgpdis, duos tau ir pinigu.

“Ne, pone! asz ten neisiu, 
atsake vargszas,

nyikus miestelis, vokie- 
, — du-

Kaip

pri- 
tris szimtai 
prigulineziu 

ukininkiszka partije likos 
aresztavoti ir uždaryti kalėji
me.

Szimtai ūkininku dabar 
Jdupineja ant aplinkiniu,

uz- 
nu- 

kirto telegrafus ir geležinke
lius aplinkinėje Soficjos.

Padėjimas ant Balkanų yra 
dideliam pavojuje, nes ūkinin
ku partije yra neužganadyta 
isz tebyrios valdžios, surinko 
daug liuosnoriu ir buvusio 
vaisko ir dabar ejna ant sos- 
tapyles. Namie kare ejna pil
nam begije, muszei atsibuna 
kas diena penkiuosia distrik- 
tuosia. Kitos balkaniszkos 
vieszpatystes pradėjo szaukti 
kareivius po ginklu. Jeigu re- 
voliucijonieriai pasiegtu 
lukningai sostapyle, tai kara
lius Borisais ir kiti ministerei 
netektu gaivu. Isz tosios revo
liucijos gali kilti nauja kare 
kuri inkivinkliuotu kitus skly
pus.

giri

y y 

y y 

asz pasiry- 
svetimos

v
AKYVI TRUPINĖLIAI.

< <
(

žau patol nevalgyti
duonos, pakol szitos rankos 
nors ir bėdinai, bet vis-gi 
sziaip-taip

bet 
gales pramaitinti 

mane ir mano szeimyna.
Didžturcziui patiko žmogaus 

atsakas ir jis tare in sdve:
“Asz skaieziau save nuo- 

szirdžinusiu žmogumi, bet sztai 
------X____________________ ... .........

Praejta meta žemiszkas

rittston, ra. — raiicne ne
tikėtinai padare krata sali uite 
Stepono Rudaiczio surasdami 
15 galonu munszaines. Rudai
tis turėjo pastatyti 1000 dole* 
riu kaucijos lyg teismui.

Brooklyn, N. Y. — Lietuviu 
Moterų Globos Komitetas iszsi- 
rupino vargingai naszlei, K. 
Kiverienei, porai savaieziu isz- 
važiavimui ant farmu atsilsėti 

nuo suvargimo. 
Gerb. A. Stankus (buvęs brook 
lynietis), turints farina Stott
ville, N. Y., priėmė p. KiveriJ- 
ne pas ji pabūti be jokio užmo- 
kesezio.

— Dr. J. Valukas

ir pasigydyti

*

*

turtas miesto Ne^\v .Yorko buvo 
vertas 10,460,599,$)80 doleriu.

Francįjoi randasi 1676
palaidoti amorikoniszki karei
viai kaipo nežinomi ir 105 ku
riu nepažino, tai yra sudrasky
ti ant szmoteliu.

Amorike kas 24 valandas
sztai j kyla 359 ugnes namuosia, isz tu

pranesze 
redakcijai liūdna žinia, jogei 
pereita sekmadieni po pietų ne
laiminga mirtis patiko motina 
Dro. J. Paulionio, gyvenanezio 
Ir turinęzio savo ofisą ant 1357 
Bushwick Ave. Ji su savo vyru 
buvo iszejusi pasivaikszczioti 
ir einant skersai gatve ties Tro- 
merio brewery užvažiavo žmo
gus su motorcikliu, kuris taip 
smarkiai užgavo einanezius, 
kad p-nia Paulioniene buvb ant 
Vietos užmuszta, o vyrui sun
kiai sužeidė aki ir koja. Su jais 
ėjo ir mažasai sūnūs, bet jisai 
išpliko nuo nelaimes. J

— Pereita szesztadieni ant 
Szv. Jono kapiniu tapo palai
dotas Antaas Jakaitis, kurs ta
po atgabentas isz White Plailis 
N. Y. Jisai buvo isz Brooklyiio 
nuvažiavęs in White Plains 
trumpam laikui. Tenai ana an
tradieni iszejo su szeinmininku 
in upe maudytis ir nuskendo.

Velionis Jakaitis buvo neve
dės ir rodos in jokias draugijas 
neprigulejo. Dėlto ir laidojant 
prisiėjo tik jo draugams apiejji 
apsirūpinti. Daugausiai laido
tuvėms triūso dėjo pil. Griszka,

?
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KAS GIRDĖT
Nesenei

° Motinos Diena” 
mo gyvosios ir mirusios moti
nos. Puikus tai atminimas del 
motinos, kuri mums davė gy
vastį, iszaugino mus ir gerai, 
kad nors karta ant metu kož- 
nas atsimena apie varginga, nu 
vargusią motore, kuri per savo 
gyvastį ir daug vargu panesza 
idant tik vaikams intikti ir ge
riau jiems vestųsi. O kad tai 
del to tiktai, kaip nekurie sau 
mano, buk motore yra geresniu

Bet neuž-
jog musu tėvas, 

kurie nuo darbo susilenkė ir 
neteko sveikatos idant szeiiny- 
na iszmaityt ir gerai i sza u k let, 
teipgi priguli garbe.

Daugeli tėvu grandžei sknn- 
džesi, buk neaplaiko prigulin- 
czios padėkos kokia jam prigu
li, o nekarta neaplaiko gero 
žodelio tiktai ižgirsta, buk tai 
“senio privalumas 
szeiinvna.

Sztai praėjusia
“Tėvo Diena.

apvaiksztinejome 
ant atmini*'

sutvėrimu už vyra, 
mirszkime, 

nuo

užlaikyti e

Nedelia pri
puolė “Tėvo Diena.” Bet ar 
daug nesziojo rože nnt jojo tė
vo atminties! Ne vienas pasa- 

“e, ka ezo apie tai mis- 
senis’ ir teip to nereika-

kys, —
)yt,
lauje!

Diena priesz 
pardavėjai

T ’ i

J I

4 4 
lady.

my old man!
>»

arba i ( my old SZV. JANUARIJAUS 
STEBUKLAS.

Mokinos Die
na” pardavėjai žiedu* aukso- 
rini ir kiti garsino ir primine 
idant vaikai nenžmirsztu moti
nos, bet apie Tėvo Diena, tik 
laikraszczei primine trumpai 
apie tai.

Sziandienine jaunumene vi
su sklypu mažai atjauezia pa- 
guodones del tėvo. Juk tai 
“darbinis jautis,” 
kei nežino kaip elgtis manda
giu terp žmonių, gerai mokytu, 
kuris tik geidže valandėlių at- 
sjlset malszei. Jojo nemokėji
mas pasielgti F(poniszkaiP pa
daro ji juokingu terp susirin
kusiu ju ‘ ‘ 
nesnes gentkartes.

Kada motina dirba namie, 
tėvas iszseme savo fiziszka ir 
protinius pajėgas ir ne karta 
kovdje su dieniniu duonute nes 
turi dirbti idant susilygyt su 
jaunesneis darbininkais idant 
nžlaikyt savo darbu. Jeigu ji
sai rūpintasi tiktai apie save, 
tai jojo kakta ne turėtu tiek 
riaukszliu, veidas butu links
mesnis, delnui nebutu teip pūs
lėti o-plaukai butu juodesni.

Tik tada, kada siūlas jojo 
gyvenimo trūksta, kada jau
nieji pasilieka vieni-sieratos, 
tada tai žodis “tėvas” būna 
jiems ženklyvesnis ir svarbes
nis, tada tik pradeda suprast 
ir paguodot jojo vardu, bet jau 
buna per vėlai garbyt jojo at
minti, kuom jisai buvo del juju • 
ir kiek tai paszvente sveikatos 
del juju o ir savo gyvastį idant 
jiems butu geriau 
gyvent ant svieto!

Guodokime
nes ant to užsitar- 

garbes nuo 
j niekados 

iszgirt ir atsimoket už josios 
meile ir jauslu, bet teipgi ne- 
užmirszkime apie tęva, ba nie
kiui jam neatsimokesime už 
geradejistes, kokioms 
teikdavo nuo 
gyvenimo.

Kokis tai mokytas karta pa
sako, buk tėvai, duodami 
mums gyvaste be musu noro, 
ne turi tiesos norėti nuo mus 
dėkingumo, nes yra privers
tais duoti mus užlaikima ir 
atsakomybes. Teisybe, bet kas 
isz mus gimė suvalei? Lenciū
gas gamtos suriszo visus slap
tingu siulu meiles. Todėl tėvai 
privalo vaikams duoti apgloba 
ir prižiūra, o vaikai savo tė
vams privalo būti už tai dėkin
gi, nes tolimesniam savo-gyve- 
nime reikalaus, ta pati nuo sa
vo vaiku.

Meile svietą pagimdė ir ji 
pripildė, meile ji užlaikys per 

' amžius.
Taigi neužmirszkime guodo- 

ti savo tęva ir mylėti ji tiek 
kiek motina, o lai amerikonisz- 
ki vaikai stengėsi vadyti savo

< i

kuris tan-

iszmintingos!” jau-

ir lengviau

motina-maitin-
to ja musu, 
nauje ant visos ; 
mus, nes negalime

mus’ap- 
pradžios musu

Vienoje lietuviszkoje para
pijoj Skulkino pavieto kunigas 
perklausinejo 
mo priesz 
nes komunijos. Ant mokslo lan
kosi kunigas isz S... kurs taja 
diena 
ežiu, 
mergaites kas tai 
moterystes, mergaite labai su
sima isze ir 
jog 
Sakramentu ir t.t. 
greitai kalbeli:

Luomas moterystes yra tai 
baisios kaukes* kurias turi pa- 
noszti per koki laika dnszios, 
del atkontejimo už papildytus 
griekns ir pasirengti in amži
na gyvenimą.”

Mergaite teip 
šakojo, jog 

negalėjo jai
tik kada užbaigt1, 

pataiso josios klaida kalboda- 
“Vaikeli! Ta viską ka 

iszpasakojai, tai ne luomas 
motcn’stcs, tiktai ezysezins.

Sveczias vos susilaiko isz 
juoko, patraukė prabaszczin in 
szali sznabždedamas jam: 
“ Apsimalszyk
Kas žino, o gal mergaite turi 
teisybių? Juk ne tu, ne asz. ne-x 
galime to žinoti, nes ne esame 
ne vedia!

Papasakojo mums szi atsiti
kima. pats kunigas kuris buvo 
atlankos taja parapija, ir žino
me, jog tai teisybe.

vaikus katekiz- 
priemima pirmuti-

pribuvo pas prabasz- 
Kada kunigas užklauso 

yim luomas

vietoje atsakyti 
luomas moterystes yra 

, tai pradėjo

i 4

baszczins 
traukti

nias:

ir

greitai iszpa- 
susiinuiszes pro

per-

sznabždedamas
prabaszcziau.

Užlaikymas prohibicijos Suv. 
Valstijosia kasztuoje gyvento
jams milijonai doleriu, o kaip 
pasirodo kasztuos da daugiau. 
Vietoje devynių milijonu do
leriu, ka valdže iszleidinejo 
lyg sziolei ant priverstino už
laikymo prohibicijos, tai val
dže dabar turės ižduoti ma
žiausia 25 milijonus doleriu ir 
mels kongreso idant taja suma 
paženklytu. O kad dabar ir ki
ti vastijei spiresi atmest pro
hibicijos tiesas kaip padare 
Najorkas, tai valdže bus pri
versta paženklyt daugiau szni- 
pu, bet klausymas ar tiejei 
sznipai pajėgs savo užduotis. 
New Yorko valstija lyg sziam 
lakui buvo tiktai 200 sznipu, 
bet dabar valdže turės padi- 
dyt skaitli ant tukstaneziu. 
Su prohibicije kas dien ar- 
sziau ir ar ne yra tai pirmuti
nei žingsnoi ant visiszko pra- 
szalinimo.

Girdėt buk gubernatorius 
Smith, kuris ant tiek turėjo 
drąsos, jog prohibicijos tiesas 
atmete valstijo New Yorko, ke
tina būti kandidatu ant prezi
dento 1924 mete.

Apskaitoma, buk Suv. Valst. 
randasi trileka 
niu ka turi 
mus.

milijonu žmo- 
savo locnus na-

>1 ■! ■ ■■■

KUR BUNA?
Paieszkaii mano dranga Jo

ną Sungaila 30 metu atgal gy
veno Shenandoah paskiau isz-
važiavo in Chicago, Ill. Paeina 
isz Kauno Red., Baseinu Apskr 
Kliukiu Kaimo. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso.

Jonas Simanavicz
233 B. St. 

Girardville, Pa.

ANT PARDAVIMO
Du lotai Port Carbon, Pa. ge

roj vietoj. 40 pėdu ploczio per 
116 ilgio. Parsiduos pigei.

Mat. Kurseviczia
26 E. South St. 

Mahanoy City, Pa.(48)
DUOKIT APDARYT SAVO 

SENAS KNYGAS.
Gal turite da isz Lietuvos 

brangu paminklą savo Mena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be Viražu. Prišiunskit 
pas mus, d *bus apdaryta in 
skūra ir bus gerępne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re
dakcija 4 ‘ Saules.n
bus padarytas puikei ir ge-

• /A U

o darbas

Neapolio katedroje yra szv.‘ 
Januarijaus relikvijos: szven- 
tojo galva iudeta Sidabriniame

hz ven-
*

Atvažiavimas in Amerika.
Jr? ' W ;•'■.? •' V f SK '■ • 1I.

Pranoszta, jog daugelis atei
viu, kurie keliauja ih Suv. Val- 

Įnde ir szventojo kraujas stik-įklijas isz ^aliu, kuriu metines 
, iliniame inde. Rolikvijorius Su 

krauju yra viename altoriuje, 
relikvijos su galva, yra kitame. 
Esantis stikliniame inde krau
jas paprastai yra sukepęs, siu 
džiuves, sausas ir pnjuoiles. , 

Szventasis Jan narius vvsku- v If.
pas pirmaisiais amžiais tapo 
nužudytas. Dabar kas metas 
toje katedroje per didžiausias 
szventeS, ypacz szventojo die
nojo, daroma iszkiĮminga pro
cesija: relikvijos su- krauju yra 
nenzamos prie to altoriaus, kur 

Kuomet 
altoriaus, 

kraujas 
pasidaro rau

donas, skystas, gyvas kraujas. 
Ir taip kas meta, matant tuks- 
tantinioms minioms. Ir taip 
nuo neatmenamu laiku. Seninu
siuose raszt uosė, pa v. J onas 
Pio de Mirandola. priesz 400 
metu ta pati raszo savo akimis 
mates.

. (linezyjo ta stebuklą, bet?pa
tys pamate, nebedrįso. Mėgino 

ir vieni 
rikintiems

v 1t

m.

nu žudytas.

yraz Szvent ojo gaIvn. 
prisiartinama 

.sukepęs, 
pradedu leistis,

prie 
sudžiovęs

minioms.

rasztuosė, 
M i randoIa.

kvotos iszslbaigė v • t i • iy’. . . .1..
kita artimu szali, ir jiems -paša-

vans nors viena mota Kanadoj 
Urba Kuboj. Jeigu jis randasi 
Meksikoj turi ten gyventi du 
tnetu pirm negu Amerikos kon-

s e JUOKAI

visaip ji iszaiszkinti, 
kitiems prieszinosi. T 
Tiosnnku iszaiszkinti, kad Die
vas per Szventojo Kentėtojo 
stebuklą žmones nori privesti 
prie iszganymo ir tikėjimo su
stiprėjimo. Galima tokiam aisz- 
kinimui netikėti, bet paties to 
'stebetino apsireiszkimo kitaip 
dar niekas neiszaiszkino.

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

I

MAHANOY CITY bus kožna Utnrnlnka
30 E. Centre St. ant antro floro.

Ofiso valandos: 9 ryte Iki 9 vakare.
RODĄ SUET1KIA DAKAI.

' • DAKTARAS HODGENS * 
Phlladelipbla Specialistas 

Užslseuejosia Ir Cbronisskn Llm» 
Eikite ten kur esate tikri kad gnu* 

aite tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
liszka gydimą, per daktare kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo manes yra 
gvarantuotas.

J algų esate silpni, nervlszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas sslr« 
dies* ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos* iszberimai, papuczkoa, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tee jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokus jums drūtumo, mit* 
rūmo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, Jalgu teip tai matykite ma
ne.

RumalUmas visokiuose padėjimuo
se, tejppgi isztlne ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą. , ;

Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, -sarmatlyvi, 
greitai pailstat, pikti, iszbliszkusls ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvais 
skausmas peęzuose, skausmas kau
luose, skansenas gerkleje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžtu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

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

TAMAQUA Daktaras Hpdgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tonais yra po 
No. 44 BROAD ST. Ofisos -valandos 
nuo 9 ryte iki 8 vakaro.

KVITU Knygele Draugystėms 4el 
Issmokejlmo ginigu UgtmU- 
ma - - - - 80c.

KVITU Knygels Draugystėms, del 
Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant 
pasirinkimu soc

. D. BOCZKAŪSKAS-CO.,
< •* a ^tsistw mA

A

nu rodyti va
žiuoti in Kanada, Kuba arba indulis jam užvizuos pasporta.

Kanada ir kitos artimos 
Amerikos szalys turi savo imi
gracijos instatymus, su. kuriais 
visi ateiviai turi sutikti ir jei
gu nesutihka gali būti depor- 
tuoti. ■

At k arto jaut, ateiviai gyvim- 
OS(‘ 

,1 rpaszy- 
ti inleidimo in Snv. Valstijas 
f.ik po vieno meto apsigyveni
mo toje szalyje, apart Meksi
kos, kuri szalis reikalauja d vie- 
ju metu apsigyvenimo. Dar tu
ri sutikti su visais Suv. Valsti
jų imigracijos reikalavimais 
kaip ir tie'ateiviai, kurie atva
žiuoja isz,Europos. Tik po pen
kių metu* 
■szalyse ateivis gali invažiuoti 
*in Suv. Valstijas nepaisant kvo 
tos. Tokiu budu, aiszku, jog 
ateiviai atvažiuodami in Suv, 
Valst ijas per kitas szalis nepro-

Icyta, jog ' jeigu in važi nos in
. — J. ' J1 - I i' ia •? a

Stiv. Valstijas,* sakykime per 
užpakal i nes duris, utiįUM pi a
kzalinti del isž^ibaiguslos# kvo
tos. Jeigu gimines arba d ra n-
gai tokiu atvažiuojttilc^iu atei
viu d uodą f tokius patarimus, 

papildotai papildo neiszpasnkyta 
skriauda, nes nntesz tiems žmo
nėms baisiausios nelaimes vie
ton pagalbos. Taigi pranoszta, 
jog laivakorcziu agentai kaiku- 
rioso szalyse, pataria žmonėms 
atvažiuoti in Snv. Valstijas per 
tokiu aplinkkelius, ir taip da
rant tie agentai parduoda lai
vakortes sulig neteisingu pre- 
lonciju, ir vertėtu toms szalims 
kur toki agentai randasi, po isz 
tyrinėjimu, juos nubausti.

Ateivis važi įlodamas i n'Ka
nada, Kuba, Meksija arba in 
pietines Amerikos szali, many
damas, jog isz ten jam lengva 
invažiuoti in Suv. Valstijas, 
klysta, nes daug lengviau ir ge
riau jeigu tiesiog atvažiuotu iri 
Suv. Valstijų uosta, isz savo 
gimtines szalies.

Tie klaidingai 
ateiviai mano, jog pasporto in- 
statvmai ir kvotos suvaržvmai 
nelieczia invažiavirna in Suv.

s isz kitu Amerikos 
žaliu. Vra teisybe, jog kvotos 

suvaržvmai nelieczia Kanados 
Newfound landi jos, Kubos,

Kuba,

Valstija 
s

IT

racijos instatymu

darni Kanadoj, Kuboj ir kit 
Am e r i k os sza I yse ga I i

apsigyvenimo lose

inol’ormuot i

H, 
Meksikos, cent ra Ii e 
Amerikos szali u 
szaliu žmones bet tas lieczia tik 
pilieczius tu szaliu ir tokius ki
tus kurie ten nuolatai apsigy
veno per pen kins metus priesz 
laiko kuomet praszo inleidima 
in Suv. Valstijas. Apart kvotos 
tu 
mot u

ir pietines 
ir netolimu

szaliu piliecziai ir penkių 
ap s i g y v e n e g y ve n t o j a i 

turi sutikti su paežiais imigra
cijos reikalavimais kaip ir tie 
ateiviai isz Kupopos. Tokiu bū
du, ateivi nelieczia kvotos in- 
statymas jeigu apsigyveno Ka
nadoj, Kuboj, arba kitoj Amo- 

mažiausia pen- 
Žinoma, ateivis

Kanadoj gaIi pra-

szalyjerikos 
kius motus. 
Kuboje ar 
szyti inleidima in Suv. Valsti
jas priesz užbaigimu tu penkių 
metu, jeigu jis gauna visu ant 
savo pasporto nuo Amerikos 
konsulio toje apielinkeje, kuris 
laikinai apsigyveno. Bet tokia
me atsitikime, jis priskaitytas 
prie jo girhimo szalies kvotos, 
ir jeigu kvota Jszbaigta jis ne
bus inleistas, taippat kaip ir lie 
kurie tiesiog atvažiuoja in Suv. 
Valstijas isz savo gimtines sza
lies. Yra ir kita-sunkenybe. A- 
merikos konsulis Kanadoj arba 
Kuboj neiszduos viza ant pas
porto del inleidimo in Suv. Val
stijas pakol ateivis neapsigy-

r"M

Gerokai atkirto.
Ponas 

szitos žuvis yra labai mažos’” nubaustas 
auksinu I bausme 

turhut norėtum gauti didžnve?
važiuoja tamsta ant Ledi

niu jnriii.

turgavieteje:

Tamsta už du

l * Bot
Užganėdintas.

Kalėjimo užveizda:

‘S I

I ai i

Vanduo.
— Ka, ar matote per, mik- 

kroskopa, 
gy viinelin 
vandens laszi

Taip

*

kiek tai mažyeziu 
talpinusi viename 
>! «

teveli, dabar su-
prantame, kodėl vanduo sznyp
szezia kada jisai verda.

——■ Esi 
szesziais doleriai# 

arba szesziornis die
nomis kalėjimo.

Pabusta: — Gerai, jeigu tam
sta man už mokėsi doleri, tai 
noriai pasiliksiu isztisa savai
te.

Paprastas būdas.
Ka asz turiu daryti su

sziuo laikrodėliu! Turiu asz ji 
delmone, 
sienos -

Nu ir kodėl sznypszezia ?' skrvnia — eina!

neina; pakabinu ant 
- stovi; indedu ji in

— rl ai tie gyvūnėliai cypia,| — Paprastas dalkyas: turi 
nes jicmiH yra per karszta. jj 11(»szioti toje skrynioje!

dingai daro, ir tie kurie jiems 
pataria taip daryti tik rpiveda 
juos prie visokiu vargu.
. Kas buvo raszvta, neturi nie
ko bendro su tais ateiviais, ku
rie atvažiuoja in Suv. Valstijas 
per Kanada arba kita szali su 
tinkamai uzvizuotu pasportu. 
Tokiame atsitikime, ateivis per 
žiūrėtas Kanados uoste, ir jei
gu inleistas, be jokios bėdos in- 
leistas in Suv. Valstijas. Ir tas 
pats su ateiviais, 
ja, iii Kanada per Suv. Valstijų 
uosta. Peržiureti Kanados imi
gracijos virszininko Suv. Vai-, 
stiju uoste ir jeigu inloisti turi 
tuoj važiuoti in Kanada.

Tik tie ateiviai atvažiuodami 
in Kanada gali praszyti nleidi- 
ino in Suv. Valstijas, kuriu pas. 
portas buvo Amerikos konsu- 
lio vizuotas, ir kurie priesz isz- 
važiuojant pareiszke norą va-- 
žinoti in Suv. Valstijas.

atvažiuodamas in 
Kilis Island (Amerike), negali, 
kuomet randa jog jo szalies 
kvota iszsibaigusi, ir jog jis ne
bus inleista in Suv. Valstijas, 
permainyti plianus ir praszyti 
in leidinio
žinoti in Kanada turi gryžti at
gal in szali isz kur atvažiavo.

—Foreign Language Infor. Service.

kurie važiuo-

Ateivis,

randa

in Kanada. Inva-

ROYAL MAIL
Greltan Tiesioginis Kelias Tarp 

NEW YORK. SOUTHAMPTON
IR HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu “OM laivu
OHIO* ORCA, ORDUNA* ORBITA

ISZ EUROPOS 
Troczia kleaa 

Hamburgt
Piliau 
Memol 

Kaunas

IN EUROPA 
Troczia klesa 
$103.50 
$106.50 
$197.00 
$105.15

$102.50 
$105.50 
$106.00

• $106.00

PACKET COMPANyT 
26 Broadway, New York,

arba pas vietinius agentus.

ROYAL MAIL STEAM

Baltic States Bankas
' • i $ ' h.

Lietuvos Finansų Ministerijos Korespondentas.
BANKO RESURSAI $1,700,000.00 

----- I------

* ■tri1

Parduoda Lietuvos Laisves Paskolos Bonus ir iszmoka »
nuoszimczius už Kuponus.

Priima depositus ir moka 4%, priskaitomus prie sumos S
1A—_ •„ —  T.'kas menuo. Depozitus galima prisiųsti ir per paszta.

Siunczia pinigus in Lietuva ir visas pasaulio szalis, su. 
pilna garantija, greitai, teisingai ir pigiai.

Parduoda laiva kortes kelionei in Europa ir isz Europos 
ant visu linijų.

Turi savo korespondentus - Bankus: Kaune, Rygoje, 
Vilniuje, Berlyne ir kituose Europos miestuose.

Baltic States Banke savo depozitus laiko New Yorko 
Valstija,r New Yorko miestas, Lietuvos Finansų 
Ministerija, Lietuvos Bankas, Lietuvos Kredito Ban
kas, Prekybos ir Pramones Bankas, Susivienijimas 
Lietuviu Amerikoje ir kitos instaigos.

Kad ir trupueziuka isz kelio, bet apsimoka kreiptis 
VISAIS BANKINIAIS REIKALAIS IN

BALTIC STATES BANK
I *

294 Eighth Ave. New York, N. Y.
Telefonas: WATKINS 2142. . *

Bankas atdaras kas dien nuo 9 ryte iki 5 vai. popiet. 
Subatomis - iki 7 vai. vakare.

A ■ W , ' • i! ' • K, ' ' ' I i J " .

New Yorko miestas,

B

I

I <

M m* m

■Rmm
VISI TAVO MVSKCLAI, VISI TAVO SĄNARIAI YRA BAISIAI

i H ■ ■, |

Po sunkaus
dienos
darbo

inrt

4■

I ' " t

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

r

M KANKYTI IR Sl STYRE.
Ne bandyk Juos priverstinai manksyti, ir traukyti, tuoml dar dau- 

I’atikek daugeliui tukstanczlui tautieczlti ir

Praszalink sustyrima
suskaudetas violas, tada jausiesi visai

nauju žmogumi.

ginus juos nukankysi.
darbo drangų, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM) 

suteikė jiems taip puikia ir greita pagelba. 
Balsamu smagiai t rydamas

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptlekoriu 
arba pardavėja, prislusk mums 35c., Ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus 
iszslusim buteliuką Baisumo.

The CENTRAL DRUG STORE* Ltd.
21 E. Centre St.* Sheniindouh* Ta.

Net ir kūdikiai
Ir yru taip legva visiškai iš galvos paša

pastebi!
Ijuti pleį|>l>^Ųjas. Tik kelis kartus panuui 
dojus

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją ^1.:^ 6 :  i  ji- --/i-
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.

pafito ženkleliais tiesiui į labaratoriją.

uto j us

galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio
. . - , A - - J

tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonlcp Ruffles savo aptiekojo Šiandie už G5c., arba prisiųskite 75c.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

-w-f

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK 
v •

visa pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorke

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in NewYorka kreipkitės in atsakajicziausia

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

Iszmainome ir siuneziame pinigus in 
pagal dienos kursą;
ant stoeziu ir suteikame nakvino 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.

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

Reikalaukite

Calutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAi, ATSIRAUGĖJIMAI, 

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,
GALVOS SKAUDEffIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu,

M

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus irszaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinio
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

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

S ' .11 .l'l ■ I ' ,„į
«
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Nelainx ir Džiaugsima?

— Terese
valandos, kaip

L
— Labai blogai, teveli. Ar 

nėra Tereses ?
— Nėra, vaikeli, 

bus daugiau
iszejo in szv. Jono Laterano 
bažnyczia. Kažin, ar pargryž? 
— dadure senelis su sunkiu at
sidūkso j imu.

— Taip, teveli. Pavietre vis 
labiau platinasi. Pasakoja kad 
jau pasiekusi net ir popiežisz- 
kus palocius ir daojusi net 
prie paties popiežiaus.

— In popiežiaus minus! — 
paklausė su pasistebėjimu se
nelis. Taip taip, srnertis miola- 
szirdystos nepažintsa ir jokiu 

neturi. Ima 
turtingus

Ir visos krikszezionvstes

Simus ir 
ir varguo

4

tvirtas vyras, 
metu amžiaus.

szv.

<4

I

SAULE

hIIi
jf
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D*
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DIDELE MASONISZKA PARODA WASHINGTONE. IIIHIIIIIIIHHIH'IIIIIHHIHIHIIIHHIIIHMHIIIHIIHHIIM HHMtf

varpais
girdite!

Szv. Tėvas

tėvo, Ale- 
vidutinio 

be dva-

rubežiu 
jaunus, 
liūs.
tėvas priesz ja negali būti be 
pavojaus. O kad Ponas Dievas 
ant musu susimylėtu, nes kas 
su Rvmu atsitiks, kada Pela- 
gijus 11. akis užmerks, jau apie 
tai ir suprasti negaliu.

— Ir az taip gi nežinau, tė
ve Carnoro, — atsiliepė vienas 

turintis per 40 
kuris urnai du

ris atidarė ir in kambari inžen- 
ge. — Labai blogai, pavietre 
kasdien vis daugiau auku ver
žia, ir jaigu permainos jokios 
nebus. Rymas netrukus paliks 
tik dideliu kapinynu.

— Del Dievo, nekalbėkit 
taip prasze jauna moteriszke, 
spausdama prie krutinės savo 
kūdiki.

— Skambina
Petro bažnyczioj! Ar 
Szv. Tėvas numirė!

— Numirė, numirė! atkar
tojo visi drauge, 
jau numirė!

— O Dieve, Dieve! — szauke 
Carnoro. Asz velvcziau savo 
gyvastį vietoj jo paaukauti! 

♦Ka« dabar.bus su nelaiminguo
ju miestu! Juoda srnertis jo pa- 
lociuose dabar yientik riogso, 
Longobardai priesz ’vartus, 
Ari jonai isz visu pusiu!

— Ar girdėjote, 
na ? suszuko viena
amžiaus moteriszke, 
sios inpuohis in kambari. Szv. 
Tėvas, dievobaimingas 
jus numirė. Džuma ji nuskynė. 
Dabar jau mums jokios pagial- 
bos nėra! Dar 
Ryma palieku, nors tėvelis; 
nežiūrint ant mus praszymn ir 
pasiliktu, kad tos ligos pasi
likti auka ?

— Alena pasiliks ežia ir tu, 
Teresa atsake tvirtai senelis. 
Taip ežia, kaip ir visur, Die
vo, rankose pasiliekam. Rymo 
likimas yra musu likimu.

— Ale pavietre, 
vietre...

— Jei Dievas taip 
teip valdo, tai ir kur kitur bū
dami nuo jos neiszbegsim. Ale
nos vyras ežia sau turi duonos 
kąsni, ale ateina Gabrijelius, 
jau asz jo ir žingsnius girdžiu.

Ir isztikro ant slenkamo pa
sirodė juodaplaukis vyras, ku
ris, pirmiausiai pasveikinės se
neli, o po tam moteriszke in kū
diki, tarė:

— Jau asz matau, jog apie 
viską žinote... Tai ir dievobai- 
mingasiš Pelagijus puolė au
ka, žmonija jau paskendus rau
dojimuose. Visur matyti žmo
nių burius vaitojanezius, tarp

Pelagi-

sziandien asz 
nors

te ve, pa

nori ir

kuriu ir vežimai be jokio per- 
stojimo su numirėliu lavonais 
tik važuojd. Kur tik akim pa
žvelgsi, visur tik lavonai ir la
vonai.
mas.

————

praszneko Alena, prisiartinus 
prie vyro ir pasodinus ant jo 
keliu kūdiki. Nors valandėle 
buk tu kantresnis: asz tau nors 
pieno stiklą aineszrtr.

’^evelio ausis dagirdo tuos
J i V IL- - ' ,!> „

Liūdnas labai regeji-

Vargingas Gabrijeliau,

f . T

žodžius.*
—* Eik Teresa, atsikreipo 

prie dukteries. Dideliame sk vi
riniam# maisze yra dar trupu- 

, lis vyno, atneszk, visi drauge

h

iszsigersim, gal mums tada

asz tuos

kiek nors ir jialengves.
2.

Naujas rytas Ryme iszbudo 
ir vėl ant giedro dangaus sau
lute užkaito. Ale sziadien gat
ves tuszczios jau nebuvo, prie- 
szingai prisipildžiusius neap
matomomis žmonių miniomis.

Senelis Carnoro ir ta diena 
vėl savo stubelej sėdėjo. Apie 
jin sukinosi Teresa.

— Ar negirdi ant gatvių to 
riksmo? paklauso senolis. Kas 
ten galėtu būti ?

— Jau nuo seniau
riksmus girdžiu atsake duktė 
ale nežinau, kas ten butu. Rasi 
žmones ant 
taip kaip anuose metuose laike 
bado, kad senatorių turtus isz 
palociu ploszti, nes visi sena
torei apleido miestą. Jei var
guoliai jau turi, mirti, taip pri
valo priesz smerti nors svoeziai 
pavalgyt ir 
žius numirė, tai jau'ir visa 
tvarka prapuolė. Norecziau ant 
galo, kad Alena su kūdikiu jau 
pareitu.

Tuo tarpu pasirodė Alena su 
kūdikiu ant 
atsiliepė:

— Ar žinote, 
siliks popiežium!

— Ka? Grigorius?

gatvių susirinko

atsigerti. Popie
tei

ranku ir tuojans

Grigorius pa-

paklau
so Carnoro ir saldus nusiszyp- 
sojimas ant jo lupu atsirado.

benediktinu 
op?itas? atsiliepė ir Teresa.

, dievobaimingasis 
szventas Grigorius, 

kaip jau ji žmones sziadien va
dina pridūrė Alena. — Gabri- 
jelius-gi dabar iszejo in mies
tą idant tenai apie tai daugiau 
ko dasižinoti. Neatbūtinai jis 
parnesz nuims artimesnes ži
nias.

— Jei opatas Grigorius po
piežium pasiliks, viskas ant ge
ro dar galės pasibaigti kalbė
jo Carnoro galva linguodamas. 
Instabus dalykas, 
visiszkai nemisliju. 
vienatinis žmogus, 
ka gali but tvirta, kad sziuose 
persekiojimu laikuose valdyti 
Kristaus Bažnyczia. Grigorius 
visus apmalszins ir visam svie
tui ramybe sugražins.

Vėl durys atsidarė ir Gabri- 
jelius iszbales ir drebantis du
ryse pasirodė.

— Na ir kas ? 
svkiu.

— Duokit man atsikvėpti, 
sanariai dreba 

pats nežinau 
esu.

— Kas atsitiko, 
brijeliau 1

— Antanas, 
ris dar vakar drauge su mu
mis gere vyną, kuris visada su 
savo sveikata buvo pasitikin
tis, asz jin maeziau ant vežimo 
visai persimainiusi, 
nau; jis pereita 
ant kapiniu vežiojo.

— Antanas, toksai 
vyras, nuolatos linksmas!

— Vakar dar sveikas ir 
tvirtas, sziadien jau szaltas ir 
ant moru! Baisybe!

— Asz bueziau pribuvęs kal
bėjo Gabrijelius kad ne Antri
no iszveizda. Visiszkai susi- 
maisziau. Bueziau su džiaugs

imu szirdyj pribuvęs, nes sena
tas, žmones ir dvasiszkija vien
balsiai iszrinko popiežium be
nediktinu, opata.
balsus ir kliksmus: Lai gyvuo
ja popiežius! Lai gyvuoja Gri
gorius!

Visi nutilo, o Canjoro isz- 
kele auksztyn rankas ir tarė:

Padėka vok i te Dievui, valke
lei kad davė mums toki gera ir 
szviesu piemeni.

— Lai gyvuoja Grigorius! 
Lai gyvuoja popiežiuj! vis la
biau balsai skambėjo ant gat
vių.

— Lai gyvuoja Grigorius! 
suszuko ir Gdbrijelius ir nuo 
kėdės paszoko.

Visi jau pamirszo ir apie pa
ežiu pavietre baisu pavoju ir 
naujas vilties spindulėlis in vir

■ — G ri gorius

— Taip, 
Grigorius, i

asz apie ji
Yra tai 

kurio ran-

paklauso visi

man
visi mano

♦

, nei 
kaip dabar asz

sakyk, Ga-

o Antanas, ku

vos paži- 
nakti lavonus

tvirtas

Ar girdite
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.r i ii J I t ■ A1. k

Sveczias vidurnaktyje skam
bina. Už valandėlės ateina ko
telio tarnas ir klausia, ko 'sve
czias geidžia teip vėlybam lai
ke.

— Szalta ežia pas jus kaip 
szuns būdoj — sako sveczias. 
— Ar negaueziau ežia in lova 
ka nors del stisiszildymo!

— Kad, ponuli,
nevalia... kibą per užpakali...

— Man vistiek, per užpaka- 
ar per pryszaki, bile tik

f
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pus mus tas i

greitai!
— Na, tai asz 

siu.
Už puses adynos

jau parūpinI

Anksti ryta in Vandorgrifta 
atvažiavau, 

Daug j)agi‘dusiu maeziau 
Ir mergicas isztyriau 
Geras turiu pagirti, 
O bjauros pabarti.

Randas czion ir patogios, 
Nes džiudžika szoka be pa

liovos, 
Su girtuokleis užsiduoda, 

Doroms save nuduoda.
,Szirdeles, mergeles pasiliau

ki t, 
Su girtuokleis neszposaukit, 

Atsistoja prie baczkutes, 
O ir stiklelio munszainutes, 

Geria pakol bėga, 
Mergeles, už tai jum didele 

geda, 
O gal jus tevelei teip mokino, 
Ar svetimi jus pripratino. 
Gaspadine pradėjo jas iszba- 

rinet, 
Su szluota laukan iszvarinot, 

Czionais jums ne vieta, 
Juokinti dora svietą.

Nieko sau isz to nedaro, 
Jog dora motete jeis bare, 

Pradėjo darkytis, 
Viena kita stumdytis, 

Sztai Baltruviene ir atėjo, 
Taja batalije paregėjo, 
Pradėjau jeises kolioti, 
Ir per szonuS koezioti. 

Kada mano koeziola pamate, 
Po stalu sulindo kaip gyvates, 

Ant to pasibaigė viskas, 
Nes da turiu ir kitas. 

Geriau szirdžiukes pasiliaukit 
Ir teip daug nekvailiaukit, 

Nes visas jau surasziau, 
Ant kito kailo pasilikau. 

O kada vela pribusiu, 
Per szonus gerai užduosiu 

Turite laiko pasitaisyt, 
truputi apsimalszyt. # * *

Isz czionais iszkeliavau, 
Ba net Szv. Ludvike atsistojau 

Ne toli upes dideles, 
Prie storos moterėlės, 

Kur jauni vyrukai susirink-

..

suvažiavo daugeliDraugyste Shriners’u turėjo savo sejma Wasliingtonc 
delegatu ir draugu isz visu szaliu Suv. Valstijų. Prezidentas Ilardingas pasveikino 
tus. Ulyczios buvo puikei papuosztos. Ant paveikslo matome pasveikinimo ženklas kuri ap- 
szviete tukstanezei elektrikiniu lempukiu nakties laike. Slirinerei yra szaka masonu drau
gi įves.

su szirdis insigavo.
Alena— Juk sveika, Alena, ir tu, 

teveli atsiliepi' Gabrijelius.
— Ęegsiu in szv. Andriejaus 

kliosztoriu,

jau negalite dalyvauti.
ir gana! — atsake

II int kurio<

(įdega -
J

idant ten Grigoriu 
nauja, popiežių,
Lai gyvuoja popiežius!

Gabrijelius tuojans atsirado 
ant gatves, tarp siubuojaneziu

pasveikinti.

— Eisiu 
senelis.

— Tu teveli ? — paklauso su 
nuostaba Alena.

negalimas— Tai

gatves, tarp siubuojaneziu 
miniu, kurios be paliovos vie
non krūvon trauke ir skubino
si prie szv. Andriejaus kliosz- 
toriaus.

3.
Visas Rvmas baimes ir smer

ti es miestas bėgy j vienos nak
ties persimaino in miestą links
mybes ir gyvybes. Vietoj veži- 

viso miesto
buvo pamatyti 

tik tylinezius žmones 
pilnus vilties 
Taip kijip bažnyczios 

viso

liui vietoj lavonu 
dalyse galima

vienok 
ir džiaugsmo.

i sz kil
mingoj szventej viso miesto 
gatves buvo iszpuosztos kviet- 
koinis vėliavos
plevėsavo, beveik 
pa p uoszt i brangiais

benediktinu opatas 
vienbalsiai likosi

szauktas krikszezioniu tėvu ir 
kuris nuo to urėdo
n orėj o p ra s i sza 1 i n t i, 
in Ryma, ir pirmu 
reg i m a Baž n y cz i os

ant mum tik 
visi namai 

divonais.
Grigorius 
kuris a p-

slaptomis 
pargryžo 

kartu kai]) 
galva, isz- 

tarė pirma Dievo žodi.
Kad priesz pora nedeliu die

vobaimingas zokoninkas dasi- 
girdo apie senato ir dvasiszki- 
jos užtvirtinimą didis liūdnu
mas ji apėmė ir jokiu bildu sa
vo gyvenimo nenorėjo su szv. 
Petro sostu sumainyti. Dar ta 
pjtczia nakti

M au rieji u i 
idant jis 
tvirtintu.

riui

pecziu ta valdžia pasiim- 
Tuokart Grigorius persi-

atliktas

iszsiunte cieso- 
pasiunl inius 

jo iszrinkimo nepa- 
Ale rymionai kurie 

beveik po prievarta dievobai
minga vyra parsikvietė, su tais 
dalykais gana buvo jautrus pa
siuntinius, suėmė ir praszo Gri
gorians kad neatbūtinai jis ant 
savo 
tu.
redes iszbego isz Rymo idant 
vienam, atsiskyrus nuo svieto 
tarnauti Dievui.

Rymionai vienok ji ir girio
se atrado ir tokiu budu Dievo 
apveizdai turėjo pasiduoti. 
Pargryžo in Ryma in ta nelai
minga miestą kuriame vis dar 
pavietre siautė ir kasdien nau
jas aukas guldė.

— Didelis darbas
Grigoriu in Ryma parsikvietė 
pasakojo Gabrijelius viena va
karu suvargusiam seneliui 
Caru o.

— Dėkui Dievui atsake se
nelis su džiaugsmu. Kad būtu
mėm Grigorians neteko, 
kas ant nieku butu nueje.

— Ir negana tarė Gabrije
lius, jog apturėjome ta szven- 
ta vyra ale jis tuojans griebė
si už darbo idant Dievo rūsty
be nuo musu miesto nukreipti. 
Rytoj prasideda didele proce
sija ir visi kurie tik nuo pa
vietres liko ims dalyvuma: ku
nigai zokoninkai vyrai mote
rys turtingi ir vargszai maži 
ir dideli.

— Kodėl man ankseziau apie 
tai nepasakote? skundėsi sene
lis ir asz bueziau prie to iszkil- 
mingo apvaikszcziojimo pri
sidėjęs.

— Kam teveli? — insimai- 
sze Teresa tokioj senatvėj juk

suvargusiam

vis-

iki Tiberio

daiktas, 
teveli — atsiliepė Teresa. Tik 
atsimink gerai neperseniai ne- 
pajiegei daejti ir 
tiltui.

— Tos senos kojos nusiszyp- 
sojo senelis tikrai jau netvir
tos ir serganezios ale dar syki 
jos man turi patarnauti. Jei 
jau tokia. Pono Dievo valia tai 

jau bus
Juk ir jus ten busite

ir paskutinis

kuriame kūdikis

tegul 
kartas, 
vaikeliai ?

— Imsiu savo mažiuko ant 
ranku toro Alena ir pasižiurė
jo in lopszi 
miegojo.

— Asz teveli nuvesiu, kalbė
jo Gabrijolus, mano drūtas 
Iietys ji 
o kiekviename 
leeziau dar ir paneszeti.

— Atslinko ant galo laukia
moji iszkilminga diena. Visas 
Rymas nuo kraszto iki galui 

buvo papuosz- 
tas, o dievotu žmonių būriai 
tik šlubavo gatvėmis.

Amžino miesto visi klioszto- 
riai savo vartus atidarinėjo ir 
dievobaimingi seneliai ir jauni 
zokoninkai 
tarp muru 
iszeidinejo ant 
iszkilmingame

Prie zokoninku prisidėjo 
svietiszka dvasiszkije o po tam 
visi kiti žmones praszydami 
Dievo 
mylėjimo.

Apsuptas 
skaitlinga dvasiszkija, stovėjo 
naujai iszrinktas popiežius ir 
žiurėjo iii praejnanczius burius 
savo aveliu. Urnai garbingo 
Dievo vyro veidas nuszvito, 
akys, kurios pirmiau buvę nu
liūdusiomis, pakilo in aukszta, 
ir taip be jojdo susi krūtini
nio auksztyn nepaliaudamas 
žiurėjo.

Mato aniola — pradėjo vie
nas kitam kalbėti.

Ale kad popiežius savo akis 
atsuko vėl ant žmonių, akys jo 
susilaikė ant mažos žmonių 

susidedanezios isz 
patogios ♦. moteriszkes 

su kūdikiu ant ranku ir drūto, 
jauno vyro, laikanczio ant ran
ku seneli.

— Kas tai yra? kaip užsiva- 
dinate? — paklausę su mieste
lin popiežius ir pamojo ranka-

mano
gales gerai prilaikyti,

atsitikime ga-

kuopuikiausiai 
o dievotu

nuo keliu
pragyveno dabar 

miesto gatvių 
ėjimo dalyvau-

motu

ti.

žmones
mielaszirdvtes ir susi-

kardinolais

krūveles 
jaunos,

no viltis priesz aukszcziausiojo 
sosto atrado mylista. Priesz va
landėlė, ten, pakalnėj, maeziau 
aniola, kuris karda in maksztis 
paslėpė. Dievo rūstybe likosi 
permaldauta ir juodoji džuma 
Ryme jokiu auku jau negales 
sau gauti.

Senelio akvs kuo toliau tai
vis labiau pražiurinejo.

— Grigorius
lomia 
szventas
Bažnyczi os pa raina

kalbėjo paty-
— Grigorius 

Pono, 
moles lo

senei u i 
isz r i ūktasis

F

szviesa, jo vardas bus nemirti
nas.
spindulys tamsoje pasirodė, per 
tai jis per visus amžius bus at
mintas ir visados su linksmybe 
apie jin žmones kalbės! Pa
laimink mane, palaimink, szven 
tas Tėvo, kol dar akimis matau 
'kol dar neužsimerkiau!

iszkele savo ran- 
Alena puolė po

Mums jis, kaipo saules

ineina vėl 
tarnas ir sznabžda sveeziui in 
ausi:

— Tuojans, ponuli, ateis!
— O, po szimts velniu, ar tu 

girtas, kvaily — szaukia su
pykęs sveczias! Asz visa pus- 
adyni laukiu atneszant, o jis, 
bjaurybe, atėjės, lyg ant juoko 
pasakoja, kad pati ateisiant!

— Juk asz ja, ponuli, nepa- 
kelcziau — teisinosi tarnas.

— Ka! bonknte degtines ne
pakeltom, tarė! — bara jau vi
sai i n pykęs sveczias.

— Kaip tai ? Ko tamista, po
nuli- gerailejau, norėjai! Deg
tines ?

— O tu, asile, ko mislijhi!
— Perpraszau, ponuli, tai 

buvo. klaida, 
Tudjaus atnesziu degtine!-

Baisus grūmojimas.

nesupratimas.

l»

Vaikas 
dar syki

(in kurpiu): Jeigu 
tamsta iszdrisi man 

kratyti už plauku, tai nusipirk
siu tepalo plauku naikinimui ir 

galva juomi isztepsiu.
Tuomet tamsta turėsi — szpy- 
ga. .

a— ■ ■ ',~l: ■, 1, . . ■... rasai'

Grigorius 
kas, tuokart 
piežiui prie kojų szauke:

— Ak, palaimink ir maža kū
dikėli!

Grigorius antru kartu iszke- 
le savo 
drauge su
krikszer^opiij. pakdmini- 
ma.

Su dideliu sunkumu, palikes 
be jokios sylosj Carnoro pakele 
savo ranka,
žiaus ženklą ant saves padaryti 
bet deszine tuojans in szali nu- 
.szlijo ir 
galva,

rankas ir diedukas 
anūko gavo nuo

kad szvento k ry

balta, kaip balandis
susi ūbavo- ant Gabrije- 

liaus ranku. Szv. Tėvas jin per
žegnojo ir duszia Carnoro nu
lėkė priesz Sutvertojo sostą.

Gabrijelius mirusi seneli nu 
nesze namolei. Paskui jin verk
damas ėjo Alena ir Teresa.

Vakare prie mirusio senelio 
susirinko kaimynai,
lis buvo visu guodojamas. Nuo 
nekurio laiko juk jis tik vienas 
ne nuo džumos, ale naturalisz- 
ka smerezia numirė.

— Grigorius, szv. Tėvas, prie 
jo buvo! Grigorius jin palaimi
no kalbama buvo visur. Grigo
rius atsigabeno ir sugražino 
Rymu i ramybe ir iszmelde pas 
Dieva, kad ta nelaime nuo mus 
fniesto atitolintu!

Potam dardlgus laikus žmo- 
l’yj *nes vieni kitiems pasakodavo 

apie Gabrijeliu ir Alena, kaip

ir

M

visa

n Nuvyk skaus- Fl mą Salini II Raila* petys, mea* 
lungilkis trauky-

I mas muskulų, il- 
B n a ryt m sąnarys—
• visuomet yra drau-
• gaiš didelio ftaas*

nūs truputį "

Ir

nes sene-

ų apie laimingiausius, kurie pir
mutiniai nuo szv. Tėvo palai
minimu apturėjo.

Kad kartais Grigorius 1 ir 
bepriguletu prie tu auksztuju 
vyru, kurie savo dvasia kaipo 

visame sviete isz-paczetimi
— Asz esu Gabrijelius Ver- bpaude atsižymėjo, tai jau tik

celli, o tasai senelis yra mote
ries tėvas, Carnoro, senas bal
konus, gyvonants arti Tibero 
tilto. Jis sziandio buvo višai 
nuilsės ir sumankęs, ale užsi
mano neatbūtinai tame ap- 
vhikszcziojime dalyvauti.

— O kad Dievas jam laimin
tu! — tarė Grigorius, žiūrėda
mas in seneli.

Carnoro,
žiaus baisa, akis atvėrė.

Pavelyk, Gabrijeliau, 
atsiklaupti — praszo su 

susijudiiiimu — stosime prib- 
szai aukszcziausia savo pieme
nį ant žemes.

— Na,; no

iszgirdes popic-

man
• į

tarė Grigorius, 
uždedamas savo ranka ant ąb- 
tielio* galvos. Nusiramink 
Carnoro, taVo Akėjimas iy ma-

1

Tačiau patry- 
Jk au* truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamo* vietos skausmas bus 
greitai pabalintas. raia-EspeUeris ir 
•kasama yra arirtbi ariaftai. Nusipir
kite jo bonką iiandien rSBHMHO 
pas savo aptiokoriu— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Uare 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RKHTEt A CO. 

104-114 Seutb 4U St. BfUdnuN. Y.

<w

y ienos Grigorians bažnytines 
giesmes užtektu, kad jin amži
nos garbes, nemirtinu vainiku 
apvainikuoti. Ale to giedojimo 
Įižvedimas butu tik vienu Gri
gorians darbu, vienok jis daug 
daugiau ir daug geriau ka bu
vo padaręs, nes galim tik susto
ti r paihislyti ant szv. Tldenfon- 
so žodžiu: “Antana diovobai- 
tningu gyvenimu, Ciprijona
kalba, o Augustina iszmintimi 
'popiežius Grigorius pernuksz- 
tino.M

Šūde.
Tvirtina Žioplaite, buk

tave Lopszis sumusze lazda. Ar 
turėjo kokia priežaste ?

— Ne, ponas sodžiau, 
turejopįi lazdų. M

davo
Kur per naktis besibaladavo, 

Ant ko gaspadorius nesutiko, 
Už tai ji nelaime paliko.

Negana to, kad peiliu grasino, 
Bet da ir in suda pavadino, 

O kad pinigu neturėjo, 
prie pacziules prigulėjo.Ba

O toji bobele, stora kaip sta
tine, 

Priek tam menka gaspadine, 
Savo vyra paniekineja, 

Su kitais ant jo užpuolineje 
Jog nebagas vietos ne turi,
Su baksuku sau vietos žiuri.

Gana jau su vyru-lepsziu tokiu, 
Jeigu negali iszvaryti gir

tuokliu.
Žmogeli paimk drąsą, isz- 

varyk visus, 
Taisės bjaurybes niekus 
Pasiszauk in talka mane 

Poni Baltruviene,
O asz jiems padarysiu balu, 

Jog net szoks ant stalu, 
Na-jo, 
Vaikine!

I 
nes

# e #

Sztai man moterėlės gromata 
rasze,

Ir vyrams perskaityt praszo, 
0 ji ji teip skamba

Sztai ka josios bumba:
Vyrai, isz musu nesijuokit,

Savo dantų nerodyk it, 
J<isu dantis karmazino, 
Kas pamato tuo pažino

Su jausmu godones 
Mabanojaus ponios!”

Valgykloje.
— Tarne,* 

“roast beef” ne truputi neik ve-
• i1 SiMi ',į ii i"1 i

Džiaugkis, tamsta 
jisai dnl' nedvokia.

(t

t

pia.

kodėl sziszai

J kad

ŽMOGAUS PLAUKAI TAI 
PUIKIAUSIA DOVANA.

Kam duotis nupliktie! Mes 
tyrinėdami per 30 metu, iszra- 
dom nauja būda kuris sulaikys 
ju slinkimą, vieton iszpuolusiu 
ataugins naujus. Szitos gyduo
les yra geros del vyru ir mote
rų. Rodą dykai. Raszykit bile 
kalboje sziandien pas

Dr. BRUNDZA CO., Box 9
Broadway and So. 8-tli St.,

Brooklyn, N. Y.
P. S. —Priežastis visokiu li

gų tai užstojimas, užkietėjimas 
viduriu, nerviszkumas ir gal
vos skausmas.—

Naujės būdas gydymo dykai. 
Pradže gydymo už keletą štam
pu pasiusta bus per paczta už- 
peczetinta; szimtai tukstaneziu 
dekavoje už pagelba.

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant MHiinu laivu 
Vienatinis vandeniu keliat Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas persėdimas Southampton*.

Lietuviai ypatiszkai lydėti
In Hamburgą 3 k lesa |103.60 Kare* 
Piliava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcxiansl laivai pasaulyje. 
Informacija* apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienaa jusu mieste ar apieUnkeje. 
CUNARB LINE, 
25 Broadway, 

New Port,

1

B
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sutverti pa
de! serga neziu 

Sei-

kasiu susirinkimo Skrantone 
bus apsvarstyta 
szelpini skyrių 
ir sužeistųjų anglckasiu. 
mus atsibus 26 szio menesio,
kuriame dalibnus distriktai 1, 
7 ir 9. Ant sejmo teipgi bus in- 
neszta idant spirtis deszimta 
procentu daugiau nuo darbda
viu, bet apie tai 
unijos tyli.

— Gubernatorius 
daktarui Biddeliui isz Ashlan
do ligonbutes idant atsitrauk
tu nuo dinsto, ka senukas dak
taras ir padare, o jojo vieta ap
ėmė daktaras Barr. Daktaras 
Biddelis dabar a pleiky s meti
nes pensijos $12,000, turi jisai 
suvirszum 60 metu ir per laika 
savo buvimo 
bnteje padare suvirszum 
tukstanezius visokiu operacijų.

— Terp 297 aplikuotu ku
rie aplaike ukesiszkas popieras 
Pottsvillea sūdo buvo pana Ma
re Nolan miniszka Daniele ir 
kunigas Kozmas Gobcczevas 
isz Shenandoah kaipo ir kun. 
Jonas Miczkevicz isz Coal Dale

— Bnczeris Franas Sklaris 
baigė statyti puiku garadžiu 
užpakalije namo del savo pui
kaus Nash automobiliaus, ku
ri tikisi aplikyti už keliu die
nu.

virszininkai

paliepė

Ashlando ligon-
25

stoti Lakc- 
laikas idant 
vietoje butu 

del pasažieriu

k a syk losi a 
Gvdosi

— Badai Readingo geležin
kelis statys nauja 
side. .Jau didelis 
teip ženklyvoje 
didesne stotis
kurie atvažiuoje in taja vieta.

— Antanas Amileviezius, 
434 E. Mahanoy avė., likos su
žeistas Staniklio 
per nupuohma augliu,
namie po prižiūra daktaru.

Po visa pavietą miestai 
jau pradeda mgoti ant stokos 
vandenio isz priežasties mažai 
lietaus. Musu mieste da yra už
tektinai, bet reikt' czedyt ir be 
reikalo nelaistyt, nes teip gali 
būti kaip'praejta meta.

— Seredos rvta £
cento bažnyeziojp (Jerardville 
kun. Valancziunas suriszo maz
gu moterystes Juozą Drabni isz 
Mahanojaus su pana Helena

į *

v. Vin-

Mah ano jaus
Galenbiauskiutp isz Girardvil- 
les. Jaunavedžiams 
sesuo jaunavedės
Juozas Matulaitis. Svodba ai 
sibuvo pas

patarnavo
Petronėlė, ir

nuotakos tėvus.
Jaunavedis yra sūnūs p Drab- 
nienes isz Mahanojaus.

• f Kun. Monsignoris 
McGovern, 

v.

Eran- 
prabasz- 

Patriko bužu vežios 
va-

ciszkus 
ežius S 
Pottsvillej, mirė Utarninko
kara, sirgdamas kelis mene- 

turejo 70 metu
sirgdamas 

sius Velionis 
amžiaus.

— Garnys paliko Willia- 
mui Stinskiui ir paeziulei dvy
nukus isz kuriu vienas Ino mi
re.

— Aptiekorius Milius jums 
patarnaus visame, nes jojo ap- 
tiekoje gausite visko ko tik rei
kė del ūžia i kimo jusu sveika
tos.

paliko

automobiliu
agento Szukaiczio kuris

— Kunigas Czesna pirko 
puiku Franklin 
nuo 
dabar užsiima tuom bizniu.

— Seredoje. atsibuvo lai
dotuves a. a. Marijonos Pocziu- 
konienes.
vos draugijos, prie 
lione prigulėjo, 
dotuvesia.
• — Bronislava, 

sugryžo

Drauges Kažanczia- 
kurios ve

dai i bavo lai-

dukrele 
Jakszcziu, sugryžo namo isz 
Ashlando ligonbutes po pavo
jingai operacijai. Pana Bro
nislava jauezesi daug geriau ir 
neužilgio visiszkai pasveiks.
SVARBUS SUSIRINKIMAS.

Lietuviu Mainieriu Lokalas 
No. 1500 turės svarbu susirin
kimą Ketverge, 14 d. Juniaus, 
7 vai. vakare, ant mokslaines. 
Visi sąnariui privalo pribūti. 
Per paliepima Komiteto. (48)

ANT PARDAVIMO.
: Farma 45 akieriu, geri na

mai, tvartai ir sodas, aidi plen-
Bandasi tarp Tamaqua ir

Lake Side. Atsiszaukit pas,
to.

Isz Shenandoah, Pa.
J. Kondzis, 

likos nubaustas

—
Pranas 
kuris

1$)W mete ant 20 metu in kalė
jimu už užmuszima savo 

pasikorė 
praejta

met u

užmuszima

32

v u z
paežius Turkey Run,
Filadelfijos kalėjime

Graborius Minkevi- 
lavona pas jojo 

North White uli-

subata. 
ežius ;
motina, 
ežios.

atveže
, 13

Pranas Petruszkeviczius 
J uozas Zuszkeviczius, 
įlas Uzikeviczius visi isz Mont-

Barna-

Paminklai del žuvusiu kareiviu
> i & 
$ S t ?;>y 

į*'

¥ P

SAULE________________________________________________________

Lenkėsi teip lengvai
f

t tJAW

karinu ir Jonas 
Island, City

Sadauckas isz
kuris lankėsi pas 

Potruszkevicziu, 
automobiliaus 
Brandonvilles. 
ežius norėjo

likos sužeisti 
nelaimej<‘ arti 

Petruszk(‘vi- 
iszsukt isz kelio 

troko ir trenkė in
smarku trenksmą likos visi su
žeisti daugiuose nuo sijk-ulto

stulpą. Per

daugiaaše 
stiklo. Czikt'viczius ir Zuszke 
viržius likos nugabenti in Asli- 
iando ligonbuti.

— Vincas Karvojus 
nantis tint Heights likos sužeis- 

No. 4 kasiklosia.
Ant Kast (1en1re uliczios 

k tiri u 
name nioteriszkes 
mvnai labui 
kaiminystejr isz priežasties jo
kios pasielgimu. Drūtis eksplo-

tas Packer

ant riu

gyva-

kylo eksplozija 

įiegeidže
kurios 

turėti
kai-

.

O
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Arti' iaa iiSir

Washington, D. C. — Kares 
departamentas iszrinko szito- 
ki paminklą kuri pastatys ant 
kapo kožno 
sviriinrj(‘ karoję Fraucijoi, su 
tam tinkamu paraszu.

ATKimt kaip ir jusu koja
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žuvusio kareivio

* 11 Imtus.

rp

yra. padirbtivvrszai

Teipgi ir
ilgi bataiy >

>

,»

kulnu, 
nauji

kita karta kada pirksite.
“U. S.

drūtuma.
Baltus 

padai. 
Kulsziu, 
“U. S.

a

. United States Rubber Company ..

szitu nauju “ 
kad butu juodi padai ir kad butu ant ju

teipgi drueziai kaip ir 
Drueziai padrutinti visur — užpakali 
letenu ir prie kojų pirsztu.

teip-pat yra padirbti kaip ir szitio 
trumpi batai, padirbti del ilgio nesziojimo.

Jeigu nesziojate ilgus ar trumpus blitus

didumo, isz 
Pas priduoda didesni

praszykiti
J’emykite y 

ženklas./

VJG

1 1

.. > »
Z,

'j

Drucziausis gumas nau 
dojamas del szitu batu

Jeigu pirksite nauja pora batu, tai pirkite “('. S. 
rremykite ant juodu padu!
Padaryti isz drueziausio gurno.
Szitas ilgai nesziojantis gumas 

kaip ir jusu koja.
Padai teipgi yra

lenkusi teip lengvai 
Tas reiszkiu vyguda del kojų, 

padaryti extra didžio
franto, prie szonu ir užpakali j.

Ne butu tai žydas.
razbaininkas žida 

einanti ir paszau
Uszklupo 

ęyrrioje, kėlu 
k i:
(Y

Atiduokit* žyde pinigus 
ha tuojaus tau padarysu gala, 
jagune atiduosi!

A j vėl! Asz ponui 
duosu ahliga, ponas razbainin- 
ke.

<

bledes betdaug 
nieką nesužeidė. Badai kas te
kis inmete szmota dinamito.

zijos padare

Neužmirszkite jog Ka- 
aptiekoje gausite* skanaus 

ajskriino ir s< 
apmalszina didžiausia troszki- 
ma. Receptus padaro kanuotei- 
singiause.

V.uno
ales, kuri tuojaus 
lidžiausia

Frackville, Pa. 
kūnas suriszo 
st (‘s Juozą 
(lilbertono I lelena 

su- 
moterys- 
kuii. Va- 
atsilnivo

Kun. Ba- 
mazgu motery 

Narajacka p. isz 
su pana

Stankevicziute. Prigialbejo 
riszti druuzei niazga 
tęs kun. Klevenas ir 
lancziunas. Svodba 
pas nuotakos tėvus.

“BLOCK PARTY.”

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUB 

IR HALSAMUOTOJAS

Laidoja kūnui Numirėliu pagal Nau- 
lausla mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automoblliun visokiems reika
lams.

Parduodu viROklun paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, tode) 
jeigu pirksite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

H01 E. Pine BU Mahanoy City. P n.

ku pamokinimu

Geriausia Hiambl trajanka 60c 
Puplalszkal 

Tryk- 
arba 6 pakelei už $1.40. 

Daktaras Namuose”

3.30.

ATSH'SK TIK $1.60
0 gausi sallklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alauH 
kaip padaryti ir prisiimt ima apmoka
me.
arba 6 pakelei už 
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c 
Knyga "Daktaras Namuose” $1.00. 
Ixanticzkos $1.25. Garsas Dienos Hudo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Sz vent uju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabo $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Geluloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester. N. V.

Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS

lietuviai lai
dei sukeli- 

pastatimo nau- 
Block Part v

Tamaqua, Pa.
“Block Partv 

juo pinigu del 
jos bažnyczios. 
prasidės Subatoj 16 Juniaus ir 
baigsis 23 d. Juniaus. 
szirdingai kviecziame visus lie-

Tamakves teipgi ir

k v s 9 y

Taigi

tuvius isz
isz visos apielinkes, atsilankyti 
pas mumis in sveczius praleisti 

laika ir paremti szi 
Pasilinik- 
nes pri-

rengimas naujausios mados su 
i ny ai ra is pamarginimais.
gi merginos

linksniai 
prakilnu užmanima. 
sinininias užtikrintas

Teip- 
rinks balsus del 

“ Popular Contest 
skirta 4 dovanos de! laimėjimo. 
Taigi kas gvvas in Tamaqua 

(j.15)
Taigi kas gyvas in 
ant “

kur bus pa-

Block Party.
U žk v i ecz i a k oi n i te t a s.

1 !

ANT PARDAVIMO.

Namai ir saliunas geroi vie- 
parsiduos už prieinama 

Gera proga tarn kuris 
greitu laiku atsiszauks. Krt'ip- 
k i ties prie

Jonas Sinianaviczia.
233 B. St.

Girardville, Pa.

toj, 
kaina.

(t.50)

CAPITAL STOCK
Burvluu Ir Profits MM.lto.it

> Mekams antri, procentą ant sudėtu 
flnlgn. Procentą pridedant prie Jus 
pinigu x Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute
ar na. Mae aorta kad Ir Jus turS- '
tnraet reikale en mueu banka, 
paieont ar malaa ar dideli e.

Banku adaraa nuo • ryte Iki 1
>n*l«L Bnbatomla > ryte Iki 11 vai.

Aukso 
senovės

La i a zk am s

Padaro atsakanti ir gera darba 
už pričnama preke, 
ir inveda visokias paipas 
taiso stogus ir t.l. 
pas jin o busite užganėdinti.
818 E. Centre St. Mahanoy City

Pataiso
. ’ .pa"

K reinkites

leading1 k

Dubeltavaa 
Tikietaa$4.00

in

New York
Nedelioj 7 Juniaus

Specialiu (relinis Suimtos naktį.

Isz 
Shamokin ........

Mt.Cannel .... 
Ashland..........
Girardville .... 
Shenandoah ..,
Mahanoy City .......
Tamaqua .......... .

Ryte 
... 12:01 

. ... 12:10 

.... 12:47 

.... 12 :55 

.... 12:33 
1:16 
1:45

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo West 23-rd Street 6:47 vakaro 
Standard Time (7:47 Daylight 
Time), 
vakare Standard Time (8:00 Day
light Time), ta paezia diena ln 
virsz-minetas vietas.

Time
nuo Liberty Street 7:00

H, BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.

PANEDELI 18 JUNIAUS 
Specialiszka ekskurcija per 
ketures dienas su palydovu
3- -----------L------------ Tį

Klauskite
TRUMPU IR

A.

Adi

\t.v

E31 ’I

TRADE MARK
Mk III! ■   i '-’

ii ■ » .i — .—■,■■■. ■■.......................................... —■..A.— -

Tvtrotauto Lietuviuku
B A H K A :

DKelo kaucija sudėta Valetl- 
joe Banko Departamento. 
Belu po prleflura Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano
Bankoje negali vratutl. Pri
imu pinigus saugiam palalki- 
mul. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu I^aivakor- 

tas kompanijų nustatytoms 
kainoms. Parūpino Paszpor- 
tus keliaujantiems ln Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tol ir pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsaklma. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
•01 w. Mahanoy Avo^

- FA.MAHANOY CITY,

Lieta visikai Grab ori oi

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagalbininke moters.

Prieinamos prekes.

•lt West 8price Street 
KABANOT CITY, PA.

Bell Telephones No. 149

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Agent

I
I ■

Apdraudžia (Inuzurlntu) Namus, f 
Tavorua, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnius.
Geriausiose Kompanijose

I 816 W. Mahanoy Avė* Malianoy City 
WimmiffmiiiBHtfvim II

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

----- ’----- '
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banko.
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 paturima kur geriausia invostyt 

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

.MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
w—I— 

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sck. Kasljerlus

e 
t 
3

I

Nauju “U
ILGIU BATU

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

BRABORIŪB MAHANOY CITY, PA.
I

Laidoja Kulius Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laidotuvių Krlk- 
sztlnlu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t
520 W. Centre BU Mahanoy City, Pa.

C H A B • S. PARMLBI 
Notary Public(leal Estate Agent

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

randas ir telp tollaus.
f38 W. Centre SU

Lictuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

I
Daktaras Juozas J. Austrą 

LIETUVIS.
Buvusia daktaras kariumeneje. 

Gydo visokias ligas.
Priima ligonius Iki 10 valanda ryte. 
12 Iki 2 popiet 6 iki 9 vakare.

Tuom-laikinis ofisas randasi 
KAZUNO APTIEKIME, 

38 S. Jardin St. Shenandoah, Fa*
Mahanoy City. Pa.

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

Per dvi

I

sanvaitcs
duosime jumis dykai 
25 rekordus, jusu pa
ežiu pasirinkimu, jei
gu pirksite pas mus 
grofonola S125-S150

D. M. GRAHAM, Prez.
LEON ECKERT, Vlce-Prez.

J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON,
T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

Mr. Watkins mekanikas ran
dasi musu sztore ir jumis gali 
pataisyti bile koki fonografa 
ar grafofona.

Gi tiiv A1\J’5* 5(11 W. CENTRE ST

MM.lto.it

