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ISZ AMERIKOS
Surado pinigus moteriszkam 

andarokia.
Philadelphia. — Mirus czion 

Mi’s. Elzbietai Murray, 60 me
tu senumo, kuria visi laike už 
varginga moterių, rado josios 
senam andarokia insiula dvi- 
deszimts bumaszkas po szimta 
doleriu, teipgi bankines kny
gutes kurios parode, buk velio- 

turejo bankosia keliolika 
doleriu.

tai
Pagal 

visa 
del katalikiszku

ne 
tukstanezius 
surasta testamenta, 
turtą paliko
bažnycziu ir kitu mielaszirdin- 
gu drauguviu ir priglaudu.

Auka munszaines.
Worcester, Mass. —- Prsznle 

40 metu, gy
venanti ant 18 Burton uli., li
kos surasta 
daktarui, 
įnirę nuo 
dies ligos.

Mankevicziene,

MATpBH.) fe fe

„ „i.................     m, .. „.„-„.I—.

W. n. BOl’ZKOHHBI, PrM. & M K r
F. W. HOCKKUWNKI, KllUr

fe 34 METAS

negyva. 
nutarė

Atėjus 
buk motore 

alkoholines ir szir- 
het atėjus kitam

daktarui isz sveikatos hjuro, 
nutarė buk motore 
kristi nuo trepu ir nžsimusze 
nes kūnas buvo apdaužytas. 
Atėjus ir detektivui, paszauke 
veliones kaiminka Akirniszkie- 
nia, kuri drauge su jaja mauke 
mnnszaine.

Mankeviezienes 
trimis vaikuczeis ir

turėjo im-

Dideli karszczei po visa 
Amerika.

Chicago. — Czion Amerike 
vieszpatauje
dideli karszczei, 
Anglijai žmonis 
koezius nuo szalczio.

New England ir

nuo keliu dienu 
o Franeijoi ir 
neszoje over-

vidurinei 
atlantikinei ir eentralinei vals- 

keneze nuo karszczio 
daugiausia.
buvo teip karszla, 
uždaryti fabrikus 
darbininkus namo.

Chicago in laika tris dienas 
mirė 18 žmonių nuo karszczio. 
Columbus, Ohio mire 16 žmo
nių. Panaszus padėjimas ir ki
tur.
Užklupo ant klebonijos — per- 

szove keturis kunigus.
Kol uri

t i jei nuo
I ,a wrence,

Kinai. — Tris 
anglekasiu

ISZ VISU SZAL1U
* II I I į

Per žioplysta kareiviu 300 
anglekasiu pražuvo.

Shanghai,
szimtai Kiniszku 
prigėrė Tsao Chwang kasyk lo
sią, kada, keli kareiviai nukir
to elekt rikinius drains nuo

Mass., pumpos, vanduo kilo kasyk- 
jog turėjo 
ir paleisti

ir nelaimingi pri- 
Tosios ka- 

isz didžiau-

Pocahontas, Ark. 
katalikiszki kunigai likos pa
vojingai sužeisti nuo szuviu, 
kada g< 
klupo ant klebonijos. Kunigai 
likos sužeisti kada dare bažny
tini raparta. 
užklupimo 
duoda.

nuo szuviii
m ja jaunųjų žmonių už-

Priežasties tojo 
nepa-

Penki slapta vykusieji Ameri
kon užtroszko ant laivo.

Marcus Hook, Pa. — Angli
jos laivas Santa Theresa pra
nesza isz Havanos, kad penki 
žmones, kurie buvo pasislepi* 
ant laivo, kad galėjus slapta 
invažmoti in Amerika, užtrosz
ko savo lendynej — augliu san- 
dclyj, ir tapo palaidoti juroje. 
Du kiti slapukai sunkiai susir
go. Viso gi ant laivo buvo de
vyni slapukai.
Kvailas szposas dvieju kvailiu.

New York. — Katre Panen
ka prijausdama buk kas tokis 
turėjo atsitikti namie 51!) E. 
15-ta ulieze, atėjus namo 3 va
landa po piet isz darbo, rado 
savo vvra Henriki, 46 metu 
stovinti prie didelio kuparo, su 
kruvinu kirviu rankoje reken- 
ti: “Ant 
paukszteli. 
dus, jog 
iszbego laukan, 
palieijanta, 
girta vyra. Kada atidarė kupa- 
ra, rado jame .Joną Poskn, bal
sei sukapota 
nesenei likos

Denver, likos vela aresztavotuj paikszu namo, kur perbuvo du 
už perdirbimą arielkiniu pave- 
linimu idant aplaikyt arielkos 
isz valdžios magazinu, po tam 
parduodavo guzui ia 
ant ko uždirbdavo didelius 
nigus.
prasižengimą
tas kelis kartus ir Imdavo pa
leistas ant liuosvbe.s, bet dabar 

‘ ‘ cziseziu

vvras su 
su visais 

namineis rakandais iszvažiavo 
in kita miestą, palikdamas mo- 
teria su kaiminka atsisveikyt 
kuria pavieszino naminelia nuo 
ko susilaukė mirti.

Gavo $23,000 už viena coli
* kojife. *

New York. — Už tai kad jo
jo koja pasiliko trumpesne vie
na coli isz priežasties nelai
mes, slidžios pripažino Irvin- 
gui Weiner, 12 metu senumo 
37) tukstanezius doleriu, arba 
daugiau kaip 
doleriu už viena coli. Vaika 
pervažiavo sunkus t rokas. — 
Tai tau ir teisingysta. Nesenei 
vienam lietuviui nukirto ma- 
szina abi kojas o tik gavo pen 
kis tukstanezius doleriu už abi 
kojas.
Kunigėlis vela aresztavotas.

Pueblo, Colo. — Katalikisz- 
kas kunigas Walteris Grace isz

23 tukstanezius 
viena

kiliems
l'«-

Kun. Grace už ta pati 
buvo aresztavo-

turės atpakutavoti
už savo griekus.
Neteisinga 50 dolerine 

bumaszka.
Washington, D. (’. — Valdže 

apsaugoje gyventojus idant 
butu atsargeis kada priima pi
nigus nuo nepažinstamuju 
žmonių,

io”

nuo 
nes tomis dienomis 

prasiplatino neteisinga 50 do
lerine bumaszka No. G143185!), 
ant Chicagos banko su pa
veikslu generolo Granto kuris 
yra neaiszkus. Bumaszka susi
deda isz dvieju suklijuotu po- 
pieru terp kuriu indeta szilki- 
nėi siūlai.

Priėmė prohibicijos atszau- 
kimo biliu.

Madison, Wis. — Wisconsi- 
no atstovu butas priėmė szian
die 39 balsais priesz 35 galu
tinai priėmė biliu, kuriuo at- 
szaukiama valstijos prohibici- 
jos vykinimo instatymai. Da
bar bilius eina senatan, kur, 
manoma, jis bus “atidėtas ne- 
aprubežinotam laikui” — pa
laidotas, nes senate sausieji tu
ri didy.illTYUL halsu.

v v ra

užėjo

galo pagavau tave 
Motore persigan- 

kas nepaprasto 
sujeszkodama 

kuris nuginklavo

kirviu. Panenka 
paliuosnotas isz

met us.
Pagal kaimynu, 

su savo

I ’anenka 
radęs savo

apsa k y ma 
Panenka atėjo namo 
draugu Poskiu gerai nžsitrau 
ke ir praliejo bartis, 
iszsikalbejo, buk
draug kraustant kupara, rože 
jam su kirviu ir paslėpė iii ku
para, bet draugas atsikvotejas 
ligonbnteje sake buk tai viskas 
buvo szposas, o kada ji užtiko 
Panenka prie, kuparo, mane 
jog tai vagis ir kirto kirviu. 
Dabartės Panenka vela bus nu- 
siunstas in pamiszeliu priglau
da nes daktarai pripažino buk 
jisai visiszkai da. nepasveiko.
Sustraikavo 1500 anglekasiu.

Hazleton, Pa.
1500 anglekasiu dirbanti Drif- 
ton kasykloje
ko už tai kad tulas

bet kompanija prie

loję staigai 
gere kaip žiurkes, 
svklos vra vienos 
siu Kinuosia, kur dirbo vien 
tik Kiniszki darbininkai.

2000 butlegeriu aresztavoti 
Siberijoi.

Moskva. — No tik Amerike 
butlegerei yra aresztavoti ir 
persekiojami ant kožno žings 
nio, bet ir 
darosi. Pagal 
ta, tai isz surinktu dvieju bi
lijonu kornn Omske praejta 
meta 180 milijonu svaru sunau
dojo aid varymo nmnszaiii(*s. 

vieno menesio valdže 
aresztavojo 
munszainieriu 

tūkstanti
brogos sunaikinta. 
Ameri ke

Kinuosia,

In laika

Siberijoi tas pals 
valdžios rapar-

du tukstanezius 
konfiskuodami 
samogonku irapie 

daug 
Kaip Amerike leip ir kitur, 
kur vieszpatauje kvaila prohi 
bicije.

6000 žmonių pražuvo drobe- 
jime žemes.

— Kaip pranesza 
paskutini telegramai tai apie 
szeszi tukstanezei žmonių pra
žuvo drobėj i me 
atsibuvo kainuosiu 
kur daugeli kaimeliu ir mies
teliu likos 
tukstaneziu likos 
Likusieji gyventojai 
netekdami visko, 
savo gyva stos.

Dvasc vaiko atlanko tėvus 
kas nakti.

Warszawa, 
telije Brody (Barzduosiu) kai 
po ir visoje aplinkinėje žino 
uis yra perimti nepaprastu ai 
silankimu 14 metu vaiko Wa 
sylo Demczynskio, kuris atkin
ko tėvus kas t nakti, duodamas 
žinoti, buk jisai randasi po te 

A t si lauky 
mokytas 

kuris taji

Moskva.

v isz k i a.

žemes kuris
Persi jos.

sunaikinti. Daug 
sužeistais, 

palu‘go. 
gelbėdami

Mažam mies

rasztelius ant 
savo no- 

miru

k a raszyt.

iszejo aut strai- 
“ bosas” 

sumusze viena, darbininką. Li
kusieji darbininkai pareikala
vo kad kompanija praszalintu 
ta “bosą”
to nepristojo ir darbininkai už 
tai sustojo dirbti.
Readingo pasidaugino skaitlis 

gyventoju.
Heading, Pa. — Pagal pas

kutines atskaitas pasirodo kad 
skaitlis gyventoju szitam 
mieste dar yra 135 tukstandziu 
ypatų. Paežiam mieste randa
si 115,000 gyventoju o apiclin- 
keje dar randasi 20 tukstąn- 
cziu, isz viso pasidaro 135,000 
gyventoju.

gyventoju

f .S

Iszleke augszcziausc in 
padanges.

Pana Andree Peyre, vienati- 
iszleke in pa- 
pedu su areo- 

Josios

ne motore kuri 
dangės 
planu, laimėjo dovana, 
mylemas kapitonas (’irilis Tnr-

pirnmtinis jaja pasveiki-

1.5,000

nei’, 
no kada Andree nuleki* ant že
mes ir tuojaiis nuvedė prie al
toriaus.

Paliko broliui milijonus.
Toronto, Ontario, Kanada. — 

Nesenei mirus Doloresai Gates 
paliko testa

mente savo broliui Edwar- 
dui Baker ir josios seseru- 
nei Angelai Norris I!) melu ar
ti 17 milijonu doleriu.
Amerike karsztis o Francijoje 

didelis szaltis.
Paryžius. — Nepaprastas 

szaltis užėjo per nekurias vie
tas Praiicijoje.
Charolles buvo didele szalna 
apielinkeje Savoie puolė 
didelis sniegas ir suszalo daug 
gyvuliu ypacz aviu.

ISZ New Yorko, 
savo

A pielinkeje 
o 

gana

NETURTINGA NASZLE.
Karta vargingoji naszle tarė 

in savo mažvėžius
Mano mylimieji!

jums
ežiu,

i i

vai kelius;
neturiu 

sziandie ko duoti pusry- 
nes m*ra nei duonos kąs

nelio nei miltu dulkeles. Pra- 
szykite Dievo, kad mums padė
tu. Jis yra gailesį ingiausias.

Mažytis septyneriu melu Jo
nukas nuėjo mokyklon

Dievuliau, musu name yra 
penketas ir neturime ko

Moterele ir 
žirniai.

TRYS PIRKLIAI. Isz Lietuvos

nore-moterele,
Dievo malone,

Viena gera 
dama apt u ret i 
kurios dideliai troszko, padare 
prižada iszklausyti daug Szv. 
Misziu per isztisus metus. Kaip 
tiktai iszgirsdavo varpo baisa, 
pert l aukus darba, bėgdavo in 
bažnyczia Misziu klausyti; nuo 
to nesulaikydavo ja nei lietus, 
nei sniegas. Sugrįžus namon, 

Misziu isz
klause; kad tikrai žinotu, ar 
prižada pildo. Kad neapsirikti, 
tai 
judėdavo žirniu, kiek 
snlavo Misziu-

Pasibaigus melams 
insit i krinus,

sau daug’ apturėjo nuo- 
įlaug

Viena karta trys pirkliai, isz 
Gubio (Italijojie) ėjo drauge1 
mugen (!iste|iio miestelin. At
likę reikalus, du ant rytojaus 
anksti norėjo iszeiti, kad nak- 
cziai užeinant jau būti namie, 
'kreczias, primindamas kad ry
toj szventa diena, ir todėl net i n 
k a iszeiti,

namon
skaitydavo

kad tikrai žinotu
kiek

neiszklausius Szv. 
(Misziu, prikalbinėjo savo drau
gus iszklausyli isz ryto Misziu. 
Jis kalbėjo, kad iszklansius Mi
sziu ir tu budu iszpildžius pri
sakymą,

verties.
3,000,-

ji in uždaryta di'žiite tiek namon, 
iszk Ia li

ji buvo
kad prižada isz-

pildė ir 
pelnu, o Dievui padare 
garbes.

Viena diemu linksmai atida
rė dežuti'... bet kaip nusistebė
jo, kada ji vietoj trijų szimtu 
su virszum rado vos tiktai vie
na žirniuką. Iszvydus lai, 
magu jai pasidarė, ir ji su ne
kantrumu prasitarė.

gali būti, kad 
iszklausvtu Misziu 

tik tos vienos skaitytusi/ Asz 
bėgiojau 

nepaisydauia jokiu

>_

nes-

jiems linksmiau grižli 
jei dėlto -tekt u kiek 

nepasisektu iki 
nakeziai pasiekti Gubio, tai ga
lima Įiernakvoti žinomoje užei
namoje vietoje.

Draugai vienok neprieinu to
kio patarimo, tvirtindami, jo
gui juodu ta paezia diena turi 
pasjekli namus ir dėlto Misziu 
neklausys. Ir liktai rytmetyje 
juodu iszkeliavo, net visai ne
aptinku bažnyezios.

jiedu upeli 
, už

simano per ji pereiti, nors lil- 
jan vos tik laikosi. Kaip 

liktai ant tiltelio užėjo, vanduo 
1 nejaus ji nukėlė ir nelaimingi 
keliauninkai žuvo. Aplinkiniai 
gyventojai nelaimingųjų tik 
lavonus teisztrauke. Taip vie
noje viflandeleje jie du neteko 
savo, turto, ir gyvastii*s, o gal 
ir amžina prapultį užsipelno.

A t<‘jo ir

O 
susivėlinti ir

Eidami priėjo 
labai pat virinsi nuo lietau.'

i k

ISZ
Dieve, ar tai 

I iek

S IOS

su tokiu atsidėjimu 
bažnyczion, 
kliueziu, bjauraus oro, lietaus, 
szalczio.”

Bet Dievas suteikė jai minti 
nueiti pas dievota‘kunigą, jo- 

iszpaži neziu klausytoja.
Kunigas tuojaus jos paklauso, 
kokiomis 
ėjo bažnyczion ir kaip klausi* 
Szv. Misziu. Vargsze moterėli* 
prisipažino, jogei kelionėje bū
davo užsiėmus visokiomis tusz- 
cziomis, vaikiszkomis mintimis 
kad per Miszias 
su kitomis, kad
skrajojo visur, ji maste apie na 
jaus, apie darbus ir lt.

I’ai priežastis, < 
netekai tu tiek daug 
syta Misziu nuopelnu, 
kunigas.”
puczio: tavo 
iszmete tuos žirniukus isz dėžu
tės, kad tave iszmokyti, jogei 
geru darbu užpelnąs dingsiu 
del netikusio darbu
Deko|\ vienok, Dievui, kad nors 
vienu gerai iszklausei.

Pažiūrėkite, 
savo sąžine, ir klauskite savos, 

Dievas pa-
geromis jusu iszklansy- 

, kodėl ?

mintimis užsiėmus

sznekueziavo
jos mintys

i 4 r lelei kuriu 
iszklau- 

a t sake 
nei tru-

1 )

Nesistehek
Angelas Saigas

atlikimo.

vaikucziai, in

telis

trecziais pirklys: 
jo dabar linksmai, iszklan- 
Szv. Misziu. Atsidūręs pas 

Upeli, jis pamate^savo draugu 
lavonus; su dideliu atsidėjimu 
iszklause pasakojimo kaip ežia 
atsiliko, o paskui, pakeles akis 
in dangų, dėkojo Dievui, kad 
iszliko nuo tokios nelaimes 
džiaugėsi ta valanda, kuria pa- 
szvente pridermes iszpildymui, 
ir kuri ji iszgelbejo 
ties. Pargrįžęs namon, pirklys 
apipasakojo ta visa atsitikima, 
ragindamas visus uoliai 
syti l4vz. Misziu. (Tas 
ko 1886 metais.)

t) jus, vaikucziai, jeigu va
žiuojate ant iszvažiavimu, 
saros 
nate in

V

ji*
sės

nuo

nuo mir-

klau- 
atsiti-

va
inike, ar pirmiausia atei- 

baž n y czi a i sz klausyti 
Szv. Misziu? Lai trijų pirkliu 
atsilikimas buvo jums pamoka.

Arkliu vagysta Vilniaus, Tra
ku ir Szvenczioniu apskrityse.

Vilnius. — Pastaromis die
nomis provincijoj didėja ark
liu vogimai, o ypacz Vilniaus, 
'fraku ir Szvenczioniu apskri
tyse. Nuo Ivaniszkiu kaimo gy
ventojo Korkuczio pavogta 
arklys 5,000,000 lenku markiu 

Naujoj Vileikoj nuo
Levi no pavogta arklys 
000 L M- vertes. Sieliszkiu kai
mo nuo pil. Kosteckio ir Viesz- 
torto pavogta du arkliu. Samo- 
driszkiu kaime nuo pil. Roebu
ck io pavogta arklys ir vežimas.

— Nuo geg. 14 d. magistra
tas pradėjo pardavinėti cukrrt, 
bet kiekvienam asmeniui ne
daugiau 2 svaru. Svaras smuL 
kaus cukraus kainuoja 2,800 
lenku markiu, stambaus 3,400 
lenku markiu. Pakelta mokes
ti ia i už elekt ra 
■kio vamleni.
Krikszczioniszkas traktierių 

szmugelis.
K ruopiai

— Trakti(*riii atidavimo teise
Kruopių valscziuj nežino kokiu 
tai budu atsidūrė

rik szcz io 11 i szk os ’ ’ 
\aldybos a/ 
(

czionys demokratai).
Klausinėjo vienas, kalusine- 

jo kitas atidengti ta ”

ir vandentrau*

(Sziauliu apskr.)

“grynai 
valscziaus 

rankose (visi vals- 
ziaus valdybos nariai kriksz-

‘ ‘oaza, 
visi atsitraukė it muse kandę. 
Keiszkia ko tai trūksta... Tik

pastogių, 
nias dvasios užeini* 
daktaras Zenadka, 
dalyku pradėjo tyrinėti. Vaiko 
dvase palieka
stalo, apreikszdamas 
rus. Kaszta pažino tėvai 
šio vaiko, norints palys nemo- 

Dr. Zenadka, pats 
nusistebėjo tais atsilankymais
dvasios ir tvirtina, buk tame 
nesiranda jokios a|)gavystes. 
Zinunai tuju dalyku pradėjo 
giliau tyrinėti ir apsvarstinet 
taji atsilankyma.

Kinczikai pavogė katali- 
kiszka kunigą.

Honkow, Kinai. — Apie pen
ki szimtai 
pavogė katalikiszka kunigą, 
Bala, Malotto, isz misijos apie 
szimta. myliu
Drauge su kunigu paėmė in 
nelaisvia apie szimta Kiniszku 
krikszczioniu. Banditai reika- 
lauje milijoną doleriu ant isz 
pirkimo kunigo.
Vulkanas Etna atsigaivino, 
drebėjimas žemes ir. ugnis 

padare daug bledes.
Rymas. — Vulkanas Etna 

staigai atsigaivino, padaryda
mas aplinkinėje neiszpasaky- 
tinas bledes. Lava (sinala) su 

akmenuis liejesi 
per szonus kalno, užliedami! 
kaimelius, laukus, naikindama 
viską savo kelionėje. Žmonis 
bėga in saugesnius vietas. Ne 
gana to, drebėjimas žemes irgi 
prisidėjo prie tosios nelaimes, 
o ugnis degina viską. Bledes 
daejna ant milijonu lirų.

Kiniszku banditu 
k a ta Ii k isz k a

nuo ezionais.

>

inkaituseis

neval- 
ges ir labai nulindęs l’aki/liui 
jis užėjo bažnyczion, atsiklau
pė pas altorių ir garsiai pradė
jo melsties: 

4 4

net
valgyti! Mainyti* jau neturi nei 
duonos, nei miltu! Duok mums 
ko valgyti, kad draugi* su ma-

Tu, 
mums padėti, 

l’u prižadėjai szelpti tuos,

mvte nenumirtume hadu!
Viespat i e, 
nes T 
kurie Tavęs nuoszirdžiai mal
daus.”

Taip meldėsi mažytis Jonelis 
o ašaros riedėjo per veidą, pas
kui jis 
k yklon.

Sugrįžęs isz mokyklos namo 
Jonelis rado ant stalo kepala 
duonos ir maisziuka miltu.

“ A ežiu,” suszuko Jonelis, 
aržiu brangiausiam Dievuliui 

kuris iszklause mano maldos. 
Pasakyk man mylimiausioji 
mamyte, ar ne angelas isz dan
gaus tai visa mums atneszel”

Ne,” atsake motina, “bet 
vis gi tai Dievo dovana, kuris 
tai visa mums suteikė.

A (‘/žiu
4 4

4 4

gali

pasikėlė ir nuėjo mo-

atsake motina,

rravo 
karsztos maldeles žodžius gir
dėjo bažnyczioje viena ponia. 
Jai musu visu labai pagailo, 
tad sugrižusi namo 
sztai szita
Džiaugkites, mano vaikeliai, ir 
dekavokite Dievui už Jo glo
ba.”

Nelaimes ar vargu prispaus
tas szaukis prie Dangiszkojo 
Tėvo, kurs iszklausys tavo pra- 
szyma,

r*

atsiuntė
kepalu ir miltu.

ar daug Vieszpats 
skaili
tas Miszias. Jei ne

1

Atsakymas.
daktare! mane ima— Pon

tokia baime! Nuo ko parsideda 
įifus0?

— Nuo Ii ta ros “t

J

Ka (u darytum,* Baltrau 
ant lioterijos 

diktoka krūva pinigu ?
Jau asz žinocza ka pa

daryti !
— Na, o ka

Žinoma, pasiėmęs viena 
’doleriu tuoj pragereziau, o ki- 
jtus užkasezia tokioj vietoj kad

jeigu laimėtum

tai trūksta...
viena gražia diena atvyko Val- 
seziaus Valdybom Juo reikalu 
artimiausias bažnyezios “su- • 

siūlydamas (rasztu) 
net 2000 litu savivaldybes nau
dai.
parsivedės ponus in namus ge
rai pavaiszino (kaip ten toliau 
buvo, 
nėjai, bet kalbama, kad 
ve ’ ’ 
kiaušiai: surado ir instatymais 
reikalaujama toluma nuo baž- 
iivežios (nors tiesia linija ten 
vargu bus nors 60 metru, o rei
kalaujama 100 metr , bet gud
rios “ 
vos 
stebuklai..
tu, nors paties traktireziko bu
vo siūlyta 2000 litui

Kur dingo tas antras 1000 li
tu, kuris i neidamas valscziaus 
kason butu sumažinęs žmonėms 
mokesnius ?

Tai 
prie valdiszku vietų krikszczio- 
nys demokratai!

Nauja milicijos uniforma.
Kurioj pirma 

karta pasirodė sz. m. gegužes 
13 diena,

siedas”

Del geresnio susitarimo

tai iszrisz Valstybes gy- 
“kliu- 

) ir viskas iszejo kuo pui-

k r i kszczioniszkos” 
surado budus) ir dar kokie 

atidavė už 1000 Ii-

gal-

taip rūpinas prikliuve

Kaunas. —

r ir mano anūkai ju nesurasiu!

Į

*

KOTELIS ANT AUKSZTO KALNO.

iszrodo visai gerai. 
Dabar reikia, kad visi milician- 
tai mokėtu karisakai ir draus
mingai vaikszczioti, negirtuok
liauti, tai savo milicija galėsi
me pasigėrėti.

— Užsiprasze 170, o pardavė 
.už 80 litu. Gegužes 8 diena trys 
pilotes isz Senojo Miesto pirko 
moteriszka ploszcziu Bursztei- 
no ir Mosro 
niaus

krautuvėj, ViL 
Didžioji gatve Nr/4. 

Krautuvėj
F prasze 170, o atidavė už 80 litu.

Matot, kiek galima nuside
rėti. H

Du draugai susitiko ant gat- 
i ves:

— Ar tu mėgsti kepta sūri 
klausia vienas-

— Mėgstu, bet nevalgycziau 
ji už

už ploszcziu užsi-

Paveikslas parodo hoteli Muir, kuris randasi ant kalno
mariu. Hotel is padirbtas iszRainier, 10,200 pėdu augszcziau 

cimento kuri gabeno mulai po 100 svaru ant tojo kalno kuris 
yra 14,488 pėdu augszczio.

jokius pinigus, atsake 
antrasis;
tankiai sūri valgydavo ir ne
tikėtai gala gavo. s

— Kast ar sugadino vidurius 
bevalgydamas sūri?

— Ne, iszpuole per Įauga isz 
ketvirto gyvenimo ir užsimu- 
sze.

mano tetėnas labai . /f
Al
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SAULE

KAS GIRDĖT |
Už tai kad .Pennsylvanijos 

legislature Ilarrisburgo nepa
skyrė gubernatoriui Pinchotui 
250 tukstanezius doleriu ant 

pinezinimo” prohibicijos 
visu 

ir

“pinezinimo“ 
prasižengėliu, bobeles 
protestoniszku bažnycziu 
draugovių nutarė paskirti 1 
diena Džiulajaus kaipo diena 
ubagavimo auka idant laja 
diena surinkti reikalingus pi
nigus ant kovojimo prieszais 
szlapuosius. — Kur velnias, 
negali, ten siunezia boba.

perejo kaij)“Tėvo Diena“
ir nebuvus. Retai kur davėsi 
matyti rože ant krutinės vai- 

v

ku ant atminties gyvo ar miru
sio tėvo. Kam ežia rūpintis 
apie tėvo atminti? Juk tai na
minis gyvulis, kuris turi inai- 
tyti szeimyna ir gana.

bolszevikiszkojeSziadien
Rosijoi iszejna tiktai 544 laik- 
raszczei. Isz tuju 174 yra kas
dieninei, isz kuriu Izvestija tu
ri daugiausia skaitytoju 180,- 
000. Visi laikraszczei turi lik 
1,882,000 skaitytoju;

Valstije Kansu ošia farmerei 
reikalai! je mažinusia 300 tuks- 
tanezius darbininku kuriems 
mokes geras algas. Szimet far
merei tikisi dideles rugepjutes 
ir isz laiko jeszko darbininku.

Smit has isz

ant 
Suv.

Gubernatoris
New Yorko, kuris atsižymėjo 
po visa Amerika praszalinda- 
mas isz tojo valstijaus prohi- 
bicije, buna iszstumtas 
kandidato prezidento
Valst. Smithas yra kataliku 
todėl prohibicijos protestonisz- 
ki kvailei, nutarė priesz ji ko
voti ir nedaleist būti preziden
tu, nes da katalikiszko prezi
dento Amerike ne buvo ir prie 
teip garbingo dinsto protesto- 
nai nedaleis kataliko, norints 
konstitucije Suv. Valstijų kož- 
nam ukesui duoda ta ja proga 
kokio jisai nebutu tikėjimo.

Minneapoliuje prohibicijos 
sznipai konfiskavo visokiu gė
rynių už szimta tukstaneziu do
leriu in laika vienos sanvaites. 
Gėrimėlius iszliejo in upe.

Praėjusia Subata New Yor
ke subankrutino viena isz di
džiausiu bankiniu kompanijų 
Kuanth, Nachod and Kuhne, 
kuri užsiimdavo užrubežiniu 
bizniu, siuntimo pinigu ir par
davinėjimo szern. Toji kompa
nija dare bizni per 70 metu, visi 
josios perdetinei buvo Vokie- 
cziai ir daugiause stengėsi da
lyti bizni su markoms savo fa- 
derlando. Biznis yra skoloje 
ant vienuolika milijonu dole
riu ir dabar perejs in kitas 
rankas. Daugiause toji sena 
kompanije užsiėmė pardavinė
jimu aliejiniu szern ir siunti
mo pinigu in Europa.

naudoje visas 
svietas. Pinna

Nuo tada
szven-

iVnt gulo bolszevikai nutarė 
panaikinti sena julijoniszka 
kalendorių, priimdami grego- 
reoniszka, koki 
civilizavotas
diena Oktoberio dades 13 dienu 
prie seno kalendoriaus idant 
susilygyt su nauju.
visos krikszczioniszkos 
tęs bus apvTiikszcziojamos su
krikszczioniszku svietu, tįktai 
Velykos bus apvpikszczioja
luos kita diena.

Julijoniszka kalendorių in- 
vede Juliuszas Cezaras kuris 
yra 13 dienu vėliaus, o grego- 
reoniszka ky.lendori invede po
piežius Gregorius.

Bolszevikai pradėjo dabar 
persekioti vaikus. Negalėdami 
užtektinai kankyti senesnius 
dabar ėmėsi prie vaiku. Paskiv 
tiniuosfa laikuosia didesniuo- 
sia miėstuosia pradėjo aresz- 
tavoti Vaikus nno 12 lyg 15 me
tu senumo, ant paliepimo jau
nųjų komunistu organizacijos,
idant laikyti jaunuosius po pa
du ir neniahytu apie 
Baime, mirtis ir f
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ŽEMCZIUGINIS STOVYLAS CINCINNATOJE.

k

kad jis gales miegoti.
Į Motinos turi Indi persergia-

tos koszes jeriaus pagaminti Tikras darodymas.
Jisai: — Prisiekiu tave 

lėti ir vesti in meiles dangjszka 
szali...

Jiji: — Nežinau, ar fu teisy
be kalbi...

Jisai: — 
ar gi kitaip klaupcziau 
tave su naujoms kelnėmis?

, genaus pagaminti 
vaisiu gerymus ir rogulariszkai

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.mv- ft.'ll - f

vaikams duoti. Nepatartina 
varpoti saldus sirupus.
rios motinos 
szaltos arbatos arba kavos, tas 
pavojinga. Szaltas vanduo kū
dikiui geriausias gerynias.

Kūdikis ir jo bonka.
priežasties 

kūdikis krūtimi nepenetas, turi 
būti bonka penėtas, Vieninte
lis motinos pieno užvaduotojas 
yra karves pienas — ir kožnas 
Jcudikio valgis turi susidėti isz 
dalies pieno.
gaut gero pieno, užlaikyt szva- 
riai ir szaltai iki vartojimo ir 
po tam tinkamai pritaikyt. Ge
niausia virti pieną priesz varto
jant.

Sulig sekaneziu senumu kū
dikis turi imti sekaneziai pie
no.
Amžius
I savaites 
1 menesio 
B menesiu 
6 menesiu 
8 menesiu

Motinos pienas*
Motinos pumas yra geriausia 

kūdikio gyvastį ir sveikata už
laikyti, ir nei vienas isz kitu 
motinos patarnavimu nėra taip 
svarbus kaip jos pienas.

menesiuose savo 
imti 

jokio kito valgio tiktai vasa
ros laiku galiama duoti atszal- 
dyto vandens kelis 
diena. Bet kūdikis maitinamas 
ir motinos pienu gali nukenteti 
jeigu jis persivalgo. Daugumas 
gydytoju pripažista, kad nema
žiau kaip 3 valandos turi pra
eiti tarp valgidinimu ir vaikas 
geriau auga jeigu penimas kas 
keturias valandas.

Jeigu motinos pienas pasiro
do kad nebetinka kūdikiui, nu>- 

tinkamesnio 
valgio, daugiau skystu valgiu 
ir permainų jos gyvenimo pa- 
Įjfoeziu. Gali būti kad vaikas 
yra penimas per tankiai arba 
duodamas per daug ant sykio, 
nes lengva pervalgidinti kūdi
ki ypacz kada mtina turi per
daug pieno. Jeigu kūdikis ne
gauna užtektinai motinos pie
no, gali prisieiti vartoti trupu
ti karves pieno.
saugotis kad turėtu užtektinai 
pieno nors per pirmus szeszius 
menesius kūdikio gyvenimo.

Yra svarbu kūdikio gerovei 
kad motina stengtus pati užsi- 
laikyt geroj sveikatoj. Jos val
gis, miegas maksztinimas ir ap- 
sižiurejimas yra labai svarbu. 
Patarimai kaip užsilaikyti mo
tinoms bus siuneziamas veltui 
visoms kurios pareikalaus bu- 

“ Kūdikiu
(Care of Children), 
Biuro, Suvienytu Valstijų Dar
bo Department*), (Children’s 

Department of 
Labor), Washington, D. C.

GERA PĘOGA PLIKIAMS! ' * < • • »’
Arabiszka Mostis v ra tikrai1 J#" 

pasekminga, ir kas prisiims ke
liolika stempu ir savo adresu 
tai aplaikys tuju arabiszku gy
duolių dykai. Raszykito 
szio adreso Dr. Jmbco, 
Broadway, Box 9, Brooklyn 
N. Y. Pasinaudokite isz szios 
progos visi kurie yra pus-pli- 
kiai arba visai yranuplikia.
ŽMOGAUS PLAUKAI TaF

I mos kad neduotu kūdikiui vai
stu kad ji užmigdyti. Jeigu ku- 

!dikis nemiegos,“yra fam prie
žastis, kuria ji turi isztirti, bet 

Iniekad neturi duoti vaistu, jei 
nebus daktaro insiikyta.

Jeigu kūdikis turi viduj mie
goti, jis visuomet turi tureli 
savo lova, ir kur galiama savo 
kambarį, dėlto kad gahdu isz- 
miegoti nuo laiko paguldymo, 
iki kėlimo rytmetį.

Kūdikiu vasaros aprėdai as. 
‘ 1 * *'■ / 'k * 4

Karsztis, koks esti nuo bir
želio iki rugsėjo m. (Jaugęmoje 
tyuetu Suv. Valstijose, yra labai 
sunkus kūdikiui, ir daug triūso 
reikia motinai padėti, kad už
laikius ji ramiai, nuolat temi- 
jant jo valgi, apredala, maudy
nė ir t. t.

Kad užlaikius kūdiki ramiu 
liepos ir rugpiuczJb m. 

karszczius, reikia ji labai leng
vai aprengti, j*‘igu butu reika
las galiama, beveik visai nu
rengusi laikyti per karsžcziau- 
si dienos laika- Vilnones juos

per

Cinciniinto.je atsibus iszdirbystes paroda nuo 25 Augus-
Septemberio. Terp kitu papuoszimu bus puikus žem-to lyg 5 

cziuginis stovylas apsZviestas 
pukems.

sztai bolszevikiszkas rojus del 
rusiszku gyventoju.

su 50,000 elektrikinioms lem-

Lietuvos prezidento 
likos 
dienai.

atidėti Ivge1 H

rinkimai
19 Birželio

Kaiku-
duoda vaikams

Jeigu del geros

Motinai sunku

Kiek turi gauti 
•/o uncijos 

2(/o iki J1/* uncija. 
4 iki 5 uncijų. 

6 uncijos. 
8 uncijos.

Kaip gi neteisybe! 
priesz

mane

Rymo katalikai po visas da
lis Suv. Valstijų pradėjo sta
tyti dvasiszkas seminarijos ir 
neužilgio kožna arkidiecezije 
turės savo. Jau pradėjo viena 
statyti Detroite, 
biskupas Gallagher 
28 akerins žemes.

Midi,- kur 
jau pirko 

Kita states 
Baltimoreje, kur jau nupirkta
43 a kere i žemes, 
so universiteto.

arti Hopkin-

Henley, Anglijoj tūla viszte- 
le padėjo kiauszini turinti de
vynis colius ilgio o 7 ploczio, 
sverenti pus-szeszto svaro. — 
Kad visos viszteles dėtu tokius 
kiauszinius, lai vieno užtektu . i
ant piet.

I

Lietuviu Informacijos Bju- 
ras Washingtone pranesza buk

Ežerenu apskr. —Dusetai,
Dusetų klebonas valdo tris va
lakus “bažnytines žemes.“ Ne
mažas plotas. Bet gurbai suiro, 
dangeziai kiauri- Gurbu staty
mui renkama po 10 litu nuo va
lako isz parapijonu. Reikalau
jama ir sziaudu dangeziu den
gimui. Nors tos žemes hutu ir 
deszimts valaku, 

turi

bažnytines žemes.

— vistiek pa
ne tik bažny- 

ta žeme: 
gurbus, klojimus, kietis, 
jas,

rapijonys 
ežia aprūpinti, bet ir 
štai vi i 
dengi i 
žiaga

taisyti, pirkti nied- 
ir t. t. ir t. t.

nauda bažnycziai isz
žemes. Visi žino, kad ta

rai tokia 
bažnyti-

T
< 4

n (‘s
žeme naudojasi

“geras
klebonas, bet 

jis toks “geras“ szeimininkas, 
kad ir dangeziu isz tos žemes 

Piktinasi žmones.nepasitaiso.

* ?

KŪDIKIU PRIEŽIŪRA VA- dili rytmetį. Vasara, kada rei- 
nžlai.kyti, jis turi 

but i maudomas priesz migdy
siant. Drungnas vanduo, nuo 
85 o E. iki 90 o E. yra ger jausis, 

vaikai mėgsta 
kiek vešesni. Visai mažai muilo 
tereikia vartoti. Muilos niekad 
neturi būti staeziai trinamas 
ant kūno. Ir per karszti kūdi
kis turi taip maudomas kad jo- 
kis vejas ant jo nepūstu,

SAROS LAIKU. k i a. ji vešiai

jie priklauso 
paežiu vaiku, ir

Kūdikio jiriežiura pradeda 
tapti tikru mokslu. Motinos vi
sur pradeda mokytis ir tyrinė
ti ta dalyku, nes 
priežiūrai j u
su uolumu reikalauja kad tas 
mokslas joms butu duodamas 
isz visu szaltiniu. Galima leng
vai suprasti, kad szitame trum
pame straipsnyje smulkmenisz- 
kai visko nebus galiama iszdes- 
jtyti. Naudai jnotynu kurios no
ri pilnos
Biuras, Wash i ngtone, 
leides kelis buletinus apie vai
ku 
sius motinoms 
reikalaus.

in formacijos, Va i k u 
turi isz-

priežiūra
—----------

kuriuos veltui 
kurios tik pa-

Kudiktu valgis vasaros laiku.
Mažiuju kūdikiu valgis yra 

dalvkas , nežin
iai kas nebutu, jis

svarbiausias 
riant koks 
nelaukia ilgai apie tai neprane- 
szes. Bet vasarinis valgis turi 
isz savo neparankumus. Jeigii 
kūdikis maitinamas motinos 
pienu, motinos vargas yra daug 
mažesnis, ir jeigu jis yra regu- 
Jariszkai
ar keturias valandas ir 
užtektinai vandens tarp Valgiu 
jis turėtu augti puikiausiai. 
Bonka pėnimas kūdikis grei
čiau gali inukenteti nuo vasa
ros 'karszeziu del sunkumo isz- 

liuosu

maitinamas kas tris 
gauna

laikyti pieną saldžiu ir 
nuo ligos mikrobu- Pienas turi 
būti pristatomas szaltas, už- 
kimsztose bonkose, ir turi bū
ti laikomas szaltai, kol reikia 
kūdikiai duoti. Jeigu yra abe
jone apie pieno tyruma, atsar
giau yra pieną atvirinti nors 
per didžiuosius karszczius ar
ba kūdikio viduriukai yra lino- 
si. Isz bonkos penimieji kūdi
kiai turi gaūti valgyti per kar
szczius ir turi būti lengvai pe
nimi kol pradeda atvesti. Rei
kia duoti užtektinai vandens.

Maudyne.
Sveikas kūdikis, nežiuriant 

kiek amžiads, turi but kasclie- 
kalejimasjna maudomas. Geriausiai mau-

laisvių.

nors paaugėjo

priesz 
vanduo

nes jis 

lengvai suserga slogoms, ir dėl
to iszemus isz vandens, ji rei
kia tuojaus aprengti.

Iszrnaudžius vaikas turi bū
ti szvelniai ir atsargiai nudžio- 

abrusu 
Tai kum

iszlengy v oviliamas,
tapnojau! kuiliuką.
miliuku galiama truputi už
barstyti odos
tai kirksznyse ir po pažastimis,
bet daugumas motinu perdaug 
vartoja tu m ii tuk u ir užkemsza 
odos skylutes.

užsidegus

rn

raukszles, kaip

Per karszti 
būti kiek 
maudyne gali kūdikiui 
beti. Reikia bovelniui maisziu-
ka liuesai sėlenoms pripildyta

kada oda gali 
, selenu 

pagal-

inmerkti in vandeni ir iszspau- 
sti, ir tai daryti kol vanduo pa
liks pienuotas. Judėti kūdiki in 
maudyne, laikyti kelias miliu
tas ir iszimt be plovimo. Muilo 
nereikia vartoti*

Miegas.
Labai jaunas kūdikis dides

nė dali laiko praleidžia miego
damas, ir karsztis nelaibai ji 
vargina jeigu tinkamai apreng
tas. Toks kūdikis, jeigu moti
nos pienu maitinamas, nieko 
nenukenezia nuo karszczio. Bet 
jis dažnai yra neramus ir nes
magus. Kad davus vienu metu 

kudŲpui 14 valandų 
a m a * J ' 11 a '* a* r’ a

maitinamas, nieko

senumo kudppui 14 valandų 
miegoj kuriu jis reikalauja, vi- 

pastangos turi but deda
mos, kaj palaikius jo miegama- 
ji kambarį vešiai kaip hakti 
taip ir diena. Elektros vedykla 
pagelbės, ir miegamas priean
gis apsaugotas nuo mušiu ir uo
du yra smagus kūdikiui miego
ti. Maudyne priesz einant mie
goti palengvins jeigu neramus 
■ > »' v J W ri . ‘ « * A if ■

sos

kaip hakti

du yra smagus kūdikiui miego-

ir atvėsis užkaitusia oda, €aij>

tos, vystiklu ir plono apvalka
lo užtenka, jei motina pasisten
gė apmauti jam paneziakas, 
marszkiniukus ir kitus drabu
žius kaip diena pradeda atves- 

Yra labai svarbu jo neuž- 
zaldyti, ir jeigu staiga atves-

S

Pirmuose 
gyvenimo kūdikis neturi

sykius in
ir vakaruose, dra- 

pri tai k i narn i

Ii. 
s 
ta, taip kaip priesz vėtra arba 
smarkus vejas pradeda pusti 
vaiku tuojaus reikia taip ap
rengti, kad jis negalėtu staiga 
atvesti.

Sziaureje,
bužiai turi būti 
prie oro. Gali butikarszlu die
nu, kuomet vaiku reikėtų ap- 
rmigti taip kaip aukszcziau ap- 
raszyta, bet geriausia yra ir 
vaikas bus ramus su plonais 
marszkiniais, juosta, ir suknele 
su vilnoniu apsiaustuvu Vešes
niame ore. Mažucziu vaiku ko
jos turi būti sziltai iižlaikomos 
su plonomis vilnonėmis pan- 
cziakomis kurios apdengia vi
sa koja.

Senesniems vaikams nėra rci 
kalo turėti paneziakas ir cze- 
verykils per karszczius.

nuspręsti
reikia daryti,

me

dų karsztis

Motina pati turi 
kad permainas 
kad užlaikius vaiku ramiu.

Senesnio vaijkp valgis.
Kaip kudiliini sukanka

tai jis turi būti valgidinamas 
keturis sykius per diena, jeigu 
jis yra sveikas, ir nieko netu
ri valgyti laikotarpiais. Tai yra 
labai svarbu vasaros laiku, ka- 

yra nepakenezia-
mas. Dauguma motinu nurami
na vaikus, duodamos jiems vi
sokius dalykus uolai k u valgy
ti. Paprastas dalykas yra maty 
|i vaiku dar neturianezio dvie
ju metu jau griaiiziant banana 
arba saldaini. Vaikai, kuriems 
toks valgis yra duodamas pa
prastai serga viduriu ligomis, 
nuo kuriu kas vasara mirszta 
tukstaneziai vaiku. Motina, ku
riai yra brangi vaiko sveikata, 
neduos jam tokiu valgiu kurie 
jo amžiui

pirmu metu

nėra tinkami, bet 
duos jam reguliariszkai tiktai 
tinkama valgi.

Antroje dalyje
reikia jam duoti vaisiu skysti
mo, grūdinio valgio, džiovintos 
duonos, augalu sriubos ir kiau-

• • 1 • f "szinįo tryniu.
Antruose metuose 
grūdinio valgio, pieno, ryte ir 
vakarę, kiausziniu
Sriubos su duona ir sviestu vi- 
‘durjieniifiuvalgiu. Kiti valgiai

1. - 2 • ’ 1 . • 1 J • 1 •*! T '•
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jam duoti

augalu

turi susidėti tik isz pieno.
Vasarinis valgis*

Motinos visuomet stengda
mos vaikus užganėdinti, kar
tais neiszmintingai jiems valia 
duoda. Ypatingai kas link mais
to. Skanumynai nub szeimy- 
nos stalo ir visoki paragavimai 
sugad i na kud i k io natural iszka 
apetitą del paprasto naudingo 
maisto. Ne syki galimo matyti 
motina duodant kūdikiui para
gauti szaltos koszes arba kokio 
ten gerymo kuomet ji puti su
stoja sau nusipirkti. Namie da-< 
ryta szalta kosze galima dubti 
dvieju metu kūdikiui su pietaįs 
bet ne pirkt, nes negalima žino- 
li isz ko padaryta. Vieton szūl-

tinai gal reikia

lėtino

Bureau, U. S.

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

• Dvare.
Ponia: — O ko verki, Mag

de?
Magde: — Akamonas 

inusze.
Ponia: — O kokia tiesa jis 

jalejo nuiszti.
Magde: — Ne jokia 

tik su lazda. z

,'r' " J.| \ A’ -1*1 *.......... *• '»!• • , /.T. iri '»'»f i c Q

į Baltic States Bankas |
j I * ’ I / 1 y11 1 * • ■" .» *. 4 • x i . -«!|t lįl g

I .......... „ v

cr

tiesa. SKAITYKITE
SKAITYKITE

"SAULE
"SAULE

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

------5-----
Parduoda Lietuvos Laisves Paskolos Bonus ir iszmoka 

nuoszimczius už Kuponus.
Priima depositus ir moka 4r/f, priskaitomus prie sumos

i

Motina turi

Priežiūra” 
isz Vaiku

(Children

•i

ant
236

PUIKIAUSIĄ DOVANĄ.

Kam duotis nupliktie? Mes 
tyrinėdami per 30 metu, iszra- 
dom nauja būda kuris sulaikys ri “ - h . . ' . ’ • ri — *
j u 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 v
Broadway and So. 8-th St.,

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

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

Naujos būdas gydymo dykai. 
Pradžo gydymo už koletą štam
pu pasiusta bus per paczta už- 
peozetinta.; szimtai tukstaneziu 
dekavoje už pagelia.

t ĮI.*

kas menuo. Depozitus galima prisiųsti ir per paszta. i
Siunezia pinigus in Lietuva ir visas pasaulio szalis, su g 

pilna garancija, 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.
i Baltic States Banke savo <
g Valstija, New Yorko miestas, Lietuvos Finansų
i Ministerija, Lietuvos Bankas, Lietuvos Kredito Ban-
g kas, Prekybos ir Pramones Bankas, Susivienijimas 
g Lietuviu Amerikoje ir kitos instaigos.

i.

i g

g
Kaune, Rygoje, p 

depozitus laiko New Yorko 
New Yorko miestas,

VISAIS BANKINIAIS REIKALAIS IN
BALTIC STATES BANK 

294 Eighth Avc. 
Telefonas: WATKINS 2142.

Bankas atdaras kas dien nuo 9 ryte iki 5 vai. popiet.

New York IN. Y. p

g Subatomis - iki 7 vai. vakare. g

t

A
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Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 

upynos sunaikina gražiausius 
kiekvono plaukus.

Raffles
yra mirtinu priešu įileiskunų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos11 . Igalvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit liufflcs.

Kaina 65 centai aptiekosc, arba už 75 centus prisiunčiamo 
tiesiai iš laboratorijos.

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

SENIAUSIA lietuviška AGENTŪRA NEW YORK

> n K ’ •*'r • \ ~ * *'r

M* i •

2:

visa pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorke

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

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

Iszmainome ir siuneziame pinigus in 
pagal dienos kursą;
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiame; padarome pas- 
portus ir kitus reikalingus dokumentus.
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

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

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

Reikalaukite

f

rife.

* * Jir ........|!w |n Ar*1

Calutaras Hitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netyarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTĮMAI,, ATSIRAUGĖJIMAI 

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI, 

NUSILPIMAS, IR T. T.
1 k. » į, I *' *

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
hzaunai mėdikaliszko vertes.
ir taipgi priinmus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinL 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo dėl viso

NERVISZKUMAS,

>

Jis yra labai veiklus if

kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai
' 1 ' « « • ■ • e e * * * 1 J| " - 1 "« 1 , „ • 1 M i rr ,kil 4 nreikalaukite lesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTEp ST. Dėpt. 15. CHICAGO, ILL.

. v “I V
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tu kunigas 
szv. miszias 
mokslinyczia... 
buvo kunigiukas,

ir
tai

VYNAS.
(Tikras Atsitikimas.) 

i. 4 ' ' ’ \

Kitoj Nedelioj po Nauju Mo
vi kari jus atlaike 

inlipo in pa- 
Vargszas

ir teip bai
siai iszbales, kad kartais baž- 
nyczioj atsigulus kryžium že
me, sunku buvo atsakyti, ar 
yra kas po ta sutana, ar tik 
teip kas tyczia buvo sutana 

žmones ji
nes kiekviena žnio- 

niszkai užsznekimlavo apie rū
pestis, nelaimes. Net tie, ka 
laikraszczius ska itydavo,
tie nieko priesz ji neturėdavo, 
nes per pamokslą ju nekoliojo, 
o kad ateidavo koks isz augsz- 
to paliepimas, 
szaltai ir nieko 
da dėdavo.

Ant to labai sznairavo kuni
gas klebonas ir 
pats skaitydavo 
liepimus. O paskui teip pradė
jo neapkęsti 
net nuo savo
ir vargszas, kad net nuo savo 
stalo ji atskyrė, ir vargszas 
turėjo valgyt patsai vienas, sa
vo kambaryj.

Labiausiai ji mylėjo zakris- 
pasakodavo, kad 
pildo savo parei

gas, dar neturėjo teip gero ku
nigo. Niekad ji ne nuskriaudė, 
ne prie laidotuvių, ne kalėdo
jant, o ir nuo pietų jam tarpais 
szis-tas atlikdavo.

Bobos gi
graudžiai pamokslus 
davo.

Ir sziadien 
rijus sake 
puikiai apie 
kada po

pamotes... 
mylėjo,

Vienok

ne

perskaitydavo
nuo saves no-

nuo to laiko 
vyskupo pa

vikarijaus, kad 
stalo ji atskyrė,

ti jonas ir 
kaip senei

gyre. kad lalųu
insakv-

vika-kunigas 
pamokslą... Sake

Poną Jezu,t a ji 
svietą keliavo. Ėjo 

nuo miesto iki miestui 
mokiniais,

su ne
turtingais mokiniais, kurie, 
viską pametė, tapo platintojais 
jo mokslo. Ėjo, 
trauke nesuskaitomos 

nerimastis isz
Ir norint drebėjo se

o paskui ji 
minios, 

namukurias 
iszvare. 
nieji galvocziai ir praneszdavo 
valdžiai, ka<f ’ Giililejietis 
maiszta, kelia, Kristus be bai
mes skelbė savo idėja, dvasioj 
patvirtindavo, penėdavo alka
nu minias... Ir viena karta už
ėjo ant vestuvių pas 
vargsza žmogeli. O kuomet 
vyno pritruko, liepe inleist ty
ro szulinio vandens in akmeni
nius indus ir dioviszku žodžiu 
perkeitė ji in vyną.
ir szriėkucziavosi, visi — be 
jokio iszemimo. Ir gere vyną, 
kokio dar niekad priesz tai ne
buvo ragavę...

Teip kalbėjo kunigas vikari
jus, b žmones pus, per pus, 
klausė žinoma istorija.

Ne vienas isz storkakliu, se- 
dineziu “lomkose“ po vargo
nais; užmigo netycziomis. Ant 
vargonų grūdosi ir stumdėsi 
“tinaravesni“ vaikinai ir mer
ginos ir stengėsi atsistot ar- 
cziau pono vatgamistros. Prie 
altoriaus, tercijom suoluose, 
žvilgėjo plikos galvos parapi
jos paramų. Tie tik vieni klau
sė, arba bent nudavė kad klau
so, nes delnus pridėdavo prie 
savo austi ir su

kad

viena

Visi gere 
visi

žiurėjo in minia. Ly 
tartum klausytojai

. liszko paveikslėlio per 
mokslą prie ežero.“

o

< <

šioje jiems gimines.

pasipute,

mos
pamegždžioda-

zok risti joj

patepimu pa
saulio galvocziu isz virszaus 

imti teip, 
ant bib-

pa-
I*o kitai 

pusei sėdėjo baltagalves, dva- 
Nežiuia, 

ar klauso pamokslo, nes sėdėjo
tartum visztos ant 

kiausziniu ir,
miesto minyszkas, užsi- 

smaugdavo žemai ant akiu sa
vo skepetaites.

Bobinyczioj ir
bobos ko neužduso, tartum žą
sys maiszuosc. Ir ežia tarpais 
iszspruzdavo atsidusimas kam
pininkes, kuria troszkulys kan
kino, o szirdi suspauzdavo ne- 
aiszkus noras, kodėl tai dabar 
Pons Jėzus nevaikszczioja po 
svietą, kaip seniau.

Likusia medines bažnytėlės ... J . _ _____ to •

nes spaudimas buvo neiszpasa- 
kytas, o žmones
pulkais per duris ir kiekvienas 
stengėsi patekt in pat bažny
czios viduri.

Pradėjo stumdytis.
— Nesistumdyk! kur len-

jokiu bildu negalėjo dasigan- 
vis grtidosi ti in bažnyczios Vidilri. Pėi‘ vi

sa pamokslą laiko paroino at
ramas ir pliekė “

Dabar stovintieji antį į
szventoriaus turėjo smagumu. 
Laiks in laika iszSzokdavo kas 
isz bažnyczios ir pirmutiniai jo| | 
žodžiai: “ 
koki galvijai žmones

sveika Mari

di f...
tu nosistum-

jus. ,>

— Taigi ir 
dyk!...

— Ar pasiutai! ?...
— Cit! — ramino sutukes 

storkaklis, kurs sau alkūnėms 
dare kelia prie tercijom suo
lu.

grūdosi be pasi-b

— Gelbėkit! — szaukc 
neszczia moteriszke, prispaus
ta prie pamokslinyczios.

O žmones 
gailėjimo.

Stumdymasis pavirto in ly
gu, palchgva siubavima vėjo 
judinamu rugiu.

Vaikiuku, kuri banga nune- 
viduri,

v as

negalėdama

verkdamas prie

ant

sze in pat bažnyczios 
iszkele augsztyn. Lipo per gal- 

žmoniu
i sze j i mo.

Kitur vėl kokia moteriszke, 
iszstovet

skaudamos kojos insilauže in 
tercijoriu.

pasipiktinime kaip 
pradės stumdytis, teip ir nu
stūmė ja ant pat galo suolelio. 
Kybojo ant kraszcziuko bango
mis žmonių palaikoma.

O žmones grūdosi... Stovin
tieji viduryj pasidavė ant va
lios supimo, 
bažnyczios
laiko girdėjosi 
mai,

“lomkas“ 
szventam

Tos

Pasieniais ir prie 
atramų laiks nuo 

aiszkus koiks- 
užsloginti dejavimai...

Paskui kiekviena banga atsi- 
dusavimas isz szimtu krūtiniu, 
susima iszes su prakaitu kilo 
augsztyn juodu debesiu.

O kunigas vikarijus ant pa- 
mokslinyczios tese toliau, plo
nu ir sausu balsu. Rinko paly
ginimus, prievarta norėdamas 
užžingeidaut 
iki aszaru pajudint, 
dieviszka

klnusy tojus ir 
Aiszkino 

veiksme vestu v i u 
Kanoj, kaipo synibolo ir turi- 

Ir kas karta 
$ i

nio didės idėjos, 
gailiu balsu antrino: 
sznekucziavosi 
iszcrpimo ”...

Gere ir 
visi beVISI,

Jau vikarijus baigė, kuomet 
zokristijoj pasigirdo zakristi
jono balsas:

— Kunigas

joj, tartum
urnai persis- 

jagamasteliui

prabaszczius 
ateina... Kunigas prabaszczius..

Ant tu žodžiu bobos zokristi- 
žvirbliu pulkelis 

keno pabaidytas,
kyre ir padare 
taka.

Inejo dar jaunas, pilno vei
do, su dvejais aiszkiais smak
rais, o trecziu auganeziu. Lep
telėjo piktomis akimis in za
kristijoną ir burbtelėjo ka tai 
pusbalsiai. Zakristijonas nieko 
neatsako. Tuomet jegamastelis 
pastvėrė ji už ausies, kad za
kristijonui net aszaros akyse 
sužibėjo. Paskui skubiai pradė
jo traukyti stalcziu po stal- 
eziui, iszverte ir iszmete baž
nytinius baltinius, 
atsiklaupė ir patyliai 
rengties prie misziu.

Kunigas vikarijus veik pa-

Ant galo 
pradėjo

baigė. Žmones prasiretino. Tai 
viens, tai kits iszbego uždusęs 
ant szventoriaus. Vienam 
skribliusJcur tai dingo, kitam 
po smakru 
plesze.

— Ei, iszdykeli! o kur ža- 
kes! — szaukc kūmute viena 
vaikina su ilgais plaukais, 
kurs kaip isz ugnies iszszoko 
isz bažnyczios.

— Tik pažiūrėkite 
mis sziksznelemis pririszaii... 
kaip paleido... Ir isz kur toki 
žmones atsiranda ?...

— Nestovėk ant sniego...
— O kur lipt, ar tau ant 

liežiuvioff
— Tik

szventoriaus.

marszkinius per-

naujo-

žiūrėkit... baltus 
autkojus sziadien motina davė, 
— skundėsi per pus su piktu
mu, per pus per juokus, gražus • i > y v

.dali pripildė pilkoji minia 
biednesniu valstiecziu, triobel- 
ninku, kerdžių ir kitu vargszii.
1 gsifjie ne daug ką klausė, | giau t

I«I ■ 'H k * * ■ ■ ,4 :| 4.# ' < % » r i «

laibas bernukas.
— Ir isz kur tu žmonių tiek 

imasi!...
— Net žemei sunku...
— Tegul tik szileziau pasi

darys, o darbai prasidės, tai“ir 
pjrasiretis žmones — patemy- 
jo sudžiūvęs darbininkas.

’ Pasidarys ežia ruimin- 
patvirtino kiti, tie ka 

3 - .v» t-i n , ,.i< * ’ t,

žiūrėkite ’ žmones...
“... pra

juokindavo žmonos stovinezius 
ant szventoriaus.

Zokristijoj tuo tarpu zakris
tijonas rodo kleboną prie su
mos. Užvilko alba, apjuosė in- 
gula, paskui priklaupė, sutvar
kė raiikszles, patrauko augsz
tyn ir žemai sulygino. O kad 
zakristijonas truktelėdavo, jc- 
gamastis kassyk spirdavo už
kulniu neklauzdamas, kur pa
taikys.

Tula piktaiiežiuve kūmute, 
matydama toki darba, pakuž
dėjo ant ausies 
kai:

— Gelbėk Vieszpatie! Leng
viau jau kumeluka inkinkyt...

— Beda!... Gaila vyro... — 
žemai pasi-

savo kaimin-

atsake da tykiau 
lenkusi kaiminka.

Ant galo-pagalios 
jonas pergalėjo ulba, padavė 
stula, uždėjo arnota ir padavė 
ženklą klapcziukains. Suskam
bėjo skambutis, ir kunigas kle
bonas nuėjo prie altoriaus.

Kūmute linktelėjo zakristi
jonui.

zakristi-

n* Il 4*I H N J- < X - 41. L ’!» 4 I Bl
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Nupiszkojau ana diena in 
West Ilazletona, 

Girdėjau kad ten lietuvei 
malszei gyvena, 

Bet nemažai nusistebėjau

c i

karijui

2

Kada in tonais atpleszkejau. , 
Tuojaus žinios isz visu kam

pu pasipylė,
Kaip isz maiszo iszsipyle, 

Pradėjo man kalbėti, 
In dvi ausis sznabždeti 
Apie viena moterėliu, 
Baise neiszmanelia.

Badai iszvažiavo su kitu 
In svietą platu, 
Nieko nepaliko, 

Vyrui ne skatiko.
O apie mergicas ir man kal- 

bejo,
Jog su italijonais užsidėjo,

Po parka naktimis slankioja,
Su jeis bambileis kvailioja, 

Vėlybu vakaru suejna,
Lyg rytojaus namon atva

žiuoja.
() jus- nakt.igonykes, 

Bambi lines vėjavaikės,
Kad nors jaunai iszrodytu
Ir szvaroi sau pasirėdytu, 

Ne butu tiek juoku, 
Nedarytu isz ju visokiu baiku.

kad szian-

Na, o kaip... ?
Gaila ka ir sakyt...
Juk jus baisiai spardė...
Ei, žinoma... daviau vi- 

prie misziu geresnio
vyno, pažino ant indu...

— Oo... vieszpatie ir už tai..
— E, mano mieli, gerai dar 

jeigu tuo ir užsibaigs — pasa
kė ir nuėjo per žmones prie al
toriaus.

Kunigas klebonas sziandion 
suma laike labai greitai, net 
žmones stebėjosi. Giedojo, kad 
net vargamistra ka tik spėjo 
atsakinėt. Bet atsakinėjo grei
tai, užganėdintas, 
dien teip g’vit eina.

Ant pabaigos klebonas už
traukė “giesme apie vyną“ 
Kanoj. Žmones tuoj pagriebė 
teip retai linksma giesme baž- 
nyczioj ir trauke isz visos ka
karines.

Klebonas inejo in zokristija. 
Zakristijonas pagelbėjo nuimt 
arnota ir lauke tik linktelėji
mo. Urnai klebonas pareikala
vo kokio tai skarulelio isztry- 
nimui pati nos.

Su visu karszcziu zakristijo
nas puolėsi prie stalcziu. Isz
traukia viena — vis suvilgytos 
— nėra... Isztraukia kita — 
tas pats... Ima pagalios pirmu
tini pasitaikiusi in 
paduoda, 
balsu:

— Ne ta!
Zakristijonas

“giesme apie vyną

ranka ir 
Kunigas rėkia visu

susiglumijo. 
Greitai isztraukia kitus stal- 
czius...

Jegamasteliui urnai iszs’ nne 
szventoji kantrybe. Kaip pri- 
szoks, kaip ne^pradės musztne'pradės mušzt 
kur palaikis... Pliankszejo teip, 
tartum deszimts bobų skalbė 
upely j. Ir rodėsi, kad galo ne-

matomai drąsiausioji 
kurios vyras ilga laika zakris- 
tijonavo, suszuko:

— Zakristijonai!...
gyvas... tai begk greicziaus!.«

Ty-l 1 • 1 • T 1 ♦ “

zakristijoną isz rankp. Paskui

bus tam darbui 
motoru 1

bet viena isz

Juk tu
J• • r*

Klebonas susilaiko, paleido

ramiai nusivilko aTba, atkalbė
jo dėkingumo poterius, apsi
vilko kailiniais ir iszejo in kle
bonija.

O isz bažnyczios pilte- pylėsi 
suszile žmones ir patyla giedo
jo: .

Oi, vynas, vynas, 
Geresnis negu anegdai 
Kanos Galilėjoj...
Zakristijonas prausė 

szulinio sukruvintas ausis ir 
teipgi niūniavo

Oi, vynas, vynas, vynas...
Kunigas vikarijus iszejo ant 

prieangio ir pamatęs ji paklau
so:

szale

— Kas tau, Jonai?
— Nieko... nieko, jegamas- 

teli, atsake zakristijonas ir niū
niavo toliau veik veikdamas:

4 ‘Oi, vynas, :yynas, vynas...
1 I . ■> Į . « A *;
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Narsi Mergina.
. * ft **0*' 7 ?J' jį '

* llll..................... ....

Saragossoj, apie 1808 metus,

KUR BUNA?
*

Mano
to—■
šzvogeriai■

■ir ■" (

Povilas

i

gyveno nieTgiiia vAruU Agosti
na. Tais metais miestą buvo iip- 
gule Erancuzai. Nor4 <lar hilvo 
tik 18 ifletu amžiitds, Agostina 
atliko Viena isž ri a rsinii si U* dar
bu užraszytu Iszpiibijos istori
joj/ i U ji pali ko žirioma kai po

Stuguris ir"'Tdlk^ewskas (var
do bežibau) ženotas su naszlia

Scran-
Tegul atsi-

ia.j

“Kuomet priedai užgulė mie
“Sįiragėsso Mergele

Ifim* ‘.-O I JI . ,J J1' 1 ji1'i. Alt,J

sta, jiė atrado ji"riėapdrntintą, 
tik apsuptk prastai pabudkvo- 
ta siena visai silpnoje padėty
je

Desperatiszki Saragosso pa
triotai’kO Vėjo su nenuilstan
čiu itžsidėgiinu, ir neprileido 
preszii per du menesiu. Paskui 
atsitiko kas tokib kas pasirodė 
žiauriu smugiii. Tszpttnas karei- 

Fvtocitžu papirktas 
amunicijos

vis buvo 
iszsprogdiniinui 
sandelio.

Nei vienas Ispanas 
nesijudino eiti ant prieszo. Nie.

kariauti, 
Visi

karei vis

sandelio su-

kas nemano daugiau 
pad e t i s j ja s i rod e' be v i 1 te. 
skubėjo kaip greičiausia galė
jo pasislėpti, palikdami Pran
cūzams, kuriems
sprogdinimas buvo signalu, in- 
eiti Visomis spėkomis in mies
tą ir užimti.

Bet sztai atsitiko kas netikė
to. Isz Nostra Donna Del Pillas 
atėjo nežinoma mergina, 
rengus placziaiš ' i

c i. RP^i- 
apdangalais, 

palaidais plaukais banguojan- 
cziais ant vėjo ir su kryželiu 
rankoje. Visi kurie ja pamate 
nusistebėjo ir nusigando.

mergaite kuri 
ženge su tokiu tvirtu pasiryži
mu per Saragosso gatves lin
kui užtvaru, in pat prieszu aki
vaizda? Užsilipus ant užtvaru 
szvhrpos mergina paeiiie isz

- Kas buvo ta

Sz tik ey i cz i e n e,. gy ve n a 
ton aįiie 30 metu, 
szaųkia ant adreso

Mrs.’ J. Jaceviczienc
127 N. 4th. St., 

' Brėoklyn, N. Y.(t.51)

Paieszkau Joe. Linkoy kuris/ .....
gyveno Washington, Pa. Jeigu 
kas apie ji žino 
neszt.

Mike Alatulėvieh
28 Freėlitnd Avė., 

Passaic, N. J.
--------L y ■

Mano sesuo Brigita Stanke- 
viezienė paeinanti isz Virbalio 
para., Kibeikiti Kaitno, 2 me
tai atgal gyveno Soimuset Co. 
Do romą MninoSe.
žino apie jia meldžiu praneszt.

Jurgis Adomaitis
Box 47 

Groggs, Pa.

meldžiu pra- 
. 1 ’ (t 51)

v •

J'eigu kas

(t.51)

Didžulis 13 
Senecaville. 

Ohio, isz ten iszvažiavo in Kan
kakee, Ill. 
ant adreso.

Joe. Sikstą
1205 Thompson Aw.

Moundsville, W. Va.

Paieszkau Mike 
metu atgal buvo

Praszau atsiszaukt

Mano brolis Kazimieras Le
vutis paeina isz Suvalkų

gy ven o (> i ra rd vi 11 c

Red.
Veisėju para-, Szažiunu Kaimo. 
Pirmiau
dabar nežinau kur. Meldžiu nt-
siszaukt arba žinantieji apie ji 
malonėkit praneszt.

Antanas Levui is
Shadyside, < thio.Box 4

Kad riaukszliu ųėpleisteriuotu 
Ir plauku ne kvarbuotu, 

Butu sztant ir patogios lietu
vaites, 

Puikios panaites.
O kad laikytlisi saviszkiu, 

Nosies kitur nekisztu, 
Tada kožnas mylėtu ir pa- 

guodotu, 
Ir ant ranku nesziotu.

paeini' isz 
deg

* # *

Pribuvau in Szenektada
Vieta svetinga gana,

Bet ten moterėlės už daug
girtuokliauja,

Ir naktimis paleistuvauja.
Nodažiuri savo namu

I Ne burdingieriu
Vaiku

Ir milonui vyru (?) 
Su kumutelbs sėbrąuje, 

Per visas dienas lebauje, 
Girtos namon atejna, 
Barasi sb Vyrais sueja.

0 ir tos mergicos negeresnes, 
Tik truputi sztarkesnes, 
Bobelėms nepasiduoda,

Su svetimais szpicleis užsi- 
duoda.

Jau esmu pasirengus ant ju 
Ant tu neisžmaneliti,

Diiošiu, jog net viskas piszkes, 
Ir visas svietas juoksies.

1

J

e

Viena bobelka ana diena ma- 
cziau, 

Isz josios labai stėbejau, 
Uantis auksu iždėti, 

Pradėjo man in veidą žibėti.
Tuojaus dažinbjau, 

Ir persikanojau, 
Jog tai isz Johnson City 
Su dideliu torla dievyti. 

Munszaine sriaubė kaip kiaule, 
O statosi labai daili, 

Vyrus prie saves pritrauko 
Visus pinigus nuo ju isz- 

' trauke.
Prižada duoti pilna burda, 

O tada pas jaja turi skurdą, 
Nejjoilgam turi iszsineszti,

1

K(ipareli ant pėcziu neszti. 
O'ka? patis tame kalti, 

Jog davėsi jai prisikalbėti,Jog davėsi jai prisikalbėti 
Tokiai raganai, 

Biobai senai.
• i ,, * d > •• •*

mergina
m i rsz t a n czi o i n žin i e r i a u s 
tuka.

Ji iszszove kanuole, kuria jis 
negalėjo padegti dalei Savo nu
silpimo. Paskui 
kryželi Agostina

Mirtis arba Pergale!
Nereikejo jai 

SargoSSb 
su- 

‘ degdatni nauju pa- 
siižadintu 

M J « #

bticzi įlodama 
suszuko: 
11 >tt

'užtaise kanuole. 
kariauti. Sukilo visi 
vyrai isz apkasu kur buvo 
sislepe, ir 
triotizmu
lAgostinos, szaiiko:

“Pirmyn! Pirmyn! Mes per
gales i m!”

Netrukus 
nuvyti tolyn, ir rugpjnczio 17 
d. jie pasitraukė visai. Ispanai 
taip laimėjo didele pergale dė
lei to kad Agostina sužaidino 
juose drąsą ir norą gintis.

ir vėl

narsios

Prancūzai buvo
- * - r?

Mano sesuo Alena Urbaiczili
ko po vyrui Sabione apie 4 me- 

gyvcnO Brooklyn da- 
Jeigu kas

tai atgal 
bar nežinau kur. 
apie jin žino meldžiu praneszt.

Katre Navickiene 
817 E;Center St. 
Mahanoy City, Pa.

■■■ i —‘ """* *' ■ II Į.... ......n

Ka rauso apie knyga “Tokatantls 
Naktų Ir Viena* 
k * -----______ - *-

Gerbiami Tamstos:— Sziuomi duodu 
Žinoti Tamstoms kad asz eslu aplai
žęs puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų ir Viena** kuria man prl- 
sluntet, norint asz prisiunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok apteikiau kaipo dovana, už tai 
asz prtsiuneziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus apraszlmus, turi neapsakytai *
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
ta! gali skaityti lletuvlszkal kad kož- 
nas turėti jik namuose ta puikia Ikny- 
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo* valkszčzloti po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebe- * 
tinus apraszymus senovės Žmonių I 
gyvenimą Ir užmirszta visus vargus Ir 1 
rupesezius savo kasdieninio gyveni- 1 
mo; praleidžia naudingai laika savo I 
namuosla su savo mltema sžeimina. I 
Dekavoju tamstoms ui suvedima tos I 
puikios knygos kuri gali suraminti I 
kiekviena* žmogų katras skaito ar I 
klauso tu puikiu Istorijų, teipgi dėka- I 
voju už puiku kalendorių ka man I 
prisluntot kaipo dovana. Duok Dieve I 
tamstoms sveikata Ir laime szlame I 
gyvenime. Viso giaro velijentls past- 1 
lieku “Saules” skaitytojas, S. P.’ isz I 
Somerville, Conn, Jeigu reikalaujate I 
vlrsž-mlnetos knygos tai prlsiilskltb' $2 I

žmogus skaitydamas tuos puikus skal-

J A ‘j# ♦ r •► ■■ ■•■> .fl*

laua D«r paėst*.
... .. - - .

Ba. turiu važiuoti in Sznmo-
. . ... . . 'i * 4 ' 1b I 2 t u .. ' I

Tai bus imt sziadien gana,
In “Saules” Iszlelstuves o gausite tuo-

> A, ‘ w # f *||i 1 '“i i “ n •' * i'A' . r »■1 ■ » 1
; . j i
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į

1 kiną
Nes ton girdėjau puikia nau- 
•r 1 i L ■ L, 4 į J AįlJ j * ' , ' ».■ ' I

j iena, j
Apie jauna ir patogia mo- Į

• „ . j „/..i, z z j • a ,4 * t ■ <

Jiona, t

'' tėreUa viena. ;
11. . ' *1 Vi . • J I d i .
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GYVENIMASM GYVENIMAS

Sz. Mary os Panos
-------------------------- -- ----------- J

W. D.* B o CBkėw«k|.Co.
Matomo? cttr, ,V
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Nosikankink su
,4 :« ’ , 4

Reumatizmu j 
Neuralgija Strėnų Diegliu 

Skausmais Krutinėję 
Skaudamais Muskulais

Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
aut skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimų—ir užganė
dinantis, malonus palengvčji- 
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

Ant naujausiu puikiu laivu

ROYAL MAIL
Greitus Tieslotfinis Ketins Tarp 

NEW YORK. SOUTHAMPTON
IR HAMBURGO.

°O”
OHIO, ORCA, ORDUNA, ORBITA
IN EUROPA 
Treczia klesa 
$103.50 :
$106.50 
$107.00 
$105.15

ISZ EUROPOS 
. Treczia klesa
Hamburgt 

Piliau 
Memel 
Kaunas

$102.50 
$105.50 
$106.00 
$106.00

PACKET COMPANY,
26 Broadway, New York,

arba pas vietinius agentus.

ROYAL MAIL STEAM

L4 N

t 4'S <1

U d W 3|į • n * 4

Po sunkaus 
dienos

\ * i .• ' ' Y " ■’ '' '*

darbo

cunąrd 
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Sontiiampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania * * * v - Mauretania 

Berengaria
Apleidžia N6w Ydtka kas Utarninka 
Greitas persCdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkal lydyti 
In Hamburgu 3 klesa $103.50 Kare? 
Pi Hava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo PIliavoj važiuojant 
in Southampton* ir ten persėda 
imt milžinu laivu. Kožna savaite.

Grolczlausi laivai pasaulyje. 
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite1 gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apielinkcjc.

CUNARB LINE, b* I k 
25 Broadway, *L 

New Yort.

f I V
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KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSA KINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bus kožna Utamlnka 
30 E. Centre St. ant antro Boro. 

Ofiso vnlniidos: 9 ryte Iki 9 vakare. 
BOBA SUETIKIA PYKAI.

■*

DAKTARAS HODGENS 
rhlladeliphi* RpėtitalistM 

UŽHhenrjuaiu ir ChroBlBikP Llff* 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo mane* yra 
g v a r an t uo tas.

J algų esate silpni, nervlszkl ar li
tuoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padaro, atejklte pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsima. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas srtr- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvintu ' “ J

Odos ligos, isxberlmal, papuczkoe, 
dedervines ip kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimk.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunin
tas jus 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. ", f

Rumatlzmas visokiuose' padėjimuo
se, teippgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isx ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
<08, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstat, pikti, iszbliszkusis ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas pečiuose, skausmas kau
luose, Skausmas gerkleje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekminga! gydžiu kataru, 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 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojertu Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus: į

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Seroda ir Jo ofisas tonais yra po 
No. 41 BROAD ST. Ofisos valandos 
nuo 9 ryte iki 8 vakare.

ne.
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Kasusiose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

VISI TAVO MI SKCLAI.'VISI TAVO SANARIA1 YRA BAISIAI
i I NUKANKYTI IR SUSTYRU.
Ne bandyk juos priverstinai manksytl, ir traukyti, tuoini dar dau-( 

Patikėk daugeliui tukstaneziui (auticcziu irginus juos htikankyHi. 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALDAMAS
i 4 J A ? / > (BEAR BAL8ĄM)

suteikė jiems taip puikia ir greita pagalba. 
Baisumu smagiai trydamas suskaudetas vielas, tada jausiesi visai 

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptlekoriu 
už pasiuntimą, mes tuojaus

nauju žmogumi.
arba pardtįvcjji, prisluak mutna 35c., ir 5c.
IszsiUBlm* buteliuką Baisumo.

1 ........i " '" / \ i

The CENTRAL I)Ruįl STORE, Ltd.
i«p|« 84 E. Ceptrc Pa
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUYISZKAS GRARORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preka. Telpgl pri
stato automobiliui visokiem* reika
lam a.

Parduodu visokius paminklu*, didel
iu* ir mažių* už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirksit* PO M N INK A tai kreip
kite* pas mane, ne* asz gailu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

801 E. Pine SU Mahaaoy City. Fa.

ATSIUSK TIK $1.60
O gaust aallklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus
kaip padaryti Ir prisiimt Ima apmoka-

Geriausla stambi trajanka 60c 
Puplalszkal 

Truk-

su pamokinimu

me.
nrba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
Žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 

Daktaras Namuose’’Knyga “Daktaras Namuose’’ $1.00, 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c.

Aukso 
senovės

Gyvcnim«R Szvenluju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65o. (’eluloldo $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popleros 30 gatunku. tuzinas,už 65c.

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

I-aiszkams

I

Tvtrcsiaasla Lleturlsska 
BANKA

014*1* kaaclja *ad*ta Valsti
jos Banko D*partam*nto.
Kala P* priežiūra Valstljo*, 
taip kad pinigai sudėti mano 
Bank o j* n*gali pražūti. Pri
imu pinigu* aauglam palalkl- 
muL Siunčiu pinigu* in vi
sa* dali* *vl*to, pagal dieno* 
knrsa. Parduoda Laivakor

te* kompanijų nustatytam* 
kata****. Parūpini Pasiper
tu* k«ll*ujantl*ma In Idctuva 
Viskas daroma teisingai, gr*i 
tai Ir pigiai. Raaiyklte apl* 
kalne* o
ataaklma. Adr**avoklt*:

V. LAPINSKAS
Ml W. Mahaney A ve^ 

MAHANOY CITY,

gausit* teisinga

JONAS M. CISARIKAS 
Fire lanurance Agent

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus, 
Tavom*, Naminius Rakandus, 

nuo Usnies. 
Geriausiose Kompanijoje

Ė

E i

811 W. Mahanoy Are, Mahanoy City | 
(■■■■NVMRReaoaaooostooosostsssssssssfsirsssstssssisrsssasaissassitt,j

Ustarlsskas Qraborlus

K. "RĖKLAITIS
Laidoj* Numirėliui nagai 

naujausia mada Ir rauksią 
Turi nagelblntnk* mot era.

Prieinamo* preke*

Numirėliu*

ill West Spree* Street
MA MANOT CITY, FA

**11 Telephone* No. 149

CAPITAL STOCK S12l.M9.tt
Barplaa Ir Profit* I534J4I.H

Meka*** aatrt >rocenta ant sudėto < 
aialf*. Frocanta pridedant prl* Jus * 
ptalfw x Baualo Ir 1 Liepos, nepal- < 
saat ar atn**sat parodyt kny<ut* * 
ar n*. Mae norim kad Ir Jus turi- 1 
tu**t reikalą aa musu banka, ne- ' 
paisant ar nata* ar dideli*.

Banka* adara* nuo 9 ryte Iki B * 
pa»laC Babatoesls 9 ryt* Iki 12 vai. <

H. BALL, Prezidentą*. j
Geo. W. BARLOW, Vlco-Prez. j 
Jos. E. FERGUSON, Kasteriu*. }

I

W. TRASKAUSKA8
PTRITUTINIS LIETŪVI8ZKAB 

■MAMNIUB MAHANOY CITY, FA.
M

Laidoja Kunu* Numirusiu. Pasamdo 
Automobiliu* del Laldotuviu Krik- 
sztlnlu, Veeellju, Pasivažinėjimo 

ir L L
420 YT. Centre BU Mahanoy City, Pa.

CHAS. B. PARMLEY 
Real Estate Ageat Notary Public

Jeigu norlto pirkti ar parduoti Stubaa, 
oatt galima juosta Urna patarnauti. 
Kandarojame namu*, koletatojama 

randai Ir Ulp toliau*.
ftd W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

diena
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Žinios Vietines
............... .. ................

— Sziadien pirma 
vasaros.

— Nedelioj pripuola Szv. 
.J ono K r i k szty to ja us.

— Girdot buk lietuviszkas 
anglekasiu lokalus mano invos- 
ti paszelpini skyrių del sužeis
tu ir mirusiu sąnariu. Butu tai 
viena didele paszelpine drau- 

kurios pasinaudotu 
laikytųsi 

Užmanymas geras ir

guve isz 
visi anglekasei ir 
druczei.
vertėtu tokia drauguve invyk- 
dy t kanuogreieziause.

— Politikiszkas 
Skulkino paviete 
tikrųjų virti.
visokiu urėdu atsirado daugy
be: taksoriu, asesorių, 
monu, mokslainiu direktorių, 
pavieto kontroleris tris biednu- 

direktorei, kasijerius, re- 
pro-

puodas 
pradėjo ant 

Kandidatu ant

mokslainiu

T ; j - --- ■■ į    .t

ISZ SHENANDOAH, PA.

80- 
gyventojas miesto, mirė 

ryta namie 31 E. 
sirgdamas 

nedirbdamas
apie deszimts me- 

paliko dideliam

f Vincas Damijonaitis, 
nas 
Nedėlios 
Cherry u ly ežios,
nuo ilgo laiko, 
kasyk losiu
tu. Velionis 
nuliudirnia paezia ir keturis 
vaikus ir broli Tamosziu, Wor
cester!.
Sorodoje su bažnytinėm pa
maldom Lictuviszkojc bažny- 
czioje.

- Jonas Navickas, 38 me- 
mire Asblando ligonbuteje 

nuo apdeginimu kokius aplai
žo Packer No. 2 kasyklosia.

— Barbora

Laidotuves 
su

atsibuvo

tu »

k on.sei

kasijerius 
testamentu,

list ri k t attorney ir 
, Ka Lietuvei 
ant urėdu 1 O 

drąsos

•1’.’ gistratorius 
kuratoris, < 
daug kitu urėdu, 
mano pastatyti ; 
gal neturi
kandidate * Juk Mahanojui at
sirastu geru vyru, kuriu ma
kaules ne vra skystos ir atlik
tu savo užduotos pasekmingai. 
Bet ant nelaimes per užvydeji- 

negalime savo taiitie- 
ant menkiausio 

Pabuskit isz 
past a- 

duokite visi 
kelis savo

u re

pastatyti

mus mes 
ežio pastatyti 
pavietavo urėdo, 
miego ir nesupratimo, 
tykit savo vyra 
balsus, o turėsime 
tautieczius ant pavietavu 
du.

Nedėlioję 
Keadingoant Keadingo < 

New Yorka 253 žmonis.

iszvaziavo
‘kskursijos in

— Kun. ('zesna suriszo 
mazgu moterystes p. Elzbieta 
Czebatoriute isz Park Place su 
Juozu Wasnu isz McAdoo.

('zesna

Lietuvei rugo.je buk ku- 
“vis lupa ir lupaingai *’vis mpa ir lupa” nuo 

juju, bet vis ne tiek, kiek ajri- 
szei. Ajriszei turi sudėt $30,000 

laika ant sieratu 
prieglaudos ir $30,000 ant stu- 
tvmo mokslainos, klebonijos ir 
seserų namo.
spy r i ne je

Hl trumpa

Kunigelei pri
badą isx’i šoke i s 

idant ajriszei duotu nemažiau 
kaip po $50 kožna szeimyna, 
priek tam kas Nedelia visokios 
kolektos ant 
mu.

visokiu užmany- 
pradeda zurzet 

ant tosios baudževos ir visur 
irdet neužganadimai.

ali ir kiek gali paaukau- 
gai priversti-

Ajriszei

Galime
jog pas mus to nėra,

g 
džiaugtis 
kas g 
jo, bet musu kimi 
nai žmonim nepaskyrė kirk 
turi duoti ir tai priverstinai.

Poni Dnnezik iene, 716 
Mahanoy avė., apdovanojo 

Petruli 
šuneliu. — 
džiaugsmo tėvams.

— Sert‘dos rvta 
nislovo bažnyczioje 
ne, likos surisztas 
tėvystės Florijonas, 
daktoi’ians 
Boczkaucko ir 
pana Agnieszka 
daraktoi’ka publikilioje 
laineje. Jaunavedžiams 
navo 
Šhenadorio, 
vedžio su 
nopkiute. 
Kajkauckiute 
sugiedojo puiku solo. Svodba 
atsibuvo pas nuotakos tėvus 
ant Oneida ulyczios, ant kurios 
dalvbavo sveczei isz tolimu 
szaliu. Ponas Florijonas Bocz- 
ka.uskas yra užveizdetoju 
Sampsel Electric Co. Shenado- 
ri, būdamas geru elektrotekni- 
ku.
iszkeliavo ant 
liones” 
lai k apsigyvens Mahanojuje 
pas tėvus.

— Jonas Hassler kuri su- 
automobilius

žmonim

L.
savo

avė.,
puikiu ir drutu
Lai amra antauga

11 Saules F. W.
su

Szv. Sta- 
Shamoki- 

mazgu mo
simus re- 
I j

paežiu les, 
Konopkiute, 

moks- 
patar- 

p. Leonas Kazunas isz
pusbrolis jauna- 

p. Fiorentina Ko- 
Laike misziu, pana 

isz Mahanojaus

Po svodbai
“saldžiosios ke

ti po sugryžimui tuom

jaunavedžei

žeido automobilius praejta 
Petnyczia, mirė ligonbuteje Se- 
redos ryta.

— Praejta Panedeli atsida
rė kriminaliszkas sudus Potts
ville, ir isz viso pavieto buvo 
paduota. 114 visokiu provu. Tsz 
Pottsvilles provu radosi 35, 
paskui isz Šhenadorio 21, isz 
Minersvilles 16, o isz Mahano- 
iaus tik 11.

Pa.baliene isz 
Lost Creek likos nuvežta i n li- 
gonbute sirgdama 
Ii u kokius

nuo žaidu- 
aplaike nuo savu 

mylemo prisiegolio, kuris Bar- 
borelia spyrė i n peczius su 
koja.

gėrėtis. Nors mes
neturim progos

Hazleton, Pa. — Sziltosnio 
oro sulaukus, kožnam yra ma
linu juom 
anglekasiai 
per visa sanvaite szviesos ma
tyti, bet nors Ncdeldienio su
laukė sumanom atsitolyt nuo 
miesto už keliolikos myliu i n 
laukus pakvepyt szviežiu oru 
ir pasigėrėt gamtos grožybėms. 
Nedalioje 17-ta Birželio, susi
tarė būrelis draugu ir draugiu, 
pasisamdė troka, nuvažiavom 
ant p. Janskaiczio fanuos. Czia 
yra oras k i tok is: gėlės žydi, 
laukai apsėti jevais, banguoji* 
aplinkui kaip mariu vilnys — 
viskas kitaip kaip mieste. Pa
valgė pietus,
no poni Paulauskiene, 
mes po laukus, 
niaudami, kiti kitokius žaislus 
žaisdami. Besilinksminant 
prabėgo greitai laikas ir sau
lele rengėsi pasislėpt už kalne
liu, susirinkę, sėdom ant troko 
ir giedodami linksmai gryžoin 
in miestą. Bengiama ir dau
giau tokiu linksmu iszvažiavi- 
mu. — .L A.

kūrinos pagami- 
leido- 

vieni lenkt v-

Greggs, Pa. — Darbai 
gerai, kasyklosia 
szimta. ir 
czionais randasi 
mynos ir vienas lietuviszkas 

tik ketu?
Kad 

pribūtu tai gautu 
nes 

ir paezedus. 
Maža czionais saujele musisz- 
kiu, bet sutikime gyvena. Gy
venimas czionais 
kompanijų 
karna- 
tik reike paežiam 
Kas i n czionais 
žinot, lai susiraszo su A. Valu- 
konis, Box 47, Greggs,

e j na 
uždirba po 

daugiau. Lietuviu 
tik trys szei-

ir 
farmeris, o singeliu 
ri, o merginu visai nėra., 
nors kelios 
sztant vyruką su turteliu, 
kožnas yra geras

gana smagus, 
duoda

stubas dykai ir anglis 
parsineszt.

norėtu atva-

darbinin-

Pa.

ANT PARDAVIMO.
Namai ir saliunas geroi vie- 

parsiduos už prieinama 
Gera proga tam kuris 

greitu laiku atsiszauks. Kreip-
kities prie

Jonas

toj, 
kaina.

(t.50)

4

In

Srmanaviczia.
233 B. St.

Girardville, Pa.

Reading k

$4.00
ATLANTIC CITY arba

$3.50
In WILLOW GROVE 

Nedelioj, 1 ir 22 Liepos
Speciallszkas Ekskursinis Trvlnas

Aplei* Ibz ryto
Shamokin .................................. 5:00
Mt. Carmel....................................5:08
Aahland ......................................"b:45
Girardville .............................. 5:52
Shenandoah .............................. 5:33
Mahanoy City .......................... 6:14
Tamagua .................................. 6:42
Philadelphia, pribus ................. 9:40

(Dubeltavas (įklotas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic City 
$3.75 in Willow Grove Parka $3.25)
GRĮŽTANT—Specialiszka* treina* 
aplei* Philadelphia 7:00 valanda 
vakare Staqdard Time, 8:00 vai. 
vakare Daylight Time.

I

iSzitie trumpi batai yra padary-
1 . • i 1 « • • a a

szi til* rn

* >

kaip druczei yra 
visu pusu 

prie szonn

special isz- 
lainiūgis—tas lai- 

savije

šu
nauja spasaba.

prie 
ir aplink

batus—klauskite nauju 
Temykite kad

batu—(lažinosi te koki 
ir kaip ilgai jie

Teipgi
U. S.”

į 

•jC’

1i extra druczei ir isz drueziau- 
sio gurno.

Juodi
D. S ”

i

batu.
ant padu butu žyme “US.

£

Klauskite
TRUMPU IR ILGIU BATU

t
į

f
If 
f

TRADE MAUK

SAULE____ _____________

Nuo pirsztu lyg užkulniu—
Vienas szmotas drūto

ilgio nesziojanczio gumo

w

Vidyrije randasi 
kas Feltex 
Ringis tikrai intraukia 
prakaite ir jusu kojos visados 
yra sausi ir vigndlyvi.

Tie nauji “U. S.” batai bu
vo iszbandomi per szirntus mai- 
nierius ir visiems labai patiko.

.Jumis jie teipgi patiks. Pir
kite kita karta kada prireikes 
jumis 
jie yra drūti 
nesziojasi!

Teipgi randasi ir nauji ilgi 
“U. S.” batai—teip lygiai ir 
drucziai padaryti kaip ir szitie 
trumpi batai.

Jeigu nesziojate trumpus ar 
ilgius 
“U.K

padai szitu nau.ju 
“U. S ” batu ne tik ka ilginus 
nesziojasi—
Bet priduoda didesni drūtuma 
del viso bato.

Temvkite 
padaryti isz 
pirsztu, 
užkulniu.

Temykite ir ant drūtu baltu 
vyrsziu!

Drucziai isz visu pusu dvi
gubai padriitinti! Extra drūto 
gumo ir nuderijolo isz vien 
daryti pagal 
rl’as reiszkia ilgesni nesziojima.

United States Rubber Company

*i

Geriause mokytine Minncsotoj.

'r,lĮW ....................... wwyyipI........ yĮiii^>............................tu........ *... * ...........

Jis ne kvailas.
— Ar važiuosi szimet in At

lantic (’it y?
— Važiuosiu.
— Ar su paezia?
— Ne, asz važiuosiu jeszkoti 

smagumo.
ANT PARDAVIMO?

Seniausias, ir r’! — 
r i a u s i u užsi m o k ai i cz i u

vienas isz gę, 
____ i salimu 

Hazletono, ant pilno loto prie 
kampo su kitais bizniavais na
mais. Szitie geri m.imai turi bū
ti parduoti idant užbaigti 
kalus nes locnininkas

A

rei-
vra mi-

* res. Apie dauginus kreipkitės

Pana Emilije Scherfenberg 
isz St. Paul, Minn. nepasivėli
no in mokslą in laika vienuoli
kos metu, o mažiau neaplaike 
kaip 95 procentą už mokslą. Už 
savo mokslą 
atsilankima 
medali.

ir punktualiszka 
aplaike auksini

Prisiega.

— Jaunikaitis, 
nuo būrio draugu 
pranyko su suaugusia mergina 
tankumyne 
priesz mergina — kalba:

— Czia tarp 
szventinyczioj 
kiu tau, Mariute, mylėti tave, 
lygsmert!

— O ar nebutu tikriaus, pa
daryti ta prisiega bažnyczioj ? 
uoliai atsako merga.

Po tokiu žed^iu, jaunikaitis 
prisivienijo prie būrio draugu

atsiskyręs 
ir draugiu

parko ir klaupės

žaliu medžiu 
gamtos prisio-

pagalinus isznyko kaip karripa- 
ras ir merginai, kuriai teip pri- 
siegavojd-daugidus nesirodė. 
Mat kokia meile!

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

Per dvi sanvaites
duosime jumis dykai 
25 rekordus, justi pa
ežiu pasirinkimą, jei
gu pirkaite pas mus 
grofonola $125-$150.

ant szio adreso:
George Gasper
625 N. Wyoming St.

Hazleton, Pa.
PARSIDUODA GERAS 

BIZNIS.
Buczerne ir groceriu sztoras, 

geram mieste, apgyventa lietu
viais. Biznis gerai iszdirbtas ir 
gera proga jaunam žmogui pa
daryti pinigo, nes locnininkas, 
surinko sau 
pasilsėt.

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

OUINAN’S 201 W, CENTRE ST
..............—r         ■■■         n ■ ■ ■ ■ ■■ ■„ .i .■■■» ■  —  am ■ ■ ' UI 11

turto ir dar nori 
Parsiduos ir namai 

kuriame randasi szitas biznis. 
Naudokitės isz progos ir kreip- 

“Saules” ofisą arba 
(t.51)

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY. PA.

kites in 
raszykite.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS. 

Buvusi* daktaras karluineneje. 
Gydo visokias ligas. 

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

Tuom-laikinls ofisas randasi 
KAZUNO AI’TIEKOJE, 

88 8. Jardin St. Shenandoah, Pa.

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

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

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 
, pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperto. 

Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dekite savo pinigus in

JMERCHANTS BANKING TRUST 00.

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. KMljeriu*D. M. GRABAM, Proz. 

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

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.
■h-


