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ISZ AMERIKOS
Septyniolikos

Zvdu rabinas

FARAONAS TUTANKHA
MEN BUVO JUOZUPAS?
N eyv 5 ork. —

ir profesoris Selikoviez iszrado
buk suradimas Egipto faraono 
kapo bus tuszczias, nes jame 
nesiranda jokio lavono faraono 
Tutankhameno, nes jisai yra 
tnszczes. Profesoris Selikoviez 
yra tosios nuomones, 
kape gulėjo kūnas

jog tanu* 
J uoznpo.
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PAGZTO PINIGU
SIUNTIMO SISTEMA

NEPAPRASTA SZILUMA 
LENINGRADE.

Li'iiingradas, Rosije. 
tokiu karszcziu 
in szimta 
tu, kokie sziadien vioszpataujo 
ezionais. I 
dus ir sniegą pi»r ka upe Neva 
dinainituoja idant i 
tvanui ir užliejimo mie>t

PRANASZAUJE PABAIGA 
SVIETO.

Mariavitu įnik 
Tautos M i m K’ 
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nepamenama 

penkesd(*szimts me-
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NUĖJO IN KALĖJIMĄ 
IDANT BROLIUKAI TURĖ
TU LINKSMAS KALĖDAS.

Pittsburgh.
metu Amlriūkas (Irolml noriu 
gai nuėjo in kalėjimu, idant jo
jo broliukai I urvt u linksmas 
Kalėdas pirma
Veninio. .\n<lrin> rado ant ulv- ♦ 
ežios bankini ezeki aut $10.50. 
Pakeldama-- <

> apie
koki

jiem> padaryt u už i n 
gils. X liejo

■ žmogaus
į czekis buvo

u^. pinigus
dovaneliu ir maisto,

terp szeimynos, uepasi
> sau nieko.

I ž t a ji < la rba j< >j
I ūbos

t arei u
karta j uju gy

pamisl in<
I ir senule.'

•z<’ki
>a\ o

nes ant savo davadžiojinm pa- j,rnVarde
rodo isz raszto (leneso 1.25 2d: į 

palaido-Buk tame kape lik 
o vi

nes kada

os palaido .
‘liaus žvdai '

lavona isz lenais, Į
)

pasienio

nim žemes, 
broliukus 

lai džiaugsmu 
o>i u s pi n i -

in banka paraszi 
an! kurio 

i paraižytas, pirko 
\ i^ok.iu dd u m v u u, 

iszdalino '
viską

l':«il'til'!lil<.h1nin>
kaulus.

tas Juozapas,
iszeme joj“

apleidineji
Maižieszius
Juozapo su savim.
LIGA, NUSIMINIMAS IR 

ANT GALO MIRTIS.
New York.

O (r va S ISZ
1 \ are ji i<z >t alios. Andrini nie- 
( ko daugiau nepasiliko kaip pa- 
^sidnot i in ranka-- palicij<

Tukstanczei i
. . , Į............  ’ ' J
jaunu merginu kurios vos, vos ;js ],11V 

ant užlaikymo kinio. ! |;lllu
!>ada\ e

uždirba 
a ra nusiminia•
mieste. Terp
Froidą < ’<>heii, 
neteko darl 
fiste, nes

r 11
sziam dideliam
tokiu buvo
21 motu,

kaipo

i r 
kuri 

>teiiogra 
tai laiko

M)

nuo k i d< i'» 
sirgo, neturėdama isz niekur | 

ne >nramininm. <>
Ka i 

daro toji nelaiminga ? Sztai nu- I 
stogo <zesziu laipsniu ,

pagialbos ne >nraminimo, 
ežia po szonu jau Kalėdos,

Plock. 
raszt is

ts, ne; 
neturėjo kur pasidėti, nes szal 

(> d idt I i s
tji ‘ r< >s
-jam

Skvajeris bu 
-zirdies žmogui 
varanta ir de- 

zimt s cent u ant karuko, palie
jo \ aikui nuvažiuot i iii pavie-
ava kalėjimą, kur ji uždare už

CALLES NAUJAI ISZRINKTAS PREZIDENTAS MEKSIKOS.
Paveikslas persiūto i na ugn racije naii.jei ifi/.rinkto prezii lent o M eksi kos generolą (‘alle>

ir jojo prisiega. Generolas ()bregon likos iszrinktas vice prezi dent u. 
.    I«■,.! 1 » .   -       - r"

ISZ LIETUVOS I

.< 1

i
iSangiau-ds ir pigiausias bu 

\ vienoj 
vietos kiton, vra banko czekin. 
Jei indedi paskirta pinigu su 
ma bau k oi t ii” bankas tave pa 
žinsta. jis iszduos tau ezckiu 

gali iszraškyti 
gali isx- 

banke, įiežinrinf 
kaip toli jis gyvena.

Jei neturi pinigu banke, sau 
bilda s

Klliw.lis tnrpiim I.- >l»s siusti pinigus i«z

užI h*gi i 
l *».

iszduos 
knygute, ir pats 
ezokius, kuriuos gavės 
mainvti savo

■7ji

: į

T..................
raszineja nepaprasla
szysta, szaukdama1 visus idant 

iu“ Užsiraszvhi visi 
gyvas! ies, nes jau 
svieto nelaime.

ap

k n y g a 
prismrt imi 
sas ^vietasVi 

liūs sunaikintas per Ugne o ant 
teisingi, e 

grieszninkai bus prafmldy ti. 
Vioszpats tiktai Inos 
pas save, kurie bus 
toje knygoje, o 
bus uži’aszomi toj<* 
bus inmost i in ugnini 
bus sudeginti ir 1.1, 

f

jos pasiliks tiktai 
bus

pri ims 
nzraszvt’

n< 
k n y goję,
ežerą i;

tie,jei, kurie

giansias ir pigiausias 
siusti yra |»er paszta. 
ma Jungtiniu Valstybių pasz 
t u iszdimda tam t ikrus 
orderius.” Nueini in 
iszpildai praszyma gauti 
ney < irderi ’ ’ 
nigu, kiek nori siusti, su keliais 
r(>ntais virszans kuriuos pasz 
tas ima už oataruavima. Pasz
tas tada tau iszduoda mėlyna 
popu*ra, dalis kurio yra 
uev orderis ” o 
kvitą. Pasilaikai kvitą 
< 
pinigus t uri gaut i.

Daugumoje szaliu Europoje* 
pasztas turi kita sistema. Ten. 
pasztas iszduoda tik kvitą, o 
“mono) orderi pats iszsiiinczia 
ten, kur reikia. Naujai atvykę 
Amerikon mano,

* i

* t

monev 
paszta, 
“ino 

ir užmoki tiek pi

i

■no 
ta: 

kita
4 I

laji atsiszaukima laikinis/ 
liję parasze Jonas, Marija, Mi 

a rcibisk r
K vai lino 

nes insiraszv
kaszt uoj.i

• 4

kita dalis 
o

lali iszsiunti ypatai. kuri tuosIsz Visu Szaliu
- —__

BAISI ŽUDINSTA PALO- 
CIUJE KURIAME TRAN

KOSI DVASIOS (?) 
Sevilla, Iszpanije. - 

moję Suvilios, 
v iszkas pa loci u s, 
tados gyveno 
naudas. Tuosia minuosią turė
jo ,sod\ ba, kuri liaudį* ir kanki
no žmonis už netjkybia ir pasi- 
priesziiiima prieszais bažnyti
ne valdže.

Su praslenkimii 
cius likos apleistas, 

| miliukai su nenoru jame apsi- 
į gyvendavo, 
Iventojai kalbej< 
■ muruosia \ ieszpatanje

I .apkriezio 2(> d. kurios

ĖMIMAS NAUJOKU IN 
KARIUMENIA.

Rokiszkis. /Spaliu m. buvo 
naujoku emima< iii kariumeno. 

reikia, kad szi- 
net naujokai elge>i dorai. Tni 
iiiopelnai Ims miov 
<o Vabalio, ir kum 
Vabolis kalba padare jaunuo
liu kilnesnes szirdies rimtes
nius \yrus. Po priesaikos kuu. 
M. jaunuolius persjicjo, saugo
tis lytiszku ligų, kurioms pas-į t

* ‘ 4

Marijavitu. — 
žmonis ir gana, 
mas i u laja knyga 
vienas rublis.

^VERISZKAS 
NUŽUDĖ NESZCZIA MER 

GINA IR INMETE IN 
SZULINI.

Gana 
kaime Siber-ijoi, siinus gaspa- 
lorians Juozas Stakovskis da 

-’įleido baisios žndinstos. Jau
na ir patogi mergaite Zofije 
Gaška tnylejo Juozą pasiūtisz 
!<a meile, gyvendama su juom 
-lap(’Z(‘i per koki laika pasijus 
dama, jog neužilgio pasilik- 
mot imi.

Ana diena Juozas apreiszlc 
savo mylemai, buk isz priežas 
lies kad jiji neturi pasogo, ne 
gali su ja ja apsivesti, o bijoda 
mas skandalo ir sarmatos, da 
rodijo.jai atsikratyti nuo kudi 
kio. duodamas jai ant to 1 iks 
lo net deszimts auksinu !

M ieste Brzeninuosia 
ras nenorėjo t iiom užsiimi i 
k y damas, 
pas ji, nes 
keliolika sanvaieziu.

Sugryžus iu, kaima, Zofije 
aprciszke savo mylemui, jog 
mm 
tyt, o kada

kolas Kowalskis,
♦ 1 pas

ba nk iii io czek i o 
prie jojo neprigiilejo.

Andrius su džiaugsmu atse- Į 
’es bausniia, jausdamas szirdi- I 

ir s(*su I

iri si savi n ima 
airis

ėjo ant stogo <zes
namo, nusz.okdama žemyn. Jo
sios siiman’kiot u kuna surado 
terp sukraut u 
stovėjo prie k romo.
padinei diena priesz tai kalbi* 

“Man Uzrodo
Kalėdų szimet, 
kuom užmokėt už 
siaust keliolika doleriu del sa 
vo motinėlės.”

KITIEMS DRAUDŽE, O PA I : 
TYS DIRBA MUNSZAINE. ,i

kuna 
egleliu kurios

J<>:

;e, j”g jojo broliukai 
.(‘s t ures linksnius Kalėdas.

VEL TAS PATS.
I ’anex'e/.xs. 

'lesena i 
liukas

Į k a isz kokiu tai

I SZUO DEDA PINIGUS IN

Savo gas- I
BANKA.
— “Bim,

ant liūdni; 
nes neturit’ 
ruimą ir nu

Lewiston, Pa. 
nis pastolis metodistu 

Rev. M. Gili,

( 'zioiiait i

( hieago.
prigulint is prii* M i 

isz Sheridan Road.
kožna diena po 

ir

'ZUo, 
ios l’Jbert 
uždirl

i ica (’(‘iit u
I žilo.

t t dideli- 
s. ()re

Kaip žinoma
I kmevežio

p. Snbockis gavo 
nežinomu as 

reikalavo pade* ■
go. I)abar vol at 

s ga

('mimas
1 ’asidžiaiigt i

kraut u vi I , 
la isz U

. \rirszinin-
Atatuleno.

A it i
seno

MYLEMAS, kad tos pa
ezios sistemos’ir ežia

pasztas isz-
f t

prisilai-raminsi
kuriami* ki 

karalius Perdi
koma, ir kuomet

monev orderi 
kvitą, ir

menu, kurie 
no tiltu pTnin 
atiko tas pats. P. Suboeki 
vo laiszka padėti kokioj tai isz 
ieinamojoj vietoj 20|X, <b'loriu 
Noiszpildžius szio reikalavim'' 
jam vol buvo grasinama mirti 
mi. I‘. Snbockis padėjo 
gus nurodytoje 
neszdamas apie
sulaiko ta drąsuoli.
esąs pil. Pajai is, jo kaimynas.

TILTAS PUSTA.
Taurage.

dideliam
1 .
I

duoda jiems 
jie mano, kad tiktai 
pasideda. Pasekau* to, žmogus 
kuris tuos pinigus turėtu gau
ti, niekuomet ju negauna.

v ra mai- 
J ungtines

* 4

kiau atvažiavo nafrio nžkrocZia 
gimines ar kaimv- * •

ligų baise-

y

namiszkiiis 
UIS. \ 

ny bes. 
labai dideli 
liii grvžta namo su veneriszko-1* • i

»«

kelioli 
paezedus 
nesza ir 

anka idant užtikrvt sau gvve- • •
senai ves. 1 >i m nesza 

su maistu, at nesza 
] laczt <» 

del

»a

>a \ o
k a i po 

uždarbi

S 

vietoje 
tai

pini 
pra 

I >ol iri ja' 
I 'asi rod«

111 HfSZP SZI U

>astebet i, kad 
kaiezius jaunuo-

h’ei kia*j
s s

metu palo- 
uauji loo

r 7 t

I’1

urna an!
gurbcli maist u, 

nuo

“Money' orderis 
nomas pasztnose 
Valstybėse ir žemose joms pri
klauso uezioms (iszskyniį; *Ah(*, I’r
ska ). jei priduodamas 3(l (U<DiU h f l 
po iszdavimo. Po 
gali te būti iszmainomas, tik
tai tame ofise, kur buvo isz- 
duotas. Po metu laiko 
orderis”, netenka vertes, bet 
jo s: 
ti pinigu 
Paežį <i 
“monev' orderis 
mas, galima gauti kita jo

‘ ‘ Money’ (Jrderin

jogaplinkinei
», buk

nes < v - 
t nosia 

d vašios 
neduoda žmmiim rainy-

I 30 dienu jis .. r
i

I

ifise, kurparapi- Į laikra>zeziiis 
kuris buvo 1 sergsti automobilius

ir

guodotu per savo parapijomis poenininku, kurie szuni apdova-
1 • 1 • 1 1 • • • • t • •• • I v 1 •

JOS
1

i

> ilidelis prieszininkas gu-kaip< 
z n t (*s, 
bicijos sznipus dirbantis mun- 
szaine su 
kuri buvo teip gera,

uoja pinigais. Kožna diena nu- 
likos susektas per prohi- nesza savo pinigus in banka, 

kasijeriaus lan- 
pinigus, kasi 

in knvgutia ir
• r J

‘ga

sza savo
atsistoja prie

I »a< I uodąsavo trimis Simais,! gelio, 
jog žino-1 jerius užrašzo

nis jam mokėdavo po a>ztuoiiis 1 Bim sulojas kelis karius, b< 
dolerius už kvorta tojo sztopo. | namo. Szuojau turi siiczedinias

Tieje protestoniszki dvasisz- Į (W doleriu?
1 u, bet da neiszt rauke
ant savo pareikalavimo.
gi tai ne gera paveizda del 
kuriu žmonių

Taurage. --- Ant upes Juro 
buvęs priesz karu geležinis t ii 
tas teberudyja lyg sziolei van 

kas met 
apneszdamas smėliu, 
geležies mm buvusio 
apvogta, 
rūpina.

rTiltas

denyje* ir

o likusia nieks

vis labiai 
(Jeroka. 
tilto yra 

nesi

bin.
| 

nugabentas ligoni ! perėjo
Smith, czekoladiiii
d idelei

perva

I.apkriezio m. 
gal vėjo

4 4 monev

kiejo yra didžianseis vei<linai 
neis, nes kovoji* už blaivybių, o 
patys paslapta gere ir ja ja dir 
ba.’

ŽYDISZKA VĖLIAVA.
Žvdu vėliava likos isztrauk- 

1a ant laivo Prezident Arthur, 
kuris plaukines terp New Yor- 
ko ir Palestinos.

I

per Jura tie'
ir dvideszimls celi

ne cent o 
Ar
ne-

upe 
Susisiek i m< >

M inisterijos žinioje.
Taurage randasi

JAVU DERLAUS 
LIKUCZIAI.

Laikraszeziu 
metu derliaus 
praszoko
Rugiu ir milui likt*

25
i n v \ ko se- e.
delei neži

noki ros vi(»-

Keli melai adgal
raukas

(i
I url ingo Amerikieczio

III
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Daug Žydu 
dalybavo toje ceremonijoj.

LAIKAS PERMAINO patogumu intrauksi in musu
X VISKĄ.

/Z 
ū 

Jllii

Jaunavodis kuris iszkeliavo 
su savo saldžia paczitdo ant 

t ruki jo“Saldžios kelipnes”
kalba in ja ja:

:— J.UU11O juyiviiiii szuuzaun.. nis persig 
nežiurekie per langa, nes savo ’perskyra.

perskyra žmonių.
Po trisdeszimts

šio pagyvenimo, tasai pats vy
ras kalba in savo paezia:

sene, parody]

metu vedu-

— Ar girdi 
savo snuki per Įauga, gal žmo- 

Mano mylema szirdžiukįnis persigans ir ne lys in musu

lt

: ^1
I

Fili

■1

I
-

■

ii
’i.|
■ 1

”, netenka
ivininkas gali iszreikalau 

atsikreipdamas iu 
I lepart amenta.

yra pameta- 
vie 
(M i

Jei
t 4

lakta-
, sa-» 

per volai atėjo 
i’inidvmas užstos už

c

ton isz 
se.

i <

* ♦

uis ligomis.

PERVAŽIAVO RABINA
Kailinis.

I .aisves AI. automobilis
žiavo rabinu Bielicki, kuris su 
žeistas ir 
nen.

ATSARGIAU SU ELEKTRA.
Kaunas.

d. 'Traku
ka n t is at sit i k i mas: 
iiomu priežaseziu < 
los buvo pertrauktos ir gulėjo 
ant žemes. Jojantis kareivis ju 
nepastebėjo ir užjojo, 
palii'tcs viela, tuojau
neatsikele. Kareivi taipogi vie- 
a sutrenkė. Subėgusieji žmo
nes ir kareiviai .sužeistąjį ka
reivi nnvede ligoninei).

idant užimti 
jame apsigyvi*nti. 

aplink i nei gyventojai

jog
via d\i 

monev orde

* 4

4 6

ris,m, 
savo

kūdikiu negalima atsikra- 
ji pagimdys, nie

kam nesakys kas yra jojo tėvu.
Juozas už keliu dienu-papra 

sze savo m v lemos idant sutiktu «
ji prie szulinio, 
kei sueidavo ant meilingo 
sikalbejinm.
josios, nuduodamas 
nori paimti in glebi 
eziuot i,
peili su knriuom dure vargszei 
iii krntinia, po tam inmete ku 
na in sznlini.

Kaimynai iszgirdia balado 
Įima, atbėgo ir suome insiutusi 
žadintoja ir isztrauke lavonu 

isz szulinio. Visas 
kaimas teip inii’szo 
kovskio, jog butu

nes iszmint i ilgesni 
j” | ūkininkai tuojaus nuvožė ji iu •III . w « . . . .

palovius 
Pere v S. 
karaliaus,

kuris vėliaus padovanojo ji sa
vo dukterei kaipo pasaga.

Jauna pora iszsirenge m l'ai- 
ropa po svodbai, 
lialoein ir 
Korinis
persergi nėjo jaunavedžius, bet 
Amerikonai neimdami lengva- 

juokesi isz žmoniii per- 
lengvat ikystes.

Ponstva Waldhitrslai insi- 
kranste iii savo paloeiu. Per ke
liolika dienu viskas buvo ra
mu, dvasios neužkabinejo jau
navedžiu ir rodos žmonių pasa
kos buvo tik iszrnislvtos. Bet ne 
ilgai malszumas vieszpatavo.

Po dvieju
tūla ryta tarnaite nuėjo in jau
navedžiu pakajn idant juos pa
liudyt, patemino 
kam ba riję,

. Ant lovos gulėjo ne,gyva mo
terį* o kampui i je gulėjo \Vald- 
hurst pusgyvis. Daktarams pa.-

Arklys, 
krito ir

Money (trderiu 
ruszi: Naminis

kuris iszmokainas tiktai 
Jungtinėse Valstybėse* ir jos
nnosavyb(*s(* ii’ nekuriose kito 
se Amerikos szalyse (kuriu 
tarpi* yra Kanada, (’ubą. New- 
t'oundlau, Jamaica ) ir tarptau
tinis “money orderis”, 
vra iszmokainas beveik kiek 
vienoj pasaulio szaly. Mokes- 
cziai už ‘‘

t ikeis, 
sergejimu ir

Waldliurstai
likneziai
žiniomis, szir 

toli 
1923 metu likuczius 

72,400 to
nu, miežiu — 52,200 tonu, žir 

23,K00 tonu, a\’i- 
bulviu — 
. - 28,200 
- 25,100

szalvse

kuris

i

itK

niu, pupn — 
žu — 35,400 tonu, 
105,400 tonu, senienų 
tonu ir linu ploszto 
tonu.

SULAIKĖ DRĄSUOLIUS.
Kaunas.

senai Įiirkliai važiuodami 
tomobiliu Joniszkio link buvo

Isz ju buvo 
litu.

K riminaloi 
Szia ubuose

- Kaip žinoma, ne- 
an

užpulti plesziku. 
atimta keli tukstaneziai 
Sziomis dienomis 
Policijai pavyko 
sulaikyti viena isz tu plesziku.
Szisai pleszikus - iszdave savo 
draugus, kurie tuojau buvo su
laikyti. Pleszikas 
bando pabėgti, bet tas jam ne
pavyko. Kratant rasta pinigu 
ir vogtu daiktu.
VIS DAR LENKISZKAI.
Ukiiiorgo. — Ukmergėje 

szvontadioniais parapijos baž- 
nyczioj ligi sziol tebesakomas 
lonkiszkai pamokslas tarytum, 
žmonos liętuviszkai nemokėtu.

I Prioszingal — lenkiszkhi ma
žai kas moka; yra tik koletas 
szloktoliu ot, j u garbes labiau
atsižiūrima negu visos parapi- skersai 
jos.

Gronskis

RAUDONA VĖLIAVA
PEKINE.

Šoviniu rusiszka ambasada 
ana diena iszplėtojo 
dona vėliava Pekine, Kinuosia. 
Soviat u ambasada 

nuo
ambasados.

savo ran-

randasi 
amerikoniszkos

sanvaieziu Ą kada

baisu regini

siseke adgaivyt ji, kuris apsit- 
ke ka mato taja imki i.

Kada 
dvilikta valanda, 
atsidaro kambario 
kuri inslinko kokia tai jnote- 
visžka dvasi*. Waldhurst szoko 
isz lovos, bot tuo pajuto ypa ir 
nusirito in kampeli. J’ada dva- 

gulimJzios

lai k rodisiszmusze
su trenksmu

durys, ....

se prisiartino prie 
paezios, Amerikonas iszgirdo 
tiktai baisu riksmą paezios,’po 
tam apa lpoy

PaliciįiZnetiki idant tai butu
dvaseles ta ja naktį dingo jau-

prie kurio tau
pa 

prie 
ja ja

Pi'isiart im*s 
jog 
ir palai 

isztrauke isz

merginos

ant vietos >

enezio

ant Sta 
ji pakorė

miestą kur likos uždarytas ka*
Įėjime.

ŽINOJO KAIP GYDYT 
KVAILIUS.

Rymas. — Anglikas Frana>. 
Marby, eidamas isz miesto in 
miestą, pardavinėjo stobuklin 
gas gyduoles, kurięs iszgydys

Moko 
monev orderius* 

lanso ant kiek pinigu \ ra siun
eziama. Vž $2.50 reikia mokėti 
3 centus; iki $5.00, 
iki $10.00, S centai; iki $20.00, 
10 centu ir 1.1. Didžiausia su
ma kokia gali būti 
orderiu ’ ’ 
bet kiek vienas gali siausti tiek 

money orderiu,” 
už $100.00

4 4 pri

5 centai;

F '1 

M

I 
"i A ■ i

■I

1
“monev * 

siuneziama yra $100.

kiek nori.
v ra 30

“monev orde- 
kaiuuoja daugiau neg

Ik ’•W ,

J

i'!

Ji

i
1'h

i <

Mokestis 
centu.

Tarptautiniai 
riai ”
naminiai. Už sumas iki $10.00

10 centu ir už
kiekviena $10.00 skaitoma po
reikia mokėti

t

A
N|

i 
d

10 centu. Tarptautinis “money ' 
orderis” už $50.00 kainuoja 50 

siusticentu ir $100.00 galima 
kur tik norima už $1.00

— F.L.I.S.

'(■’’Į
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NUMALIAVOJA AUTOMO
BILIU IN 6 SEKUNDAS.

4.:--------- M'SliKI
Fordo dirbtu vėso 

ju laiku pagelba tam 
prietaisu automobilius 
nuvalomas ir numaliavojamas 
in t> Rnlfiiiirbie

'■11

visokos ligas, ir tokiu
Kada ji ant 

galo palicijo suėmė, o daktarai 
peržiurėjo jojo stebuklinga gy
duole, persitikrino, buk tai nie 
ko daugiau kaip

gveitai pralobo.
na vedus visi deimantai ir kitos 
brangenybes. Bot žmonis 
tosios nuomones, 
sios nužudo motoria.

Argi dvasioms roikaingos cukrium

yra
jog tai dva-

budu

pastaruo- 
tikru

* 1■f

vanduo su
su trunuoziu nensino.
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K AS GIRDĖT
Yra apskaitoma buk Su v. 

Valafijosia yra septyni milijo
nai ateiviu kurie neiszemc pir
mu ukesiszku popieru (citizens 
papers) ir nemano pasilikti 
u kęsais szio sklypo.

Del tokiu bus sunku gyventi 
czionais, nes kongresmonas 

isz Louisia- 
kongrese

nes 
James B. Aswell 

atejuaneziam 
perstatys byla, kuris 
visus svetimžemius ant užsire- 
gistravėjimo, arba kaip tai ki
tados Kosijoi po caru kožnas 
turėjo legimacynas knygutes.

Tokiu budu valdže turėtu 
ant rankos varda ir pravarde, 
kur gyvena ir pilna apraszyma 
tokio žmogaus kuris gyvena 
czionais. Kožnam butu lazduo
tas certifikatas su tokiu isz- 
aiszkinimu ir ant pareikalavi
mo policijos ar valdiszko vir- 
szininko turėtu 
Jeigu persikraustytu 
vaisi i, tai turės apie tai pra- 
neszt valdžei. Už pirma regis
tracija mokes deszimts doleriu, 
o UŽ antra ir teip toliau, po 
penkis dolerius.

Tieje septyni 
timžemiu, kurio

uos,

užsipuolė visa prohįbicija ir 
jos vykdymą. Jis ypacz smerkė 
nuodijimą Alkoholio, kad žmo
nes jo negalėtu gerti, o tuo tar
pu tasai alkoholius esąs parda
vinėjamas, ir žmones ji geria, 
nes nenusimano, kad alkoholis 
užnuodytas.

“Jus žinot, 
rius, — kad viena deszimtoji 
dalis alkoholio yra geriama, o 
betgi jus ji užnuodijate.
budu jus nuodijate Amerikos 

(žmones. Alan rodos, kad tai ne-1 
I“?'"” dore.

Y ! — sako senaio- 
viena

smerki i na, 
lygu žmogžudy bei.

Tuo

nes lai vra 1 I

GERAS ATSAKYMAS.

Mokytojas: — Ka 
t savos puikioje dienoje 

Dangų.
— Gera i. O k a 
buna

ma t ome

ji parodyt.
in kita

an
Studentas:
Mokytojas: 

matome kada 
miglos ?

Studentas:

lietus ir

— Parašomi, po
nas profesoriau. *

9

Sveikas ir nesveikas 
Nuovargis.

ir tas
Vienok labai

vienok nepa 
kad ir mums tai-

<1

SAULE

KARALAITE INSIMYLE J O
-IiM’

I,
i: b t-

1
Papras ’ 
yra tas

milijonai s ve
na nori pasi

likt ukesais, o kurie pasinau
doję isz visokiu smagumu ir 
uždarbiu sziam laisvam sklype, 
bus prispirti ant iszpildymo 
t uju iszlygu, nes toki atvažiuo- 
je in czionais ant uždarbiu o už 
keliolika metu veža visa savo 
turtą in tėvynė, o tuom skriau- 
dže Suv. Valstijos.

Gal giliausia vieta mariosia 
ant svieto randasi 30 myliu nuo 
pakrašzczio Japonijos ant Pa- 
cifiko mariu. Giluma yra teip 
gili, jog micros nepasieke dug
no ant 32, 
myliu.

Lyg

644 pėdu arba 9800

sziam laikui giliause 
vieta buvo žinoma prie Filipi
nų, kur sumiernota 32,113 pė
du arba 9,635 myliu.

Ant Atlantiko mariu giliau
se vieta turi 27,922 pėdu arba 
7,3^0 myliu artimoje Haiti sa
lų.

Kas tosia gilumosia randasi 
ir koki sutvėrimai tenais gy- 
-vena, tai teipgi neisztyrineta.

Bu vysis “Tėvynės” redak
tores p. V. K. Raczkanekas, ku
ris dabar randasi prie Lietuvos 
Atstovybes Londone, jYngliios, 
nesenei apsivedė su Anglike 
pana Ida Mitchell-Whatting.

Da ne teip senei p. Raczkauc- 
kas karsztai kovojo priesz tuos

Tėvynės

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

1 Pinigu ir Laivakorcziu Siun- 
> time in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N Y
Teleponas; Waker 4335

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
1SZRADIMA IR SPASABA.

*

MAHANOY CITY bua koina Utar- 
įlinka 30 E. Centre St. ant antro flo 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistas.

Užsisenejusiu ir Chroniszku Ligų
Eikite ten kur esate tikri kad gau 

site tvirta rodą ir atsakanti mediką 
liszka gydymu, per duktura kuris turi

kui’ie Vedesi SU svetimtautėms, daug metu pasekmingo praktikavimo, 
bet matyt Dievaitis Meiles ne- Gydymą ka aplaikoU nuo manes yra 

yra mergi-|k’“žiuri kokios tautos 
na ar motore.

gv arantuotas.
Pakliuvo algų esate silpni, nerviszki ar h

T’ goti, nedarykite tos klaidos ka kiti
Kaczkaliekas in meiles zaban- v«a padare, atajkite pas mane ir pa
gas kaip ir kiti padare. slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie 
i žuvis, užkimimas ir sunkumas po vai

riaus ant 1925 meto. Daugelis ; dies, ir visos viduriu netvarkos grei- 
nakti pa- tai palengvinti.

kol jojo neperskaite. Buvo ir 
tokiu moterių kurios 
savo namini darba 
pakol jojo viso neperskaite. 
Kožnas siunezia szirdingus vė
liniams ir padėkavones už teip 
puikia dovana. |

Paskubinkite ir jus, kurie už-1 
| » e •» • 1 1 ✓k 4 z-« > « '«• « «. •• 4 r, a. * T 

jums ta ji džiaugsma prisiunsi- 
me tuojaus.

Ogi ir nudžiugo 
ty tojai

musu skai-
pavojinga.

• • i | | j z, u > io, u« Ai n miian u n u i j n u i n p v *

ISZ puikaus kalendo- ’gjuj, gazai, svaigulis,-*silpnumati szir

nemiegojo per visa
ies, ir visos viduriu netvarkos grei-

Odos ligos, iszbenmai, papuczkos,
... Į dedervines ir kitos odois ligos greitai 

P į pasiduoda per mano gydymą.
ir vaikus Silpni vyrai ar pujegok jusu jaunyn 

ten jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
ir silpni? Ar stekas juYns drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta junn 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane.

Rumatizmaa visokiuose padėjimui)- 
sivilkote SU prenumerata, O ir |s«. teipgi isztino ir sztyvi sulenkimai 

pasiduoda per mano gydymą.
Ar esate nervuuti ir trote nuode- 

ju, silpni ir nuvargę, pailsę tisz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat-Imigracijos inspektorius ra

portuoja, kad apie 7,<500 atei
viu, gavusiu jau Amerikos vi
zas, vargsta in va iriuose Euro
pos uostuose, negalėdami atva
žiuoti Amerikon, nes naujas in- 
statymas juos užtiko kelionėje 
ir kvotos ju tautybes yra pasi
baigė.

Daugiausia

I 
"1

Nežiūrint koki darbu dirba
me, visi pavargstame 
vra ntauralu.
svarbu, kad po pavargimo, bu
tu gaunama užtektinai laiko nt 
silsėti, ir atnaujinti sunaikintr 
energija. Dažnai girdime apie 
kitus kurie serga nuo persidir 
bimo, arba turi, džiova; visi up- 
guilestuojame, 
galvojame,
pats gali atsitikti.

Kartaįs nežinome kad esami 
pavargę. Pervargimo sirntomiĮ 
yęfl daug ir invairiu. 
ežia u sis pe va rg i ma s
kuris paeina nuo labai slinkam- 
darbo, ir atakuoja tuos, kurie 
vartoja muskulus nepratusiu! 
prie smarkaus manksztinimos 
Goriausia gyduole yra poilsis 
tok kol nuodai kuriuos kurnu 
prisirinko, yra iszplaupami ii 
energija sugryžta.

Protinis pervargimas 
papraseziausia sziu dienu liga 
Jis paeina nuo 
kraujo gyslelių

yr;

Karalius labai už tai supyko 
ir iszvijo sunu savo ubagaut. 
Ka darys biednas karaliaus sū
nūs? Nuėjo in kita karalyste ir 
vaikszęziojft sau, niekas ji ne 
nevaro, mislija, kad koks kifra- 
laitis, kad su karaliazkais dra
bužiais. Pakilo tarp karalių di
deles vainos; baisei karaliai su
pyko ėjo priesz vienas kita per 
ugni. Vienas karalius pas kita 
atvažiavo per labai daug ma
riu, giriu ir lauku, ale užmirszo 
pasiimti del 
ginusi daiktu, 
Iszleido tada karalius žine in 

, kad kas jam 
pnrnefjztu žinrona in tris die
nas, tai tam atiduoses 

jauniause 
parn<‘8ziu,”

mums žinomas iszvarvtas ka- minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
raliaus sunus ir iszcjo parneszt.
Iszejo už karaliaus dvaro, pa
sivertė in arkli ir pasileido per 
lankus bėgt zovada; pribėgo 
mares, pasivertė in žuvi ir lei
dosi plaukt, kaip

ale karaliaus sunus1 phmke giros, pasivertė in ereli

Lietuviszkos Pasakos.
u’ .» ••- 1 * i ■ ‘ 1 ' . 1 ‘./'• r, »

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

36. ‘
Kada kita syki gyveno n e ži

nomoje žemoje labai turtingas 
karalius, kuris turtu ir žemes 
^orybes t urejo neiszmieriiofas 
laugybes. Ale apart, visko di- 
Ižiausias jo t urtas buvo 11 \ s jo 
nylimi Jiikri sunūs. Netoli to 
karaliaus dvaro buvo nelabai

• - • j 1 
vainos reikrtlin- 
lai vra žiūroną.

)lati upe, ale labai bjauri, kad visa karalyste,

Antanas Ramanauskas
Lietu visikas Graborim?

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

TszbalRamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus parno- 
szia nuo pnpraseziausiu iki prakil
niausiu. Paršam d o automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Roll Telefonas. 1373 M

vonelių.

.4
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NESIKANKYK SAVES.'
Jeigu jautiesi koki nesmagumo sa- 

vijo kaipo Lai viduriu užkietejima, 
perszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutinę, kataru, strėnų skausme, 
kraujo tingumą, iszputimus, negavi
mus, galvos skausmo, iszgąsti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tpi nesikankyk virsz

nelabai kas galėdavo per ja 
pereiti ar pervažiuoti. Tada ka 
alius pasta to ma i‘mui in i t i 11 a 
r kas per ta tilta eis, turi

už pa
du kteri. 
a t si Ii epe

ežia savo 
‘ ‘ A sz

f 
u?

mokėti penkis szimtus grasziu. 
Pirma naktį, pastate karalius 
;avo vyriausi aunu daboti ta 
ilta. Daboja vyriausias sunns 
a tilta; jau apie dvylikta už 

giedojo gaidžiai i

. „ ■ .
' K11 • ■

• ■ '■ ■ W''
<7 *'' >, V ' ' *

Karalaite Juliona, vienatine 
lukrele Holandijos karalienes 
Villichninos, 15 metu senumo, 
nsimylejo in 2ydiszka 
•i Gabrielių Alaro.
ižtiko Žydu szkaloje glamone- 
anezia su jaunikiu,
ui i ja ja isz tena is iszvede ir ūž
ia re palociuje.

f 4 IN ŽYDĄ

kanta- 
Ka ra la i te

bot thr-

užsikimaziim ___
smegenyse, ii .

tas yra isz priežasties dideli* J A1 
protavimo, rupesezio, ar kite 
protinio in tempimo. Goriausi 
tam poilsis yra fizinis manksz 
tinimas, kurie ątitraukia krau 
ja isz smegenų in kitas kun* 
dalis. /

Nuolatiniai protiniai darbi 
ninkai, ir tie kurie apsunkint 
rupeseziu nepaiso kuomet sme 
genys pradeda duoti pervar 
gimo ženklus — galvos skau 
dėjimus, nemiegojimą, ir kitus 
kurie parodo, kad cirkuliacijo 
padėtis 
sveikata.

Pavargęs žmogus kuris jesz 
ko pasilinksminimo daug pro 
tingiau daro, nei tas kuris pu 

insigilina ii 
moskliszkas knygas, 
ninkes noras 
savo pareigu yra 
jos darbas yra labiausiai var 
ginantis, vien dėlto, kad jis yr: 
mofiotoniszkiausis.

Pavargimas dažnai yra prie 
žastimi vaiku iktumo irnepa- 
ran,gurno: Tėvams reikia atjv- 

gautv 
ir t in kanu' 

Dažnai viena isz d i 
vai-

jau nebesutinka

rėjos isz darbo

81

Szeimi 
atsitraukti nu< 

teisėtas ne^

džiai pržiureti, kad jie 
užtektinai miego 
maistu.
džiausiu pri’ežaseziu, kaip 
kuose taip ir užaugusiuose, yrr
nedavalgymas. Nes pervargo 
kūnas reiszkia ir pervargusi 
skilvi, pasekmes kurio yra no 
turėjimas apetito.

Nedavalgymas ir kitos ligo> 
kurios paeina nuo pervargimi 
yra faktoriai vedanti prie džio 
vos, ir nors yra normalu ir sve: 
ka (Įibti tol kol pavargsti, vle 
nok pervargimo ’pavojai, ko’ 
kas nėra atjaueziami.

Kambariai žiemos laiku tur: 
turėti temperatūros tiktai 6 
laipsnius ar mažiau; 
met daugiau.

Oro temperatura kambaryje 
yra svarbiausiu faktorių prak 
tiszkoj ventiliacijoj, nežiūrint 
kur bu tu, namuose, ^mokykloje 
ar dirbtuvėje. 'Tas yra pripa- 
rodyta invairiais budais. Pir 
miausiai, oras turintis augszta 
temperatura, apie 75 laipsniu

C

niekuo

ypacz kuomet jis drėgnas, truk 
sziluma

Kuomet oras pasidaro 
sziltas, kūnas visai 
numesti sziluinos.

< 1 t. į. ,

Isz tos priežasties randasi 
Sunkumas yry 

užkraunamas ant .szilumos re

do kunui numesti
--------- I v .. . -

labai 
nebegali

1

nesmagumas.

Industrinėse instaigose 
.„J praktiszkos 
Veikiahcziu pftjogu 
daug priklauso

tas 
reikszmcs.

augimas 
nuo vėsiu ir 

smagiu atmosferiniu stoviu.
Perszilimas turi ir kitas pa

vojingas pasekmes. Būnant la-( 
bai szi)tuose kambariuose in- 
gauname nesmagius 
nosyje. Nosis užsidaro ir oras 
nebegali pereiti, pieveles no
sies viduje sutinsta, pasidaro 
raudonos ir pradeda bėgti sky
stimas.

Normalus ir sveikas apden
gimas nosies viduje yra pasau- 
gomnoju užtvaru nuo visu bak
terijų kurios priduoda slogas. 
Staigus iszejimas isz labai szil- 
to kambario in szalta orą su 
silpnina' pievelių apsisaugoji- 

bakteriju už-

jausmusd

no jogos priesz 
viešzpa ta vima.

Turint omeny, kad paprastos 
logos gali turėti nepageidau

jamas ir pavojingas pasekmes 
atrodytu labai patartinai apsi- 

nebigieniszku irsaugoti nuo
uc natūraliu nosies ploveliu isz 
statymu pirnjji szilumoje, 
kui szaltyjo.

pas-

E. L. 1.8.

ANT PARDAVIMO.
Aamas del vienos l'arnilijos, 

mt viso loto, aut kampo prie 
<o. 436 438 E. Centre St. Atsi- 

” ofisą.zaūkite iii ( 4 Saules
■r •Jua

ir ateina pas 
a t ilta toks senukas ir jau no

ri pereiti, 
užstojo jam kelia ir reikalauja 
penkiu szimtu graszin. Seneli 
da praszosi, kad 
leistu, arba nors 
ko, ale karaliaus sunus ne szne- 
keti apie tai nenorėjo. Senu
kas, matydamas, kad nieko no- 
nuderes užmokėjome likis užim
tus graszin ir, perejes per *ilt a, 
nuėjo sau. Ant rytojaus pai ne 
vze karaliui penkis sz'mius 
graszin, isz ko karalius didelei 
nusidžiaugė ir pagyre savo vy
riausi ji sunu. Antra nakti au
ras karaliaus sunus turėjo eiti 

daboti ta marmulo tilta. Teip ir 
.am bedabojant atėjo vėl tokis 
senukas, vėl praszosi, kad dy
kai perleistu, ale tas karaliaus 
minis ne neszneka; neturėjo se
nelis ka veikti, turėjo penkis 
szimtus graszin užmokėti. Se
nelis, perejes per tilta, nuėjo 
sau savo keliu, o karaliaus sū
nus, su džiaugsmu parbėgės 
namo, atidavė tėvui tuos peu 
kis szimtus graszin, už ka ji tė
vas didelei pagyre. Ant tre- 

eiti jau

S 
už dyka per 
nuleistu pro

su

veikti

žaibas; pri-

ir pasileido lėkt. Ant galo pas 
žinomo karaliaus
verte žmogum ir inojo in ta 
dvara, pareikalavo žiūrono, ku
ri jam padaVe jauniausia kara
liaus duktė; da del pasidrnti- 
nimo davė jam sklenyezia vyno 
ir savo žiedą labai 
puse perlaužo, viena pus 
ve tam greitam vyrui, 
puse sau pasiliko. Netoli antros 
dienos jau tas greiezius gryžo, 
ale labai vėjuota buvo, tai jis 
ereliu pavojui namo gryžo. Ne
toli karaliaus dvaro, jau norė
damas nutupt, pažeme leke ir 
ji pamate vienas medinezius, 
užmieravo trinkt! ir nuszove. 
Atome- žiūroną, ereli palikes, 
nunosze žiūroną karaliui. Kaip 
tas medinezius nuėjo szalin, isz 
erelio pavirto žmogus.

Paskui tas karalius po lai
mingai vainai gryžo namo ir 
vožėsi ta, kuris žiūroną jam pa

su savo

d va ra pasi- 
ilK'jo

puiku, per 
se da- 
o kita

žolių o suteiks jum pagalba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
btrenu skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio Ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa- 
lango trajanka 60c. Poplaiszkai 35c 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz* 
valinio 60c. Visu metu gyvenimas 
Szvcntuju apdarytu $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms. M. Žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRARORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS
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Laiduja kunu» Numirėliu pagal Nau- 
iausii> mada Pigi preke- Teiptf 
pristato automobiliu* nsokieme 
-eikalama. -. '

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pus mane, nos asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti.

Pigi 
automobiliu*

davė; vožėsi apženyt 
jauniause duktore. Na, jau ren
gė veseilia, jau 
tikra dukterį karalius 
karaliaus dukterei

apženyssavo 
.s, ale tai 
tas jauni

kis is’zrodo ne šzioks, ne toks, 
tik rodos anas gražesnis buvo, 
ale ir tikrai nepažysta, lyg tas, 
lyg ne. Labai buvo puiki vosei- 
lia tokio bagoto karaliaus, vis
ko buvo, kiek t ik reike; svecziu 
buvo begales, kurie gere, val
gė ir linksminosi. Da priesz 
vinezevojima ta jauniausia ka- 

, kaip spindulis 
vaikszcziodama po šve
dą Ivdama vyną, kada

pagyre, 
ežios nakties priteko 
niap^iayx snnui ta tilta dabot’. 
Ale ta jauniausi broli kiti du 
vyresnieji laike už nieks/n ir 
kvaila, tai ir kaip tėvas paliepė 
(*ili jam tilta daboti, szitimdu 
broliu pradėjo ant jo rėkti: 
“ka tas, sako, durnius dabos? 
bene jis iszdabos ? da pavogdis 
tilta, arba užmigs ir praleis 

Ale kad jau jam 
kaįeina atėjo, per nevalo turė
jo eiti dabot tilta. Tada jau 
niausiąs karaliaus sunūs, vaka
riene pavalgos, nuėjo tilto da
boti. Daboja tilta, vaikszczioja, 
nemiega jauniausias karaliaus 

I sunus; kada gaidžiai perene do
jo pirma eilia, ateina paseno 

! sukumpęs ir vos tik paszn. ka. 
nuo senumo žmogelis. Atėjo i:

’ tilta, ale kara
liaus sunus užstojo jam kelia 

\. Tada senukas puolė ant kebu

arba 
praeivius!”

<33*338 VV Centra St.. Mohaaoy City
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CAPITAL STOCK 5125,000.00 
criDu! ttq rr> rivnivinmSURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62
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T\ Tu Negali IšvengtilM
KAnkinaiH'iŲ

l Skaidinių ir dieglių reumatizmo.
Ncainaguuių stalgaus peisaiinio. 

z t > Lz >> ■% A i <« »■ m.% ■. > i .t 11 i | >’»
kuomet

Kankinančių

liuku n^iik 
VRHintJių

žnaibymų neuralgijos.

traukančių,
Mcausrrtų, I

i padu kinui

ra linu s duktė 
saules 
ežius, 
vienam apdriskusi ui, ale labai 
gražaus veido, jaunikaieziui 
padavė vyną, tas iszgeres in
mate Ja puse žiedo in ta auksi
ni kupkeli, su kuriuo vyną da
lino. Karaliaus duktė apkabino 
ji, pabueziavo ir nusivedė pas 
tęva; kiti net nusistebėjo, kad 
ne sau paskirta pabueziavo. 
Ale kaip tėvas pamate, kas at
sitiko, da isz sykio netikėjo, 
bet kaip pamate žiedą perlauž
ta ir, sudėjus in daigta, gerai 
tiko, ir, kaip paskui da parode 
tas karalaitis savo stebuklin
gas galybes, tada tas tėvas in

veido

vyną,
Mokame 8-czia procentą ant 

nudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 1 

Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis. .

Liepos.
Iskauda

■1
•n

dantj. diegia ausį ar skunda ga|vi|, Jei 
partilslini aylone

lt. pflsc.
ma» laiko juonil pa«l-

j

7 *

UeK. s:,y
tuojaus ir negaBindi- 
mas laiko juoml panb 
naudoji. Jisai sutelkta

I bando eiti per

inalonu Ir greitą pa

rimi# atiargl 
negali hųtt be f

ItngYinlmą.
NM rlm

> Aeitnyna i
rlnnt atiargl

bonkoa Mų gyduolių. 
NUra tikrasis, Jei netu
ri INKARO vaisbažeu- 
kilo.
F.AD RICHTER 4 C0 
104*114 fio. 4th Street 

Brooklyn. N.Y.

r

CUNARD
I

H BALL, Prezidentas
Geo W. BARLOW, Vico-Proi.

" • M. . tai i. » ut Jos. E. FERGUSON, Karteriu*.
— i o omo O o pi O O <1

ir melde, kad dykai perleist u 
per tilta, nos jis noturis kuo už
mokėti; per upe bijes eiti, kad 

ta daikto 
pereit, Ln-

I

■■•HMH'immli Uplift H, HuMiimill IKK IR • irtliMili

Lietuviszkaa Graborius

K. RĖKLAITIS

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

Prieinamos prekes.

nenuklimptu, o per 
neatbūtinai reikia 
bai pagailo karaliaus jauniau
siam snnui to senuko, o kad tė
vas nedažinotu, kad per tilta 
pereis, o penkių suimtu nepar; 
nesz, paėmė karaliaus sūnus ta 
senuką ant pecziu ir pernesze 
per tamarmulo tilta. Už tokia 
malone senukas davė, už ka ji 
pernesze, tam karaliaus jaunes- 
iniajam »unui tokia galybe, kad 
I I l r» i vi rtitla'lt v\n ai v» A

1

tikėjo, kad kitokis neimtu ga
lėjęs in dvi dienas panieszt žiū
roną. Da tolinus, kaip tas grei- 
ezius nusipasakojo, kad ji nu- 
szove, kaip žiūroną atėmė, ta
da visi, intikejo ir apženijo su 
tuo, kuris tikrai parncsze žiū
roną in dvi dienas.Ui r !■ ■’T' i T ,

Da metai4 nesuejo, o jau toji 
pora susilaukė kūdikėli. Buvo 
balius j ąsz ant to baliaus bu
vau, yalgiau ir geriau, per 
barzda,Uuka i varvėjo, burnoje 
nieko- neturėjau. Paskui pasi
gėrės nuėjau ir, atsigulęs in pa-

I

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
!)

C

IN LIETUVA
Trumpiausiu laiku, kas Sereda, 

Trejais Ekspreso Laivais
BERENGARIA

MAURETANIA
Per Cherbourga ar Southumptona. ■

Lietuviai kurie važiuoja In

CHAS. S. PARMLEY
R««l Estate Agent. Notary Public

AQU1TANIA Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asx jumis 
ta reikalu atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektuvoju randas.
namus ir foru i ežiu s. automobilius t.L

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

jis galėtu, in arki i pasivertęs, 
bėgt kaip greieziausias arklyje, 
in žuvi pasivertęs galėtu plajuk- 
jti, kaip greicziavtsia žuvis, in

lyvi, greitai pailstiat, pikti, iszblysz- | gpljuojanczio mekailizmo. Szir 
dži«i smarkiau muszant, sun
kiau kvėpuojant, kūno tempe
ratura kila. Faktinai, kūno at

Pasekmingai gjrtlau katara, astma, sįliepimai in bi-koklUS tl’Ūkdy- 
dusuli, užima galvoje, trumpa girde- I mns jQ gilumos pametimo 
jima, isztynima gerkles (goitye). I v™ fnnę

IZW1UIVO IIKUD | - f • 1 <1.
pusdos, lumbago ir i kurio pacma nuo kai’szthges.

kusis Ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmais paežiuose, .skaus
mas kauluose, skausmas gerkleje, što
kas energijos. Todėl nelaukite.

smarkiau muszant, sun-

T
mus jo

jima, gynima Ker uos tgoure), j f k y rft panaSZUsdll tU08 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, L r ■ . . ...
inkstu, kepenų, pu^os, lumbago ir KU™ pnęiuu imu mns/Aiigw.
neuritis. 2 Sykiu prie nesmagiimo kuri

Ateikite gaubite rodą dykai. Po tam ■ priljoda perszilimas, ta padotlS 

uis ir daug pageibantis yra mano spa- 
sabas gydymo* Padekavoncs nuo dak

mai patvirtin| J ir rekomendavoti pei: nei sziltoj. Szis atradimas pa
buvo svarstoma bilius, garsingiausiun Europos ir Amerikos sirodo ir praktiszkanįie prityri- 

_ « ■ • ' . " į • .M J

Daugiausia tokiu yargszn 
esama Rygoje, Liepojai ir Re- 
valy, būtent net 21,000. Danci
ge yra 100, Lenkijoi 300.

Senato komisijos posėdy, ku
riame 1 
reikalaujas visa 
aparata padaryti atskiru iždo

iszaiszkinsiu k/okis skirtumas, gėrės- I liaažįna veikiaiiczias pajėgas.
' Vėsesnei atmosferoj, galimanuuu" gyuyniOrf ruucKuvoncn nuo a«K* i - . t , i 1

tarų, lojeriu ir drasiszkuju. Tie gydy- pridaryti; dftllg daugiau (laibo

prohibicijos Specialistus:
TAMAQUU Daktaras Hodgens bu

na kožna S (veda ir Jo ofisas .tonais

szi 1 ta

departamento biuru, senato- p0 bęqad st.. Ofisos ya-
rius Kced (dem., Mo.) smarkiai | landos nuo į ryte ikiSvakafe.

* Į iW

me, kuomet esti labai 
žmogus nęnoyį dirbti jokio dar
bo, ypacz tokio kurie akstiną 
prie suszilimo.

I ' !l . • 'i '

Lietuviai kurie važiuoja in 
1

geBijiam laikui kai metams,
■L* * a 1 ■■ • H * ' . A .. j > Jkl1 . 1 u. ♦ ■

Lietuva ,papisvecziuoti nell- 
geaijiam laikui kai metams, 
gulės grįžti in Amerika ne- 
a t si žvelgiant in»kvota. * ♦ 

'm?
atsižvelgiant in {kvota.

j -r-rg r Įį'_____  .4 jį

ISZ LIETUVOS
I.? 'i./ 1J■ r. A ' ■ * h 11 k" ’ a ' • •Jei. i>arėitrnukti gimines

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
tabur. ' Muąu ofisas Lietuvoje 
mteiks jiems pagolba ir rodu. Visi 
troczioajdėsbe keleiviai turi sau

Muąu ofisas Lietuvoje

itoczio« Jdė«'o» keleiviai , turi 
itKkirus kambarius, neprilygsta-
mas azvarumaa ir maistus. Apie 
daugiuos informacijos klauskite 
pas vietinius .agentus arba 'm 1 ’" * 1 1 \ ‘ nuo:

Inaziuriniu

CUNARD LINE 
25 BroadV 

New Vora U
i
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v’«
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oreli pasivertęs, kad galėtu 
lėkt, kaip greieziausias pauksz- 
tis. z •.. '

Atėjo ir rytmetys; parojo pa- 
mo jauniausias karaliaus sū
nus. Karalius ir jo ^vyrąsni su
ims klausė: kur y va tjo pinigai,

i kur už tilta paėmė; o jisai dra- 
ne

kuriam reikėjo
l

sei atsake: “atėjo biednas, 
nas žmogelis, 
pereiti per upe,' o Jis neturėjo 
pinigu užmokėti, tai asz jo pa- ... ■ . F’ Ik II ...
šigailcje^ pernosziau per tilta,
ked nėVūtu Žymu;’kilt jis per-

;i > ■ ■■ /; v

s

kulasr.ūžmigaiL* PūŠkui provi
so karabinus' ir kimszo su pa
kuloms,teip nematydami ir1 •

mane inkimszo; kaip szove, asz į
per orą lėkiau — Tekiau ir kai
kritau ant žemes ir iszsimu-
sziau koja, dėlto dabar ir szlu- 
buoju. Ar graži mano pasaka? 
kad tau graži, ir man graži.

Tpliaus bus.
V H F r

Skaitykite “Saule”
'•» ■ ‘ i. n- .. 'S'r t'

l:l,

'll

J. G. BOGDEN
C i L ' |!"f , %| '! H'l'

■ " 't122 W.Long Ave. DuBois, P
,ri.- . fi

Lietuviszkae Bankieriu*"
• 'I- ™ •Iii/ ! i"; ■ '■ : T r

ir I #aivakorcziti Agentas

W. TRAŠKA U8KA8 
. PIRMUTINIS LIETUvisZKAS 

GRABOR1US MAHANOY CITY.

Laidoja kūnų* numiruclu. Pa—*»do 
automobiliui del laidoturin <rikn> 
tiniu, veaeliju, paalva*1 4«mo > 
5X> W. Ccatrc Si. M*h«ccy City jPa.
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Jis baigė raszyti straipsni in 
savp dienraszti, kuris per visus 
metus su didžiausia neapykan
ta ir pagieža juodino kataliky
be Chicagoje, o net savo nuo
dus ir in apielinke skleidė.

Jis ji kartotinai skaitė.
— Tikrai szis man pavyko! 

szanke jis. Tai 
straipsnis kuri 
esu paraszes.
inai inrodžian,

— Iszpąžinties? Ar dar ei
nama iszpąžinties? j

— Dar, nori pasakyti: taip 
vėlai ?... Betgi žinoma, Tamste-
le,Kalėdų naktis neturi valan
dų: szi vakara kunigai taniau- 
ja tikintiems lygi

gal geriausias ga palaikyti, 
asz kada nors

. Asz neatszaukia- 
kad Kataliku

Bažnyczia merdi... kad klerika
lai in dulkes sutrinti... kad isz
pažintis yra atgyventa kvaily
be ir jau visiszkai užmirszta... 
kad niekas dauginus netiki in 
komunija...

Laikrasztininkas buvo 
tenkinęs savo rasziniu. 
trvne rankas.

Paskui paemes

ja tikintiems lygi vidurnak- 
czio. Jeigu Tamista nori uode- 

skubek virtines
galan.

Antiklerikalas siuto.
vidnrnakczio, ir— Lygi 

bus žmonių ?
— Žinoma, ir ryt anksti du

rims atsidarius ateisdeiti.
— Iszpąžinties?

Tamistai nuo-

pasi- 
Jis tik

plunksna ir 
stambiomis raidėmis prie pat 
galo paskutinio puslapio para- 
sze:

— Žinoma, 
stabu ?

Asz tikėjausi, kad iszpa- 
žinties retai kas eina, nebent 
moterys.

Žmogelis suprato su kuo kal
basi.

kas

— Tamista kaip ir 
Pamišta pilnai tiki 

Szlvksztus klerikalizme! ežiams ka jie raszo...
smerkiu tame mirtim

Ir, kaipo žmogus, kuris kas
dien ta paezia minti karsztai 
vejasi, turi palinkima manyti,; 
kad jo mintis insikunijo, raižy
tojas svajojo jau apie savo vei
kalo vainiką. Ji 
kybos griuvėsius... raudona 
kerszto vėliava po visa pasauli 
plevėsuojant....

— Kokis idealas! ir kokis 
laimėjimas, szukavo jis. Kokis 
džiaugsmas ir kokia laisve!... 
Ir tiesa pasakius, asz esu to 
garbingo žygio didžiausias va
das!

Karszta galva, veidas inkai- | 
tęs nuo sau pareiksztos garbes, | 
laikrasztininkas , 
pakvėpuoti tyru oru. Jis sulen-

A S 7

I
s

griuvėsius...
mate katali-

asz

kiti... 
laikrasz 
bet nesi

bijok, jie ilgai monys žmoniems 
akis. Veltui, be Dievo žmonisz- 
kai negyvensi!

Ka pliauszki? Asz gyve
nu be tavo Dievo ir labai gerai 
laikausi.

— Alano szuo taippat, at
kirto užgautasis ir, gal butu ju 
;inczai nusitęsė, jeigu ne 
zventa vieta. Tikintysis nusi
suko nuo jo ir nuėjo prie di- 
Ižiojo altoriaus.

— Asz nemaniau, kad Cbi 
•agos lietuviu tarpe yra dai 
iek pusgalviu, murmėjo laik 
asztįninkąs ir spruko pro du 

.’1S.

Iszejes gatvėn ženge in Hal
• restauracija. Nors gale 

jo nuvažiuoti gatvekariu, pasi

ffl

jeigu

jaute reikalo ded’o

ke savo rankraszti, insidejo in r.v^o teczi.au eiti peszczias, ne:
palto iszvidini
širdies puses ir, griebės skry
bėlė, jis iszejo_________ _

kiszeniu prie antesi iszvarges ilga straipsni 
icraszy damas, gi pusvaland

— niekuome:jo neszdamas savo >asivaikszczioti 
straipsni savo laikraszczio re- j ie 
Jako i jo n.

Musze devinta valanda. Žie- i°s H»kon negalėjo nusikraty
ja kr i jo n.

perdaug.
Drąsiai žengdamas redakci

mos vakaras. Pasnigo ir puse 
szaio. Miestot inai gatve:

i pasimatymo su tuo nokia u ža
la szv. Jurgio bažnyczioje, ku-

knibždo nuo žmonių. Biznieriai | l*s T užgavo prie szunies pri- 
beginojo isz vienos puses in ki
ta. Krautuves pnkimsztos.

— Kad tave, pastebėjo laik- 
rasztininkas^nsz nei negalvo
jau... gi sziadien Gruodžio 24 
diena, svajotoju vakaras!

Ir lengva szypsena, jis do
miai žiūrinėjo in 
sius chicagieczius.
Szv. Jurgio bažnyczia.

Žmones skaitlingais 
skverbėsi bažnvezion. F

Sudomintas laikrasztįninkąs
tarė sau:

— Pažiūrėsime ka

ygines.
iandan,
Iga virtine prie klausyklos...

atsidūrė

Gal butu teszkes jam 
kad ne tu pusgalviu

szypsena, 
susirupinu- 
Jis priėjo

burtais

jie ten

f virtine

da ro.
Jis inejo.
Vos spėjo i neit i bažnyczion 

pastebėjo prie klausyklos ilga 
žmonių virtine. Laikas nuo lai
ko isz juoclos klausyklos angos 
iszeidavo iszpažinti atlikęs as
muo, gi jo vieta tuojaus kitas 
užimdavo. Nuostabu
nesimažino, nes naujai atvykę 
ja papildydavo... ,

Daug buvo moterų... bet taip
pat ir vyru; taip, daug vyru, 
visokio amžiaus, tipu kurie tu
rėjo dievobaiminga iszvaizda ir 
kuriuos niekas nebūtu intares, 
sakydamas, kad jie eina iszpa- 
žinties.

Laikrasztininkas senei at
pratęs nuo religines praktikos, 
neinsitikedamas sau — munne- 
j°-^

Ka tie velniai ežia daro apy
tamsoje angoje. Regis jie iszpa- 
žinties eina!

— Eisiu pasiklausiu 
|ta neklaužada. Turėsiu dau- 
jgiau inspudžiu. Tai bent mano 
skaitytojai tinęs isz ko pasi
juokti. '

Jis pr i seleno:
Atsipraszau Tamistos,

____ ll ’■ <■»!«. i * "

neinsitikedamas sau — murme-

juokti.

pas

-L. Atsipraszau Tamistos, 
tyliai atsiliepė laikrasztinin-
A 1 11 i* • • j i, 'a «

kas, ar negali man pasakyti ka
1 'M b " i • v J ■ "■'|i A ■ *daro tie žmones?

Užklaustas žmogelis
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Gi matai, iszpąžinties
i r’4 n.

ei-

Nepasijuto kaip 
prie IS-tos g-ves. 
dngsniai in redakcija.

— Kokis ežia mitingas, 
įraukė žiūrėdamas in žmonių 
nilkus,
A1)veizdos bažnyczion. 
n u su tvirtoves
iziksznosparniu .

su

kurie skubėjo Dieve 
Ar ir 

apielinke, 
gyvenama. 

Reikia isztirtj dalykas ir tuoj
‘eportnoti savo sztabui. Visus 
uos kaip niekszns iszsprogdin- 
sime.

Kadangi jis savo straipsnio 
karingu upu inkaitintas buvo, 
•yžosi pavojinga savo idėjoms 
)adeti sužiūrėti, pasuko bažny
čion.

Bažnvczia buvo

Vieni ineidavo, 
Klausvklos
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Paveikslas parodo nepaprasta nesenoj iszrasta lai va, ku
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ris likos padirbtas per Antona Flett neri mieste Kyl, Vokieti
joj. Tasai laivas vietoje žėgliu, turi boksztus po 50 pėdas aug- 
szczio o 9 ploczio. Tiejei boksztai sukaši per veja ir iszduoda 
penkiolika kartu didesne pajėga negu žėgliai. Bus tai didelis 
paezedumas dirbime laivu, nes vienas žmogus galės pradėti 

paleisdamas elektrikini motori.lai va

Tuo paežiu laiku, tarnas isz- 
ėjo isz zokristijos.

Laikrasztininkas 
prie jo, tyliai prabilęs:

Tamsta sziu namu...
Kokiu namu? bažnv- v
Taip asz zakristijonas.

Taigi noriu su Tamista 
įasikalbeti. Ar szie žmoneliąi 
nna iszpąžinties?

Zakristijonas paprasze poną 
:okristijon.

— Ar pirmu kart matai isz- 
jažinti einanezius. Bus gerai 

vidnrnakczio kuni-

priszoko

namu?
•zios?

cigu lygi
;ai apsidirbs.

O užbaigt
Klebonas

Y
4

— lYiuuojiiis skelbė 
iradedant nuo penktos valan- 
los ryto kas valanda bus laiko- 
nos szv. Miszios ir dalinama 
zv. Komunija.

— Komunija?
— Taigi... o Tamista?
— O no, asz nenoriu 

i tie žmones tiki?...
Juokai! manai kad kno- 

u juos ežia atvaro?
— Keista...
Zokristijonas visokio plauko 

mates, 
: ? >

Įmonių
pirmeivi
Laikrasztininkas

lo:

i

kad

Ir vi-

szypsojos toki 
sutikės.

nenusilei-

— Bet kasmet mažiau pa- 
laszios komedijos?

— Kas? iszpažintis ir ko- 
nunija? Deja, ne! Niekuomet 
aip skaitlingai neidavo prie 
Komunijos kaip dabar. Trijų 
ukstanezin ostijų Kalėdoms 

margei beužteks.
— Trijų tukstanezin?
— Taip, Tamista, ir musu 

oarapija nedidele. Pagalvok 
kiek prieina prie szv. Komuni- 
‘os szv. Kryžiaus, szv. Antano, 
ar Auszros Vartų parapijose! O 
Jhicagoje bažnycziu netrūksta.

— Ir kas padaugino komu- 
uikuojaneziu skaieziu? nera
miai paklausė antiklerikalas.

— Kas?... Asz manau, kad 
kataliku niekinimas sužadino 

ilesni tikėjimą, o paskui Szv.
Levo dekretas apie dažna ko
munija...

— Ka kalbi? •
— Popiežiaus dekretai apie 

lažna komunija labai padaugi
no žmonių dievotumą.

Laikrasztininkas suspaudė 
kumszczias... paniuro... 
uosi...
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Dr. Matthias Nicoll, New 
Yęrk Valstybes Sveikatos Ko-
misijonierius sako, kad mir-
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tm inkątu ligos, pasidaugino
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cziu skaiežius nuo diabetes, ar

dįiugiau negu 50 nuoszimcziu, 

Toliau jis sako, kad tinkamai
ppr pereitus dvideszind metu.
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gyvenant gailina iszvengti tos 
figos, arba laiku pradėjus gy
dyti, galima visai niio jos įsz- 
sigS’dyti.

Sveikatos.Skyrių pastango
mis ir geresnėmis gyvcniino 
sanlygoinis, abelnas

ligos, arba laiku pradėjus gy
1. r / , 1 * ; J1. • t A 4 *■ ’* j. a
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sanlygomis, abelnas įpireziu 
skaiCzi iis pradęda pamažu ma- 

. Laba’ mažai : M 
mirszta nesulaukė pįrinu metu
zintis. Labai vaiku

sulyginus su dideliais jujnlr- 
___ T i senesniais lai- 

Lygiai, .užkrcczianios li-
ožiu ska i ežia is
kais. \
gos nebėra tokiomis svarbio
mis niirczin priežastimis, kaip
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Ar mirtis yra baisi?
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Moksliškas pasikalbėjimas.

Ar mirtis yra baisi ?
Tūlas mokytas anglikas

priesz pati numirimą teipjsz-
si tare: — J eigu turetau pa je
gas laikyti plunksna rankoja, 

’tai paraszytau, kaip tai lengva 
mirti.

Apkvaitimas! — gal ne vie
nas pasakys. O ne! Visokie mo-

tai paraszytau, kaip tai lengva

kyti apsvarstinęja apie valan-
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.zirdy burnojo.
Tikrenybe jam akysna dure.
Jis mate, kad jo paskelbtas 

lažnycziai karas eina niekais... 
kad jo raszomi straipsniai vįen 
uszti oran paleisti szuviai... 

kad religija jo nepaisant yra 
galinga žmogaus sielos valdy
toja.

Jis jaute, kąd vienas jo pūs
telėjimas stiprina ir daugina 
jos szalininkus ir gynėjus.

kad bąvo keletą metu atgal.
Nežiūrint szio mireziu skai- 

cziaus mažėjimo, yra dar vįena 
liga puo kurios mirszta labai 
daug žmonių — tai, diabetes 
arba inkstu suirimas, per pas- 

dvidosziimts metu 
Valstybėse mir- 

i nuo szios li
gos pasidaugino 52 nuoszim- 
cziais ir žydu tarpe yra.tiek 
pat mireziu nuo diabetes, kaip 
nuo džiovos. Paskutiniuoju lai
ku medicinos iszradimai šuke
le dideli užsiintergsavima taja

mirszfa labai

Jis suprato, kad visos jo gy-
venimo pastangos nyksta kaip 
durnai... kad katalikybes mer
dėjimas, apie kuri jis tiek daug 
mausto ir tie]< raszalo iszliejo, 
tora vien svajone...

Jis iszejo, bu modamas, 
kerszto ir neapykantos pilnas.

Kuomet jis atsidūrė gatvė
je, nusitolino nuo bažnyczios, 
varpai suskambėjo skelbdami 
pasauliui 1925 karta, kad Mesi
jas buvo begemas.

Laikrasztininkas pakele gal
va, tarsi norėdamas pamatyti 
isz kur tokia harmonija kyla. 
Jis iszvydo melsva dangaus 
skliautu žvaigždėms nusagsty
ta...

Jam pažvelgus in Kalėdų 
nakties dangų, piktumas stai
ga musze galvon. Sugniaužęs 
kumszti, pąkele ja auksztyn —♦ 

ir suriko 
szi a

pažvelgus

žydrion
kerszt ingai,
senei isztarta grasinimu;

— Tu nugalėjai, Galilejeti!
PUIKI MALDA-KNYGEL.fi

“ANIOLAS SARGAS”

padangėn 
kartodamas

Vitos reikalingos maldos, Litanijos, 
■r t.t. Puikiai apdaryta minksatais 
"kurinais apdarais, auksuoti krasstai. 
Preko au prisiuntimu tiktai $1.SO.
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W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY CITV, PA.

taruosius 
Jungtinėse
eziaus škaieziuš
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liga, kurio pirmiau nebuvo.
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Kiekvienas turėtu žinoti, kad 
tinkamai gyvenant daug tos li
gos atsitikimu butu galima isz- 
vengti.

Diabetes daugiausiai randa
si pas žmones, kurie perdaug 
riebus, ir kurie turi vlrsz 50 
metu amžiaus.

Nekurie turinti ta liga, pra
deda nykti, netekti tvirtumo, 
turi galvos skaudėjimus iy odos 
iszberimus. Vienok, nėra nei 
vieno atskiro simtomo, kuris 
galėtu tikrai 
nors daug 
labai isztroszke 
daug vandens.

Jei i a liga yra jau užsisene- 
jus, jau sunku ja beiszgydyti; 
galima tiktai palengvinti neap- 
ribolam laikui invairiais gydy
mais, ir tas turi būti daroma 
be persto jlmo,kkitaip, simtomą i 
sugryžta. Vienok, jei diabetes 
anksti pradedama gydyti, ga
lima nuo jos visai atsikratyti.

Turint sziuos faktus omeny, 
protingiausia procedūros kelias 
visiems aiszkus. Pirmiausiai — 
neleisk saves perdaug suricbe- 
ti, ir tas tiktai galimas, regu
liuojant valgi. Jei bus valgoma 
tik tiek, kiek reikia, riebumas 
nesi ras. Antra 
toja kasmet, ir jis tavo fiziniai 
iszegzaminuos, ir 
ligas.

riebus, ir

nėra nei

atspėti ta liga, 
ja sergantieji, esti 

ir geria labai

eik pas gydy-

suras visas
F.LJ.S.

Atidarymas Naujo Bear Kalno Didelio Tilto.

'■f

iIda mirties, buk, .mirtis suvis 
nebaisi, nesunki ir nekankinan
ti. Mirtis senatvėje — yra tai 
lengviausia, kuria sau išsi
rinktu, jeigu tai butu galema, 
nes kožnas senelis turi didesniu 
dali kūno numirusi. Jeigu žmo
gus ilgai serga, kaip ana vė
žio liga, džiova, tai tokio žmo
gaus sopulei pasibaigia priesz 
mirti, o kada jau mirtis artina
si, ligonis datyre smagumą, 
kraujo begis sumažyta o tasai 
begis yra neregulariszkai skir
stosi ; per plauczius nedaug in- 
sigauna anglines rugszties ir ne 
gaivina kuna; smegenis silpni
nąs! ir mislis pradeda dingti 
žmoguje.

Tankei tokis ligonis kalba: 
atsitraukite, teip man dabar 

gerai ir lengva 
nutos jau buna negyvas.

Mirtis yra tai užtroszkimas
• i 1 4 v • « , 4 '« *' 'to
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žmogaus gyvyba nustoja.
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Jeigu kokis kvailys pastoja 
st.aigą i .turtingu
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Tai tpkis del visuomenes 
buna naudingu, 

Tokis tik del saves gyvena 
Bet vis jam buna negana. 
Ant galo per savo godumą 

ir tamsuma,
Nieko ant senatvės netenka, 

Ir in didžiausi varga,patenka.
Sziadien daug tokiu invali-

4

ne

I

du turime, 
Visus suskaityti galime, 

Beniaus žmonis puikei užsi
laikė, 

Da prie sziokio tokio unaro 
prisilaiko, 

O sziadien nieko ne turi, 
Ne,vaikai ant tokiu t.evu ne

žiūri.
4l '3>. '

Ana diena aplaįkįau žine nuo 
tūlo žmogelio, 

Isz netolimo miestelio, 
Jog ten baidei .susimusze, 
Kaip tai sako susipėsze.

Net geležinei pokerei linko,

♦

Plahkai nuo guogiu slinko, 
Netrukus dėdės pribuvo,

Keletas in cypia pakliuvo. 
jBausmia užsimokėjo, 

Katrie kelis dolerius turėjo, 
O katrie neturėjo, 

Tai dėdienės uždėjo.
O tai vis už kokia tai mergina, 

Sukirkina vaikina neviena.
Kad josios gala gautu, 

Ant sausu girriu iszkeliautu.
* * *

Artimoje peczejo vienas už 
savo pinigus, 

Gavę nupeszti plaukus, 
Vienas tokis nuo burdingie- 

riaus, 
Paskolino kelis dolerius, 

Gerus laikus (turėjo, 
O kaip isz karęzemos parėjo,

Vaikina supasziojo,

((

- - ir už mi-

isz stokos anglies rukezties ir
V . t »

Teisybe, liga tai yra didele
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kanke, o mirtis, tai yra paleng-
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vinimas.
Net ir ant skenduoliu tas isz- 

sireiszkia: iszgelbeti skenduo
lei suvis netnri baimės nūs-

i 1 1 ' iN

Kada skenstantis 
n umano, jog jau .neyra pagal
bos, ejna ant dugno trauktas 
baisia galybia, apsiaubia sken- 
stanti užganadimai, rodos kad 
nupuola in miega po sunkiam 
darbut

Kas kiszasi mirties nuo su- 
szalimo, tai del daugelio žino
ma, jog nejauozia jokiu sopu
liu,, ir nejauezia nei szalozio 
tiktai žmogų suima miegas ir 
po visam.

Rodos butu baisi ir skaudi 
mirtis suedymas per laukinius 
žverius, o bet apraszo .tiejei, 
katrie jau buvo naguosia /žvė
rių, kad mirtis tokiu būdu no 
yra baisi.

Garsus keliauninkas Leving- 
stonas radosi karta naguoęia 
levo. Sztai kaip jis apie tai ap- 
raszineja savo atmintije kelio
nėje po Afrika: ' i

1 Levas szoko man ant spran
do ir abudu parpuoleme. Ta
sai užpuolimas isz nežinių ant 
manes apkvaitino mane suvi
sai, bet buvo tai kaip sapnas,

kendimia.
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Visaip ji iszkolojo.
Ir da pasakė: kad nuo burdo 

iszeitu,
O pinigu daugiau nepraszytu.
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Jau gana su.tokeis artistais
— kantarai,

Jeigu daro bjauriai, 
Keli prie stalo atsisėdo, 

Kepurkas ant žemes padėjo 
Abiems galais dainuoja,

Ir da takta musza su koja; 
Tai vyruezei labai negerai,

* * *

* Ir no kaptariszkai.
Jau tik jus vaikai protą tu

rėkite,
Del žmonią szkados nedary

kite,
Jeigu jau kam in kaili duodate, 

Tai norints in brasta nein-
meskite, 

Geriause toki namo nuneszti
Tn lova paguldyti,

Tada gali pasveikti, 
O no ant visados užmigti.

* ♦ ijT'

Matopiai Dievas baudžia, 
Jeigu žionięs laike pcrkuiiais

* 'V . * ", Ii"'-.' "tol MiV i I ...

L >
kuriame nejauti nei skausmo, 
nei baimes, norints gana gerai 
žinai kas darosi. Užmirszti vi
sai apie baimia ir drasei žiū
rai in akis baisiam žvėriui.
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Daugelis visokiu medėju kup
rio iszsigelbejo nuo žvėrių, pa- 
naszei apsakinėja, 
žvėris inleidže dantis 
gus in kuna, tai suvis nejauti 
su užstojimo kvaitulio.'

Panaszei ir ant kariszko lau
ko. sužeistas nejauozia savo 
žaiduliu, nžmusztas nesupran
ta jog tai galas gyvenimo. Kul- 
ka daro žmogui inspudi, rodos 
kad aplaiko ypa su lazda. Jau 
tas yra paprastu daigtu, jog 
sunkei pažeisti, da laikosi'ant
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Naujas Bear Mountain tiltas per Hudsono upe arti Pogk-

jog kada 
ar na- “'■i

gausiai nu
kviesta. Durys nuolat varstėsi.

kiti ateidavo, 
apgultos, kaip ir 

pas Szv. Jurgi.
— Kaip sau norit, tie dvi

kojai avinai papaiko.
Ir prisiminės savo straipsnio 

akinius, kartojo: “Roiketu 
nustoti žmogaus vertybes, kad 
butu galimd pasakoti savo sie
los slėpinius kitam žmogui... 
Kultūros progresas ir laisvoji 
mintis senei paliuosavo musu 
dvasia nuo viduramžio tyrani- 

j’os... iszpąžinties, kuria iszra- 
do kunigai savo galybes palai
kymui: jie valde karalių sanži- 
nė ir pagrobė politikos vadžias 
in savo rankas, bet dabar, kuo
met karaliai jau nepuola priesz 
juos ant keliu, 
jokios intekmes../

Ir jis pridūrė:
— Gerai pasakiau!

nė ir pagrobė politikos vadžias

kunigai neturi
M

— Gerai pasakiau!... Ir |ik- 
ra tiesai... Tai privalo būti |ie- 
sa, nes asz parasziau... Asz pa-

asz skaieziau
kojo... O vienok asz matau pus
galvius kurie eina iszpaŽin- 
ties.oKame dalykas?... ežia kas 
nors intartino...

rasziau... Asž parasziau, nes 
nes man pasa-

M

norvi-
*

— Nurimk, Tamista, pridū
rė zokristijonas. Laikraszcziai, 
kaip ir musu kaimynai, senei 
supylė kapa Bažnycziai ir jos 
nariams. Mes aeziu Dievui, 
sziaip taip gyvuojame.

Tuo tarpu inejo' zokristijon 
parapijos komiteto narys. Juo
du persiskyrė. Laikrasztinin- 
kas nieko nesakęs iszsinoszino.

Iszejcs isz zokristijos negalė
jo savo1 mineziu tinkamai su- 
riszti. Beveik tekinas perbėgo 
per bažnyczia ir prie pat duriu

' £ A * J
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Neapykantos prakaitąs ji

priėjės sustojo, lyg norėdamas
ka tai pasakyti.

- -A 1 J ■< * . >

iszmiiszo. jis žiurinojo in asme-

A

i

htS kurie tyliai sukinėjosi: jis 
ribrejo spjauti jiems veidan. 
Bailys^ jis neiszdryso, bet savo
norėjo spjauti jiems veidan

9

skili, likos atidarytas sii didelia iszkilmia. Daugeli ženklyvu
' ...... ”1/ i..• fypatų dalybavo atidaryme. Kapelijo grajino marsza o daugeli 

<

nu doleriu.
automobiliu važiavo paskui. Tiltas kasztavo keliolika mihjo-

X

....... ’'užleidžia,
Kaip įęubuyo Ilinojuje,

Nedėlios dienojė,' ?
Vienoje stuboje prisirinko 

'girtuokliu,
Teip kaip banda gyvuliu. 
Klykė, staugė ir plovojo, 
Kitip szunąs’ant visko lojo, 
Tame pradėjo griaudet ir 

žaibuot,
Ir ant galo perkūnai duot. 

Trenkė pęrkąnas in ta.narna,

; i ■ I'1 " i1 '’i.

kariszko lauko, szaudo ir stip
riai laikosi ant kojų.

Jeigu .žmogų užklumpa sįai- 
is- 

an-
ga įnirtis, tai neturi laiko mi
dyti apie, mųli ir jęsios

<i Ik IW1 " j <w • ik * ' Ji 4 ■?

rna.
*’ Tpdel neprivalomą teip.įab^
bijoti mirties, tik reikė sujaja 
apsiprasti. — susipazyti kaip 
su kokiu draugu.
' ir/ * to Rl H i»PT

apsiprasti ~ susipazyti kąip

žaibuot

Bet isz tu gyvuliu no gžpiu- 
sze ne vicr

,Mąt,Die.YjMis’juo8 tik

pasig^ilBjo.

Jog perkūnas yisus iszmusz!

sze ne yiępa.
pr^’ 

šėrėjo,

O nepa šiliaus, tai. takaus,

GYVENIMAS SZVENCZ|AUSW3 
MARUOS PANO3,

Vhąs 4>n&aa apraszyniM ari* 
Gyvenimą S$r. Marijos Panoa.
95 poslapiai. Pufld' knynU.Gyvenimą 8»t« Marijos Pąnoa. 
95 puilaphV Tufld knyraU. 
Preke au priBiontimn tiktai1H.

w j' L• ‘ ---------- ji Jį
W. .D. BOCZKAUSKJUXOk -

UAHAirarr citt.jėa. j

Pufld kn:

■

a
I

't
■‘11

«

■'ll

1 n

■ 
i ' į

1

jj
''' JI 
■ m

'"Ji

j '"i™'^11

11. r JI

gljl
'K" ’’M

I1*' H Ml

teczi.au
KNYGEL.fi


t

v ■■ • \ '■‘M Į ■ i t

iž"

L
i.
j,/ 
h'iii'1" 

h ■■ ■

i I

!'l' d *1

I Paskutines Žinutes.

II:
■lln

I

L,Ir

į1 M

1 s

l!

"' U •'

iį®
i

'll'
U t!

ir:'

'ji

t

vosi

b
i

į

*

Ji'

i

;*

•'t - J

!
(iii

U į..
I b
t|!''

I 
r :I 

l» ; i' !■

■B

ii

n
r kl 11i

M

IN

I if! '
I

I i

■
iwr

f

įh 
k1 ■ji*

r 
i
B it i'

L. t 
r

III ' ill

I1'1 i

1

IdiII?
I: I įI

p
■

i

kilį

Linksmu Kalėdų.
Sziaudien Adomo ir Je-

Isz priežasties kad Kale 
tai 

numeris iszejo
dos pripuola Ketverge, 

1 >szitas
sziandieu (Seredoj)

ofisas ir spau-

i i Saules

♦J

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

NELAIMES KASYKLOSE.

— ‘‘Saules
Rtuve per Kalėdas visa diena 
bus uždaryta. 1

— Sziaudivn Readingo ka
sikiu pede. Girdėt kad augle- 
kasiai ketina nedirbt iki Pane- 
delio.

— Senovės Ūkininku prie
žodis sako; jeigu per Kalėdas 
nzala tai Velykos bus baltos, o 
jeigu ant Kalėdų daug sniego 
ir szala tai bus geras melas del 
javu. Pažiūrėsime!

Laisves Sunu Draugyste
tttrefi dideli balių antra diena

Aidukaiczio saleje. 
Prasidės 6 valanda vakaro.

— Daktarai turi nemažai 
darbo po visa apliukinia, nes 
dliugelis žmonių serga gripą ir 
kitokiom ligom.

■ rtarninko

Kalėdų, saleje.

■— i uiruiiiKo pusiaunakti 
kilo ugnis po No. 215 East Ma
li ano v Avė.
kamino.
213 ir 217 likos smarkei apde- 

Tamoszius Goodis, np- 
laike bledes ant 10,000, nes na- 
ina ka tik isztaise ir ketino in- 
sikraustyt ant Kalėdų. Visos 

ugnagesiu likos 
nes ugnis kerszino

kaip manoma nuo 
Szale stovinti namai

ginti.

kompanijos 
iszszauktos, 
prasiplatinimui. Bledes per ag
ni ir vandeni padaryta 
ant 50 tukstaneziu doleriu.

art 1

LINKSMAS BALIUS!

Rengia Draugyste Laisvos 
Sunu.5 J n vyks Petnyczioj, 26, 

, antraGruodžio (Dec.) 1924, 
(Yiena Kalėdų, J. Aidtikaiczio 
SaR4rll39 E. Mahanoy St., 

i.. Pradžia 6 
vai.'vakare. Szitas balius invv- 
ks pirmas po advento, užtad 
bus visiems malonu pasilinks- 

Aid szio

finMfc 1139 E.
Mohanoy City, T’r

loyti ir pasiszokti.
baliaus’ griesz puikinusia lietu
viška orkestrą. Užkvioczia vi
sus Dratig. L. S. Komitetas.
Inžaiiga Vyrams 50c, Moterims 
ir Merginoms 27>c. ( D.25)

......................................... ....- ■ - ------------------------------------------------

ANT PARDAVIMO.
Kampinis namas ant czver- 

ties loto, prie 7)01 E. t'entre St. 
Kreipkitės ant adreso.

J. .1. Mc(’ormick
7)01 E. ( ent re St.
Mahanov ('it v. Pa.

• •
....... . ............................................. ... .. — - ■ ■ —

Parsiduoda Kriaucziu Szapa.

(t.1H7

Labai gerom iszlygom. Biznis isz- 
d ir b tas gerai per suvirsz 20 metu, 
randasi lietuviu ir lenku apgyvento] 
vietoj. Kas nupirks, tas daug kartu 

Atsiszaukitc sekan- 
D.30

pasakys aeziu. 
ežiu adresu,

V. Žemaitis, 
304 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.

PRAPUOLĖ.
Yra prapuolus pabaigoje Au

gusto menesio 1924 m. nedideli’ 
marga karve, 

didelis juodas
plėtmas. Kas pranesz kur ran
dasi tas gaus $30 dovanu. Asa- 
biszkai kreipkitės ant adreso 

-’23 McComb St., New Philadel- 
o laiszku ant adreso:

P. O. Box 26 Silver t Teek, Pa.
(1.108

baltai' ir juodai 
Ant per/, i u yra

phia, Pa.

ANT PARDAVIMO.

f

Pottsville, Pa. — Petras Vai- 
cziulis , 18 metu, 
Seltzer City, mirė 
goubuteje nuo žaiduliu kokius 
aplaike iszpuldamas isz troko. 
Jojo draugas Viktoras Rogals- 
kis teipgi likos sužeistas, het 
pasveiks. Vaicziulis paliko tė
vus kelis brolius ir sesutes.;

gy venantis
Warne li-

Bayone, N. Y. — 
motoriszke, pasivadinusi 
Rogers,” paskui 
esanti Eva Radzewicz, 
paskiau paaiszkejo, kad tai yra 
pasivadinusi “ 
renybeje lietuve, gyvenusi*49į1 
Avenue A., Bayonne, N. J. Ji 
skundžiama iszmainymo 
kio, prigulinczio Juozui Galio- 
Uiui. rUas Galionis gavo sau al
gos ir apdraudos bonuso ezolvi 
ant $574.33 isz 
Co., 
eziene ta. ezoki pasigavo ir nu-

Jacobs 
brangius 

kailinius už $160, užmokėjo tuo 
ezokiu ir dar gavo roszto.

Rotam susekta moterėles 
klasta, aresztuota ir dabar pa
dėta po $2,000 kauiijos

Suimta 
‘‘Eva 

prisipažino 
o dar

lenke”, bet tik-
■

ozo-

Standard Oil 
kokiu tai budu Radzovi-

sineszusi in krautuve 
ir Kriedmano pirko

Waterbury, Conn, 
ta diena Gruodžio 
su sziuom svietu ir savo mvle- 
mais a.n. Marijona

metu amžiaus, gy
li. 4S Poplar illy.

— Sept in- 
persiskyrė

Dapkevi-

uosza

ežiu.
Direktorius

nuo 1911
rodo

eziene, 5S 
vendama po N
Vėliom’ paliko dideliam nuliu- 
dimia savo vyra Juozą, viena 
sami Aleksandra ir dvi (lukte
rės (/. V. Smitkieno ir J. Danie
liene. Velione labai mylėjo

Saule”.skait vt i
labai

KA REIKE DARYTI IDANT 
MOTERE NEINKLAMPY- 
TU VYRA IN PAGUNDA 

1J125 METE.

Kriko gerai temeti, idant vv- 
ra> nepasilikt u \ iena> su mo

ka Ulba rijo, 
taukci atsitinka, jog, vyras 

patroūna sa\o jaunikio luomu.
Patartina idant visi vvrai 

geisdami ifžlikrint

liepusi likt 11 vienas 
terįa tam paežiam 
nes

VISI 
savo •janni- 

kysta prieszais moteres kurios 
medžioja ant jaunikiu, 
paliautu skustis, nekirpti plau
ku ir niekad jujfi neszuktioti ir 
užleis? ilgus usus.

Jeigu las nepagiaIbet u ir iu- 
siki vink liuot innei 

tai

idant

iii niotorisz- 
įiesigraudy k, 

du vieno gvdvmo:
kas slaislas, 
iszband vk
Pradek rūkyti pypkia kada at
sisėdi szale jos, indek in pypkia 
szmoteli gurno, prmlek kram
tyt tabaka ii- spjaudyk ant sie- 

stalo. < ierkie ar- 
leiskieir

tai nepagialbes, isz-
Girkie

nu, lovu ir 
sziausia mun^zaine 
kvapa tiesiog in jos uosi.

Devokie siiplyszusias kailio
trumpa kamzolia, valgyk cibu
lius ir czesnaka.

Jeigu 
handvk da szita būda:
kitas mot eres ant ulyczios, su
stok dirbti ir skolyk pinigus 
nuo savo sužiedolines ir visus 

Nosi visa- 
rankovia

, , SAULE
• V V *1 . ' JĮ ' .| "4 *

«WNI •* *• * HI mBi          Ii. i|i*i1»Fi|iri
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Asz Jonas Barkauskas pa- 
jeszknn pusseseres Onos Kale- 
nikiut.es po vyru pavanle Bes- 
vinskiene, paeinu isz Cirailiu 
Kaimo, Puncko Para. Pirmiau 
gyveno Amsterdam, N. Y. da
bar nežinau,kur. Turiu svarbu
reikalą, meldžiu ntsiszaiukt.

1.104)

JoIiiį Barkauskas
313 Pottsville St.

Alinersville, Pa.
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Nelaimes Jungtiniu Valsty
bių kasyklose, kurios 
nelaimingas pasekmes mirties, 
susižeidimo, netekimo nuosa
vybių, per daug dažnai atsitin
ka, nežiūrint iii tai, kad viskas 
yra. daroma sumažinus j u skai- 

Toki pranoszinui duoda
Kabyklų Biuro 
11. Foster Bain savo metiniame 
raporte Vidaus Sekretoriui. 

'*’?• Per 'trylika metu 
iki 1923, Biuro rekordai
kad 23,822 neteko gyvasties in- 
y^iriose nelaimiu ruszyse 
iHIųksZtu Jungtiniu \ralstybiu 
augliu kasyklose. Gazo ir ang
lies dulkiu ekspliodavimas bu
vo pį'iet'.astimi 3,185 mireziu, 
arba*»13 nuoszimcziu viso skai- 
cziaus. Kiti visi ekspliodavi- 
mai paėjo nuo anglies dulkiu ir 
delto'anglies dulkes buvo prie
žastimi didesnio mireziu skai- 
cziaųs.

Nežiūrint kasyklų darbinin
ku, priži tirotoju ir 
inspektorių geru noru 
iszmegintos 
sulaikyti tuos 
nebuvo priimtos taip greitai ir 
taip placziai, 
laujama, jei norima. mireziu 
skaiezius sumažinti. Dėlto, 
nors ir mažas buvo progresas 
kaip sumažinimas mireziu pa- 

ekspliodavimo, 
nuo gazo ir 

dulkiu eksplioziju nesimažina. 
Viena valstybe, Utah, po ne
laimes kasyklose, kurioje žuvo 
171 žmogus, priėmė 
mėgintus budus 
neprileisti gazo 
plioziju. Yra reikalingas akty
vus vajus kad privertus visas 
kitas valstybes suprasti pavo
ju, kuris pasiddre toks 
prstas, kad dažnai 
mas, ir parodyti, kad apsisau
gojimo budai yra. žinomi ir 
prieinami.

—Forelcn Languago Infor. Service

■ ,rj ruszvse

Valstybes 
Biuro* 

rekomendacijos 
ekspliodavimus

kaip kad reika- 
norima.

sumažinti.

oinaneziu nuo 
mirties skaiezius

visus isz 
iszvongti ir 

ir dulkiu eks-

P“- 
perloidžia-

žinomi

Suczedinsite pinigo pirkdami 
pas mane.

Pas mane rasite ' visokiu naminiu 
aaigtu, kaipo tai fornycziu, geležiniu 
ir elektrikiniu daigiu, kurppfų ir kji-
ionku, teipgi vinokiu IJtpkju daiktu 
ka dabgr priesz kalėdas galite pirkti 
už specialiszkas piginsi prekei Taisau 
senus forn.vczius ir naminius daigius. 
Atsilankykite in mano sztora o patis 
persitikrinsite kad pas mane galite 
viską pigiau pirkti negu kitur.

L. WAS0H (Vaszkieviczia) 
1139 East Mahanoy St.

(Ant skersynes, 12-tos ulyczios)

ka dabųr priesz kalėdas galite pirkti

Mano pusbrolis Antanas Gai- 
dauskis paeinantis isz lyauno 
Red., Tauragės Apskr., Bata
kių Vals., Gerviciu Kaimo. 
Jeigu kas apie ji žino ar jis gy
vas ar miros malonėkit pra- 
neszt nes yra laimi svarbus 
reikalas. (t. 104

Antanas Gaidauskis
B0x.6(If> \Fhrmington, 111.

-1 ■-*' ■. t i

savo pusbrolioPaješzkau
Joną Kancaviezin ir pussesere 
Marijona ZotOrione, paeina isz 
Suvalkų Red.,.Aglinbales Kai
nui, Keturvalakių Para., Kąrk- 

Turiu svarbu 
atsiszaukia jin t 

(t.l04 
5

Turiulinu Vraitistos. 
reikalu, tegul 
adreso.

Ch. Kancaviczius
1092 - 47 Blvd., 

Bayonne ('ity, N. J.
’ ■ I

Pajeszkau kayo vvro Petro
Alksnio kuri^ąpleido mano*pa-
likdamas ir 4 mažus vaikelius. 
Dabar labai sergu. Tegul sUsi- 
myledamas gryžta adgal arba 
atraszo man laiszka, asz jam už 
viską dovanoju. (t. 105

Mrs. P. Alksnis
233 N. Broad Mt. Avė. 

Frackville, Pa.
/?■ T.MII- Ii -^1 M>'»M»w»-'ixWlli » 1HI 1 .111*1 ■ I MI.AMltl |W HiUim|i>l1m t». «>.

DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinis Lietuvisžkns 
Dantistas Mahanojui.

2-rns Florae Klino Name 
W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

ANT-PARDAVIMO
:• .A ; Į.r.,,^,T^. .

Puikus > dideli namai, 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
w i)r;«
kampo, ir bumai po No. 400 ir 

, su buczęrno ir 
Viskas parsiduos 

drauge ar pusiau. Atsiszaukite 
tuojaus ant adreso: 

Fr. J. Slylera 
401 W. Mahanoy A ve

(tf) Mahanoy City, Pa.

X

f-

ant

•**-

403 W. Ataliariov Avė.,

402 AV. Pine St ' v • 1ga ra džius,,

1
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At Your Grocer’š

/ 't

Pleiskanos sunaikina —
Ruffles atgaivina! .

Kaip vanduo nuotatoa la^klamAti apt akmrpą 
IMnuAa duobv, taip ir id^iakaiiAH, nors išloto 
bot tikrai, sunaikina plaukų Aakois ir yra 
priežastimi plaukų įtuplonttjhno, kurie hii laL 
kvi pasiduoda nuplikimui.
N’eprisllehkltc Šitokio atsitikimo prie »avęw * 
Naudokite

RuffJes
hiojauti, kai tik piuteblMto |>loiskftiiŲ—tij 

• buity iuiviičiii, pirmų pu«ijruū,riiii|
savo galvoje. Itunlcs sunaikins plei.^kunns ir paragina augini) juhŲ plauku. 
Bunka C>5e. apllckose, urbu už 75c. prUiunčiamo stačiai 11 rlirbtuvW.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street

nesvarių baltų lupynaiių pirmų pasijrudyipu

^Brooklyn, N. Y._
r

Norisi Daugiaus!
Temykite ant skonio kada ge- 

tiesi lyg mp’i daugiaus. Temy
li it e-teipgi Kaip ilgai tas skonis 
laikosi po iszgorimuj podųko 
tos kavos. Tik pasisekimas 
ma isz vine 
teikti tokia gera užganėdinanti 
kava. Klauskite savo storninko 
JVSTRTrE kavos.

JUSTRITt
:CbffeE

rinte JUST RITE kavos

T: 
ir

Eik
kepinu1 gali su

4

iw1

L^’Kas dabar pirks baksa ar
1 ’ Jl' * V Ki *lTįj'. 'r"‘ kdaugiaus saitu cigaru1 tai gaus

gražu kalendorių del kito meto.

American 
Beauties 
Cigarai

Padirbti iš ge- 
riausio Ameri
koniško tabako,

, ir Importavoti 
į raperei.

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

irSaluninkal 
sztorninkai gali 
pirkti .tiesbgno 
iszdirbejo bak- 
sais wholesale,

M-, . ...,. ' d

J. Penkunas
ST. CLAIR, PA

Bell Telefonas
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NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ
Geriant lehk kudikįil verkti, neini pripildyti Ji ai narkotilkah nuodafa, 

kad ^i’.pmalAinti” skautni^ pmdhantj nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar goriau—duokite jam truputį

BAKIBINO
tyriausio, obtauiMkonlo, tikro vidurių paUuoBuotojo. Jame n^ra svaigalų. 
Nėra htirkoti^kų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pėda* 
ryta i* daržm iti i** ir.ku, kuri pagelbsti nuo \įdurtų užkietėjimo, vidurių 
dieglio* nivHlungio. Kūdikiai megzta jj. Jie net pia*o dauginu#.

dusu aptiekoriua pji"dib>hi Bambino—35c. už leiuką, 
arba i-usitKl it»* tiedu! i bd^rctorJ; y

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. '
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Fa. 
. .------ > ------

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu—> 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo, j

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro- l 
centą už jusU sutaupytus pinigus ir ta suiną kas-kart c 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuria1 Į 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o f 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- < 
dauginimu procento. S

t

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta sumą kas kart

BALL^BAND"
*fAR*

<■ ***' _ * rl, II * , _

Angliakasiu Ceverykai
Su Prailgintais Puspadžiais

J
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NORI PU1KEI PASIREDYT?
' * ' ' ■*" '        .-i—- .HM-     

' *

tuojaus pragerkie. 
dos nuszluostvk su 
arba in pala surduto.

Jeigu ir tai nieko negialbotu 
apmalszime meiles tavo myle
mos, (‘ikio in banka ir gerai 
pamuszk kasijeriui aki, bet at- 
simyk, idant gerai darba atlik
tame! idant tave pasodytu in 
kalėjimą mažiausia nors ant vi
so meto.

i

Jie yra toki kurie nešioja ilgq laiką.

Žiūrėkite del Raudonos Boles ant kiekvienos
gausite tvirtus drūtus ir smagius čeverykus kurie sutaupys jums pinigus 

l dleto kad jie nešios ilga laika.
Lopac ir Hiininer čionai parodo yra padirbti ypatingai kasyklų dar-, 

bildukams. Juos galite gaut baltus, raudonus arba juodus, ii
Užklauskit keletą senų Angliakasiu. Jie jums pasakys kad “Ball-Band’’ 

(Raudonos Bolčs) yra tos rūšies kuri duoda jums daugiau dienų nešiojimo.
........................................... . . . .

1

Uynkieviczio Sztore rasite dideli 
pasirinkimą visokiu siutu ir over- 
kotu del vyru ir vaiku. Pasiūti isz 
geriausiu materijolu pagal naujau- 
sios mados ir ežia galima pigiaus 
pirkti negu kitur. Ateikite o patis 
persitikrinsite jog gfdite pas mus 
suezedinti pinigo. Teipgi užlaiko
me visokiu apatiniu ir virszutiniu 
drapanų, skribeliu. kepurių, ir ki
tokius tipredimus del, vyru ir vai
ku. Pirkite savo drabužius pas

Jus juos galite gaut beveik kiekvienoje krautuvėje kur parduoda gumi
nius čeverykus.

Mishawaka Rubber (St Woolen Mfg. Co. e 1
460 Wftter Street. Mishawaka, Ind.

Namai kurie užmoka milijonais už rusi.

nespasiskubinkite 
kas pirmesnis tas laimingesnis, 
jus gilukis lankia. Parsiduoda

V v ra i »

graži didele farma 105 akeriu 
geros žemes ir viskas gerai už
auga. Geri budi n kai. Tik viena 
myle in miestą ir marketa, ci- 
mentuoti kolei. Parsiduoda su 
viekuom kas tik ant farmos 

su forniezeis, maszi- 
noms, vežimais,

Valgiu Gaminimas
i

7"

randasi,
javais, gyvu

lius, 4 arkloi, 4 jauni verszei, 11 
kandu, 10 kiaulių, 1 bulius, 3

Namu Prižiūrėjimas

žąsys, 3 antys, 3 kalakutai, 200 
visztu, 50 karveliu. Priežastis 
pardavimo jog savininkas nori 
važiuoti greitam laike in Lietu
va ir parduos už visai pigia 
preke $6,300. Kas prirodys 
kupezin tae gatis $100 dovanu.

Frank Bartasziirs 
Ulster, Pa.B.F.D. No. 4

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti aria knyga
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei* apdarais. Pre
ke tiktai , ,.

*«m«mmmmmi

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

. . 11.50

i! 
i! 
i! 'I 
i!
9 h' r b 
i!

I;
W. F. RYNKIEVICZIA

Mahanoy City, Fa.
1V J' ■ lį ■,i1. * ‘(r i ,.< 14

233 W. Centre St.
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