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Isz Amerikos
LIETUVIS BAISEI SUPLA
KĖ PAOZIA IR DUKTERIA 

PO TAM NUSIŽUDĖ.
Scranton, Pa. — Insiiit<‘s nuo 

munszaines, Jonas Gudaitis, 
užklupo ant savo paezios ir 
dvilekos metn dukreles, kurias 
baisei suplakė su stiklini}! vo- 
za Karbondalije, po tam per
pjovė gysla rankoje mirdamas 
nuo isztekimo kraujo.

Kada steitinei ir vietine pa
licije pribuvo in st ubą rado 
szmoteliiis kruvinu plauku aut 
grindų kuriuos isztrauke Gu
daitis isz paezios galvos, o Gu
daiti rado sėdinti negyva ant 
krėslo. Daktarai apžiurėjo su
žeista moteria ir dukteria, tvir
tindami buk iszsigydys 
žaiduliu.

Sztai vaisei pasiūtiszkos pro- 
hibicijos kuri paima daug au
kų panasziu budu.
KOŽNAS SUVALGĖ PO 167 
SVARUS MĖSOS 1923 METE.

Washington, D. C. 
valdžios raparta,
meta Amerikoniszki 
jai suvalgė po 167 svaru mėsos, 
nes tiek pripuolė ant kožnos 
galvos, arba 18^ bilijonu sva
ru. Isz to buvo daugiau kaip 
puse kiaulienos — suvirszum 
10 bilijonu svaru arba po 91 
svarus ant kožnos galvos. Pra
ejta meta jiaskliBiyJta ir sunau
dota net 81,532,622 kiaulių, ar
ba tiek, jog pasidarytu 21 ej- 
les isz New Yorko in San Pran
ciška, o svietą galima butu ap- 
juost su kiaulėms pusantro 
karty aplinkui.
PALAIDOJO, SUGRYŽO, 

BET JO NIEKAS 
NEPAŽINO.

42 anuku ir

ŽMOGUS 87 METU PALIKO 
46 ANUKUS.

Stevens Point, Mich. — Ke
turiolika vaiku,
18 praanuku paliko Oswin J. 
Smith, 87 metu 
Petnyczioje. Jisai su savo mo- 
teria buvo seniausi žmonis. 
ozionais, pergyvendami drauge 
65 metus. .Jojo motore turi 86 
metus ir turi da gera sveikata.
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mirties .Juozo

ft.

s®"B

nuo

PAPEROSAS PRIEŽASTE 
JOJO MIRTIES.

Meneola, L. I. — Paperosas 
buvo priežaste
Szpetovskio, 38 metu, žmogaus 
su paezia ir asztuoneta vaiku.

Szpetovsis važiavo dviems 
arklais ant jomarko isz Jericho 
in Mineola. Su vien}! ranka lai
ke vadeles o su kita jeszkojo 
paperosa. Paperosas jam isz- 
puole isz rankos, o idant ji pa
imli, patrankė smarkei ant va
deliu. Arkle! paszoko staigai 
isz vietos o Szpetovskis iszpuo- 
le isz vežimo tiesiog po ratais 
kurie perėjo jam per galva su- 
t eszk i n d a m i pa k a u sz i,
mirė ligonbuteje už keliu va
landų.
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— Pagal 
tai praejta 

gyvento-

Pa-

ŽYDAI UŽDĖS CHICAGA 
PALESTINOJE!

Chicago. — Apie užmanymo 
uždėjimo Zydiszko miesto
lestinoje, kuris kasztuos milijo
ną doleriu ir ketina būti užvar- 
dvtas “ 
garsino
S. M. Melamed. Miestas ketina 
Vuti pastatytas pa
koniszka plana del t uju Žydu, 

negali

diicago,” apie tai ap- 
Žydv vadas daktarai

apie tai ap-

giai Ameri-

iszkeliauti inkurie
Amerika.

O gal ir kelis milijonus 
pargabens in Palest imi kad

daryti bizni, 
miesto j<‘igu

4 I go-

Wenasha, Wis. — Laike 
avietines 'kares tėvams Urbono 
Bergero buvo praneszta buk 
juju sūnūs žuvo laike muszio 
Francijoi, valdže užklausė tė
vu ar nori sunu palaidoti Ame
rike ar Francijoi. Tėvai parei
kalavo k tina savo mylemo sū
naus, valdže prisiuntė in Ame
rika, tėvai parengė kariszkas 
laidotuves ir palaidojo ant vie
tiniu kapiniu, pastatydami pa
minklą ant kapo sūnaus. Už 
kokio laiko Skausmas szirdžiu 
sugijo ir žmonis pradėjo už- 

, mirszti apie žuvusi kareivi.
menesiai adgal

(st a loris) 
nepaprasta

Ana 
vietinis 
užbaigė 

st a la kuri

juM 
je v rėja i galėtu 
nes kas butu isz 
jame nebūtu gojų!

PADIRBO NEPAPRASTA 
STALA.

Mount Carmel, Pa. — 
diena R. B. Campbell, 
dailyde 
dirbti
pradėjo penfkiolika metu ad- 
gal. Stalo viražus turi 26 per 32 
colius ir randasi jame 10,082 
szmotelei medžio visokio didu
mo ir kolom, 
szmotelei

Sztai trys 9 

pas tėvus atėjo kokis tai nepa
žystamas žmogus. Po tarn vela 
juos atlankė da du kart, bet 
niekas jojo nepažino. Kada atė
jo trecziu kartu, apreiszke buk 
tai jisai yra juju neves žavias 
sūnūs, bet yra sveikas ir gy
vas, pristatydamas an to tik
rus davadus buk jisai yra tik
rai Urbonas.

Valdže prisiuntė lavona kito 
’ žmogaus, kuri tėvai palaidojo. 
Tokiu atsitikimu buvo daug

randasi 
Azijos, 

A f riko, Brazilijos, Meksiko ir 
Suv. Valstijų. Vienas turczius 
jam pasiūlė už ta stata penkis 
tukstanezius doleriu bet Camp
bell nepriėmė.

Stale 
medžio isz

laike kares.
PALIKO SAVO PRIETE- 

LIAMS $40,000.
New York. — Ana diena mi

re Arthuras Fowler, 33 metu, 
leuris buvo pardavėju apticko- 
je hotelije Waldorf. Nusiste
bėjo nemažai jojo prieteliai, 
kada advokatas atidarė pasku
tini jojo testamenta 
paliko sutaupyta 
$40,000 idant iszdalytu del sa
vo prioteliu, kurie jam buvo 
prilaukus už gyvasezio. Velio
nis neturėjo jokiu giminiu. 
Pribuvo isz Anglijos jaunu 
vaikinu, be skatiko, 
havo paezeduma surinko nema-
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kuriame 
turtą isz

bet per

vandeninei 
varo 
todėl

Ir ant vandens turi užlaikyti 
paraka.

Ant daugeliu upiu ir ežeru 
kada diena puiki 
bambildstai pasiūtiszkai
savo motorines valteles, 
palicije turi užlaikinet pared- 
ka idant užbėgi net nelaimes. 
Palicijantas stovi luoteleje ku
rioje randasi prasarga 
VitPM dnszines rinses. 9 9

ISZ VISU SZALIUKAUNE GELEŽINKELIO 
STOTIES GAISROS

Liepos 24 d. 9 vai. vakare 
kilo gaisras antrame stoties 
augszte. Gaisra pasisekė greit 
užgesinti. Nuostoliai nedideli. 
Gaisro priežastis dar neiszai- 
szkinta.
PRAGYVENIMAS 

VOJ PINGA.
Palyginus su prieszkari- 

niais laikais prekių kainos ma
tosi, 
brangumas, žymiai
Kas aiszkinama gero sziu me
tu derliaus perspektyvomis 
LIETUS LIJO PER 12
DIENU; RUGEI SUDYGO.

musu ko- 
Pas mus labai

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.
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IIRADO AUKSO IR SIDABRO 

ANT $7,000,000 PASKAN- 
DYTAM LAIVE.

London. — Laike kares 1917 
mete, Vokiszki submarinai 
paskandino arti Irlandijos di
deli Angliszką laiva “Lawren- 
tic” kuris gabeno in Amerikos 
bankus auksa ir sudabra ver
ties septynių milijonu szter- 
lingu. Per metus valdžios ne-
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BIB LIETU-

Minersville, Pa-f Praejta 
Ketverga mirė vėžio liga Mar
tinas Bendinskas, 56 metu am
žiaus palikdamas dideliam nu- 
liudimia paezia ir viena ve
dusia dukteria Veronika Am 
botiene isz 
viena broli
Mahanojui. Velionis paėjo isz 
Suvalkų gubernijos, Mariam- 

‘poles pavieto, Skersvalio kai
mo, pergyvendamas 
apie 40 mėty.

Vokiszki

■if:
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Hartford, Conn.. 
Jurgi Bendinska
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KAS TAI BUTU, JEIGU TAI BUTU ANT TIKRŲJŲ?
Jeigu Ini Imlu tikra dinainitine bomba, lai nepasiliktu
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LIJO

ne 
szmotelio isz szito kariszko tanko ne isz kareiviu kmie jnom 
valde; buvo tai tik dūmine bomba kuria numėto 
riszki areoplanai laike 
ler biuko, Staten Island, New Yoi ki*.

isz oro ka
manes’ru kurie atsibuvinejo ant Mil-

KOSCIUSZKAUS 
ATGABENS IN AMERIKA.

Philadelphia. — Lenkiszkas 
Zwiyzkas kuris laike savo sej- 
ma ezionais praėjusia sanvai- 
tia, paskyrė kamitota idant rū
pintųsi atgabenti szirdi Tadeu- 
szo Kosciuszkaus in Amerika 

mieste Plladelfi- 
Kosciuszkaus 
Raperzvilles 

mažėjui, Szvaicarijoj.
Košeiuszka gimė Lietuvoje, 

1777 mete pribuvo in Amerika 
Washingtonui ko

voti už laisvi}! ii* 
isz po Angliszko jungo. 
Oktoberio 17, 1817 mete nuo 
žaiduliu kokius aplaike pulda
mas nuo arklio. Jisai būdamas 
geru inžinierių padare planus 
ant kariszkos mokslaines kini 

randasi West Point 
Suv. Valst.
PREZIDENTO

LAS ANT KIAUSZINIO.
York, Pa. — Szimas Proweil 

yra locnininku kiauszinio ku
ri padėjo viena isz jojo visztu 
ant kurio randasi ganji aiszkus 
paveikslas musu prezidento 
Coolidgio. — 
gu ta kiauszini iszperetu ?
DIDELIS ERELIS PAGRIE

BĖ VAIKA.
Chantham, Ont. -

Orelis turintis asztuones pėdas, 
nulėkė kaip žaibas isz padan
gių tiesiog ant 12 metu Fredo 
Cunninglmmp, kuris svėrė 98 
svarus, pagriebė in savo lete
nas ir iszkele in virszu, bet vai
kas nukrito žemyn, nes drapa
nos vaiko'suplyszo. Erelis ne- 
horejo paleist 
metėsi ant

ir patalpinti 
joi.
szirdis

SZIRDI Isz Lietuvos.
a.

Generolo 
randasi

prigialbet i
iszsimuszt

Mirė

sziadien

PAVEIKS

9

musu
Kas tai butu, jei-

Didelis

“laiky- 
Už ina-

“NETURI SMULKIU NEVA 
2IU0K; ” — TORIS TAI PA-
REDKAS ANT LIETUVISZ

KU GELEŽINKELIU.
Kaziu Rudos stotyje. — At

vykau in Kaziu Ruda — gry- 
žau pirmuoju traukiniu dar
ban in Kauna. Atėjus mano ei
lei bilietą padaviau 50 litu isz- 
davinejaneziam 
ties budėtojui, 
buvo atydaves 
mas, kad nėra
laimen szale budėtojo vienas, 
rodos koks prekybininkas žy
delis, pasisiūlo iszmainyti, tai

n<l

Kaunas. — (Nuo 
respondento.) 
daug lijo paliovos per dvyleka 
dienu ir nakeziu. Rugei sudy
go ant lauku ir Dievs žino kas 
bus szimet su derliu. Sekios vi
sai ne bus o duonutes teipg'i 
neturėsime.

PABĖGO PASZTO VIR 
SZININKAS.

Kaunas. — Nakti isz Rug- 
piuezio 7 r 8 dingės su paszto 
kasos raktais Giedraicziu pasz 
to Virszininkas Izidorius Gar
iu.

Minimas Guria yra kilęs isz 
Vilniaus kraszto, Szveezioniu 
valseziaus, Burbos kaimo

Manoma jis pagrobęs isz pa
szto instaigos geroka suma pi
nigu bego savo teviszken — in 
Szvenczioniu valscziu, Burbos 
kaimu. 1 
tik praėjo 
draiezius

Tomis donomis kaip 
pro Želva in Gied- 

invertintas paszt 
pakietas virsz 9,000 litu.

“VALGYKIT SAVO

o

bilietus sto- 
Szis banknoto 
atgal sakyda- 

smulkiu. Mano
ir

, Puszaloto 
niekur Lietuvoj 
taip 

< i
“nelaimin- 

turtingu” ku-

nelaiminges-
žmoniu,

Amerike 
Prigulėjo prie 

Szv. Antano draugystes isz 
Mahanojaus, Szv. Vincento 
draugystes ir Citizens k Ii ubo 
Minersville. Laidotuves atsi
buvo Panedeli su bažnytinėms 
npejgomis.
velionis buvo 
jum “Saules 
džios iždavimo

paskutini auksa

Reike primyt, jog 
senu s kai t y to
ken i a nuo pra- 

ir daug pasi
darbavo del labo lietuviu per
daugeli metu.

9 >

Bridgeville, Pa. — Rugpiu- 
czio 10 d. traukinvs užmusze 
Bakaniene pareinant jai isz 
kapiniu. Bakanai turi palaido
jo tose kapinėse sunu r dukte
rį ir, žinom!! tėvai labai j u gai
lisi, o ypacz trtotina. Ji dažnai 
tas kapines atlankydavo, 
sziuo kartu jai
kapiniu Pennsylvanijos 
kinis eidamas isz Washingto- 
no in Pittsburgha ja užgavo 
ir ji in 15 minutli pasimirė, pa
likdama didžiausiame nuliū
dime dvi dukteris ir vvra An
taną Bakana.

Ona Bakaniene
Vilniaus redyboje ir priesz 
Amerikon atvažiuosiant gyvo

ji iszgyveno 
Amerikoj apie 18 metu ir prie
SLA. priklauso jau koki 8 me
tai.

Boston, Ma.ss. —
Alekso Naviuskio 

v ra labai •r

Ir
pareinant isz 

trau-

yra gimus

no Petrograde.

savo aukos ir 
jojo antru kartu, 

bet vaikas pagriebė ji už kojų 
inpainiodamas orini karalių in 
durenezia dratine tvora, kur 
atbėgi a farmos darbininkai su
ome ir užmusze. Vaikas norints 
iszsigialbejo nuo mirties, bot li
kos baisui apdraskytas.
dabar iszkimsz ir pasilaikys 
sau ant atminties idant galėtu 
parodyt kada savo vaikams su 
kokiu tai paukszcziu kovojo už 
savo gyvasti.

Ereli

SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS 
MARUOS PANOS,

, Vi*a» pilnas apraszyma* apie
te fonsuivsT96 puslapiai.
Prftka su nrisluntimu tiktai 26c.

I »

Gyvenimą Szv. Marijos Panos,
Puiki knygele.

l.

rykai stengėsi surasti paskan- 
dyta auksa ir sidabrą ir ant 
gnlo po sunkiam darbui pasi
seko surasti laiva ir auksa. Ne 
rykai tomis dienomis iszgavo 

kuris buvo
sukrautas kambarelije ant lai- 
vo-viso apie pusanro milijono 
doleriu.

Da mariuosia randasi ir kiti 
paskandyti laivai su milžinisz- 
kais turtais kuriuos visokios 
kompanijos stengėsi surasti ir 
ižgauti, nes tiejei ka suranda 
skarbus 
vuosia 
skarbo.
60 UŽMUSZTA NELAIMĖJE 

ANT RUSISZKO GELE
ŽINKELIO.

— Szeszesdeszimts 
likos užmuszta o

paskandytuosia lai- 
aplaiko puse surasto

Odesa.
pasažioriu 
daugelis sužeista, kada ekspre
sinis trūkis ejnantis isz Odesos 
in Moskva rszsirito nuo sztan- 
gu 200 myliu nuo ezionais. 
Priežastis .noJAjmes.bllY0 
dymas geležkelio sztangos per 
nežinoma ypata. Trūkis bego 
smarkei kada nelaime patiko. 
Lokomotiva apsiverto ir eks- 
plodavojo, nuo ko užsidegė va
gonai kuriuosia daug pasažie- 
riu sudege, todėl negalima juju 
pažinti. Pagelbinei trukei atėjo

■-ft*

bilietą ir sau ir dviaraeziui 
vau.

Bet yra daug 
niu, pya.cz sodžiaus
motorėliu. Viena žmona, netu
rėjo deszimties kitos centu. 
Bilietus pardavinejas 
kad nėra, smulkiu, žmonele at-1 skurdas, 
siliepe, kad ir ji visai neturinti 
smulkiu. Budėtojas tada atkir
to: “kad neturi 
Kitas ju siunezia 
Ar joms pavyksta gaut — 
žinau.

Važiavo tada isz Kaziu Ru
dos in Kauna ir kito laikrasz- 
czio redaktorius. Už jo akiu be 
eiles užlindo kaž koks jaunuo
lis (lyg butu žydukas). Tas 
-redaktorius pastebėjo budėto
jui, kad tas 
Budėtojas atkerta: 
nežiurau.”

Koidel musu kai 
ežiu kasininkai neisztenka gra 
žos “neturi” smulkiu ir 
skriaudžia

deszimties
atsake,

nevažiuok.” 
iszsimainvt.t*

ne-

be eiles užlenda.
“Asz eiles

kuriu sto-

smulkiu9 9 

kaimieczius — ir 
sziaip nesilaiko tvarkos, ir ne- 
pasielgineja su žmon i m i s man
dagiau. Kas butu jeigu czion 
Amerike teip pasielginetu ?

NE NORI KALBĖT 
LIETUVISZKAI.

faan te-
kur didės-

Viena kražia diena 
ko būti svečiuose, 
ne dalis susirinko lenku sloga

Kreipiuos 
panskos“ gra-

sorganeziu žmoniu. 
in Viena isz “ 
žiosios lyties: Ar tamsta lie- 
tuviszkai nekalbW — 
tatarsku nie 
viac,” si/ panieka atrėžo 
novna pani.“

’ Kode! gi tad gyvenate “wta-

“My po 
chcemv rozma- 

4<sa-

VAIKUS.
Toliunu dvaras 

v. — Turbūt 
norastumem 
go pono ’ ’
miecziu, kaip Toliunu dvare. 
Nors ponas valdo 
veik su pustreczio szimto ha 
ir milžniszka vandens — garo 
maitina isz kur litukai plaukte 
plaukia, bet jam vis dar nega
na. Del mažiausio menkniekio 
tucz-tuojaus bylinėjasi, o byla 
visuomet iszloszia (mat Teis
mo Tardy tojum 
norėti). Kumietyne didžiausis 

Pernai 
kumecziai

Geruoju praszant pono duonos 
— atrėžė: ‘‘valgykit savo vai
kus, ka asz kaltas, kad viskas 
lauke sukirmijo.” 
liunu kaimo ūkininkai — bu
tu badu iszmire. 
dvaro nebegaudami 
ežiai sustreikavo, 
samdvti dieninius, 
tarp kumiecziu, dieniniu ir po
no skandalas: — “kaip tai, 
dieniniams yra kuo užmokėti, 
o ponas mums liepia vaikus 
esti!” Streikininkai atsidūrė 
teisme ir voetoj duonos gavo 
kalėjimo po idu menesiu. Kam 
tiktai teko,, 
būti teisme, 
gi jis nelaimės bylos, kad ne 
Teisėjas teisia, bet jis (ponas) 
pats atsisėdės Teisėjo kedoj.

TRAUKE NAMINE 
SMARKEI. . ;

Pamorkys, Valkininko valse.m , i’ n„i .• i.....Kad

dvara be-

buvęs — ko

.javams,
neužderejus 

badauja.

Jei ne To-

Nieko isz 
, kumie-9

Ponas eme 
Invvko

su minėtu ponu,

na

venima

buvo jos inszventi- 
many-

szeimy- 
nobažna. Taip 

dievobaiminga, kad ji gražia 
savo dukrele, jauna tik in gy- 

beiszeinanczia, paau
kavo lenku kliosztoriui — pa
dare isz jos miniszka. Sziomis 
dienomis 
mas. Tėvai džiaugėsi, 
darni užsipelnysią Dievo malo
nes, atiduodami savo dukrele 
kliosztorin. Dalyvavo jos isz- 
ventinime. Paskui smagei va
žiavo namon, tai buvo užpraei
ta Panedeli, bet kelyje patiko 
juos nelaime. Automobilis su
sidūrė ir a.a. Navinskiui smar
kiai perskėlė galva, del ko jis 
ir pasimirė ant rytojaus.

— Jonas Devon is, 
gyvena po No. 23 Willard St., 
ateityje žada būti atsargesnis 
su moterimis.

Pereita sanvaito pas ji atsi- 
pažinstamu - ilga

kasiu ir taip gražiai 
in ji akutėmis mirkezioti, kad 
jis nutarė joms užfundyti. Ka-

lanke pora
I e

kuris

isz Odesos ir kitu artimu mies
tu su daktarais.

REVOLIUCIJE
AFGANISTANE.

Moskva. — Telegramai pra- 
nesza butf Afganistane kilo 
kruvina revoliucije kur gink
luotos mynios revoliucijonieriu 
užklupo ir užėmė sostapyle Ka
bul, užkirsdami pabėgima ka- 
riszkam garnizonui. Daug už
muszta ir sužeista.
100 UŽMUSZTA DAUGELIS 

SUŽEISTA NELAIMĖJE 
ANT GELEŽINKELIO.

■r i • •

,.r;
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London. — Suvirszum szim- 
tas pasažieriu likos užmuszta o 
daugelis sužeista kada du eks
presinei trukei susimusze ant 
Lahore, Britiszkos Indijos ge
ležinkelio.

Lyg sziam laikui iszimta isz 
griuvėsiu apie 80 lavonu. Apie 

sužeista isz 
kuriu daugelis mirs.

VIESULĄ SUGRIOVĖ 
DAUG NAMU.

St. Thomas, Virgin Salos. — 
Baisi viesulą prapute pro czio-

* du szimtai likos

pradėjo

naitines salas kuri iszverte
tai sako: “Kaip da visi jie po keliata stikliuku dnug nnmUi mcdžius. pn8kandi.

> ,

įl

Į

iszsimete, jis astebyjo, kad jo 
drauges inhere in jo stiklą ka- 
žiu^kokiu milteliu. Tuos milte
lius Užgerės jis tuojaus užmi- 
w Kas-buvo toliaus, jis neži- 

pabudes jisai pamato, 
jis guli tuszc^iam name — 

visi jo rakandai ir kiti daik
tai iszyežti. Penki kambariai 
buvo visai isztusztinti. Polici
ja velijus rakandus jam sura
do, bet tu* moterų nesuranda.

PERKŪNIJĘ.
Radute, Rokiszkio priemies- 

Perkunelio darbai. Pa
nų-
/j J • 

dėlių ir Jūžintu parapijoje, M a- 
1-— 1 fltri

1«

no keliolika laivu. Daug žmo
nių sužeido ir padare žmonims 
bledes.

PASKUTINIOS ŽINUTES.

'N

Traku apskr. — Gal niekur iie- 
goria taip degtines, kaip pas 
mus. Ne tik szventadieniais, 
bet kasdien matyti girtu. Ne
nuostabu, kad vieni kitiems pa
ausius skaldo. Karo metu pas 
mus buvo primėtyta balosna 
patranku szoviniu. Radosi to
kiu, kad eme kulkas ardyti. 
Pernai vienam „ranka^sydras- 
ke, J. Szcz^nleyicziui 
nutraukė tris pirsztuą f zona J* 1 : J?'
kė, J. ŠzęzėąįVureyiczi

1 1 j • « ’ f V 11 " 4 * , *

* Shanghai, Kinai. — Na
mine revoliucije prasidėjo ant 
geroj 75,000

118. -

baigoje Liepos perkūnas
i sutrenkė Radutejc Žydą

Y! _ T 1 ftftftu Iii

i vaiskd ejna ant 
Kinngsu provincijos.
kas nusiuntė kelis laivus ant 
apsaugojimo savo padonu.

• New York. — Keturi 
žmonis likok nužudyti per Ita
liškus prieszininkus biznije.

Plymouth, Pa. — An
drius Martinas ir Jonas Babu- 
szczak likos baisei supjaustyti 

mimszaininio nikniko.

Ameri-

Ini Ir n
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BAULK t

KAS GIRDĖT
----  ----------- 1---------------—- 
ves turėtu suezedyto truputi 
graszio. SZVARI BURNA.

A

Svietas sziadien butu geres
nis, jeigu žmonis daugiau

prune-Moskvos ‘‘‘ Pravda ’ ’ 
'šza buk bolszevikai kurie pra
dėjo kovotį su bažnyczia ir ti-

juoktųsi isz savo įficnu vaigu, |ęOjįmUj pradėjo vįska panieki
o mažiau apie vargus savo ar- 
tvmu.

algatt D r. Mu-
t u _ t 1,1

'A'. ’f 1 

k

BEDIEVIUI AKYS
< \ ■> ’ '■ I ■ '■ ■ •

ATSIDARĖ.
1 1 * —," - ........................................ ..

kitu plunksnų spalvos.
— Taip tikra

praseziausia žmogaus kūno da- 
J'tik ji protui vado

vaujant padaro invairiu invai- 
riuilsius dalykiįį, pastato gra- 
ziįiusiu namu, nutiesia geležke- 
liiis, padirba a painiu painian-

Ii ra tiku.i:t. — Taip tikra tiesa, ponas 
Pranibni, paukszcziu plunks
nos isz,tiesu stebuklingai yra - f.

r

žilinsiu namu, nutiesia geležke-

į

W. TRASKAUSKAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1U3 MAHANQY CITY.

fKeletą metu 
yo, vienas isz 
niausiu ezirurgu, pasuke, Įcud 
dentistai turės imti žingsnius 
medicijoj. Sykiu su sziuo pra- 
neszavinni, 
gienos vajus 
kinti tris dalykus.

1. — Kiek blodies yra pada
roma kūno sveikatai, kuomet 
burna yra neszvari, dantys ne
prižiūrimi, kiauri ir snieginis 
nesveikos.

~ Tinkamus budps atitai
symui visu burnos ligų.

3. — Kaip iszvciigti danti
niu ligų.

Labai mažai žinomu težino, 
kad burnos stovis lieczia tris 
svarbiausius gyvenimai daly
kus, valgi, vuideni ir orą. Nie
kas negali gyventi be sziu tri
jų, dalyku. Valdžia leidžia di
deles pinigu sumas, kad van- 

valgis 
Szeimininkes 
puodai ir indai

Ąmerikon gė surėdytos, prabilo Bagoczius.
jos akiu neturi, o vienok kiek-

j:,.
■i ;li!

Laidoja kunui numiruaiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriltas* 
tintu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
620 W. Contra St. Mabanoy City Pa.

Viena plunksnos dalele tartum sias maszinas. Didelis galvo- 
v. . v. .......... U.JL. . A.J .4. ^.1! 1. 4JI .A. .1.

> 1

*' . I I t

Gal dar daugiai r,v ra pri- žinote kurios spalvoj Į’ęis . Aristotelis, betikrinda- 
™is žmogaus ranka, nustebės 
Kuszuko, kad • ji protui vado
vaujant žmogų pridarė pasau
lio valdytoju. Q ka besakyti 
apie stebuklinga žmogaus ausų 
sutvarkymą, kurios pagauna 
ir puikiausi balsu suderinimą, 
ka b(‘kalbeti apie stebuklinga 
žmogaus akiu sutvarkymą, per 
'kurias tartum spindele atspin- 

i su j n va i riai s savo

žino
szalip jos yra, iri

it

Hįus ,, Aristotelis, 
i i

,fc i ® .

— ųai oar auuąian, y ra pu- žinote 
rodyrini, jog Dieyris yra, pra*. įplunksnos . . 1 • < /t 1 /i . « *nct- . . rlfWiMieste Viatkoi permaino,Vi

sas cerkves ir bažnyręZQ» unt
.. ..Y <«'P 

pe r mn i n y t a s ga rsii S i s 
kliosztoris szvento Jiizefato, 
kuris stovi jau nuo septynioli’f- 
to szimtmeczio.

Isz cerkvių 
szven tiny bes in valdžios muze- 
ju o niekniekius iszmete lau
kan. Cerkvesia indota bilardai, 
knygynai ir stahikai del loszi- 
mo kaziru.

. . •11' OCAV* W* 4V > V O l& •

Vokierauu po karei Iftbui su- darbininkiszku k
džiūvo. Penkiolika metu ad- 
gal, ant vieno suolo strytkari 

20 žmonių, o
i kuriu

..w

ir bažnv^aeL , 
i kliubu, o; ibį

naujas burnos hy- 
stengiasi iszmo-

galėjo atsisėst
sziadien sutelpa deszimts pa- 
sažieriu daugiau — kas paro
do, jog fricukai neteko pilve
liu.

Žiaunai tvirtina, buk atejte- 
jc marios užlies visa pietiniu 
Europa, nes dugnas mariu ke
tina pakilti ir vanduo iszailies. 
— Kol tas atsitiks, tai Euro- 
piecziai gali ramiai miegoti.

Bibliszkas apraszymas apie 
Loto motore, kuri pavirto in 
stulpą druskos, pasiantrina ir 
sziadien. Sztai ligonbuteje Li
ma, Ohajui, czion Amcvike, 
randasi nuo ilgo laiko keturiu 
metu Maksimukas Ramson, 
kurio kūnas pradėjo suakme- 
nyt. Kada karta jojo motina 
uesze kūdiki paguldyt, per ne
apsižiūrėjimą stuktelėjo jojo 
koja in kraszta stalo ir net pa
balo isz baimes, paregėjus 
szmoteli kojos nukritusios ant 
grindų, rodos kad tai buvo 
szmotelis marmuro.

Daktarai ir specialistai isz 
visu szaliu svieto stengėsi už
bėgti tai ligai, bet lyg sziai 
dienai visi juju stengimai ej- 
na ant niek, 
nije toliaus ir turės nuo to mir
ti. Toji liga vadinasi “sklero- 
derma”. Pagal daktaru užra- 
szus, tai lyg sziam laikui tik
tai dvileka panasziu atsitikimu 
vra žinomi. *

Vienas isz geriausiu specia
listu skurinin ligų daktaras Ol
sen isz Miimcapoliaus, kalba 
apie moteria Mrs. Brown kuria 
gydė. J i ji apsivedė ir po keliu 
menesiu lauke ant geležinkelio 
stoties sugryžtanezio savo vyro 
isz keliones. Kada trūkis atėjo, 
paskubino pasveikint savo vy
ra, mesdamas! jam i u glebi, ap
kabindama rankomis jojo kak
lu. Kada pirsztai dalypstejo jo
jo kaklo, vyras sudrėbėjo ir 
vietoje ja ja pabueziuoti, pa
griebė jai už rankos ir akyvai 
pradėjo ant jos temyti, kalbė
damas: “Szirdžiuk Javo pirsz
tai kaip lavono — szalti — pa
jutau, kad mane apkabino už 
kaklo mirtis.”

Tada motere pro verksmus 
iipreiszke jam, buk nuo kelio
likos dienu jaute kaip josios 
rankos pradėjo atszalti. Ne ėjo 
pas joki daktara, nes mane jog 
tai tik tuom laiku užėjo tokis 
jausmas. Vėliaus daktarai pri
pažino, buk moteres pirsztai 
pradėjo suakmenyti.

Kiek tai žmonių turi 
įima keikti vieni ant kitu, 

o kad tu suakmenv- 
neatsirneiia, jog Die

vas gali juos už tai nubausti!

lindami: 
lum!” o

4 4

baimes,

vaikiukas akine-

papra-
ve-

menesiPortugaiijoi praejta 
insimyleja poreles nužudė vie
ni kitus, kurie meileje atszalo 
arba pamėtė vieni kitus. Tokiu 
atsitikimu buvo ten apie tris- 
deszimts. Meiles vaiku teipgi 
nužudyta apie dvideszimts.

Sziadien visi spiresi didesniu 
mokeseziu ir algų, nes pragy
venimas neatpigsta o ežia rei
kė gyventi. Gihikningi tiejei 
darbininkai, kurie priguli prie 
visokiu uniju, nes gali reika
laut didesniu algų, bet nelai
mingi tiejei profesijonaliszki 
žmonis kurie ne turį uniju ir 
negali niekam pasiskunst idąnt 
jiems pakeltu algas.

Sztai Chicagos muzikantai, 
kurie grajina teat ruošia užsi
spyrė pakėlimo mokesties — ir 
gavo ka norėjo, nes dabar ant

w
K k!U

i Hanvaitea aplaikines nuo $72.50
lyg$92.50. Gera alga ame?

•' Kad tai Liętuviszku laikrasz-
I ... ... S I.A____ ! a!_1_ l_.Il_.-4..-

Vienam

isznesęta visos

dideliam botelije 
mieste Porto, Portugąįijoi, ran
dasi didele beždžione sztamo 
czimpanas, kuria nesenai atga
beno isz josios gimtines szglies 
Afrikos. Ilotelįnei tarnai isz- 
mokino taja bezdžionka kaip 
patarnauti svecziams, tuom, 
jog uždegineja cigarus del sve- 
cziu. Kada pamato sveęzia isz- 
traukenti cigaru isz kiszeniaus, 
tuojau s atejna prie jo, uždega 
zapalka ir prikisza prie cigaro 
ar paperoso. Karta atėjo in 
ho tel i generolas, o kad buvo la
bai karszta nusiėmė kepure. 
Bezdžionka pribėgo prie jo ir 
pradėjo kasyt jam galva, kas 
generolui labai patiko ir apdo
vanojo sidabriniu doleriu.

“Iz-

Todėl 
saugojimas

Kusiszkas laikrasztis 
vest ja” talpina nepaprasta ap- 
raszyma apie d vases Kremlmo, 
kas labai in baugino soviatine 
valdžia. Sztai ka tasai hlikrusz- 
tis raszo:

“Senoviszka sodyba masko- 
liszku caru Kremlinas, sziadien 
yra apgyventas per visokius 
soviatinius virszininkus ir di
džiausius komunistus, 
yra geriausia
priesz monarkistus ir kįtus 
prieszininkus ir nevidonus bol- 
szevizmo. Diena ir nakti sargai 
patroliuoja karidorius, karei- 
vei aresztavodami visus ku
riuos sutinka ir nežino slapžo- 
džio. Noriųts teip sergsti ta ji 
palociu, o bet ana diena surado 
karidoriuje nuzulinta kareivi, 
kurio krutinėję kyszojo peilis... 
Tuojaus padare slieetva, bet be 
jokios pasekmes.

Ant rytojaus po tai slaptai 
žudinstai davėsi girdėt baisus 
riksmas paejnantis nuo karei
vio kuris radosi karitorije ant 
sargybos. Atbėgo kiti sargai 
surasdami sarga gulinti ant 
grindų apalpusi. Nuvežė ji in 
kariszka ligonbuti, kur atsiga
vęs apsakė, buk apie pusiau
nakti paregėjo -kantoriuje pa
vidalą seno žmogaus kuris bu
vo visai panaszus ir pasiredias 
kaip Baisusis Ivonas, toki, ko
ki mate ant paveikslu. Dvase 
priėjo prie jo ir iszkelus gele
žine sztanga ant jo galvos pa- 
szauke: “Iszdavet Rosije ir ją
ją pardavėt. Sunaikinote viską, 
todėl ir jus busite sunaikintais 
neužilgio!”

Bolszevikiszka valdžia vra 
tosios nuomones, kad tai kokis 
monarkistas insigąvo in Krem- 
lina, nuduodamas carą Baisu 
Ivona tiksle iszbaidinimo ką-

Todel padaugipo sar- 
bet ne kareivei, tiktąi 

slapti agentui kruvinos czerez- 
viezaikos kuriuos 1 
kamisorius Dzieržinskas. 
lyg sziam laikui nepasiseko su
imti “dvasios,” kuri neduoda 
malszumo gyventojams Krem
inio.' ’

I ji I J >1 .
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“pilna 
burna ’' ponu, tai pirmiause rei-

valdžia

•>

butu szvarus. 
stengiasi kad 
kuriuose val

gis dedamas, butu szvarus. Vi
sos smulkmenos 
szvarus valgio yra 
mos, bet kuomet 
per lupas, dažniausiai jis užsi- 
kreczia,1 nes dauguma bumu 
yra neszvarios.

Kaip užlaikyti 
riai, kad neleidus dantims pu
ti? Sztaį keturi praktiszki pa
tarimai:

1. — Burna

duo ir

apturejimui 
aprupina- 

jis pereina

burna szva-

turi būti gero 
dentisto prižiūrima- 
geriausi, koki gali rasti. Kei
kia pas ji dažnai eiti nors tris 
ar ketnrius sykius ant metu.

— Dantys turi būti egza
minuojami su ex-ray, kad su
radus kokiam stovy yra szak- 
nys, ir kaulas 
uis, nes tose
džia visu dantų ligų. Visi dan
tys, kuriu nervai iszimti yra 
abejotini. Nors pas juos ir ne
siranda skausmo 
szaknįe^.gali

Eik pas

•>

apie tas szak- 
vietose yra pra-

vienok prie 
ramtis votU» ir 

ex-ray tegali tai surasti.
3. — Reikalauk, kad dentis- 

tas duotu visus smulkmeuisz- 
kus patarimus, kaip dantis pri 
žiūrėti. Keikia paszvcsti nors 
minutes kas rytmetį ir kas va
karu plaunant smegenis ir dan 
its, kitaip ju tinkamai ncgidį- 
ma iszvalyti.
szvams dantis nepūs, ir szvari 
burna neužkrės valgio.

Nevartok tiek daug sukraus 
nes cukrus greieziausiai prive
da prie dantų puvimo nei ki
tas koks valgis. Gamta niekuo
met neskyrė
koncentruotoje formoja 
norėjo, kad mes ji imtume na- 
turalej formoj; kaip, vaisiuos 
ir daržovėse.

Profesorius Osler, jau miręs 
gyvendamas buvo

skaitomas aukszcziausioj me
dicinos profesijos vietoje sa
ke: “Turite* doktrina mokinti, 
ir turite ja mokinti visuomet. 
Ta doktrina yra, burnos szva- 

dantu szvarūmas ir
gerkles szvaiumas. 
dalykai turi 
per visa gyvenimą, 
vieno 
žmonėms 
na.

Atmink, kad

reiviu.
gos,

dvasios,

valdo pats
, Bet

Jeigu nori pasilikti

ke mokėti kitiems burnas... už- 
darvL

CHAS. Sr PĄRMį.EY 
Reel Estate Agent. Notary Pųblie
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites paa mano, asa jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas- Jnsituriąiu 
nauius ir tornicjduf, automobilius t.L

tai‘e paauszi kasydamas t>ago- h kokios spalvos ji turi būti, toi? 
czįus, nęs turiu pĄsihanclotiĮ ki gražu paukszezio* margu- 
tamstos mokslu ir nusikraty
ti nuo visu abejojimu.

Kur nebus Dievo priro-
Ąsz pa

moksi i sz-

pilsihąiidoti I ki gražu
ma.

— Taip,
to, kalbėjo Pranionis, kad su
rėdymas yra gražiausia. Kiek
viena plunksnos dalele nepia- 
i , L...........    ,

ežia ir vaikas ma-

dymu, ju yra galybes, 
rinksiu ne paežius 
k uosi u s, bet paežius uįszkiau- 
sius. , • , „ ,

Paimkime pavyzdžiui kad ir manydama kiekviena pataisoLdi jo siela 
tas daleles, isz kuriu yra žino-1 in savo kaiminkos plunksnos | privalumais, 
gaus ir gyvulio kūnas.

Ir gyvulio ir žmogaus kūnas 
yra sudėtas isz narveliu, 
narveliai paprastai

kad juos plika akimi I 
nei matyti negalime. Jie tėra 
matomi per padidinanti stik-l 

Narveliai yra nevienodi, 
vienok jie yra labai panaszus 
(pavedi) in visztos kiauszini.’ 
Ir kiimszinis ir 
kiautą, arba pievele aplink sa
vo, ir kiauszinis ir narvelis tu
ri baltymą, — kiauszinis ir nar 
velia turi tryni.

Tie narveliai 
gimsta, muitinas, auga, gimdo 
kitus tokius 
galop mirszta. 
isz milionu

to, kurios spalvos plunksnos
H,szalįp jos augo, vienok omc

maži,

la.

spalva.
Gal manote, kad tas stebuk- 

Tio Į liūgas surėdymas 
yra taip Įdare?

— Ne

pats pasi-

toks surėdymas pats 
negalėjo suszuko

narvelis turi

yra gyvi, jie

pat nai vėlius ir 
Jie vra sudėti 

ir milionu atomu 
ar molekulu. Tas mažutis nar
velis yra lygu isztisu savotisz- 
ku pasauliu. Ten viskas juda- 
kruta. Reikalingieji atomai ar 
molekules milionais i nei na iii 
narveli o nebereikalingieji mi
lionais eina isz jo lauk.

Tas mainymos yra nuolati
nis, be jokio perstojimo, ir vi
sa tai invyksta 
tvarkoje.

Jei jus pamatytumėte tokia 
maszina, kur tvarkoj sukas ir 
veikia szimtai racziuku, jei ta 
maszina dar butu taip surėdy
ta, kad sugedusieji jos racziu- 
kai patys iszbegtu lauk, o in 
sugedusiuju vieta nauji racziu 
kai patys atsistotu, tn maszina 
butu stebuklingai gražiai ir 
iszmintingai sutvarkyta.

Dar stebuklingesniu yra su
tvarkyti žmogaus 
kūno narveliai, 
kas ne szimtai

puikiausioje

pasidaryti 
pilnai insitikines vienas klau
sytojas. Jei kas sumanytu, jog 
toks stebukligus sutvarkymas 
pats pasidarė, tai butu lygiai h)ar

Tai 
iszmiiit ingus,

nepažvelgtu-

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

Lietuviezkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daujgybe 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
iietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapiniinosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir Lt. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų kataloge. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS,
Rochester, N. Y.

_ ______________________r- -r- S

geriausio

Teikiu dalyku nei vienas gal 
vocziu.s nėra iszgalvojes. 
sutverė begalo 
visagalis Dievas.

Taigi kur mes
me, kokius daiktus mes nety- 
rinetumeme, visi vienu balsu 
mums kalba, kad vra Dievas.

Pranioni, da- 
akis atidarei, dabar

i bediewste 
yra klaidinga, ir asz pats klai-

i tamsybėse kaip aklas 
ir kitus in 
džiau, g 
skelbdamas

Po to pasikalbėjimo susirin
kusieji iszsi.sk irstė. Gryždami 
namon kalbėjos, kad labai gra- 

dalykas yra iszniokti, 
kaip pamatuoti ir apginti savo 
tikėjimą. -— “T. B.

— i\a, ponas 
man i ..!

neiszmintingas, kaip anas žino tiktai matau, kaip
gus, kurs pamatęs
paveikslu,
veikslus pats pasidarė.

— Teisvbe

i gražiausi L 
mano, jog tas pa- džiojau

tamsta sakai, 
pa tvirtino P ran i 011 i s.
veikslas negalėjo pats pasida- 

dailininko, 
Į kurs ji padarytu, taip pat ne
galėjo pats Įiasidaryti toks 
stebuklingas plunksnų sutvar
kymas. Žmogaus nors ir di
džiausis dailininkas tokio su
tvarkymo padaryti negalėjo, 
nes nei vienas žmogus, nors ir 
uiokycziausis, negali padary
ti nei menkiausios auganezios 
plunksneles.
turėjo padaryti 
tvertojas Dievas. Taigi ir toks 
menkas dalykas, kaip plunks
nele, ir ta aiszkiai 
yra Dievas.

Ir pats 
mus, 
dorintos kairiųjų 
spalvos, pasa'ke,

ryti, bet reikėjo,

4*

Jei pa

pasidaiyti toks

fa su t vark v ma 
pasaulii' Su-

rp

rodo, jog

mat vda-♦

žus

tas tamsybes ve
ri audamas tikėjimą ir 

bedievvste.

t )

ROYAL MAIL
T1ESOG IN HAMBURGĄ

Parankios Konekcijos in Lietuva 
ORBITA .. Sept. 20 ir Novem. 5 

............ Octoberio 4 
. . . Sept. 6 ir Oct. 8

ORCA . .
OHIO . . .

GcriausisPrivatiszki kambarai. 
valgis. Mandagus Patarnavimas.
Del informacijos kreipkitės pas 
vietini age n ta arba tiesog pas

The Royal Ste*m Packet Co.
Sanderson & Son, Inc. Agents,

28 BROADWAY, NEW YORK.

451 Hudson Ave.
» —Į 1 O Ii O —I o —«■>«■»«

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

ar gyvulio 
Narvelyje su- 
racziuku, bet 

milionai atomu ar molekulu. 
Kurie isz tu atomu ar moleku
lu tapo nebereikalingi, jie mi
lionais eina lauk, o in ju vieta 
ineina kiti milionai nauju rei- 

in iszejusiuju
vieta ir toliau veikia.

Jei kas jums imtu aiszkinti, 
jog4 ana taip stebuklingai su
tvarkytoji maszina pati pasi
darė, jus tikrai 
kad tas žmogus 
ojo. Taip pat isz proto įszeju-

Darvinas, 
kaip stebuklingai yra su- 

pankszcziu 
kad manyti, 

jog tas gražumas savaimi invy-
ko yra taip pat neiszmintinga, 
kaip manyti, jog gražiausieji 
Rafaelio paveikslai patys pa
sidaro.

— O ar yra kitu dalyku, 
kurie butu taip indomiai suda
ryti, kaip paukszcziu plunks
nos, nedrąsiai paklauso Bago- 
czius.

Lietuviszkas Graboriua
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 * 
Liepos, 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas. 
Geo. W. BARLOW, Vice-Pres. 
Jos. E. FERGUSON, Kasierius.

Mes norim kad ir jus

H. BALL, Prezidentas.
>
i

u

Skaitykite “Saule”
❖

sis W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
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— Taip gražiai ar dar gra
žiau surėdytu dalyku yra pil
nas pasaulis.
plasztakes
vabalėlio

Užtenka 
sparnelio, 

akutes,

vieno 
vienos 

kad priro
džius, jog yra Dievas. Nes ir tie 
menkueziai dalykėliai yra taip 

^stebuklingai sutvarkyti, z jog 
manytumėte. Įnej (p(|žiausi pasaulio mokslin- 

cziai ueinstengs padaryti nei 
. . . vieno plasztakes sparnelio, nei

siu tun but tas, kurs sako, )Og vienos vnb(tlclio akies. 
nėra Dievo o stebuklingas kadi rcjkįa j>jcvo galybes.

Imkime kad ir 
Ar

kalingu, stoja
mums cukraus ' 

bet

ir kuris

isz proto isz-

Ji

jog

25$

rūmas,

vienos Tam

Szie trys 
būti jusu sektas 

Nora nei 
dalyko taip svarbaus 

kaip burnos hvgie- 
— E.L.I.S.

1

..........      r1”

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
galį sapnuot. Knyga 
pujkiai druczjui apda-

1*1
Knyga

ryta kietais audeklincis
apdarais. Preke su nu-
siuntimu tiktai $1.50.

’ J * % t! 1 t I
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nėra Dievo o stebuklingus ku4
ir kūno narveliu sutyarkyhl^ir imkime kad ir praseziausi 
pats pasidaie. , rožes žiedeli. Ar esate kada

Žmogaus protus aiszkmu- Į girdoje, kad butu pasaulyje 
šiai r , inui. Vr’o Tuno << i

meistras, kurs padare ana ste- l(>ks dailininkas, kurs padary-
iai rodo, kad turėjo but didis kur bllve„s loks meistras, ar

betinaja inaszina. Tas pats pro Lu viena gyva auganti ro
kais padare|. _

sutvarkyta 
kūno narveli. 

. .1?

kurs tai padare

tas rodo, kad dar labiau ręika
lingus meistras 
taip stebuklingai 
kad ir žmogau ’ 
Tuo meistru, 1 
ir sutvarkė yra Dievas^

— Nors jau ir szitu prirody
mu aiszku, kad Dievas yVa, iiq-
drąsiai pratarė vienas isz klau 
sytoju, bet asz ųovįcziau isz- 
girsti prirodymu dar aiszkes- 
niu dar supran^mesniu.

Noriai iszpilįlysiu t;anis,tos
pruszyma, rimtai atsake Ęra-
nionis. Ana kieįųe bėgioju por 
vas ir szvaistos savo gražio
mis plunksnomis* Pažiūrėkite, 
kaip gražiai tošį plunksnos su
tvarkytos, kaip atatinka vįena 
kitai, visos karty koki gražu 
paukszezio margumą padaro.
' Kiekvienas tos plunksnos 
gauralis gaunu sau muistą pdr 
plunksnoj stiegara.

Kiek vienas

plunksnoj stiegara. Visiems 
gaureliams vvu teikiamas taa 
pats maistas., J " v ' 
muisto kiekvienas 
'gaurelis iszrenką 
muisto dalis, kad to ganrelioj

žes žiedą.
Ne, tokio nesame girdė

ję, atsake keli klausytojai.
— Tikrai, kad tokio meis

tro ar dailininko nei kuomet 
nėr buvę ir dabar nėra, aiszki- 
no toliau Pranionis, Didžiausis 
pasaulio dailininkas Michelan
gelo yra padaręs isz balto mar
muro gražiausiu stovylu, vie
nok ir tas didžiausis pasaulės 
dailininkas visgi neinstenge 
padaryti nei vienos gyvos au- 
ganęzios žoleles, nei vieno gyvo 
muses sparnelio nei vjenos gy
vos vabalėlio akeles. Tai per
eina žmogaus galybe. Visa tai 
turėjo padaryti Dievas.

Taigi visi ir pagaliaus ma
žiausi sutvėrimai, 
les, visi jn žiedeliai, visi vaba- 

visi pauksztolai, visos 
visi gyviai tartum rody

Padek Savo Vaikui Mokykloj
Mokytojos peržiūrinėja savo mokiniu dantis ir 
kuriu dantis nėra szvarus iszbara už tai.
Pagelbekit mokytojoms mokindamos savo vai
kus valyti dantis po kožnam valgiu ir priesz. 
ėjimą gult, su Colgate’s
Colgates yra saugus idęaliszkas dantų valytojas 

Daktarai įr iJentistai visur rekomen-
' r P

iiii/i j >, \ ,
f*'1- 51 Hw!1 ' "#

Geri Dantis -j- Gera Sveikata.

Ribbon Dental Cream.

vaikams, 
duoja Colgate’s.

nil1
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visos žole-

pats maistas., Isz to bendro 
plupksijos
sau tokias

lėliai
žuvys,
te žmogui rodo, kad yra Die
vas, rodos vienu niilžiniszku 
choru gieda Dievui garbe.

Dar stebnklingesuis yra žmo-
gaus suredyipas. Prį^iminkime 
bwot. veido iszroiszkima. kurio

’‘f
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Merchants Banking Trust Co. Banka

?€i
I

■•1
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Mahanoy City, Pa. 
------- $---- --

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigu yrafceriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro-
centa už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
dirba ir esedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-

iszsi.sk
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KELIU
If

kur 
: Omų iyį- 

ke|o eiti iu antra puse upes.

Rriejo Velytos lieptum, 
jieuiy Įurejo skirtis:

Ona pilnomis akimis instneige
in ĮAĮitann ir, paiRiodama jam 
ranka ^Įsisvcil$huinui, tave:

Ąt|eisk man, 
jeigu asz prasikaltau kuom 
nol’s priesz taip gera dranga. 
SzĮadien mano galvele neimsi- 
imfuo. Nežinau, kur nueisiu: ar 
laimužes lydima, ar vargelio 
laukiama. Visame atsidedu ant 
savo teveliu valios. Sudiev, An
tanėli.

'I'll laime, 
man buvo

Antanėli

tur but, ne 
žadėta. Laistysiu 

prakaitu savo juoda žemele ir 
skursiu tolia u s. 0 meiles die
vaites liudesis ras mano szir- 
dyje sau vieta. Sudiev, Ona, 
Sudiev.

Jie persiskyrė: Antanas nu
ėjo savo namu linkui, Ona gi 
per liepta i n savo puse. Antra
me gale szunelis, Onos laukda
mas, szokinejo lojo. Ona pri
ėjus savo namo duru, dar kar
ta pažvelgė Antano gyvenimo 
linkui ir pamate ji, savo sode 
prie obeles prisiremusi, ja be- 
t emi jaut i.

Antanui krito darbas isz 
ranku, ka mėgino, niekas nesi
sekė. Onai dienos greit bego. .Ii 
su savo motinėlė ruosze parė
dus, kraiezius ir kitus reika
lingus daiktus greit busian- 
cziai iszkilmei.

vieta.

❖ ❖ «
Onai rodėsi, kad ji 

dar girdi Petro žodžiu skambė
jimą, kaip jis Užvenczio bažny- 
czioje prižadėjo ja mylėt...

Laimes keliu bego Onos su
Petras, ja

iszvesdamas isz levu lizdo, sa
ke:

Petru gyvenimas.

ir dabar

busi ponia,

\ i s k a. 
sunaikino

Tylius, bus

Pas mane 
niekas tau nerūpės.

Tiesa Petras sake, Onai nie
kas nerūpėjo. Ji mane, kad ki
taip nei negali būti.

Apie Antana visai užmirszo. 
Ona nei nepajuto, kaip prabė
go meiles gyvenimo pusmetis. 
Czia jaunus gyventojus aplan
ke nelaime — ugnele.
apart gražios stubos,
liepsna ir durnais padangėn pa
leido.

Kokiu menku triobeliu neno
rėjo statyt, o geroms pinigu 
nebebuvo. Reiketu pas kaimy
nus pasiskolinti. Bet jam buvo 
ge(įi ir atmint apie tai, kad jis, 
AuksztuoHu

J kokiam ten skolingas, kad tu
rės nusilenkt priesz kita. Ir su
manė Petras važiuot iu aukso 
szilli — Amerika. Ten uždirbt 
pinigų, o gryžus pastatyt gyve
nimą dar puikesni, negu jis tu- 
re,jo priesz gaisra. Ona, verk
dama,, ruosze Petra kelionėn. 
Dar kelios dienos prabėgo, lyg

pųties pievo valia, vis del ge
resnes ateities pats aukszęzhui- 
sjs tau siuntė ta truputėli Val
giu Jo galybe žino viską ir ta
vęs neapleis.

Viena diena
isz kaimo senute.

atėjo pas Ona 
Inejus in 

grinezia, pagarbino ir, atsiko
sėjus, atsikvėpus, pradėjo szne- 
ket:

kaimo

— Žinai, vaikeli, ka asz tu
riu pasakyt ? Mano Jonelis at- 
rasZe laiszka, 
le, isz ten, isz
kad Tamstos Petras ten, tame 
pasvietyje, su kdkia tai isz-

matai, paukszte- 
tos Amerikos,

su 
tvirkusia moterim apsivedė ir 

gryžt.
nežinojo, ka 
Jai norėjosi 

szuni-
sak v t.

szus.

sulaukus, iszejo 
isz kur buvo

Net rukus,

nežada prie tavęs 
Ona užkaito ir 

daryt, k a 
tokia viesznia užpjudyt 
mis, bet susilaikė, nes pamanė,
ar senute nėra, kartais, pakvai- 

Ona iszejo isz grinezios, 
nieko senei nesakius ir tolei ne- 
gryžo jon, kol ateive, nieko ne- 

atgal in ten,
atėjus.
P" 

loniain aplankymui, 
lauke laiszka. 
laiszkas, 
žibo jos 
Ir vėl iszskleistomis 
laime artinosi prie jos ja pri
glausti prie savo mielos kruti
nės. Mat Petras liepe viską isz- 
siparduot ir rengtis pas ji, nes 
ten esąs daug'kartu laiminges
nis gyveniinas. Laiszke Petras 
žadėjo parsiunsl laivakorte. 
Tame paeziame laiszke jis dare 
daug pasargų apie didžia, bai
sia kelione per placzias juras, 

greit galima nu
skęsti. Bet Onai gerai buvo ju
ru bangose

lokiam nema-
Ona su-

neLai buvo
o 
ūkanotoj

skaisti žvaigždė už- 
padangeje. 

rankomis

kuriose labai

lidžia, bai-

pražūt, fiegu gy
vent atskirtai nuo savo numv- 
lėto. O kaip labai prailgo die
nos (Inai, vis laivakortes belau
kiant...

Xc

Didis laivas siūbavo neapsa
komose vandeniu platybėse.vandeniu
Daugybe žmonių kibždejo ant 
dugno.

o sunkios keliones juromis už 
poros
iszvvdo žemes kraszta. Tai bu-

J u tarpe buvo ir Ona.
P

deszimeziu dienu Ona

SAULĖJ

I
NELAIMINGOS LENKTYNES “KAUBOISU.

Kada daugeli “Kauboisn”

i Ki ii* iu m *     b ii ■ ■ ii — 11 "■> »

PROHIBICIJOS
PRADŽIA.

rrVai

Dauguma žmonių Ameriko
je mano kad prohibicija insi- 
steige staigu Jungtinėse VaL 
stybese, be jokio gyventoju ir 
bai s 11 oloj u a ps va r st y n i o.
netiesa. Asztuonialiktas Kon
stitucijos Pataisymas, 
užgina daryti 
svaiglnaųszius gėlimus, buvo 
priimtas po ilgos kovos tarpe 

szlapiuju” ir “sausuju 
tęsęsi

kuris 
ir pardavinėti 

gėlimus,

1 >

(ganytojai gyvuliu ant Wes
tu) dalybavo lenk tynęs ta, vienas isz ju Gny Sliutze likos nu
mestas nuo laukinio arklio kuris ji prislegi
žeisdamas ji pavojingai. Tas atsilikimas buvo gilukningu del 
fotografisto, nes
kada nelaime atsitiko liet fotografistas visai 
traukti teip “puikaus”

savo sunkumu, sn-

atitrauke nepaprasta paveikslu tame laike 
nesitikėjo nu-

paveik si o.

pasiilgyma pa
skandinti. Bet Petras ja sulai
kė, atremdamas ranka iu jos 

padavimu ran
kos jiedu pasisvi'ikino. 
szaltas ju susitikimas 
bai nustebino, bet

czia vi me savo

at remdamas 
krutinę ir tik

Tok is
Ona la- 

ji atsidi'jo
ant savo Petro valios ir jo ži
nios. Petras jai vienai pasakė.J
kad ežia nemada bueziuotis 
priy visu akiu. Taipgi t Ina ta 
pati padare, kuomet jie buvo 
vienodu savo kambaryje. Czia 
jis Onos nebestame nuo saves, 
bet ir toli nebe tas Petras buvo, 
koki ji žinojo ten, kur Venta 
tekejo.

Toliau*

ežia
visu

savo

ten,

Su iszleidimu paskutines lik, 
tik ka girdimo lėto balso vil
nies juravimo mergaite ir ake
les užmerkė. Toji' valandoje ji 
labiau paneszejo iu smagi:: 
skulptoriaus rankos 
stovyla, negu iii mergaite, var 
gu dukraite. Jos 
baltas marmuras su nudryku
siu raudonumo szeszeliu. Stora 
plauku kasa nusvirus per de- 
szini peti.

Nors jau

smagios 
pa d a ryta

veidas, lyg

ir “sausuju” ku
ri tęsęsi tris ketvirtdalius

♦ ' * ♦ r

sziiritineczins priesz didiji ką
rą. Daugiau nei didesnes sza 
lies pusėj buvo kriminalu da
ryti ir pardavinėti tvirtus gė
rimus, dar priesz natijo insta
te mo priėmimo.

Per daug metu, respublikai 
prasidėjus, 
mai buvo daromi, pardavinė
jami ir geriami be jokio suvar
žymo. Vietine netvarka prive
dė prie pirmu žingsniu, neku
rtose aplinkinėse ta visa regu
liuoti. Valstijos ir apskrieziai 
pradėjo re i kabiui, 
gos gautu leidimus svaiginan- 
czius gėrimus pardavinėti. Ki
tas žingsnis buvo apsaugoti 
moteris ir vaikus nuo girtu 
žmonių,

i I J 1

alkoholiniai geri- 
pardavine-

kad užei-

)d!

♦

APDOVANOTAS UŽ

l

f ,

į AVv I
►g :

r. t
t J

7 B

/
Ft

< 1

I

M

‘ 0 '. t .

I’aszto 
Stack, kuri

Įsu gene
NARSUMĄ.

siuntinis
s 31 diena Jnlajaus, 

nuszove ant sinert banditą Jo
ną Manyon arti

apdovanotas per 
apgynima

Kast Orange,
N. J. likos 
kongresą $2000 už 
paczto nuo banditu. Prezidvn 
tas Coolidge 
inteike pinigus ir padekavone
už pildima pridereneziai savo 
Idinsto.

ypatiszkai jam

priesz pro-

G i r t uoklia ujo Lietuvoje, 
Panaszei daro ir Amerikoje,
Daugelis teitais savo ukes 

parduoda,
Ir in Amerika nusiduoda.
O kada in czion pribuna, 

Malszeis nebūna, 
<iirtnokliauje nuolatos, 
Pagal paprastos mados.

K a sak vi, koke is buvo loke i s 
stips, 

Girtuoklei* buvo ir tokeis 
pasiliks.
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Jau tik nežinau, 
Ir ne nmnauau, 

Kas tai do mada, 
Kad pas Lietuvius visada, 

Kada kokia szvente didžiause, 
.Tai pasielgineja bjauriause. 

Geriaus kad tu szveneziu ne« 
butu. 

Tai ir lai riję nesi mist u, 
Vieni trauke in bažnycze, 

Kiti in urvas kaip tycze.
Argi jau czion ne bus per

mainos, 
Ar t ei p bus visados?

Velkasi kruvini pas skvajerų 
Žmogus žiūrėti ant to •negali* 

Amerikonai žiuri kaip aut 
žvėrių, 

Ant pasigerusiu Lietuviu.
O gal tik nagaika suvaldytu, 
Apszvietos kiek priduotu, 

Ir girtuokliavimu apmalszytu!
* ♦ ♦

Jeigu tave ant kokio buliu
ko nepraszo, 

Jai staezia gaivu jszpraszo.. 
Jeigu kas politikes ne turi, 

O reikalo jokio neturi, 
Tegul in ten savo snapo ne* 

kisza,
Ba nuo trepu nupleszka, 
Padaro dideliu bulda, 

Galva suskaldo.
Po tani daktarus turi ai u vinelių 
Ir kėlės dienas lovoje stenetL 
Tankiuose atsiranda ir tokiUj 

Prasiminusiu inteligintų, 
Ka pradeda isz kitu juokavoiį 

O tiejei kiti pradeda in kąįlj 
duoti, 

Kaip žvirbli supaszo, 
Jog vos atsipraszo.

* * *

Jau tai no dvvai,• > 
Kur buna paleistuvei vyraų 
Kaip tai atsitiko urvoje vųį< 

noje, 
Szesztas girtuokliu gyvuoji?* 
Toki nežino, kas tai szveųtfl 

diena,
O in bažnyczia suvis ne ejnlh 
Vienas kaip nuo trepu smuko* 
Badai sau sprandu nusisuko^ 

Tegul dabar vaitoja, 
Ba tai Dievas kovoja;

Teip bus su kožnu pijoku, 
Jeigu tikėjimą laiko ant

Jlf.l
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didžiuma stovėjo 
hibicija, ir vėl buvo balsuoja
ma už prohibicijos instatynia 
referendumu. Prohibicija bu
vo palaikoma didžiumos 290,- 
149 balsais.

Kas dėjosi Ohio valstijoj de
jose visoj szaly. Amerikos pri
sidėjimas prie karo ir reika
las taupyti savo žmonių jėgas 
ir medžiaginius turtus privedė 
prie galutinio nusistatymo 
priimt prohibicija, ir privertė 
Kongresą Gruodžio m. 1917 

pa siūlymą

buvo 
vaikus

su iustatymais užgi- 
naneziais gerti krautuvėse, ir 
net nekuriuose užeigose.

negu liaci jos 
rei- 

valstybines pro- 
hobicijos, o paskui prieita prie 
tautines prohibicijos. 1846 
metais 
daryti ir pardavinėti 
nanezius gėrimus. Tautine val- 

nelabai in- 
pirklyba, 

nepritruko pi

Szie vietines 
mėginimai davė pradžia 
kalavimamsnehepirnia karta 

AJaryte ėjo iii mokykla, be pus- 
rycziu, bet sziandien jos veide 
buvo sunkesnis liūdnumo sze- 
szelis, negu Imdavo pirmiau.

Vidurdienyje mergaite sii- 
gryžo isz inokyklos. Atradusi 
viską didėlėje netvarkoje, dai
rosi po grinezia, 
kad motinos nerų. 
gidnczion insigrudo policial a 
ir pasako Mariutei, kad jos mo
tina instatymo varju paimta in 
kalėjimą 
iki teismui.

prohibicijos.
Maine valstija užgyni* 

svaigi-
galutinio

..

m

i

Gruodžio 
metuose pristatyti 
visoms valstijoms kad Konsti
tucija Imtu 
kad užginus 
gi na n ežia i s

(

■fa- buvo supirkti gy
venimui reLkalingi rakandai ir 
Ona pradėjo nauja gyvenimą 
“aukso szalyje.” Nedaug laiko 
prabėgo, kaip kasdien vis aisz- 
kiaus ji pradėjo patemyt, kad 
jos grinezioje, be jos, yra dar 
kita szeimininke. Diena po 
dienai gyvenimas bego ir jos 
nelaimingus ’prijuutimas didė
jo. Karta Petras rytmeti iszejo 
in darba ir vakare nebegryžo. 
Ir nuo tos dienos prasidėjo 
Onos nelaimingas gyvenimas; 
jis buvo gausus vargais — viė- 
.ni už kitus skaudesni.

Jos akyse stovėjo viso gyve
nimo takas. Nutruko jos mįn- 
tis, Ona užmigo. Moteriai sap
navosi, buk ten, isz jaunystes 
dienu, dvi melsvos akys žiuri 
iu ja ir moja prie saves, atgal 
prie jaunystes,

* < I

nuo

snsirupiniįisi, 
Tuo tarpu 

s

už, užgįntus daigus 
O tol i aus busią 

taip, kaip teismas nuspręs.
Skaudi buvo policisto žinia 

mergaites szirdįdąi; ji ir sunki 
buvo jai, nes Mariute susmuko 
aut kėdes, i)iie

m k so szalis.
Buvo persėdimas isz laivo i n ; 

maža laiveli, in vežimu, vėl 
laivu ir dar iu traukini, ir Ona 
pasijuto szviesioje grinezioje, 
kur moteriszke jai pasakojo, 
kad Petras už poros valandų 
grysz isz darbo namo. Tos dvi 
valandos Onai buvo labai il
gos, bet ir jos praslinko. Sztai 
placziai atsidaro durys ir Pet
ras ineina. Ona rankas iszsklei- 
dus, kaip lizdan besileidžianti 
patiksztele sparnus, puolė prie 
savo Petro ji apkabinti, prie jo

laiveli, skausmu,k u r
nei vargu ji nepažino. Rodos ir ln n u i
baisa ji girdėjo:

— Plausime

pauKsztis praskrido ir Petras 
iszvažiavo, padvigubinti laime 
savo lizde.

Bego dienos ir savaites, o ži
nios nuo Petro vis nebuvo. Po 
trijų menesiu, lyg po trijų am
žių, Ona sulaukė pirma Petro 
laiszka. Tame laiszke Petras 
guodėsi, kad aukso szalis neži
ba taip, kaip apie ja buvo imu 
nyta. Jis skundėsi, kad dar ne
dirbąs, bet turis vilti greit pra
dėt.. Ir vėl bego savaites viena 
po kitai. Daugybe ju jau pra
slinko, o laukiamas laiszkas 
vis neateina. Ona pati kuone 
kas savaite savo mylimam Pet
rui rasze. Adresus Petrui 
siuiicziamiems laiszkams para- 
szyti Ona duodavo tik geriau- 
siem, kokius ji žinojo, raszti- 
ninkam: vargonininkui, zakris- , 
tijonui, valszcziaus rasztininko 
pagelbbiinkui. 0 dar po kokiu 
baisiu sapnu, net pas pati ku- 
niga nueidavo, kad pastarasis 
jųiLtikrai gera adresa paraszy-

Adresus

prisiglausti, jautriame pasibu-

A ASUGRĄŽYS SENOVISZKA

vice karalius

tu. Nedžiūvo ąszaros Onos aky-
II

se, kuomet nuo savy mielo Pet
reliu ųęsulaukc žinios. Onos 
mųunele ja ramindama, szne- 
« a < *

prakaitu juo
da žemele ir valgysime gardžia 
Lietuvos duona.

Bet tai buvo tik sapnas. Var
gai gi ja supo isz visu pusiu.

Dar diena nebuvo iszsivvs- 
cziusi isz nakties tamsos, kuo
met Mariute atsikėlė. Neradusi 
grinezioje, ji suprato, kad pas 
ka nors drabužius plauna, ar 
ka kita dirba. Tai buvo uždar
bis be slapto degtines pardavi
nėjimo, nes pastarasis toli ne-

kurioj nelai
mingos žinios nespėjus ja užti
ko. Už valandėlės mergaite ap
siliejo aszaromis ir garsiau 
raudojo.

'I’uo tarpu nubalusi saulute, 
g pradedanti 

sunkios ligos ligone, 
ežiais spinduliais pažvelgi* pro 
Įauga, apkabino jauna verkian- 
ezia Mariute ir tartum prakal
bo in ja:

— Neverk, sesei 
Dar asz pas tave 
už drauge ir neapleisiu tavos.

Asz tave mv- 
-M. Diemedis

džia Washingtone 
teresavosi arielkos 
iki tol kol jai 
nigu. Tas atsitiko laike Civili
nio Karo 1861-65 metuose. Ta
da buvo uždėtas speciali* mo
kestis ant alkoholiniu gėrimu, 
kuriuomi buvo manoma atsiek 
t i du dalyku, ingyti reikalau
jamus pinigus ir sulaikyti žmo 
nes nuo gėrimo. Tuom pat sy
kiu, vietiniai valdininkai už
dėjo kitus mokesezus, ir nevi- 
siems buvo duodamas leidimas 
pardavinėti arielka.

Apsivylė visi tie, kurie 
ne, kad daugiau 
nebebus. Sumik les,

permainyta taip, 
pirkliavima svai- 

- gėrimais visose 
Jungtinėse Valstybėse. Priim
dami szi Pataisyma. Jungtiniu 
Valstybių žmones adare prohi
bicija tautiniu in^tatyniu.

-J-Forelgn Language Trif. Service.
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Iv atsigauti isz 
silpnu-,

Neverk! 
jauna lieku
. i

Neverk, sesele, 
iu...

----------------r

pasidarė

ma- 
regul racijų 
kur ariel

kos irklyba buvo didžiausia, 
didžiausios isztvir-

kimo vietos, ir visi žmones pra 
dėjo priesz tai sukilti.
valstijos paseko Maine \alsti- 
jos pavyzdi ir panaikino alko
holinius gėrimus.

Szitie valstybiniai 
c i jos instatymai 
panaikinami,
mus sujudindavo

Kitos

A

Pajeszkau draugo Vinco Ki- 
miiezio. Pirmians gyveno Col
linsville, 111. Tegul atsiszaukia 
ant adreso

Paul Andy
1302 Sheridan Rd., 

Kseanaba, Mich.

gera būvi-Motore gali gauti 
ma, prigialbant mano moterei
prie naminio darbo ir mokyti 
mano vaikus Liotuviszkos kal-
bos.
kios ukes
(‘ity, Pa.
del kokios biednos moteres ku
ri norėtu gauti sau pastovu gy- 

Atsiszaukite ant ad-
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Mes gyvename ant pui- 
2 mvles nuo Grove 

gera progaYra tai i

KARŪNA
Ras 'Patari, 

Abysinijos, kuris nesenęi lan
kėsi pas Angliszka karalių Jur
gi, aplalkys puikia ir brangia 
karūna karaliaus Theodoro, 
kuria Anglikai paėmė isz palo
vis us 18(58 mete. Kada Tat’uri 
keliuvo numo, karalius Jurgis
prižadėjo jam sugrąžyti karu-
Mii įgiltu imiiiiIumI ViV-lll'l

buvo užtektinas abiem pragy
venti.

Mariute apsiprause ir ėmėsi 
szukuot savo ilgus, geltonus 
plaukus, kurie ja šlepe, lyg tos 
nusviro szakos, kad puoszia eg
laite ant Nemuno kranto.

susiszukavusi, 
betvalgyt,

ne, 
me

Mergaite, 
j(‘szkojo szepoje 
ten niekd nebūta. .Ji nenusimi

nęs buvo to pratusi. Pasie- 
nuo stovėjusios kampe kė

dės uzboneli su vandeniu, atsi
gėrė. Mariute visai nurimo. Va
landėlei praslinkus, lyg dvasia 
pas ja but sugrįžus: szypsa 
padengė jos veiduži, auksztai
pilkelus galvele linksmai pra
dėjo dainuot':

Simlute szildys;
praslinks žiemųže.
Šzvieaa užpildys
Musu bakūže.

Oro spąrnnncziai
* Ir grincįjiu žmones,

Žvėrys plaukųoeziai,
Ras sau malones.

Koks tad 'glumas
Gamtoje i lesi .4: I I

Geliu slant urnas

Galas.
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prohibi- 
buvo dažnai 

ir žmonių jaus- 
faktas kad 

svuiginanezius gėrimus i n vež
davo slapta isz kitu valstijų 
kuriuos buvo “szlapios”. Kad 
sustabdžius la, Kongresas Ko
vo m. 1913 metais, iszleido in- 
statyma, po kuriuo buvo kri
minalinis prasižengi priesz 
tauta, gabenti 
gėrimus isz 
jos i n “ 

Ta buvo

venima.
reso. (t.71

4 J
Jill

Ml
M rs. J. Dumbroski

R.R. 1G (J rove City, Pa. SI
I

I '“Mlii
'I

I

p rasi žengi 
i svaigina nezius 
szlapios” va Esti-

•

Ta buvo padėtis kuomet 
Jungtines Valstybes instojo in 
didi ji bara 1917 metais. Isz ke
tu rias-deszimt asztuoniu val
stybių, dvideszimt penkios jau 
buvo prohibicija priemusios. 
Isz 3,032 apskrieziu visoj sza- 
ly 2,338 arba daugiau nei tris 
ketvirtdaliai leme “sausa” 
i n statymą, kuomet karas pra
sidėjo. Isz visu szalies gyven
toju 55,000,000 arba szeszias- 
deszimts nuoszimcziu gyveno 
po rohibicijos instatymu, o ki
ti svarstė ji kokioje nors for
moje kiekvienuose rinkimuo
se. Kaip vis didesnis ir dides
nis žmonių skaiezius szaly pa- 

priesz arielkos 
parodo pavyzdys

>

i *

sausa

J-).

SKAITYKITE SAULE

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

laidoja mirusiuslszt>alH<unuoja ir
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 

papraseziausiu iki prukil- 
Parsanulo automobilius del

laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 1373 M.

szia nuo 
nia u«iu.

J
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SZITA MOTERĖLI NETIKI siprieszino
IN PLAUKU KIRPIMĄ.
Mrs. Charles 1). McPherson

isz Los Angeles, Kuli foru įjos, 
plauku kirpimą ir 

kaip rodos ne duos nukirpti 
savo plaukų, kud įn mąda 
trumpu plauku trauktųsi jięr 
szimta motu. Josios puikus 
plaukai turi septynes petlas 
Ilg4o * i r, svėrė, Jes/J ųits sva VU j;

netiki in

t

Josios puikus
j

’ ■ ’ * į i » Įf " j' ' f ,

Ym tai ilgiausi plaukai visoje!

pirklyba
Oliio valstijoj. Toje valstijoje 
1914 motuose žmones balsavo 
už Prohibicijos Pataisymu, ir 

84,15‘i balsais.
jis buvp didžiumos užmusztas 

1915 metuose, 
buvo užmųsztas 55,408 balsais.

v * , "" . t ' ’ f ■ į * i X •

Meilią valiau buvo užmus’Ztas 

didžiumos 25,759. 1920 mėta is
t tais1 Pataįsyiuas buvp pri|‘mjįis

IR BALSAMUOTOJAS

Ant. J. Sakalauskas 
į LIETUVISZKAS GRABOR1U3 

IR BALSAMUOTOJAS
Į ' U- u l » 1 „

automobilius
f

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, tįo

Laidoja kimus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobiliu* visokiem* 
reikalam*.

del jeigu POMNJNKA Ui

i ■
I

juoku. |
?* * ♦

Ana diena susirinku vyru 
senu ir jaunu, 

Pusėtinai munszaines iszgero*
Na ir už kudlu susitvėrė, 

Musztyne smarki buvo,
Jog ne merginos st ūboje ne* 

iszbuvo.
Lampos ir peilei darbe buvo.
O ir szluotos vietoje neisz- 

buvo.
Kada gaspa<line namon parėjo, 

B a ne buvo, — tai daug dar
bo turėjo,

Kol viską sudavadijo, 
Peilius ir szauksztus suran

kiojo;
Tai vis Lietuviszkai, 
Kad ir kiauliszkai!

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.
Asz parduodu farmas. Esmių czia 

pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnu*

*
' '-Ji
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11 metu

pardavimu farmu. Parduodu visokias 
fermas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu.

kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju- neiwdirbtu farmu.
mis pigiau gedaus parduoti negu kHL adreso.

r

Teipgi turiu daug nauju
Wjiintri irta enti II

į
' ii

Kreipkitės ant 
Sep

Antanas Mucunas, i
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ŽINIOS VIETINES.
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Labor Day.
Sziadien prasidėjo pui

kus ferai Cresona, 4 miles nuo 
Pottsvilles. Vertėta atlankyti.

— Sztai jau ir Septembe- 
ris, žiemelia po szonu, vakaci- 
jos pasibaigė o mokslas prasi- Mldos.

— Praejta Petnyczia Aj- 
risziu bažnyczioje likos suris^- 
ti mazgu moterystes p. Anta
nas Rėklaitis su p. Margarieta 
Scanlon, 
num
516 W. Spruce ulyezios it bro
liu graboriaus. ^vod^a atsi
buvo pas nuotakos levus ant 
E. Centre ulyezios. Jaunave

Isz Shenandoah, Pa.

J auna ved is yra su- 
Antano Reklaicziu ant

{■JvodbsL atsi-
••' 4 J X * W I | .

— Praejta Ketverge likos 
suriszta mazgu moten stes per 
kun. Czesna, pane 
Sinolikiute podukte Andrians dine pas 
Žukaucko su p. Juozu Povy- 

Contre u Iv.
Svodba atsibuvo pas nuotakos 
tėvus. 

•*».

Žukaucko 
laicziu, 1123 E.

Juzefina

ir likos ina-

su zapalko-

Važiuodamas ant Park 
Place keliu nežinomu budu 
apsivertė automobilius Krano 
Puidoko, kuriam prakirto tru
puti aki. Buvo tai naujas Hud
son automobilius 
žai sudaužytas.

— Žaisdama
mis, szesziu metu dukrele Ma- 

Bogtlanaviczienes, 22 S. 
Ninth uly., skaudžei likos ap
deginta nuo užsidegimo szle 
Kukiu. Mergaite nuėjo ant pas
toges kur užtiko dežukia za- 
palku kurias pradėjo braukti. 
Apdegė ant szono, rankos ir 
kalo.

res

Anglekasei Maple Hill
kasiglu kurie buvo
dirbti už tai, kad bosas pra- 
szalino nuo darbo du loderus, 

sugryžti prie darbo, 
nesuprat ima

sustoja

nutarė 
pakol 
unijos virszininkai.

— Pana N j 
kiute, redakcijos 
sugryžo nuo sanvaitines vaka
ri jos lankydamasi Filadelfijoi 
Atlantic Citv ir Brooklvne.

— Aplaikeme žino buk 
kun. Wroblewski lenku para
pijos prabaszczius Sbenandori 
likosi biskupu ir ketina ke
liauti in Rvma. Norėdami da- 
žinoti ar tai teisybe, susine- 
szem su dvasiszka valdže kuri 
tosios žinios neužtvirtina, bet 
kini. Wroblewski važiuos ant 
tikrųjų in Ryma, o gal raudo
na kepure atsivežt ( !)

— Evelina, duktė grabo
riaus Antano Sakalaucko isz
keliavo in Jefferson ligonbuti 
Filadelfije, ant operacijos 
Motina draugavo du k t erei ke
lionėje.

— Kaip sakalai 
siu teip keturi steitinei užklu
po praejta Petnyczia ant trijų 
troku su alum — Dovvdo Ta
lin, Frano Kmiidianrko isz 
miesto ir Jono Eckert o isz Gil- 
bertono. Bet nebuvo tai geras 
alus koki steitinei tikėjosi, 
tiktai “ 
trabandus.

f Juozukas, 10 metu 
lis Jono Vilaviczio, 
Centro ulyezios, praejta Pet
nyczia nukrito nuo Readingo 
treito arti Bukmauto ir pasili
ko mirtinai sužeistu, 
r u žeista nuvožė in

mire ta pa ežia

sutaikins

Zofije

Evelina.

ant

steitinei 
zupe’’

ligonbuti kur 
diena.

Kutkauc- 
knvgvede,

žino

isz debe-

ir paleido kon

sune
903 East

Tuojaus 
Ash lando

džiai iszkeliavo ant. srildžiosios 
keliones.

T Ona Sanavai!iene, 40 me
tu naszle, kuri buvo už gaspa- 

J uoza .Juozapa vieži u 
West Mahanov 

Avė., mirė praejta Petnyczia 
1:3() po piet nuo vandenines li- 

Velione paliko dideliam 
dukteres Mare, 

Margarieta ir sūneli Juozuką. 
Laidotuves atsibus Utarninko 
ryta su bažnytinėms apejgo- 
mis. (Iraborius Rėklaitis užsi
ėmė laidotuvėms.

Vėliom* po 
Žukauckiuti*. 
brolius Antena, 
Jurgi ir Vinca Žukauckus ir 
s(*seres Katre 
Malonienia, 
Busznauckiene ir sena motinė
lių.

seseria I:ii HZ

saluninka ant 
m i re

gos. 
nuliudimia

tėvais vadinosi 
paliko keturis 

Kazimiera,

da nevedusią, 
irLekevicziene

Bukmauto Nedėliojo 
rusnakai laike* pikniką. Kokis 
tai jaunas Lenkas insiuto nuo 
namines. Misipesze su savo 
broliu kuriam perszove ranka, 
o slovineziui senam žmogui 
paleido kėlės kulkas in pilvą. 
Sužeist ieji likos atgabenti pas 
daktaru Holanda ir Dumia ku
rie apžiureja ligonius
abudu in Ashlando ligonini!ia. 

o da nesuimta bet stei
tinei »jo jeszko ir neužilgio su
ims.

li u veži*

Szovik

— Sziadien atsidarė Cresso- 
noje Skulkino Pavieto Dideli 
Ferai. 4 mylės nuo

važiuos ant fern 
benas (kitados Lietu- 

benas) pralinksmyt 
muzikia susirinkusius.

Ponas Pulokas su annum 
sugrvžo namo isz Brooklvno 
kur buvo atlankęs savo sesute 
Kiselauckiene ir Antana Jen- 

s siuneze szir- 
už teip svetinga 

Ponas Jenczauskas 
laiko barberszapi ant 251 Met
ropolitan Avė. kur daro puiku 
bizni.

Ket verge 
Eagles 
v isz k a?

Pot Išvilios.
ant

isz

czaųska, kuriem 
dingą aeziu 
priėmimą.

ANT PARDAVIMO.

Parduodu narna su bizniu už 
pigia preke tiktai už $3,500. 
Kampinis namas 6 ruimu, mau
dykle ir sziluma, ant puses lo
to. . (t.73

Jos. Trepkins ‘
322 Corner Lytle & Snyder Sts.

New Minersville, Pa.

ANT PARDAVIMO

i

Namas ant vienos familijos 
ant czverties loto ant W. Mar
ket St. Parsiduos labai pigiai. 
Teipgi parsiduoda ir bizniavus 
namas ant \V. Centre St. (t.73 

414 W. Centre St.
Mahanoy Ci t y, Pa.

Ant Pardavimo
Biznavas Namas ir du privati szki namai ant glaunos gatves 

1 Minersville, tinkamas del bile kokio biznio.
Du bizna vi namai ir privatiszkas namas ant Pine Hill Str. 

Minersville.
Tris namai ant Davis Ave, Pottsville.
Namas ant Middle Str. Minersville.
Tris namai ant Spruce Str, Minersville.
Penki namai ant E. Laurel Str. Minersville.
Du namai su elektriku, maudykle ir sziluma ant Dele ware 

Ave. Minersville.
?; p, m ' t.n<

Vienas namas su dideliu lotu ant High Str. Minersville.,, .
Du namai ant Middle St. Minersville.
Parma tinkama del auginimą visztu, teipgi puikus sodas, 

Ringtowne.
Parma, North Manheim Townshipe, arti Schulykill Haven, 

60 akieriu. Geras pirkinys kurie jeszko geros faunos.
Turime teipgi fikszczeriu arba Show Cases, ir kaunteriu tin

kamu del bile kokio biznio.
Mainom properties ant farmu ir faunas ant prapecziu.

v

t

*’ 4

{ 1

Kreiki tęs pas:
Wm. PAULAUSKA, MINERSVILLE, PA. 

arba pas

Zofije, 28 metu,

Jankoviczius

11 s. 
nuo uždegimo

t Buvusia gyventojas szio 
miesto Jonas Snizeviczius, 39 
motu kuris pribuvo in ezionais 
isz Lietuvos turėdamas 21 me- 

’tus, vėliaus apsigyvendamas 
Tower City, mirė praejta Kėt- 
verga. Velionis paliko paezia, 
keturis vaikus, broli Juozą ir 

Leskeviczienc
Džerardvilles.

— Franas
132 E. Coal uly., likos sužeis
tas Knikerboker kasiklosia. 
Likos nuvežtas in ligonbuti.

t Praejta Petnyczia įniro 
mylema pati

Ludviko Szlekauckio,* 
Bowers uly.,
plaucziu. Velione gimė Szena- 
dorije, buvo duktė Konstanto 
Verbokiu isz Detroito, Mieli. 
Paliko vyra, tris dukreles, vie
na broli ir devnes sesers.

— Jonas Biszkis, 40 metu, 
likos suspaustas per karulius 
Bast kasiklosia ir nugabentas 
tuo in ligonbuti. Biszkis gyve
na Džeranlville.

Meizville—Gilberton, Pa. — 
Ponas Juozas Kupcziunas, ku
ris atsikraustė isz Mahanoy 
Plane pirko ezionais puiku ho- 
teli ant kampo kur užsisuka 
karukas in Frackville. Yra tai 
gerai pažystamas 
siems

žmogus vi- 
gyven tojams su gera 

szirdže ir svetingu budu Pra- 
važiuojent per Meizville susto
kite pas musu
cziuna o jisai jus priyms sve
tingai.

tautieti Kup

SKAITYKITE SAULE

NORIU PIRKTI AR PARAN- 
DAVOT MAŽA FARMA.

Kas turi 
ar apie 5 
Mahanojaus ar Leiksaid ne to
li nuo geležinkelio 
szauke tuojaus 
nes pajoszkotojas gejdįe ,tuo- 
jaus jaja apimti ir apsigyven
ti ant josios. Atsiszaukite tuo
jaus in redakcije

maža farm ūkia 3 
akerius žemes arti

tai atsi 
in redakcije,

Saules.
(t.s.9)

DU GERI PECZEI ANT 
PARDAVIMO.

4 4 > !

“Mountain
randasi ant pardavimo

Du geri hiterei
Oak” 
pigei, nes locnininkas užveda 
namie garu. Atsiszaukite tuo
jaus pas: (t.S2

Juozą Urboną
618 W. Spruce St., 

Mahanoy City, Pa.
GERIAUSE UŽEJGA MEIZ- 
VILLE-GILBERTONE PAS

JUOZĄ KUPCZIUNA

Kampas 802 Main uli. kur ka
rukas užsisuka ant Frackvilles.

Nesenei pirko szi kampini 
narna su hęteliu, persikraustęs 
isz Mahanoy Plane. O kad tai 
yra svetingas žmogus, todėl at
silankykite pas ji, o jisai jus 
priims prietelingai. Puikiause 
vieta visam Meizville. Prava- 
žiuojent su automobiliu, susto
kite ant pasilsio ir pasidrutini- 
mo. .

ANT PARDAVIMO

Du lotai mieste Port Carbon, 
Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar no užstatyti. 

. Didumas lotu 30 pėdu ploczio 
‘ per 135 pėdu ilgio. Arti prie 
I visokiu darbu. 
t ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. West St.
Shenandoah, Pa.

PRAPUOLĖ AR PAVOGTAS.

Atsiszaukite 
(t.f.

Szuo, rudo koloro su baltais 
ženklais apie galva, kojas ir 
uodega. Penkių menesiu senu
mo. Kas sugražins szuni gaus 

. _ — to / . m z>$10 nagrados.
Wm. Kubilius

ItTH .1 ZM 1
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KLAUSYK RADIO KADA 
TAU CZYSTINA CZE- 

VERYKUS.
Juozukas Ca

merato intaise in savo dežukia 
(ant kurios pasistato koja ka
da ezystina czeverykus) radio. 
Kada atejna koslumeris duoti 
nuezystyti czeverykus, Juozu
kas paduoda jam ausines idant 
klausytu muzikes idant nebūtu 
nubodu. Tokiu budu daro di
deli bizni o ypatingai nuo mer
ginu.

MOOSE DRAUGUVES VAI
KAI APDOVANOJĘ 

SIERATUKUS.
Darbo ministeris James Davis 

kuris yra augszcziausiu virszi- 
ninku drauguves Loyal Order 
of Moose, laike sejmo New Yor
ke, atvežė daug dovanu isz 
Moose prieglaudos nuo tenaiti- 
niu vaiku idant iszdulyt terp

Q

Najorko sieratuku.
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LANDE ANT ATMINTIES ŽUVUSIU KAREIVIU
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SVIETINEJE KAREJE.

*? .

ISZGIALBEJO KETURIS 
NUO SMERT.

Miss Emily,
riaus Sites isz Harrisbur

duktė senato-

aplaike Karnogio auksinifriie-
dali už isjigiąlbejima dvieju 
mergaiezin ir du vyru nuo pa
skandinimo upeje Susquehan
na.

ANT PARDAVIMO

. Namai Shenandori, po No. 
26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 
ir 27 S. Grant St., Kreipkitės 
ant adreso.

J. F. Bradley
(t.f.
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NELABA DUKTĖ, PALIKO SZUNIEMS DAUGIAU NE 
KAIP SAVO MOTINAI.

Nesenei mirus Mis. Maude L. Vause isz MąjĮjltuck, Long 
Island, užrasze savo trims szuuiiikams po penkis dolerius ant 
sanvaites ant juju dažinrejimo. Savo motinai (kuri stovi prie 
szuniuku) paliko tiktai deszimts doleriu ant sąnvaites. Pui
kus a t si mokoj imas dukreles del savo gimdytojos ir už iszaugi- 
nima!
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7DESZIMTS GENTKARCZIU GYVENO SZITAM NAME.
Dvieju laipsniu mūrinis namas kuris stovi Greenland, N. II., lįk 

te per Weeks szeimyna ir jame gyveno net deszimts 
vienas isz t uju szcimyiBfc.Tasai namas vra seniauses 

■ 7 

į- ...
• Wle'n;

uos pastatytas 1638 me- 
genlkareziu. Ministeris iždo Weeks yra 
mūrinis namas visam sklypia.
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ANT ATMINTIES ŽUVUSIU MARINIU KAREIVIU PASKUTINĖJE KAREJE.
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Parris Island, South Karolinoje, likos atidengtas puikus stovylas ant atminties 2500
1 • A • « • •
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i ŽINIOS VIETINES.
*— Labor Day.
— Sziadien prasidėjo pui

kus forai Cresona, 4 miles nuo 
Pottsvilles. Vertėta atlankvti.

— Sztai jau ir Septembe- 
ris, žiemelia po szonu, vakaci- 
jos pasibaigė o mokslas prasi
dės.

— Praejta Petnyczia Aj- 
risziu bažnyczioje likos suris^- 
ti mazgu moterystes p. Anta
nas Rėklaitis su p. Margarieta 

Jaunavedis yra sn-
Antano Reklaicziu ant 

516 W. Spruce ulyczios iY bro
liu graboriaus. fjvodba. alsi-

Scanlon, 
num

buvo pas nuotakos tėvus ant 
E. Centre ulyczios. Jaunavc 
tižiai iszkeliavo ant srfldžiosios 
keliones.
t Ona Sanavaitiene, 40 me- 

JuzefinaĮtu naszle, kuri buvo už gaspa- 
podukte Andriaus dine 
su p. Juozu Povy- 

"3. Centro u Iv.
Svodba atsibuvo pas nuotakos 
tėvus.

— Praejta Ketvergą likos 
suriszta mazgu moten stes per 
kun. Czesun, 
Smolikiute 
Žukaucko 
laicziu, 1123 E.

pana

— Va žinodamas ant Park 
Place keliu nežinomu budu 
apsiverto automobilius Frano 
Puidoko, kuriam prakirto tru
puti aki. Buvo tai naujas Hud
son automobilius 
žai sudaužytas.

— Žaisdama

ir likos ma-

su zapalko- 
mis, szesziu metu dukrele Ma- 

Bogdanaviczienes,
Ninth uly., skaudžei likos ap
deginta nuo užsidegimo szle 
bukiu. Mergaite nuėjo ant pas
toges kur užtiko dežukia za- 
palku kurias pradėjo braukti. 
Apdegė ant szono, rankos ir 
kalo.

TOS

szono,

— Anglekasei Maple Hill 
kasiglu kurie buvo sustoja 

už tai, kad bosas pra- 
szalino nuo 
nutarė 
pakol nesupratimu 
unijos virszininkai.

— Pana
redakcijos 

sugryžo nuo sanvaitines vaka- 
cijos lankydamasi Filadelfijoi 
Atlantic Cit v ir Brooklvno.

— Aplaikeme žino buk 
kun. Wroblewski lenku para
pijos prabaszczius Shenandori 
likosi biskupu ir ketina ke
liauti in Rvma. Norėdami da 
žinoti ar tai teisybe, susine- 
szem su dvasiszka valdže kuri 
tosios žinios neužtvirtina, bet 
kun. Wroblewski važiuos ant 
tikrųjų in Ryma, o gal raudo
na kepure atsivežt ( .')

— Evelina, duktė grabo
riaus Antano Sakalaueko isz
keliavo in Jefferson ligonbuti 
Filadelfije, ant operacijos 
Motina draugavo duktorei ke
lionėje.

— Kaip sakalai 
siu teip keturi steitinei užklu
po praejta Petnyczia ant trijų 
troku su alum — Dovvdo Tu
lin, Frano Kmieliaueko isz 
miesto ir Jono Eckert o isz Gil- 
bertono. Bet nebuvo tai geras 
alus koki steitinei tikėjosi, 

“zupe 
trabandus.

f .Juozukas, 10 metu sūne
lis Jono Vilaviczio, 903 Kast 
Centre ulyczios, praejta Pet
nyczia nukrito nuo Readingo 
freito arti Bukmauto ir pasili
ko mirtinai sužeistu. Tuojaus

Ashlando 
mirė ta pa ežia 

i

dirbti

kiūto, e

buvo

darbo du loderus, 
sugryžti prie darbo, 

sula i kins

Zofije Rutkanc- 
knygvede,

isz debe-

Frano Kmieliauck

tiktai
steitinei

ir paleido kon-1 1

rnžeista nuvožė in 
ligonbuti kur 
diena.
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Isz Shenandoah, Pa.
t Buvusia gyventojas szio 

miesto Jonas Snizeviczius, 39 
motu kuris pribuvo in czionais 
isz Lietuvos turėdamas 21 me
ilus, vėliaus apsigyvondamns 
Tower City, įniro praejta Ket- 
verga. Velionis paliko paežiu, 
keturis vaikus, 
seseria
Džerardvilles.

— F ra n as

broli Juozą ir
■iszLeskcvicziene

Juoza .1 uozupavrcziu 
West Mahanov 

Ave., mire praejta Petnyczia 
1:30 po piet nuo vandenines li
gos. Velione paliko dideliam 
nuliudimia dukteres Mare, 
Marga riet a ir sūneli Juozuką. 
Laidotuves atsibus Utarninko 
ryta su bažnytinėms apejgo- 
mis. Graborius Rėklaitis užsi
ėmė laidotuvėms.

Velione po 
Žukauc kiūto, 
brolius Antanu, Kazimiera, 
Jurgi ir Vinca Žukauckus ir 
seseres Katre da nevedusią, 
Malonienia, Lekevicziene ir 
Busznauekieiie ir sena motinė
lių.

pas 
saluninka ant

mirė

(lukterės

tėvais vadinosi 
paliko keturis 

A ntana,

da nevedusią 
Lekevicziene

Buk ma u t e

/

Jankeviczius
132 E. Coal uly., likos sužeis-

Knikerboker kasiklosia.

>
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mylemu pati
11 S.

tas
Likos nuvežtas in ligonbuti.

t Praejta Pchiyczia imire 
Zofija, 28 motu, 
Ludviko Szlekauckio,’
Bowers uly., nuo uždegimo 
plaucziu. Velione gimė Szena- 
dorije, buvo duktė Konstanto 
Verbokiu isz Detroito, Mich. 
Paliko vyra, tris dukreles, vie
na broli ir devnes sesers.

— Jonas Biszkis, 40 metu, 
likos suspaustas per karukus 
Bast kasiklosia ir nugabentas 
tuo in ligonbuti. Biszkis gyve
na Dzerafdville.

New York.

i

■i <

J

Nedėlioję 
rnsnakai laike pikniką. Kokis 
tai jaunas Lenkas insiuto nuo 
namines, susipesze su savo 
broliu kuriam perszove ranka, 
o stovineziui senam žmogui 
paleido kėlės kulkas in pilvą. 
Sužeistieji likos atgabenti pas 
daktaru Ilolanda ir Dunna ku
rie apžiureja ligonius nuvožė 
abudu in Ashlando ligonbutia. 
Szoviko da nesuimta bet stei
tinei »jo jeszko ir neužilgio su
ims.

— Sziadien atsidarė ( Tesso- 
noje Skulkino Pavieto Dideli 
Forai, 4 mylės nuo Pottsvilles. 
Ketverge važiuos ant toru 
Isagles benas (kitados Lietu- 
viszkas benas) pralinksmyt 
muzikia susirinkusius.

Ponas Pulokas su sunum 
sugryžo namo isz 
kur buvo atlankęs
Kiselauckiene ir Antanu Jen- 
czaųska, kuriems siuneze szir- 
dinga aeziu 
priėmimą.

Brooklvno 
savo sesute

už teip svetinga 
Ponas .Jenczauskas 

laiko barberszapi ant 251 Met
ropolitan Avė. kur daro puiku 
bizni.

ANT PARDAVIMO.

Parduodu narna su bizniu už 
pigia preke tiktai už $3,500. 
Kampinis namas 0 ruimu, mau- 
dvkle ir sziluma, ant puses lo
to. . (t.73

Jos. Trepkins ’
322 Corner Lytle & Snyder Sts.

New Minersville, Pa.
ANT PARDAVIMO

Namas ant vienos familijos 
ant ezverties loto ant W. Mar
ket St. ParsiduoR labai pigiai. 
Teipgi parsiduoda ir bizniavus 
narnas ant W. Centre St. (t.73 

414 W. Centre St.
Maha noy (h t v, Pa.

Ant Pardavimo
Bizna v as Namas ir du privati szki namai ant glaunos gatves 

Minersville, tinkamas del bile kokio biznio.
Du bizna vi namai ir privatiszkas namas ant Pine Hill Str.

Minersville.
Tris namai ant Davis Ave, Pottsville.
Namas ant Middle Str. Minersville.
Tris namai ant Spruce Str, Minersville.
Penki namai ant E. Laurel Str. Minersville.
Du namai su elektriku, maudykle ir sziluma ant Deleware
« - . am. ' į ' į ♦ ! t I 1 < - «Ave. Minersville.
Vienas namas su dideliu lotu ant High Str. Miąersyiile
Du namai ant Middle St. Minersville. . <
Farms, tinkama del auginimą visztu,

Ringtown e.
Farma, North Manheim Townshipe, arti Schulykill Haven, 

60 akieriu. Geras pirkinys kurie jeszko geros farmos.
Turime taipgi fikszczeriu arba Show Oases, ir kaunteriu tin

kamu del bile kokio biznio.
Mainom properties ant farmu ir farmas ant prapecziu.

•w

i *

teipgi puikus sodas,

i r

t Kreiki tęs pas:
Wm. PAULAUSKA,

V

MINERSVILLE, PA. 
arba pas

Meizville—Gilberton, Pa. — 
Ponas Juozas Kupcziunas, ku
ris atsikraustė isz Mahanoy 
Plane pirko czionais puiku ho- 
teli ant kampo kur užsisuka 
karukas in Frackville. Yra tai 
gerai pažystamas žmogus vi
siems gyventojams su gera 
szirdže ir svetingu budu Pra- 
važiuojent per Meizville susto
kite pas musu
cziuna o jisai jus priyms sve
tingai.

KLAUSYK RADIO KADA 
TAU CZYSTINA CZE- 

VERYKUS.
Juozukas Ca-

marato intaise in savo dežukia 
(ant kurios pasistato koja ka
da czystina czeverykus) radio. 
Kada atejna kostumeris duoti 
nuczyslyti czeverykus, Juozu
kas paduoda jam ausines idant 
klausytu muzikes idant nebūt u 
nubodu. Tokiu bildu daro di
deli bizni o ypatingai nuo mer
ginu.

tautieti Kup-

SKAITYKITE SAULE

NORIU PIRKTI AR PARAN- 
DAVOT MAŽA FARMA.

Kas turi maža t’armukia 3 
ar apie 5 akerius žemys arti
Mahanojaus ar Leiksaid ne to
li nuo geležinkelio 
szauke tuoj aus 
nes pajoszkotojas gejdįfce i luo

tai alsi 
in redakcije,

jaus jaja apimti iv apsigyven
ti ant josios. Atsiszaukite tuo
ju us in redakcije Saules.

(t.s.9)
DU GERI PECZEI ANT 

PARDAVIMO.

i < > !

“Mountain
randasi ant pardavimo

Du geri hit erei
Oak” 
pigei, nes locnininkas užveda 
namie gara. Atsiszaukite tuo- 
jaus pas: (t.l

Juozą Urboną
618 W. Spruce St., 

Mahanoy City, Pa.
OERIAUSE UŽEJGA MEIZ- 
VILLE-GILBERTONE PAS

JUOZĄ KUPCZIUNA

Kampas 802 Main uli. kur ka- 
rukas užsisuka ant Frackvilles.

Nesonei pirko szi kampini 
narna su hpteliu, persikraustęs 
isz Mahanoy Plane. O kad tai 
yra svetingas žmogus, todėl at
silankykite pas ji, o jisai jus 
priims prietelingai. Puikiause 
vieta visam Meizville. Prava- 
žiuojent su automobiliu, susto
kite ant pasilsio ir pasidrutini- 
mo.

ANT PARDAVIMO

Du lotai mieste Port Carbon, 
Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar no užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 
per 135 pėdu ilgio. Arti prie 
visokiu darbu, 
ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. West St.
Shenandoah, Pa.

PRAPUOLĖ AR PAVOGTAS

Atsiszaukite 
(t.’f.

Szuo, rudo koloro su baltais 
ženklais apie galva, kojas ir 
uodega. Penkių menesiu senu
mo. Kas sugražins szuni gaus 
. - — • / .$10 nagrados.

Wm. Kubilius 
w;ui ru v:n

(t.72
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MOOSE DRAUGUVES VAI
KAI APDOVANOJĘ 

SIERATUKUS.
Darbo ministeris James Davis 

kuris yra augszcziausiu virszi- 
ninku draugavęs Loyal Order 
of Moose, laike sejmo New Yor
ke, atveže daug dovanu isz 
Moose prieglaudos nuo tenaiti- 
niu vaiku idant iszdalyt terp

t

Najorko sieratuku.

A
į

Ji

STOVYLAS ATIDENGTAS ST. JOHNS, NEWFOUND-

w,I 

I

NELABA DUKTĖ, PALIKO SZUNIEMS DAUGIAU NE 
KAIP SAVO MOTINAI.

Nesonei mirus Mis. Maude L. Vause is 
Island, nžrasze savo I 
sau vaitos ant juju dažiurejimo. Savo motinai (kuri stovi prie

z Mattituck, Tzvng 
trims szuninkams po penkis dolerius ant . ■ • 4 * *

doleriu ant sanvaites. Pui- 
gimdylojos ir už iszaugi-

*•.

1

| szuniuku) paliko tiktai deszimts 
kus atsimokejirnas dukreles del savo 
nima!

>>:
I

j

LANDE ANT ATMINTIES ŽUVUSIU KAREIVIU 
SVIETINEJE KAREJE.

:;.:z

ISZGIALBEJO KETURIS 
NUO SMERT.

duktė senato-Miss Emily,
Haus Sites isz Harrisburg, JAi., 
aplaike Karnegio auksinif'Mie- 

v; iszgiglbejima dvieju 
morgaieziu ir du vyru nuo pa
skandinimo upeje Sustpielian- 
na.

dūli už

ANT PARDAVIMO

. Namai Shonandori, po No. 
26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 
ir 27 S. Grant St., Kreipkitės 
ant adreso.

J. F. Bradley
ne* o tiru - m.

(t.f.

g®swsagsa&b
1•

H

. DESZIMTS GENTKARCZIU GYVENO SZITAM NAME.
Dvieju laipsniu mūrinis namas kuris stovi Greenland. X. II., lįkos pastatytas 16.(8 me-

te per Weeks szeimyna ir jame
Tasai namas viavienas isz (uju ^^dniyiyį-

gyveno net deszimts
seniausias murini" namas

ireutkareziu. Ministeris iždo Weeks yra 
visam sklypia.
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ANT ATMINTIES ŽUVUSIU MARINIU KAREIVIU PASKUTINĖJE KAREJE.
Parris Island, South Karolinoje, likos atidengtas puikus stovylas ant atminties 2500 
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Isz Amerikos

jo kuna surado

la permainyt 
ant Crowley,

o likusia dali 
ant kitos pu

s=

m

SUGAVO MILŽINISZKA 
KARDŽUVI.

prisidirbo H. J.Nemažai
Mallen isz Los Angeles, Kali
fornijos kada sugavo milžinisz 
k a kari Ižu v i kuri svėrė 528 
svarus, 12 pėdu ir 6 colei ilgio 
ir turėjo kardu 4S coliu ilgio.

%

PAOZIULE DAVE NUKIRP
TI PLAUKUS, VYRAS 

NUSKUTO GALVA.
Tennn. 
prisiegeliai

SZAKE- ■:>: ia
H

'«*

J

į L

4

■ii
8

savo
jeigu duos

iniojas 
jam nu-

ęhattanooga 
Kerszines 
jog atsimokės jiai, 
sau nukirpti plaukus, buvusia 
kareivis Jack Kearns, 
pas barberi, paliepė
skusti galva. Po trumpam gin- 
czui barberis ant galo 
ko iszpildyt velinima Kearnso, 
kuris iszcjo isz szapo su žiban- 
cziu pakausziu kaip bilardine 
kulka.

Kearns mane, jog 
czi 111 e a psi a sza ruoš 
pliki vyra, bet kur

sut i-

jojo pa
pa regoj a 

tau, visai 
nenusimino ir da visaip isz jo
jo szandimo teip, jog vyrukas 
isz nuliūdimo ir nepasisekimo 
pasigėrė kaip sziauczius.” Ant 
galo pats nežinojo kokiu būdu 
gavosi in ligonbuti, kur silp
nu balsu szaukesi savo moterė
lės idant ji pasiymtu namo 
plauku ar su plaukais.

Suprato Jackas, jog ant bo
bos ne vms viražu ir dabar sa
ko, kad nesiprieszintu savo 
prisiegeliai, 
pjaut uosi del mados,
nesiprieszintu.

I < b

kad ir duotu au
tai tam

Wil

•X

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTI8 “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIA.

PRENUMERATA KASZTUOJA:
* AMERIKE: Ant two mato $XM. Ant puaaa mato |1.M 

EUROPOJE: Ant tiso meto M-M-
MM* Labnkna ir piningu* ti*ada aioskile tiktai ant mito adreao:
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W. I». MOCEMOWNII, Pro. A M*r
F. W. BOCZMOWRKI. BilUr

MAHANOY CITY. PA.
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Isz Lietuvos.
STEBUKING06

LIU JĖGOS.
Stancziai. —r Iszdžiuvus ūki

ninko J. Szuliniui reikėjo kas
ti naujas. Iszkaso iki 6 metru 
gilumo, bet vandens vis dar 
maža. Viena szvehtadieni buvo 
paszaukla viena szuliniu žino 

naugalytes isz 
žinomomis

Lauzcmiu.V(\ 
Ji žinomomis rieszutinemis 
szakelemis neszina perejo kie
mą ir nurodė, kur teka po že
me vandens szhItiniai. Pasiro
dė, kad vandens szaltinis eina 
kaip tik kelis metrus szalia isz- 
kasto szulinio, 
szulini.

Szioje apskrity yra penketas 
tokiu stebuklingu žinovu. Sėk
mingiausiai vandens szaltinius 
nurodydavo iki sziol 
•kas Kunkis — 
sius patru ir 
lyte. Ji savo rankomis 
szakeles horizontaliai, ir kaip 

vietoje zakėlės 
žemvn svirti.

o no per pati

J J i
X

Plauk Visus Vaisus
Daržoves Priesz 

Variuojant. 
.. . .  X ... . 

Vaisiai ir daržoves,

ir ISZ VISU STALIŲ
NUSIUNTĖ
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FILIPINŲ NAUJA PALI- 
CIJANTE.

Mrs. Douglas McArthur, p- 
ti generolo McArthur kuris 
randasi Filipinuosia,

! |dinsta specialiszkos palieijan-
minetoji Daugė

la i ko

ukinin-
Graumeniu, E-

pa-

aplaike

tos. Josios pirmas aresztavoji-

kurios 
valgomoj nevirtos, reikalauja 
daug priežiūros ir atsargumo. 
Daug žmonių atitinka su nuo
mone, knd vaiiai, kaip obuoliai 
apeisimos ir kriauszoR yra szva 
rios kuomet valgomos tuojaus 
nuskinus nuo medžio, jei smi
lias yra toli nuo kelio. Jei nu
puola ant žemes ar szvarios žo
les, galima valgyti be jokio pa
vojaus, nors galima būti pavo
jus nuo nuodu kuriais apsi- 
virkszcziami medžiai, kad ap
saugojus juos nuo kirminu. Vi
si tokie vaisiai ir szviežios dar
žoves kuriuos perkame isz 
krautuvių, turi būti gerai isz- 
plauti keliuose 
obuolius ir kitus
rinezius žieve, galima 
su muilu.

Džiovinti 
labai gerai iszplauti, 
gia Jungtiniu Valstybių Agri
kultūros Departamentas. Juo« 
iszplovus, gerai yra indeti in 
szilta pecziu ir leisti jiems isz- 
džiuti, ir tuomi jie pasidarys 
minksztesni ir bus daug gar
desnį. Dedant juos in karszta 
vandeni užmusza daug, gal ir 
visas bakterijas ir kitus orga- 

I nizmus kurie randasi ant szvie 
žiu vaisiu ir nesugadina sko
nio. Pavyzdin, uogos, obuoliai, 
kriauszes, persikai
nepasigadina, o žemuoges, ku
rios nėra gerai prinokusios, nu 
plovus karsztu vandeniu, pa
gerėja.

Amerikoniszki 
atplauki* in

gyventojus,

* I į

■i

nas buvo Filipinus kuris nemi- 
laszirdingai pliekė sena arkli.

tik szaltiniu vietoje zakeles | ~~
pradeda žemyn svirti. Kur [PERKŪNAS VOS NEUŽMU 
szaltinis labai stiprus ir negi-

1 inkstą
kad jos

laikomos net

SZE KOMPOZITORI PET- 
RAŪCKA ISZ AMERIKO.

Rug. 9 (PraneszL-
“Vie-

) Su kompozitorium Mi-

vandeniuose;
vaisius tu

pianti

AMERIKAS 
LAIVUS IN KINUS. — 

KANTONAS DEGA.
Shanghai, Kinai. — Keturi 

kariszki laivai 
czionais, apginti

Amerikoniszkus 
jeigu jiems grasintu pavojus 
gyvasties laike namines kares 
terp Kincziku. Czion atplaukė 
laivai isz visu Europiniu viesz- 
patyseziu apsaugot savo pado
rius.

Kareivei prezidento Sun Yat 
Sen turėjo susirėmimą Kanto
ne su pasikeleliais kurie pade
gė miestą. Penkesdeszimts kro
nui sudege ir da dega. Dabar 
Sun Yat Sen kerszina bombar
davimu miesto, jeigu pasikele- 
liai jojo neapleis.

Priežastis tojo

J 

1 
■^ 
J

II

vaisiai turi būti
perser-

-■i

Ipasikėlimo 
yra, buk prezidentas Sen už
griebė 5000 mauzeriniu karabi
nu ir milijoną patronu, kuriuos 
pargabeno Kantono kupezei 
kurie sutvėrė liuosnoriuR ant 
apsigynimo nuo bandų pleszi- 
ku ir razbaininku kurie apiple- 
szinejo taja provincije.
VIESULĄ UŽMUSZE 125 0 
2000 NETEKO PASTOGES.
Virgin Island. —Viesulą ku

ri prapute pro czionaitines sa
las praejta Ketverga užmusze 
daugiau kaip 125 žmonis, daug 
sužeido o du tukstanezei gy
ventoju pasiliko ,be pastoges. 
Didžiause sala St. John pane- 
sze daugiaflse bledes nes konia 
visi namai likos nuneszti per 
viesulą. Amerikoniszka Raudo
no Kryžiaus draugavę iszkelia- 
vo in tenais suteikti paszelpa 
nelaimingiems.

Virgin Island salas, keli me
tai adgal, pirko Suvienyti Val- 
stijei ir nuo tojo laiko turi su 
jom daug ergelio.

MOTINOS NELABAS 
PASIELGIMAS.

Berlinas. — Persiskyrus nuo 
savo vyro motere vardu Man- 
holdiene, kuri buvo labai pa
sileidus, turėjo 9 metu sūneli 
nuo kurio
Nutarė

H

■
i| 1

1
I

I
'•'l

' I

lūs, tai ežia szakeles 
žemyn taip stipriai, 
ramiai rankose 
peri ūžta.

Kuomet paima kitas žmogus 
szakeles laikyti, jos ne nesiju
dina, arba tik silpnai. Mat, 
ežia veikia turbūt 
ruszies žmonių 
magnstizmas.
BANDITAS PDASZE TEIS-1 tas. Paskui pradęjp valdyti ko

jas ir rankas, bet prisiėjo per
košti nepakeneziamus skaus
mus. Krutinės kaulas trukęs ir 
du szonkauliai trukę, bet vis
kas bus gerai. Perkūnas per- 
silpnas kad nugalėti ta didvy
ri. ’ ’

Persmarkiai

Kaunas.
mas Dr. M. Devenio in 
n s'be. ’ ’
ku Petrausku Rug. 9 d. invyko 
nelaime: trenke Perkūnas iii 
jo narna (ant ukes,) kuri visai 
uidegino. Jisai patsai buvo be 
sąmones apie valanda ir pirma 
diena visai buvo

1 ■ į

H,S. !*'

i

HERRINE VELA KILO VĖL 
NEVA — 6 UŽMUSZTL

Herrin, III. — Praejta Suba- 
ta terp Kukluksu ir juju prie- 
szininku kilo kruvinas rnuszis 
kuriame szeszi žmonis likos nu
žudyti o keli sužeisti. Guber
natorius "nusiuirtė in"*tcnais 
vaiska ant apmalszinimo pasi
kėlimo ir užbegimo tolimesni 
praliejimą kraujo. Gyventojai 
miesto meldže generolo Black, 

da neatszauktu,
atszauks, tai mieste 

didesnis ] 
kraujo, nes nekuria 
rengia i 
kurie 
naujo idant 
tojams.

Mat 
tam tikros 

individualus
LIETUVAITE 

KARTU SU LOEBU.
(’h i ca go. — "fame 

kalėjimo ir toje paežio jo sekei- 
sėdi :

ir Leopoldas,

KALĖJIME

PAKLYDO, LIKOS SUVAŽI 
NETAS — PERPJAUTAS 

PUSIAU.
Wilkes Barre, Pa. — Paklv- 

des jarduosia Stanton kasyklo- 
sia Karolius Tamoszevicze, 36 
metu, gyvenantis ant 91"North 
Meade ulyczios, likos užmusz 
tas per truki.

Tamoszevicze buvo paklydęs 
ir nežinojo kur sesti ant kari
ko. Sutikės sarga prie kasyklų 
užklausė jojo kur gali pagauti 
karuka. Matyt žmogus pakly
do kada ėjo per geležinkeli. Jo 

— viena dali su
galva ir rankoms isz vienos pu 
sos geležinkelio 
kūno su kojoms 
sės.

Nelaimingas žmogus badai 
neturėjo czionais artimu gimi
niu ir nežino isz kur pribuvo. 
KOŽNA DIENA GAVO YPA

PER VEIDĄ.
Sacramento, Calif. — Pagy

venta su savim tik keturesde- 
Rzimts dienu Mrs. Katre Ro
gers, negalėjo ilginus dalaikyti 
meilingu glostinimu savo vyro 
Don Francis’o nes kožna diena 
aplaikydavo nuo jojo y pa per 
veidą. Dabar motere geidže vė

savo pravarde 
kokia turėjo

priesz apsivedima ir po 50 do
leriu ant sanvaites ant pragy
venimo.

MES2KA BOVINOSI SU 
KŪDIKIU.

Kane, Wis. — Meszkos teip 
prasiplatino po szia aplinkine, 
jog vietinei farmerei ketina da
ryti ant juju visiszka medžiok
le, nes moteres ir vaikai gyve
na nuolatinėje baimėje.

Ana diena dvi farmerkos 
rinko uogas artimoje girrioje. 
Viena isz moterių paguldė ma
ža kūdiki skepetoje krumuo- 
sia idant galėtu rinkti uogas 
greieziau. Tame pribuvo didele 
meszka prie kūdikio, pradėjo 
uostyt kūdiki ir atsigulė szale. 
Kūdikis pajutęs szersti mesz
kos, pradėjo juoktis ir buvo isz 
to užganadytas, o meszka niur- 

rodos kad jai patiko
Moteres 

suriko bai
sei, meszka persigando moteriu 
ir dūme iii giluma gi i rios.
UŽMUSZE ŽMOGŲ KURIS 
NORĖJO JI PERPRASZYT.

Chicago. — Franas Fome li
kos nuszautas kada suspaudi- 
nejo ranka Juozo Calvando. 
Dvi moteres, kurios stovėjo ar
ti, sake palicijai, buk abudu 
vyrai susipesze bet tuojaus po 
tam Fome isztiese ranka in 
Calvanda idant ji perpraszyt ir 
susitaikyt. Calvanda padavė 
kairia ranka savo prieszui, o su 
tiesia isztrauke revolveri szau- 
damas in ji penkis kartus, bu
dintojas dingo. Moterėlės vos 
apsisaugojo mirties, nes kulkos 
szvilpe aplinkui. .. ...jus ilgiaus isz kvailo 
NORINTS PATI BUVO LIEP-Į kad jisai nebūtu juosius ūžti-

kias ana diena
susikabinia pro parka. Atsida-

Benui akys. Užklupo ant 
buvoĮprielaidinio ir neteisingos mb- 

bet netemino teres kada atėjo namo, o kai- 
ant saves, pakol neiszgialbejo myriai patvirtino,

pacziamc pa ralyži no
' '!'ir

joje, kur 
Loebas 
Liet u vai te 
metu, jos brolis, Antanas 1!), ir 
dar vienas vaikinas 16 metu ir 
mergina 18. 
ginu’

žmogžudžiai 
sėdi ir 

Anna Valau is, 18

Jie kalti užsmau- 
moterie?

ir slvvos

nėjo, 
kūdikio kompanija, 
paregeja meszka,

naszles moteries, su tiks
lu atimti isz jos pinigus. Vala- 

sako jei Leopoldas su 
draugunebus pakarti, tai ir jie 
nebus mirtim bausti.
PAVOGTA 7984 AUTOMO

BILE!.
Harrisburg, Pa. — Iii laika 

szesziu menesiu, tai yra nuo 1 
Sausio lyg 1 Liepos szimet, va
gys ar kiti žmones pavogė 7984 
automobilius. Palicije surado 
tiktai 2042 isz pavogtu Automo
biliu.

niute

Benas Navi-

$10,000 UŽ PAVOGTA 
MEILE.

Philadelphia. — 
das buvo yedias tiktai 10 me
nesiu su patogia Alfreda ir bu
vo užganadyti viens su kitu 
bet kaip tai paprastai, kur vie
nybe ir meile vieszpatauje terp 
vedusios poreles, tai velnes ne 
miega ir stengėsi visais budais 
perskirti taja porele. Teip bu
vo ir su Navidais. Pacziulei už- 

, nesburdingieriaus

I

s more jo 
neturėjo ka veikti, o vienai bu
vo-nuobodu sėdėti namie. Pri
ėmė ant burdo Feliksą Pago
siu, kuris gavo “■ pilna burda” 
pas patogia gaspadinelia. Vy
ras buvo aklas ir nieko nedasi- 
prato ir butu porele pasinaudo
jus ilginus

idant vaisku 
nes jeigu 
bus da

MO BAUSTI JI MIRCZIA.
Panevezys. — Kauno Apy

gardos teisinas sziomis dieno
mis nagrinėjo Pene vėžy bandi
tu vado Gasparino ir jo padė
jėjos Kovarskaites byla.

Tardymas parode, kad 1920

I

■i*

■ j*1

4

I

praliejimas
yra Pasl* I metais Gasparinas su savo pa

Akyvi Trupinėliai.
1 Jet u vi szkas

I

Ik

• • i uiviuin limn ou ou v v iui" 11* *1 •

ir gerai apsiginklavę (le jojn ir piC8biku gauja užpuo-1 T!*"
pradėti kova isz Į į0 viena Panevėžio apylinkes 
atkerszyt žudin- ūkininką ir grasindami gink

linis visa turtą iszplesze ir su
žeidė pil. Jaszinski. Gaspari
nas su savo gauja 1022 m. bu
vo sulaikyti ir patalpinti kale- 

Calon, Micb. — Orrin Curtis, I jiman, bet jie neilgai ten pa
gyvenantis Edgewater Cott-1 buvo, nes viena nakti susitarė 
age, teip pripratino žuvis ku
rios randasi artimam ežerelije,

mano pradėti kova isz Į į0 viena Panevėžio apylinkes

ŽUVIS EDA ISZ JOJO 
RANKU.

iszbego isz kalėjimo.
Teismo pleszikas

jog kada užszvilpe, tai atplau-1 nas praszo ji nubausti mirties 
ko apie trys szimtai žuvelių, bausme, nes negalia ilgiau gy- 
kurios paima maista isz jojo venti kalėjimo ir jisai daugiau 
ranku po vandeniu. Žuvys teip vistiek pasauly nenoris gyven- 
priprato prie jo, jog paima jeis | ti, nes nuo jo kentės ir žmones, 
in ranka o kitos visai neboga 
nuo jo, o kada atejna prie kran
to nepažystami, tai žuvys visai įvadas Gasparinas ir jojo pade- 
nebijo, jeigu juju prietelis ran
dasi arti.

Gaspari-

Po per t raukos 
nesze nutarimą, kurio plesziku

< <

Amerikietima kompozitorių 
gryžusi dirbti Lietuvai!
UŽNUODYTI SALDAINIAI.

Kaltinėnai, Tauragės apskr. 
— Liepos 24 d. Rimszaite, apie 
20 metu, varydama žąsis in ga 
nykia, ant kelio rado 
kuriame buvo 
niai.
szirdies bloguma. Valanda pa-

riszuli, 
keturi saldai- 

Viena suvalgius pajuto

‘ sikankinus, grvžo in namus, o 
likusius saldainius atidavė sa
vo szeimininkei Jureviczienei, 
praneszdama, kad jai 
saldainio pasidarė bloga, ta-

nuo

Iowa valstije randasi 79 
turi daugiau 

ne kaip szeimy-

fho-rr

fabriko

pavietai kurie 
automobiliu
nu.

* Ziegoriu dirbtuve 
maston, Conn., padirbs didžiau 
se ziegoriu del tūlo
Jersey City kurio ciferblatas 
turės 50 pėdu aplinkui, rninutu 
ranka turės 27 pėdas ir 6 co
liu o valandos ranka 20 pėdu 
ilgio.

* Nuo 1859 meto, likos isz- 
kasta 615,214 aliejaus 
niu Suv. Valstijosia.

* In Alberta, Kanada, neuž 
ilgio atvažiuos 5000 szvedisz- 
ku gyventoju apsigyventi ant 
czionaitiniu farmu.

Lietuvoje

szuli-
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geide atsikratyti, 
ji paskandyti. Nuėjo 

ana vakara ant tilto ir nustūmė 
vaika in upe. Vaikas da valan- . 
dele plaukinėje ant virszunes 
szukdamas pagialbos, o norints 
paleistuve motina girdėjo ku- .: 
dikio

mamyte brangia use, giaibek 
mane!” bet nedora motina nu
ėjo toliaus ir ta pati vakara 
praleido laika smagei su kokiu 
tai vyru. Jau tai ne pirma kar- 

sziteip, nes da 
apsivedima pa

savo keturiu metu 
surudyt ant lauko ukiszkus I sesute. Už tai likos uždaryta

d*
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graudinga szauksma:
< <

teismas isz-
u | mesio ir suvalgė likusius tris

jeja Kavarskaite nubausti 5 
metams sunkiųjų darbu kalėji
mo.
SULAIKYTAS APGAVIKAS

Kaunas. —
dienomis policija vis gaudavo

cziau szeimininke nekreipė de-
. i
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* Kaune, Lietuvoje, tiek 
užsiregistravojo žmonių kėliau 
ti in Amerika, jog kvota užsi
baigs net už septynių metu.

* Farmerei czionais duoda

saldainius. Nuo to ji taip pat 
apsirgo ir tuojau kreipėsi in 
gydytoja, kuris pripažino jog 
saldainiai buvę užnuodyti. Mer 
gaite po trijų dienu 

Paskutinėmis | kaneziu mirė, o
APSZVIETE”

CZIULE SU LEMPA.
Antanas

gyvenantis | žinių, kad po provincija važi-1 tai butą 
neja koksai tai ‘padriaezikas’ bylinėjos del tėvu palikto tur- 

i sulig sutartim to.
j | aprūpinti butais, tarnydstemis piktadaris kol kaA nesurastas. 

‘ ‘ ran k pini- "
apleisdavo BANDO PRAILGINTI

SAVO PA

Philadelphia.
Pinkus, 45 metu
ant East ulyczios arti Terrace
Wissahickone, panaudojo lam- Į upsiimdainas

savo pri-pa ant Papszvietimo” 
siegeles Onos, 26 metu, idant 
galėtu ramiai miegoti. Kada 
Ona “supiksino” Memorial li- 
gonbuteje, abudu likos uždary- 

. 4 . .iii Manayunko palicijos stotv-
’je. Antana uždare uz sumuszi- 
ma savo moteres o Ona už pri
sitraukimą už daug suraminau- 
ežiu laszu.

, buk porelei Pinkus pasakė magistratui I asmuo pasislepes. Liepos 28 
savo penkis vaikus isz degan-ljau nuo senei mylėjosi ir tan- bilk jisai tiktai truputi, dalyps- kriminalo policija sulaiko ta 
ežio namo, kuris užsidegė nuo kei iszejdavo abudu in miestą, tėjo pakauszi Onos su lampa. “architektoriu” daranti su- 

' ekaplozijos gazinio pecziaus. [Dabar nuskriaustas vyras ap-|Bot magistratas jam padovano-1 tarti su vienu Kauno piliecziu

ta “gabu arelii- 
kriminaio policija

SNOJE BET VAIKUS 
ISZGIALBEJO.

Brooklyn, N. Y. — Norints I re 
Mrs. Juzefina Dementi 
apimta liepsna,

vyro, supiksino

sunkiu 
Jurevieziene 

pradeda sveikti. Spėjama, kad 
kerszto, nes velione

Dabar eina tardymas, bet

ta pasielgė 
priesz savo 
skandino

i

padarus ir maszinas kuriu ver* Įpamiszeliu name, bet iszbuvus i
te isznesza ant 270 milijonu do- |kclis metus> likos paleista. Var- 

gei bus nubausta ir szi kart už 
vaikžudysta.
NEAPKENTĖ
ISZVEŽE IN KRUMUS IR 

TEN JAJA NUŽUDĖ.
Tiuiniai, Panemunėlio vals.

— Baisi žmogžudyste. Sziame 
niu, o 42 procentas tuju ligų Į vien'kiemyje Liepos 23 d. tėvai 
galema butu užbėgti. [privertė savo šunu nužudyti sa-

leriu kas metas.
Jonas Huckaby, 

vaikas isz Coyate, Oklahomos, 
jeszkbdamas žu i k io, 
vyniuota in 
tukstaneziu doleriu.

* Amerike serga 
nei kas metas 3,000,000 žmo-

# * 4 metu
■
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MAR0ZIO8,rado in- 
szoszko kaili 10

rankpini-ir gaudavo už tai 
giu” 
ifiiesteli.

domis dienomis Kauno kri 
minalo policija gavo isz vieno Įriaus Mladejewskio isz Pragos 

universiteto ant prailginimo j 
žmogaus gyvasezio buvo gana 
pasekmingi. Jisai iszrado buk 
silicious ruksztis užlaiko jau
nystėje žmogaus gyslas. Su- 
maiszo jisai taji rukszti su au- 
guole Drosera. Sakoma, jog ta
sai iszradimas gydo sukiotoji-’ 
ma gyslų per ka prailgina žmo
gaus gyvastį. Jeigu tai butu 
teisybe, tai profesores Mlade- 
jowskis padarytu didžiause go- 
radejyste del žmonių, jeigu tik 
jojo iszradima nepirktu kokis 
mi'lijonieris patentavotu gy-

I — -L . 1 . 1 *

ir paskiau

O

ŽMOGAUS GYVENIMĄ.
Daromi bandymai profeso- nuolati-

Kauno namu savininku prane- 
szima, kad jisai davės kokiam 
tai jaunam vyrui 6,000 litu 
rankpinigių ir padaręs su juo 
sutarti statyti namus, bet tas 

Liepos 28

I
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Motina baisei apdege ant viso |skunde burdingieriu ant dc-Įjo penkes dienas kozoje idant Cukerlu.
Sulaikius 

paveržima jam pacziules ir ne- Ida palipije atbėgo ant riksmo | tektori, 
tek ima

kūno. Pakol ugnagesiai pribu- szimts tukstaneziu doleriu už galėtu ramiai iszsimiegot.’Ka- 
vo, motina isznesze visus vai- 
___ __________ . *__________ .Įtekima t 
kanduiT kuknioje ir •masznele Smith pastate Peliksą po 5O0 | gulinezia ant V *__________ I - « a • • I . *
kus. Ugnis sunaikino visus ra-

. 1

josios meiles. SudžeĮkoki girdėjo stubojo, rado Ona I gavo iszdaugelio piliecziu nu- 
- grindų baloje siskundimu apie jo apgavi-

.4*’

kurioje radosi 800 doleriu, vi-[doleriu kaucijos lyg teismui ir Į kraujo to Antaifa pasislėgusi už mus. Jisai apgavo 10 asmenų,
V/xv; nnmnntoi torn. I kad nasiieszkotu sau kito bur- noeziaus. — Puikus H apszvio- isz visu kartu iszviliojes 20,- duoliu kuris ant to padarytu

' p Kožna meta 36,000 uguiu vo paezia. Istoriija yra tokia: 
Aitieyike sunaikina girriu ant Į J. Grigas, Kupiszkio m. ėjo už- 
17 milijonu ‘doleriu, priek tam 
daug žmonių pražūsta.

* Badai ant menulio ran
dasi kalnai turinti 24,000 pė
das augszczio o vulkanu Vidu
tei turi 21,000 pėdu gylio.

*, Oregane randasi ‘‘muili
nis ežeras” kuriame žmonis 
maudosi nenaudodami muilo, 
nes vanduo ya labai muiluotas 
rodos kad jame kas pripylė 
muilo. Gyvulei to vandens ne-

kuriom, bet pivskiau sugryžo 
gyventi namo. Tėvai labai ne
kęsdavo marezios, ir net du sy
kiu buvo ja iszveže isz savo na
mu. Bet 23 d. Liepos tėvas, bro
lis ir vyras iszsiveže ja in krū
mus ir užmusze. Dejavimą ir 
szauksma girdėjo Panemuniu 
žmones. Lavonas kur užkastas 
nerandama. Žmogžudžiai meto 
pėdas, kad iszsisukti. Jie visi 
yra laikomi Roklszkio kaleji- W
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SAULE i t

t KAS GIRDĖT Vyras tavo

t 
r! Prohihicijo gyvuoje! Filadel

fijoj viena diena, tai yra praej- 
ta Subata, palicije aresztavo- 
jo 869 girtu žmonių, 168 nuvo
žė in ligonbutes ant gydymo o 
keturi mirė.

Butlegerysta ir szmuglerys- 
ta platinasi kas kart daugiau,

• •

mvniszka laime.
dirba no del to, idant tu jojo 
pinigus iszloidinetum, 
idant suezedyt juos ant senat
vės.

2. Užlaikyk namie szvaruma 
ir paredka. Niekas vyrui teip 
nepatinka kaip užlaikyta stu- 
ba szvarei ir pa rod ke o priek 
tam meili pati ir szvari.

3. Nebukie kutvala ir apsilei- 
dus, nes vyrui atsinores dirbti

tiktai

tas auga kas diena ir gali pasi
didini dvigubai arba 
kartus lyg tam laikui.

Hęnrikis Ford 1.1, (i metu ir 
Edsel Ford 4 motą ir .Juzcfina 
Ford turinti penkis menesius 
yra turtingiauseis vaikais apt 
svieto.

Paskui
Valentina, trijų 
rele grofienes

ir tris?s Kaip Prižiūrėti Vaisius APIE SAUGU 
ir Daržoves. PLAUKIOJIMĄ.
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PAJESZKOJ1MAI. Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius
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juos

vaisiai ir dar- Phiukiojhnas yra vienas isz 
populiariszkiąusiu sportu, nes 
netik kad juomi manksztinais.

vimininkai prohibiciijos buna ir ieszkos Hau kitos.
skundžemi už 
žodžiu, visur 
džiausi prasižengimai 
szakosia, kalėjimai ir ligonbiir 
tęs pripildytos o bet veidmai
nei prohibicijos neprisipažysta 
prie kaltes ir nenori pageryt 
tiesu idant žmonims duoti ge
resni alų.

ėmimą kysziu, 
apgavystn, di- 

visosia
4. Nepriiminekie nuo sveti

mu vyru jokiu pagyrimu ir 
szaipymo. Vyrai to nekoneze ir 
papuola in pasiūtiszka užvyde- 
jima. Gal tu ir nekalta, bet lie- 
žuvei tave apjuodins ir panie
kins.

5. Neužtark už vaikus jeigu 
tėvas juos baudže.
motinos prie vaiku iszmetineja 
tėvui,buk yra tironas ir netei
singas. Vaikai per tai neturės 
jokios paguodones del tėvo, o 
vyras atszala nuo moteres.

6. Nepraleidinek daug laiko 
su tavo motina.
uos 
reles,

Nekurios

Yra apskaitoma buk kas me
tas ant viso svieto mirszta 35 
milijonai žmonių o serga apie 
70 milijonai. Czionais Suvieny- 
tosia Valstijosią mirszta kas 
metas po pusantro milijono 
ypatų.

Szirdeles, dangus turi būti 
didelis jeigu ant meto tiek 
žmonių mirszta, o reike žinoti, 
jog musu svietas yra milijonu 
metu senumo tai per ta laika 
iszmire tiek žmonių, jog nega
lima juju ne suskaityti

Istorija apie žuvis nupuolan- 

nes kožnas
czes isz dangaus ne yra baika 
kaip kam nurodo, 
mokytojas gamtos žino, jog to
ki dalykai tankei atsitinka vi
josią dalysią svieto.

Gal nevienas užklaus kokis 
tai žuvinis lietus! Argi isz tik- 

gali iszpulti isz dan-r uju žuvis
gaus!

Moksliszki užraszai tvirtina,

nu
buk pirma karta 1698 mete 
ant pievų Konto, Anglijoj, 
puolė daugybe mažu žuvu lai
ke didelio lietaus ir perkūni
jos. Vokietijoj 1771 mete laike 
viešnios nupuolė žuvinis lietus 
ant trijų coliu. Pondichery, ka
da vaiskas turėjo manievras, 
mažos žuvytes puolė isz debe
siu, bet buvo iszvirtos ir labai 
patiko kareiviams. Paskutini 
karta tokis nepaprastas žuvi
nis lietus nupuolė 1918 mete 
Anglijoi, laike dideles viesulos 
ir lietaus.

Laike tokiu viesulu pasidaro 
orine triuba, kuri viską paima 
fu savim kas papuola in kele. 
Tokios triubos isztrauke isz 
mariu ar ežeru daugybe van
dens o su juom ir žuvis, kurias 
nesza ant szimta myliu, o kada 
netenka pajėgu, pradeda apsi- 
malszyt ir numesti ant žemes 
ka su savim pasiėmė in padan
ges. Todėl tankei žuvis liję o 
kaip kada ir variems jeigu 
triuba iszcziulpe kokia bala.

fu savim kas papuola

Niekados netikekie moterisz- 
Įkam nuaiszypsojimui pagal jo
sios dantis, nes kaipo tie dan
tys ir juokas gali būti netikras. 
Bet tai galima prilygint tiktai 
prie nekuriu moterių.

Per pasidauginimu daugelio 
automobiliu ant Amerikonisz- 
ku ulycziu, tosios ulyczios jau 
buna per siauros. Kožna diena 
fabrikai padirba daugiau au
tomobiliu. Kelione buna sun
kesne ir pavojingesne.

Kožna diena galima skaity
ti laikraszcziuosia apie subjau- 
rinima merginu per automobi
listus, kurie suvilioja merginas 
in automobiliu iszveža kur ant 
lauko ir tenais mergina subjau
riną. Argi ne laikas idant mer
ginos apsisaugotu ir ymtu isz 
tuju atsitikimu paveizda? Ap- 
sisaugokites mergaites nuo to
kiu szetonu kurie jums pasiū
lo “raida,” 
npjimai gal jums kasztuoti la
bai brangei.

Europąje laikraszę^ei garsi
na naujus prisakymus del mo
terių, kurie labai tįn,ka ir Jei

nes tokie pasivaži-

r * ■ t-“ ■ « > ' iii 1 ' ’ t • f » r * r

Amerikonjszku moterėliu o ku-
riuos czionais paduodame:

1. Nebukie iszlai<>li, gerai ap- 
skaityk kiek pinigu gali isz-
duoti. Nup priguli visa szei-

Tankei moti- 
apjakintos meile del duk- 

pa kurst i ne ja 
priesz vyrus.

7. Neklausvkie rodu kumu- 
cziu ir kaimynu. Turekie savo 
nuomonia, o geriau pasiroda- 
vyk su savo vyru. Už daug ro
du nuo kumueziu, 
mic kyla velneva.

8. Nepaniek inek

jaises

tankei na-

seka dukrele 
menesiu duk- 

Louise Mount- 
batten, kuri aplaike inilžinisz- 
ka turtą po mirezei savo diedu
ko Ernesto Cassel, tėvas yra 
giminaitis Angliszko karaliaus 
Jurgio.

Yra ir vaikai kurie uždirbi- 
neja milijonus kaip: Baby Peg
gy kurios tikra pravarde yra 
Peggy Jean Montgomery paej- 
nanti įsz vargingos szeimynos, 
kaipo ir Jackie Coogan.

Baby Peggy turi apie keturis 
metus o Jackie Coogan apie 
asztupnis metus.

Baby Peggy aplaiko pus
antro milijono doleriu ant meto 

k r įdainuosi a 
paveiksluosią o Coogan aplai
ko milijoną doleriu ant meto.

Mažas Eduardas Beale Mc- 
Leam isz Washingtono buvo 
vertas ant bilijono doleriu, bet 
jojo turtą da neapskaite kiek 
jisai isztikruju turėjo turto. 
Taji vaika 
nakti, kaip 
bet viena diena iszbego laukan 
1918 mete, kur ji mirtinai su
žeidė automobilius nuo ko mi
re ta pa ežia nakti.

Fordo vaikai yra auginami 
labai prastai ir mokinami kaip 
paguodoti visus žmonis. Vy- 
riauses tiktai ejna in privatisz- 
ka mokslaine kur mokinasi ge
rai. Kiti ejna in paprastas pub- 
likincs mokslą i nes, yra rėdomi 
prastai ir siaueze i__ _____
savo kaimynu s 
pasisziauszimo.

už pasirodymą

turėjo
diena irsergėjo

savo v v ra 
priesz kitus. Tu laike piktumo 
gali už daug iszplępet, o kai
mynai gali daugiau pridėt ir 
apjuodyt arsziau tavo vyra.

9. Juokis, bukie meili, links
ma ir iszminthiga. Juokas yra 
geriause gyduole ant piktumo. 
Prasklaidyk juoku tavo piktu
mą, o žmonis neturės priežas
ties kalbėt ir apjuodinet, bet 
tave paguodos ir visi sakia ko
kia tai linksma ir meili mote
rėlė.
_ 10. Bukie iszmintniga ir GERIAUSE UŽEJGA MEIZ-
jausli. Juk vyrai yra tiktai di
deli “beibokai,M kuriems ma
žai apejna pagyrą i, o daugiau 
geidže motinįszkos jauslos ir

beibokni,

paguodoti

Beveik visi *• ' k '
žoves turi būti szvariai užlai
komi, gerai vejitiliųojanp, ir, 
jei galima, temperatūroje tar-lbet jis taip gi priduoda daug 
pe 60 ir 40 K. Szios aplinkybes smagumo, 
neprileis jiems greitai gesti Labai 
nuo suvytim o ir iszrovimo isz Į kurie plaukia isztiria 
žemes,

greitai gesti

Asz Marijona Maszot iene 
pajeszkau savo vyra Kazimie
ra Maszota. Jei. e^i gyvas tip 
pareik ir nesibijok, duonos yra I 
gana, dabar nereiktu dirbt? 
Jeigu kas girdėtu apie ji ar 

mires meldžiu pra-

Marijona
MILL & PATTERSON STS.

ST. CLAIR, PA.

ir laidoja mirusius

dalis žmonių, 
, ar van- 

kurioje augo, ir nokti -Į duo ku ruime pla lakioja, yra ty- 
rie gaivalai, vadinami enzy-Į ras. Dažniausiai pasitikiama 
mais, dirba 
prie nokime. Beveik ’ 
šiai ir daržoves yra užtektinai

maža
gyvas ar 
nėszt.

Mari joną
ą*1'

Dažninusiai
ant prižiūrėtoju žodžio,g<‘riau-

vadinami enzy- 
selelese ir veda si*’ *r »].**;• '-‘-k, i

visi vai- sis būdas yra paežiam paklau- 
ir sužinoti ar saugu 

prinoko, kuomet mes juos per-Į plaukioti upely ežere. Kuomet 
kame, užtat yra svarbu žinoti | yra bent kiek abejones 
kaip užlaikyti juos geram sto
vy-

Vaisiai ir daržoves laikomi 
dėžėse, baczkose, ir 
turi būti dažnai

si net i

i geriau-
sia visai neplaukti. 

Jei norima 
reikia žiu rot i, 

a modose | ten jokiu iszmatu 
iszrenkami,

iszimant sugedusius, kurie 
kitus galėtu privesti

upcly plaukti, 
kad nesirastu

t

priduoti daug pavojaus 
Kad tikrai sužinojus

sanitaruma rei-

nos tai gali 
svei-

ir kata i.
prie to apie vandens 

paties stovio. Komercinio bu- kia kreipties prie vietinio arba 
apeisi-Į Valstijos sveikatos skyriaus.

San i taria i privalumai riszan
das apvyniot popiera 
nas, obuolius ir kitus 
o kartais ir nekurias daržoves Į tis su plaukiojimu, yra du, pir 
yra patartinas naminiam var
tojimui. Popiera neleidžia vai
siams trintis vienam in kita, 
kas greitai priveda prie peleji-Į dotojams, o ant 
mo. Minkszti vaisiai, kaip ub- puola pareiga kitiems, kurie; (a 
gos, persikai, slyvos ir kriau- vandeni naudoja.

jei galima, turi būti isz- plaukiojimo vietos 
popieros| jas turi pampinti vieta, kurio

je norintieji plaukti galėtu ge
rai iszsiprausti. Geriausis bū
das vra turėti savo abrusus ir 
maudimui rublis.

Nežiūrint visu apsisaugoji- 
gomi žali. Tuomi einama prie | mo budu, vanduo 
sveikatos apsaugojimo ir szva- 
rumo prisilaikymo. Salotos ir I Dėlto kiekvienas 
kitos tam panaszios daržoves | ris nesijauezia sveiku

vaisius,

miausiai, privatiniu plaukioji
mo vietų prižiūrėtojai turi isz- 

vandens nau- 
plaukiotoju

pildyti pareiga

Maszot iene 
219 E. lOth. Avė.

Homestead, Pa. 
pusbroliu 

I'1 randu,
Antanas buvo

I kzbalsamuoja
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius cjel 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonus, 1373 M.

veseliu,

savo1 *a jeszkau
Antano ir Tamosziu 
girdėjau kad
Lietuvoj; jie gyveno Wanamie
Pa. Meldžiu atsiszaukt ant ad
reso.

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public
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.

Kampa* Catawissa ir Market St.
Mahan y City. Pa.

Insziurįniu

Adam Mažeika, 
Box 210 Toni n irt on. Conn.

koki karalaiti, o szes,
dėlioti, ant szvarios 
arba žemuose indeliuose vie
ton laikyti juos giliuose induo
se. Visos daržoves ir vaisiai tu
ri būti gerai nuplaunami,niiplaunami
ypacz tie, kurie turi būti val

su vaikais žesnes, kuomet 
ir neturi jokio

VILLE-GILBERTONE PAS
JUOZĄ KUPCZIUNA

i ,;1 ■ S i ' *■

Kampas 802 Main uli. kur ka-
apgynimo meilingos motoras. rakas užslsuka Frackvillos.
Juk vyrai pripratę prie moti- 
niszkos jauslos ir josios gei
dže, nes tankei atsimenu apie 
savo motinėlės, kurios juos gla
monėjo, mylėjo ir liūliavo nė
rinis jau daejtinejo prie vyrisz- 
kumo.

Užlaikykite tuosius prisąky- 
mus, o turėsite rojų ant že
mes. Bet tas priguli daug nuo 
paežiu vyru kurie privalo mo-

rojų ant že-

terims prigialbct tuos prisaky
mus iszpildyt.

~ i

Vienas isz moksliszku iaik- 
raszcziu

paženklino du tukstan-
“Scientific Ameri-

ir tai prie daįi

can,” 
ežius doleriu dovanu dol tojo, 
kuris “gales iszszaukti dvases 
mirusiu ypatų” 
gelio žmonių, bet kad jojo ne
galėtu susekti ant apgavystes 
o iszszaukimas dvasiu butu 
teisingas. Girdėt, kad dovapa 
tasai laikrasztis iszinokes tūlai 
moterėlei isz Bostono, kuri pa- 
szauke savo mirusi broli in pa- 
gialba’Laimėti laja dovana.

D vase įszszaukta 
motorėliu, 
visokiu instrumentu, sulaikine- 
jo ziegorius ir vela juęs palei
di nėjo iii begi, pagal paliepi
mą sesutes; stiimdinejo stalus 
ir krėslus isz savo vietų, moti
nojo puodelius su žiedais kurie 
inpuldavo in rankas budinto
ju... Dvase kaip kada nebuvo

per t a ja 
pradėjo gray t ant

pagal paliepi-

Dvase kaip kada nebuvo 
linksmo budo, nes nekuriems 
užduodavo ir per veidą su szal- 
ta ranka.

Liudintojai 
laikraszti negalėjo isztyrinėt 
jokios apgavystes ir nežinojo

paskirti

szi kampiniNesenei pirko 
narna su hoteliu, persikraustęs 
isz Mahanoy Plane. O kad tai S"
yra svetingas žmogus, todėl at
silankykite pas ji, o jisai jus 
priims prietelingai. Puikiause 
vietą visam Meizville. Prava- 
žiuojent su automobiliu, susto
kite ant pasilsio ir pasidrutini- 
mo.

NAMAI ANT PARDAVIMO 
HAZLETONE IR WEST 

HAZLETONE, PA.

namasDubeltavas mūrinis 
visoms vigadoms, teipgi viesu

nas kampinis dubeltavas na
mas. Turiu teipgi daug biznia
vo ir kitokiu namu ant parda
vimo Hazletone ir West Kazio- 
tono kuriuos galima pirkti už 
prieinamas prekes. Kreipk i les
ant adreso: įt.72o.a.w.

John Szvedas
40 E. Broad St., 
W. Hazleton, Pa.

NORIU PIRKTI AR PARAK-
DAVOT MAŽA' FARMA

• Jl f f - . <• ‘ « f v H f p.

vKas turi 
ar apie 5 akerius 
Mahanojaus ar Leiksaid ne to- 

gelpžinkelio tai atsi- 
in redakcijo, 
geidže tuo- 

jhus jąja atpilti^ ir apsigyven-

maža faru.iukia 3 
žemes arti

Ii nuo 
szauke tuo jaus 
nes pujeszkotojąs

Ii T -F J- i rar-: - :..T f -7— - f

ti ant josios. Ątsiszaukite tuo-

(t.s.9)
pęr jaus in redakeijc “Saules.

kokiu budu tas viskas atsitiko.
Kaip buvo, teip buvo, bet 

butu, didesnis stebuklas o mą-
■ - ' *" ......................... ... ’ - ‘i •

žesne kvailybe gyvenimo, jtfi
* Ji 1 't 111 * f “ ji ;fgu mirusioms duotu rajpyįe, o

daugiau turėtu
del gyvųjų.

szh;diugunao

I

Du sūnūs ir dukrelę Fyrdę
i

vjukais.aht syieto, nes aplaikys
atejteje jmsiliką t^rtin^iuujieis 

po tėvui ir tfiodukiu milžiriisz- 

ju bilŲonu dęlęfui. tu r
* ''Z .‘J* ''

po tęyui ir ęUędukųi milžinisz- 
ka ttiria apskaitomą ant Jvie-

ROYAL MAIL
T1ESOG IN HAMBURGĄ

Parankios Konekcijo* in Liatuva
Q$LRITA .. Sept. 20 ir tydycip* 5
ORQA ...................... Octoberio 4
QHIO.................Sept. 6 ir Oct. 8

*
PrivattBzki kamburai. 
valgis,. Mandagus Patarnavimas, 

i Del informacijos kroipkites paa

• • • o ♦

GeriuuSis

vietini agentą arba tiesog pas
. The Royal Steam Packet Co. 
Sąnderson & Son, Inc. Agents, 

ŽH BROADWAY, NEW YORK.

yr " y 11 ■ T '• “1 *
i f I r

Sanderson & Son, Inc. Agents,

m4 HM P
*

■I

Kiekvienas 
užlaikvto-

užsikreczia 
nuo paežiu žmonių maudantis.

žmogus, ku- 
, neture- 

pasidaro trapios ir daug gra-1 tu maudytis. Paprastas szaltis 
vandeuui Į kūno iszberimas, karsztis aky 
Geriausis 

būdas iszimti žemes isz ju, yra 
leisti vandeni tiesiog ant ju | kvti kiekviena 
bėgti.

jas 
gerai nuplaunama.

daržoves

tiesiog

} Tu Negali Išvengti!
KankiiumHų žnaibymų neuralgijom 

i Snausim) ir dirglių rmmmtbmo.
NcMiuigumų htiiigau'* perwalimo.

/ šokančių# tr^ukuip'lŲ. į padūkimu 
varančių akawniu. kuocnęt skauda \

diegta auti ar skauda galM, Jei
nkainmių.

padūkimu

Lietu vifizkaft Graboriut
K. RĖKLAITIS

numirėlius pagal

AQUITAN1A t

Laidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagolbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

CONARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Sereda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGAR1A
MAURETANIA

Per Chcrbourga ar Southamptona.
Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pnsisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grįžti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite ’
idabar.

suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi
Musu ofisas Lietuvoje 

i 
trecios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas. Apie 
dauginas informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo: 

I CUNARD LINE
25 Broadway 

Į New York

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS ęRABORlUS 

IR BALSAMUOTOJAS

ji l','l

r /

dantį, dleg 
i nepami^Hnl apie

lr<«. S. V.
tuojau* ir ncitltiMnda’ 
linu laiko juomi pusi- 
naudoji. J Imi i sutelkia 
f __
lenrvtnlnni.

Xci ’w*"’ **’ »’•«»
įiftehnyiia Rokali biitl Ik' r

•at. Olhe.

man laiko juomi pūsi

mą lo n ij ir greitą pa

N'ei viena atsargi

1 lankos Alų gyduolių. 
N^ra tikraals, jei netu
ri IN’KABO vainbaten- 
kilo.

F. AD. RICHTER $C0. 
104-114 Se. 4th Str««t

1 Brooklyn. N. Y.

ausy, nosy ar gerklėj arba pa
prastas karsztis turėtu

nuo maude- 
mos. Paprotys spiauti in van
deny yra labai blogas. Peikia 
stengtis kad vanduo kuriame 
maudosi nebūtu 
burna ir prarytas, 
galima vidurius užkrėsti. Ge
rai kaip vyrams, taip ir mote
rims turėti gumines 
kurios neinleidžia vandens in 
ausis.

I

sulai-
REIKA-

«

Yra dar keletas

FU IKI MALDA-KNYGELE 
"ANIOLAS SARGAS'*.. O / " r ■ i "

Viso* reikalingos maldos, Litanijos, 
Puikiai apdaryta minkastais 

skurinais apdarais, auksuoti krasstai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50.

■ 1 ' ■ ....... y

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

ir t.t.

T

LIETUVISZKAS 
SZOKIŲ ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

► TURYN1S:
I Beeita J'^lką
' Lietuvju Marszas
(Suktinis Polka
Lastucza Polka
Tu Mono Mieliausia Polka

, Vanizdelis Polka 
Ducaty Polka; 
Griež Polkak » r i*L ;■ ą , ' i» , 7 ,,
' ' ’I

I •
* * f '' 1 14 ■ ' ll ■ ISzvilpis Marszas
Klumpakojis Polka
Marcele Polka
I’ade-Espan Valcas
Noriu Miego Polka
Helena Polka
Mojavus Vainikas Polka

I

I’ade-Espan Valcas 
Noriu Miego Polka 
Helena Polka

Rasluca Valcas
Mojava Vėsina

CAugoncĮu Polka
K 1

< Lietuviu Vestuvių Pulku

4'

V J

■ S 

■■ ■

■

■
■■ ■■ ‘l

■ >'■

•jjlliĮų

f

ingautas in 
nes tuomi

kepures,

nereikia eiti in 
met labai i n kai tęs.

)

patarimu, 
kuriu prisilaikant, galima tu
rėti daug naudos. Pirmiausiai 

vandeni, kuo- 
Taip-pat

neiszmintingai plaukti paval
gius. Turi nors dvi valandos 
praeiti nuo pavalgymo priesz 
eisiant in vandeni. Vandeny, 
11 ie k uomet n e rei kia 
kioti, kol prieinama 
vargimo. Kuomet taip daroma 
netenkama viso plaukiojimą 
gerumo, ir negeistina reakci
ja, kaip nemaloni taip ir pavo
jinga, ingaiinama.

Sveikatos žvilgsniu 
naudos tegaunama, voliojantis 
vandeny, kartais net po keletą 
valandų ant syk. Kad ingijus 
naudingas 
mes, nereikia

Furi nors dvi valandos

Vandeny, 
tiek plau- 

prie pa-

ma ža i

maudymas pasek- 
vandeny ilgiau 

būti kaip po 30 miliutu ant 
£■>

EMIGRACIJOS 
LAI PAGERĖJO.

Lietuviai Kreipkitės prie 
Savųjų.

Gerbiamieji,' kurio manot keliauti 
in Liefttva szia vasara, tai nepra
leiskite teip puikios progos bet 
tuoj naudokitės ja.

Amerikos Valdžia užgyre nauja 
instatyma kuriuomi reniontis kiek 
vienam svetimszaliui gyvenan- 
cziam Amerikoje 
aplankyti savo szali, gimines ir 
laike metu sugryžti in Amerika 
be kliueziu. įvažiuojantiems in 
savo tėvyne 
iszduodą tam tikrus 
kad jis ar ji gales gryžti adgal ir 
nereikalaus ju paskaityti prie nu
statytos kvotos, skaitliaus atva- 
žiuojanezi in szia szali.

Pasiuncziu pinigus in 
szalis pigiausiai, parūpinu paspor- 
tus, padarom Afidavitus ir atsa- 
kaneziai priruosziam kelionėn. 
Keliauninkus pasitinkant stotyse 
New Yorke; suteikiam nąkvyne, 
nes užlaikėm savo vieszbuti.

Reikalauk Laivakorcziu kainos, 
pažymėdamas isz kur ir kur nori 
važiuoti.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

NEW YORK, N. Y.
Telephone: CANAL 7716

svetimszaliui 
yra leidžiama 

gimines

Amerikos Valdžia 
liudijimus,

visas

>Ilgėjimas Tėvynes Marszas
C Lietuviu Vestuvių Pulku
> Lietuviu Galopas 
rPijonkcles Valcas 
JPamjpilionus Polka

(Lietuviu Kadrilius
J* į I

Muzike aiszku budu sutaisytą, i*’ 1
‘4

syk. Jei galima, geriausis bū
das yra, kelis skins ant dienos 
maudytis, gerai iszsitrinant po 
kiekvieno sykio ir apsivelkant 
sausus fubus, vieton kad lei
dus maudymos rūbams sudžiū
ti ant kimo, kaip 
žmonių daroma pamariuose.

Plaukiojimas yra sportas 
kuris raginamos nevien del pa
silinksminimo, bet tati,p pat .ir 
del manksztin i mos. 
ir fiziniai i 
priduoda daug siidy||tiąimv. 
Yra tai sportas vertas, užsiėmi
mo.

Valgiu Gaminimas e*-- IR--
Namu Prižiūrėjimas

dabar v ra

Protiniai
siivargiisiopis/t)jis

1

f

•Nekaltybe Valcas

lengv.ai grajyti.

■i
< L?

ii■i <
' i' ■■1 *

« s e ’ J ' > • /longyai grajyti.
į ■. ‘ ■' ■ j . ■i: 1

Preke su pri«ią|>tlmu tiktai 75c.
W, D. BOCZKAUSKAS.ČO.

* r" r *, 1,1 * «> _ " t i*. * .

*' - "v. ■' ■

'f. aį »

Kožna moteris ar mergina
privalo turėti szia knyga
ir ji tirėtu rastis kiek-
vienam name. 162 puslapiu
didelio formato. Drūtais
audeklineis apdarais. Pre-
ke tiktai . . • • $1.50

MAHANOY CITY, PA.
■ • į ■■ mįįr ;

lk J.

14 uĄr'Afy
■ .< '

fe*.*’ * "4

C
W. D. BOCZKOWSKI-CO.

MAHANOY CITY, PA.1 " II . 1 ' r » ■ ■!. »»: s ■!«' ' ' 'I .1 -• i — I iMįK

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato 
reikalams.

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

W? TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

Pigi preke. Taipgi 
automobilius visokiems

Laidoja kunus numirusia. Pasamdo
* . • 'J*** ' - L* *’*automobilius del laidoturiu, Irikss- 

tiniu, vesellju, pasivažinėjimo ir Lt. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Fa.

J. G. BOGDEN
322 W.Long Av'e. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

4 ' J1

■

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Persiszku, Graikiazku, 
Argbiszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su- - - -

Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Isz Egipto Rubiną 
Sul va. DeJ vyru ir. moterų.
VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ

Prislusklte mumis 26c. Gausite 
visas tris knygutes per pączta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. I?. BQCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

25 c.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir druta/š virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galimo gauti visoWas 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvojo ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir j u užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų katalogu. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ave.

r

Rochester, N. Y,
M 

■7

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1
liepos. Mos norim kad ir jua 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentąa.
Geo. W. BARLOW, Vice-Praiu

ĮJo*. E. FERGUSON, Kasieriua.
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nusileidžianczios 
spinduliais, 
ji stovėjo

Oil........ ..................... .

Ji stovėjo po nulinkusiomis 
szakorais, kurios ja apglobė ir, 
rodos, atsikreipė in nusilei- 
džianezia saule, kurios gesanti 
liepsna iszdaviuejo paskuti
nius spindulius; kitados ji hu
tu labai inspudžiavus tais ža- 
vejaneziais
Vak a ruošė sa u les 
taeziau sziandiena 
szalta ir lyg Euterpe isz mar
muro svajojo...

— O, moteriszke, nelaimin
ga moteriszke! — suaimanavo 
ji liūdnai. — Dievas tverda
mas tave būti vyro drauge, ta-

Negera žmogui būti vie- 
Padarykime jam padeje- 

Tacziau,

re:
num.
ja in

< t

vedesi in vidų.
— Jaunas vyriszkis trokszta 

su tamsta pasimatyti galione, 
— prasznekejo tarnaite, suti
kusi jiedvi žengiant jau vidun.

Nuoszirdus džiaugsmas at
gaivino nubalusi josios veidą, 
kuomet apleido tetule, kad pa
simatyti ąu G ildant u.

— Gintaute! visai ncsilikc- 
jau tavęs taip...
staiga i, kuomet jame pamate 
rustu žvilgsni, kokio da nebuvo 
jo akyse maeziusi.

— Žinai, bet turiu ankseziau
j| 11 ' ' 1 Įrl'f'h

apleisti, negu tikėjaus; — aisz- 
kinosi jisai. — Ar dadebeesi ta- 
me pacz.iame užsispyrime ? Gal 
truputi atsileidai ir persimai- 
nei.’...

— O t u ?... — nusijuokė mei
liai.

«f

susiturėjo

Hum in

Žinai

Konstantinopoli ir 
Vieszpats Kristus, kad žmones 
taji grutudulinga regini, Ui 

kuomet erszkeczi uotas 
Žmogus — Dievas merdėjo ant 
kryžiaus, savo Apasztalams 

Darvkite tai mano at- 
(“ in mei luemoriam

Jęad toji (l^uona iiobutu lięliama 
taip griąudingos tragedijos ai
tu lipniu i ?

Giuuriitąš užsimini i jo ir ty
lėjo ilgoku laika.

yra,

savo
tarė:
minimai” I
ragintįs”)Ar gi patp inąnįd,

i t

Uiminiui ?

i i

lt

— Mano miela, —
* * 4 '' 1 t : t tT j

ne taip jau tvirtinancziu bal-
— palygiirimai nickuomęi 

nę^utinka ir niekados negaliu 
priimti to mokslo, kiięi man

priplojo

,w

Sudrėbėjo, atsiminus, jog jinai 
randasi visai viena.

pasigirdo malo— tepę! 
mis balsas.

— Igne Gintaute! 
staigiu balsu 
sapnu i ikreny lx* ir t virtai puo
lė in jo prieglobai i.

— Brangioji! atėjau, kaip

pratarė 
ir sztai pamate

vagis nakezia’, tavęs melsti at 
I ‘ ‘‘ ‘ ’ 1 ’ 1 “ ’

’ F ■ ? M ■ '
leidimo; melsti ir, kad atsileis- 
czi.au už pa darytas 
sk rięmlas.

.linai atsakyti
galėjo: viskas
kokįu l,ai nebiitu sapnu...

Dramaturgas nedrąsiai ž\ ilg 
terejo in josios veidu ta

tau nuo

nieko neisZ 
jai atrodė lyg

josios

kritikavimo ilvasįįi ir lipni, Ki
tu paveiksluose gėrėjaus ju 
drama, tragiku. Gan augszlai 
kėliau tu artistu-dailininku ga
bumus, talentus, bet jokios per
versmus manyje jie nepuria n*, 
kaip kad Guido Renio paveiks
las. .Jame asz maeziau kraujuo
se fiaplmlusia ir sužeista Nu
kryžiuoto Kristaus figūra. Ma
eziau baisu dienos esinia, per
ina i n via
įima griausmu, žemes 
imi: gamta, rodosi, aimanavo 
Vieszpaeziui mirsztanl. Irnia- 

<
akis, gt iaudulingai žiuriiiczias 
in Jangu isz po antakiu, perim
tu agonija ir iszsirode, kad vi
sa lai iszmetinejo man, o isz 
tolimos praeitii's tavo žodžiai, 
paliete mano ausis ir iszgir- 
dau: 
irimui

EMIGRANTAI ISZ KUBOS
Imigrantai isz 
tikti su \isais 
1924 m. Imigracijos 
kino pgt bildu kaip ir svetini

ga- 
reįkia

Kubos turi su- 
reikala vimais 

Akto to-

ji pauaszia.” 
juoba! kas per vienu tu esi: jo 
drauge, ar tik žaislu.*!...

— Stepe, mano kūdiki, kas 
tau yra? Ko tu taip užsiminti- 
jusi ir liūdna? — klausinėjo 
meiliai tetule prisiartinusi prie 
josios.

Tylėjimas.
— Kas-žin-kas tokio slapto 

ar negero tavyje yra tose die- ir 
noye ?
sulaukdama nuo

su manim
pagalios

kuri

— tese toliau tetule, nė
jusios jokio 

atsakymo ir geisdama surasti 
mergaites sieloje neramumo 
priežastį, melde, kad jinai pa
sisakytu, kas ja neramina ir ko 
taip užsiinintijusi...

Stepe mėgino užslėpti nera
mumą nusijfiokimu, bet gi jo
sios tetule laikėsi savo ir varėsi 
iszriszti neramumo priežasti.

— Nieko blogo 
neatsitiko, — tarė
Stepe. — Ignis Gintautas ir asz 
ka tik persiskyreva ir asz apie 
tai maustau be perstojimo.

— 'Taigi judu nebesusituok- 
site.* — užklausė tetule didžiai 
nustebusi.

— Mudu nebuvova vieszai 
pasižadėjo, kad susituokti, — 
jiaaiszkino Stepe. — Bet, min
tiju, kad ilgas musu draugavi
mas tebuvo vien tikv kaipo pri
žadu ruszis.

Tetule nieko in tai nebeatsa
ke, tik liūdnai nukreipi* akis in 
žaliuojanezias ir vilniuojau- 
czias pievai pajūryje.

Ignas Gintautas, apie
mergaite svajojo ir mintijo, bu
vo tai jaunas vyras, su kuriuo 
Stepe susitiko du metu tam at
gal Yales universitete;; jo isz- 
kalbingumas ir maloni iszvaiz- 
da greitai pritraukė prie saves 
geltonplaukes prisiriszima; jo 
melsvos akys, tvyksianezios isz 
po juodu antakiu, viliote vilio
jo prie saves mergaite...

Po susitikimui netrukus pa
tapo nuoszirdžiais draugais. 
Geltonkases mergaites apsieji
mas ir visas josios būdas ji už
žavėjo ir nieko kito neregėjo, 
kaip tik vienatini ideala josios 
sapnu ir svajonių pasaulyje...

Ignas Gintautas, užbaigęs 
universitetą, stvei*esi raszytojo 
karjieros ir vėliau didžiai pa
garsėjo, kaipo gabusis drama
turgas.

— Stepe! ar galiu asz už
klausti tavęs, del kokios tu 
priežasties su Gintautu persi- 
skyrei .* — užklausė josios tetu
le.

— Del to, kad asz niekados 
nesiitikcziau su eretiku susi
tuokti, — atsake Stepe.

— Ar gi tai tiesa, kad Gin
tautas butu eretikas.' — už
klausė isz baimes drebėdama 
tetule.

— Tikra tiesa, brangioji te
tule. Kuomet asz ji sutikau pir
ma karta, tai jisai buvo tikras 
katalikas, bet paskui, vėliau, 
sebravimas su jo profesijos 
žmonėmis, kaip tai laisvama
niais ir indiferentais, visai su
teršto jame tikrąjį tikėjimą ir 
pagalios jisai pradėjo nebe ti
kėti net in kai-kurias brangaus 
musu tikėjimo dogmas.

— Taigi, jisai jau nebeateina 
tavęs aplankyti t— tese toliau 
tetule.

— rjTaip. Bei gi szi vakara ji
nai ateis pasakyti man pasku
tini “audio v*’...

Bona tetule nieko nebeatsa- 
ke, tik paėmus po ranka Stepe,

vėliau

— Asz jau pasakiau apie tai 
pirmiau, — atsake tvįrtinan- 
cziu balsu. — Galiu pasiduoti 
bent kokiam protingam reika
lavimui, bet tavo reikalavimas 
yra tiesiog neprotingas. Szian- 
diena, 
amži u s,

juk tai d v i deszi uitasis 
mano brangioji, ir tu 

turi ta suprasti, kad joks žmo
gus nėra priverstas savo proto 

• valios atiduoti tuszcziain 
misticizmui. Be to gi tasai ti- 
kejimiszku dalyku skirtumas 
musu tarpe, rodos, neturėtu 
būti musu persiskyrimo prie
žastim. 'Tu likis liuosa savo ti
kėjime, o asz taip-gi, turiu tei
se būti laisvas kasi ink mano...

— Taip, Igne, — pertrauke 
jinai jo iszvedžiojimus, — ge
rai suprantu, ka tu geidi tuomi 
pasakyti, bet gi moteryste, su- 
lyg kataliku Bažnyczios moki
nimo, privalo būti ne tik kūno 
ir kraujo, bet ir proto ir sielos 
sujungimu. Asz ineieziau in 
netvarkų gyvenimą, susituoku
si su žmogum, kurs atsisako ti
kėti ir paniekina musu tikėji
mo dogmas.

— Taigi, kad likti su tavim 
suvienytu, t urecziau kovoti 
priesz pirmeiviu kritiku tvirti
nimus, nepaisyti mokslo ati
dengimu, daugiau dar, ture- 
cziau po kojų net paminti savo 
protą ir nusilenkti garbingame 
nusižeminime priesz duonos 
dalele ir szaukti: 
Mens.”

— Ir tu užsigini priesz tarp 
aiszkins Evangelijos žodžius? 
— užklausė stropiai ir vėliau 
tvirtinaneziai pridėjo: — 
gi žodžiai — 
nas” — 
tikslui.

— 'Tavo mokytieji teologai 
paėmė tuos žodžius literatinia- 
me supratime, o žinokie, kad 
pasaulinio mokslo žmones su
pranta juos mctaforiszkai ir ta 
pati patsai protas pamatuoja.

— Taip dalykams stovint, 
vadinasi Kristaus mokslas lai
ke visa pasauli stabmeldybeje 
suvirsz devvniolika szinitme- 
cziu ?

— Jisai bent daleido, — aisz- 
kino Gintautas, — bet anaiptol 
nedavė pradžios. Žmonių tam
sumas ir neisznrint i ilgumas tai 
padare.

— Bet, del ko gi Kristus atė
jo szin pasaulin: ar panaikinti 
stabmeldy be ar atgaivinti ir 
pruplati.nt i ja menkesnėje 
meje?...

Gintautas kurt laika tylėjo. 
Asz tikiu tik iu viena au- 
- prataro pagalios jisai;— 

toji yra gi Kryžiaus auka. Pir- 
muju kraujo atiku kiekviena 
buvo vien t ii 
veikslu:

perszi, taip-gi nesutinku, l^ad 
ir tu priim(umei mano 
I /
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paipeskie musu tikėjimu skir
tumu svarstyti ir visąi užmb’sz- 
li apie lai. Ar padarysi taip?...

Gana ilgas tylėjimas.
— Gintaute, negaliu to pū

danti.—
sas ir apsiaszarojo...

Jiedu persiskyrė: viena at
hlete szi pasauli del Dievo mei
les, kitas gi — Dieva del pasau
lio meiles.

*
Savaites

ir tu priiin^imei mano... Pas
kutini tat kurta 1 avęs meldžiu,

nusilpo josios bal-

*

menesiai ir metai 
slinko, taeziau apie Gintautą 

Kartaisvisai nieko negirdėjo, 
pasilaikydavo, kad jo veikalai 
pasirodydavo žurnaluose, bet 
kokioje padangėje talentuotas 
dramaturgas randasi, tai nie
kas nežinojo, ir niekam nerūpė
jo, tik vienai szirdgela perim
tai Stepei. Nežiūrint in tas vi
sas jo klaidas ir užsigyirimus, 
jisai taeziau buvo vienatine del 
josios mintis. Kasdiena jinai 
lankydavo koplytėlė ir priesz 
Szvencziausiaji

ilgas

k y, -

t urecziau

priesz
Ecce Deus4 4

Tie-
“Sztai mano Ku- 

tikrinaneziai atsako

a r
es-

simboliu — pa
tai reikalįnga 

žmogui, kad jisai laikytu savo 
dvasioje ta , didžiausia auka, 
kuri turėjo atsibūti ant Kalva
rijos kalvos.

Tiesa, Igne. Taeziau, jei
gu Senojo Instatymo aukos bu
vo taip reikalingos, kaip kad 
pats tvirtini, idant žmogui at
mintu apie Didžiąją Kryžiaus 
auka, tai ar-gi nereikalinga • « « • • • • a "4

it 

v ra

yra žmogui auka, kuri ji laiky
tu, kad apie tai neužmirsztų? 
Sunku yra žmonėms atminti, 
bet dar lengviau paini rszti. 
Aleksandras, kad jo vai das lik-
tu arnžinas, pastate pili ir prįi-
minėja vardu Aleksandrija; 
Konstantinas dvi tosios pat 

t Bvzaii-priežast ies poriname

terejo in josios veidą 
veidą, kuris ji kankino jo sap 

kuris ji sekiojonuošė, 
miu pakalnėje...

—- Stepe!

nuode

atsiduso giliai.
— Asz .sunaikinau tau tas 

gyvenimo dienas.
bet k lauš v- 

atleiskie man ta viską ir 
gyvenimas bus tavo...

vo
koks užpuolikas, 
kie
mano
Asz pribuvau

SH
Esu lyg

bus
tau iszpažinli 

kad asz permainiau savo gyve
nimo pažvelgus, kad asz paga
lios sugryžau iii Kataliku Baž, 
n vezia...

— Gintaute! — nusiszypsojo 
visas josios veidas ir linksmu
mu persiėmė siela.
jaiicziau, kad tu padarysi ta; 

r< hIos, 
mano

kas-žin-kas, 
man,

Asz nu

kalbėjo 
jog mano malda 

Szvencziaiisiojo bus iszklausy 
ta...

— I a \ o 
tarė dėkingai.

malda

prie

klūpodama 
praleisdavo ilgas valandas, 
melsdamosi už žmogų, kurs del 
pasaulio meiles užsigynė ir isz- 
sižadejo 'Tikrosios Aukuro 
Esvbos.

Kad mergaites s

Tikrosios

veikalu silp
nėjo, tai niekas tam neužgin- 
czijo. Gražus,

szviesios, žydrios
akys, kurios žavėdavo 

nebeteko
‘S.

.Jinai visai persimainė. Gra
žioji gele nyko... Miestelio žmo
nes visaip apie 
labiausiu senos moterv

tai nubalo;
sapnu 
kiekviena,
ežios gražybe

žemiai isz kilu szaliu. Kari 
viza, 

aprikau t ui atsky- 
c Amerikos 

Konsulio. Kad kaVųs visu rei- 
i n formacijas, pata

lu Vizų Ofisą, 
, Ku- 

•zriiii tusias verksmo ir sopulio ba nėra “susirnbęžiiiojania” 
sulyg reikszmes Vasario mene
sio 1917 m. Akto Sekcijoj 23.

Nereikia pribuvimo certifi- 
kato (( ertificate ’ of Arrival) 

siigryžimo lei

vus imigracijos 
kiekvienam i 
ra i kreiptis prie

iii nakti. Girdėjau In
dre be ji-

mano ausis
Darvkite tai mano almi- 
... 'Tuojau pasiskubinau 

nuvykti prie Didžiaji Aukurą 
ir i n tikėjau in tai, 
metai tam atgal tu buvai man 
pasakius, kad — “Darykite 

ga 1 i

4 i

! ’ ?

ka keleri

4 4 
tai mano ai minimai ”

Tįkraji Tįsima 
gar-

tcreikszt i

kala.vimu
riama. kreiptis
Va 1st v bes Departamente

nėra

i

TARADAIKA

i
į

į
l

Bostonas didelis miestas, 
Nes lietuvei ten ne kas, 

Daug prasiplatino girtuok
lyste.

Ir paleistuvyste,
O jau moterėles ir merginos, 
Tai nekurtos tikros padlinos.
Vienas vaikinelis mergina* 

pamylėjo.
Ant galo apsipaeziuot su ja 

nenorėjo,
Su kita in pažinti suėjo, 
Ir apsivesti prižadėjo.

Pirmutine apie tai dažinojo,

f

Reikalai! iant 
dima.

Patarimas, kuris randasi ori 
ginalej instrukcijų sutraukoj, 
kad pribuvimo certifikatas 
(certificate of arrival) isz imi 
gracijos ofiso i,n važiavimo uo
ste turi Imti 
su aplikacija, 
mas velesniuos 
spaudinimuos, nes 
miai negali to certifikato gau
ti nuo imigracijos virszininku. 
Imigracijos virszininkui uos
tuose parūpina tokius pribu
vimo patikrinimus tiktai Val
džios Virszininkams, 
kalavimas vra oficialiai 
duotas. Reikalingas patikrini
mas yra Biuro padaromas, 
ni(*t aplikacija gaunama.

Ar gali i migrant ui kurie yra 
atvažiavę Jungtinėse Valsty- 
bese laikinai ar neteisėtai gau
ti nuolatini leidimą. užsigyven- 
ti.

Svetimžemiai, kurie* yra in- 
leisti virsz votos szioj szaly 
laikinai, ir'dabar, ežia būda
ma, nori nuolatiniai užsigyven 
ii, neturi kreiptis 
tokiuo reikalaivimu, nes to ne
galima prielankiai spręsti. Yra 
tiktai vienas būdas kaip ingyti 
leidimu užsigvvent i: Svetini- 
ž(vmis turi*fszX*ažiudti isz szios 
szalies, ir isznaujo sugryžti in 
uosta, ir sutikti su visasi 1924

Imigracijos Akto reikalavi- 
Tas pats lieczia jurinin- 

darbininkus, kurio 
uostus bile kokiam 

Jungtiniu Valstybiu uoste, ir 
kad

Jungtinese Valstybese 
imigracijos 
zu ujamas.

pribuvimo

priduotas sykiu 
yra iszleidžia- 

instrukciju 
svetimže-

lik lercikszti 'T
Szv. Misziu Aukoje; tame 
binganie pusdienyje as’z jau li
kėjau Szv. Povylo 
s

Griaudnlinga 
ginio almincziai ir turi reiksz- 
I i daugiau negu ta duonos da
lele...

Šlepe nieko neatsake, bei ly
dekoje A ugszeziausiajam, 

kad iszkiause josios malda ir 
atvedi* suklydusia a\’ele in bu
ri...

- Norecziau žinoti, 
kuomet iszdidžiai 

žvaigždėta jau 
ar dangus taip links-

tikėjimu;
upratau, jog kraujo auka Im

at szeszel i n t ireikalinga
Tragedije to re-f p

kur rei- 
pri-

Pas vaitu tuojims nulapseju 
Yarn n ta i.szeme,

Dedei su lilckia iuteike, 
Atvedę kaip aviua — vaįlcina 

Ir tuojaus szliuba yma, 
Pus vaitu

Tai tau ne baika.
♦ .* A

.Vienam pleise buvo dora 
bobule,

Labai malszi žmolele. 
Savo vyra labai mylėjo, 

Ir niekas to nuo jos nesitįkejo, 
Ka galvoje toji bobele tupėjo. 
Kada vienas isz burdingieriu 

iszejo, 
Ta bobele kvailioti pradėjo,

Ižbego isz namu, 
() vyras su pagialba palic-

monu,
Surado ir namon pargabeno, 

Bet bobele vis nerymavo. 
Visi sako, jog apsziarta, 

Arba apraganauta.
< >j tie žeuoti vyrai, 
Kokie jieje kvailei, 

Isz tikro ilgaausei — žioplei,
» Dideli neiszmanelei.

«WI

kuoHa iiszk lausvt a, 
— uuv ui'KHigiu. ~ I iv penki 
metai, kurie mudu skyrė, arti
no mane prie pragaro slcnks- 
czio. 'Taeziau, Stepe, Apveizdos 
ranka yra sargi. 'Turiu tau isz- 
pažinti, kokiu lai bildu invyko 
manyje staiga permaina. Melai 
atgal buvau iszvažiaves Euro
pon, kad isztyrns garsiųjų dai 
liniuku paveikslus. Aplankiau 
Prancūzijos ir Italijos garsias 
paveikslu galerijas. Daugiau 
šia praleidau laiko prisižiurę 
damas Pinturicchio. Perugino 

paveikslams, bet, 
st udijuot i 

Guido Renio arki veikalus, tuo 
met tai didi permaina invyko 
mano sieloje. 'Tai buvo Romo
je, trys menesiai atgal: 
pusdieni ėjau bažnyczioii 
Lorenzo in 1,neina’’ 
to garsaus art islo-dailininko 
Golgota. Kuomet stojau priesz 
taji paveikslu, tai nuostabus 
jausmai apvieszpat avo 
visa. Neinstengiu to visko tau 
iszpasakoti žodžiais. Praradau
r- ■ T- -lt iliitl .Į i-ini -M II -I ■ r -I.n-i-ii, rnr T- Tffir 1~ ‘ ~ CTUlT TlJĮ UTĮ Jm ilHinilii w n|ii»i lHWiwXh MM *n <»H|l|ili|ll 11 •" • HMM m HHM >■■■•■■ * -

ir Rafaelio
VuujJopi .ikruos- P'-O^utuomet

— pra-

.Nepermatomos

viliojan

ja kalbėjo, o 
s, susi

rinkusios in buri... Kalbu ne
suvaikysi: visokiu galėjai in- 
vairumu girdėti...

O, kaip mažai žmones tepa- 
žysta vienatos sztrdi, perimta 
skausmo bangomis, kurios be 
paliovos siauezia 
putodamos...

Tula puikuji Spalio vakara 
jinai pati viena vaiksztinejo 
po sodną, atsirandanti netoli
mais josios levu namu. Ir ežia 
josios mintys persikėle in pra
eiti, — suvirsz jau penki me
tai, kurie ja skyrė nuo to žmo
gaus, kuri jinai mylėjo, — pen
ki skausmo ir vienutes įlietai, 
kurie artino ja areziau in am
žino atsilsiu vietove.* Vaizdai

ūždamos ir

keitėsi vienas paskui kita ir jie
veizdino jai gražiausias praei
ties mintis ir ta, jog jinai butu 
buvusi pirmutine ranka pui
kiuose Gintauto karjieros pla- 
puose, jeigu ne tasai skaudus 
likimas, kurs ji sutepė ir nuo 
josios atskyrė ji. Butu tai bu
vęs jai vienatinis džiaugsmas 
būti t anie paeziame romane, 
tuose pirmuose meiles — drau
gavimo vaizduose, tose paėzio- 
se apystovose, kuriose k i tuo
met po sodnus vaiksztinedavo 
sti’jtiohri, o sugryžus, malonu
sis jo tėvas paimdavo, kad sy
kiu aplankius netolima mokyk
la, isz kurios gabusis drama
turgas seme pirmąsias gyveni
mo pamokas.

— 0, žmogau! — suaimana
vo liūdnai, — ,tu negali už- 
mirszti, užmirszti negali... Pa- 
mirszi gal motina, kuri suteikę 
tau gyvata... Bot, tu, nelemta 

,njoteriszke, esi gimus vien tik
del tp, kad nepamirszti, bet at
minti !...

Staiga jinai atsigryžo, iszgir- 
dus už saves :
žvyruvta, taku ir patemijo pri-

žingsniavimus

siaytipanti josios li.nk žmogų.

garsaus

M

tai

viena 
“San 

st udijuot i

mane

jog dides- 
džiaugsmas danguje

tarė jinai, 
žvilgterėjo iii
da ngu,
m i naši, kaip asz ?

Ir, rodos, isz
Nematomybes iszgirdo atsaky
mą :

“Sakau gi jums,
uis Ims
isz vieno nusidėjėlio, daranezio 
atgaila, negu devynių deszimtu 
devynių teisiųjų, nerei'kalau-teisiųjų, 
ja n ežiu atgailos/”

Sulietuvino A. Matutis.
I

SZVENCZIAUSIOS " t

Puiki knygele.

gyvenimas
MARIJOS PANOS,

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

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

i*». 1IW1KHMWII111 «M   lll—iiniiieįieN1 ■ *- **•*' .......  l|MIR|iie*l»l*i W I *•" * 'MS* **"•

virsz

iii Biurą su

m.
inais.
kus ir laivu 
apleidžia

nori j u u žsi gyvenimas 
butu 

instatymu legali-

BA L L BAND
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žiūrint į jį.

Namai kurie’ užmoka milijonais už rūsį

(Raudonos Boles) Guminiai 
gera varda

Paklauskit Seniausio
k

Angliakasio Kasykloje
Jus negalit daug ka pasakyt apie gunnį

Budas del pirkinio guminhį čeve-
rykli tai pareikalak vardu.
“Ball-Band”
čeverykai del angliakasių turi 
del ilgo nešiojimo per daugelį metų. 
Paklausk

Yra ant kie-

•W. 
te 
j

Idle kasyklos darbininko kuris 
nešioja juos jis jums pasakys kad jie tvitti, 
drūti ir smagus.
Labai lengva juos pažint kada juos matysit.
Žiūrėkit del Raudonos BolOs. 
kvieno čeveryko ir Čcbato.
Lopac ir Himiuer čionao parodo yra padirbti 
del sunkaus darbo kasykloje. J uos galite gauti 
baltus, raudonus arba juodus Story drūti pus
padžiai yra toki kaip jus norite.
Žiūrėkit del jų kita karta kada eisi j krautuvę.
Mishawaka Rubber & Woolen Mfg.* Co. 
460 Water Street Mishawaka, Ind.

r

♦ ♦ ♦ '

Szenadorije boba ir kelios 
mergos, 

Per daug szirdeles spardos, 
Ne szventadieniu nežiūrėjo, 
Kodos kad isz proto iszejo.
Muzikantus ir pargabeno, 

Kurie kaip kipszai grajino, 
Bobele kaip padukus trepsėjo. 
Kaip kiaule žviegė ir kreksejo.

Del Lietuviu tai didele sar
mata, buvo,

O tai per ta ragana akis svj 
lino,

O kad tu bobele prasmegtunf# 
,Arba kur sprandą susisuk- 

x • * tum.
Ten daug mergicu teipgi yraf 
Nes mažai dorybes josią yra< 
Da apie jeises dabar nutylėsiu, 

Kitu kaitų pakalbėsiu.___

Jus szernienykai negražei 
darote, 

Laike szernienu,
. Nepaisote ant žmouiu, 

Muuszaine gėrėte, 
Szposus kreczete.

Apie lokes szennenis žiuau, 
Konetike užtikau, 

Tai buvo szenuenaites 
Aut kuriu susirinko vyrai ir 

moteraites,
Visi grąžei apsiėjo, 

Tiktai viena in kita ruimu 
nuėjo, 

Ir teip graidama klegėjo, 
Jog net žmonis poteriauti 

negalėjo 
O vis imuiszaine aplinkui 

nesziojo,
Numirėli garbavojo.

Poteisybei toji bobelko nie
kam ne buvo tikus, 

Su /tyvo dorVbia atliRud, 
Padalkos nubrizgia nyo kul

nu, 
Kiti sako, jog tai nuo k.ar- 

czomiiriu triapu.
Ba nuolatos in karezema be- 

rfoja,
Vyrus zagabavoja, 
Kad tik fimdytu, 

Asz nežinau ar vis teip bus, 
Ar isz girtavimo nepasius 
Tik tu Dievt* permainyk, 
Ar suvis jiai protą atimk, 

O dalia r gudhai, 
Bn imiii niktn labai.
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ŽINIOS VIETINES.
Al.'-’ ‘ ..... ....................... —i .*

Isz Shenandoah, Pa.
---- . i— Kun. Dumczius suriszo 

mazgu moterystes Alektaa Gri-
ga su pana Ona Miszke^vicziu- 
te, duktė Jono Valentu^ Svo
tais buvo p. Agnieszka’Vaitcr 
kauskiute su p. Aleksu i String 
kin- • u;;

menesi

4 4

Isz Liettrviizku Kumdia
' ------------------!

SaiintOlair, Pa. — Nuo kelc- 
...7  d ežia pas kun.

sveczias

— Praejta Mojaus 
dingo isz namu Jonas Kavolis, 
kuris gyveno po 235 E. Centro 
ulyczios, peikdamas paeina ir 
maža kūdiki. Kas apie ji žino
tu lai praneteza jojo paezei.

— Kazimieras Zelanka isz 
Mahanojaus lios aresztavotas 
ir nubaustas už pasiutiszka 
važiavima 
damas girtu.

— Trys

&

u z 
automobiliam bu-

ta dilenti vieszi ežia pas kun. 
Mieisvinski, klebono Lietuviu 
R. parapijos augsztai giar- 
biainns Lietuvos ambasado
rius p. Kazys Bižauskas ir žmo- 

Wasliingtono, D. C.
> svecziuose pas

ha ’isz 
Teipgi buvo 
kun. Karalių Minersville, Pa..

Publikines mokslai nes 
atsidaro Petnyczioj.

— Sztorai sziandien atyda- 
ryti visa diena.

— Panedeli pripuola Užgi
mimas Szv. P. Marijos.

—• Atejnanti menesi Szv. 
Juozapo parapijoi bus misijos.

— Vokiecziu kataliku pa
rapija sziandien turi savo me
tini pikniką arba iszvažiavima 
Lakewood Parke.

— Pas kun. Czesna lankėsi 
Lietuvos ambasadoris p. K. Bi 
žauskas su savo pacziule isz 
Washington, D. C. Ir vietinei 
Lietuvei nežinojo, jog pas juos 
lankėsi teip žymus 
per Labor Day.

— Antanas Xlaklauckas isz 
Bowmano peczes likos per- 
szautas in koja per Simona 
Hess teipgi isz tos paezios vie
tos. Antanas užklausė Hesso, 
ar augina arbūzus savo darže- 
lije ir vietoje atsakyti manda- 
gei, paleido in ji szuvi.

— Bukinau t as pagarsėjo, 
nes jame atsibuvo žudinsta. — 
Panedelio numarije apraszem 
apie szaudyma 
keliu ypatų.
lenkas Jonas Leczinski, 26 me
tu kuris laike rnsnaku pikniko 
paleido in savo broliuką kelis 
szuvius ir mirtinai sužeidė Mi
kola Roga, 48 metu, kuris ant 
rytojaus mirė Ashlando ligon- 
butijc, palikdamas paezia, su
nu ir dukteria. Norints žadin
tojas pasislėpė, bet ji surado 
ir nuvožė in Pottsvilles kaleji- 

1.41 i ko slieetvos pripažino 
prie kaltes ir dabar bus prigu
li nezei nubaustas.

— Daktaras T. J. Tacie- 
lanckas bus pirmutinis Lietu
vy s dent i st a.s kuris atidarys sa
vo ofisą Mahanojuje, ateinan- 
czia Subata. Ofisas rasis ant 
antro floro Kline Bros, sztoro 
21 W. Centre St. Dabar Maha
nojaus Lietuviai turės ir savo 
dentista kuris yra pabaigiąs 
augszcziausia mokslą Pennsyl- 
vanijos Universitete. Lietuviai 
szelpkite saviszki.

— Konia visi bravorai mu
su paviete likosi pastatyti po 
aresztu o kožnas isz locninin- 
ku turėjo pasirupyt po 5000 
doleriu kaucijos. Bravorai yra 
Ashland Brewing Co., Rettig 
Brew. Co., ir Mellet and Nich- 
ter Brew. Co. isz Pottsvilles ir 
Liberty Brew. Co. isz Tainak- 
ves. Viso apie 60 bravoru liko
si pastatyti po aresztu po visas 
dalis Pennsylvanijos.
t Marijona Szimkoniene 51 

metu amžiaus nuo North 8th 
.Street, mirė Seredoje apie 12 
valanda diena. Laidotuves at
sibus Subatoje 9 vai. su bažny
tinėmis apeigomis. Velione pa
liko! dideliam nuliudiine vyra 
Alexandra ir viena seseri Mesz- 
kauskiene. Laidotuvėms užsi
ėmė graborius Sakalauskas.

— Seredos rvta Lenku kun. 
Bienko suriszo mazgu motery
stes Williama McGee su p. 
Genavaite Brejka. Svotais bu
vo Thomas Dolan su Irena Ki- 
selauckiute.

ANT PARDAVIMO.
Namas su salimu 

fikszczerei, dabar 1 
ant W. Centre St.
maa prie kito galo loto. Kreip
kitės ant adreso.

51 S. Main St. 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO
Namas ant vienos familijos 

ant czverties loto ant W. Mar
ket St. Persiduos labai pigiai. 
Teipgi parsiduoda ir bizniavęs 
namas ant W. Centre St. (t.73 

414 W. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO t

ir sužeidimą 
Zudin toju m yra

ma.

v ra

ir baro 
tuszczias, 

Teipgi na-

(t.sep.23)

Namai Shenandori, po No. 
26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 
ir 27 S. Grant St. Kreipkitės 
ant adreso.

’ J. F. Bradley
25 S. White St.

(t.f.
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KAIP APSERGETI
VALGI NUO MUŠIU
Kiekviename metu laike yra 

svarbu apsaugoti valgi nuo 
dulkiu, bet kuomet mušiu se
zonas prasideda, yra avojinga 
neparupinti kokio nors paran
kaus budo, kad neprileidus 
mušiu prie valgio, 
gini kurie padėti nuoszaliai at- 
sauszimui, arba 
kurie lieka po 
riems reikia 
dėsiant in 
daug saugesnej vietoj, jei bu
tu indeti in szcpeles padary
tas isz sietu. Tokias szepeles 
galima laikyti bile kur, jei tik 
randasi užtektinai oro cirku
liacija, ir jos apsaugos valgi 
nuo mušiu ir pelių. Tas szepe
les galima padaryti su kojoms, 
kas neprileistu skruzdžių prie 
valgio, jei jos raudasi. Szilta- 

ore, valgiu, kurie greit 
kitur laikyti, 

kaip tik szaldtuve; 
kaip tik szaldtuve;
pavasario ir rudehs dalyse di
dele, gerai ventiliuojama szo- 
pele užima szaldytuvo vieta, 
ir sutaupo daug pinigu.

Ta szepele galima padaryti 
isz sietu kurie vartojami lan
gams.

Po'nstva Bižauskai važiuojant 
apžiūrėti apsilenkęs Lakeside 
bfivo visi sustojo Mahanojui 
pjas kleboną Czesna. Kun. Mier 
7 *_ L i atstovą pažysta isz
Jiietuvos, todėl ir
’K pi po privatiszkas asmuo kad 
4>avieszcti.______
| Chicago. — Florence Lizis- 
kis, 4 metu amžiaus, 7416 So. 
Claremone Avė., labai apdegė 
kada jai žaidžiant nuo degtuko 
užsidegė jos drabužiai. Jos tė
vai užgesino deganezius dra
bužius, o policija nugabeno ja 
in ligonine. Daktarai betgi sa
ko, kad jos gyvastis nėra dide
liame pavojuje.

ž vi lįsk i atstovu pažysta 
atvažiavo

Virti vai-
■•X* szilti valgiai 

valgio, ir ku- 
atauszti priesz 

szaldytuva, butu

vaikai Vincukas; 
Saboka, Leonardas Jadinskas 
ir Jonas Alaczunis nukirto nuo 
baisikelio ant kurio važiavo ir 
visi likos sužeistais, bet Sabo
ka daugiaaše, ir likos nuvežtas 
in Ashlando ligonbntia.

— Prie Chesnut ulyczios 
Panedelio vakara likos suras
tas lavonas Juozo Sobinskio, 
40 metu, gyvenantis ant 438V2 
West Poplar ulyczios, kuri už- 

Lehigh Valles trūkis.
Velionis paliko paezia ir szc-< 
szis vaikus.

musze

T Panedeli atsibuvo laido
tuves Zofijos Szelkauckienes 
su bažnytinėms apejgomis Lie- 
tuviszkoje bažnyczioje. Daug 
žmonių dalybavo laidotuvesia.

Johnstown, Pa. — Jonhs 
Thaczek, kuris buvo uždarytas 
kalėjimo už nužudinima Jur
gio Budkeviczo, bandė atimti 
savo gyvasti per pasikorimą, 

neturėjo 
gilukio, nes panaudojo 
szniureLius nuo ezeveryku. .Jo 
darbeli mate kitas kalinis, ku
ris paszauke dažiuretoju, kuris 
nupjovė pasikoreli ir atgaivi
no.

bet tame užmanime
nes du

KUR SUSTOS MUSU LEKIOTOJAI APLINK SVIETĄ.
Paveikslas parodo Port Sounders, Hawkes inlunke, Newfoundland, kur sustos mu- 

. o isz tonais leks in Boston, 
Mass. Tame kaimolije randasi tiktai devyni namai. Klupojentis žmogus prie kapo, yra tai 
77

su
♦

lekioto jai aplink svietą o isz czionais nulėks iii Picton, N. S. ’ ■ . « • t • . • t i • 1 • • I T 1 • , •
motu Abrahomas House, kurio sūnūs likos užmusztas karėjo, o kuris valdo visa kaimeli ir 

lauke priėmimo Amerikoniszku lekiotojo. _______________

Mount Carmel, Pa. — Po il
gu kolektavimu ir darbo, kuni
gams pavyko ežia pastatyti pa-

. .A « 1 1

ANT RANDOS. ANT PARDAVIMO.

me ore, valgiu, 
genda nereikia

žiema, ir 
žiema, ir

t Marga rietą, mylema pn- 
cziule Alekso Arnatavieziaus, 
44 metu, gyvenanti ant 239 S. 
Jardin ulyczios, mirė 5 valan
da Panedelio ryta Ashlando li- 
gonbuteje. Velione paliko vy
ra, penkes (lukterės Puzienia 
isz Gerardville, Gclickiene isz 
miesto, Troiniene isz New Yor- 
ko, Katre Kebiliute ir Paulina 
sunu Eklvarda ir broli Vinca 
Stankevicziu. Velione prigulė
jo prie Lietuviszkos parapijos. 
Laidotuves atsibus Subatos 
ryta.

Port Chester, N. Y. — Czio- 
nais darbai visiszkai sumažė
jo. Dirba tiktai po pen kės die
nas ant sanvaites, po 8 valan
das.

atsibus

Kulauckas 
insipainioje in bu-

— Stasys
Wm. Penu, 
ri musztuku todėl ir paežiam 

in kaili. Vienas isz 
musztukik perkirto 
lupa jog 
sint.

gavosi

dakta ras

isz

V ienas
• jam labai 

turėjo su-

— Pati buezeriaus Antano 
Alinskio ant West Llovd uli.• e

czystydama Įauga perpjovė 
baisei pirszta kada langas susi
kūlė. Daktaras susiuvo žaidu- 
li.

ANT PARDAVIMO

Du lotai mieste Port Carbon, 
Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 

Arti prie 
Atsiszaukite 

(t.f.

per 135 pėdu ilgio.
visokiu darbu.
ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. West St.
Shenandoah, Pa.

— Rugpiuczio 25 diena pa
tiko czionais nelaime. Apie de
vinta valanda vakare, kapito
nas laivelio užtemijo skenstan- 
ti žmogų kuris szauke pagial- 
bos, arti priplaukus mariu prie 
Townsend ulyczios. 
iszrauke isz vandenio 
szauke palicije, dažinojo kad 
tai buvo 
nuvežė in 
kur tuojaus ir mirė. Priežastis 
tosios nelaimes du ncisztyrine- 
ta, ar jis pats inpuole in 
vandeni tyksle pasiskandini’ 
mo ar ji kas inmeto. Žmonis 
sako buk isz didelio nubudimo 
buk jojo sesuo Marijona Szir- 
vidiene nuo ilgo laiko sirgo, o 
diena priesz iszkeliavima in li- 
gonbuti ant operacijos, užrasze 
visus savo pinigus 
mu.

Velionis buvo gimias Lietu
voje turėjo apie 42 metus paė
jo isz Kauno redybos, Kedari- 
niu apskriezio, Jodkainiu (Riz 
dikos) kaimo, pergyveno Ame 
rike 19 metu, paliko dideliam 
nuliudimia paezia ir szesziu 
metu sūneli. Velionis buvo ge
ro budo žmogus, prigulėjo prie 
Szv. Juozapo draugystes ku
rios kasztais likos palaidotas 
ant Rojaus kataliku kapiniu. 

11

Kada ji 
ir pa-

Vladas Szaras, kuri
United ligoplpjtia

mo ar ji kas inmeto. Žmonis

ant sveti-

Ant Pardavimo
Biznavas Namas ir du privali seki namai ant glaunos gatves 

Minersville, tinkamas del bile kokio biznio.
Du biznavi namai ir privatiszkas namas ant Pine Hill Str. 

Minersvillė.
Tris namai ant Davis Ave, Pottsville.
Namas ant Middle Str. Minersville.
Tris namai ant Spruce Str, Minersville.
Penki namai ant E. Laurel Str. Minersville.
Du namai su elektriku, maudykle ir sziluma ant Deleware 

Ave. Minersville. . . , f
Vienas namas su dideliu lotu ant High Str. Minersville.-
Du namai ant Middle St. Minersville.
Parma tinkama del auginimą visztu, teipgi puikus sodas, 

Ringtowne.
Parma; North Manheim Townshipe, arti Schulykill Haven 

60 akieriu. Geras pirkinys kurie jeszko geros farmos.
Turime teipgi fikszczeriu arba Show Cases, ir kaunteriu tin-; 

kamu del bile kokio biznio.
Mainom properties ant farmu ir farmas ant prapecziu.,I

.»•

Kreiki tos pas:
Wm. PAULAUSKA,- MINERSVILLE, PA. 

. arba pas

rapijine mokykla, kuri, teisy
be, bus gražiausia isz visu ežia

Ji yra trijų augsztu, 
bet mokyklai skiriami tik du 

. •' ■ z ■

virszutiniai augsztai, i 
asztuoni kambariai, o du kam
bariai bus 
lems. ”
sale 54 pėdu kvadrato. Skiepe 
gi artistams apsirengimo kam
bariai ir gimnastikos inran- 
kiai. Manoma intaisyti ir sce
ne rija vertes $1,500.

Prie mokyklos pastatyta se
serims namas ir vienuolynas 
dvejų augsztu. Tas viskas Alt. 
Carmel pa ra pi jonams kainavo 
$155,000. Tu parapijom! yra 
apie 400 szeimynu ir kiekvie
nas pilnametis narys tapo ap
dėtas mokeseziu $100. Ko trūk
sta — užtrauktą morgiezio pa
skola.” — “V.”

■ i ■’________

Pottsville, Pa. — Pacziule 
Andriaus Šėmio, sugryžo Ne- 
ideĮĮofi Vakarti isz Lietuvos kur

esancziu.

iszviso

‘ ‘ moky tojoms-sese- 
Ant pirmo augszto yra

1

Didelis sztoro ruimas Frack
ville, Pa. 16 per 60 pėdu didu
mo su sziluma, 
bile kokio biznio. Antros durys 
su nauju bankiniu namu, Peop
les Trust Co. 
brangi, 
pas

tinkamas del

Randa neper-
Atsiszaukite tuojau

(t.f.)

SERGANTI ŽMONES.

jaalęosi kelis menesius pas sa
vo ipotineĮia, brolelius ir gimi-
nes. Kelionę' buvo gera ir lai-

• • w z a • •piingai sugryžo namo. Gimines 
ji* pažystami dagirde buk poni

i
- ' * - - fWT . a* '
Semione sugryžo namo, lankosi 
bureis idant iszgirsti naujene- 
liu, paryežtu isz tėvynės Lietu
vos. Simus ir d aktores džiau
gėsi, jog juju motinėlė sugryžo 
laimingai namo.

Miners villė, Pa . — Pe r e k s- 
plozije gazo ()ak llill kasiklo- 
sia likos užmusztas Nathanlikos užmusztas Nathan 
Young, o kada kiti nuėjo in ka
sikius iszgialbet jo kuria likos 

Robert Jones isz 
Robert Jones

Edwaidas Yea- 
sdt isz Yorksvilleš — visi li
kos nuvežtais in Pottsvilles li- 
gĮonbuti. Trys kiti anglekasiai

apimti guzu 
czionais.
Pottsvilles. ir

likos iŽgelbetais.

isz

Hazleton, Pa. — Nuo kada 
Antanas Kubiėkas apeiPe din-

Parduodu narna su bizniu už 
pigia preke tiktai už $3,500. 
Kampinis namas G ruimu, mau
dykle ir sziluma, 
to.

ant puses lo
ti.73

Jos. Trepkins
322 Corner Lytle & Snyder Sts.

New Minersville, Pa.
H

y /■
Pleiskanos sunaikina — 

Ruffles atgaivinai
Kaip vanduo nuolatos IjiftAdamiui ant airmen* 
iėmiiAa duobę, taip ir pleiakano*, flora HIMo 
brt tikrai, sunaikina plaukų laknla ir vra 
prieiaatinil plaukų miplončjimo, kurie au lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Nepriiilehklte Kitokio atritiklmo prie *avę*! 
Naudokite

Ruffles
tuojau*, kai lik pa<trM«dtę pleiskanų—tų 
neAvarių baltų lupynčllų pirmą pasirodymą 

savo galvoje. Ruffle* aunalkln* pleiskana* Ir paragins augimą ju*ų plaukų. 
Bonka 65c. aptiek(*?<?, arba už 75c. prisiunčiamo atačiai U dirbtuvėj

F. AD. RICHTER & CO-
104414 So. 4th Street

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 

ATSAKANTIS JR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

W. Zetaucka
25 N. Lehigh St.

Frackville, Pa.

nesvarių baltų lupynftllų pirmą pawirodymt

' Brooklyn, N. Y.

MAHANOY CITY bu> kozna Utar- 
ninl<A 30 E. Centre St. ant antro flo

ro. Ofiso valandos: 9 ryto iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI. ‘

' DAKTARASHODGENS
Philadelphia Specialiataa.

Užaiaenejuaiu ir Chroniazku Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti mediku- 
liszka gydymą, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikote nuo manės yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, £azai, svaigulis, silpnumas szir- 

* _ _ * « •> A - a. m ..Da...... 4* « r «« ly zx is t
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys-

dies, ir visos viduriu netvarkos grei-»

sta burmistro West Hazletone, tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargo
prasidėjo kova terp Ajrisziu ir 

Burmištyas Kubickasatėjyiu,
praszalino mto dinsto kapitoną

Į * * ' « 11 . ,

palicijos Quinna už tai kad tą-
sai iszbare palicijanta Popso,
— — . A * • LZ i • . • 1kad jisai be žinips* kapitono 
padare abi ava* t ant piniginiu 
masziniu. . Visos maszirios ku-

‘tu’ T, ... w "t-i . ij1''' ▲

rios buvo sudėtos rotužoje din
go ir nežino kur pasidėjo/ per
ką vela kilo didelis skiuidjlas

L a e e • '♦. $ * ♦ • p • *—Ajriszei Ugne spjaujė, jog. 
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Praneszimas Visiems Draugams 
ir Kostumeriams.
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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. X

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 ap tiekoj e, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziaušiai.

SU TIKRA PAGARBA
Salutaras Drug & Chemical Co.

G39 W. 18th ST. CHICAGO, ILL. Dept. 18CHICAGO, ILL.
Telefonas: Canal 6417.
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=». NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.*—į
Gerjau leUk kūdikiui verkti, negu pripildyti Ji «u narkotiikaU nuodais, 

kad "apmarinti" Jo hkausnui paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite Jam truputi

ir silpni? Ar stokas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane. «•

Rumatizmas visokiuose padejimuo- 
• se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
j u, silpai ir nuvargę, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trqtjnat 
ant vogos, silpnos atnji^tięs/^apnpt- 
lyvi, greitai pailsint, pikti, iszblysz- 
v *■ " ‘ ■ ■ ■' ",.
nuvargęs, skausmas pecziuose, skaūs 

. mas kaulubse, skausmas gerklėje, što
kas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau kataru, astma^

r

ant vogos, silpnos atipinti^s/^a

kusis ir iszberimai ant veido, pailsės,

apmaUlntr* Jo hkauanm įvirinanti nuo netvarkoj esančių vidurių.
I

BAMBIN
tyriausio. aahlauaakonio, tikro vidurių paliuosuotojn. Jame nėra svaigalų. I
Nčra narkotiftkų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta i A daržovių Haunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių ulklHėJimo, vidurių 
dieglio, inčėlungio. Kūdikiai mėgsta j j. Jie net prafto daugiau*.

I Jūsų aptlekorluH parduoda Bambino—35c. ui bonk<, 
I arba pasiųskite tiesiai i laltoratorljii. t
' F. AD. RICHTER A CO.

104-114 So. 4th Street Brooklyn. N, Y.Ife
sūdąs paskyrė ’ 
kaipo burmistrą i m iėsjįė■?. 
bar ' (laro yisklV^aąt
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PRAPUOLĖ AR PAVOGTAS.

. ■’ ■■■ ’ "'S ‘ -------------------— V...

«ann rndn knlnrn hit baltais nls ir daug P«Kelb«»tis yra mano spa- Simo, nido koloro su Dairais. Babns gydymo Pa(lekavonca nuo dak.

mi^o gasįjudo^i
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dusuli, užima galvojo, trumpa girdė
jima, isz ty n ima gerkles (goitrob 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam
. geres-

ir J- * ,

išzaiszkinsiu kokis skirtumas,

v ti?. ‘ • i i i j • Kyuymo. ruucKuvones nuo aaK-
ženklais ~apie 'galva,? kojas ir.> tarų, lojeriu ir dvasiszkujū. Tie gydy- 

’ mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
mo. 'Kas sugražins szuni gaus- garslngiausius Europos ir Amerikos 
$10 nagraddB.1 (t.72 Sp“cAia'i8At““;A „ ,, „ .

. ' Wm. Kubilius na kožntQSotda ir“u’ ’T
wi^ n 4. tml ,na kožna fcereda ir jo ofisas tonais AV.llCl Vat VHlage. „..n ™ Ma jjnnnAne'T nria«.<, „„1

, uodega. Penkių menesiu senu-
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Merchants Banking Trust Co. Bankai
Mahanoy City, Pa. J

-------1---- — ! J
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3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu S
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo. Į

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- 
dauxrinimu nrooento. 1l




