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SZITAS MILŽINAS ISZSZAUNA KULKA 28 MYLES.
Sztai didžiause armota ant svieto kuri 

ežius Ameriko nuo neprieteliu. Turi 58
163 tonu. Iszmeta 16 colinia kulka sverenti 2340 svaru net 28 
mylės. Apie 50 kareiviu reike prie josios apžiūrėjimo.
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PRENUMERATA KAfiZTDOJA: .
AMBRIKE: Ant viso meto |>.M. Ant ptiMe meto fl.St 

EUROPOJE: Ant viso meto |4.0t.
MT Laimkua Ir piningus visada siuskite tiktai ant saito adreso:

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

■v

•**

/ BNTKftKD AT TH B MAHANOY CITY. PA.. \ 
(1*081 *OFYW1 AB 81OOND 0LAB8 MAIL M ATTIK J

Isz Amerikos
Debesis truko, — 12 žmonių 

pražuvo.
Bluefield, W. Va. — Dvile- 

ka žmonių neteko gyvaseziu, 
keliolika namu likos nuneszti 
per vandeni Mercer ir McDon
nell pavietuosia, per Ivana, ku
ris kilo kada debesis truko už- 
liedamas taja aplinkinių. Ge
ležinkelis Norfolk and Western 
likos užlietas kaipo daug ap
linkiniu kasyklų. Bledes milži- 
niszkos.

400 anglekasiu sustraikavo.
Clearfield, Pa. — Isz prie

žasties sumažinimo mokeseziu 
Cascade Coal Co., Sykesville, 
keturi szimtai a<ęlekasiu nu
balsavo iszejti ant st ra i k o, nes 
kompanije nutarė mokėti ang- 
lekasiams pagal 1917 meto su
tarti. Terp darbininku vieszpa- 
tauje didelis neužganadinimas. 
Darbininkiszkos organizacijos 
czionais nesiranda.

taru, Jcuris

užmanymai
•F

iszradimai. 
apie

Ziegoris ejs per 2500 metu.
Chicago. — Ant sejmo dak- 

ezionais atsibuvo, 
likos inneszti visoki sveikatos

ir
Teipgi likos svarstyta 
naudingumą radium. Vienas 
isz daktaru atnesze ant susirin
kimo ziegori kuris likos pa
dirbtas isz $2000 radium. A jsz- 
kino jisai, jog radium taji zie
gori gali varyti perJ25OO metu

.«3»xbe ęįokioužftufcima iF^dažiūrėji
mo.

Cariszki rublei pabrango.
Ro

manovu rublei, kurie buvo 
naudojami priesz kare, ženk ly
rai pabrango ir spėk idant a i 
juos pradėjo supirkinet, nes 
paskalas ejna, buk bolszeviku 
valdže neužilgio sugrius ir rub
lei vela turės tiek vertes kiek 
turėjo laike cariszko 
tavimo.

Spekulantai mokėjo net tūk
stanti doleriu už milijoną t uju 
rubliu, o sovatu rublei kasztuo> 
je 60 centu už milijoną.

New Yorlc. — Rusiszki 
kurie

vieszpa-

Munszaine priežaste žudinstos.
Indiana, Pa.

nan, apsvaigintas mun.szaino, 
iszbego ant ulyežios szauda- 
mas in praejgius isz revolverio, 
užmuszdamas Juozą Berletti ir 
mirtinai pažeisdamas Steponą 
La bosk i, po tam pats sau pa
leido szuvi in smegenis. Palici- 
je daro slioetva kur Banan ga
vo gerti pasiūtiszka geryma.
Pastoriaus paeziule pabėgo su 

virsaninku bažnyežios.
Duquesne, Pa. — Palicije 

jeszko Mrs. Eduos Hughes, 31 
metu, pacziules Re v. Thomas 
Hughes, pastoriaus czionai ti
nes baptistu parapijos, kuri 
pabėgo su Jonu Givens, virszL 
ninko parapijos, kurie iszpysz- 
kejo su pastoriaus automobi
liu.

Palicije daginio buk porele 
atsibaladojo in Cincinnati. Pa
bėgėlė paliko paskui save tris 
mažus vaikus,
trauke kelis tukstanezius dole
riu, kuriuos ponas reverendas 
suezedino per daugeli metu.
Plieninesia darbas mažinasi.
Youngstown, Ohio. — Plie- 

niniuosia fabrikuosią aplinki
nėje czionais teip susimažino 
kaip buvo po straikui 1919 
mete. Užkalbinimai ant gele
žies ir plieno nupuolė ant 25 
procento, todėl ir darbai susi
mažino. *Isz keturesdeszimts 
pcnkiii' lioykliu dirbs tiktai 
penkiolika^
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Lapes sudraskė motore ant 

smert.
Lancet, Ariz. — Netolimoje 

girrioje, ganytojai gyvuliu su
rado kaulus su dalimis kūno 
moteres, kuri, kaip rodos likos 
sudraskyta per laukines lapes 
kuriu czionais daug randasi. 
Motore buvo dingus isz namo 
kelis menesius ir nežino kur 
nuėjo, tik per suradimą josios 
sudraskyto kimo dažinojo apie 
baisia josios pabaiga.

Trys už viena.
Detroit, Mich. — Daug kvai

liu dalyku galima skaityti szio- 
mis dienomis, 
ant szio 
moterėlės
permaino su 
savo pravardes ant 
tai trumpesnes ir

kokie atsitinka 
svietelio. Sztai trvs 
vardu Kowalewski, 

pavelinimu sūdo
1 Kay,” ba 
ne smirda 

atejvysta. Tame paežiam laike 
kokis tai ajriszis Glancy, per- 

pravarde ant 
ba teip vadinosi jo-

4 4

savo
4 f

klausymas, 
ar pražu- 
Kay,4 4 ! y ar

— Louis 
prezidentas Milk 

miro ant far- 
turodamas 74

maine 
“(lieju i k, 
jo m> lema!

Dabar užejna 
kas vra svarbiausiu 
dinimas*poiiiueziu
suradimas vieno Olejniko?

Melže karves turėdamas 37 
metus, mirė milijonierium. 
Edwardsville, Ill.
Latzer,

Condensing (’o. 
mos I ligliland, 
metus amžiaus.

Latzeris buvo sunu vargingo 
tiroliszko atejvio kuris apsigy
veno czionais 1846 mete. Loui
sas gimė 1848 mete ant fanuos, 
lyg 37 metif’ rnfrd* farmeriu, 
melže karves, czystino tvartus 
ir dirbo kitokius sunkius dar
bus, bet mirdamas paliko turtą 
verties 20 milijonu doleriu — 
ir. tai visa pats uždirbo.

Mete 1885 pribuvo in High 
land kokis tai John Mysenburg 
kuris davė Latzeriu užmanymą 
idant pieną konservuoti bleszi- 
nesia “canned milk.”
džiu nepasiseko tai padaryti iri 
visi farmerei kurie in tai judė
jo pinigus pasiliko konia uba
gais.

Latzeris nenusiminė,
damas 40 metu, pradėjo moky
tis kemikos, bakteryologios ir 
kokiu budu geriause pieną už
laikyti bleszinesm.

Isz |)i;a-

ft
-flu

sapgins pakrasz- 
pedas ilgio ir svėrė

r- '?WM

:f».
Mmm*

GERAS MALIORIUS.

t^soeses*
yset » Mr-eye
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Isz Lietuvos.

rodos, bus

kl. kelionei lietus gerokai su
pylė ir dviraeziui kelia pagadi
no, tai apie puse kelio teko dvi 
rati veik neszte nesztis.

Sulaukės rytojaus ir atlikęs 
savo darba skubu in valscziu, 
kur duodami leidimai, bet atė
jės randu tuszczia

Vis tik “Lietuviszkai ir 
Lietuviszkai. ’ ’

Kaunas. — Jau, 
gana senas priežodis, jeigu kas
ka padaro labai liurbiszkai, tai 
sakoma kableliuose 
viszkai. ”
Sziaip viskas lyg apleista, pa
drikai. Kaip kas nors apsiren
gia atvykti, kaip tik kokia 
nors iszkilmelc rengiama, tuoj 
suskanta taisyti, szalygatviu 
duobes lopyti, duris, lankus ir 
tvoras teplioti
Taip buvo ir sziemet, 
pat Gegužio 15 d. iszkilmiu die 
na ar tai su insakymu, ar be in- 
sakymo, visas miestas sukruto 
sujudo taisytis, opytis, valytis, 
szvarytis taip kad tai dienai 

ne numaliavotos 
langai nudžiūti

“Lietu-
Su Kaunu tas pats.

varsomis ir tt. 
priesz

ISZ VISU ŠZAL1U

misijonie-

vaiku isz kuriu 
buvo mergaieziu

rasztine.
Paklausus sargo, kur ponai, at

llllsako, jog sziandien j u nesą.
Ka darysi, nieko nepeszes

gryžtu 5 kl. namo. Sulaukės ki-

Pure-rr

Ant galo
r>4Antanas Ba- baudimai buvo pasekmingi, 

kompanije atgijo. O kad nega
lėjo mokėti savo darbininkams 
pinigais, mokėjo 
rias darbininkai

szerems, kū
pa rdavinejo 

po sztorus už 12 doleriu o bu
vo vertos szimta.

Sziadien tuju

Velniszkas iszgama nužudė 
suvirszum 40 vaiku.

Poltava, Rosije. — Kokis lai 
Rusas Nikalojus Zukor, apgar
sino, buk uždėjo prieglauda del 
apleistu vaiku ir juos dažiures 
ir duos prigulinti iszauklejima. 
Surinko jisai suvirszum ketu
resdeszimts 
daugiause
nuo trylikos ir daugiau metu. 
In koki laika 
dingo isz jojo “instituto” ir 
niekas nežinojo kur. Žmonis, 
kurie atidavė vaikus po apglo- 
ba tojo žverio, pradėjo tyrinėt 
ir pranesze apie 
kuri’padare krata pas Zukora. 
Vienam kambarije palicije su
rado net asztuoniolika lavonu 
nužudytu ir subjaurintu mer- 
gaieziu. Ktllt dlVhdAiirado, bet 
mano juos surasti užkastus ar
timoje pri<‘glaudos. Velniszkas 
iszgama likos uždarytas kalė
jimo isz kur gyvas neiszeis.

Slaptybe “Verkenczios Mu? 
kos” atidengta.

Moskva. — Senoviszki 
buktai kureis aptemdinejo žino 
uis rusiszki popai už cariszku 
laiku, likos 
szevikiszka 
senei 
Pskovą iszlyriiiet 
ga mnka” 
kuria atlankinejo tukstanezei 
lengvatikiu, nes isz mukos te
kėjo aszaros, kada tik būrys 
burlioku suklaupdavo prie mu
kos. Kamisije pribuvus in cork 
ve, pradėjo tyrinėt (kokiu bud u 

“ likos pada- 
grin,dis, rado 

užvesta vandeninia paipa su 
prietaisoms, kuri iszstumdavo 
vandeni per akis mukos.

Popas Tikhomiroff likos 
aresztavotas už apgaudinėjimu 
žmonių ir surinkimą nuo kvai
liu miijonus rubliu.

Dabar kamisije 
kitus panaszius

po tam, vaikai 
“ inst it uto 
kur.

tai pa lie i jei,

4 i ste-

atidengti per bol- 
valdžia, kuri 

nusiuntė
ne- 

kamisije in 
“slebuklin- 

r 11 s i sz k < > j e ce r k v o j e,

tasai “
rytas. Atplesze

vandeninia paipa

stebuklas

isz banko isz-

jojcufizeimyna

nepermaine
o norints

szeru negale- 
ma nupirkti už $20,000 už vie
na. Ludvika Wildi, pati vieno 
isz locniniko fabriko ana diena 
pardavė 176 tuju szeru už ku
rios aplaike daugiau kaip pus
ketvirto milijono doleriu.

Turtas visai 
La t zero gyvenimą,

važinėjo auto
mobiliam, jisai ėjo pekszczias, 
nesziojo czebatus, kancelari- 
joi radosi tik stalelis ii- dvi se
nos kėdės. Latzeris su paezia 
ketino apvaiksztinet szimet sa
vo penkesdeszimts metines su- 
kakatuves vineziavones, 
tos linksmybes nesusilaukė.

Teip tai isz vargingo berno

bet

VCftA V <4 1 t 1 I t / S J V L <« vA

pastojo dideliu turcziu per ma-' 
ža iszradima.

Jeigu mislysi du kart
priesz kalbejima syki, tai du 
kart kalbėsi iszmintingiau.

Ilgas liežuvis
trumpa ranka.

dangų, turi plaukti priesz van
deni. ■ .

#

kiu, pats sau inpucze dulkes in

reiszkc

Tieji, kurie nori gautis in

Tas, kuris pucze ant dul-

ląkis.

tyrinėja ir 
“stebuklus” 

kuriu daug priviso po visa Bo
siję.
Szeszi vaikai prigėrė srutu 

duobėje.
- Daugeli vaiku in-Rymas 

griuvo in srutu duobe kuri tu
rėjo 40 pėdu gylio, kada lentos 
inpuole iii duobia. Ugnagesiai 
iszgialbejo vaikus, bet szeszi 
buvo jau negyvi, o keiolika su
žeisti.
Padėtis Maskvoje laike Caro ir 

Bolszeviku.
/■f Maskva. — Bolszeviku sta
tistikos skelbia, kad gyventoju 
Maskvoje dabar yra 1,511,045, 
isz kuriu 1,354,754 
rusai. Pagal
000 yra valdininkai, 
darbininkai, 95,000 
darbo, o 64,000 tarnai prie na
mu.

Prie caro Maskvoje gyveno 
aie milji/>pas žuioniu, isz kuriu 
darbiijkiiku buvo 41(ų000$i vttL 
dininku 164,000, 
namu 17,000.

yra gryni 
užsiėmimą 226,- 

219,000 
visai be

110 me-

Kinai vėl szaudo Ameriko- 
niszkus misijonierius.

14‘kinas. — Kvangsi provin
cijoj Kinczikai vela pradėjo 
szaudyt Anierikoniszkiis misi
jonierius. Viena nužudo, kelis 
sužeido, o keli likos paimti in 
nelaisvia.

Badai niižudvtas
ris yra kunigas .Juozas R. Cun
ningham isz Salom, Va.

Gal misijoniei iai už daug iir- 
kvepineja žvairakiams netikė
liams krikszczionyhe, kad juos 
pradeda neapkensti.
Senas žydas, 110 metu, mirė.

Ryga. — lu sanvaitia laiko 
po apvaikszcziojimui
tu. Abrahomas Pecker, seniau- 
ses žvdas B.altike, mire ana die 
na. Jojo pati mirė asztuoni me
tai adgal turėdama 96 metus. 
.Jojo seniause duktė turi 80 me
tu. V'olioni^uredamas szimta 
metu, labai geide važiuoti in 
Amerika, kur randasi 1.56 jojo 
gentkarezei. Skaitė be pagial- 
bos st i k lu ir buvo da gana drū
tas.
Mergaite su Keistais Spindu

lius Serbijoje.
Belgrad. — Isz kaimo Bu- 

kotee, raportuojama apie keis
ta mergaite, kurios kūnas isz- 
leidžias tokius spindulius, kad 
ji negalinti drapanų neszioti. 
Kairnioj/ziai pasakoja, kad ap- 
siredžius, jos drapanos už ke
liu valandų sudila in voratink
li, o paskui visai dingsta. Kai- 
miccziai netiek bijo jos kuna 
matyti, kiek jie bijo jos spėja
mo raganiszkumo.

yra tode pasiė
męs mergaite pas save ir ji bus 

tyrinėjimui moksli-

Policijos
vi rszi įlinkas

paduota 
ninku.

Traukinyje.

iszsi.sketes po-Sėdi vagone 
nas, o apie ji daugybe suversta 
invairiu ryszuliu. įliejo kitas. 
Nori gaut i szalia jo vieta.

— Tamsta malonėk pasiim
ti nuo suolo daiktus.

— Nenoriu.
— Kaip tai nenori ?
— O taip, nenoriu.
— Paszauksiu konduktorių.
— Kodėl ne ?
Bematant atsiveda tas kon

duktorių.
Konduktorius: — 

Tamsta, daiktus!
— Nenoriu.
Tas ilgai nelaukęs, ateina su 

kontrolierium.
Kontrolierius-:

Pasiimk,

— Pasiimk, 
Tamsta daiktus, sudek ant len
tynos.

— Nenoriu.
— Kodėl, Tamsta, nenori ?
— Ne mano daiktai, — atsa

ke tas szaltai.

*' Tieji kurie keliauna1 in 
Europa mato daug, bet( namie 
nieko nemato.

Badas lankei dirstelėjai ■*
o tarnu prie in Įauga darbszaus žmogaus, 

bet niekad ne inejna in vidų.

Locniįlinkas karezemos ma
žam mieste!ije Croydon, Ves
tuose pa klauso viena karta ma- 
lioriaus kuris susilaiko tonais 
ant keliu dienu.

— Kiek ponas reikalautu už 
numalavojima man puikios 
baltos meszkos ?

■— Padarysiu tai už penkio
lika doleriu!

-— Juk tavo draugas Džimas 
reikalavo tik deszimts doleriu.

— Ar tu nori mane pertik- 
rint, jog mano draugas tau isz- 
maliavos balta meszka už de
szimts doleriu ?

— Teip man kalbėjo.
— O ar bus tai 

jnalszi!
— Laukine.
— Su lenciūgo ar be ?
— Be lenciūgo.
— 'far gerai iszmaliavosiu 

ponui teipgi už deszimts dole
riu laukiniu meszka be lenciū
go.

In asztuoni's 
ežia su laukini* 
pakabinta ant karezemos. Bu
vo tai juodai pamalavota su 
balta meszka o gyventojai ste
bėjosi isz to.

Nes ne ilgai tai truko. Viena 
vakaru perėjo didelis lietus 
pro miesteli. Ant rytojaus ati
darydamas duris szinkorius, 
dirstelėjo ant toblyczios — ko
kis buvo jojo nusistebėjimas— 
meszka dingo. Greitai bėga pas 
malioriu ir apsuki* jam jog 
meszka dingo nuo toblyczios.

— Ar buvo tai laukine mesz
ka ar apmalszinta ? klausė szal-z 
tai artistas.

— Laukine.
— Ar buvo pririszta ar ne?

tos dieneles traukiu vėl jeszko- 
ti leidimo. Szis kartas iszeina 
laimingesnis, randu valscziaus 
ponus ir praszau leidimo, bet 
ponai atsako, jog leidimai ne
duodami, nes nesanti žinoma 
dar leidimo kaina...

Leidimo gauti negalima; va
žiuosi be leidimo — sugaus ir 
Nuovadon nuvarys — pasida
ro neiszeinamas ratas.

'i|r

man

laukine ai

dienias toblv- 
meszka likos

apsa ko

?

— Tai kaip gali ponas norėt 
idant laukine meszka galėtu 
malszei ant vietos be pririszi- 
mo laike lietaus stovėt. Jokia 
meszka to nepadarytu. Duokie 
penkiolika doleriu o iszmala- 
vosiu tau meszka ant lenciūgo 
o tada ne pasijudys isz vietos 
laike viešnios ir lietaus.

Szinkorius davė penkiolika 
doleriu o maliorius iszmaliavo- 
jo jam’ nauja balta meszka ant 
lenciūgo kuri ne buvo maliavo- 
ta kaip pirma su vandenin^ 
farba nes su gera aliejine fat- 
ba. Meszka da ir sziadien stovi
ant toblyczios.

Pikta motoro ir kandan-#

tis szuo gerai apsergsti narna.
* Geriau sziadien turętį 

kiauszini no kaip viszta rytoj.

prie duriu padoros moteres.
Geras būdas aliojuoje ra

tus tavo gyvenimo.
* Melą negalėsi isztrint su 

gurnu.

greitai gali ingyti, tai yra — 
mokslas.

* . ŽmugNa -galan (gautis in 
d'h’itgii su puso Uieta ‘kentėjimu 
kiek jam reike gautis in pek
la.

Geriau sziadien tyręjj

Apšmeižimas pasibaigė

*

Vienatini daigta kuri ne-

“ Atsar-

lovos, stalai, 
neszvaru, ne

Sulenkė j a.

Skaruliai, Jonavos vai. — 
Musu parapijoj galima pri- 
skaityti viso gal pusantro su
lenkėjusio kaimo, tacziau baž
ny ežio j visos pamaldos atlie
kamos lenkiszkai.

Grvnai lietuviszki kaimai: 
Salenykai, Gaižiūnai,
n iii, Venecijos ir Cziužiu del 
tokios parapijoj tvarkos labai 

jaueziasi nus- 
Juk isz tikrųjų,

Gudži-

nepaspėjo 
sienos, durys, 
įr daug kur buvo prisagstyta 
lentelių, popierėliu 
giai; dažyta.”

Czia man prisimena apitin- 
gines kaimo moteriszkes bū
das. Kambarys, 
asla — viskas 
tvarkiai, iszmetyta, priszmeiž-
ta. Kaip tik i nėjo in kambarį 
svetimas žmogus, tuoj szeimi- 
ninke yg pabudus — szluojasi, 
valosi, viską tvarko, lyg tary
tum tik tam svecziui reikalin
ga szvara ir tvarka, 
svecziui tik
dulkėmis pavaiszina..

Stebuklingas Daktaras.
Lydakenai, Raseniu apskr. 

(“Vienybes” kor.) — Czia jau 
kelinti metai gyvena 
liūgas daktaras,”
limiškis, kuris dėka aklai liau
džiai ir kunigu pasidarbavi
mui cziulpia isz žmonių veltui 
pinigus. 1922 m. buvo suimtas 
ir pripažintas kvailu gydyto-

Tauragen

O tuom 
upa sugadina ir

“ stebu k- 
Ignas Grub-

ju, tapo nusiustas 
psichiatrijos ligoninėn, kame

inrodyta Grubliauska

4 4 gy-

buvo
esant pamiszusiu ir pavojingu 
gaivalu. Tacziau kun. A. Vili
mas pasidarbavęs ji paliuosa- 
vo, net siūle univesitetan pro
fesoriumi. Dabar jis vėl
do,” jam pakanka parodyti lie 
žuvi ir raszo receptą; vaistai 
tiek jo brangus, kad tenka su
mokėti 50 — 100 litu. Paklau
sus kokia liga — atsako: tai 
bus penkios Dievo ronos, ir pa- 
nasziai.

Tacziau musu
tiek jam laisvi leidžia apgau
dinėti žmones. Taigi mat kaip 
žiuri kunigai in liaudi ir jos 
sveikata.

valdžia vis-

Netvarkos Pavyzdis.
Vilkaviszkis.„— Vilkavisz- 

kio mieste sz. m. Gegužes 4 d. 
važiuodamas dviraeziu buvau 
sulaikytas policininko, kuris 
parei kahivo važinėti dviraeziu 
leidimo. Parodęs praeitu metu 
leidimą (nes sziu metu apie lei
dimu iszdavima nebuvo girdė
ti skelbimu) policininkas pa
reikalavo sziu metu leidimo. 
Kadangi asz jo neturėjau, tai 
su savo dviraeziu buvau nuva
rytas Nuovadon, kur radau ir 
daugiau tokiu, kaip asz. Polici
ninkas liepe palikti dviraezius,
b mus paleido, sakydamas ve- 
iau ateiti, busią suraszomi pro
tokolai .Atėjės po poros valan
dų radau jau beraszanti Nuo
vados padėjėja protokolus. 
Isz eiles buvau 5. Kol surasze 
protokolus truko daugiau per 
2 vai.

Gavės jlvirati turėjau skubo
ti namo, nes jau buvo pavaka
re, o dar tyczia artinosi su per
kūnija smarkus lytus.

Nors stengiausi nuo lietaus 
pabėgti, bet esant nemažai (12

susirūpino, nes 
kriausti esą.
keista atrodo, kad del lenkisz- 
kai kalhaneziu Karuliu bažnyt 
kaimio kelio likos piliecziu ir 
keliu poneliu isz Meisztanu 
kaimo veik visa parapija ver- 
cziama yra svetima kalba Die 
vo žodžio klausyti.

Metas Skaruliu parapijom 
lietuviams susiprasti ir neleis
ti saves skriausti!

„ *

JUOKINGA ISTORIJE, 
PERPRASZYMAS.

Dėjosi tai Londone. Priesz 
suda stojo vienas u 
laikrasztininkas, kuri apskun
dė dainorka, o skunde už ap- 
skelba laikrasztije.

— Už ka poni sklindi! — ta
re szerifas in skundike.

— Tas ponas parasze savo 
dienrasztije, jog pabaigiau 50 
metu.

— AszJame ne matau nieko 
dalipstanezio ponios ypatos — 
perdestinejo szerifas.
senyvas amžis liepe save guo-

juokdarys

— Juk
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dot.
— Sudas yra klaidoje — kly

kta dainorka — o kad esmių 
dainorka nuo meilingu dainų; 
—r dainuoju role insimylejusiu, 
tai jeigu žmonis ras mano me
tus laikrasztije, tai visi pirsz- 
tais badis rodydami ant manes 
su szaipu, o teatras ne mažai- 
bledes turės.

Sudžia apsvarstęs gerai isz-
wj*

nubausdamas

:Į(

duoda viroka, 
juokraszi ant atszaukimo to
sios neteisingos žinios ir kad 1 
pe rp raszy tu da i nor k a.

Virokas likosi lyg laszui isz- 
rytojaus dien-

į

pildytas. Ant 
rasztije buvo s

“Paskubiname pataisyti® 
paduota per mus žino apie 
skaitlį metu musu garsingos 
pirmutines dainorkos ir vien- 
laikei perpraszyti už netyczia 
padaryta skriauda per musu 
paežiu klaida. Toji garsinga 
musu dainorka apvaikszcziojo * 
vakar apsiaukime savo vaiku- 
ir anūku, ne penkesdeszimt- 
metine atminto, tiktai asztuo- 
niolik-metine diena gimimo.

sziteip patalpyta: 
ui riliII
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Badai dainorka buvo tuom 4 
užganadyta.
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• Darbszus žmogus tai kaip 
tasai medis nuo kurio žmones j 
skina vaisiu pakolei yra der
lius. —Rex«,
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SAULE

KAS GIRDĖT
Kada visas svietas turi at

kreipiąs atyda ant politikiszko 
padėjimo Vokietijoi ir Franci- 
joi, tai telegramai pranesza pa
vojinga padėjimą ant rusiszko 
rubežiaus, prisiartinanezia ka
re tam užmirsztam kampelije 
Enrojios. Ar isztikruju Rosije 
rengėsi ant naujos kares ir-ar 
jiji prisisavins Besarabija ir 
tokiu budu vela instums visa 
Europa in kruvina szoki? Toki 
klausymai yra apsvarstineti 
visosia vieszpatystesia.

Mat bolszevikiszka Rosije 
ryje seile ant Konstantinopo- 
liaus ir iszejima in mares. Bol- 
szevikai ejna pėdoms Romano
vu, norėdami viską apžioti.

in isz- 
arba verdanti 

skausmo, 
sz.nl-

pliicziai pragarsėjo

ATSAKYMAI, 
į .

A. Y. Kingston, Pa. — Lai- 
” plaukdamas 

i sZ Live r puolaus

i < ’ ATEIVIAI VAISTININKAI 
IR FARM AOEUTAI SU VIE

NYTOSE VALSTYBĖSE.
vas “Titanikas 
pirma karta 
in New York, tranko in ledini 
kaina Nedelos diena, 
liaus, .1912 meto. In koturcs va
landas nuskendo su 1503 žmo- 
nimis. Tik 703 likos ižgialbeta. 
Vienas lįetuviszkas

14 Apr i-

ateiviu mes 
vaistininku ir

l’arp vėliausiu 
randamo dau£ 
farmaceutu, kurie nori sužinoti 
aplinkybes sulyg kuriu galėtu 
sekti savo užsiėmimą szioje 
szalyje. Sutrauka instatyniu

Najorke pradėjo spekulantni 
supirkinet cariszkus rublius 
mokėdami po tūkstanti dole
riu už milijoną rubliu. Girdot, 
buk bolszeviku valdže vos lai
kosi ant kojų ir neužilgio bus 
nuversta. Jeigu tai butu teisy
be, tai cariszkus rublis vela 
ženklyvai pabrangtu. Daugelis 
Amerikiecziu inkiszo milijonus 
doleriu pirkdami rusiszkus 

’hondus, bot nuo užėmimo val
džios per bolszevikus visa vil
tis atgavimo pinigu dingo. To
dėl, jeigu kas turi pirkia ca
riszkus rublius arba hondus, 
tegul juos da neparduoda, nes 
gal atgaus nors kiek savo pini
gu.

pirkdami

dus pirszta in efira, galima po 
td be skhusmo inRTfetl 
tirpinta szvina 
vandeni ir nejausti 
bet atbulai — jaueziama
tis. Tas pat buna inkiszus ran
ka in sieros rugszties ir nasza*- 
tyrinus druskos maiszini. Gali
ma po to be jokios rizikos pri
siliestu prie inkaitinto metalo.

1819 m. tūlas žmogus, vardu 
Lionet to,
savo nejausmingumu prie ug
nies. Jis darydavd visokius 
szposus su inkaitinta ‘iki rau
donumo geležies lazdele, kurta 
tarp kitko padėdavo net sau 
ant plauku ne trupuezio nenu
degdamas. Bėt publika vis tik 
pastebėdavo, kad ties Lionetto 
pasikeldavo kamuoliai durnu.

Nežiūrint in tokius pasini y r 
mus Lionetto jokiu budu nesu
tikdavo kam nors patikėti sa
vo paslapties. Bet jo pavyzdys 
ne vienatinis. Profesorius Se
mantini Neapolyje padare su 
tokiu pat pasisekimu pana- 
szius bandymus. Jis patyrė, 
kad miszinvs vandens su sie
ros rugszczia daro oda nejaus
minga prie inkaitinto metalo. 
Po to Sementini iszrado, kad 
investa in nejausminguma ug
niai kūno dalis, darosi dar la
biau nejausminga, jeigu ja isz- 
trinti szmotu kieto muilo.

Po to Sementini galėjo
džioti per savo kuna inkaitinta 
iki raudonumo geleži, nejaus
damas ne mažiausio sopėjimo. 
Jis pakartojo ta bandymą su 
liežuviu ir lupomis — ir gavo 
toki pat rezultata.

Stebetini tie apsireiszkimai 
aiszkinama silpnu minėtu mi- 
šzinu degimu, iszgaravimu ju 
nuo prisilietimo prie ju karsz- 

arba verdaneziu
riebalu. Pamatas gi to yra in- 
statymas, kad kiekvienas kie
tas kūnas, pereidamas in garo 
pavidalu, sunaudoja dideliau- 
sia karszczio kieki.

ve-

Vienas lįetuviszkas kunigas 
teipgi pnržuvo tojo nelaimėje. 
fcaSvas turėjo 
trolius ilgio, 
000 doleriu ir likos padirbtas 
31 Mojaus, 1911 mete.

Antras laivas “Lusitania“ 
likos paskandytas per vokisz- 
ka submarina 7 
mete, ant kurio 
žmonis terp kuriu radosi 114 
Amerikonai. Laivas turėjo 798 
pėdas ilgio.

Pains,dalo, Mich.

?•
886 pėdas ir 6 

kasztavo 7,500,-

Lusitania

M o jaus 1915 
pražuvo 1154

Vyrai per amžius valde mo
teris, ne tik darydami isz juju 
nevalninkes kūno, bet ir juju 
proto, priversdami jaises pasi- 
davinet ir klausyti vvro.

Gal ne vienas yra skaitės 
apie savžudysta patogios mer
ginos Virginijos Jones, 17 me
tu amžiaus, kuri lankydavosi 
in augszcziause mokslaine 
New Yorke. Jiji davė sau nu
kirpti plaukus ir po tam persi
tikrino, jog dingo josios pato
gumas ir už tai atėmė sau gy
vastį. Jeigu toji nelaiminga 
mergaite tik butu supratus, jog 
ne pavirszinis patogumas pa
daro mergina ir vyrai tik myli 
tokcs, ka turi vidurįjc galvos 
iszminti ir patogu manstyma o 
ne ant virszaus galvos, tai gal 
butu sziadien gyva ir linksma.

tos geležies

augszcziause

J. G. KauiSrUaie, ivncn. — 
Teip, gali parsitrankt isz Lie
tuvos savo sužiedotinia, bot 
ant to turi prisiegt, jog su jaja 
tuojaus apsivesi, o‘ji teipgi tu
ri panaszoi darodyt. Daugeli 
kartu imigracijos valdže liepe 
jaunikiui pribūti in kastlcgar- 
da kada, mergina atvažiuoja, 
kur tuojaus paliepė jam ymti 
szliuba su jaja. Jeigu duota žo
di nedalai k y turn, tai mergina 
siunezia adgal, o jaunikis bu
na baudžemas kalėjimu.

F. B. Camden, N. J. — Mano 
tėvelis, kuris mirė nesonci, bu
vo protestonu. Ar kunigas gali 
atkalbėti už jojo duszo miszos? 
— Teip, mano 
gali tai padaryt, 
neskelbs bažnycziojc del susi
rinkusiu. 2) Szvcntus dalykus 
kurie yra suneszioti ar sugady- 
ti gali sudegint pecziuje. Yra 
tai geriauses būdas. 3) Teip, 
katalike, gali apsivesti su ma
sonu bet turi pirma aplaikyti 
dispensacije. Masonas gali pa
silikti kataliku jeigu iszsižadcs 
masoniszku prižadėjimu.

miela, kunigas 
apie taitik

savo
i. Sutfalika 

isz 16 valstijų, kurios turi di
delius skaiezius ateiviu gyven
toju, parodo valstijos instąty- 
mu in vairumus. Kelios valsti
jos pripažysta skirtumą tarp 
vaistininku ir 
puse valstijų 
aplikantas del vaistininko lei
dimo butu Suvienytųjų Vals
tybių pilietis. Negalima gauti 
tikras žinias kasliuk svarbaus 
klausymo ar leidimu vyriausy
be szioje 
svetimu 
moksliszkus ir profesionalisz- 
kus reikalavitnus. Bet 16 vals
tijų reikalauja kad vaistinin
kas arba faVmaceutas turi pir
miausia gauti leidimą pirm ne
gu gali praktikuoti. Kitu vals
tijų instatymai seka.

New Yorkas, Misouri ir Ore
gon padaro skirtumą tarp ‘vais
tininku ir farmaceutu. Abelnai 
kalbant, 
praktikuoti mažame mieste ku
rio gyventojai nopcrvirszi pa
skirta skaitlvne. New Yorke •> 
vaistininkas gali praktikuoti 
mieste kuris turi nedaugiaus 
kaip tūkstanti gyventoju. Mis
souri valstijoj mieste nedau
giaus kaip 500 gyventoju.

Asztuonios valstijos reika
lauja kad aplikantai dekvaisti- 
ninko arba farmaceuto leidimo 
butu Suvienytu Valstybių pi
lietis, 
Oregon, Missouri, Ohio, West 
Virginia, Wisconsin, Illinois, 
ir Connecticut. Sekanczios val
stijos nereikalauja kad kandi-

J

farmaceutu ir 
reikalauja, jog

szalyjc pripažysta 
szaliu mandatus ir

vaistininkas gali

jos yra, Massachusetts

sziolci
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DUBLIUS TERP ŽE NKLYVU YPATŲ.

Vincenzo Nitti ant dcszines, sūnūs Italiszko ministerio, 
atbūna duoliu su redaktorių Giullo Franeesconi, kuris 
snieižo laikrasztijo jojo tęva. Po deszimts galėjimu, jaunas Ni
tti likos lengvai sužeistas. ■

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

Lietuviszkas Bankieriur
ir Laivakorcziu Agentas

t

ap-
*a *u*pi*> e m ■ uepuoemueai

MICHAEL V. WOLFE I
r

prad i iriais ir 
roikalavL

Neiszajszkytos lyg 
geologiszkos permainos atsibu- 
na vidurije musu žemes.

Geologai (tyrinėtojai vidur
žemio) visaip mansto ir tyrinė
ja, bet negali iszajszkyt, kas 
darosi sziadien vidurije musu 
žemes, kurioje užėjo didelios 
permainos.

Isz aplinkines Grenados, Isz- 
panijos, atejna pavojingos ži
nios apie ingriuvinejima že
mes. Tokio regėjimo žmonis 
nepamena o ir istorijoi nieko 
tokio negalima surasti. Tokis 
atsitikimas tenais vra visai ne
žinomas.

Daugeliosia vietosią isz vir- 
azuneH žemes dingo szimtai na
mu. Kaimas Ola de Tarres, vi- 
siszkai ingriuvo in žeme, nepa
siliko jokio ženklo ne kaminu, 

* ne bažnytiniu l>oksztu. Ten,

Dr. Kazys Paksztas sziomis 
dienomis apeme dinsta redak
toriaus laikraszczio “Draugo“ 
iszejnanezio Chicago.

Isz biografijos kuri tilpo ta
me laikrasztije, dasiprantam, 
jog p. Paksztas yra atsižyme- 
jas augsztam moksle, todėl ti
kimės, jog bus daugiau man
dagesnis redaktorius už buvu
sius prie tojo laikraszczio, ne- 
užkabines be reikalo ir no ves 
polemikas su kitais 
czeis.

Vėliname jam pasekmingo 
darbszavimo ant redaktorisz- 
kos dirvos, kuri ne yra iszklo- 
ta rožėms.

DA TURIME SZIMTUS PUIKIU 
SIENINIU KALENDORIŲ.

Da turime kelis szimtus Sieniniu 
Kalendorių (Keturi Kulendorei cjna 
in seta) ant szio meto. Yra tai labai 
Puikus Kalendoriai, kurie privalo ra
stis kožnam katnlikiszkam name.

Katrie vėlintu turėti tuos puikius 
kalendoriusarbakam kitam nusiunsti 
tegul prisiuneze Doleri o mes tuojaus 
iszsiunsime ant paduoto adreso.

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

laikrasz-

Nesutikimas Lietuviszkas — 
Lenkiszkas apie Klaipėda užsi
baigė ant visados ir pavojus 
apie kylusios kares rytosia 
praėjo, todėl buvo priymta su 
užganadimu per abi szales. Go

tosios taikos buvo 
Norman Davis

radėjas
Amerikonas 
direktoris kainisijos paskirtas 
per Tautu Liga, 
taja užduotia 
sanvaicziu.
Lietuva 1923
fjcnkije protestavojo prieszais 
tai, bet nieko nepagialbejo ir 
Klaipeda pasiliko po Lietuvos 
valdže.

Davis atliko 
in laika szesziu 

Klaipeda u Žemo 
mete, o norlnts

s
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Gflrčkis Pain-EspelIerloTrj nlmu
Nelauk litfi kuomet Jau buM pri* 

vemtan atsigulti. Po nunklam dieno« 
darbui, *avo rankom, kojom ir počiąin 
suteik palengvinimą !

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negu’i būti Mirgančiu, Pamėginkit 
Pain-Exp«ll*riii išsitrinti skaudamai vietas.

lAvengkite skaudumų pečių Ir diegian
čių sąnarių. Pain•Expclkria palaiko 
sveikus fmones geroje padėtyj'*!

35c. Ir 70c. u?, bonka apti< k<we.
F. AD. RICHTER 4c CO.

104414 So. 4th St.* Brooklyn, N.Y.

Pain-Ex pritari* palaiko 
i

u?. bonka apti<

bažnytiniu Iwksztu. 
kur stovėjo puikus namai, pa
siliko tik .skyles, rodos kad 
granatai iszplesze žeme.

Aplinkinėje Vigo, dingo isz 
virszunes žemes upe, 
sios vietos pasiliko kalnelei 
turinti po 
ąugKzezio.

Permaina oro po visas dalis 
svieto teipgi ženklyvai duoda
si jaust, kas parodo,-jog vidur
žemi užejna nepaprastos per
mainos.

REIKALINGA
o ant jo-

szesziolika metru

Nežiūrint in visokiai pastan
gas apsaugoti niro ugnies, gais
rai su žmonių aukomis — apsi- 
reiszkimas ne rotas. Tab sude
ga teatras vaidinimo metu, tai 
visas vieszbutis, dirbtuve, lai
vas, o su jais žūva žmonių gy
vybes. Szioms nelaimėms isz- 
vengti buvo daroma - inVairiu 
bandymu, bet niekas nepama
no, kaip padaryti nesudegama 
pati save.

Jau senei - žinoma, kaddnlei-

arba mergi
namu darbo 

ir prie mažos szeiminos, darbas 
ant visados ir gera mokestis 
nuo 6 iki 7 dol. in sanvaite, ir 
teipgi gyvenimas ir kambaris 
ir jeigu turėtum viena kūdiki, 
tai tas nieko. Malonėkite atsi- 
szauktie per laiszka. Kaszykite 
Anglti kalboj, ant szito adreso.

J. G. Mi 
P? O. Box 92 

Wehrum, Pa.? Ind. Co.
PUIKI MALDA-KNYGELE 

“ANIOLAS SARGAS”

Moteris naszle 
na suaugus, prie

Visos reikalingo* maldo*, Litanijos, 
Puikiai apdaryta minksatab 

•kūrinai* apdarai*, auksuoti krautai. 
Pr*ka *u prhiuntim* t. tiktai $1.50.

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

ir t.t.

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atldenglrqas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku, PersiBzku. Gralkiszku, 
Arabiszku Ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORAL1SZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nosez

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

__________ __ . . ......................................... ............................... ...................

V1SO9 TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ . <.................

I 1 ' I 1 f: „ 'I i

Prlslusklte mumis 25c. Gausit* . 
vlsas trls knygUtes per paczta. 
pinigus galite siusti stempomi*.

D. BOCttltf)WS|
MAHAN®

T

“ 25c.

|į r*

datas butu pilietis: California 
Co 1 o ra do, Michigan 
Pennsylvania, Minnesota ir 
Nebraska. Kad nors Now Yor
ke dabartiniu laiku nėra reika
lavimas kad aplikąntai hutu 
piliecziai, bet logishttura svar
sto bila kuri turi toki aprūpini
mą ir beabejo bus priimta.

Kaip vaistininkas arba far- 
gali gauti leidimą. 

Cali foru i joj, Connecticut, New 
Yorke ir Ponnsylvanijoj apli
kantas turi imti kvotimus gau
ti farmaceuto leidimą. Colora
do, Illinois, Kansas, Massachu
setts, Michigan, Minnesota, 
Nebraska, Ohio, Oregon, West 
Vriginijoj ir Wisconsin, 
kantas neturi imti kvotimus 
jeigu turi leidimą isz kitos val
stijos kuri turi panaszus reika
lavimus ir teikia panaszus lei
dimus. Missouri instatymas tu
ri aprūpinimą, jog jeigu apli
kantas legaliszkai registruotas 
arba turi farmaceuto leidimą 
kitoje valstijoje arba svetimo
je szalyje jis gali gauti leidimą 
be kvotimu jeigu turi tinka
mus prirodymus del panaszu 
kvalifikacijų, jog jis buvo už
registruotas arba leidimą gavo 
kvotimu tokioje valstijoje ar
ba svetimoje szalyje, ir jeigu 
kvotėjai persitikrins jog tokia 
valstija arba svetima szalis 
duoda tokius pat leidimus Mi
ssouri valstijos kandidatams.

Pirm negu gali imti kvoti
mus, beveik visos valstijos rei
kalauja kad aplikantas del far
maceuto leidimo butu 21 metu 
amžiaus, t uri užbaigti nuo 2 - 4 
metu augsztesne mokykla, ir 
turi užbaigti nors ketąriu mątu 
tarnysta prie praktikuojanezio 
farmaceuto (jeigu aplikantas 
užbaigė arba lauke per dviejus 
metus pripažinta vaistininkys- 
tos mokykla arba kolegija tas 
bus skaityta kaipo puse paty
rimo) arba turi užbaigti pripa
žinta mokykla arba kolegija. 
Kelios valstijos (New Yorkas, 
Ohio, Pennsylvania, Wiscon
sin).ąpart virszminetu reikala
vimu del žemesnio ir profesio- 
nhliszko mokslo, priverstinai 
reikalauja už baigimą pri pažin
tis vaistininkystes mokyklos 
arba kolegijos..

New Yorkas reikalauja nuo 
vaistininkorlei^

Kansas 
Minnesota

?

leidimo), pereiti kvotimus, bū
ti nemažinus 18 metu amžiaus, 
turi sutikti su 
profcsonaliszkais
mals ir turėti trijų metu paty
rimą po priežiūra farmaceuto. 
Missouri reikalauja kad vais
tininkas turi būti registruotas 
farmaceuto pagalbininkas.

Katrose Valstijose Svetimu 
Szaliu Mandatai Pripažinti? 
Massachusetts^ Oregon, West 
Virginia ir Minnesota nepri
ima mandatus nuo kitu szaliu 
pradiniu ar profesionaliszku 
mokyklų. Ohio nopripažysta 
svetimu szaliu profesionalisz- 
kas mokyklas bet priima moks- 
liszkus mandatus kurio lygus 
su musu augsztesnems mokyk
loms bet turi būti tinkamai 
certifikuoti. New Yorke kuo
met aplikantas užbaigos sveti
ma mokykla turi pristatyti sa
vo mandatus kuriuos turi pri
imti Credentials Department 
of the Education Department. 
Wisconsin priima svetimu sza
liu mandatus bet turi būti per
tikrinti per konsuline agent li
ra. Colorado duoda pagalbinin
ko ccrtifikata be kvotimo už
baigusiam vaistininkyste bile 
kokioje Su v. \ralstyl>iu valsti
joje arba bile szalyje Europo-

turi būti pa- 
Crcdent ials 

of the Education

szalyje patyrimu _

mai priimti bet 
tvirtinti Foreign 
Department 
Department kiekviename atsi
tikime. Ohio valstijas priima 
svetimoje
kuomet Amerikos konsulio pa-

Kansas, 
t ir Mi

ssouri pripažysta svetimu sza
liu patyrimus.

Kokioj kalboj kvotimai ? Ne
braska, Kansas, Minnesota, Ill
inois, Missouri, Colorado, Wis
consin, New Yark, Ohio, Ore
gon, West Virginia, Massachu
setts, reikalauja vartojirna an
glu kalbos kvotiniuose. Penn- 
sy la n i ja nereikalauja 

Ima anglu kalbos.

tvirtinti.
Nebraska,

California, 
Connecticut

vari o j i- 
—F.L.I.S.

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR flOŲGENS 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

maceutas

Michigan,

apli-

vftistiirinkoMėiH
Tttiriiumitski lias • ihkk farmaceuto*

Michigan

(VILKAITIS)
336 E. Arlington St.

TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.
- * e e* — i o «**»—*»«»—»*l

W. TRASKAUSKAS. 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

57.XS.. •

«•

priima svetimu 
mokvklu mandatus jeigu unr- * • 

patvir- 
nepripa- 

svetimas mo- 
Vaistininkvstes

versite! o
Pennsylvanija 
žemesnes

regi stratus

mo-

dvi

tins, 
žvsta 
kyklas.
kyklos nepripažintos tik kuo
met pripažintos State Board of 
Pharmacy. Sziadien tik
vaistininkystes mokyklos pri
pažintos, jos yra Peter Pazma- 
uy Universitetas, Budapešte, ir 
Syrian Protestant College, Bei
rute. Illinois valstija reikalam 
ja mandatu kurie parodo aug- 
szteSnes mokyklos užbaigimu 
ir dviojus metus kolegijoj. Ca- 

tik tiek
mokslo kiek nuo vietiniu rei
kalauja.

Nebraska, Missouri, Kansas 
ir Connecticut priima svetimu 
szaliu mandatus.

Kur patyrimas pripažintas? 
— West Virginia ir Massachu
setts nepriima patyrimu sveti
mose szalyse kaipo kvotimo 
pradini
pripažysta pa t y rimą 
liszkai kalbanczioms

lifornia reikalauja

reikalavimu. (Iregon 
tik ang- 
szalims. 

Minnesota pripažysta toki pa- 
tyriliia jeigu gautas vaistinin- 
kvstei kuris atidarytas visuo- t *
menei ir kuris turi užregistruo
ta farpuiceuta. Illinois valstija 
priima patyrimus kitose szaly- 
se jeigu tos szalies-virszininkai 
patvirtina. Pennsylvanijos in- 
statymas reikalauja, jog kiek
vienas aplikantas’ turi turėti 
dvieju motu 
vaistininkystej ‘'
Valstybėse, ir priima patyrimą 
svetimoje szalyje.

Michigan valstijoj, jeigu ap-

patyrimu bile
Suvienytose

likantas dirbos kitoje szalyje 
keturis metus, jis turi dar dvio 
jus metūs padirbti 
kystoj toje 
saht ar buvo
kaipo farhuicoutAs toje szaly- 
jė isz kur atvažiavo. Colorado 
ptipažysta svetimu sza-liu pa- . ’ ■ W A • . 1 > • * * k. A

vaistiniih 
valstijoje, nepai- 

užregistruotas

tyrimą. Wisconsin’ priima jei-
gu apliknntas turi prirodymą 
nup konsulio. Apliknntas turi 
turėti'fotografiją ir prirody- 
uąus f j szveil st te -ttirgl m W llK>įl*.
*•«iKW'?Yorko kaikurie Dttlvri-

turėti'fotografiją ir prirody y.
NtAV’YoYke kaikurie 'pttlyri

I

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tt 
520 W. Centre St. Mehanoy City Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

4"

KOPA SUETIKIA DYKAI.

MAIIAYOY CITY bus kožnn Utnrntnk* 
30 E, Centro St. nnt antro floro.

Ofiso valandos j 9 ryto iki 0 vakare.

DAKTARAS HODGENS
Fhlladellphla Specialist** 

CžslseaejuMla Lr Chronl**k* Liga 
Eikit* ten kur esat* tikri kad gan

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.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlc«-PreW/

♦ Jos. E. FERGUSON, Kasierius.
—i ■— i—i — **i SBi **i **»<—— i*B l*» ■> •>«** ^» —»**»—■ *1 —i *» **
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alte tvirta rodą Ir atsakanti mediką 
liazka gydimą, per daktare kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka aplalkota nuo manas yra 
gvarantuotaa

Jeigu esate silpni, aervlsikl ar 11 
guotl. nedarykite tos klaidos ka kltJ 
e*a padare, atejklte pas mane Ir paa 
{aptingai pasikalbėsima. Laukti yra 
pavojinga.

Vldaria netvarkos, aptrauktas Ha 
į .
glul. gasai,. svaigulis, ill paūmės sslr-

t

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobiliu*

%

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preka. Teipgi 
pristato automobiliu* visokiem* 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide-
tuvi*, aiklmlm** lr Junkama* po vai lius ir mažius už Prausia prekei to- 
llul, raiaL *valgalls, ill patini a* a*Lr> dol jeigu pirksit® POMNINKA tai 
die*, ir visos viduriu n*tvarko* gr«i kreipkitės pa* mane, ne* asz galiu ju
tai pal*ngvlntl.

Od** ligos, lasberlmal, papucako*. 
dedervine* Ir kito* odo* Ilgo* greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunl*- 
te* ju* apleidžia? Ar esat* nuvarg* h 
■lipni? Ar stoka* Jum* drūtumo, mit
rumo Ir pejego* ka gamta Jum* pa
ženklino. Jeigu teip tai matykite ma
ne.

Banaliame* visokiuose' padejimuo- 
■e, telppgi butine ir. *xtyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl dr trote nuodeju, 
■lipni Ir nuvargę; pails* Įsa ryto, b* 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
go*. silpnos atminties, sarmatlyvl. 
greitai pailstai. Pikti, bubllsskusis lr 
iscberlmal ant r veido, pailsės, nuvar- 
■kausmas pečiuose, skausme* kau
luose, skausmas gerklele, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katare,' astma 
dusuli, užima* galvoje, trumpo girdė
jimo, Isitlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos lr special** Ilga* pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite' gan site1 red* - dyksL Po tam 
tssąlasklnslu kokis skirtum**, geres
ni* Ir daug pagelbantl* yra mano *pa- 
•abas gydimo. Padekavone* nuo dak
taru, lojerlu1 lr dvaatotknjuJ Tie gydi
mai patvirtinti lr rekomendavotl per 
gar*lnglau*lu* Buropo* ir Amerikos 
Specialistu*:

' TAMAQUA ’ Daktare* HOdgen* bun*

No. 44 BROAD ST.

SpeclgllstuB:
’ A W AA

kožnk* Sereda Ir jo ofisas tonais yra po 
Ofls<ui valandos 

nuo 9 ryto Iki 8 vakaro

GYVENIMAS 
MARIJOS PANOS 

lr '■*'lllf*" ' ' '■

Visas pilnas apraszymas apie

05 puslapiai?
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.
• »

IV. d. boczkauskas-co. 
MAHANOY CITY, JPA.

t

SZVENCZ1AUSIO3

Gyvenimai Szv. Marijos Panos. 
Puiki knygele.

etai jeigu pirkaite POMNINKA tai

mis pigiau geriau* parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras kariame**?*. 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryta.
12 tkl 2 popiet • Iki 9 vakar*.
210 N. Main St Shenandoah

SZTAI KA MUMS RASZO.
- “Sirgau per G metus ir nieks man 
negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labai' gelbsti. Sztal czion rasi 
“Mdhey Order” mcldžlp vėl atsiusti 
pakeli No. 308. Su tikra pagarba,

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
geriaus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju,
sutaisymus turimo pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėj© ran-

MeB žolfu

(lasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vion&tino grynai liotu- 
viBžkb žolių. vaistinyčzia. Musu žbiin 
nurodymai ant kožno žolių pakelio 
yra nurodyta lietuviszkai ir angelskai 
nuo ko jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata- 

Reikalaujamo agentu visoso 
lietuviu kolionijose. Teipgi pas mane 
galima gauti Nauja Dideli Šapnoriu, 
drūtais kietais audeklinei^ apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri
siuntimu tik $1.75. Teipgi turiu sa- 
liklo ir apyniu del 15 goreziu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reikia 
padaryti. Preke su prfeluntimu $1.80.

M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Aye,

loga.

Rochester, N. y.
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. Erszkecziu Takais.
i 
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Kuo užsibaigė tas mirties nu
galėjimas, kaip Zuzana iszba- 
lus kai drobe grižo Jeruzalėn, 
— ji ne imti nosižinojo. Kada 
Gamalielis, < vakare- berymoda
mas ant stogo virszaus, isztolo 
pamate* parsiskubinanezia Zu
zana, — pamanė,'kad juos bus 
kokia nelaime isztikusi; nes 
Zuzana dar*niekados taip pro
tekiniais nogryždavo namon.

—' Betanijos Lozorius prisi
kėlė! suszuko ji pribėgusi prie | 
Gamaliclio.
nai nusigando.
kad ji isz proto iszejo. .Juk vi
sados ji taip mokėdavo susi
valdyti, o dabar... tokia žinia... 
Ne! tokios mintys vien bepro- 
cziu galvojo gnli tilpti^

Pridėjęs ranka prie jos karsz 
tos galvos. Gamalielis visisz
kai insitikino, 
nesveikos esama. Tat maloniai 
paemes už rankos, ir serganti 
kudyki, jis nuvedė Zuztma in 

1 jos miegamąjį kambarėli. At
sigulus patalan lief>e jai gerti 
kelis laszus gaivinanezio pal
mių skystimo. Ir tuo broiiszku 
malonumu, jis prasze Zuzanos 
apie nieką nemastyti ir nesirū
pinti, kad tuomi dar labiau ne
padidinus karszczio, kuri trum 
pas pailsys gali 
lėti. Ir atsisėdės 
rūpestinga motina, ja ramino.

— Asz tave saugoju, kalbėjo 
jis. Kada tu buvai maža, tau 
nieko nereikėjo bijoti, nes ma
no globa pakankamai tave ap
gindavo. Ir dabar asz taip pat 
budėsiu ties tavimi, 
ramiai užmigti....

— Bet, Gamaiieli, asz neser
gu, — kartojo ji. Asz nesu be
prote: asz gerai žinau ka tau 
kalbu. .Jėzus isz Nazareto szian 
dien buvo atvykęs in Betanija. 
Jis, matydamas mus raudant, 
taipat apsiverkė. Kiek sustoju
si, lyg norėdama geriau atsi- 

, minti, Zuzana vėl tesc szypso-1 
damosi: Jėzus paklausė: 
me ji padėjote?” Ir visa minia 
Ji nulydėjo iki kapo. Jis tarė: 
44 Lozoriau, iszeik!
rius, dar vystyklais apraiszio- 

slenksczio.
ir Lozorius

Gamalielis mirti
mis pamanė,

kad jos tikrai

greitai nuga* 
szalia jos ir

gali sau

i i Ka-

! 1 Ir Lozo-

tas, pasirodė ant 
Morta ji paleido 
puolė po Jėzaus kojomis.-

— Tai negalimas daiktas! 
kalbėjo Gamalielis. Jau ketu
rios dienos praslinko kaip tas 
jaunelis ant mano ranku mirė. 
Ir asz pats dar ji nulydėjau in 
kapus. Ne, brangioji, tave kas 
nors turėjo apgauti!

— Paklausk tn Saros 
si Zuzana.

Senoji tarnaite 
tik ranka mojavo.

— Klausk tu
klausk ko tik tu nori; ten žmo
nių daug buvo, — ,visi tau ta 
pat pasakys... Jėzus melde sa-

Delei tu žmonių asz 
tai darau idant jie tikėtu, jog
tu mane siuntei”... Brolau, ar
gi tu netiki?

gvne-» r>.

isz baimes

parizeju,

vo Tęva: 4 <

Asz turėsiu dar priesz 
szvintant iszeiti Betanijon, — 

perimtaskalbejo Gamalielis, 
pasakojimo aiszkumu: dabar 
prašiau, tu gerai pasilsėk, su- 
gryžes asz tau viską iszaiszkin- 
siu. Tik nesirūpink perdaug.

—Kam gi man rupinties tiek 
daug? Juk gyvybe ir mirtis 
yra Jo rankose. Jis yra mano 
Vieėzpats.

irisu angęliszk ir ramumu ji 
nuolat kartojo: “Jis yra mano 
Viešpats”. Ir.rami.ir kudykis 
nu leido'ant patalu savo galva, 
užmigdama teisingųjų miegu.

Gamalielis, pakilęs su ausz- 
ra, iszejo. Bot; dar jam negry- 

atejos 
Visa

&

žus, <Nikodeina« buvo 
daug sykitt’jo^jeszk’otr. 
Jeruzale vien apie stebuklą, te
kalbėjo. Žydu minios plauke 
Betanijon. Visi Sanhedrino na
riai buvo skubotai kvieczia mi
ni posėdi.Tn ta susirinkimą Ni
kodemas norėjo nusivesti savo 
brolėną. Groso audra.1 .Susirin
kimas prasidėjo didžiajam mo
kytojui n‘egryžtis; ji# tik pava
kare parojo:

— Apie prisikėlimą jam ne
galima. abejoti, pasakojosi be
galo nustebės; Zuzana, tu teisy
be sakei. j

ateje romėnai atims musu mies 
ta irdsznaikins žmones!’’ Bakta ir-isznaiidns žmones!” Bai 
su buvo in-Juos žiūrėti. Ta in- 

Nazareto Jėzus, ir lįzolusioji Ąmio-gimino griežė

ma<jznis^H|i t Jezumir Jam visa 
tai pasakys; Taip mottn’i siusti 
lyg butu kiek 7iėpadovu, bet tąi- 
iszimtis.., ‘4

I
j.

Tlk tie; kuriefniyliy
Elijas prikelia numirėli^ Asz dantimis? Jie tarpusavy * kalbe- vieiii gali nujausti busimąsias
sznekejau su Lozoriumi. 3 O; jo, kad. irVelnias, kadajam pa-

| kaip instabi jo kalba! Riklus,' tinka; guli^daryti lygiai liepa-* 
kad jame yra 
siena, skirianti mus nuo ttema^ 
temojo gyvenimo- Juk bėnbejo

sugriuvusi ta

tas nabaszninkas yra iszmata- 
11 e pr i o i n a m aa m i r- 

Deju, jis apie tai 
O gal ji s "nieku 

Bet ta valanda,

szviesn.
la...

neinstebejau,

ves mums 
ties pa slapi is. 
nieko nesako, 
neatsimena ?
kai asz užvėriau jam akis jis sa
kosi buvęs apszvietas begaline

Paskui gi, amžinoji ty- 
Jis ir dabai* liko lygiai 

I malonus ir manxlagus. Dar nie
kados asz taip
kaip kad nustebau ji pamatęs 

Į vaikszcziojanti ir kalbant... 
j Ak! tas žvilgsnis, kuriuo jis isz 
matavo amžinusias paslaptis...

— <> Jėzus? paklausė Zuza
na.

— Žiūrint in Ji, rodosi, kad 
tas stebuklas Jo visiszkai ne
liestu, pasakojo 
Gamalielis. Jis daro savo ste
buklinguosius veikalus, 
ir mes kad atlikinojame 
kasdieninius darbus. Sziandicn 
Jis sake: “ 
kol turite szviesa 
ta szviesa vadina 
gamtinius darbus. Aiszku, kad 
Dievas Jam tikrai padeda. Bet 
jnane nuolat slopina klausi
mas: kuom vjsa tai užsibaigs? 
Ar tik tie stebuklai nebus Ji 
klaidingai intikinc apie Mesi- 
jaus pasiuntinybe? Juk ir Eli
jas prikeldavo numirėlius;.. 
Taigi galima būti dideliu pra- 
naszu visisžkai mušant Mesiju- 
mi. Ir nei Moze, nei Izaijas, nei 
kokia nors 
mums nieko 
dailides sunu. 
mintis tik turės 
keti... Mokėkime palūkėti.

— Ar tu su Juo nekalbėjai 
paklauso Zuzana.

— Kalbėti su Juo buvo sta- 
Jis buvo ap

suptas savo mokiniu ii* JĮjėgalL.
minios. « Asz dar niekad 

prie Jo neprisiartinai!. Jis ma
ne tik isz vardo tepažysta. Gi 
to, kas aplinkui dedasi,* asz ne
galiu atmainyti, nors ir kasžin 
kaip butu man keista. Kai ku
rie mane klausinėja apie tai, o 
asz nieko neklausiu. Tecziaus..

— Kas gi ? — neramiai klau
sė Zuzana.

— Kada asz buvau 
areziausiai priėjės, 
užduotas koks tai 
in kuri Jėzus teip atsake : 
nėra priesz mane, 
manimi” 
gai man paaiszkino: 
jau.

ir

stebėdamosi

kaip
savo

Vnikszcziokite pa- 
”. Matyt, Jis 

savo virsz-

kita pranaszyste 
neskelbia apie 

Na, bet Dievo 
kada paaisz-

ežiai negalima, 
b 
nes

k

prastus darbus, kaip ir»lii«.Ga-
iilcjietis^ Jie> tikrino, kad ne- 
keneziamasai;
bus ti 
ri red 
mu, ni^udyti 
dabitaJiSamuelis ben Fabi; vari 

savo

dailides sūnūs, 
i velnio! apsestaė^klH 
supagelba pa pirki* 

i#> Tiki amžintum!

tydamas savo purpurinio 
szvarko kraszta, ramiai sėdėjo, 
visai nepersiemes žmonių ru- 
peseziais. Kiti gi vien szmeiž- 
tus plepėjo. O tu žinąs kaip jie 
moka szmoižti!... Galop Izacka- 
ras juokaudamas patarė žmo
nes valdyti, laikant rankoje 
tauro ir visus pakvietė pas sa- 
Ve ih puota... Tai buvo perdaug 
aptemusios sąžines sužvėrėjo 
žmones. Pagalinus jie norėjo 
atsilyginti Jėzui už negarbinga 
ju iszvijima isz szventyklok... 
Iszdido parizejai su neapykan
ta keike Jėzaus varda. 
chanananas sake, 
prakeikimai puola ant Nazare- 
tieczio galvos: ‘Beda tam kurs 
pakilo priesz mus” 
Mokytojau, 
suimtas, ar tu 
pasielgtu tie teisėjai ? O su ko
kiais paniekinimais bei kanki
nimais jie dabar ji nužudytu!..

-^•0 ar tu Jo ne- kiek netoi- 
sinai ? užsipuolė Zuzana^

neteisinsi! Asz Ir 
griežtai stovejo-

Ir Jo
ks d tie visi

kalbėjo jis. 
jeigu Jėzus butu

numanai kaip I

3

n e s i s ktrbrrė/ 1
1 uktelejo;vkol žmonių insikarsz 
eziavimas kiek atslūgo. Ir tik* 
tuotnet viena grilžu ryta 'Zu
zana draug sU savo isztikima 
taniai te. Sa ra, iszsintosze ke
lionėn. Rytas'buvo malonus*ra■» 
mus. Tai buvo tasai'laikotar
pis,' kada sžiltnju krasztu žie
ma riepastebiinai tiairkesl, už- 
leizdama' vieta maloniajam pa
vasarini. Gi'aplinkui tėli toli 
vos‘ akim užmatai, palszuose 
ruknose dunksojo kalvos. Mė
lynojoj padangėj nesimatė ne 
vieno debesėlio. Zuzana lotai 
keliavo, tarytum norėdama pa 
si semt i tos rytmetines ramy 
bes in savo jausmais 
janezia krutino...
( Perėjus trijų varstu kelia; ji 
atsidūrė netoliese Botanijos. 
Ji norėjo skubintis, bet d rang 
ja stabdo baime bei ’nežinoji
mas kaip ji sutiks VioszpatUir 
ar1 ji iszdrys su Juo kalbėti. 
Ketai su 
Zuzana numanė

w
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PIENO SRIUBOS; 11

- -.-T.--irr ' 1

Pieno sriubos yra geras buj 
das suvartoti netiktai pienu 

kvstima nuo ki- 
ir maistu;

3

1 ibet suvartoti s 
tu virtu daržovių
Gaminant tokias sriubas prie 
kiekvieno puoduko (pieno ir 
kitu daržovių skystimo) reikia 
pridėti puse szaukszto miltu ir 
viena szaukszta sviesto ar kito 
riebumo. Galima ir paskonintl 
Sriuba su cibuliais, kernais,'ko- 

j|pustais, žirniais, bulvėms, to- 
salicra,

salmonu ar kitos žuvies, arba 
sutarkuotu šiuriu.

Vaikams,
gerti pieno, patiks pieno sriu* 
ba ii1 tokiu budu bus galima 
jiems duoti paskirta miera^pie- 
no kasdien, taip sako Suvieny
toju Valstybių 
Departamentas.

Pagaminti daržovių

. I
Aįj tJnehiimes? ’ pridūrė' Gamalielis; 

‘ ‘ tiki* moterų 
pramatyti”...

— O asz1 
džiausi pavojai mafio gyvybei 
grėstų! • auti ko Zuznu a*.
gaila? kad mes; moterys; nęga* 
lime ineiti in* ju susirinkimus; 
Man rodosi,m kad* mes kitaip 
gintume taip szventiwTėika
lus. Asz tavęs, Nikodemai, ne
kaltinu, bet vistik stebiuosi,- 
kodėl tu ju nesugebėjai perga
lėti!

— Vienas^priesz daugeli?... 
bailiai teisinosi Nikodėfnffsr

-- Bet tavo pusėje buvo tie
sa, gi jie klydo. O tai yra svar
biausia. Vienas arba 
tis ežia netick reiszkia.
Jėzus dabar ižu t u*, artai tu ma
nai, kajd Jo kraujas pultu vien 
Jojo prieszu gaivu1?! Ne, ir tie 
draugai, kurie Ji apleidžia ly
giai butu kalti!...

— Taip tai taip, kalbėjo Ga
malielis. Bet kartais galima, 
praloszti ir geriausias bylas, 
jas neiszmintingai ginant. Dar 
t u nepažinsti * gerai žmonių. 
Kada neapykanta ir baime* su
sivienija, sunku jas tašyk nu
veikti, Ir Nikodemas negalėjo 
ju intikinti. Ir jeigu kada nors 
Jėzus, per nelaime, butu suim
tas, — asz nedalyvaucziaii’ tam* 
Sanhedrino susirinkime, kad 
būtie bejėgiu

szirdys gali tai

eisiu,. kadi ir di

Kaip

• •

siubuo-

tukstan-
Jeign

— Kurgi 
dar keli mes 
me priesz taip žiauru persekio- žiauraus pasmerkimo. Asz kar-

Garbe tau mokytojau: toju, kad vos viena iszeitis ton: 
geriau ji atitolinti; Tu privalai ji in-

riežtai

jimn.
tai buvo Ilillolio arba, 
pasakius, tavo mokiniai.
ji gynėme ne
būtum Jėzaus szalininkas, bet
del to, kajd tu mus iszmokei ne-

Mes 
del to, kad tu

liudininku jė

f ! '
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BALTRUVIENE
k kuria nemėgsta
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Kokiai tai' medinkojis kar*
I' * czemoje phsigere,

A n t loncžea atsigulė. 
Sunkei užmigo, 

Niekas n e pa bu d i no.
Ir kas pasidarė, 
Moteres' susitarė,

Mediniu koja atriszo, 
Ir po lonezia pariszo.

Girtas pabudo ir prasiblaivė, 
Aplinkui save apsidairė, 

Ant kart nuo lonezes strak
telėjo,

Agrikultūros

5

Ii įj f j .. i
i i j,, ■

sriu ba 
konservuojant mineralus ir vi
taminus, kurie pagelbsti vaiku 
augimui, reikia žalias daržo
ves plonai sukapoti ir virti iti 
mažai vandenio tik pakol šu
lniu ksztėja, tada pridėti pieną 
su miltais. ‘ Tokiu budu visas- 
skvstimas suvartotas. Kiauszi- 
niu tryniai indeli in 
priesz valgant

i

su
Juo t esi matydama, 

kad jai bus 
sunku praverti lupos. Bet'mih- 
tis Ji iszgelbeti’ teike jai dra- 
fios.1 Ji žadėjo drąsiai pakarto
ti Gamaliclio žodžius ir kad ge
riau Jis teiktųsi iszklausyti, ji* 
mane dar pridurti psaltnitr žo-* 

‘ ‘ Tėbų n i e pa ki įmintas 
tasai, kurs ateina vardan Viosz 
paties”. Tas vaikiszkas pri- 
siruoszimas ja kiek tiek nura
mino. Bet prisiartinus prie Lo
zoriaus namu ji nejryso inciti 
vidun ir sustojo ties durimis.

— Jau asz v<*l nebedrystu, 
tarė ji stovėdama, prie slenka1 
ežio Sarai. Bot praeiviu žvilgs
niai ja dar labiau slėgė ir ji ne
noromis stuktelėjo duris ir bai
liai inženge vidtni.

Su tais namais 
apsipratusi, 
rium ji

džius:

i
i
't

į|l
Bet susilaikyt i negalėjo. 

Pradėjo gergždaneziu balsu 
szaukt,

Kaip vilkas kaukt: 
.Nugi kur mano koja dingo. 
Atiduokite! juk in žeme ne- 

inlindo.
Katros tu szposa [ladare, 

tylėjo, 
<) nuo juoku susilaikyti 

galėjo,
Po ilgam jeszkojimui, po 

lonezė rado, 
Prisiriszo koja ir namon nu- 

kliviksztavo.

indeli in sriuba
padaro sriuba

dar geresne.
Galima pieną 

vies sriubose. Prie dvieju pno

ne-

i
il^

I

%

virti žuvįtikinti. Tik nieko nesakyk apie 
tai musu draugams Betai) i joje. 
Tegul jie sau džiaugiasi.

— Acziuy

Deja!

ir pildau savo 
sukelti Irukszma'. dar labiau surimtejes

labai aeziu, tau 
kęsti persekiojimu ir nevaržyti broleli, karsztai dėkojo Zuza

na.
— Asz prisižadėjau ji ginti 

priesaika, tose 
Gama

lielis. Praneszk tu jam, kad asz 
ji noriu iszgelboti, nes jis turi 
szviesia kilnia siela ii* pasako
ja instabius daiktus. Pasakyk 
jam, kad senasai žy'du mokyto- 

graiku dvasio
je, už szviesos ir grožės gerbi
mu pasiryžęs yra savo galva 
guldyt i, ne nusilenkdamas
priesz jokius pavojus.jautieji galutinai Sakvk

svetiniu insitikinimo.
musu buvo vos koki trys ar ke
turi. Bet mums vistik pavyko 
naga liaus
Tik staiga Kainas pakilęs su
szuko :

—.Juk nieko nežinoto! Jus 
nesuprantate, jog gerinus yra 
jums, kad vienas žmogus nu
mirtu už tauta ir nepražūtų vi- jas, iszaukletas 
sa tauta!

DžiaUgsmo szauksmais buvo 
patikti t ir žodžiai. Ir svyruo- 

insitikino
kad norint iszvengt Romos ker jam: Gamalielis mane siunezia 
szto, karo, griuvėsiu - užsimo
ka nužudyti vienas žmogus. Te 
cziaus jie gerai žino, kad Jėzus 
nėra koks kurstytojas. Jie ge
rai atsimena ta laika kad jiems 
norint paskelbti Jezu karaliu
mi, jis pabėgo, nuolatos karto
damas: “Mano karalyste nėra 
isz szio pasaulio.”

i—- Ar tu jiems tai priminei? 
rimtai paklausė Gamalielis.

— Jie ne klausyti apie tai 
nenori, liūdnai atsake Nikode
mas: Jėzaus 
spręstas!..

— Ne! Taip negali būti! Mes 
ji iszpleszime

Jums pasakyti: ‘Žeme dar per
daug yra aptemusi, 
tiems, kurie ja apszvieczia ne
užsimoka peranksti mažuti 

pridursiu, kad 
sielos norėtu

taip kad

— Asz dar. 
justi skaisezios 
visada su Juo bendrauti.

i i^Zuzana stovėjo pasilenku
si priesz broli, žiuredatna in jo 
veidą savo skaiseziomis aki
mis. ■ s

— Jei tik iszdiysiu, asz dar 
Jam pasakysiu:

likimas jau isz- jis tiki, sustiprink 
ma!

4 i Vieszpatie, 
jo tikeji-

prie dailiai 
kambario,

ji buVo jau 
Siauru1 korido- 

artinosi
i szj) noszt < > s vecz i 11
kaip isznetycziu ji sutiko Ma
rija. Zuzana paraudo. Mat, Ma
rija dėvėjo szydu, kuri Zuzana 
jai buvo padovanojusi per Si
mono puota. Marija linksmu 
veidu apkabino viesznia.

— Dabar asz
ginusias diėnas,

Sziomis dienomis asz

J

J

gyventi 'Ininiin-
— sako ji. Zu-

zanai.
noriu prisiminti brangiausias 
man praeities valandėlės. Ir 
nuo to laiko kai asz nusiėmiau 
gedu los szyda su džiaugsmu 
asz užsidėjau tavaji szj’da, ku
rio ikisziol negaliu padėt, taip 
jis man malonus! Morta pasa
kojo Vieszpacziui, kada tu man 
ji esi paaukojus ir Jis atsake 

p ra n a sz i nga i s žod ž i a i s:
“Asz gi ant josios galvos uždė
siu linksmybes vainiku.”

—Kaip Jis genis! sznabžde-
Bet Jis

.\uo

♦ •

ja«

Ar tu ne-

sunaudoti žu-
*• 

duku pieno arba piėno ir van* 
dens reikia vartoti viena puo* 
duka sukapotu bulviu, viena 
švara žuvies ir keturis kreke
rius. Cibuliai arba riebumas 
nuo sūdytos kiaulienos pasko- 
nina zupe. Galima- vartoti ma
žiaus žuvies. Pirmiaus reikia 

ir bulves piene ir
vandenyje, iszimk visus žuvies 
kaulus ir pridek miltus. Kre
kerius indeti paskiausia.

Kiti gardės, panaszus val
giai pagaminti vartojant vie
ton szvježios žuvies sūdyta 
treška arba džiovintos jautie
nos. Kitos daržovių sriubos*pa* 
gamintos isz szabalbonu, su
pjaustytu morkvu ir kitu dar- 

—F.L.I.S.

szvježios
-r

žbviu vieton žuvies. (I
t*« .jb

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.
Asz parduoda farmas. Esmių ežia 

pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Tūriu laisnua | 
pardavimu farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu. ' Teipgi turiu daug nauju- 
nciszdirbtu farmu. 
adreso.

> e •

Netikėk likusei namieje paezei 
Ka darai, darykie slapczei;

Netikėk sznn palavoneje 
O kumelei kelionėje.

Szuo in krūmus nubėgs los, 
Nubėgsi, rasi varle, o tave 

suvilios; 
Pfiriszk kumeliu, jeigu sustosi, 

Ba pabėgs, tada, pckszczias 
lapsnosi.

Da prie bobų sugryžsziu, 
Ilgiau apie jaises pakalbėsiu
Boba už gero ir narsaus Vyro, 

Tai kaip už muro, 
() už lėto ir žioplio. 

Kaip už blekio. 
davadno vyro, boba ne 

bogs niekada,
Bus del jojo prilauki visada, 

Boba turi savo vyro klausyti 
Kaip peluke malszei tūnoti.
Jeigu katras apsiporuos su 

jauna, 
Tai to negana,

Kad apie jaja tupinet 
Bucziuot ir mylėt;

Jeigu teip darysite, 
Tai moterelia tuo paganysite, 

Juk turite jaja mylėti kaip 
duszia,

O krėskite kaip gruszia.
Padekime: apsipaeziuoje ko

kis 'žio plis, 
Tiesiog pasakius kvailys, 

Mergina nepaiso, .bilo vyras, 
Kad ir kvailas,

Ba kad ir kelmas merginos 
užsinorėtu, 

Ta i tuo jaus gautu.
Darbszi paeziule — ne yra 

y ka sakyti,
t Užsimano burdingierius lai- 

• * kyli,
Paima net kelis;

Bus vyreli laimikis, 
e L^ip kožnas užmokės,

* Tai 'savo pinigu turės, 
Linksiria gaspadine nuolat 

aižena, 
Munszaine nuo ryto lyg va

karo gabena.
• ' a * •

b

Toji Oklahoma, 
Tliijtikva Sėdoįria,*

! Vįsękįiės*-bėdos iiUolatės, 
Be paliovos.

Bobeles ir merginos tauhojesi, 
t 
i

1

y

Antanas Macunas, 
K. 1, Box 51.

Kreipkitės ant 
Sep 2 

r

Irons, Mich. 4
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1ROYAL MAIL .
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO’* “ORCA**

Tie laivai yra nauji Ir moder- 
niazki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodama* 
ant baltai uždengtu stalu. Szel-* : 
minios, moteres ir vaikai gauna j * 
specials patarnavime. S-

ROYAL MAU STEAM i
PACKET COMPACT. “ T 

N Breadimy, • Mew Tert. I
arba pita vHMffhw <1

II
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jo ntilžiugus Zuzana, 
turbutnežinojo, kad nuo to lai
ko asz tave pamylau.

— Jis tai žinojo!
tiki, kad Jis visa sįinoT klausė
szypsodamosi Marija. J uk J is 
mėne isztrauke isz purvu ir tu 
pirmutine manės pasigailėjai!

—Kasžin ar asz nogaleeziau 
su Juo pasimatyti? bailiai pa
klauso Zuzana. Gamalielis lie
pė man Jam szita pasakyti. 
Tai labaiisvarbus dalykas! Bro 
lis norėtu, kad asz Jam vienam 
tai praneseziau.

lir ||

ii< •oil

'1
J

■'I

i

H. ’
Minios ejnancziuju isz Jeru- 

vis didėjo. 
Tai buvo nuolatinis ėjimas in- 
sitikinusiuju ir prieszu, o 
ypacz tu, kurie visu kuo indo- 
maujasi. Invykio nepaprastu
mas iszjudino net tuos.susnu- 
delius, kurie maža kuo tesirū
pina. Prikėlimo stebuklas Jė
zaus vardui toike kažkoki ne
gamtini bruožą. Žnlones stebė
damiesi ir su baime Jo varda 
minėjo. Tas rcisžkinys dar la
biau didino to vardo garbe ir 
lenke priesz ji nepastovia žmo
nių siela. ’

— Tai Kristus! Taf'Mesijas! 
dažnai girdėjosi szukavimas 
kėliaujaneziuju būriuose.

Tecziaus tai nebuvo.galutine 
pergale. Karsztasai’žmonių ti
kėjimas galėjo lygiu greituuin 
isznykti kijip^. buvo atsiradęs. 
Tai buvo spindules apszvie- 
czi&s vien mal’iu pavirszi, bet 
anaiptol nepasiekiąs tamsid 
yande n s gelmių; Ir^ t i k -reikėjo 
tamsesnio debesies,^ kad. tas 
Spindulys galėtu paskęsti sze- 
ėzelyjo. 3 \

'Zuzana visiszkai

isz juju nagu, 
kalbėjo Gamalielis. Asz esu pa- žales in Betanija 
sižadejee ji perspėti apie gre- 

Visa Jeruzale siunti pavoju ir, reikalui iszti- 
esu pasiryžęs.

Dabar lieka vien tai invykinti. 
Tas kersztas jo'nepasieks. Juk 
Tetrarka Pilypas yra garnį isz- 
mintingas ir žmoniszkas kuni
gai ksztra. Jėzus

apie ste-

prie Jo 
jam buvo 

klausymas,
‘ Kas

tas vra su 
. Lozorius gi szirdin- 

“Mokvto- 
tai jums tie žodžiai buvo 

taikinta. Jėzus in jus žiuri”.
Isztiesu. Jėzus in mane ta ma
no szirdinga prijautimą jojo 
darbams...

Tuotarpu staiga i nėjo Niko
demas visas neramus.

— Ar tu girdėjai
bukta? suszuko Gamalielis.

— Ak tas stebuklas Kas apie 
ji negirdėjo!
vien apie stebuklą kalba. Mies
te nepaprastas sujudimas. Vi
si insikarszcziave szaukia: Me
sijas! Mesijas! Mes atradome 
Mesiją! Visa Jeruzale, ir proto 
netekusi, bėga in Betanija. Bet 
del to stebuklo asz lygiai nery- 
mauju, kaip ir del jojo pasek
mių.

— O kas gi atsitiko? susirū
pino Gamalielis.

— Ėt! Tris kartus asz buvau 
tavęs, mokytojau 
neradau,
mas. Sziuiidien ant greitųjų 
buvo suszauktas Sanhedrinas. 
Tu nedalyvavai. Bot tu gerai 
žinai parizoju užsikirtima! Jie 
irgi-žinojo, kad Lozorius buvo 
tavo mokinys, todėl jie spėjo, 
kad už Lozoriaus prikėlimą tu 
birai labiau palinkės in Jėzaus 
puse. Užtat jie ir apsiėjo be ta- 

Tėn buvo visi susirinko;- 
net Sadukėjai dalyvavo dide
liame sknioziirje. Kilo didžiulis 
trukszmas. Ta pouiszkoji kuni
gija karszcziavOsi:

jeszkoti: ir 
aiszkino Nikode- 

ant

ir
«* o

ves.

4 i Visi bėga 
paskui ji. Jėi mes juos taip pa- « i • a « «• < 4 -v*iiksimb, hivyks sukilimas.

kus, ir gelbėti

gales ramiai 
gyventi jo Iturejojc. Asz žinau 
kad jeigu Jėzus te pabus me
tus, kitira, o gal ir keliu mene-> 
siu užteks, — o žydu kersztas 
turės atauszti. Žmones turės 
pakitėti. Reikalas mus verezia 
taip elgtis. Juk Jėzus yra vi
sai jaunutis, gulrdar palūkėti, 
Tik reikia jis perspėti...

— Bet tu. atsimink, kad da
bar* Nazareto Jėzus y Va kuolo- 
blausiai tekamas, pertraukebiausuįt’,'^sekamas,
Nikodemas^! Sžnipn visur pil
nai. Jeigu jie susektu, kad ku
ris nors mudviejų turi arti
mesniu santykiu su Jėzumi, 
tai jie gali netik ka mudu pra
dėti i persekiot, bet ir* su Jėzu
mi jie. pasiskubintu apsidirbti.

— Mes galime lengvai ji per
spėti Lozoriui tarpinykaujant. 
A rba pala, mes dar geriau1 pa* 
darysime. Teguj Zuzana ? nneis

Tr pas Morta ir su Marija ir pusi-
* t /

I

I •

t

Ozelyje.
^Zuzana visiszkai nemėgo 

inaiszytis tarp tuju Ininiu- ir 
idaiusytisiju aiszkinimu. Tat ji
ftet' brolio < pa tarimams įprie*

Tolinus bus.
,.r

kas Sereda,

I

I
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AQUITANIA i

CUNARD
IN LIETUVA ,

Trumpiausiu laiku,
3 Ttėjais Ekspreso Laivais
BERENGARIA

MAURITANIA’"
Per Oherbourga ar Southamptona.

Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuotl neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grįžti in Amerika ne
atsižvelgiant in kyota.

■ . i ■ >

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines

»*

t

1 ’ ’-fH

i
|

isz Lietuvos,' tai Mfetas užsakykite
Musu-ofisas Lietuvoje'

suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi *
dabar. MusU' ofisas Lietuvoje

Itreczios kUsos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas 'ir maistas. Apie 
dauginas informacijos:'klauskite
pato vietinius agentus arba nuo:

B
CUNARD LINE 

2S'B*oa'dwajr?;<") 
N4w York 
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Ik ^^altovės.

Už plauku' rodžio josi, 
Ii” tai‘nuo ryto, 

Ant vidurio st ryto;
Basos; be. andaroktr,.

Vieniukitaitduoda. su knloku

i

Stuuge ir kauke, 
, Kol paliciAona nepaszauke.

Tas in koza nugabena,? 
Tada tilo pasibaigė vaina;

j

Aid rytojaus kasztus atžmbka, 
Bėgdamos namon? džikh szoka.

KELIAUK IN LIETUVA 
IR I8Z LIETUVOS 

VISADA PER
G J. BARTASZIAUS

AGENTŪRA
i ■ 1 rr- -wn

Jis parduodu Laivakortes ne tik 
isz Now Yorko ir Bostono, bet Ir 
Isz visu kitu Amerikos J

Xaip tai isz Philadelphia, Montreal J 
Portland ir Halifax. f?

z Taipgi pasiuneria 
pinigus in visas 

>žalis pigiau negu 
Jdti. Iszvažittūjan- 

J ežiams in Lietuva 
• ar'kitur parūpina 
'JPasportus, padaro 
)Affidavitus. ir at- 
•^akaneziai priren
giu in kelione., Parduoda vietinius 
►Money1 Orderius ir International C- 
>Trhvclors Czokius. Tie Czekiai 2 
[yra geri po visa pasauli. Kėliau- C 
> niūkus pasitinka ant'stoeziu New > 
: Ydrke, suteikia nakvynes už pri- c 
įeinama' preke. Reikalauk laivu* >

h 3 

N

b A .

Portu,'

fJcoHcs, paminėdamas isz kur ar 
<įh kur. nori-važiuoti?

? George Ji Bartaszius
J 498 WASHINGTON, ST.
J NEW YORK; K. Y

m kur, nori* važiuoti J 
n : „ M " ii '
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Isz Shenandoah, Pa.
•— Petnyežioje pripuola szv. 

Antano isz Padvos.
— Nedėliojo Szventos Traį- 

ces — Velykine baigėsi.
— Nors laikraszczei lan

kei prasergsti žmonis 
šokiu apgaviku, bet tamsune- 
liai vis tiki in juos ir gana.

A. t A.
Aptiekorius L. M. KAZUNAS

Seredoje 3:25 Ju-po piet, 
niaus 11 diena Ashlando ligon- 

szi svietą pla- 
czei žinomas Lukoszius M. Ka-
znnas

nuo vi- būtoje, apleido

SAULE,’ bpIJHHH
Iii U; j

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

. 11 I

Laidojo grabo-

Į Ilin I **Į**U|>!■>11 li m HRH IPIUMI n I *   III

Didžituna ežia

mi-

—111""     linini, mI ? ' ■ I 1 u pt 
tapo pagauti, 
aitganezio lietuviszko jaunimo, 
matydami gyvuliszkus pasiel
gimus savo tėvu, matydami ju 
molynas nosis ir iszbliurusins 
veidus, gėdisi savo tautos ir 
kalbos, gėdisi tėvu ir iszeina 

Tik keletas anga pado- 
Tevai gi isz savo puses, 

matydami iszdykumaJ“ savo 
vaiku, neturi spėkų juofl pamo
kinti, nes reikia lakti skysti
mą, isz kurio vieni susikrauha 
turtus, o kiti paleidžiami kaip 
gimė.

-ii- Ci Ruffles, Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS 
n , . T~ , .

14

Padaro atsakanti ir gera darba 
už priimama preke.

Hr inveda visokias paipas, Pa
taiso stogus, inveda sziluma 
in namus ir t.t Kreipkitės pas 
jin o busite užganėdinti.
818 E Centre St. Mahanoy City

——____
jos kapiniu, minios žmonių gat 
vėso susirinko. Lydėjo apie 50 
automobiliu, 
rius J. Garszva.

Sekantieji Lietuvei
Juozas Mickus, 277Grand

St. Mire Birželio 8 d.
Cecilia Lukosziunas, 214 No.

6th St. Mire Birželio 7 d.
Viktoras Bagdonas, 51 me

tu, gyv. 406■ W. 50th St., New 
Yorke, mire Birzeio 8 d.

Jonas Czcrnius,

re: Pa taiso

9vėjais, 
riai.

apgyventa I tai i jonais, 
svetaine turi, bet V Trindamas su Ruffles 3

I
iszdykuma*

Rilton, Pa. — Musu mieste
lis yra nedidelis. Yra czion tik 
viena anglių kasykla kuri už
laiko apie 114 szeimynu. Dau
giaaše
‘kurie savo 
lietuviu randasi vos viena szoi- 
myna.

Czionnis anglekasiai ne turi 
todėl nuo 2 dienos 

Juniaus operatoriai 
mokesti ant 24 
daug atsilieps ant darbininku. 
Kasiklos dirba tiktai po ketu- 
res dienas ant sanvaites.

apftiėkbk 
aprūpintais 

pėr 
Ashlando ku-

Ši
Ana diena Mare Czupek isz Shenandoah, 

-Mk Trentono peczes ejdama pro bažnytinėms
jį szali sztoro ant W. Centre uly- 
BJ ežios kuriame radosi cigonisz- 

ka burtininke, likos pakviesta
į inejti in vidų. Cigonka pasakė 

bus už- 
o jįjį isz-

v v ra s» jai buk josios
9 musztas kasyklosią 
. ejs isz proto jeigu* jai ne duos
* visus pinigus kokius

Kvailiuke isztrauke isz banko 
3000 doleriu, padavę cigonkai 
idant praszalintu nuo juju bai
sia nelaime, bet cigonka pirma 
prasiszalino. Pabudus isz savo 
kvailybes pranesze apie tai po
licijai, kuri dabar jeszko burti
ninkes kuri iszleke isz miesto 
su pinigais. Jeigu kvailei nesi- 

gefai kad
burtininkai ir 

turi brangei

locnininkas
Pa.,
a pejgoms

kun. Brogen isz
ris teipgi atlaike miszes ant in
tencijos pasveikimo, bet nela
ba mirtis neturėjo mielaszir- 
dystes pasiimdama savo auka.

Velionis sirgo dantų liga, 
priek tam

turi, sveikatos mažai galėjo vaiksz- 
eziot, o keli menesei sužeido 
žanda puldamas ant balusi ra
do ir nuo to laiko pradėjo nu- 
puolinet daugiau 
tos.

sirgo dantų liga 
būdamas

menesei

silpnos

junijos,
sumažino

procento kas

*

F i,

26 metu 
g*yv. 1531 So. Boulevard, Bran-

J

xe. M irė Birželio 8 d.
♦Justinas Zelldomo, 70 metu,

duoda mokytis, tai 
juos pamokina 
apgavikai už ka 
mokėti už mokslą.

— Szimet High School už
baigs mokslą su augszeziausia 
garbe Emilije P. Juszkevicziu- 
te, musu tautieti*, duktė Jurgio 
Juszkevieziaus, 226 E. Centre 
ulyczios. Po vakariju mano in- 
žengti in daktariszka universi
tetą. Garbe jai ir tėvams.

Valangeviczia
Barre atlankė

ofisą. Jisai vra dele

ant sveika-
Ant galo likos nuvežtas in 

Ashlando ligonbuti, 
tarai su
duliu persitikrino buk žandas 
buvo sutrukęs.
racijt
žast ies
diena ėjo
Seredoje.

Velionis turėjo apie 53 me
tus, gimė Biržų kaime, Kauno 
apsk ri ties

ir gimnazine 
pribuvo in 
in r..:':...

kur dak-
pagialba eksrei spin-

Brooklyn, N. Y. 
7 d. laivu “ 
vo Lietuvon 
kun. S. Remeika. Kadangi jis 
yra “Drobes” 
rys, todėl kiti nariai jau buvo 
surengė iszleistuvcs pas

Birželio 
iszkelia-Majestic” 

pasisveeziuoti

gyv. 23 Little St.
Vincas Stuperis, 

gyveno 327 Rodney 
Birzeio 7 dl.

Audrius Malkelis, 
Mire Birželio 7 d. —

41 metu, 
St. Mire

40 motu.
“V ”

•? •)

Padaryta ope- 
Juniaus, 
silpnos sveikatos 

menk vn

be t isz prie- 
kas 

mirdamas

isz
• Petras
- Wilkes 

Saules

Bendroves na-

NAMAI TĄMAQUA GREIT 
PARSIDUODA.

“Saules”
gatas in Seimą Kataliku Susi
vienijimo, kuris atsibuna She- 
nadori.

— Szioj apielinkeje lanko
si Stasis Brenkeviczia isz Far
mington, Ill. ir Adomas Ali- 
szauckas isz West Frankfort, 
Ill. Abudu atvažiavo in ezio- 
nais darbo jeszkoti nes IIlino
jaus steite minksztu augliu ka
syklos darbai vra visai susto
ja-

— Sekantieji pirko auto
mobilius nuo agento A/J. Szu- 
kaiezio: Juozas Matulaitis ir 
Antanas Kareiva pirko Over
land Sedan automobilius; Mi
kas Szevonis ir Konst. Grigo
nis pirko Willys Knight auto- 
iRolnlius.

— Seredos ryta likos surisz- 
<*s Jurgis

p. Mararieta Kli-
tas mazgu mot e rys t 
Balonin su 
mavic^iute.

V’i k tora s Lapinskas, 
musu sztorninkas važiuodamas 
automobiliu, apsiverti* artimo
je Kolso, bet ant giluko apsi
saugojo sužeidimu. Automobi
lius likos mažai apdaužytas.

Didžiai yra pagarsėjusi 
Lietuviu Diena kurios atsibu
vo isz skaitliaus devvnios Lake 
Side Parke. Sziuos metus ma
noma kad invyks dar pasek- 
mingesne, nes tikimės kad ir 
tos kolonijos kurios mažiau 
dirbo, ar visai n ed aside jo 
Ežiuos metus visi su draugisz- 

Taigi yra 
kvie’cziami visos apylinkes 
draugijų delegatai in suvažia
vimą kuris invyks Nodelioj 15 

ĮA d. Birželio 1924 mete 3czia vai. 
Mahanoy City, Pa., 

szv. Juozapo parapijos mokyk
loj 500 W. Mahanoy St. Suva
žiavimas yra szaukiamas tiks
lu aptarimu rengimo lotos Lie
tuviu dienos ir iszrinkimu sziu 
metu rengimo komisijos. Dele
gatai kurie atvyks privalo tu
rėti draugijų 
mandatus.

Nuoszirdžiai kyieczia 
apylinkes draugijas daly va il
tie.

Buvusi devintos Lietuviu 
Dienos Valdyba.

.7 ANT PARDAVIMO

»

a

e

kurnu iszvien veiks.
visos

po pietų

paliudijimus

visos

i
Du namai ant 1020 E. Pine 

Mahanov Avė. 
Locninin- 

kas iszvažuoja in kita miestą. 
'Atsi'szaukite ant adreso

T. Kvedera 
1021 E. Pine St. 
Mahanoy City, Pa.

St., ir 1021 K. 
parsiduoda pigiai.

• **

. Baigė mokslus Kau- 
Mintantoje, 

i Amerika 1893 mete 
Ball iniore 

uosi moksle
pasekmingai egzaminą ant ap- 
1 iekoriaus
aptiek a S? 
vėliaus uždejt

IIP

kur tolinus lavi- 
ant galo užbaigė

, atidarvdamas savo 
cenadorije4898 mete, 

> aptieka Maha- 
nojui 19(l(> mete. Buvo 
metus su Regina, dukteria a.a.

uždetojaus 
ket- 

Povyla, 
dukteria

“Ole
ka” — tai yra Simpkinso kote
ly, Bensonhurste.
apie 50 svecziu.

— Garsi Onos Buzzienes 
(Buzz) byla staigu vėl tapo at
naujinta ir perduoda in Court 
of Appeals. Szi iszta ule jusi lie
tuvaite labai prasidžiugo, vil
damosi, kad naujas teismas ja 
paliuosuos nuo 
mes, kurios jau 
Sing kalėjime.

Buzziene
mirt in už nužudymą savo su
gulovo, turtingo 
kontraktoriaus, 
d ori o.

J > Dalyvavo

mirties baus- 
i lauke Sing

buvo pasmerkta

New Yorke
Eredo Scbnei-

vedos 23

I). 'f. Boczkausko, 
susilaukdami 

Leoną, 
viena

Saules ’
vai k u:

i r

I $

virta
Klemensą
Milda. Paliko ezionais Ameri-

l’žubulienia Mi- 
nnesoloje, pusbrolius Brookly- 

1 Ilinojuje, ir szvogerius

ko pusseserių

aukaudamas 
užmanymu pagal 

malszaus budo

visu, turėdamas

— Sekanti lietuvei vedasi: 
Kazys Kundrotas, 16 Conso- 

lyea St., su Ona Smalakys, 287 
Bedford Ave.

Jonas Gramas, 177 Fien 
Eyck St., su Ila'deline Stein- 
macher, 255 K i ugi a nd Avė.

Robert Jameson, 
Petronėlė Vaieze-

liunas 8891 — 17th St.
— Birželio 7 d. i n vyk o lai

dotuves tragingai žuvusio jau
no lietuvio,
30 metu, gyv. 24 Little St. Ji- 

doku darbininkas, 
kur dirbant Birželio 3 d. iszti- 
ko ji nelaime ir tapo pritrenk- 

Trumpai pagyvenęs, ne
laimingas pasimirė ligoninėje.

Vežant velioni ant Kalvari-

Gramas, 
su

81 st St., su

sai buvo

tas.

1751

♦Juozo Verkeczio,

Rochester, N. Y. — Pas mus 
buna ir tokiu kurjezu.
gatve pleszikas pašto kelia lie
tuviui, Juozui Velykini, ir pri- 
kiszes revolveri liepe pakelti 
rankas aiigsztyn. Szis atsake: 
nekelsiu. Tas antra syki reika
lavo pakelti, szis atsake: “Ran 
ku nekelsiu. Bet jei tu nori ma
no kiszenes apknityti, tai vely 
eikim kavos iszgeVti. ” Pleszi- 

“Isz-
eikim kavos iszgeVti.

Kinąnt

j

k a s a ps i mis lines • atsa ke: 
tikro, asz noriu’Valgyti.” Ta
da drąsus lietuvis 
rankom ]
valgyklon ir papirkes>syalgyti

tuszcziom
paemCjl ji/ nusivedė

pavalgydino, paskui pasakė: 
“Tu pasikėsinai aut mano gy- 

pavaiszi- 
’ Taip ir pOrsiskyre.

vasties, o asz tave 
nau. ’

Worcester, Mass. — Czia bu
vo prapuolus lietuvaite Maro 
Dusevicziute, 11-kos 
gaite. Bet dabar susirado: pa
sakoja, buk ja kokia ten mote
ris buvo nusivežusi in Milville, 
su ja pasibevijusi ir gražinusi 
namo. Spėjama, kad tai bevai
ke moteris, norėjusi pasi
džiaugti svetimu kūdikiu.

m. mer-

Burlington, N. J. — Szitame 
17-kos myliu nuo Philadelphi- 
jos miestely esama apie 30 szei 
mynu lietuviu, bet pažiurėjus 
in ju tautini ir doros stovi, 
reikia verkti. Treezia dalis ju 
užsiima slaptu degtines vary
mu (taip žmones pasakoja) ir 
pernai sumokėję valdžiai arti 
$4,000 pabaudomis, kuomet

Todėl pikite dabar ir sueze- 
dinkite pinigo, nes namai ku
rias dar stato 
ginus.

dar

dasztuos dau- 
Asz turiu ant pardavi- 

keleta nauju namu, 
tris po $4,500, viena už $5,500, 
viena už $6,000, ir keturis po 
$7,500. Teipgi turiu keletą se
nu namu ant pardavimo, (t.49 

M. V. Wolfe, Vilkaitis 
336 Arlington St.

Telephones 193 J.
Tamaqua, Pa.

n io

4 Reading
I i m1 *

k

? Nedeline Ekskurcija in
C IN

NEW YORKA
<15 JUNIAUS IR 13 JULY

... 12:01
... 12:10

Speciali* Ekakurainis Treina*
Isz Ryte

Shamokin . .
Mt. Carinei
Ashland .............................. 12:47
Girardville ......................... 12:55
Shepandoah......................... 12:35
Mahanoy City....................... 1:16
Tamaqua ................................ 1:45
New Yorke (Liberty St) . . 6:35 
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40

.GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
vakara in virsz-minetas stacijas.

IN TEN IR
ADGALIOS$4.00

> Ant Readingo Geležinkelio S

l
I
A nitfujirn ja k U r i,ij pieisKimų L1VK 

(nuirti t Juo daugiau Jų h kn/u>1o, juo

«»
I 
f
|) tai praAaUnn.

I
K

IMringi riciskminK Lnuk.
Nleitl, niežti visą dieną — jys net 

Mebhtty 1# kur tų pleiskanų tiek

dauginu plehkiini; (Apuoki is jusy gal
vos, i 
malonumo kiekvienam arti jų* e^an* 
(’iarn, ir vis neapsakomai niežti I

Ruffles -
Ruffle 

galvos odai ir plaukams, 
pkdwka n ų naikintojas 
pasekmėmis.

BUterAla Jūsų drabužius, d iro ne- (I

1(
8

tonikų 
\Tiie* yra X 
puikiomis (I

V Ir tame nėra jokios pn slapti pa. A 
Ruffle* yra sudarytas gabių (r patv- H

Ję rusių kemikų, kurie (Mirim formula

i
Pamėginkit bonką ! lt rink i t tnijnitj f| 

■ t u?ivn rrtilvriaa /win LdM.linfl

i yra l
Ruffhs yru

BU ]

A Tumų KemiKij, Kurie lormuią zg
|l rtpetdnllnl paskirtų Minaikinirmif pleirt- W 
4.X l*11 ’1 M L ■1 darbą.

1
Ruffle*
apie per salvaltę laiko. O kuomet 
pleiskanos jau Išnyks, tuomet naudo-

kanų perų — ir
ą Auna ik

atlieka savo

Į apie
j savo galvm <>df) kasdien 

per saivalte laiko.

kito karts nuo karto Ir pleiskanos Jtjs ui
t* daugiau nlę^uomel nekankina! Tik /g
r 65c. už bonkq. Galima gauti aptiekosc. y
I]
I
K

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

CHAS. S. PARMLEY 
Rea 1 Estate Agent. Notary Public

KAZUNO

GUMBO-KŪRA
Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutino ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietoviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptiekoje.
Parsiduoda mažam ir dideliam 

pakelije po 35c. ir 75c., per paczta 
reikia dadet ant mažo pakuczio 6c. 
o ant didelio 10c.
Teipgi importuojamo isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis,
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykite o aplaikysite 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS, 
38 SOUTH JARDIN STREET 

SHENANDOAH, PA.

laszu, aliejaus ir t.t.

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

a

Po sunkaus
dienos
darbo

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvees

VIS1 TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI YRA BAISIAI
NURAŠKYTI IR SUSTYRE.

No bandyk juos priverstinai manksytl, Ir traukyti, tuoml dar dau- 
Patlkck daugeliui tukstanczlul tautioczlu Ir

Praszallnk Rustjrlma

glaufl juon nukankysl.
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

sutaiko Jiems taip puikia Ir greita pagelba.
Balaamu amagial trydamaa auskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prislusk mums 35c., Ir 5c. • už pasiuntimą, mes tuo jaus 
Iszsluslm buteliuką Baisumo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centre SU Shenandoah, Fa.

J<įlgu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu A

ne ir
Boczkanskus Mahanojujc.

Prigulėjo prie S. L. A. ir Lie
tuvos .sunii draiigyscziu.

A. a. Kazunas daug darbsza- 
vo del lįibo lietuvystes, buvo 
geras tautietis 
ant visokiu
iszgale; buvo 
žmogus puikus kalbėtojas, pri
laukus del 
daugeli prieteliu. Stengėsi pa
lengvint sopulius kitu per savo 
aptiekoriszka žinysta lankei 
snszelpdamas 
bet ir gyduolėms.

Nulindo Szenadorieeziai 
visa aplinkine 
apleidima szio svieto žmogaus, 
kuris da buvo 
tik del savo nuliudusios szei- 
myneles, bet visiems savo tau- 
tiecziams ir visuomenei.

Laidotuves atsibus Paneile- 
lije su bažnytinėms apejgoms 
ant kuriu vra užkviecziami vi- 
si gimines, prieteliai ir pažys
tami, atiduoti paskutini patar
navimu ir palydėjimu 
kut inio 
kosziaus.

Lai ilsisi 
atlikimui savo 
szio'svieto, amžinam atsilsi.

žinvsta
tik rodomisne

ir
per teip greita

naudingas ne

atsilsiu
ant pas- 

velionio Lu

a. a. Lukoszius po 
užduoties ant

GRAIKISZKI KAREIVIAI PRISIEGE ANT ISZTIKIMYBES.
Buvusieji Graikiszld kareiviai kurie

151

t

u

A 4’

Buvusieji Graikiszld kareiviai kurie draugavo kitados 
karaliui Jurgiui, dabar sudėjo risiega del Graikiszkos repub- 
likos. Ne tik kareivąi priėmė prisiega, bet ir visokį virszinin 
kai.

Apsukrus Vincukas.

i
i

IMMMI

—wi
I* — B

g— s

©
19

Jonas Rakauckas 
važiuodami 

isz Mahanojaus Nedelos diena
Vincas Navickas,

ir

juju automobilius paslydo, ka
da norėjo pasukt isz kelio ki
tam automobiliui, trenkdami 
in anglini kara stovinti arti 
Staniklio plento. Automobilius 
panesze bledes kaipo ir važiuo
tojai.

Vincukui buvo savo motinos 
griežtai insakyta neiti maudy
tis ežeran. Ir ji žiurėjo, kad jis 
klausytu, nes bijojo, kad vai
kutis nenuskenstu. Bet viena 
diena ji Vincuką nužiūrėjo.

’ — Vincuk, 
szlapios.
vandenyje ?
‘— Taip, mamyte, asz buvau, 

kad iszgelbejus Minku Kaziu
ku.

— A, mano
tai tu szokai paskui ji in van
deni! •
u — Ne, mamyte. Asz inszokau 
pirma jo, kad jau bueziau van
denyje pirma negu jis’prades 
skensti...

0VERLAND
AUTOMOBILIUS

tavo drapanėlės 
Bene tik vėl buvai
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MALT SYRUPJ MALT SVI
Unijos 

Padirbtas
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— Jonas 
isz Konertonon 
nudurtas peiliu 
rankas laike susikivirčzMiinb^ 
Kas ji supjaustė tai ne nori iž- 
duoti. Jonas guli Ashlando Ji- 
gonbuteje.

— Važiuodamas ant motor 
eiklaus per William Penn, Al
bertas Luckus, gyvenantis po 
12 S. Bowers ulyczios, susidū
rė su automobilium aplankyda
mas gana-skaudžius žai’dulius. 
Automobilistas valiavo pasze- 
lusia ir tuojau s dingo isz akiu. 
Luckus gydosi namie.

Blekeneviczius 
peczėš’1 likos 
in ptjėfcibk* Į u

Geriausias automobilius 
jo preke. Turi garsinga Triplex 
springsus ir kitokius gerus da
lykus. Pirkite dabar nes preke 
gal pabrangtu

A. J. Szukaitis 
800-802 E. Mahanoy St.,

Mahanoy City, Pa.
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gerasai sūneli!

* Mirusieji sudrutina mei
le gyvųjų.

Jeigu mirtis tau iszrodo 
baisi, tai kalte tame yra tavo.

Uckloje_ran<lasi.Įln«£,ge-, 
ru užmanymu ir volįnimu.

* Apjuodinanti žodžoi, kor
ta arsziau už peili.
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ANT PARDAVIMO

Buczerne ir groseriu sztoras 
Mahanoy City, z gęroj vietoj. 
Biznis gerai iszdirbtas^ Prięr, 
žastis pardavimo turiu apleisti 
miestą. Kreipkitės in ‘Saules’
ofisą. (t.49)

WILLYS KNIGHT 
AUTOMOBILIUS

Lengviausiai apvaldomas au
tomobilius pasaulije; Jo inži- 
nas pasigerina su naudojimu.

A. J. Szukaitiš4'*^-”* 
800-802 E. Mahanoy St

Mahanoy City, Pa.
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Kaina 35c. 
aptiekoaa
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Jie net prašo daugiklis! 
r ' * j‘ 
^ali kalbėti, tuomet 
jiiOHh—tik pastebėk i t 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką

Kūdikiai mėgsta jį!

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne- 
tų akys L-7-— -I 

alp Jie užsidega
kolba ui

BAMBINO
Jreg. 8. V. Pat Biure.

ParteMklt Jų pMtango nuryti filtę ska
niausi vidurių paliuosuotojų, kokia tik

Ireff. 8. V. Pat. Biure.

niautrj viduriu paliuonuotojų, kokis tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lenfirviausis, vienok veikla pastkminriau* 
šiai I Motinos—jus netinote to smarumo 

‘imą ir ūbi- 
, ___________jute Bambino,

__ ___ ____ Is pasidaro neramiu, auer- 
jrdntu, piktu—tai yra tikri tekiai vidurių 
užkietėjimo, Miegok Aiųnakt ramiai, nes su 
auAtan^iu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kaisavo darbą 
Ir atliks gvrail (

F. AD. RICHTER & CO.
104*114 So. 4th St.

Jausti malonumą, pasitikėji 
ganėdiniinų, jei jų* nenaudoj 
kuomet kūdiki

užkietėjimo, Miegok Aiųnakt ramiai, nes bu

savo darbą
ir atliks irvrai i (

Brooklyn, N>

Pirkite Geriausi - “Buckeye” Geltono 
ir Juodo Baksukese.

Užganėdinimas Gvarantytas.
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Simon Fogel, Mahanoy City, Pa.
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Merchants Banking Trust Co. Banka
S Mahanoy City, Pa.
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3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu

pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa« 
dauginimu procento.
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