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/ Isz Amerikos
115 anglekasiu žuvo eksplozi- 

joi; 86 surasti.
Wheeling, W. Va.

anglekasiii likos 
o r\ta per 

baisia vksplozije kuri kilo 
wood Mill kasykl<»>ia priguliu 
ti prie Wheeling Steel (’orpor- 

m\ lios

ma, buk 115 
užgriautais Panedeli

M ano
ms

Bril

I

ation Benwoode, kelit
nuo Ohajaus upes.

Lyg sziam laikui surasta k e
nela i 
o da

turis apdegusius kimus 
niingujn, dn isz juju lm\' 
gyvi, bet tuo mirė. Tiejei ka 
iszsigialbejo in laika, sako 
viltis suradimo uzgria ut uju 
yra labai maža ir kaip r<»do> 
visi turėjo pražilti, 
gazai iszejna isz szapto 
gini belojai 
kasvklas.

Snvirsznm 200 darbininku li
kos atvežtais aulomobileis i>z 
kitu aplinkiniu kasyklų in pa- 
gialba. 'Terp žuvusiu raminsi ir 
fajt*rbosis (leorge Holliday ku
ris ryte nuėjo apžiūrėti kasyk
las.

Gialbejimo

mire.
buk

t
I

suradimo 
maža

neiza lej< i

Durnai ir 
, per ka 

gautis in

szapta 
k lyk i a, sa\ <>

Baisi vėtra padare bledes ant 
milijonu doleriu; 53 užmusz- 

ti 180 sužeisti.
AI laid a. (la. 

pietinies \ alstijc.>
vėtra kuri padare 
milijonu doleriu, 

iižmiiszt os.

ket u ris 
> baisi 

bledos ant -i 
y pa tos Ii 

ko> i)/.mii>z1os, ISO Mižcido. ir 
apie t ry> t uk.Manezei

pastoji"'. ('olumbia, S. ('., 
sugriux’o mok-lainc kurioje su
žeista 30 xaiku. Viesulą prapn 
fe apie !H) myliu ant valandos 
ir linx <> x iena isz*1 >ai.šiausiu ko
kia szi dali 
la n ke.

per 
praėji

be

- * ft 
1

| >asi I i ko

Ameriko kada al -

Nuszove dede kuris nužudė 
paezia.

Dravoslmi g, Pa. K r t urio- 
likos mot u ( >r\x in I)6\vnrv, 
t yda mas ka i p j' »j < 
sziiis

ma
li dėde la mo- 

Lytmli, sii.-iki\ irezine
>a\ o paezia, pag 
i r miszox'e jaja 
griebė stox inti karabina už du
riu, paleisdamas iii dede abudu Į 

užmuszdamas ji ant 
uždare kalėjimo. |

s su 
rirbr revolveri 
ant smart, pa

W;
I

I

gi

%
»•«

A>zt mmi ugnage^iai ir x ienas /.nei" ii.‘ liko- nžmiiszli < liir; i <;e < > (

V
X / . ’**.*•'

1

sZUVIlls, 
virtos. Vaika

Blogas cigaru biznis — daug 
subankrutino.

Philadelphia, 
du 
iszejo i>z

eloplozije d 
las pa rod 
ga E

aiiicziam name su griova- >iciia 
I ra ilgus

t

11 <

A. Joties, kuris <

langeli sužeista, kada 
užgriaudama nelaimingus ugiiagcsiiis. Paxeiks-

įesz kauezi u- uola i m i mj'iijn. , .\l a žns pa \-<*i k - I; 
laxe pa-kuliiii patepimą mir.-ztautiem.

is parodo katalikiszka kuni- 
. inriiagesiams terp griuvėsiu.

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIfi “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA 1*R PETNYCZIA.

PRENUMERATA KASZTUOJA: 
▲MERIKE: Ant Tino meto |3.M. Ant puM* meto 11.58 
\ EUROPOJE: Ant Fi«o meto HM.

MT* Laimiu* ir piningus visada siuskite tiktai ant etilo adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST
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■
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W. I>. BOCZKOWKKI, Pre*. A Mfr
V. W. BOCZKOWHKI, kaiur

IMIMIM* ftiiftUBiii —*———  n į-į- --į į-įįį įįįį-tiii ir Du iinin in-rMIUn.i It1“n n-iim mill m.iin m -n n     nniH.iiinrnu.-i- m n. .nrii- irniif- - r

Lietuvoje viskas brangu, už- 
darbei blogi, negalema 

iszgyvent.
Darbininkai 

mažažemiai,
valdininkai 

reikia
1

kuriems
duona, pirkti, labai apsigando, 
nes javai spareziai eina brail
gyn, o javams brangstant ir \ i 
sos krautuvių ir ūkininku pre
kes brangsta.
Vien vbes

4)

kaip praneszo
Sau

MAHANOY CITY. PA.

£ 35 METAS

jsz VISU SZAŪU

korespondentas.
šio mi'iiesi. rugiu pūras k.iina- 

įsario m. 16 litu, 
30 litu:1 
Tai

vo 14 litu, a į
Kox’o men. pradžioje 
bnlviii paras 10 litu, 
javai Įiabrango dau giau.

bet laukiama x ra 
gstant.1

y ra ;
Degli '

dvigubai; 
dar kita 
Pabrangimo priežastis, tai Iri 
dimas iszvržti javus in užsieni 
labiausiai iii Latvija.

Virtomis vra tokiu 
liu, kad ant rinkos i 
nebeveža, o žydai pasitinka no- 
žanezius už poros 
nuo miestelio. Tai kaipgi 
nusigast i darbininkams, 
varginkajai visuomenri,

tiek pabran

i!
II

. ■' . M

*■ I■1
1

i

*■ Į

it

Generolas ir 62 kareivei 
suszaudyti.

Mexico ('i t v, Mex.
volas .Juan Alonso ir 62 karei-
vei, suimti per valdžios vaiska 
art imoje 
kaltais per 
nusprciist i

— Gene-

I

1
-

I

Ixtapa, likos iszrasli 
kariszka suda ir 
ant suszaudvmo 

Inujaus. Terp snszaudytu buvo 
( lu pulkauninkai, penki leite- 
'nantai, szrszi majorai ir aficie- 

lalybavo paskuti- 
prieszais vai

ria i. 
. niani 
džr.

Vi-i < 
suk\ limo

|r

jm

drautruves i>z 
West Virginijo vaisiojo ir vai 
džios nuvažiavo in tenai- 
1 i pagialba.

Prie ka>\ klu 
mas: Moterį*- 

ran j<*
m<u ino 

sunūs, paczi 
kai levu, 
mas o 
mo anglcka-iu nyvii.

Vienas žmogų.- gali Imti dė
kingas kad p(*r kazira- ap-i- 
sangojo nuo tos bai.-ios nelai 
mes; juom yra Andriu- B<»x<c 
i-z Moiind.-ville.' 
karu jojo drangai intrauke ji 
pas save loszti pokeri, kur 
truko]m*r visa mikli. Ateja- 
nio norėjo nors trupini užmiirli 
pri(*sz nusidavimo iii dari 
miegojo per ilgai. Kada 
davė iii darbo eksplozija lni\ 
jau .-nardžius szapta ir dažin 
jo apie nelaimia. Sake 
“nežinojau kad asz ta ryta I 
sziau priozais mirti 
gyvastį?, bet džiaugiuo-iu kad 
iszlaimejau. gaila man 
draugu kurie pražuvo.' ’

Lyg sziam ra.-zymni i-zimta 
isz kasx klu KG -mle 
mis.

iui imis regeji- 
ir vaikai apstoja 

plaukus, x nikai 
raudoje

av<< \ y ru o x a i 
(•.randus tai regeji- 

vįįtles. nėra ant iszgavi

< I X

\ a

n z-
na -

»a, bet
1111 s i

I )

<)

ji>;ii :

11

>11 >n\ o

ma no

u-iii- la\ <»

7

A lu Iri u> 
g\xrna n 

ir 1‘Tankl’ord 
už

Užtroszkino gazu savo paezia. 
Philadelphia.

Turkowski, 54 metu, 
lis ant Melrose
ulyeziu, likos aresztavolas 
užtroszkinima gazu >av<» pa 
ežios. Badai 'Turkoxx -kis uždą 

kanka rijo, iuki-zo 
per rakto skylute, 

prileisdamas gazo tiek, jo<r mo 
tore užtroszko ant
SION S1I1IWS 

po pirmam vyrui surado moti
nos lavonu praheszdamas apie 
tai palicijei. Badai nuo kokio 
tai laiko terp poros bu\'o nesu 

rl'evas gulėjo skiepe 
su visztoms ir antims o motina 

Trys sau va i tos 
adgal Andrius inmaisze in duo
na stiklu, priversdamas moto
re idant suvalgytu, bot suims 
atome duona ir iszmete laukan.

re motore 
pa i pirkia

i i kimus.

ra k t

smart. Jo
Villimas Kavai renk,

ant virsz.aus.

Banditai apiplesze auksoriu 
ant 150,000 doleriu.

New York. — Trys banditai 
insigavo nakties laike pas auk- 
sori Charles Kresney ant Nas
sau ulyczios, stiriszo ji kaipo 
ir motore kuri czystino grindis, 
supleszkino geležine szepa isz
I<ur5dA‘,lfitenre,,ftiikso, platinos 

. . . u/'150 tiikstanu
ir dingo nežino 

kur. Visu nniorkine nalici ie

ir delrdaiitu 
ežius doleriu,

ux irszmn i 
Ii rb| ux iu f 

pirmam di>- ' 
(rikte Pei i n-y I \ a n i joj nuo pro-Į 
ejt o Ulei 
( 
mazesn i li
tam pagerint

szimt a i
b i z 11 i < •

<• i U;i ru <

į Užsimokėjo jam pirkti szita
I

200 studentu nuskendo.
I’okio, Kinai. — Du szimtai 

nusken- 
, kada laivas 

pint kurio plauke atlankyti Ja- 
, susidūrė su 

(kilu. Laivas tuo jaus nuskendo 
j ir tik maža dalele studentu isz- 

’ ' i tame laike 
lidelo viesulą.

K inai.
’ koreoni.-zkii st iidont u 

i do art i < 'lenapo,
i 111 11 i C - * ‘ ■

iU"iii jau : |)(>njsz|<IH laivus,
mieste-

k i lomet rn :;
nonų-
arba

jei to-| 
kis pabrangimas gresia sutver!

Isigialbejo, norints 
i >ia ut e

t i pramanyta, bada.
Pereita. Vasara, galima biixmi

ga*na <
Privertė praszalinti kryžius - 

isz mokslainiu.
Konstant inopohs. Ameri- I

i
I

past(*beti, kad nekuria laikrasz kieeziii misiju mokyklos Turki
joj sutiko iszpilftlyti Szvietimo 
ministerio Vasif Bojo insakx. 
ma — paszalinti isz klasiu vi
sus bihlinius paveikslus, bibli- 
jas, kryžius ir kitokius religi
nius ženklus.

Keturiasdeszimt
Romos-kataliku mokyklų, atsi
sakiusiu paszalinti kryžius isz 
mokyklų trobesiu, pasilieka už;

, w ?1ly' .... ■ •

I eziai džiaugėsi, jog 1923 m. 
Lietuvoje užanglius yra neblo- 

pasa kilis, 
net urejo

Isz Lietuvos. Pasikorė isz baimes 9 metu 
vaikas.

Leniniu vals-

I

visztelia.
(i lox-er-\‘dlc, X. \ . 

o, l»ai beri- už<Iirl 
k u ria 

"■ana tei.-ni"‘ii
i ant marketo 

r kada iszpjoxr x idiiriii.- rado
x ieiio karato dei

lAmili
196 u n 1 vSzl <>
I i 

prick ! Tfrko jisai \ i>zta
I ‘ 

bimo cigaru kokias naudoje d i 1‘ p iii k n

o. I ‘rieža-t i- to yra, j< 
lidoiii fabrikantai iszspamlže I 

biznio, o į 
maszinos dir-

M r > n-i ir tai

Jolia- 
»O $497.

pirkn už I.
Imdu.

I .Du redaktorei nubausti už .
apsmeižima.

Kaimas i Vienybes l\or.) 
mihaiidc pusi m į rnsio 

klerikalu dienraszezio
b' ziiina llj|M.) litu arba

__ menesiais
už apszmeižim.T 
g i m iiuzi j t

i Teismas
rodak-

deli fabrikai, atima daug dm 
žmonim, kurios |

ne kaip rankinis
) X » 
eiga ru.' 
ba-.

( manta kuri auksoriai pripažino i 
pigiau daro 1 I • • I

Į

Mirė nuo užtrucintos 
munszaines.

I larrhon, X. J. 
dienos

< la r
x ra X(*rtas 5(H) doleriu.

Isz kur viszta likos pri-iiins- 
i tai nežino, bet matyt prigu

lėjo prie
j ieigu nurijo 
I ma m a.

Ir gyvulis panaszei daro.
I’i Ii pa s Pa- 

« po ?
x ra

*,

t url ingo 
trip

farmrrio, 
brangu dri

tiniu
t r i mis

l Ienos aps., 
eziiije, Labeikiii kaime 
Ko\<» men. 21 d. pil. S. K. 
mis 9 m. \aikas pasikorė 

(bot aga
Priežastis bu- 

kasžin ka

sz. in.
su-

svir- 
ra. les

gas. Bet tikra tiesa
1 ai korespondentai 

tai nors užsimerkė
geri metai”, 

buvo labai 
vasarojus tai

k a raszyti, 
parasze, 
\’ietomis 
blogi, o
apskrieziu supuvo.

kad
rugiu i francuzu

ne aid botago 
keli pamesta), 
viisi s'^y. Motina už 
ji nuhniidnsi ir dar gazdinusi, 

dar 
Tad xaikas 

i-z\engli bausmes 
nuėjės in sx'irna 
Kun. x'elionies 
kapus ir jis 
x cut int nose kapuose.
gi tai buvo 
ir tokia, traginga 
re, tai tėvas isz 
tarpu slinkiai serga.

iszt ĮSU 
Viename 

h’okisizkio valscziuje yra apie 
po r i s’zimt i ūkininku, kur[e net 
vieno grūdelio neturi

fifeJIdarvtos. e
Bolszevikai suszaude 3000 

žmonių.
Beri i na s. — I szsivesdama 

grupėmis isz 20 žmonių, czeka 
priverto 3,000 žmonių, kurie 
nesenei dalyvavo Amūro suky- 
lime, iszsikasti sau duobes, su
stato juos prie tu duobiu ir pas
kui su,szaude isz kulkosvaidžiu, 

kurie liko tik 
pamesti už 

nuszaritus, pabėgo ir pranesze 
apie tuos pasibaisėtinus czekos 
darbus pasauliui.

Sukylimo dalyvavo 13,000 
valstiecziu. J u buveine buvo 
Tambove, kur buvo insikurusi 
ir laikino valdžia. Siberijos ka
reiviai atsisakė kariauti su su- 
kvleliais ir sukvlimas liko nu- 
malszintas tik atvykus Mask- 
vos ir czekos kareiviams.
Revoliucije ant Kubos, — ne 

nori prezidento.
Havana, Kuba. — Kubanisz- 

ki pasikeleliai San Juane nž- 
, o keli desotkai 
garnizono Santa

in kalėjimą 
Mariampoles 

mokiniu, kuriuos 
tas klerikalu veikėjas iszx’adi- 
Uo 
\ iais

Kilo

jog tėvas 
sias. T.

3Ur 

sėklai.
Pavasariui atėjus reikes pirk
ti sekios; bet jei taip javai 
plauks in užsieni, tai iki pava- 

galima bus gail

bet

“ komunistai-, 
ir kitokiais 
klerikalu <

, paleist ii- 
\ ardais.

dienraszezio 
redaktorius, Z. Staruks, teismo 
prileistas^ užsinioket i 5(H) litu 
arba I I dienu kalėjimo už ap- 

Sziaiiliu xeikejo 
į u i k latisą nezio 

liaudininku part ijai. 
turi sa\o le>zomi.-

paskelbti atszau- 
kimu sax o szmeižto.

I— Xcsulaiike 1I 
iszkeliauti m

trx vnia kaip mane Pelik- velezyk, gy\maut i- 
Traskovskis, ■ kuris

pasirengias iszvažiuoti iii tr\y

linksmos
sax o
sas

čia al lankx l i 
x a ik ils kuriu

sa x'o
nuo

Pli i lade] ph i
I ...a,,.,., i.............

a.
5». 5()9 
\e< lias 

j žmogus, turintis ,-zeszis x aikus, 
I paezia ir'

buvo b’(»Lfers ill vežios,

bet szeimx iiiszkas gvx'im imas
keliolikos , mažai jam rupi. Ana diena li- 

met u neini \ o mates. I ‘akx iet 
ana xakara keliolika draugu 
paezioms ant baliuko kuri į

x isi j vol i, nes nebuvo namie per ke
liomis kada jojo pati gimdo 

l<elc< \ a landas po tam Pel iksas į -e p t i u t a kūdiki,
mirdamas I jo prignlinczios priežim

| re, o motina t arėjo bmi mi\ež-
i

re ilge aut 
\ a Igr i r

atsisveikinimo,

szmr iži ma 
Szvambrio,

Boto jis
ft ft

smarkiau bau- 
, norėdamas 

isz’ baimes 
ir pasikoręs,

noprieines in 
palaidotas tiesz- 

Kadan- 
x ieiiintenis sunns

mirtimi mi- 
sievarto tuo

sario vargiai 
t i pirktis.

N (‘žiną p, kas ežia reikia kal
tinti, bet kas nors sziai bran
genybei yra kaltas. Isz tokios 
brangenybes gali pati valdžia 
datirti nemaloniu invykiu. Vai 
(liniukai ir darbininkai 
uždarbiu negales
turės reikalauti pakelti 
Bet iszko pakelti, kad valstybe 
neturi tam tikslu pinigu. Val- 

uždoti dide
lius niokosezius ant ūkininku, 
tas padarys didelius nuosto
lius ukiui, — nes ir dabar nuo 
ūkininku yra: lupama po du 
kailiu.

A’aldžiai reikėtų szis klausi- 
kai ne

bus goda

Keli snkylėliu, 
sužeisti, bet buvo I

I

V
I

n
y I ijHj

i
'fl

■■

J

senu 
pragyventi, 

algas.
Suome vagilka linu.

Bciioraieziai, I gurnuRvte irkos uždarytas 
sa v< >

kalėjimo už a į 
sZeimx ims.

OS I

| leidimą
įmynai patys paliepi* ji areszta

su
>a

Kai-
“I art livoje ft ft

I

grre miinsza i ne, o m |

jau nulojo negyvas, 
nim užtrucintos 
Badai ji-ai buvo
X o g 
ra-zydamas apdraudima 
nam savo draugui. Palieije 
žiūrinėja Imk 
Imx’o užtrucintas. Vidurius pa
ėmė daktarai iszJvrineti tikra 
priežaste jojo mirties.

miinsza i urs. 
a pd raudes sa

les <
() kad neture-

•os mi

ta in ligonbiit i.
\ \ ast i ant 14(H) doleriu už- Draugyste kuri kovos prieszai i)

žmogelis

vie-
mi-

1 \ežia I

Iszgialbejo 8 isz deganezio 
namo — pats žuvo.

I.aniherton, N. Y. —

lapo suimta, vag 
r i \ oge pilieezio džia. gal moginsStaiga mirtis kun. Gaudieszio.

Xuejo kim.
Gruzdžiu prad. mokyki t kiidi- 
kiu mokinti, ir vos pradėjo pa
moja, krito ant žemes ir negy
vas; bet parszaiikus gydytojui 

laikinai at - 
Ta ežia u s, 

sax'aites 
bu\ o galui iuai pasveikt 
atsikėlęs I, vai. ryto avės kojas 
eiti iii bažnx(‘zia misziu laikv- 

t i k vos x'ieiia ko

Gaudieszas in

vals. 
.. - Sziu metu Kovo men. 22 d. 

ile Alz. (ku- 
,1 uozo Gylio

linus. Linai buvo neplukti, 
krauti lazauneje. Lazaum*s sie
na, iszpleszta, linu iszneszta ar
ti birkavo; vienas pundelis kai 
mioja. 25 litai. Kuomet pasigo- 
(
uija.
žai terado;

su-

i
1

paszaukta mjli-lo linu, bux'o
Jajlarius krata, linu ma- 

rasta tiktai nuo- 
plukos. Pasirodo, kad linai jau 
parduoti buvo. Isz pradžios me 
te beda ant kitu, bet
tapo aresztuota, tai prisipaži- 

kad ji pati atplesze siena, 
isznesz.e linus,

I
'i I
'i
I 

m* i|U

isz Sziauliii, bn\o 
gaivintas, 'b 
pragyvenos kolos 

galuiinai

tikejimiszka tamsybia.
Xex\’ York. -- .Jersey (’it x i n- 

į siknre taip pasix adinus 
ITikybn Asociacija, kurios tiks
las bus kovoti >ii religiniu fa
natizmu, su bjgoterija irskleis- 

tolerancija. tJrganizaeijoj 
atstovaujami protestonai, ka- 

•ganizacijos 
pirminin-

I larriso-

Trijų
< s-

nri Igam: 
jau 
tik>s;

kuomet

mas rimtai pagalvoti,
teksime duoineles,
priesz kitas valstybes: ūkinin
ku kraszte — duonos nėra!..

*

I

ti

Xakties ; va|dvbou 
laike kilo ugnis name farmorioį 
Leslie Morrison. Visi miegojo 
druezei, kad sztai farmeris pa
juto kad kas tokis trauki* 
•juju paklode. Paszokes isz lo
vos paregėjo savo szuni kuris 
garse! pradi'jo lot i 
buvo pilni durnu. Farmeris pa
budino tuojaiis paeza ir szeszis 
x aikus, kurie gilukningai iszsi- 

Po užgesinimui 
ugnies surasta szimi ti'rp griu
vėsiu.

gavo laukan.

O

nuo

kambarei

Stebėtinas iszradimas.
Sziadion kokis naujas iszra

dimas mažai nustebina svietą 
nes prie to jau paprato. Sztai

Llamerschlag
iszrado rnaszina 

kuri dirbs visokius algebros 
uždavinius be mažiausos klai- 

i pats profosori .: ::::

profesores 
New York o

>

isz

' tulikai ir žx dai. t h! . . . :_ .. .... .i iszrmkta: 
k u legislat liros narys 
nas, vice-pirm. legislatliros na
rys Reimeris, antru viue-pirm. 
legislat liros narys Boddi, kasi
ninku B. Stolinski i*r sekr. Al. 
I lohman.

dos. Tasa
ko,'* buk Research Korporacija 
taipgi iszrado rnaszina kuri 
spaudins laikraszczius be na-

ms sa

ATSAKYMAI.

S. M. DuBois, 
motina gyva 
reikalaut i. 
kam nori.

Pa.

gali

- Pakol 
1ai negali nieko 

pavest i 
'Tik po josios mir- 

ezi'i galima bus pasidalinti, o ir
tai sunku pasakyt kam ji užra- 
sz\’s likusi t uita.

Miss A. S. Sheboygan, Wis. 
— Kam szirdžink gaiszini lai
ka ant raszymo poezijų ir dai
liu kurios vra netinkamos? Ge
riau iszversk isz angliszko ko
kia gera pasakaite tai Ims nau
dingesnis skaitymas.

.... ....... ■■...... . .................. '

* Vyras kuris nužiurinoja 
gera uaczia padaro isz tosios

t i, nelaime
ja spojos^apsiaut i ir laimingai 
pasimirė — duok jam dangų! 
Gaila kad nors abi kojas Imtu 
apsiavęs, nes tolima kelione, o 
laikas gana, jau szaltas... Lie
kam nulindo Griizdioczmi; kad 
nors Gruzdžiuoso .butu palai
doje, o dabar iszveže iii Mesz- 
kuiezius.

D

Vanduo iszarde geležkelio 
tilta.

Kovo 27 Szoszupeje 
tai iszkiles vanduo ant naujojo 
isz Kauno in Alytu geležkelio 
tarp Szesztok u ir Kalvarijos 
iszarde tilta. Delei tos priežas- 

geležkeliu 
perki rs-

t i (‘s

aiiksz-

susisiekimas.
Kaunas A lytus tapo 
tas.

Minėtasis naujasai goležke- 
lis ir iszardytasai per Szeszu- 
pe tiltas tik praėjusia vasara 
padarytas.
nes, kad tiltas buvo blogai pa
dirbtas ir per tai xudstybei pa
dare nuostoliu.

kai|> valdžia uoa- 
gitos in szi negeistina invyki ir
ka i n at sinosz nrin Lok in imw-

Dėlto nėra abejo

x'ožiu i a

siena
o nuplukas isz-

x cže parduoti. Ar gi ne geda ?

no,

‘Grabu veži oro’

atvažiavus jam

Vieni meldžiasi, kiti vagia, 
b jž vilke. —

isz pilieezio eDiikcziu kaimo 
Pernarausko,
EržviIkan in bažnyezia ir pa
si st aezius arkli
Klebono kieme ir nuejiiį sau in 
bažnyezia pasimelst i, — pa vo
gi' arkli ir roges.

Sugrįžęs j)o Dievo maldos pi 
lietis Pernarauskas
no arklio, ne szlajukiu. 
matytis, ir drąsaus visgi vagi
liaus Imta: miestelyje juk bu
vo tiek žmonių, ir iszvažiuoti 
juk per kitur isz miestelio ne
gi ” 

toli.

su rogėmis

negerado
Kaip

Pragyvenimas Lietuvoje.
Kaunas — Prekybos ir Pra-‘ 

mones Ministerijos Contralinio 
Statistikos Biuro paskutiniuju 
3 men. daviniais, pragyveni
mo minimumo vertes atžvilgiu 
invairios Lietuvos vietos labai 
nevienodos. Visa lietu va pra
gyvenimo brangumo atžvilgiu 
tenka paskirstyti 
rajonus.

Skaitant 100 normali pragy
venimo minimumą visai Tidu- 
vai tas pragyvenimo minimu- 

rajo-

in keturius

aliniu, kaip tik per pati 
aliniu, kaip tik per pati

mes-
mes-

Irgi “Aprilius.”
Kaunas. — Atvažiavo isz 

\ ilkaviszkio žmojios pasako
ja, kad Vilkaviszkio piliecziat 
isz naktos in Balandžio 1 d. pa- 
regėjo savotiszkn 'Apviltu’ —
\ r i i ml ir J m? 111 Kolkn

pa-

griebė rot ūžia, 
kareiviu isz j
Clara miesto prasiszalino pri
sidedami prie revoliucijonistu. 
Va 1džios kareiviai užklupo ant 

iszvaikindami in

R vmas. —

mas atskiriu^ Sietuvos 
nais atrodo taip: 1) Kaunas 
120; 2) Sziauliai, Kaiszedorys 
(Traku apskr.) ir Vilkavisz-

3) Alytus, Biržai, 
Kretinga, Mažei-

pasi keleli u 
visas szalis,

Badai didesne dalis gyvento
ju Kubos yra prieszingi iszrin- 
kimui isz naujo tebyrio prezi
dento Zayas ir tame tiksle šu
kele revoliucije.
Turkai muszasi su Prancūzais.

Telegramai isz
Jeruzaleiuo danesza, buk Siri
jui Turkai muszasi su Francu- 
ziszkais kareiviais. Isz abieju 
pusiu žuvo apie pusketvirto 
szimto kareiviu. Turkai užgrie-’ 
be daug visokio kariszko ma- 
terijolo ir maisto. Daug karei-

/

' (
’Jf

Taurage,

Rokiszkis,

kis — 110;
Kėdainiai,
kiai, Marijampole, Panevėžys, 
Raseiniai, Szakiai,
Tolsziai, Ukmerge ir Utena — 
100 ir 4) Zarasai,
Lazdijai (Seinai) — 60.

Taigi Kaune . pragyvenimas 
30% yra brangesnis už pragy
venimą IV rajone, 20% bran 
gesnis už pragyvenimą III ra- 

i--------

viu likos sužeista.

Lietuvoje bus geri laikai.
Rokiszkis. (“Vienybes” 

kor.) — Sziame apskrity szi- 
mot vyrai sukruto vestis. Se
noliai sako, kad senai toki mo
tai buvt^.jkad toks dideli# I{ 
skaiezius vestųsi. Nuo 1 d. Va-.* 

to paties 
i ysario iki pabaigos
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užima iszgauti kietas anglis isz 
gilumos žemes. Kožna meta/ 
reikė sunaudoti 50 milijonu to
nu sprogstanezio 
ant iszgavimo 
kožno iszkasto tono anglių rei
kė iszpumpuot konia 20 tonu 
vandens, o kožna diena buna 
iszpumpuota isz kasyklų 800 
milijonu tonu vąndeus, ar tai 
kasyklos dirba ar ne. Isz 155 
tukstaneziu žmonių kurie dir
ba prie kasyklų tiktai apie 40 
tukstanezei užsiima kasimu 
anglių, kiti turi užsiėmimus 
prie kasyklų ir kitu darbu. 
Kožna meta turi iszvaryti apie 
200 myliu nauju gengviu ir tu
neliu idant priejt prie nauju 
angliniu gyslų. Kietųjų anglių 
kasyklos sunaudoję daugiau 
medžio ne kaip kitur kasyklos, 
nes kožna meta sunaudoja apie 
puse bilijono pėdu lentų ir pu- 
e milijonu medžiu del para

mų.
Prie to

ipaterijolo 
anglies. Ant

nesi skaito kiek tai 
žmonių buna užmusztu ir su
žeista kožna meta ii’ kiek pasi
lieka naszliu ir sierateliu.

Žmonis savo gyvenime pada
ro visokes klaidas, bet nekil
tiems tos klaidos perejna be jo
kios bausmes, kiti buna ban
džom! už padarytas klaidas. 
Sztai paduodame del žinios 
musu skaitytoju apic.nekurias 
klaidas padarytas per žmonis:

Kada daktaras padaro klai
da tai ja ja palaidoja.

Jeigu dailyde padaro klaida, 
tai tikėjosi padaryti, nes kitaip 
neiszejo.

Kada advokatas padaro klai
da, Ui to tik ir norėjo, nes jisai 
žino gerai, jog savo klaida gali 
pataisyt, užvesdamas teismą 
isz naujo.

Jeigu sudže padaro klaida, 
tai jam niekas to negali iszme- 
tinet, nes tai tiesos sklypo.

O jeigu kunigas padaro klai
da; tai niekas to nesupranta.

Bet jeigu redaktoris laik- 
raszczio padaro klaida tai vi
sas svietas apie tai žino ir gud 
nait!

Ana diena in Szenadori pri
buvo kokis tai “žvmus kalbė
tojas” kuris pradėjo prakalba 
sekaneziai:

“Vadinasi, gerbiamosios ir 
gerbiamieji! Asz, vadinasi, va
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Sziadien tėvai privalo labai 
daboti ant savo vaiku, nes ant 
kožno žingsnio yra užtektinai 
visokiu slaiscziu kurie veda 
jaunuomenia in prapulti, o 
ypatingai su pagialba automo
biliu.

Gubernatorius Pennsylvani- 
jos Pinchotas labai, užsirūstino 
kad ji baisei supliekė paskuti- 
niuosįa rinkimuosia, dabar 
pradės “pineziuot” da dau
giau 
prohibicije.

Dabar gubernatorius iszsiun- 
te pakvietimus del 41 majoru 
pirmo, antro ir treczio laipsniu 
miestu. Ponnsylvariįjoi idant 
atvažiuotu pas ji ant rodos ap
svarstyti kokiu hndu geriause 
priversti gyventojus ant užlai
kymo prohibicijos tiesu.

Atsiras tokiu kvailu majoru 
kurie važiuos, bet 
genui pasiliks namie, 
darni kiszti pirsztus 
riu.”

rinkimuosia
“pineziuot ” 

pra si žengei i u s pi- i e s z a i s

iszmintin- 
nenore- 

terp dn-i <

iki Lapkriczio 
Cevlon 
t rokai 

Isz 
ingabenta 109 už 

, 74 už 
isz Italijos 11 už

1923 metais 
men. isz Amerikos in 
1,004 automobiliai ir 
verti $728,000 ingabenti. 
Britanijos 
$150,630; isz Francijos 
$65,460 ir 
$15,536.

1923 metus ingabenta 1,309 
automobiliai sulyginta su 360 
1923 m. Amerikos automobiliai 
užima pirma vieta bet ar gales 
konkuriuoti su Franęuzijos ir 
Italijos automobiliais yra klau
symas. Vokietijos ir Anglijos 
karai per brangus.

Per 1923 m. isz Suvienytųjų 
Valstijų iszgabenta 2,099,141 
tonai geležies ir plieno. Dau
giausia iszgabenta in Kanada, 
Japonija, Kuba, Meksika, Su
vienyta Karalyste ir Airija.

Mfll
|
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MIKROBAI IR ŽMOGUS.

Kada, mirobai ar perai 
jie paprastai vadinami 
prielankias 
lėktinai maisto 
daugintis auginti 
faktinei, dideles szoimpias. At 
si t iki me ligos peru produktai 
sziu szeimynu augimo yYa la
imi nuodingi. Kada ligos perai 
insigauna in žmogaus kuna, ir 
jei aplinkybes geros, jie tuo
jaus pradeda augti ir ju nuo
dai pereina in visa žmogaus 
kuna.

Visi žino 
nuodai imami 
nuo karto — pavyzdžiui, niko
tiną kuria žmogus ingauna rū
kydamas. Kada, mažas vaikas 
mėgina rūkyti jis tuojaus ap- 
serga, bet jei jis tvirtai eina 

greitu laiku gali 
daug surūkyti 
suniu pasekmių. Ir tai yra dėl
to, jei kunui duodama, užteik- 
tinai laiko, jis gali gaminti už
tektinai priesznuodžio, kuris 
neutraliuoju nuodus ingautus 
in kuna, ir stebuklingu Gamtos 
surėdymu, jis netik užtektinai 
gamina bet daugiau nei reikia.

Tas pats pasidaro ada ligos 
perai insigauna iii žmogaus 
una ir pradeda gaminti 
nuodus. Jei, tik mažai nuodu 
prigaminama ir jei jie nėra la
bai tvirti, žmogus jaueziasi tik 
biski nesveiku ir greit pasveik 
sta nes kūnas greitai prigami
na užtektinai priesznuodžio 
neuttralizuoti nuodus. Bet jei 
labai daug nuodu arba toksi
no kaip jis vadinamas, yra li
gos poru kunui perduodama, 
arba jei tas nuodas yra tvirtas 
kartais kūnas negali padaryti 
priesznuodžio arba antitoksi
no užtektinai greitai ir žmo
gus labai apserga arba mirsz- 
ta.

1894 motais

aip 
, randa 

aplinkybes ir už- 
jio pradeda 

szoi mynas,
I

kas

t

atsitinka jei 
nueitas karts

»* < f<4 "«ui||: 1111 ■ f ,f
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prie tikslo,

Užtektinai

nejausdamas

savo

BOLSZEVIKAI DAUGIAU 
NIEKO.

Dūląsrn

i
1__________
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Nekarta asz sau tinkinu isz 
kur tieje gastronomai iszrado 
kai]) vadinasi tos visos žvaigž
des ant dangaus, bet du to ne- 
isztinkinau.

Musu Litvisz pypeloi nežinoV •

Torp apsūdytu
viso gyvasezio 
moteryste, 
skirtumas,

UetsrtMkM OrBhwlWT

K. RĖKLAITIS
LaldoM N»ndr«llM

Ba«Mwria mada ir makalą.
Tari pagalblslaka mataro.

Prialmunoa urakas.

IK Woat Samoa Straat 
■AHAN0T OTT, FJU

Bali TolaphMMUi Ne. 149

J1

ajįriszis praejdamas 
• in vidų 

ir kalbėdamas poterius užmi-
Į i pro bažnyczia, iriojo * ** *■ “
s ' g(X Kada ji zakristijonas ūžti-
N * l l* t* 1 ♦ . •

!S

žmonių ant 
in kalėjimu o 

szitokis

ko, pabudino paliepdamas ejti 
namo, nes bažnyczia ketinu už 
rūkyti.

— Kas tau

tai ’ yra
jog kalėjimo gausi 

valgyt be jokio (rūbelio ir nie
kas tau neiszkalbeS, bet kada 
apsiženysi tai negana, jog turi

kaip augyt savo vaikus, ba ka- ant saves, motores ir vaiku už
sidirbt, tai da nuo bobos gauni 

d kaip kada ir
da huejsi ant kokio triatro ar 
baliaus, tai pasielgineja kaip 
banda indijonu, o no vaikai ci
vili zavot u tėvu. Geriau kad sa
vo beibokus paliktu namie.

Jeigu musu pirmas tėvas 
Adomas nebūt u buvęs iszkiky- 
tas isz Rojaus, tai gal sziadien 
nebūtu taimeriu ant svieto. 
Kada jisai likos iszkikytas isz 
Rojaus, turėjo imtis prie isz- 
dirbimo dirvos, kad galėtu isz- 
maityt savo motore ir beibo
kus, ir nuo to laiko dabar turi
me farmorius.

a • •
Nesenai man truputį pritru

ko pinigo ir parasziau pas savo 
riez broli idant man kiek pa- 
gialbetu. In kolos dienas aplai
kiau nuo 
ma: “F 
paskutine gromata,

suszolpimo ne
sveikas. ■—

jojo szitoki atsaky- 
Brangus brolyti, tavo 

kurioje

buk i e

Czo yra

(»

szunc poteriu 
gerai tau feisa pa pi k si na.

Mano frondas Dzikis Szlap- 
nosis duoda tokia prasarga vi
siems v v rams: ______  ______
isz fronto, arkliui isz užpaka
lio, o bobai isz visu pusiu. Fain 
rodą ir kožnas vvras 1 urėt u tai 
lunįžniirszt, arba pakabyt savo 
bodruime ir skaityti kas diena.

viena

pasidarė? Juk 
katedra neuždaro.

— Czo ne katedra.
p re sb i tori jonu ba žn y c zo.

Ajriszis apsidairo aplinkui. 
Potemino ant sienų isZmalavo- 
tus apasztalus, ir rodydamas 
su pirsztu klausė zakristijono:

— Argi ten ne Szv. Luko- 
szius?

— Teip, — atsake zakristijo 
nas.

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

I
I

ne

: netikėk szuuiui
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i MICHAEL V. W0LFE
(VILKAITIS)

i 336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.
k
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— O tenuis ar no Szv. Mor
kus stovi ?

-- Teip.
— Va ten, ar no Szv. Tamo- 

szius?
— Teip.

— Tai pasakyk man, nuo kada 
tiejei bolszevikai pristojo prie 
jnsu tikėjimo? W. TRASKAUSKAS

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Atsimenu viena atsitikima 
Lietuvoje, kur dvarponis pado
vanojo Baltrui 
grąžei pasikloniojo ponui, p 
kole arkliui uodega ir pradej 
viską gerai 
ponis

Baltrau ar tu pasiutai, ka da
rai?” Jisai ant to atsako:

Persipraszau szviesaus ponu
lio, juk žmonis kalba kad dova
notam arkliui nežiūrėk in dan
tis, tai asz žiurau in ana gala.

♦ » •

Mikas Didis nuėjo in pulrui- 
mi ant pokerio kur užtruko lyg 
treczei valandai isz ryto. Kada

<o
O tu

i i

i i

41

arklį. Baltrus 
a- 

(1 
apžiurineti, Iįver

tai pamatęs paszaitke:

1 3

praszai manos 
aplaikiau, 
Dats f on i!

t *
Paklausiau savo kūmo Lip-

niekio del ko davė savo kūdi
kiui varda Cyrijokas? O jisai atėjo namo, jojo boba pasitik
man atsako: 
to, 
tusi s.

Matai Džim del!ji prie duriu rėkdama:

S >■ ,Y
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4
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Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriluz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
520 W. Centra St. Makanoy City Pa.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

»

Kaina 35c. 
apticlcose

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie net prašo daugiaus! 

Bet kuomet jie yra labai Jauni Ir dar n»‘- 
gali kaityti, tuomet Jm akjH kaitri ui 

pa$t(t)ėUt kaip jie tižjiKkgji 
dli4t.g«unu, kuomet motina paima bonlu|

i 4

kad tai nepaprastas szven- padla ar nežinai kad jau freeze 
Mažai yra vaiku su tei

keis vardais, tai rūpinsis apie 
ji daugiau.”

jieJuGt—tikvalanda ?
4 i

” Mikas
sziur Maik, kad žinau, o 

ir butau namie, tai vis but u t 
cze valanda. Wats di difivnc

* »

levas 
sava dukteria už

jai atsako: 
kad
ro

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 

| turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

15 AMB1A O 
Irvg. S. V. Pat. Biure.

PotoMklt jij partanKM nuryti Šitą tka- 
niaurj viziriu piiliuv^uotoJa, 
kuomet h o ’ii buvo padarytai, 

vienok ‘
Motinos -hjj ndlnoto to smukimo 

jausti nnUoiiuma. pjntttkėjltmi 
gnnfdlnimi), Jei jya nenaudo 
kuomet kūdiki i paid daro 
rlntu, piktu—tai yru tikri lėkiai viduriu 
ufku tėkrr. :. ltr--- k 14 . ........1 -
nti&uineht rytu 

Ir atliks guru t!
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 3o. 4>L St.___
..   ■ w man Willi n

CONARD

Balandžio 16 d., Suvienytųjų 
Valstijų Augszcziausįas Teis
mas svarstė apelacija nuo Že
mesnio Teismo nusprendimo 
Gottlieb atsitikime, kuris yra 
vienas isz vėliausiu atsitkimu 
kuris inleidžia, neskaitant prie 
kvotos, žmonas ir vaikus atei
viu, kurie gyvena Suvienytose 
Valstijose. Jeigu Augszcziau- 
sias Teismas permainys Žemes
nio Teismo nusprendimą insa- 
kymas imigracijos virszininko 
inleišti žmonas ir nepilname- 
czius vaikus ateiviu kurie ne- 
ineina in kvota, bus atszauktas.

Niekas negali pasakyti kaip 
greitai Augszcziausias Teis-

noriu, reiszkia, pasakyti, vadi- mas paduos nusprendimą. Gal
nasi, keletą žodžiu. Vadinasi, 
tai sztuka, bra, reiszkia, ne bile 
kokiu žodžiu. Ogi tai va mato
te, reiszkia, atvažiavusi, vadi
nasi, atstovą, bra, in szi dideli, 
taip vadinama, susirinkimą. 
Tai matot, vadinasi, asz nega
liu, reiszkia, bra, jums, vadina
si, visko va gerai iszpasakot, 
reiszkia. Taip limpa, vadinasi, 
liežuvis, bra, prie gomurio, 
reiszkia, va kaip, vadinasi, ba
tas prie smalos. Daugiau bra, 
vadinasi, papasakosiu, reisz
kia, kita karta, vadinasi. O da
bar, vadinasi, aeziu, reiszkia, 
kad nesijuokdami, reiszkia, 
iszklauset, vadinasi, va tos ma
no, vadinasi, prakalbos, reisz
kia.”

Susirinkia žmonis klauso isz- 
sižioja kalbetojaus ir plojo tan- 
kei delnais, bet kada užklaus
ta juju ka tasai M 
tojas” kalbėjo tai atsake: 
velnei ji žino, porino ir gana.

buti bile kada. Kiton pusėn ima 
kelias sanvaites ir net mene
sius Augszcziausiui TeismuiAugszcziausiui 
svarstyti atsitikima.

reiszkia

žymus kulbe-

M

Sziandieninei tėvai yra užsi
merkia ant darbeliu savo duk
relių ir šuneliu, pavėlina tran
kytis po pulruimius, kazirnin-
kiszkas urvas, rodhauzius, szo- 
kiu ir t.t., ir atejs diena kurio
je atves po juju pastogių koki 
tai žioguti, sziaudinia naszle, 
arba u 
ežia.

“Ka pasesit, tai ir rinksite,’f 
— goriau duoti gera kriksz- 
czioniszka iszauklejima savo 
vaikams, pradekite inkvepinet

toną szieno” kaipo pa-

czioniszka iszauklejima

in juos gera mokslą isz jaunuo-
menes. Juk kūdikis negali bu-
tipeni, jeigu tėvai negyvena 
(TOtai, o kūdikis turi’ tiesa už
gimti gerai*

F

vienas gamti
ninkas tyrinėdamas difterijos 
perus surado kad galima pa
daryti difterija i antitoksiną. 
Meldžiant szita antitoksiną in 
žmogų difterija serganti, dif
terijos nuodai yra neutralizuo
jami pirmiau nei nuodai gau
na progos kunui ir žmogus yra 
iszgelbetas nuo sunkios kovos 
su ta liga. Kad taip yra tvirti
na faktas, kad pirm atradimo 
antitoksino vienas 
žmonių

— Data tru!

Ana diena pabudau nakti ir 
■akau savo motorai: “Duszele 
ka tik maeziau szeszeli pavida- 

asilo. ” O jilo
4 i

man ant (0: 
Duok man pakaju tu kroizi 

bijotis savo pa- 
Ken ju byt dot ?

— neprivalai 
veikslo. ”

nuėjo

isz dvieju 
serganeziu 

mirdavo. Nuo to laiko mirties 
skaitlius sumažėjo iki vieno isz | n 
deszimties,

difterija

Pabėgėlis isz Rusijos Vasilas 
Anatzky po adresu Gabrovo, 
10th Street Radetzkv No. 
Bulgaria, pajeszko žinių arba 
adresu Vincento Muszinio, ku
ris 1907-7 metais iszvažiavo isz 
Vilniaus in Suvienytas Valsti
jas.

Jeigu kas apie ji žino arba 
jis pats, tegul atsiszaukc ant 
žemiau padėto adreso, o iszgirs 
svarbia žine:
Foreign Language Inf. Service 

Lithuanian Bureau, 
119 West 41st Street, 

New York Citv.

O

Mano frondas nuėjo in kū
mus del savo szvogerio. Nune- 
sze kūdiki in bažnyczia, kuni- 

K<\geidi nuo 
” Kuinas 

.Jau jus jegamaste-

e

iszleisdamas 
vyro,, privalo 

padaryti kontraktu idant vy
ras po szliiibui josios riesugra- 
žytu, ba sziadien tas lankei at
sitinka, jog merga isztoka 

|kokio sporto, po tam in kokiu

Kozuas

už

praszalinus

\idhirit 
no'D 

Icngviuinus, 
4lui ?

t koki« tik 
Ir /a )iA 

vrikla pa^ekm ngiaii-

Ir i?Ui*
B a ūmo,

. . nųfF'
‘ i

, L rnmuii.
idlkta vfilt bus JnMrmui

gnnMlnirnij, Jei Jųij nenaudoj- 
m ramiu.

u^kkdėjimo. Mierolc šiąnakt 
iitiUunckt rytu Ludlkta vėlu 
kai \ i Kuomet. Bamiuxo atliks t>avo darbi}

I H. B.ALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prex 

• Jos. E. FERGUSON, Kasieriuo.

i*
Brooklyn, N. Y.

C < 
szventos bažnyczios ? 
atsiliepe:

gas jojo kauše:

4 4

Ii goriau žinote nuo manes, tai 
kam da klausote ?”

Kožna kiaule turi paaukaut 
savo gyvaste, 
puikei vadytu kaip pork czaps, 
hem ir kitais gardumynais. 

• • •

idant po tam

Į du menesius sugryžta namo.
• # •

Daraktorka užklausė 
cimbolo kiek yra velniu, 
jai atsake: ‘‘ 
sunku pasakyti, 
būti labai daug, ba mano moti
na skaito juos po szimta, 
vas kaip užpyksta tai sako:

* mano
, o jisai 

ju yra taikiek
bet turi juju

o to- 
: “o 

kad tave milijonai ir trilijonai 
velniu paimtu!” — Dets fain.

Jars truli,
Džim Nirbir

AR MANAI PARKVIEST 
GIMINES IN AMERIKA.

Lietuvos kvota jau yra pasibaigus 
bet dabar laikas prisirengt prie 
naujos kvotos kuri prasidės 1 d. 
Liepos 1924. Musu ofisas Kaune 
pagelbsti iszgaut pasportus, vizas 
ir prirengia juos tuojaus in ke
lione. Nėra reikalo lauktio tiems 
kurie turi Qunard tikietus. Musu 
laivai iszplaukia isz Europos kas 
sanvaite. Canard tikietai yra geri 
del keliavio ant laivvu Aquitania, 
Berengaria ir Mauretania. Grei- 
cziausis mariu patarnavimas ant 
pasaulės. Del informacijų kreip
kitės prie musu vietinio agento 
arba prie musu ofiso.
CUHARD LINE. 
25 Broadway, 
Now Tort.41

Il- 1

Ant. J. Sakalauskas 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJA9

Pigi 
automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada Pigi preke. Taipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu jo
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti, 
333-335 W. Centre St., Mabaooy City

<
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Paraazys Mirusio Prezidento Wilsono Gyvenimą.
-y
I1

ir szitie butu isz- 
gelbeti jeigu butu spėjama už
tektinai greitai gydyti.

Klausymas gali pakilti, jei 
difterijos antitoksinas yra taip 
geras vaistas di fieri jai, kodėl 
negalima jo duoti kiekvienam 
vaikui kada jis mažas, kad 

galimybe kada
nors ta liga sirgti? Ant nelai
mes antitoksines ilgai nesilai
ko. Už poros sava i ežiu jis pra
nyksta. Bot yra iszrastas bū
das kuriuo manoma bus gali
ma paliuosiuoti žmones visisz- 
ai nuo difterijos. Inleidžiant 
tris dosas trijų savaieziu tarpe 
miežinio daryto isz difterijos 
toksino ir antitoksino vadina
mo toksino — antitoksino arba 
T. A., kūnas yra stimuliuoja
mas gaminti užtektinai priesz- 
nuodžio, taip kado žmogus yra 
apsaugotas nuo difterijos vi
sam gyvenimui. Kaip daug ge
rai yra paklausyti tokio pgrser 
gejimo kad iszvengus ir apsau 
gojus vaikus nuo tos sunkios 
ligos.

Karsztlige (typhoid fever) 
yra kitu liga kuria mokslas isz 
rado galima pergalėti. Jeigu

•i4 l

>
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i
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C KELIAUK IN LIETUVA
? IR ISZ LIETUVOS
> VISADA PER
G. J. BARTASZIAUS

S AGENTŪRA

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis.

Bvvuila daktaras kartomanala.
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryta.
12 Iki 2 popiet. < iki 9 vakara.
210 N. Main St Shenandoah

ll

skelbia” skelbia se- 
apie perkėlimą 

centro S. L. A. in Wilkes-Barre 
Pa., kas butu daug parankiau, 
ir teip:

“Teko sužinoti, kad sulyg 
nutarimu S.L.A. Wilkes-Barre 
apskriezio, tos organizacijos 
centras reiktu kelti in Wilkes- 
Barre. Teip-gi girdėjau, kad 
centro valdyba ta nutarimu už- 
gyro. Namas esąs paduotas ant 
pardavimo ir pirkėjai jau esą 
surasti. Dabar tik laukiama 
seimo užgyrimo. Seimas invyks 
Wilkes-Barre, Pa.

“Tėvynei” persikehis in 
Wilkes-Barre; turbūt persikeis 
kai-kuriu ypatų nusistatymas 
link rėmimo Lietuvos reikalu.

Darbininkas 
kanezia žinia

4 (

• Kiek tai žmonių mano 
jog mialiąa, kurie visai nįeko 

. . . ■ *■ *neimuliuu. .

keliauji arba važiuoji in mies
tą kur vanduo nėra tyras, sau
giausias būdas yra pareika
lauti nuo gydytojo, kad tau 
duotu antitoksino nuo karsztili 
ges. Kiekvienas Amerikos ka-

Juozas Daniels, buvusis laivynus mihisteris Suv. Valst. 
pradėjo darbą raszyti gyvenimą mirusio prezidento Wilsono, 
kuri patalpys in valdžios užraszus. Darbas užtruks apie sze- 
szis menesius. »,■,

Jis parduoda Laivakortes no tik 
isz New Yorko ir Bostono, bet ir 
isz visu kitu Amerikos Portu,

j f

I >ka*P t®* igz Philadelphia, Montreal 
i r Portland ir Halifax.
S Taipgi pasiunezia 
z pinigus in visas 
Cszalis pigiau negu 
5 kiti. Iszvažjupjan- 
? ožiams in Lietuva 
S ar kitur parūpina 
/ Pasportus, padaro 
1 Affidav.itus ir at- 
jsakaneziai priren- . 1

1

Mes žolių

SZTAI K A MUMS RASZO.
Sirgau per 6 metus ir nieks man 

negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labai gelbsti. Sztai ezion rasi 
“Money Order” meldžlp vėl atsiusti 
pakeli No. 303. Su tikra pagarba, 

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yru 
geriaus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju.
sutaisymus turime pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai lietu- 
viszku žolių vaistinyczia. Musu žoliu/i 
nurodymai ant kožno žolių pakelia . 
yra nurodyta lietuviszkai ir angelskai 
nuo ko jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata
logą. Reikalaujame agentu visose 
lietuviu kolionijose. Taipgi pas mane 
galima gauti Nauja Dideli Sapnoriu> 
drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri- 
siuntimu tik $1.75. Teipgi turiu aa« 
liklo ir apyniu del 15 goreziu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reikia 
padaryti. Preke su prisiuntimu 11,80.

' M. ŽUKAITĖ,’ ■ 
451 Hudson Ave.

*■ *

cgia in kelione. Parduoda vietinius 
> Money Orderius ir InternationalANT PARDAVIMO.

Szesziu ruimu 
“ i. arti Brandonville, 

Pa. Geras tvartas; 28 per 38

reivis laike didžiojo Karo bu
vo apsaugoas nuo tos ligosJ
Tokiuo budu, ta liga btivo ka-l Kr^keliu
nuomonei visai nežinoma. J. . .... .. vr • A < .

Raujai, pasiutimas ir žandiv| podas. Geras, vanduo, ( 60 yai-
3" 

antitoksinu I birbtos žemės. Parsiduos pi-

apsaugoas nuo tos ligos namas prie

užveriftias yra ligos kurias Į singu medžiu, 2^akioriai isz 

±WEsW allt ad^80’ ------  Z. F. Ryuykowicz ;

Ko

taip-pąt galima 
prasząlinti.

PAJE3ZKOJIMAI.
-T-.. ..  <

l’aieszkau Stanislovo Susnio 
paeina isz Gudeliu Sodž., Pan
dėlio Valscz. ir Para., Kauno 
Red. Tegul atsiszaukia ant ad
reso.

Tio Czeklai

SKAITYKITE SAULE
. ' I ■ .. .i.

Z. F. RynykoVįp?

(t. f.) Shenando
M

L f l|! 
i' M' ’ ■

r

A. Bulavas 
810 Brandywine St.

Philadelphia, Pa.

Travelers Czckius.
,yra geri po visu pasauli. Kėliau- C 
ninkus'patiitinka ant stoęziu Nęw > 

į Yorko, suteikia nakvynes už pri- ę 
įeinama preke. Reikalauk laiva- 
’kortes, paminėdamas isz kur ar. 
Jn kur nori važiuoti.

'George J. Bartaszius
; 498 WASHINGTON, ST.
■ NEW YORK, N. Y. .HEW YORK, K J.

I

Rochester, N. Yk
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TRYS klausimai:
'' 1 (Isz Prancūzu

t 
I

Miestas... Gatvėmis eina, va
žiuoja žmones. Eina seni, eina

___ Jdl \ A t1 ’• _ J •

vieni in viena gąla, kiti in kita.
. nu

lindo, nusiminė, lyg žemes par

biiiasi, kiti' ramiai, jazlėto 
žingsniuoja... Visur gyvumas 
— judėjimas, krutėjimas... mai 
szosi žmones, verda, Ivg juriu

jauni, eilių vytai, eina moteris,

Vieni kalba, juokuoją, kiti 
y- ■* ’
duto, dūlina... Vieni bėga, sku-

žmgsniūoja... Visur gyvumas , «• i' 1 i____ b’ii___ •
I

szosi įmonės,
i. 2' 2
gali, kas tik gyvas, 
reikalais rūpinasi...

Eina |i’ ^Antanas Budrius, 
dvidm diktoni lazdom pasi- *■' # ■ 'V1 i- . Ii ■ ii

------------r— ---------------- y , v

bangos... Eina, bėga, kas tik
visi savo

ramscziuodaTnas. Eina jis koja
už kojoSj SVyruodiunas, vos in-
stengdamas keliauti. Jo snply- 
szėsį sustirę, A 
besilaikąs "poniszko 
skarmalas szvarkas, 

“fa son 
pure ir /nikiure, suneszioti, 
vienos formos batai 
nam rodo jo padėjimą, o iszbly 
szkes, susirukszelejes, 'iszso- 
kes jo veidas, lyg krauju pas- 
riuvusios, paraudusios ir ap- 
sibląususios akys, dreba aržios

szesj

nudėvėta žydizka

vos ant pccziu 
” stiliaus 

amžinai 
” ko

ne 
kiekvie

sitranke, visa-ko mate ir szil- 
to ir $zalto: buvo ligoninėje, 

vedė moteri, 
Jo seni tėvai 

senai jau ilsisi szaltojoj žeme
lėj,visai nežinomoje jam vieto
je... Žeme, triobesiai senai par
duoti ir pinigai suvartoti... Jau 
ir jis nebeturi nei paezios nei 
vaiku... Pati mirė, vaiku, die
vai Žino, kur iszsisirste... Jau 
jis senai vaiku apleistas, kaip 
kaip stuobrys, vienui vienas, 
kaip pirsztas, pasilikęs... Jau 
jis vaikszto po rinka su piukle 
ir piauna vežimėliais žydams 
malkas, o kiek uždirba per die- 

“pranlioja”... Jau 
užmirszes s vaitoti 
, balta miesto duo- 

apic lengvuti ir pelninga

“Le petit frau 
eais Onzieme Edition”).

buvd kalėj imč, 
augino vaikus.

na, vakaro 
jis senai 
apie gardžia 
n ei o, 
darba, apie gražius, szvelnius,
plonus miestiszkus rubus.. Jau 
jis priprato neszioti 
valgyti visokius 
Jau jo metai, kaip 
slenka, slenka
tamsus, nuobodus...

8 AŪLE

' MAUDYKLĖSE.
u,. eopyowwMs... imlumu

Būna vasara, žindnos eina in 
m a u dy k.l e s, mau d 9 ąi 
linksnųnasi — '.
ežia sukuria nauja gyvenimą, 
nauja upa ir tt.

Kiek ežiu medžiagos felje-
1 O vis tik, prisieina 

pažymėti, apie maudyklių gy
venimą feljetonu mažai raižo
ma.

< L,

Visu pirma reikia sudarykti 
apystovos, arba, anot profesio
nalu raszytoju, fonas, 
sudarom foną: 
lūs dangus, žinoma, beribe ju
ra, isztinsus in toli, iki hori
zonto, oszianczios bangos, na., 
na, ir kas da ežia ineitu dau
giau ?
Galima butu pridėti 
bet tuomet prisiieitu paseilin
ti saule.. Geriausia palikti taip 
yra, nes jau ir taip visi meni
ninkai skundžiasi, kad sunku 
nustatyti szviesa veikiantiems 
asmeninis nužviegti...

Apystovos inrengtos. Seka 
veikiantieji asmenys. Ja pava
dinsime Morta, ji — Baltruku. 
Kol kas užteks, o jei vėliau pa
sisuks kiti asmenys — kriksz- 
tysime vardais.

Ir taip, musu romano didvy
riai jau pristatyti. Dabar pri
versimo Mortute gulti in smė
li. Maža to: jinai gali svaingai 
žiūrėti in jura, 
mingo bangu oszimo.
Tik ne amžinai jai ežia rymoti 
žiūrėti toliu ir klausytis. Kad 
nenusibostu, tai 
Baltruku prieti prie jos ir

jos laiba, balta kaklei 
karsztu pabucziav imu 

kuo jis, be abejo, sutiks.
Sztai jisc visa tai atliko, 

jinai puikiausia mate, 
kad jis artinasi, puikiausia ži
nojo, kad ja pabueziuos, vis 
tik, del feljetoninio mandagu
mo, prisieita suszukti: ai man, 
jus mane-taip iszgazdinot! Ka 
jus darote ?

Tuomet Baltrukas sėda sza- 
lip jos, meilinasi 
kalba...

Palaukit, ka jis galėtu tokio 
sakyti ? A-a! Sztai ka:

— Asz jus neapsakomai my
liu!..

Tuomet Mortute liuosai pa
sisuka in ji ir taip pat sako:

— Asz jus irgi neapsakomai 
myliu!...

Vadinasi, jis myli ja, o ji
nai myli ji ir amu, turėkit ome
ny, neapsakomai myli. Labai 
gerai, bet kas toliau? Gal taip 
ir baigti? Mylisi?! Tai tesimy- 
li in sveikata...

Ne! Negalima taip palikti 
smiltyse be jokios globos. Bet 
kagi ąu jųi» daryti?... O, žinau, 
žinau!...

— Kodėl jus vakar neatėjote 
pasimatyti, a$z jus laukiau pas 

— urnai 
paklausė Mortute Baltruko ir 
jos balsely suvirpo liūdesio ir 
nusivylimo stygele.

— Asz?... Asz negalėjau.
— Kodėl jus negalėjot?
— Negalėjau ir gana.
— Bet kode! jus negalėjot?
— Negalėjau.
Kad neiszeitu 

neplikas užbaigsime,
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SIRGĄ^TI ŽMONES, v 
KREIPKITĖS PRIE DR HODCENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTA3 IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
I8ZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bus kožną Utarnhdrą 
80 E. Centre St. ant antro floro. 

0/Iho valandos i 9 ryto Iki 0 vakaro.
RODĄ SUETIKIA DYKAI.
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Eredrikas D. turėjo paproti 
visuomet, kai instodavo gvar- 
dijon naujas kareivis, jam duo 
t i sžiuos tris klausimus: 

<4 4
laiko jau esate mano tarnyboj? 
Ar gaunate alga ir drabužius, 
k u ri o j u ms pride ra ? ”

Jaunas Prancūzas nutarė pe-
Jis norėjo 

tuojau tat invykdyt. 
nesuprato vokiszkai. Jo kapi
tonas, žinodamas ko klausia, 
iszmokino atmintinai in tuos 
tris klausimus atsakyti.

Fridrikas, dar labiau nuste-
Jis juos iszmoko gana pui- 

ir kita diena Fridrikas 
, bot pradėjo 

antruoju klausimu ir paklau
sė:

— Kiek tai laiko yra, kai jus 
esate mano tarnyboj ?

— Dvidešimt vienas metas, 
— atsake kareivis.

Karalius nustebės jaunysta 
stebėdamasis klausia.:

— Kiek metu turite jus ?
— Viena meta, Jusu Didybe, 

bes, suriko:
— Jus arba asz esame proto 

nustojo.
Kareivis

treczia klausima, atsake:
— Vienas ir kitas gaunama 

nuo Jusu Didybes.
— Szit, sako Fridrikas, pir

ma kart nuo savo armijos esu 
pavadintas kvailiu.

Kareivis stovėjo ramiai, kai 
karalius klausinėjo ji isz naujo 
isztirti dalyka jaunas kareivis 
atsako Prancužiszkai, 
nesupranta ne 
kai.

Kiek metu jus turite? Kiek tonams!

pamėginkime raszyti.
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reiti in gvardija.

kiai, 
atėjo klausinėti

Bot jis
Gerai.

smiltynas, gi-
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Puszys? taip, puszys. 
menuli, if
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DAKTARAS HODGENS 
rhll*dell>hU Specialistas 

Uiilseaejusla Ir Chronkska Ugv 
Eikite tea kur etate Ukrl kad ga»- 

■Ite tvirta rodą Ir atsakanti mediką^

vIr.
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Impedžiai Senoviszkos Iszpaniszkos Szelmynos.
Paveikslas parodo St. Elma Acosta,

Jacksonville, Floridas su savo anūke Alvereza Regina Acosta. 
Ycostas, jojo sesuo ir juju vaikai yra impedžiai Iszpano Pedro 
Menendez de Aviles, kuris atrado miestą St. Augustine 1565 
neto, arba 50 metu greieziau ne kaip pribuvo pirmutinei l»al- 
i gyventojai iri

k amisorius miestu Ilstka fjdinjfc.. per daktarą kurią turi 
daug metu paaekmlugo praktlkATina, 
Gydimą ką aplalkotą nuo aiaxiM yra 
KYarantuot&M.

Jalgu naata allpnl. aerrlszkl ar li
tuoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
eaą padaro, atejkltą paa maa* Ir paa> 
laptlngai paalkalbMlma. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas Ba
tu via, uiklmimai Ir sunkumas po val
giui, ga4*L nalguUs, tllpnuusas tull> 
dies, ir v Ino» viduriu ast Tarkos grot- 
tai palengvinti.

Odos Ilgo a, !• įtarimai, papuoštam, 
dedervinei ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimu.

Silpai vyrai ar pajėgos jusu jauala* 
tęs jus' apleidžia? Ar ssats nuvargę it 
silpni? Ar stokas jums drūtumo. 
rūmo ir pajegoa ką gamta jums pa
ženklino, jalgu telp tai matykitu ma
ne.

Bumstlsmas visokluosa padsRmua* 
ss, teippgl isztine ir sstyri suluakUMi 
pasiduoda per mano gydimą

▲r ssats nervuotl Ir trots nuotsdu, 
silpni ir nuvargę, pallss iss ryto, bu 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant va
gos, silpnos atminties, sarmatlyvL 
greitai pallsUt. pikti, lasbliuckurin lt 
Iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuoss, skausmas kas- 
luose, skausmai gerklsje. stokas ea<« 
e r gijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katara, asuna* 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdo- 
jlmo, lsitin ima gerkles (goltrs.) krau
jo, odos Ir speclales ligas pilvu, lako
tu, kepenų, pūsles, lumbago k neuri
tis.

Ateikite ginsite ridu dykai. Po tam 
iszalezkinsiu kokis skirtumas, garso* 
rifu ir daug pągelbantle yra mano-spa* 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu Ir dvąslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavoti per 
garslnglausius Europos Ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgens bUM 
kožna Sereda ir jo ofisas tennis yra po

Ofisas valandos
nuo 9 ryte Iki 8 vakare.

skurlius, 
likezius”’..
žydo ratai 

taip vienodi,

C 4

Plymouth,Mass, isz Anglijos. t

Ir... jau 
jau... jis sėdi prie gatves, muro 
kerezioje susirietos, kur žmo- 

rankos, tankus dusuvimai-de- nes eina, gyvuoja vieni sma-
plika, kaipjavimai, kosulys, 

obuolys, žilais aplink, lyg karu 
na, plaukais, galva ir visa jo 
iszvaizda rodo jo nesveikumą. 
Eina jis silpnu-silpnueziu žing 
SDiu... Galop visai pavargo... 
Peržengęs trotuaru, atsiszliejo 
tvoros... Truputėli pasilsėjęs, 
paslinko tolėliau ir susirietė

gus, kiti nuliūdę...
Skaudžiai 

rio szirdis
sudrėbėjo Bud- 

gilus, slaptingas, 
draskus “ai” isztruko-iszsiver 
že isz jo krutinės, nukrito ke
letas stambiu aszaru; nurimo 
jo mintissvajones, atlikusibs 
sunkia, tolima kelione.

Pakele Budrius

t
J

J

kuris mane esant

klausytis rit-
Taip...

žemyn pa-
szaly tako, muro kerezioje... lenkta galva, pažiurėjo .augsz-
Padėjo szaly 
pr i side jos 
prie atszalusios 
rome ant jos,

r saves lazdas ir, 
desziniaja

saves tyn ir, nuvožęs kepure, prade-
ranka jo: Teve musu, kursai esi dan- 

kaktos, atsi- guost
pastatydaihas I pro szali ir jau meta jam in ke- 

alkune ant keliu. Ilgai kosėjo-! pure kas kapenka, kas dvi, kas 
lejavo Bud- | tris...

I • • •
kriokė, vaitojo, < 
rius... Pagaliaus sziek-tiek ap
rimo; pradėjo Ii uosi a n kvėpuo
ti, recziau 
mai....

?’’... O žmones

Paip Budrius,

eina, eina.

Taip Budrius, kaskart pul- 
besigirdejo skaus- damas žemyn ir žemyn, atsira

do pagaliaus
O žmones eina, bėga, maiszo-1 ant žeminusiojo 

Bendras miesto triuksz- kurio nuslydus, jau nebereiks 
susikalbėti,

kitam Į atsisėdo, toje muro kerezioje, 
prie gatves ir pirmu kartu at
siminė bei suprato, kad ik ta- 

mintis-svajones, ku- į sai Tėvas, kurio varda pami
nėjo motinos 
senai bekalbėtuose poteriuose, 

ji isbgelbeti nuo to bal
saus bado.

si... 
mas neduoda nei 
nei suprasti, ka viens 
sako... Budrio galvoje taipogi I 
lyg suskambėjo, sugaudė... Pa
budo jo J
rioinis jis persikėlė in praeities
sriti-in tolima jaunystes
ir jos apylinkes

Jau jis mato
saulėta dangų, mato

szali

papraszysim
‘ ‘ už-

kad jis 
žodžio vokisz-

Verto Meczislovas V. Kr.

degti
4 4

N ors

»>
J J su

I

t

Tiktai angliszkai.
Zalablekiu mat jeszkosi, 

O ir prie 1 tali jonu glaudžesi, 
Del juju vis gerai, 

Bile tik žaliablekiai.
Mergužėlės, jeigu trip dary

site, 
Tai ant juoko senmergėms 

pasiliksite, 
Ba cziutabakei jus nenorės, 

O lietuviszki vaikinai su ko
joms nuspirs.

r r

ant paskutinio,
laipsnio,-nuo

nieko... Pirmu kartu jis czionai

iszmokytuose ir

•s* Rufflesr

gali
tyra, žydru,

skaistu,
malonu saulutes veidą, jauezia KAS NORI RŪKYT A 
tartum, jos szaltus spindulius,1 
girdi visuotina nuolatini pauk- Į 
szcziu choru — cziulbesi, inval j 
riu, nuostabu musu, vabalu-va- 

vabzdžiu zvinibima-

I

balelių,
dūzgimą, girdi lėta, paslaptin
ga giružes szlamesi, 
va dalgiu plakimą, 
sziengriebiu mergeliu dainavi
mu...
“Asz dalgele papustysiu, pra
dalgei iszvarysiu. Valioj, dal
gele, valioj”...
oras, taip szilta, taip gera, taip ; 
smagu!... Jau jis, tartum, su 
“savo” Maryte eina namo, 
dalgi ant pecziu--neszinas... 
Kiek meiliu žodeliu, kiek viso
kiu žadėjimu, pranaszavimu, 
viltos, kiek aukciniu svajonių 
jausmu!...
Szv. Jono vakaras.. Jau jis su 
draugais, draskydamas 
geliu darželius, 
tvoras, degindamas stebules ir 

“szposus”
i i 

rytės, isz jos atvirumo, lengva- 
tikystes, isz jos szirdies jaus
mu, ir.,. isz jos aszaru... Brrr!

puiku tabaka, tas tegul 
kreipiasi pas mus.

EUROPA BOOK CO.
57 DEY ST. NEW YORK

w

* f

V Trindamas su Ruffles k 
1/ Ištrinti! Pleiskanas Lauk, m

ir kalba., ir

girdi te- 
smagu |

PAJESZKAU MOTERES 
ANT APSIVEDIMO.

Niežti, niežti vinų dienų — j y* net 4| 
xtebitea iA kur tu pleiskanų tiek Y 
imasi I Juo (lau^imi Jus kasote, juo Q| 
daugiau pleiskanų išpuola jA just; gal- JJ 
voo, suteršia Ju«u drabuihitj, daro ne- M

I (I«
y 

tonikų ii 
trriee yris X 
puikiomis U

9 
v ir lame norą jokio*! pa.iapues. Z 
fe) Ruffl; yra sudarytas gabiu ir pūty- Įfl 

Lrm.iiVii Lili*... 4Zilit*Vx. > forrmilii X.

niaJoiniiuo kickvleuatn arti esan- 
vis neapgakomid niežti!

Ruffles
1 2’ra ’

Ruffk» yri*
su i

?lain, Ir

|) tai pralaliiiH.

I
Ruffles

gaivu* odai ir plaukams, 
pleiskanų naikintoja# 
pasekmėmis.

n6ra jokio* paslaptie*.Ir tame

Ir jis tartum traukia: ;

rn

Miestas Hamtramka 
Gana 

rp

Į
I

Ten kur apie IVilmerdinga, 
mieste,

Ncsenei boba atsikraustė, 
Nuo visu atlikus. 
Ir niekam netikus.

Su ja ja kaip dedama, 
Xes josios dukrelt;, tai jau 

gana,
Po stabas bėgioja, 

V’isokes pletkas 
Baigali stragi,

s, 
gražus ir czystas.

Tonais lietuviu no mažai.
Ir viskas butu gerai.

Ana diena per miestą ėjau, 
Ir in visas szalis žiurėjau, 

Labai noryniavau,
Kad liotuviszkos kalbos ne

girdėjau,
Sztai du vaikinai stovėjo, 
Terp savos lietuviszkai kal- 

jH'jo;
Ir ant ejuaneziu žiūrėjosi 

Isz puikaus svietelio gėrėjosi.
Sztai ejua kolos merginos, 

Maniau kad tai Italijonkos, 
O norints angliszkai kalbėjo,
Bet vaikinai lietuviszkai už-’ 

kalbiuoju:
Alo, alo! kur sesytes ejnate, 

Tyli. — Na kodėl nesznckate ?
Greis, Meizi, — ko tylite, 

Nesisarmatinkite,
Merginos pasipūtė, patempė 

lupas, 
Rodos kokes cziutabakes ar 

kas žin kas.
O tai buvo lietuvaites, 
Darbininku mergaites, 
Ant ranku rankrinkei,

Ant uosiu ak ui orei, 
Veiklai kaip beždžionių mil

tuoti,
Antakei pajuodyti.

O dievyti sau pamislinau, 
Ir tuojaus atsiminiau:

Kad tai jos Lietuvoje butu
Tai kiaules ir gyvulius da 

ganytu,
O szirdeles czionai, 

vaikinai,

I

ni nk ioja.
ba nuo mamos 

iszmoko,
Kožnani iri akis szoka, 
Ir teip žmonis suarzina, 

Jog terp saves pykstasi vi
sada.

Jau jeigu tu mergele nepasi
taisysi,

Tai nuo manes skaudže do- 
vanelia aplaikysi.

♦ ta >

Mažam miestelije aplink Ma- 
hanojuje,

Vietoje npdydelioje, 
Konia terp kožnos poros, 

Ncapsiejna be vainos. 
Kada vyrai in darba ne ejna, 

Tai in karezema suejna, 
Bobos bėga namon vadyt. 

Kožna saviszki namo vadyt.
Isz to ir susipesza, 

Kol isz karezemos iszsinesza 
Su keiksmais namon varosi 

Bjaureis žodžeiš plūdosi.
O bobelkos ir neapsileidžc. 

Ba kaip vyrus in darba isz- 
leidže.

Tuojaus kelios susibėga, 
Gere ir ėda;

Vvni sunkiu uždarbiu neeze- 
dina,

Ir ant to karto bus gana.

No. 44 BROAD ST.

KAZUNO
GUMBO-KURA

Szita Gyduole vra atsakam 
ežiai iszbandyta ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutino ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisytą Kazuno Aptiakaje.

Parsiduoda 'mažam ir didaliąm 
pakelije po 35c. ir 75c., per paėstą 
reikia dadet ant mažo pakuczio 6c. 
o ant didelio 10c.
Teipgi importuojame isz’ 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekojo 
arba raszykite o aplaikysite 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS,
38 SOUTH JARDIN STREET 

SHENANDOAH, PA.

«

K ruuL) kernikų, kūne Udlrbu funnuli| A 
N specialiai paskirtų Minalkinimui plels* lt 

........................... . 1

Pamėginkit lx)nkų! (trinkit truputi f| 
Ruffles I savo galvoji odų kasdien y 
apie |»er nalvaitę laiko. O kuomet A 
pleiskanos jau iAnyks, tuomet naudo- Y 
kite karta nuo karto ir pkd«kanou jų* «

kanų perų — ir Ruffles atlieka iuivo

u*

|l darbų.

I
Kuri yra aplaikius persisky- 

kad ir turėtu 
viena ar du'vaikus, arba mer
ginos, kad ne butu ne didele ne 

i 5 pėdas 7 co- 
s veri u 174 svarus. Katra

rimą nuo vvro >
■f

l’oks puikus ,naža. Asz turiu

Jau jis, tartum, 
eina namoMaryte

Oi, oi, oi!,. Jau ir vėl

kitokius
ihas tycziojasi isz

mer-
vartydamas

vary da- 
savo” Ma-

i aszaru.
nemalonu tai atsiminti dabar, 
bet kas daryti, kad sąžines kny 
gojo visa tai užraszyta, pažy- 

Mintis ji vedžioja: jis

p

meta...
eina, bėga, plaukia kaip tie 
žmones, kap tie kareiviai, ku
ri^ kovos lauko dar neparkrito, 
nbkusnudo... Jau jam nusibodo 
tėvo pastoge ir kėlės deszimti- 
niu geros žemeles 
u prasti”
dėvėti... Jau jis meta savo tė
vus, godžiu, eina jeszkoti long

r

Nusibodo
namu darbo rubai

vesnio darbo ir baltesnes duo? 
nos; eina miestan... T 
miesto, dirba malūne,

Jau jis 
gauna 

mcncąipi mojęesp, bet pinigu, ' * L A” /i 'U i V ♦ " 1i >’ ' 1 "4
neturi... Jau jis visur kur isz-

* #

* *l*t' jfli ** k/ • ' ' "jf i" % ♦geru d rangiu, Akanaus valgio 
. a * ' a» L ' * 1 • * *

tirti1’ i i|l H*’'

liūs, 
norėtu iszteket tegul raszo ant 
szio adreso:

Mr. K. Skindir
892 Mt. Vernon St.. 

Scranton, Pa.

>1 daugiau niekuomet nekankins! Tik fį 
I 65c. uA bonlR. Galinta gauti aptiekosc.

ll
I]

F. A D. RICHTER & CO.
104.114 So. 4tU St.. Brooklyn, N.Y.

puszi beržo khirej?

(m .2

SKAITYKITE SAULE
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Praneszimas Visiems Draugams 
ir Kostumeriams.

Turime garbes sziuomi praneszti kad
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 

persikėle isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERI, sako 
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio 

; kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo, aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotų adresu, o mes 
prisiūtum jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA
i ■ : ■ . i

Salutaras Drug & Chemical Co.
0HI0AG0, IIiL. Dept. 18

Telefonas^ Oąųal 6417*
639 W/18th ST.
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buvo daug daugiau pasakyta, 
negu ežia suraszem. *

— Tai jus man nepasakysi
te, kodėl vakhT ^ikfeiątėjote pa
simatyti, kai asz jus laukiau
te, kodėl vakar hėatėjote pa-

♦ J i • i • r ; • .m « * v

pas puszi beržo kairėj 1 — pa-
kartojo Morttite savo klausi-: 
ma ir ant jos gražiu (bu tingi
gražiu) akeliu pasirodė asza- 
ros... net stambios ataros.

1 — Ne, negaliu pasakyti! Asz
negalėjau, nieku būdų negalė
jau — atsikirto Baltrukas iiį 
ant jo gražiu akiu nepasirodo 
aszaru...

Tuomet Mortute pasisukę in 
ji savo gražiais pecziais .ir., ir., 
nuėjo....

Tuomet Baltrus irgi nuėjo,..
Jinai, ana, eina, o jis paskui

Abu
> '■ r V' ’ * k

eina... Taip abu eina, Jiųai pir 
Kur jeidų

jinai eina, o jis paskui..

y ma, o jiš paskui
f* Y " ' ’1

• ••

ęina? O kas gal žinoti, kur jie-
du einą! Indomų? Prieikit ir

►♦t pasiklatuikit... 4

Negali’ užkalbyti
Ne nori kalbėti lietuviszkai

* Arkio giliai o turėsi duo
nos užtektinai.

* Nepaniekinet sapnu, nes 
ant sapnu buvo karalystes pas 
tatytos.

Po sunkaus 
dienos 
darbo

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvec s

VISI TAVO MUSKULAI, W TAVO SAFARIAI YRA BAISUI
NUKAMKYTI IR SUSTYRI

Ne bandyk juos priverstinai manksytl, ir traukyti, tuoml dar dau
ginus juos nukankysl. 
darbo draugu,* kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

■4 1 | +

sutelkė jiems taip puikia ir greita pagelba. * Fraszalink sustyrima 
Balsamu smagiai trydamas suskaudotas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi,
arba pardavėja, prislusk mums 35o., Ir 5c.« už pasiuntimą, mes tuojaus 
iszaluaim buteliuką Balsamo. t
The OEnTJkAL WJU0 8T0R^ Lt& 21 E. Coiitw St, ShęnąnAoali, Fa,

Patikėk daugeliui tukatancziul tautleczlu ir

i

I

<

■■i
Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini optlekorlu

1

i

Naujas Didelis 
Sapnorius jdu

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audoklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tikini $1.50.

IV. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.^',f

žmogus 
Knyga

i 
į

■f

i
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ŽINIOS VIETINES.

Pirma diena (legužio - 
Mojaus.

— Suimtoje pripuola Atra
dimas Szvento Kryžiaus.

Menesis paszvenstas ant

go
Kas vakaru s

'Iii

......UN Imiw

garbes Motinos Dievo.
— Lietuvisv.ki forai turi 

ra pasisekimu.
daugelis žmonių atsilanko.

Nedėlios viFkara 4 M o 
jaus, Pirmas Lietuvos (’itizens 
Klubas laikys labai svarbu su-Į 
sirinkima, 
lojo, 7 vai. vakare.

Norkevieziaus sa- 
Visi sami

ii1

r Į

♦

I

S AULU ■ * ? ■■ 1 '‘i ’ > fį,

Wi< HM-

— Antanas Povilaitis, 1123 
IT Centre ulvezios susižende la e
bai puldamas prie savo namo. 
|)r. Dunnas apžiurėjo ligoni.

Juozas Milauekas, kuris 
turėjo užsiėmimą.
sinh* aplaike dinsta. inszurons 
agento su Prudential kompani-

Isz Shenandoah, Pa.
1 ‘nuodelio vakaru prasi- 

lojo baza ras po bažnylinia sa-

Walter L. Main 
Didelis Cirkusas

Pottsvilles

E. Llogd uly- 
po ilgai ligai. Ve-

Pribus in Mahanoju 6 diena 
Mojaus. Rodys West End

Parke. ...J.

A | >ie 
Seredos 
les bambilistas

I

valanda

Patrick Suable isz 
. Pa. ari i Pa m I res. Ve

riai kvioeziami atsilankyti i»«‘s < tįltį <|a|<tara

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Hazleton, Pa. - Pavietavam 
likos už- 

v(‘stas skundas ant 15,900 do
leriu prieszais Ignotą ir Mare 
Degiiczins per Viktorą ir Mag
dalena. Kerspilus isz West llaz 
leteno. 
Imk 16 
nuėjo iii salima Rhine Scenery 
llotvli ant 1'1. Green ulvezios, 
kuri laiku' Deguezei idant pa 
szaukti savo vyra namo'. Kada 
Magdalena inej 
dai Degutis 
siimnsze, na ir už tai dabar De 
giiczius apskundė.

Arklavagis Jonas Kali
na nekas, 72 
ris buvo nuteisiąs 
,arkliu ant. IK metu iii kalėjimu 
likos paleistas ant liuosv bes. 

N no kokio tai lai ko ko 
kis tai vyrukas gavo priepuoli 
užpuldinet ant merginu vaka- 

k urias pa mylėdavo 
•žinodavo, nuo ko neviena bai

lia dai dabar 
ji je-zko 

pamy let u. Joms

slide WiIkės-Barre,

» *! ■

I

Walter L 
Main

Andrew Oownie sTrained Wild Animal Show 
worlds

CIRCUS
I

/ įfU

r?.

R ' I
* ■’

A

EXTRA 
ATTRACTION !

DOWNIES 
MIDGETS 
TINY MEN 

AND WOMEN 
25 PRANCING 

PONIES 
4* MIDGET 
ELEPHANTS 
PRESENTING 
A ONI DUE 

PERFORMANCE

WATCH FOR ALL NEW FREE STREET PARADE
QooftS OPEN 1 ANO 7P.M. PERFORMANCES 2 AND 8 P.M.

GREATEST 
HORSE ACT 
;—** <*&» -. -

’HERDS OF 
PERFORMING 
ELEPHANTS 
-ARMY OF 
’ CLOWNS

FAMOUS

: j

Jaii 45 kart u al lanko Penn- 
sylvanija milžiniszkas Walter 

kuris rodo 
1879 meto. 

.”>1
metai kaip laji eirkusa patiko 

ant geležinkelio 
kurioje žuvo penki

i

le.
t Kazimierus Grinovicziiis 

65 met u, 3221 -j 

ežios, mirė
Iionis pergyvenoųnieste 3.5 me
tus, prigulėjo prie keliu bažny 
tiniu draugvscziu, laidotuves 
atsibuvo su bažnytinėm apej- 
gom Utarninke.

t h’raneiszka, 26 metu, my
lėtini pati Vineo Szukio 220 
Arlington ulvezios, mire Pane- 
del io ryta, po ligai 
vaieziu. Paliko dididiam iiuliu- 
dimia vyra, tėvus, tris brolius 
ir tris seseris. Laidotuves alsi 
buvo Ketvergo ryta su bažny 

I inriiis api'jgomis.
Devyni u

kas, sūnelis Urano Trenovvskio 
30(1 W. ('Iierry 
sužeistas in

cirkusas, 
nuo

<
i

I vi rl i na. I 
1923 mete, į

I

iM ag< la Iena 
(iruodžio.

IMain 
perstatymus
A nt I terorai ion I hiy siiejs

aszt imta
vakaru kokis tai pasiu- 

knris važiavo 
be žiburiu iii szali Mahanojaiis,
t uit nike in 
McAdoo
liaus likos paimtas per praei
nanti t roką ir atvežtas pas vie- 

i kuris sužeistąjį 
nuvežtas in

I igon Imt e. 
tai p(*r

bus daug reikalu atlikti. I, -
— Miesto užėjo liga, “bob- J’’ 

Petras Maciulskis, P.diciji* dažinojdaužvste. 
♦

Viktoris Maranaiickas ir Alek 
so Barnuszauckas likos nubaus 
Ii už sumuszima savo pii-iegv- 

os nžda-
rvla- už iszmuszima lango.

1 *

liu. A. Vinkauskas lik

Vineo Szukio

keliu sa n •
apžiurėjo 
'oimtain

Ana \ akara kada t nla- ' 
žmogelis atėjo namo velylmi,,; 
vakaru žengdamas ant porc/iu 
užstojo ant ka tokio minkszto 
kuris su k lyk o 
varle. F 
ežiu sotlejo apkvaitu

namo

ir likos
Springs 

o kas 
automobilistas ir aresz.tavos už
peržengimą I iesii.

Mikola- Burba isz W’est- 
\ illes, III., lankėsi pas szvogcri 
(Jedvila Sliamokine ir 

: t as gimi nes 
i
■ prie los progi>š

1 vijo.

pas ki- 
Mount (’arinei ir 

atlankė redak-

metu Slasiu-

baisi nelainn* 
Tvroiie, 
žmonis o bl(>des padaryta ant 
t ukstaneziu doleriu. Dabar eir- 
kusas yra Sutaisytas goriau ir 
sziadien Walter L. Main eirkn- 

tovi augszto laipsnio kai- 
g^riausius persta- 

apgarsina, lai
ir parodo už paprasta inžanga.

Taja diena 
na isz puikiausiu nlyeziniii pa
rodu, kuri ti'sosi per kolos my
lės, o

sas s 
po t uri n t is 
t vmus nes k a

žinai
o iii saliuna, ha 

permnsze jaja ir

met u senumo, kii • 
už vogimą

į n P1 i n k
k:np prisĮHUIsh. •j,].,,,, 

Pasirodo kad ant por j
porele Į 

kuri tuo pasikėlė ir milapscjo | 
kitur: Gyventojai ant *’»UU >kve 
ro 
taisos katine- veisles 
cZ(‘s porele> gerai puvo 
jeigu trinsis aut porcziu.

Mahanov ulvezios, 
Vei-1 

gera i

ketina Į 
mv lin ;

•zv t

ARENIC 
CHAMPIONS

4/"U- V
/■* >

/./

L.
s?
t?

&

□NE TICKET ADMITS TO ĘVERYTHING-

PRIBUS IN

X’ahlze
Tama k Ves

gel’(»

sargus 
bravorą 

........ Ol.sl gero aluczio. 
.ui dirba ant trijų sziptu. 

bra voras

ap-tate

Maneli (’hunk 
diena teipgi 

valdžia.
I
i l”'r

IAtejnanezia Sereda Ims ■ 
rodomi labai puikus krnlamm

* • i » • • I ’ K r

.MII —I ■! I|«

jo paveikslai i.-z Lietuvos, Nor- j
kevieziau-* -\etaineje. kuriuo^ 

\d-i p;iin;il \ I i.privalo

— Norėdamas j 
ar karbaidas dega 
12 motu Antanuką-, 
inmeto dug karbaido in v iedra

Szi.id len 
apdegi

vandens ir užd 
vaikiuką- kem-ze 
ino nes dabar žino 
uis gaza>

ana
likos užilarvtas

ATEIKITE PAMATYTI
LIETUVOS PAVEIKSLU

Gražiausi Paveikslai bus ro
domi Pirma Karta Mahanoy 

City, Seredos Vakara, 7 
Mojaus, Norkevicziaus 

Saleje. Pradžia 7:30 
Valanda Vakare.

persi t ikr.v 1 , 
v audraije,

Valaiti-

ego.
Hilo 
k a k.nbaidi 

gali padai \ ii. (Ivv
na jisai Slmemakeio įh-czojo.

Nepav cbmkite atėji i kad pa 
j matyt i visu*- į 
į y ra la I >a i i adom i n 
' Vežt U i-Z I /let U V

v i - i ateiti, nes 
pa ve i k-Iii

paveikslus, 
J i nauju par

ties

0-

l’tarniuko i \ ia apie
( tszta valanda i-z r\i 

plozije peczillje 
Lntzo, 39 E. Spruce

kilo e k .■

os. Mėginkite 
kita karta szitu 

negausite pamatyti. 
\ įsi \ ra szirdingai uzkvieczia-

j mi. Da tokiu paveikslu Amori- 
I ‘riek tam 

z i n itcziu

I i corg • • '
ulvezios.

ulvezios likos 
koja, per karnka 

prie Kehley Kini kasikiu. Sta
siukas su kitais vaikais atsisė
do ant karuko norėdami pasi- 
važinef ir kokiu tai neiszaisz- 
kintu bildu Stasiuko koja gavo 
si po vatais. Likos nuvežtas iir 
ligonbut i.

l’tarniuko vakara alsi 
buvo balins ir Vakariene, 
kaktuvin paminėjimui 29 me
tu atgavimo liet uviszkos spau
dos. ant W est Ičnd svetaines, 
kuri parengė Vytauto kliubas.

da ly ha vo 
sveteliu

Ims laikvta vie- MAHANOY CITY

su

Va ka riene j< - 
ženk I y vii 
kalbėtojai. Vakarėlis nusidavė 
pasekmingai.

Scredoje 
bažnyczioje lik 

mot ery.-t e< 
isz Brandonvilles

gn
s Ii a k
na Beatrieije, 
janckii. Svodba
tėvus mioiakos 
uI \ ežios.

A i i-i ve< I i m 
Pranas

o -l|
Kraek v 11 los.

mani- -n Aggio Za 
Lo-'l ('reek.

elne
(I i I Gert on 
isz

i r
daug’ 

ž v m 11 s

I Jei n viszkoje 
<os surisz.li maz- 

M oi ie jus Anu 
su pa 

liiktore A. Kari 
ai si bnv 

2H7 L.

bus rodoma Pottsvilleje, 
Panedelije 5 Mojaus; Utarnin
ke Mahanoy City, 6 diena; Mt. 
Carmel, Seredoįe 7 diena; Ash- 
lande, Ketverge 8 diena Mo
jaus.

Gar-i szeimyua 
lea no isz A ilsi ra I i j 
tukli, 
ir
prašias 
dial

ir bu

iszsiga ndo.
senmerges

•s

Utarninke
♦ t

IMojaus
ra is
<
sei
ke I i os
idant ir jiaisi
prigialbsli i r pa I iri je. Vv rnkas 
trip persigando srnmrrgiu. jog 

meilingus vaka-

a k I ori u ( oi 
os, 29 niksz 

mažiiileliais sloniais 
arkliukais, Maximo 

va i kszeziol (>ja s 
kuris

nuo Siamo karaliaus, 
mok v 1 n levu o 
mis ejna a ui 
kitokiu nepaprastu perstatymu 
kuriuos rodvs geriausi l’hiro- 

diena. \’ie- 
Ims rodyta ' 

kur žmogus nu-z.oka nuo vieno 
a rk I io 
ore

su
Maxinn

(I,

nepa 
ant 

medali 
laug isz

a pla i ke
t 

lerp kuriu \ ie- 
dralo ir szimtai

r< id v < 
piszk i a rl ist a i I a.ja 
mis perstatymas

pas
( 'el it re ! ' Zl"

I ke.-i

I)

kelis karl us 
ir užsz.oka ant kito 
arklio. Perstatymas 

dvi
o žmogus žiureda 

nepaprast n 
-nu mano

a |įsi-u k a

paliovė savo 
riiiius žvejojimus.

Norwood, Mass. 4 -
Nedelia, Bal.
buvo surengė

Taszkiiinii iszleist lives 
s vvksla Uotu-•

Vyksta, ten trims meiie- 
a pla n k v t i j evid i u i r I Je-

Jeigu Liet uvo j ras sau 
’ sa- 

galetti sunaudoti, 
ten. Jis ten picinio 

i > i
Kun. 'Ta.-/.klinas

At lant ika laivu ( >lv mpic, km - 
X e vv X orka apleis (J c g 11 ž i < > • > < I. I

ANT PARDAVIMO I

27 <1.
savo

- Pereita 
Liet u\iai 
k lebonui

’Teipgi Rodys Sekancziuose Vietuose
f 11 Panedeli, 5 Mojaus 

. Seredoj, 7 Mojaus 
Ketverge, 8 Mojaus

Pottsvillekun. V.
Kun. Taszkuna
votį.
s i a m s
11I Vos.

vi as . . ... . .”•. t inkama. veikimo srit i, kur 
vo mokslą.
tai apsiliks
ja veikt i szviet im

• •

Mt. Carmel . 
Ashland

began-
l ra n 

valandas

Ii rvoje, 
v v k s

i

| M’U į

Dekite savo pinigus in
Merchants Banking Trust Co. Banka

ii Mahanoy City, Pa.
----- 1$------

Ta Bunka nori jumis patarnauti.
Moka 3 ežia procentą ant padėtu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust (’o. Banko.

Szita Banka prigelbsti savo dopozitoriams pirkti savo 
locnus namus.

Szita Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus butumet to Banko depozitorius.

t »>,

i u
o I a i.-11 u s

\ oloeavage
M a re Pola i is|< y

Peliksas Sie- 
gar-kie i<z

i >z \ l>ll

ka i | įgi
da ryt i 

kad m-t 
ant tuja 

k uri uos
H I

iszlavyt žmogu 
perstatymu I )ii namai 

rius ir garėta.
gėloj \ lėtoj.

adresu

I uri po 4 kamba . . . iko nebuvo rodyta.
Ims a | kyla a k \ v n 

Lietuva, nes locnininkas 
O Lielll

• zenkI\ \'iailsias
.jei gu

; 11 H < ‘ 
pa veik-lu pat-

I' ".i'1 i r 
vieta-.

kuri mirtinai apdėti.- Lulza iri . ;i.
1 i < ii 11 < i h K \ > i u •.

szvogerka M ns IL-a >e r j
kaipo ir jojo paezia kuri -t«-n- 
gesi užgesyt liep-na ai.t vyro 
ir sax o sesers, kuri hadai u/ 
kure ugni su kara-iun.

nc>
k e Ii a \

1 ra u k < 
Nesi g ra m b n-i l e

I n za n ga
l vaikams 15c.

> u a 11 g u -1 < • m s n-’i.< > J U . o

( I.-’h

i
1 DABAR DAILUS LAIKAS 

Kinti l,k..s nuvežti i„ A-I,hn j TRAUKTI FOTOGRAFIJAS.
do ligonlmti, kur rmida-i bio 
gam padėjimo. Naniu- 
dwgt i, bet pribn\ iu ugniige

Bereikalingas susirupini^as.

I bi farmeriai apie orą. kalba, 
kiek ilgiau tas 

pavasario lietus 
es viskas

— Jei dar 
sziltas 
tai greit prade 
mes lysti.

— K a tu kalbi? — 
nu.siai suszuko kitas

Ir mano dvi

palys, 
isz ž(l-

(ieram pade ji , 
j. A t siszan k i I 1 

i 
I 

(1.39) Į

.-iivir-zum 
be paliov 
ma .- a m 
per-tal) mii 
galima 
lokius
szirpulei ima žirnini 
visokiu dyvu, apie 
laikraszezei 
A merika.

Neužmir.-zkitc ai važiuot 
aplinkines pažiurę! i slebel inos 
parodos kuri prasidės ant piet 
Malianov ('itv, 
diena Mojaus, 
cirkusas jau senei at lanke mu
su miestą kokiu vra Walter L. e
Main cirkusas, o kuris atsiims 
a n I West Km I | ta rko.

TEMYKITE BROLIAI 
LIETUVIAI.

Iv VU, 
skelbe I visa

isz

Panedelije, G 
nes leip didelis

Ule, 
p<> a,iIrcsii. .*)!(» p. Market Si., 
M a ha no v ('i t v, Pa.

CHAS. S. PARMLEY
Real E«tnte Agent. Notary Public
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalu atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas. Insziuriniu 
namus ir forniezius, automobilius 1.1. I 

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahancy City, Pa.

susi rupl
iu rmeris :

mo
terį, kurias asz palaidojau .’

nusiszypso jo
juk giliai turbut

—Viskas <»

4

I

i
v
V

4

'■?/

s

k*’ 1
■X

LOPAC ■ r .

vraPavasaros laike yra geriau- 
laikas traukti fotograpi 

nes vanduo, dailus oras ir 
kiti dal v kai vra daug

* H .................
Tran k i u ir dirbu 
pagal naujausiu 

Isz mažių fotograpijn 
padarau didelius.

pradė jo j
i a i i

tuoįaiis užgesino. Dabar piaci i J;l
• . ! I ' m 111 . ■

j<t, j t♦ -ni del padirbinu 
t totograpijn.i lotograpijas
| Imda.

ta Seredo> rvta 
o

Lui z ’a.-
jo szvogeika mire Liu mi 

vakaru
n

Szv. Juozapo
sekasi, ka.- vakara pi I 

salo žmoni n. Sekant i< ji laimė j 
dovanas už inžang«i< tikiotn-. 
Panedelije, fraiirirzi-zk<> muilo 
bak^a, M. Mihikiene; I turnin 
ke, gražu paveikslu, M. Valu 
kevicz.iule ; Šertu l< • jo, II. Snicl 
kiūto, gražu pa veikslu.

Sekant ie ji turėjo giliuku l.u 
meti kitas dovanu-.

Ant. Laukait is, w i e. i ; 
Czivinskas, k ryžiu; M. J .mula 
vieziene, vase; A. Budgina-, fi 
gura; .L Stulginskietie,

Fera i
į gi ra | n p >>

na
< >

i; i >

rr

a t saka il
ge resni u

Su virszmi1

' uotais reikalais kreipkitės pas
užgane- 

(t T.m.231
A. Aponika
293 K. (’cntn* Si.

Ant virsziaus

mane o busite visa ui e 
i d int i.

ANT PARDAVIMO
Namas ne labai senei state 

Pąrsidiios pigiai. Kreipki

•t of | 
vases; J. Žalis, fignra;J\. Mar I

l

T. Ha-
I

i tes aut adreso.
328 Vau ({elder St., 

Tamaqua, Pa.
I-

czulonienr, cut glass di-h; Ign.
(’zerkipiskas, figura; J. Matu I 

I ima u 
sale del
szvieša.

Jaitis, sūry; A. Alek.-andrav i 
czione, figūra; S. Balt uszkoni-, 
figūra; V. Paliokas, figūra; K.
Tanitikmiene, set of dishes 
gardu sūri; V. Paliokas, gvva 

lai

O
Muntz’s Motelis, H mylės že 

Tammpia, Pa 
szokiu,

Viskas pagal

ANT P ARDA V E5

— Vargu, 
pirmasis, — 
jas i n kasei-

— Ir tai tie 
no ant rasis farmeri

11 u si ran n •
s

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS.CO.
MAHANOY CITY. PA.

SZVENCZ1AUS1OS

Puiki knygele.

a

Asz parduodu farmas. \ lys
iniu ezionais pragyvenęs 11 nu* 
t n ir numanau reikalus

Turiu laisnus parda- 
Pardiiodu 

kias farmas su budinkais, 
dais ir prie (‘žėriu.
ant visokiu iszmnkescziu. Trip
O’
tu farmu. Kreipkitės aut adre- 
So. (t.Sep.2)

:i|)i0
rnfarmas.

vima. Tarnui. VISO-

St)

I ’arduodii

i turiu daug nauju neiszdirb-

Aidanas Martinas 
R. I Box 5 L 1 rons,"M ieln

4 Reading 
. lines y 

■L~—— --MM* .

k

čeverykai kuriuos nešiojate visą dieną turi but

Smagus Guminiai Čeverykai
Guminiai 
smagus.
Tas reiškia 
liuosi.
Jus g;
Guminius čevervkus.

kad jie turi tikt gerai—nei per ankšti, nei per

galite rasti tinkančius “ Ball-Band o t Raudonas Boles)

BALL^BANDAi

' J

Vra lengva pažint šiuos gerus debatus ir Guminius
kada juos matysite. Žiūrėkite del Raudonos Boles 
ant kiekvienos poros.
Lopac ir Iliminer žemiau parodant, yra padirbti 
del kasyklos darbininku. Jie yra drūti ten kur turi 
but. Gumas labai drūtas ir ilgai nešiojantis.
padžiai prailginti aplink del opsaugojimo viršūnes 
nuo .aštru akmenų.

< L

Jie duos jums daugiau dienų nešiojimo ir tikra 
saugumą.
Jie padirbti Balto raudono ir juodo gumo.
Matykite juos pas jūsų krautnvninkti.

Mishawaka Rubber (81 Woolen Mfg. Co.
460VVft,or Mishawaka. Incl.

Nnniai kurio užmoka milijonais už ruši

Pus- rv

Urrf'kis I’altt-ExpellerloTf) nimit 
jau Bum prt« 

(liein 'H 
rankom, kojom ir periam 

musku • 
Pamėgt tikit 

P<in-Ei|>elleriu išsitrinti *kamluitHt< vien*.
Hvengkitr skaudamų počiy ir'thegiaii’ 

Pain - Expelleris palaiko 
g< Toje 
irZ Bunka apt p k'»«t*. r _ _ -------

104-114 So. 4th St

■, t

32 ruimai, 
elektr.ikos 

naujau 
geram jiadejime.

(m.2
• šia Imda ir
I 1

Nelauk ligi to, 
atsiguli i. 

hU\ O 
palrngvinintą ! 

kuris dirba 
lals, negu'i Imli

veriitaH 
darbui, 
nuteik

Žmogų*,

k '10111(9
h u h k i tinr I >

<u baso 
sergu h e iii.

zasj; fJuoza.s K a rasza u.s k a s 
mojo labai gardu pyragu. 
Musys, sūri; .L Liegus, kaldra;

PaRorpskiene, pyragu; A. 
Lcskcvicziene, pin cushion; A.
('’zekauskas, basket of flowers; 
J. Toszailis, 
kauska.s, head 
ue,

J. Pa.

člų Riinaritj.
Hvelkus ž>n<’n<‘$ 

ir 70c.
F. AD. RICHTER & CO. 

Brooklyn, N. Y.

35c,
piidbt' j’- !

abrusa; 
s;

table cloth;

A. (’ze- 
A. 'Tamulonie- 

K. Pangonis, 
kepure; E. Kininuskiene, žasi; 
P. Isoda, zuiki; J. .lonaviezius, 
buffet set; S. Vaicekauskiute, 
kumpi; S. Rusteika, stiklus iii 
autom.;.N. Murtiniene, kumpi; 
>1. Mastys, wino set.
/ Ferai baigsis Petnycziojt

Kreipkites ant adreso.
M. V. Wolfe, Agent

(Vilkaitis)
336 Arlington St., 

'Tamaqua,

NAUJI MUZIKALISZKI 
VEIKALAI.

M m ..... .
• • • • * • • • *

Sziomis dienomis iszejo isz 
spaudos naujos Dainos su gai
domis ant piano.

(i

c c

4 C 
«

i <

Ak Likie Sveika
1)

r erai uaigsis retnyczioje 
O«cr. 2 <1. Pat n vežios vakaro

M vi i u Lietuva.
Pas Motinėlė
Kutu Darželi

Galima gauti pas leidėju
J. A* Žemaitis

315 K Wn«t SU

J f 

f 9

50c.
50c.
50c.
50c.

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moterps ir vaikai gauna 
■peciale patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

M Broadway. New York.

Nedeline Ekskurcije
—— IN —

PHILADELPHIA
4 MOJAUS

Speciali s t relinis Kuba tos naktį.

Isz Ryte
Shamokin . .............................. 1 :30
Mt. Carmel................................ 1:29
Ashland ..................................... 2:21
Girardville................................ 2428
Shenandoah ........................... 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tama.qua (Preke $3.25) .. 8:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00

Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:80 vakaro ta pa
ezia vakara in virsz-minėtas sta
cijas.

$3.50 DUBELTAVAS
TIKIETAS

HIMINER
H
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