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ISZ AMERIKOS
BAUSK SUNU IR 

TĘVA
JAIGU SŪNELIS NEKLAU
SYS, BAUSK JI SU PAIPA, 
JAIGU TĖVAS NEPRIGEL- 

BES, DUOK IR JAM.

Philadelphia, Pa. —

tilps, jaign 
“krei- 

o jaign tavo vyras nepri- 
tau nubausti sūneli, 

jam kelis per pc-
Tokia tai rodą davė su-

“Paim- 
kie szmota gumines paipos ir 
duok šuneliui kiek 
tave vela kada pavadys 
ri,”
gialbes 
tai duok ir 
ežius.”r.
džia del Antaninos Matyszke- 
viezienes, 229 Dupont uli., 
idant nubaustu savo nepaklus- 
na 14 metu sūneli, kurio tėvas 
visai nebausdavo. Sūnelis isz- 
girdes toki paliepima, prižadė
jo klausyt motinos ir daugiau 
nevadyti jaja
bijodaonas irgi gauti su pa i pa

29 Dupont

“kreizi.” Tėvas

■Li&.k.)
ft W» O. BOCZMOWHKI, Fret. A Hfr
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RADO VIDURIUOSE 
DRIEŽĄ

NORĖJO ATPIRKTI
DUKRELIA Isz Visu Szaliu KARALISZKI

SKARBAI ATRASTI ISZ LIETUVOS
PO KELIU METU UŽAUGO 
DIDELIS, KANKYDAMAS 
ŽMOGŲ; DAKTARAI ISZ- 

PJOVE GYVA.

KADA MOTINA DAGIRDO 
KAD JOSIOS DUKRELE 

PARDUODA MUNSZAI- 
NE DEL KITOS 

MOTERES.

SUSZAUDE KUNIGĄ
I

— -----------

KUN. ŽILINSKI
STAS MIRCZIA UŽ

SZNIPINEJIMA.

NUBAU-

3,000 METU PRIESZ KRIS- 
TUŠO GIMIMĄ SURASTA 

KARALIAUS KAPAS 
TURTINGESNIS 

UŽ TUTO.

keliolika

metu pradėjo jausti
baisu skausmą ir

Louisville, Ky. — Miestely
je Fertiev, netoli czionais, Mo
tiejus Haddonfield, 
metu iszgere vandenio isz szal- 
tinio, jausdamas kad ka toki 
nurijo, bet mažai tuom rūpino
si, nes jam nieko nekenkė. Bet 
po keliu
viduriuose 
graužimą rodos, kad jam kas 
vidurius iszdraskys. Negalėda
mas ilginus nukensti skausmo, 
atvažiavo in Louisville ligon- 
buti melsdamas daktaru idant 
padarytu ant jojo tuojans oį>c- 
racije.

Po operacijai daktarai paro
de ka rado jojo viduriuose. Bu
vo tai gyvas driežas su didelia 

buvo
kuris nelabai 

rejo apleisti savo “burdo,” 
dakta ra i 
trauke isz 
da’bar yra

galva ir
nuo paczios, prižadėjo jai kad ,COJ*US
jiai veluk šuneliui užduoti per 
sedynia ne kaip pats gauti per 
nugara.

GAUSIAI APDOVANOTAS 
UŽ TEISINGA DARBA.
Philadelphia. — Daugiau 

kaip 37 metai adgal pradėjo 
dirbti aptiekojo 
Llewellyn, jaunas 
Henrikis Swarttey isz Phoenix-1 
villes. Tarp lamininko ir Hen- 

’ * i r 
lyg mirties locnininko.

mireziai Llewellyn’o

William >o 
vyrukas

rikio kiln didele pricfelysle i 
tesėsi
Po mircziai Llewellyn o, ne
mažai nusistebėjo Henrikis ka
da jam advokatas perskaitė 
testamenta mirusio, kuris pa
liko visa savo bizni vertes 900,- 
000 doleriu del savo isztikiamo 
ir prietelingo darbininko lien- 
rikio Swart t e v.

vai
posi likt

Ii joj 38 metai adgal

14 METU VAIKAS JESZKO 
MILIJONINIO TURTO.
New York. — Milton L. 

Kraus, keturiolikos metu 
kas, neužilgio tikisi
milijonierium. Aplaike jisai ži
no nuo advokatu isz San Fran
cisco, Įnik jojo de-de, Leopol
das AVeisbergeris, mirė Austra- 

, neturėda
mas vaiku ne artimesniu gimi
niu kaip Kraus’o tęva.

K ra ūso tėvas, Aleksandras 
Storu, mirė dvideszimts metu 
adgal, todėl jojo dalis milži- 
niszko turto 'pripuola ant Mil- 
tono. Jojo motina isztekejo an
tru kartu už Fra no Kraus’o o 
'Miltonas priėmė patėvio pra
varde.

apie asztuonis 
no- 

‘ ” bet 
ji priverstinai isz- 

viduriu. Žmogelis 
sveikas ir daugiau 

nėsiskundže ant skausmo.
NUŽUDĖ PACZIA IR 

PATS SAVE.
Homestead, Pa. 

namo prisipylęs g( 
nes už ka gavo szunc poteriu 

I nuo savo pacziuleš, Mikas Kos
ta, 3G motu, szftj^kelis kartus 
in paezia ir sužeido septynių 
menesiu kūdiki, 
laike tame laike ant ranku, po 
tam pats sau paleido kulka in 
smegenis. Pati priesz mirti pa
sakė, kad Mikas iszeme visus 
pinigus isz banko juju sūnelio 
Jono kuriuos pragėrė, už ka ji 
iszba re.
menesius, nes per munszaine 
neteko darbo — ir gyvasties.
SUVALGĖ DVIDESZIMTS 

ASZTUONIS “SZUNY- 
CZIUS.”

New York. — Devyniolikos V
metu Violeta Gray, ne yra jo
kiu žalcziu, tik patogi mergai
te, kuri suvalgo 28 “szuny- 
czius” ai4ba 
Angliszkai 
ba mažos 
perkam ant užkandžio parkuo
se arba kitur.

Violeta susilaižino 
draugais, kad jiji

( 4 burdo

— Sugryžes 
ai munszai-

kuri motina

Alikas nedirbo kelis 
nes

suvalgo 28 i l

kaip juos vadina 
“hot doggies” ar- 
deszrukes kokias

sa vosu 
kad jiji suvalgys 

daugiau (uju de.szrukiu ne kaip 
na ir kil

savai gydama net 28 
deszrukes in laika dvileka mi-

Už tai aplaike kielika

kita kokia mergina 
mojo,

ine-Uniontown, Pa. 
tai 
Conneilsvilles, atsižadėjo ir 
pardavė savo szcsZiu metu se
numo dukrele Ona del Jonienės 
Juszkienes. Motina ir dukrele 
buvo užganadylos ir turėjo ge
ra gvvenima pas Cooks’iene 

motina Onutės,

Szcs 
adgal Mrs. 1'1. Cooks isz 

atsižadėjo

gyvenimą 
bet ana diena 
kuri dabar turi dvileka metu 
daginio, kad Jnszkiene priver
to Onute pardavinėti munszai- 
ne del kaimynu. Norėjo Onute 
atsiimt ir sugražyt pinigus bet 
Jnszkiene iszvare motina isz 
stubos nenorėdama apie tai ne 
klausyt, nes isz Onutės turėjo 
gera agon t a.

Ant galo motina užvedė teis- 
sp irdama.si sugrąžinimo 

dukreles prižadėdama
ma
savo
duoti jai geresni gyvenimą ne 
kaip prie savo priimtosios mo
tinos. Kaip sūdąs nusprens, 
tai da ne'žine.

KAIP PRIŽIŪRĖTI
VAISIUS

Beveik visi vaisiai ir daržo
ves turi būti szvariai užlaiko
mi, gerai ventiliįiojami, ir, jei 
gal i ma, tempera t u roję 
G0 ir 40 F. 
neprileis jiems 
nuo suvytimo ir supelejimo. 
Szvieži vaisiai ir daržoves vra 
gyvi dalykai po nuskynimo ir 
iszrovimo isz žemes, kurioje 
augo, ir nekurie gaivalai, va
dinami enzymas, dirba celelese 
ir veda prie nokimo.

tarpe
Szios aplinkybes

greitai gesti

Beveik 
visi vaisiai ir daržoves vra už
tektinai prinokė, kuomet mes 
juos pekame, užtat yra svarbu 
žinoti kaip užlaikyeti juos ge
ram stovy.

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

KELI KUNIGAI NUBAUSTI 
KALĖJIMU.

J__
Moskva. — Lcnkiszkas ku

nigas, Žilinski, likos nubaustas 
mirezia per sijszaudyma Ke
rosi one, už szmpinejima prie
szais Rusiszka Valdžia per sze- 
szis metus kaipo ir szmuglc- 
rvsta. 
kaitimas buvo las 
miszkus 
idant pamestu kjoinunistu orga
nizacijos.

Keliolika kitu kunigu kurie 
■buvo in tai inmaiszyti likos nu
baustais kalėjimu nuo dvieju 
lyg dcszimts įlietu. y
DALIS ANGLIJOS SUKRES

likos

Didžiamics jojo prasi- 
, kad kal

vai kus prikallivdavo ■ - I •

TA NUO DREBEJIMO 
ŽEMES.

London. — 
likos smarkei 
drebejima. žemes 
ryta; žmonys isz baimes iszbe- 
ginejo laukan manydami, kad 
jau pabaiga svieto atėjo. Dau-

Dalis Anglijos 
sukrėsta jier 

Panedelio

Stokholmas. — Karaliszkas 
Graikiszkas kapas, kuris yra 
daug svarbesnis už nesenei su
rasta kapa Egiipcijoniszko ka
raliaus T u t a n k h ame 11 o
terastas netolimoje senoviszko 
■miesto Asine, prie pakraszcziu 
Peloponcsian inlunkes, Graiki
joj per Szvcdiszka jesszkotoja 
scnpviszku užlieku.

Pagal senoviszkus rasztus, 
kokius surado tam kape, tai 
parodo gyvenimą žmonių, ku
rie gyveno da 3,000 metu priesz 
užgimimą Kristuso. Kape ne
žinomo karaliaus surasta daug 
visokiu papuoszu kaip auksi
niai puikus papuotezai, pinigai, 
puikus ginklai iszdeti su bran
giais akmenais, visoki sidabri
niai ir auksiniai indai ir szilki- 
niai parėdai, kaipo ruimai in- 
taisyti pagal sziandienines ma
dos su ma'iidyklems. Tolimesni 
tyrinėjimai ir kasimai eina be 
paliovos viltyje suradimo dau
giau kapu.

rasztus

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO ' 
TILTUI SULUŽUS.

Tokio, Japonija. — A kitoj, 
Ugo provincijoj, vakar sulūžo 
tiltas per Nožiromaszi lipia ir 
daug žmonių sukrito vandenin. 
Trylika kunu buvo surasta, o 
apie pen'kiasdeszimt dar pasi
gendama.

VĖL LENKU SZNIPAS 
SUCZIUPTAS.

Gicdraiczinose pasienio po
licija sulaikė kažkokį Stasi 
Ignatavicziu, ėjusi isz Lietu
vos in Lenkija.
vaikinas isz Maisziogalos apy
linkes Vilniaus kraszte.
SUGAUTAS PLESZIKAS.
Sziomis dienomis Panevėžio 

kriminaline policija sulaikė 
pabėgusi 3 p.p. kareivi Vinca 
(lustą, 'kuris nakti isz 9 in 10d. 
Liepos men.
Kiaunes Krekenavos

rubu ir revolveri —
Pas vagi

GUDRUS
KONTRABANDISTAS.

Joniszkis. — Birželio 27 d. 1 
vai ryta palydovas tarptauti
nio III kl. miegamo vagono 
Liudvikas Szvarcbachas buvo 
susektas gabenime kontraban
dos isz Latvijos Lietuvon. Su
seko Joniszkio muitines vai.

Kontrabanda buvo pa- 
kur 
Pa-

ridikuiiai, skrybėlės
kažkoki

fai 17 meturn

pavogė isz A. 
valscz.

pristatęs metrikus 
brolio

sa v o 
iszvvknsio

giause juto drebejima miestai 
Birmingham, Ludlow, Here-Birmingham, Ludlow 
ford, Eeverham, Stroud, Ban
bury, Exeter ir 
combe. z

Torielkos, ph Veikslai ir ra
kandai
Jangai

High Wy-

szoko tikra kazoku, o 
kaip kur

Zmonys bijojo sugryžti in na
mus, tikėdamiesi, kad drebėji
mas pasiantrys.

PENKI PALAIDOTI 
GYVAIS.
— Rozalije ir Jo- 

, gyvenanti 
Skot nikai

sutruko.

POTVYNIAI MEKSIKOJE.
Meksikos Miestas. — Del 

smarkios lietines viesulus Te- 
huantepeco sasmaugoj kilo po t 
vyniai. Teltella miestelis guli 
tris pėdas vandeny.
szeimynn biivo priverstos ap
leisti namus. Susisiekimas ge
ležinkeliais sutrukdytas.

Szi nitai
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J. S.
slėpta trijuose palubėse, 
pravestos vandens tūtos.
sirode atsuktos faneros ir ten 
visa tai paslėpta. Kontrabanda 
sudaro: vilnoniai mezginiai, 
baltiniai,
irk itos galanterijos prekes. 
Savininkais tu prekių prisipa
žino keli asmens.

MERGAITE PRIGĖRĖ.
Ižgadai, Si m t autu v. — Sz. 

m. Liepos men. 2 d. Sintautų 
Iždagu kaime ukinin- 

sodyboj

paliekant
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KOMPANIJOS VARO 
STRAIKUOJANCZIUS

ANGLEKASIUS
ISZ STUBU.

Washington, Pa. — Po visa 
pavietą Washington prasipla
tino audeklines budvkes ku
riose gyvena isžvaryti isz sta
bu straikuojanti anglekasiai. 
Daug szeimynn apsigyveno an- 
glekasin saloje ir pas kitus 
žmonis. Anglines kompanijos 
už tai iszvare anglekasius kad 
streikuoja, nenorėdami dirbti 
ant iszlygu padarytu 1917 me
te.

Pittsburgh Coal Co., kaipo ir 
Bethlehem Mines Conp. pradė
jo atidarinėti savo kasyklas 
Marianna, Ellsworth, Coke- 
berg, Bulger ir kitur. Mažesnes 
kompanijos taipgi atidarė sa
vo szaftus. •

Daugelis’ anglekasiu iszva- 
žiavo
palikdami pavo szcimyųas, ku
rias dabar kompanijos iszvare 
ant ui vežios.

I

in kitur jeszkoti darbu

prie duriu su
drebanti nuo szal- 

vaiku vos

nutn. 
bet ant nelaimes tirszezia.

ISZVARE VAIKUS ANT 
LIETAUS.

Jersey City, N. J. — Juozas 
Romanovskis ir jojo motere, li
kos nubausti in kalėjimą ant 
szesziu menesiu už nedora pa
sielgimą su savo vaikais. Lai
ke didelio sztūrmo, palicijan- 
tas John Shields rado keturis 
mažus vaikus 
szlapia ir
ežio. Vyria use isz 
devynių metu, pasakė palici- 
jantui kad juju tėvai buvo gir
ti ir visus iszvare laukan.
PAOZIULE BUVO PER PA- 

TOGI — NUŽUDĖ JAJA.
New York. — Patogumas jo

sios, buvo priežaste nužudini- 
mo Rožes Di Palo, nes josios 
vyras Antanas, būdamas labai 
užvydus kad jojo pacziule bu
vo per patogi ir bijodamas, kad 
jaja kas neatkalbintu nuo jo, 
sukapojo jaja ant smert kir
viu. Antanas turi 47 metu, o jo
jo patogi* pacziule turėjo 22 
motu r.

aruoduoso 
iszrcnkami.

i szi man t sugedusius, kurie ir 
ktsu galėtu privesti prie to 
paties stovio. Komercinio bū
das apvynioti popiera apelsi
nas, obuolius ir kitus vaisius, 
o kartais ir neknrias daržoves 
yra patartinas naminiam var
tojimui. Popiera neleidžia vai
siams trintis vienam in kita, 
kas greitai priveda prie peleji- 
nio. Minkszti vaisiai, kaip uo- 
g°s j 
szcs, jei galima, turi būti isz- 
delioti, ant szvarios popieros, 
arba žemuose indeliuose vieton 
laikyti juos giliuose induose. 
Visos daržoves ir vaisiai turi 
būti gerai nuplaunami, ypacz 
tie, kurie turi būti valgomi 
žali. Tuomi einama prie svei
katos apsaugojimo ir szvaru- 
mo prisilaikymo.
kitos tam panaszios daržoves 
pasidar trapios ir daug gražes
nes, kuomet ja vandeniu gerai 
nuplaunama. Geriausia būdas 
iszimti žemes isz ju, yra leisti 
vandeni tiesiog ant ju bėgti.

persikai, slyvos ir kiau-

Salotos ii*

NEDASIPRATO KVAILYS.

Ko misiukc taip nuliu-

Kaliszas.
na s
miestelyje uu«.., 
jau turėjo penkis vaikus, bet 
ne vieno neiszaugino, visi mir
davo, 
metu.

Aut galo gimė jiems dukrele 
1921. mete.
mylėjo ir

Pa k o rs ka i yvenanti 
norints

kada sulaukdavo 4 lyg 8

Kaipo vienturte
glamonėjo o kada ap- 

sirgdavo ant kokios ligos, bu
vo baimėje, kad ir josios neisz- 
augys kai į) tuosius penkis, ku
riuos Dievas atėmė nuo ju.

Ana sanvaite ma'ža Zosyte 
s taiga i apsirgo ir už keliu die
nu vienatine juju dukrele mi
re. Dienoje laidotuvių susirin
ko gimines 
kunigas 
graborius
grabeli. Bet sztai 
ko

ir pažystami, atėjo 
paszventyt kūneli o 

pradėjo užkalinet 
, atsitiko tas, 

susirinkusieji nesitikėjo.
Pusiau užkaltam grabelyje, da- 

girdet riksmas ir (lauži
mas in antvožą grabelio.

Kas tik radosi grinezioje, 
iszbego laukan isz baimes, bet 
kunigas turėdamas szaltesni 
krauju, prįszoko prie grabelio 
ir su nagais atplesze antvožą. 
Uztemino kad “numirėlė” 
rojo ant jojo nusistebėjus, su

vesi

UBAGE PALIKO TURTĄ 
VERTIES ANT $59,000.

Berlin. — Sanitarinio kor
puso nariai dizenfektavo vie
nos senos susirgusios ubages 
gyvenamąja vieta. Bekrausty- 
darni brudna, 
užtiko 9,000 aukso ir 
pinigais. Toliau bejeszkodami 
rado $10,000 bonais ir banko 
knygele, kuri rode depozitu 
$40,000. Tokiu budu toji ubage 
turėjo tik $59,000. Ji per visas 
dienas ubagaudavo turguje ir 
vakarais po gatves.

y veliamoji vieta buvo taip 
neszvari ir dvoke, kad sanita
rai turėjo užsidėti gazo mas- 
kas. Vienas sanitaras buvo nu
siėmęs maska. Tai nei minntos 
neiszlaike ir apalpo. Stebėtina, 
kad toji moteris taip buvo ap
sipratus su ta smarve, 
gai gyveno. Dabar susirgo, 

ligoninėn ir ome

i n va iriu 
viso 300 lt. vertes, 
rasta juoda kauke ir svetiniu 
vardu vid. pasas, kuri jis isz- 
gavo isz Šiaulių valscz. valdy
bos,
motinos
Amerikon. V. Gustas patalpin
tas kalėjimai!.
ŽENTAS NUSZOVE UOSZVI.

Anykszczįu valscziuje ūki
ninkas Rusas Ipolitas Jakimo- 
vas Visockis, nesulaukdamas, 
kada .mirs jo uoszvis ir paves 
jam ūki, nuszove ji miszke ir 
pats tyczia susižeidė. Policijai 
pranesze, kad miszke užpuolė 
nleszikai. Bet viskas iszsiaisz- 
kino.

VILKAI UŽPUOLINEJA 
ANT ŽMONIŲ.

Padainupis,
— Kaimo apylinkėse pasirodė 

Jau nukentejo keletas 
kumeliuku;
puola ir žmones, 
sziauliai tariasi padaryti ben
dra. vilku medžiokle.

valscz. 
ko A. M art i szi aus 
prude prigėrė jo duktė Euge
ne 3 metu.

Tėvas su motina iszejo lau- 
kuosna darbams,
gryczioj mažus vaikus. Gryžus 
5 vai. vak. namo motina paste
bėjo, kad nėra jos dukters E. 
Pradeo visur jeszkot, bet vel
tui... Nujausdama nelaime pri
ėjo prie esanezio kieme prūdo, 
kur ir rado jau iszplaukta vir- 
szun kūdikio avona. 
min. nepraėjo nuo nelaimingo 
atsitikimo... t

Tuojau pradėjo gaivinti, bet 
veltui. 4 d. Liepos men. nulin
do tėvai savo mylima kūdikėli 
palaidojo Sintautų parapijos

ŽVERISZKAS DARBAS 
ANT GYVULIO.

Bikunai, Anykszoziu v. — 
Sz. m. Liepos men. isz 5 dienos 
in G-ta Bikcnu kaimo ūkinin
kas A. Bagdonas rado miszke 
Dorimuos savo kumele per
durta. Nors ir kreipėsi in vete- 
rinoriu, bet niekas negelbėjo: 
kumeles pilvas buvo sunkiai

Piktada-

kapinyne.

<r

gyveno, 
nugabenta 
atsigauti.

Garliavos v.

neszvaria lova 
sidabro

Bet jos

kad ii-

go

VELA SUDEGINO KATALI- 
KISZKA BAŽNYCZIA.

Three Rivers, (juo. Kanada. 
— Nežinomi piktadariai padė

ka talikiszka 'bažnyczia
Louisville, penkiolika myliu 
nuo Quebecko. Ugnis padaro 
bledes ant 300,000 tukstaneziu 

sukruvintoms rankutėms nuo doleriu.
Yra tai ketvirta kntalikisz- 

ka bažnyczia szimot kuria pa
degė nežinomi piktadariai isz 
kerszto del kataliku. Manoma, 
kad tai darbas Kukluksii, ku
rie baisiai neapkenezia katali
ku, kurie kovoja prieszais tą
ją draugavę.

žiu-

daužymo in grabo lentas. Tame 
adbego molina, Rozalije, o ka
da paregėjo, kad josios mylema
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vilku.
•kartais vilkai nž- 

Vietiniai
szakemis perdurtas.
rys dar nesusektas.

Ūkininkas nustojo paskuti
nes kumeles.

9

BLAKES NAMUOSE.
Blakes innesztos in 

skrynelyese, 
visokiuose maiszuose. 
nors szeimininke užlaiko 
mus kuoszvariausiai 
kės gali būti innesztos in dra
bužiu gurbus. Tankiai paczios 
keliauna isz vienu namu in ki
tus arba isz vienos gyvenimo 
vietos in kita per vandens ar-

Reikia

namus 
apdangaluose ir 

Kad 
• na- 

bet blu
su 

sze petuku 
kerosimi
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visokius inplyszimus. Dauge
lis žmonių vartoja formalin 
gaza ir benzino, napthaline ir 
kamfaro dilinus bet tas viskas 
neturi vertes.

Lengviausias būdas yra 
maža plunksna, ar 
isztepioti benzinu,
arba gazolinu visus inplyszi
mus, sienas ir visas kitas vie
ta kur blakes galėtu pasislėp
ti. Reikia isztepti visas kam
bario vietas kur tik blakes ga
lėtu atsirasti. Net ir reiketu 
isztepti paveikslu užpakalius. 
Patartina vartoti corroside- 
subimae ir tarpatino aliejų. 
Daugelis isz parduotu vaistu 
turi viena arba kita virszmine- 
tu. Karsztas vanduo ir isz- 
naikins blakes ir kiauszinius 
jeigu vartotas, nesutcrsziant 
moblus.

Pašokini ilgiausia kovoti bla
ke yra kasdien peržiureti lo
vas, szienikus, lovos uždanga
lus, sienas ir visa
kur tik blakes galėtu pasi
slėpti.

♦

ba szi 1 mos vamzda< 
bakes kuogreieziausia bandyti 
isznaikinti, nes, apart ju ne
malonaus inkandimo blakes 
esza ligas ir tokiu budu na
mams pavojingas.

Per dienas blakes kavojasi 
sienų plysziuose, arba jeigu 
kambaryje randasi lenteles, po 
sienų popieroms, lovų visuose 
kampuose, szienikuose ir 1.1. 
Vakare Užlenda isz savo vietų 
jeszkodamos maisto —žmonių 
kraujo. Tikėta, kad blake in- 
fkanda tik syki in szesziu iki 
dcszimts dienu, po inkandimu 
nuslenka in savo vieta.

Geriausia iszrukyti užkrėsta 
narna arba kambarį su hydocy- 
anic-acid guzu, bet del to gazo 
pavojingumo, tik atsargus ir 
gerai painformuoti žmones tu
rėtu vartoti ta būda.

Deganczios sieros durnai ir 
rekomenduoti del kaikuriu 
aplinkybių. Tie durnai isznai- 
kina blakės, net ir jų kiauszi- 
nius. Yra pavojus sienų popie
roms ir užlaidoms; todėl jog 
sieros durnai baltina viską.

kambarį
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dukrele gyva, su kliksmu krito 
ant grindų. Visi mėtėsi jaja at- 
gaivyt, bet visi stengimai žmo
nių nuėjo ant niek. Motinos 
szirdi'S negalėjo panoszti tojo 
džiaugsmo atgyjimo vienatines 
rnylemos dukreles, nes truko 
isz džiaugsmo.

Pagal daktaru nutarimą tai 
Zosyle sirgo panasziai kaip ir 
kiti penki vaikai — tiktai ap
mirdavo ir kaip mena, tai visi 
novos “mirusieji” buvo palai-

dus 1
—1 Ugi pasilikau nesenei 

naszle.
— Ir !ka dabar manai da-

ryti? f// ..
— Jaigii tu Andriau bū

tumei iszmanus, tai manės ne- 
klaustumei, bet pats žinotumei: doti gyvais, kaip norėjo palai-

'/
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Paskutines Žinutes.
II ■ 1

. v—
II Philadelphia. — Už tai 

kad jaja motina iszbare, 14 me
tu Katre Szuklina, atėmė sau 
gyvastį per nusiszovirtia. Kad 
butu motina panaudojus diržą, 
A • *1 1 1 1 Aj—1--

— F.L.I.B.
1

TURĖJO PRIEŽASTĮ 
UŽPYKTI.

Sudže: — Kodėl tu kirtai 
in veidą kundoktoriui kada 
paėmė nuo tavęs bilietą?

— Ponas sū
džiau, , kaipgi nekirsi, kad 
tasai neprietelius paėmė nuo 
manes bilietą ir padare jame 
skylutia, o asz užmokėjau tiek 

Invairus pudrai neisznaikins pinigu už ji važiuodama^ in
. .... - •-

ueganczios 
rekomenduoti

Kaltininkas:
kaipgi ne k irsi

M

j.
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Žinunai apskaitė, buk už de- 
azimts metu, svietas naudos 
deszimts kartu daugiau elek- 
t riki nes pa jogas ne kaip szia- 
dien.
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Jaigu Fordo pranaszavimas 
iszsipildys ir dirbs pigesnius 
orinius Give rukus, tai žmonys 
gales gyventi tolinus nuo di
desniu miestu ir lėkti kas die
na in savo darbus in keliolika 
minutu. Bet klausymas užeina 
kur paliks (parkuos) savo ori
nius fliverukus per dienai (lai 
ant stogu augszty namu.

tikejiirnszki

Lietuviszkosr Pasakos.
J it

Negana kad 
veidmainiai pavertė Ameriko
nus ant “monkiu” 
riję, tai dabar draugove Auti 
(’igarett Lyga, nori investi tie
sas, kurios uždraus rukvma ir 
kramtymu tabako. Tieji kvai
liai sako kad tiesos uždraus tik 
moterims rūkyti, bet lai tik in- 
kisza koja, o tiesos uždraus ir 
vyrams parūkyti savo pypkuti.

Geriau tosios kvailiukes pa
darytu tiesas, kaip iszaukleti 
savo dukreles ant geresniu mo
terių.

su prohibi-

PREZIDENTAS ADVOKATU 
SUSIVIENIJIMO.

Cliarlen S. Whitman, bnvusis 
gubernatorius New Yorko, li
kos iszrinktas prezidentu Amc- 
rikoniszku Advokatu Susivie
nijimo kuris atsibuvo ana die
na Denver, (’olorado.

varnis ir sako:

ir szoko ant vyro
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ju tai ant laivo 
matos, paleistuvystes ir 
ties už tvoros.

'I’aip tai szesziolikos metu

prapulties, sar
in i r-

tai
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Szeszioliktas metinis amžius 
yra pavojingiauses del mergai- 
ežiu!

Dvileka tukstaneziu mergai- 
cziu Suv. Valstijose ir Europo
je pabėgo isz teviszku namu 
praeita meta isz kuriu didesne 
dalis vos pabaigė szeszioliktus 
metus. Tame nėra ko stebėtis. 
Szeszioliktas metas, yra am
žius kada mergaite buna nespa- 
kainiause ir neužganadinta — 
nubodo jai senoviszki dalykai, 
o buna akyvesne naujausios 
mados dalykais. Yra tai laikas, 
kada mergaite yra akyva žino
ti viską ir geidžia žinoti gyve
nimo iszlygas. J i ji pati nežino 

nori nuo savo likimo. 
Geidžia j i ji permainos ir yra 
pasirengus ant žengimo ant už
draustojo takelio, be apmans- 
tymo in kur tasai naujas gyve
nimo takas jaja vestu.

Szeszioliktas, tai yra roman- 
tiszkas amžius del mergaieziu. 

Juju galvos pilnos yra —sap
nu ir pageidimu. Joms nuduo
da kad yra tinkamos del viso
kiu narsunu su kelnėms. Josios 
tiktai sapnuoja apie kuni
gą ik szczius ir 
Valentinus. Mcldžesi priesz al
torių krutamuju paveikslu 
žvaigždes ir liudiję — kad ir 
josios galėtu pasilikt tokioms 
ir kad galėtu būti stotomis del 
girtuokliu ir valkatų, gelbėt 
juos nuo prapulties. Apteiki- 
neja savo meile del tinkamu ir 
netinkamu, užkabinėja ir kal
basi su visais: Asz turiu ka to
ki mylėt, o tuom mano mylemu 
gali tu būti ir būti tokiu geru 
kaip ir kitas.

Dūksta paskui vaikinus ir 
nežino ka daro, neapsvaisto 
gerai parduodamos savo gar
bia arba “nekalta vainiką” už 
puodą smarves, bile tiktai da- 
siekti savo pageidįnK

k a ji ji nuo

apie 
paveiksi i nius

k ridamųjų

Del 
bambiliu pasivažinėjimu ir 
ftportiszku draugu, puolu in ne
laimes o 
dreba per visa gyvastį ant at
siminimo kaip josios nupuolė 
dorybėje.

Szesziolika yra lengvatikisz- 
ku gyvenimu mergaites.

Tiki josios in viską, ba he 
turi pažinties gyvenimo, kad 
galėtu atskirt teisybių nuo me
lagystes. Tiki nežiūrint ant 
nieko in teisingumu vyro, kurie 
jaises prikalbinėja ant pabėgi
mo isz namu, neatsimindamos 
ir nesuprasdamos kokis hus ju
ju gyvenimas po szH ubu i. Tiki 
in “unariszkas” melagystes, 
apie kokias apraszineja apga
vikai apie patoges mergaites, 
kurios paliego isz namu in ki n
tamųjų paveikslu mokslaines, 
kurios susipažino su milijonie
riais, apsive<ie ir iszplauke anj 
saldžios svodbihes keliones ant 
auksinio laivo, — bet isztikru-

savo pageidimo.
pasivažinėjimu

vėlesniam gyvenime,

T 
amžius v ra 
merga ieziu. 
tosios in<*rgaites kurios daejo 
“pusgalviniu metu,” 
turi i>zmintingas ir mylinczias 
motinas, kurios dažiuri ir ve
da ant kelio dorybes sa.vo au- 
ganezias dukreles

nuo visokiu nelaimiu ir 
svictiszku “žabangų.’’

pavojing'iauses del
Laimingos buna

kurios

jaises
i 4

ir apgina

žabangų.

Panedelio
Dougherty isz Philadeiphijos 
diecezijos apvaiksztinejo gimi
mo diena kurioje sukako jam 
61 metas.

(lai ne visi

diena kardinolas

žino kad musu 
kardinolas } ra gimęs Schuyl
kill paviete ir tai 
Mahanojaus 1865 mete, 
damas 17 metu 
Overbrook seminarija, po tam 
nuvažiavo užbaigti mokslą 
Ryma. Mete 1918 pasiliko ar- 
eivyskupu, o 1921 pasiliko kar
dinolu.

netoli nuo
Pure* 

in
T 

inženge

I :m

du 
ku- 

visai nesirūpina, 
nes ne turi valdiszku prieglau
dų del t uju nelaimingu, o pri- 

pen-

Kinuosia randasi arti 
milijonai bvprocziu apie 
riuos valdže

vatiszku randasi tiktai 
kios prieglaudos.

Bcprocziai Kilsuosią 
laiko jokios mileszirdystes ir 
buna baudžiami mirezia už 
mažiausia prasikaltimu, 
liosia dalysiu Kinu, beprooziai 
buna nuvesti in laukus, pagul
dyti ir prisliegti su dideliu ak
meniu. .Jaigu tasai būdas 
iszgydo beropti, tai ji palieka 
ir auka tamsumo mirszta nuo 
bado.

baudžiami

neap-

Ke-

ne-

GYDIK1S SU ŽOLĖMS

Gorinusins bndas gyditis bu žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik loki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikomo įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo norvu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligps, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltlnis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 902 su juodais mink- 
sztais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokito sziteip:

__ ...... . ... 
J

Spencerport, N. Y.
I

SKAITYKITE SAULE

M. ŽUKAITIS,
25 Gillot Rd.
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SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.
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Pasaka Ruduolelio.
Gyveno senelis ir bobute. Tu

rėjo anie sūneli ir dukrele. 
Erne bobele ir nuinirc. Tada se
nelis ženijosi antra karta ir pa
ėmė paezia laume-ragana. Szi
ta moezeka labai pradėjo neuž- 
kenst savo posūnio ir podukros 
ir vis gnyžina seneli, kad tas 
savo sunu papjautu ir mesa jai 
iszvires atiduotu. Tėvas nuve
dė sunu miszkan, nunesze jam 
valgyt ant ilgo laiko ir paliko 
ji tenai, o paežiai nnszove kisz- 
ki ir atnesze namo! Laume val
go kiszkio mesa, o kaulus meta 
pro langa oran. Atskrido juod- 

“Kruni krun!
ežia ne sūnaus mesa!” Ta Už
girdąs laume, suprato, kad jos 
vyras ja apgavo; kiszkelio’me
sa numėtė, 
bartis, kad sūnaus nepapjovė.
Nėra seneliui kur dėtis. Nuėjo 
vėl miszkan, papjovė savo su
nu ir atneszes namo atidavė 
laumei. Laume linksma pasidė
jus ant stalo valgo ir kaulus 
meta oran pro langa. Atskrido 
juodvarnis ir nusileidęs ant 
lango, sako: “Krun! krun! ežia 
tai sūnaus mesa! Krun! krun! 
ežia ne pilko kiszkelio mėsa!”

Laume posūni visa suvalgo, 
o kaulus oran iszmete. Iszejo 
oran sesuo, surinko visus bro
lelio kaulelius ir nuneszus už 
klaimo, sudėjo ruduolelio gusz- 
tan. Atskrido pavasarij ruduo- 
lelis ir iszperejo isz tu kaule
liu labai gražu berniuką. Ber
niukas iszlipes isz guszto, nu
ėjo miszkan, inlipo eglen ir sė
di sau. Besėdėdamas pamatė, 
kad atvažiuoja gelumbių kup- 
ezius ir uždainavo bžitaip: 
Mane tėvelis papjovė, papjovė! 
Laume ragana prarijo, prarijo! 
Ir kaulelius iszmete, iszmete, 
•Sesutėlė surinko, surinko! 
Baltoj skarelėj suriszo, suęi^zo 
Ruduolelio gusztan padėjo,

padėjo, 
Ruduolelis iszperejo, iszperejo.

Kupczius klausė, klausė ber
niuko dainuojant ir pasigailės 
jo numėtė jam gelumbių, kar
tūnu ir kitokiu daigiu. Jam nu
važiavus, berniukas susiėmė 
viską ir vėl inlipo eglen. Atva
žiuoja žmogus su vežimu girnų. 
Berniukas tuojau ir uždaina
vo: “ 
pjovė! ir t.t.

iszmetes girna-

nuo grinczios, 
gieda 1” Jszejus

Alane tėvelis papjovė, pa- 
” Žmogus klausė, 

klausė ir nieko daugiau neturė
damas duot, 
pusi nuvažiavo sau. Berniukas
iszlipo Lsz egles ir susiėmęs vi
sas gelumbes ir girna-pusi nu-i 
ėjo savo tėvo namuose. Buvo 
(amsi naktis. Berniukas užlipo 
ant grinezios dangezio ir kaip 
tik pradėjo szvist, tuojau už
dainavo. Iszgirdus laume siun- 
ežia savo podukra, sakydama: 
“Eik, nustumk 
kas ten toks
mergaite, pažino savo broli ir 
brolis, ja pažines, numėtė jai 
visokiu dovanų ir vėl dainuoja 
savo dainele. Iszgirdus laume, 
labai užpyko ir'bego su kaczor- 
ga ja nžmuszti, bet kaip tik isz- 
kiszo galva isz priemenes, ber
niukas paleido 
girna-pusi ir 
ragana. T 
ir gyveno visi gražiai ir laimin
gai.

nuo dangezio 
•užmuszo laume- 

Tada berniukas nulipo

Apie seserį, kaip ana važiavo 
vieszetis.

Karta važiavo viena mote- 
riszke pas brolius vieszetis ir 
ingi dėjo su savim kiszkeli. Va
žiuoja ana sau‘keliu, o szonais 
kelio upe teka. Toje upėje lau
me-ragana, geldoje sėdėdama 
plauke ir szauke storu balsu: 
Eiksz, sesute, pasimaudysim, 

pasimaudysim, 
Szita upele pienu teka, pienu 

teka

♦

t'

■>
Ana upele krauju teka, 

krauju teka.
Jau buvo belipanti isz ratu, 

bet kiszkelis atsiliepė plonu1 
balsu;
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Viskas kas geriausio cigarete
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PO puikaus pasimankštinimo niekas tiek 
neatgaivina kaip kvepianti durnai Camel. 
Kur tik Camels eina—į pajūrį, į kalnynus, į 
ofisą—jie neša smagumą, pilną pasidžiaugi- 
mą rukymu.

Jokia kitas gamintas cigarctas nedžiugino 
skonį tiek daug milionų, nes Camels yra 
padaryti iš parinkčiausih auginamų tabakų. 
Tik vieni Camels patenkina skonį visko kas 
yra gero cigaretuose, kadangi Camel mišinio 
niekur negalima rasti už bile pinigus. 
Camels niekad nenuvargina skonio, niekad

nepalieka cigarctinio atsidavimo. Kas metą 
gamintojai Camels, tai yra didžiausi pasaulio 
tabako organizacija, išleidžia milionus ge
rumui.

Nedvejojant, Camels yra puikiausia sma
gumas, turtingiausias patenkinimas kuris 
kada nors paėjo iš cigarcto. Jei dar nerado
te geriausio cigarctų gerume, atsiliepkite į 
populcriškiausį pakvietimą rūkyti, bile kada 
sakytą—

Pasiimkite Camel!

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WIN STON-SALEM, N. C,f?
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La ūme-ragana iszgirdus to
ki baisa, sutzu'ko: “Vaikykit, 
ko ana ežia loja!” Bet nuvai- 

, ana 
vis taip

sutzu'ko:

f g r *
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Neeik, sesute, neklausyk, 
nekhtusvk!

Szita upele krauju teka, 
krauju teka

Ana upele, pienu teka,
pienu .teka.

Sesuo nepaklauso raganos ir 
nuvažiavo toliau. Užpyko lau- 
me-ragana ant kiszkelio ir pri-

Sugryžus pas upe, sėdosi gei
duli ir plaukdama szauke vėl 
storu balsu: Eiksz sesute, pasi- 
maudysime, pasimaudysimu ir 
t.t. Bet kiszkelis vis atsiliepda
mas draudė seseri. Už tat jam 
ragana ir kita kojele nusuko. 
Bot kad kiszkelis ir toliau ne
tylėjo, tai jam nusuko ir koje
les ir auseles ir galva. Dabar 
jau kiszkelio nebesant, paklau
sė sesuo raganos ir palikus 
arkli ant kelio, nuėjo paupen,i 
nusivilko rublis ir insisedo gel- 
don. Tiktai žiuri, kad laume- 
ragana jau velkasi jos rubais. 
Ana tuqjau puolė prie rubli, 
bet nieko negavo, nes laume 
apsivilkus jos rubais, jai pali
ko t inklą, ir insisedus jos veži
man, važiavo pas jos brolius/ 
Sesuo matydama, kad nieko 
jai daugiau nelieka, susivynio
jo tinklan ir pasivijus ragana, 
insedo savo vežiman. Nuvažia
vus pas brolius, laume gyrėsi 
priesz brolius, nuduodama buk 
j n sesuo įr turinti su savim pa
dėkoja, kuriai liepe duot val
gyt pelenu su vandeniu sumai- 
szytu ir iszvaryti arkliu ganyt, 
Broliai laume-ragana paturėjo 
už seseri ir vadszino kuogeriau- 
sia, o tarnaitei davė duonos su 
bitrszcziais ir iszvare afkliu ga
nyt. Broliai 'buvo trys ir visi

kius gegute nuo to lango 
užskrido ant kito ir 
pat kukavo. Ir sako vyresnysis 
brolis jaunam: “ Lik, pažiūrėk, 
kaip ten gana arklius.

Lik, pažiūrėk 
” Nuėjo 

jaunas brolis laukan ir pasisa- 
[ nori 

jai padėt arklius ganyt. Tar
naite sėdasi ant pievos ir sako: 

, asz tau galva pa- 
Bejeszkodama jam

Pajeszkau Praneiszkaus Pa
li liauto paeinantis isz Praniu 
Kaimo, 1’a k rojaus Vals., Pane
vėžio Apskr. Apie 18 metu kaip 

, girdėjau gyveno
Pennsylvania. Jaigu kas apie 
ji žino meldžiu praneszt arba 
tegul pats atsiszaukia ant ad
reso. (t.68

A merike

bėgus nusuko Jam viena kojele )<e laumes tarnaitei, kad 
ganyt.

m.n iTtrrrv f

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebėtino pasekme por

Preke tiktai 25c per
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

Tho Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street

Reading, Pa.

30 metu.

w

8

“Duok man
jeszkosiu.”
galva ir beskirstydama pluosz- 
tus plauku, 
anas,

pradėjo verkt, o 
pajutęs, ant savo galvos 

laszanczias aszaras, klausė jos: 
“Kas ežia lasza ant mano gal
vos?” “Tai niekas, broliuk, 
nelasza, tai sziltas lietulis li- 

Bet pakeles brolis akis,

4 Ta i niekas,

Marijona Mariene 
1442 Washington Ave.,

Grand Rapids, Mich.

Skaitykite “Saule”

<u,/ A

meiliai sznekasi su menamaja 
sesuo, kaip sztai atskrido pil
kų gegute ir, nusileidus ant 
langų, užkukavo:

* f 1 * jr r

Jus trys broliukui, kuku!
r v • • t t < i i a

kų gegute ir nusileidus ant

Ka jus ežia mylit, kuku! 
Laume-ragana,) kuku!
Jusu sesute, kuku!
Žirgelius gano, kuku! 
w • i • • a • t iIr gailiai verkia, kuku!

'I

i

ja...”
phmate, kad ana verkia ir vėl 
klausė jos: 
jinai jam 
“Kaip-gi man 
laume-ragana mylit, o mane, 
jusu seseri, iszvarot arkliu 'ga
nyt!” Tada jaunus'brolis par
sivedė seseri namo, ir pasako 
broliam, kad ežia ju sesuo, o 
ana tai laume-ragana. Tada 
broliai paėmė pati geraji ark
lį ir iszmalavoja visa pastate 
priesienyj. Baskui iszvede lau- 
me-raganų ir priėjo prie arklio 
ir sako: “
anas ežia stovi?” Kaip szere 
laume su ranka, tuo jaus ranka 
ir prilipo prie arklio. Kaip sze
re su kita ir kita prilipo. Bro
liai sako: “Spirk su kojom, tai 
rankos atlips.”
b u kojom, ir kojos prilipo. Ta
da paleido broliai arkli valion 
ir da su botagu sukirto. Arklys 
ilgai lakstė po miszkus ir lau
kus, kad net laumoi-raganai ir 
kaulus iszbarste. Da ir dabar 
žiemos laike, kad giedroj die
noj saulei szviecziant, sniegą 
blizganti pamatai, atmink, kad 
tai laumes-raganos taukai bliz
ga. Tolinus bus.

te

“Ko-gi verki?” O 
szitaip atsake: 

neverkti? Jusi 
mylit v

CAPITAL STOCK f 126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,368.02

InzbaLsamuoja ir laidoja miruBiui 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dsl 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu tx 
kitiems pasivažinėjimams.

BeU Telefonai 1873-M.

■i

Muszk su ranka, ko

Laume spyrė

f
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SKAITYKITE “SAULE”
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABOR1U3 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

t

Mokame 8_cxia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridė
ti am prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
O. W. BARLOW, Vice-Prea.
J. E. FERGUSON, Kas.

*

*

k

Lietuvi*zka« Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagclbi- 
ninke motcrcins. Priei
namos prekes.

&1S W. S p race SU.
■ AIHXOV CITY, 

806 MARKET ST .
TAMAQUA, FA.

FA.

J

<-

i

-----—, -----------------  --------------------- --------  --------- ......................... ». . ....

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

3-ežias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą 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 sxita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. i

del žmogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai pinigas auga bu padauginimu Procento.
- -m-— . - į - n ------- r- - -------------- 1 r - - ‘ - ------------------ -- ------- -------------------
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“SAULE”

SALDUS PABUCZIAVIMAS

Viename Wisconsino Valsti
jos miestelyje gyveno labai 
d ievoką im i ngas klabenas. 
parapijoje buvo 
žmonių dievotumas. Nors nela
bai didele parapija buvo, bet

Jo 
stebėtinas

kada tik nenueitume ir nuo 
anksto ryto iki volam vakarui, 
— visuomet galima buvo rasti 
keliolika žmonių besimel
džiant.

Viena karta nuvykau pas tos 
parapijos kleboną kad pasitei
rauti apie jo pasisekimo para
pijoje paslaptį. Isz szalies žiū
rint, kiti klebonai turėjo geres
ni vardu žmonių akyse ir atsi
žymėjo geresne iszkalba. O ta
sai klebonas nors visu už- 
mi rasta f, — ncnu«stnncziai są
žiningai pildo savo pareigas. 
Kai kurie klebonai lyg užvyde- 
dnmi, sakydavo 
musu parapijose, tada pamaty
tu kaip jam sektųsi. Viena die
na užėjau pas ji. Klebonas la
bai maloniai mano priėmė. Be
si kalbėdamas su juo, paklau-

Kodel jaunimas sziais 
laikais puola vis žemyn kaip 
tikėjimo, taip ir doroje? Buvau 
kai kuriose parapijų bažnyczio- 
se ir maeziau tik senutes ir se
nukus, o isz jaunųjų visai ma
žai. Kur jie? Net liūdna pasi
daro matant, ‘kaip szala juju 
krūtinėse ta tikėjimo ir doros 
paskutine meile!” Tada klebo
nas man tarė: “Isz dalies kai- 
kuriose vietose tai yra tiesa; 
bet kodėl ’taip yra, nelengva at
sakyti, o dar sunkiau sulaikyti 
ta puolimą doroje. Asz viena 
priežasti suradau delko... Su
radęs, dedu visas pastangas 
kad sulai kyczia puolanczia 
žmonija, nors savo parapijoje.

— “O kokia ta priežastis, 
gerbiamasis klebone?”

— “Toji priežastis,

žmonių

C i pabandytu

siau: 4 4

dedu 
sulaikvezia

kuri 
man atrodo svarbiausia, tai ti
kėjimo in Szvencziausia Sak
ramentą ntoka.” -

— “Kaip tai gali būti I Ku
rie eina in bažnyezia, tie visi 
tiki, jog Szvencziausiame Sak
ramente vra Patsai Jėzus Kris
tus, tikras Dievas!”

— ‘‘Taip, jie tiki , velnias 
irgi tiki, net isz baimes dreba 
bet tik žodžiu, arba geriau 
kant, pripratimu, mekaniszkai

sa-

o ne siela. Nuėjės i m bažnyezia 
pamatysi kaip jie atiduoda 
Dievui darbe, garbe Tam Di- 
džiausiajam Karaliui, kuris su
tvėrė ir valdo dangų ir žeme. 
Daugumas tik isz papratimo 
linktelėja keli (apie puse colio, 
tai ir gana.) Dažniausiai patys 
nežino ka daro, nes mintys vi
sai kitur. Jaigu niekas nema
tytu, gal ir tokios garbes neati
duotu, nes daugiau prisibijo 
žmonių pajuokos, negu ko ki
to. Bet jaigu jie turėtu tikro 
tikėjimo ir tikrai suprastu, jog 
po duonos ir vyno panaszumais 
yra savo Dieviszkoje galybėje 
Patsai Dievas, Jėzus Kristus, 
visoj .savo majestotiszkojc di
dybėje — kitaip elgtus’i. Jaigu 
mes praregėtume ir pamatytu
me su kokia didžiausia pagar
ba, meile ir baime Angelu pul-

aplink Jo sostą tame 
Sakramente

Dievui atiduoda 
garbe, tai tikrai isz baimes pa
stirtume.

Jai taip žemiiszkajam kara
liui atiduotumei garbe prie jo 
atėjės ko praszyti, netiktai kad 
nieko negautumem, bet už toki 
pasielgimą jisali mirtimi nu
baustu. Ka-gi reiszkia tas žo- 
miszkas karaliui, 
Kuris yra 
Sakramente!
kantrus su mumis! Jisai netik
tai kad nebaudžia musu, bet 
visada pasirengęs tiems dide- 
lias malones suteikti, kurio 
nors maža savo meiles ki- 
birksztele Jam parodo, žodžiu 
sakant, szimteriopai tiems at-j 
lygina. Nors stengiesi žmogus 
isz visu savo pajėgu, bot nega-i 
ii tinkamai Jam garbes atiduo-j

ir padėkoti už ta Meiles Sak-

nes

tik

kai
Szvencziausiame 
esancziam

priesz Ta, 
Szvencziausiame 
O kaip Jis yra

■*
' ,y.
■' : Jf: ■ ■■ >*>

KADA SUSITINKA DU MILŽINISZKI
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Namine Aptieka

Dr. Matthias Nicoll, Jr., Now 
York’o Valstybes Sveikatos 
Virsziįlinkas, davė sokanezius 
patarimus kaslink namines ap
tiekęs per radio."

Dr. Nicoll pirmiausia pataria 
szciminin’kci 
susirinkusius vaistus ir I 
iszmesti visus jjėrci'kalingus

1#

peržiūrėti visus 
tuoj

TARADAIKA

1. ■■■RBIip, ■■ ■■■ .

Sesqlii - Centennial 

Lietuviu Komiteto 

Darbuote.

ra J. A* • •

pirmutiniusd ei pbi jos, kaipo 
parodžiusius gražu pavyzdi 
Pbiladelphiecziams kviesti

I

vaisinu. Paprastai vaisini labai
KARISZKI GALIŪNAI.

Fort Wadsworth, Staten Island, New Yorke 
muszis”

atsibuvo 
“muszis” tarp garsingo 312-to pulko ir 78-tos devizijos gink
luotu tanku. Pa veikslas parodo galėjimą tarp tujų plieniniu 
milžinu, kurie negalėjo ingalct viens kito.

meilesramenta, kuriame isz 
pamėgo būti su mumis. Tik rei
kia gerai pagalvoti, o greitai 
suprasime, kaip mes esame ne
dėkingi Jam, ir nuo jo nutolo.

Taigi sakau, jaigu mes tik
rai suprastume, kad Szven- 
eziausiame Sakramente yra 
Patsai Dievas, ar-gi su tokiu 
prisirengimu ir pagarba eitu
me in Jo namus su praszy-

, miela
sis, tikro invykio mano para
pijoje.

Tasai invykis parodo mums, 
kaip Dievas nori, kad mes dau
giau Ji mylėtume Szv. Sakra
mente. Jau bus keletą savai- 
cziu kaip tyrinėjamo viena ste
bėtina apsireis^kima.

— ‘‘Mano parapijoje, tose ji- 
li gyvena viena, beveik musu 

užmirszta naszle. Nei asz pat
sai negalėjau pntemyti jos var
gingo gyvenimo, tik tiek žino
jau apie ja, kaip sz vent a i gy
venanti moteris. Jinai turi tris 
mergaites. Mažiausioji, Agnie
te, turi kiek daugiau keturi u 
amžiaus motu. Antroji, Lucija, 
trejais metais vyresne. O tre- 
czioji, Onute, eina vienuoliktus 
metus.

Mergaites turi pagirtina pa
protį eiti kas szventadienis 
prie szventu Sifkramentu. Bet 
mažiausioji Agniete pasilieka 
namuose. Iqzleisdama sesutes 
in bažnyezia ji visados jas pa- 
bueziuodama praszydavo ju, 
kad jos nepamirsztu priimti 
Szventa Komunija. Kuomet 
jos sugryžta, ji bėga prie ju ir 
su džiaugsmu vėl pabueziuoja 
’as’ patenkinta. Viena 'karta 
ko, 
tu Sakramentu. Agniete kaip 
paprastai su džiaugsmu pribė
go jas pabueziuoti. Pabuczia- 
vusi tarė, 
mis: “Jus 
prieSzventos Komunijos.

in Jo namus 
mais?! Ne! Paklausyk

SI

>zvcnta
s sugryžta

ir tuomet tik pilnai buna 
, atsiti

kai! jos nebuvo prie szven-

vienanas atsivožė viena mergaite 
kuri buvo ka tik priėmusi Szv. 
Komunija, (apie tai niekas ne
žinojo.) Taip pat jos vienai se
sutei liepta nepriimti szv. Ko
munijos.

Tada visi drauge nuvažiavo
me in jos namus ir gerai temi- 
jome, ar ji viską ‘teisingai pa
sakys. Kaip paprastai Agniete 
džiaugdamosi pribėgusi pabu- 

vyresnoja sesute kuri 
pirmiau atėjo. Dapraszius, ji 
pabueziavo ir svetimąją mer
gaite. Ant galo atėjo jaunes
nioji sesute, kuria pabueziavu- 
si, ruszcziai tarė: 

sziadiena i
Ji norėjo in'ti'kinti, kad ji

ez?iavo

4 < Jau tu Lu-
ncpricmci Die-

I 1 ‘ii • 1 • Lt Y '
c i ja 
vo.” 
buvusi, bet sako gal toji sveti
moji mergaite nebuvusi, o ji 
klystanti. Ji nuoszirdžiai atsa
ke, kad svetimoji mergaite tik
rai 'buvusi, bet tik Lucija ne
priėmusi Szventos Komunijos. 
'Vada klebonas jai tarė, kad jis 
tikrai žinąs, 'kad ji priėmusi 
Szv. Komunija. Agniete taip 
drąsiai pažvelgusi klebonui in 
akis ir ture: “Tu meluoji. 
Klebonas užklauso sakydamas, 
isz kur tu žinai, kad ji nepri
ėmė? Mergaite atsako su tokiu 
pat tikrumu ir szvelnuinu: 
“Kada jos priima V. Dieva in 
savo szirdi yra man labai Sal
dus Pabucziavimas, o dabar to 
nebuvo.” Susigraudinęs klebo
nas tokiu atsakymu, pasiėmęs 
ja ant savo ranku bueziuoda-

“Tu tiesa pasa-

greitai susikrauna. Kuomet ap- 
šergame ir kreipiamos prie gy
dytojo jis užsako mums kokius 
nors vaistus. Kad nors ir už
baigiamo tuos vaistus bet bon
kuto arba ba'ksuka nciszmeta- 
ine, laikome, tikėdami, kad jai
gu taHiga vėl atsikartotu galė
sime patys iszsigydyti, kad ta 
paezia liga antra, syki pas gy
dytoja nereikės eiti. Klaidinga 
yra tailp daryti, bos turime su
prasti, kad tik gydytojas žino 
ka daryti žmogui apsirgus.

“ “ ‘ \ i,” sako
privalo būti kiek

viename name. Kaip tai— se- 
rerinma vata, ir pakiotas medi
niu krapsztuku dantims krap- 
sztyti. Jsz tu dvieju galima pa
daryti mažus vatinius szepetu- 
kus. Reikia paimti krapsztuka 
ir ant vieno galo apvynioti tru
puti vatos.
vartojami lopant invairius 
vaistus, juos tuoj po vartojimo 
galima numesti. Reikia irgi tu- 

vatiniu bandažu, vieno 
dvieju coliu platumo, 

zinc oxide’ limpancziu plėst
ini, pnokiu jardu ilgumo ir vie
nos ir puses coliu platumo, ir 
fazinio audeklo. Visus 
laikyt i užlipdytus.

Pudruotas

Kaikurio daigiai 
4 4 

y

4 4

D r. Nicoll

reti 
arba I

tarė: > y

Toki szepetukai 
•t opa n t

pnokiu jardu ilgumo ir vie-

reikia

Reikia

‘zinc

Po Mizcrnia važinėjau, 
Kur daug funiu dažinojau 

Pribuvau in garsu užkabori 
Dažinojau, kad vienam gerai 

pirti užkure.
Mat buvo la'bai akyvas, 

Tai isz to pasidaro nekas, 
Tai nebagas nubėgo in Kansas, 

In tikyba versti gyvates ir 
driežus.

Jaigu kas nori Sodoma matyti 
Turi in tula peczia pribūti, 
Kur randasi kelios puikios 

bobeles, 
Kaip čigono kumeles.

Geriau nutylėsiu, 
Apie tai d a nekalbėsiu, 
Suvis kaip prie Kauno 

Slabados, 
Mažai rastam doros.

Szlai, tai bent kelti Lietuvysta 
Paimti až pamatu 

pa leist u vys ta
Ir girtuoklysta;

Tai moterėlės ne kas, 
Tokia jusu progresas.

* * *

Vienoje vietoje susirinko

y

y

y
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1. Lietuviu Dramos 'Direk
torius, ponas Vaiczikiis, 
gyvena Philadelphijojo 
energingai darbuojasi Ameri
kos Lietuviu Dienos iszkilmiu 
suruoszinm.

Ponas Hubert J. Horan pa- 
kviestas S.C.L.K. Garbes Pir
mininku; Ponas J. Elias, pre
zidentas Universal State Bank 
Chicagoje — Garbes Nariu; 
ponas T. Bronza,
tan Bank prezidentas, ir Pet
ras ir Antanas Grigaliūnai 
S.C.L.K. Finansų 
Garbes Nariais.

jau
ir

Me tropai i-

Į). Petras
ponas

kirju

Komisijos 
f

2. Philadelphijos aukotojai: 
adv. ponas Horan,
ir A n ta n s Grigaliūnai, 
V. Dapszys ir Krikszezionisz-

Draugiju Saryszis po 
$100.00.

3. Brooklyn’c susitvėrė S.C. 
L.K. skyrius.

4. Amerikos Lietuviu Die- 
iszkilrniu mete tikimasi

auditorijoje
Amerikos Lietuviu 
ei jos muzika.

“Lietuviu Diena 
tuviai paroduoja.

6. Ponas J. Kudirka 
t 

vauja 
Dienos

uos 
iszgirsti

5.

VISU 
orkestra-
>, — Lie-

Pbiladelphiecziams 
S.C.L.K. ]^inansu Komisijos 
Garbes Nariais, kad turėdami 
progos jos darbuose dalyvauti 
galėtu 
buo-ti 
Dienos 
delei.

Broo^lyne susitvėrė S.C.L.K 
skyrius isz sekaneziu asmenų: 
K. Y. Kruszinskas, J. P. Mačiu
lis, J. Tumasoips, P. Lukas, 
V. Daubaras, M. Varneckis, K. 
Dumblys, J. Brundza, O. Dau
bariene, M. Akunevicziene, O. 
Radzevicziene, K. Dumbliene, 
P. Montvila, K. Skarulis ir M. 
Sk raudonis.

>,
naudingiau pasidar- 

“ Amerikos Lietuviu 
iszkilmiu suruoszimo

neszimo
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1 L,

priėmė 
komisijos 

suorkestruoti 
, solistams 

muzika
esan-

Jl|

ii
1I 
y

Philadelphia, Pa. Szv. An
driejaus parapijoje sulig pra- 

kleb. Kun. J. Cepu- 
kaiezio irgi susitvėrė Komite
tas iszsekuncziu asmenų: V. 
Dapszys, J. Kovas, Januskevi- 
czia, Gudoniene, A. Misiūnas.

S.C.L. Komitetas 
“Dainos Dienos 
pasiulima kad
“Lietuvos himnu 
dainas ir 
kviesti visus Amerikoje 
ežius Lietuvius kompozitorius. 
Galutinis atsakymas susilauk
ta isz pono Niekaus ir jei ap
linkybes leis tai ir ponas 
Aleksis pasižadėjo suorkes
truoti. Ponas Grigaitis nors ir 
nesidarbuoja tarp Lietuviu, 
vienok irgi pasižadėjo sulig 
reikalo prisidėti.

y y

KZokiaiiLs

I

daly-
Amerikos Lietuviu 

iszkilmiu dainos pro-

J. Czižauskas pri-

4 4

y y 

gramo je.
7. Penias

sideda prie invykinimo iszkil
miu.

8. Komp. ponas Niekus vel
tui pasižadėjo suorkestruoti 
simfonijos orkestrai 
“Suktini, “ 
“Kriputi 
Miego.”

9. Prof, ponas Grigaitis isz 
Philadelphijos 
daina solo 
veli s” 
ketina 
truoti.

10. Pirmutine isz A.L.R.K.S. 
kuopa atsake in S.C.L.K. or-

komisijos atsi- 
tai

y y
y

szokius: 
Klumpakojis 

4 4teipgi
ir> y 
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Noriu
neigiamai paveikė 

kad Lietuviams

' ||
Lietuviu Diena — Lietuviai 

Paroduoja. Vienoje isz koloni
jų buvo pasklido gandai ir 
buk tai 
žmonių u pa,
reiks paroduoti su juodukais. 
Taigi sziuo skelbiame, kad tai 
yra pramanymas. Musu diena 
turės dalinai savo iszkihnes ir 
Vokiocziai antru kart, bet jie 
paroduoja suvis kitur. Speci
aliai mums yra jau 
vesta “Auditorium 
vakaro. “
ta tam laike nieko neturės. 
Broad Street irgi mums yra 
pavestas nuo piet iki bus rei
kalinga. Prie progos primena- 

kad vietos vyriausybe 
paroiszkusi,

Broad Street primename, kad 
vietos vyriausybe yra pareisz- 
kusi, kad ant Broad Street 
Lietuviai paskutiniai paroduo
ja ir daugiau 
duos, labai
Sziuo žvilgsniu musu paroda- 
vimas turi ypatingos 
mos.

Visus praszome 
nusiprikti ti kietus, nes viena
bus per maža laiko ta paezin 
diena,
Isz (kolonija 
veszkit tikietus, kuriuos galite 
gauti savo vietiniame S.C.L.K. 
skyriuje arba pas S.C.L.K., in
struktorių.

orkestruoja 
“Plaukia sau Lai- 

ir esant reikalui pasi
dauginu suorkes-

Stearate’ 
vartojamas visdkiams odos su
erzinimams ir nudegimams, 

visuomet turėti lodo 
(iodine), kuris vartojamas ap-
tepimui mažu žaizdų, sutinimu 
ir nikstolejimu. Visuomet rei
kia su vata dėti ant žaizdos ir 
niekuomet nepilti. lodąs yra 
nuodingas, ,ir reikia atsargiai 
laikyti ypatingoj bonkutoj ar
ba ypatingoj vietoj ir visi szei- 
mynes nariai turi apsipažinti 
su iodo Įiavojinguniu.

Borine rugsztis (boric acid) 
parankiausias antisepti
nei kia maiszyti szauksz-

tuka in pante vandens. Su tuo 
skystimu galima plauti žaiz
das, gerkle, ir akis.

Nereikia laikyti 
of mercury

ir

I

>
y

«l

ii
senai ptv 

” iki 6 v. 
Stadium” jdkia tau-

vyrai ft/

Gere munszainc gerai
Ant galo vaikine, 

Pakele didele musZtyne. 
Pasidarė pekliszkas riksmas, 

Didelis kliksmas, 
Steitinei tuojaus pribuvo

Ogi vyrueziai baimes ten buvo.
Isz to didelio stroke, 

Nuo antro f lore penketas 
miszoko 

Vienas baisiai susimusze 
Badai ji kiti nimesze.

Tasai turi ’k raju j paezia, 
O ežia puolė galva-staczia 
Kad nors butu sprandą 

nusisukęs, 
Ne in tokia vieta pasisukęs, 

Girtuokliiwiia kas diena, 
.1 . . ..

y

ganizacines 
szaukima, 
Kuopa 31.

Garsas

Mahanojaus 'ra

11. “Garsas” ir ‘ 
jau pasižadėjo po viena 
r i skirti 
Dienos”

12. Ir svetimu valstijų 
stovai gal dalyvaus Amerikos 
Lietuviu Dienos iszkilmese.

13. S.C.L.K. Dainos Dienos 
Komisija nutarė Expcrtu Ko- 
misijon garbes nariu kviesti 
muzikos prof, poną W. Thun
der.

14. Jau paruoszti “Amerikos 
atminimui

“Expo- 
tikietai

‘Tauta 
nume- 

“Amerikos Lietuviu 
reikalams.

y y

mas tarė jai: 
kei, kad asz meluoju, bet dova
nosi man.” 
galvute. Paskui klebonas juo'l 
durnasis tarė jai: “ 
buvo saldus ipa'bucziavimas, 
O ji lenkdama szvelniai galvu-

Pada kuni- 
“Tu pati 

ar norėtumei priimti Dievą?” 
Ji atsako su dideliu džiaugs
mu: “O taip, bet asz esu per- 
maža, man dar nevalia Jo pri
imti.” 
jauna vos penktus metus buvo 
pradėjusi. Boto, ji buvo labai 
smulkaus sudėjimo. Bet maty
damas klebonas jos antgam- 
tiszka iszminti prižadėjo leis
ti ateinaneziame szventadienyj 
prie szventos Komunijos (be 
iszpažinties.) Tame szventadie- 
ny, net ir bažnyezia buvo gėlė
mis padabinta. Seserų lydima 
priėjo prie altoriaus, priome 
szventa Komunija. Kurie ma
tome jos prisiartinimą prie 
Szv. Komunijos, tai niekas ne
galėjo pasakyti, kad tai ne an
gelas eina. Su tokiu rimtumu 
ir szventumu, su tokiu prakil
numu, pagarba ir szventumu, 
su tokiu pra'kilnumu, pagarba 
ir džiaugsmu, rodos, kad nebu
vo tokio žmogaus, kuris butu 
galėjos sulaikyti aszaras, ma
tydamas ta tikraji Szvencziau- 
sios Paneles paveiksią, einant 
laiptais in Jeruzalės bažnyezia 
pasiaukuoti 
jam.”

Praėjo 'koletas motu. Sese
rims praszant, motina sutiko 
paaukoti savo dukrele Dievo 
Garbei. Nors ir liūdna buvo jai 
su mama persiskirti, bet kad 
areziau prie Dievo būti trosz- 
ko, su džiaugsmu pasiaukavo 
ir instojo vienuolynan. i 

B. D—is.—Laive.

0 ji tik palenkė 
k- 

O mano ar 
y y

v ra 
kas.

i
me, 
v ra kad ant

te atsake: ‘Taip.” r 
gas sakydamas jai:

pilnomis aszaru aki- 
sziadien nebuvote

” Jos 
dar norėjo gintis sakydamos, 
kad tikrai buvusios; o ji tik 
pakartojo savo žodžius ir pra
dėjo verkti, ir verke kol jos ne
prisipažino ir neprižadejo kitu 
kartu eiti.

Tas atsitikimas labai suindo- 
mino jas, isz kur ji ta žino. Ku
riam laikui praėjus josdvi su
tarė delei isztyrimo vienai ne
eiti prie szv. Komunijos. Kuo
met jos sugryžo isz bažnyczios, 
Agniete linksma kaip papras
tai, pribėgusi pabueziavo savo 
jaunesnėje sesute, bet pabu- 
cziavusi vyresneja ruszcziai ta
re: “ 
nebuvai prie szventos Kpmuni- 
i<)s!”..

3’oji gynėsi ir nenorėjo prisi
pažinti, bet jos intikinti nei ko
kiu budu negalėjo, ji nenorėjo 
nei klausytis jos priesztargvi- 
mu. Taip jos bandė keletą kar
tu, o ji visados teisingai pasa
kydavo. Paskiri jos pranesze 
savo seseriai, mokytojai, kuri 
taipgi kaikuri laika tyrinėjo, o 
mažyte Agniete visados nesvy
ruodama tiesa pasakydavo. Se
suo pranesze man. Asz irgi vi
sokiais budais tyrinėjau, nei ir 
grasinimais, o ji vis aiszkiai 
pasakydavo ti'kra tiesa neat
mainomai, paskui tik verkti 
pradėdavo ir daugiau nenorė
davo apie tai nei kalbėti. Kuo
met jai tiesa pripažindavau, 
tuomet vėl linksma palikdavo.

Viena karta tuojaus po srzv< 
Misziu kitos Darannios k lobo- **

Onute, tu vėl sziadiona
♦

Misziu kitos parapijos klebu-

Isztiesu dar buvo per

Au'kszcziausia-

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
rassymo, del vaikams. • Preke 15c 

W. D. BOOZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CIT Y, FA.

bichloride 
P’ ir karboli nes 

rugszties namuose, nes yra per 
daug pavojingi ir ju vieton (pa
tartina ir galima vartoti iodas. 
Yra daugelis’ atsitikimu kuo
met žmones geria tuos vaistus 
per 'klaida ir netikėtai mirszta. 

Szauksztukas “aromatic ex
tract of cascara 
liuosuoja vidurius. Ricinos 
aliejus (castor oil) jau stipres
nis vaistas, 
iszczystija.

Szau’ksztukas 
of soda” 
dens palengvins viduriu skau- 

“ bicar- 
•sudegimui, in-

(r

ir

y y

vidurius.
lengvai pa-

ir vidurius gerai

“bicarbonate 
in stiklą karszto van-

dėjimą. Galima vartoti 
bonate of soda” 
merkiant vatos in Skystimą ir 
dedant ant žaizdo.

Salietra (sweet spirits of ni
ter) sumažina karszti. Reikia 
duoti 15 laszuku vandenyje kas 
dviejoms arba trimi valan
doms, bet geriausia szaukti gy
dytoja kuomet karsztis pasiro- 
<lo.

Del tolesniu informacijų rei
kia kreiptis prie gydytojo. Jis 
geriausia supranta tave ir tavo 
szoimynos reikalavimus. Su na
mine aptieka reikia atsiminti 
dvlojU'S dalykus, tai yra, kiek 
viena bonkuto ir baksuka už
vardinti arba 'kaip nors pažy-
moti, ir nei viena neimti in ran
kas pakol neperskaitysi kas 
ant virszaus’ yra užraszyta. Se
kant tuos patarimus iszvengsi 
visus nelaimingus atsitikimus.

--F.L.LB^
(

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacljos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

W. D. BOOZKAUSKAS - 00.,
Preke 25c

MAHANOY CITY, TA.

Ne siunezia, paežiai ne litą 
viena.

Tokiu gyvuliu czionais daug 
turime, 

Ne suskaityt negalime 
Dideli girtuokliai,

>

turime y

Paleistuviai
Bedieviai, 
Ir vagiai.

♦ ♦ ♦

Vienam dideliam miesto 
urvoje, 

Lietuviu Dienoje y y 
yBadai “

Kilo kriivina musztyno, 
Su peiliais skerdyne,

Mat “Lietuvis^ka Tauta 
kelo,

Jaigu tokia batalija pakele.
Trys likosi suimti, 

In kalėjimą pasodyti.
* * *

Tūlam -miestelyje yra du 
szinkoriai, 

Pilni mandrumo kaip gaidžiai 
Baisiai save augsztina, 

Ir darbininkus paniekina.
O kada artimam miestelyje 

kriksztynos atsibuvo, 
Tieji “ilg-ausiai” ten pribuvo, 

Ir prie visu save augsztiuo, 
Vargszus darbininkus niekino.

Sako: — mes ponai, nereikia 
mums 1 e beri u, 

Mes negalimo lygintis prie ju
Da Aite ja sarmata mums 

padarytu,
Kaip begerdami 

susirupeziuotu.
ilg-ausiai” panulei- 

palaikiai,
Argi jus nepastatė ant kojų 

tieji darbininkai?
Sziadien nuo juju pro szali 

kreipėtės,
Ir savo pilvelius glostotos.

KVITU knygele Draugystėms del !ei- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • - - 25c.

W. D. BOOZKAUSKAS - C0.» 
MAHANOY CITY, PA.

I

ilg-ausiai

O jus (4

«?J1' Ji

y

at-

nieks neparo- 
kenkia bizniui.

V

Lietuviu Dienos’’ 
ženkleliai ir inejimui 
sition Grounds, 
“Auditorium.

reiksz-

isz kalno

ir antra gali pristigti.
vykstanti atsi-

Prcsos Komisija.

atsto-

y y 

y y

15. Szv. Andriejaus par. su
tverta S.C.L.K. skyrius isz 5 
asmenų.

Sz. m. Rugpjuczio 10 d. va
karo 8 v. dalyvaujant vietos 
Katalikisz-ku draugija
vams, laikraszcziu korespon
dentams ir skaitlingai susirin
kusiai pasiklausyti publikai in- 
vyko S.C.L.K. plenumo posė
dis, kuriame iszklausius Kun. 
S. Draugelio pranoszimu S.C. 
L. Komitetas nutarė:

—1 Pareikszti padėkos žo
džius G.G. aukotojams: Ponui

p. T. Bronzai, 
p. P. ir A. Grigalių-

i y • -
J. Elijui. 
Horan, 
nam, p. V. Dapsziui ir Kriksz- 
czioniszkuju Draugija Sary- 
sziui už gausia auka po $100. 
tuo tikslu pasiusti jiems spe
cialiai padokos rasztus.

—2 Turint omenyje 
Koran’o didi paidarbavima 
Philadelphijos Lietuviu tarpe, 
kviesti ji S.C.L. Komiteto 
Garbes Pirmininku.

J. EI i a kaipo 
daug besidarbuojant Chica- 
giecziu tarpo — kviesti S.C.L. 
Komiteto Garbes nariu.

—4 Ponu T. Bronza

—3. Poną

P-

pono

kaipo 
viena isz pirmųjų Chicagio- 
oziu suteikusi “Amerikos Lie
tuviu Į)ienoa” reikalams taip 
dido auka ir brolius Po t ra ir
Antanu Grigaliūnus isz Phila-jl iki 3 popiet. 7 iki 8 vakare.

W. Szneideris ir Sūnūs 
GRABEORIAL

T
|Wt 

<wh*^***

215 E. Centre St. Shenandoah.

Patarnaujame eimpatiazkaf* 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėm! 
kriksztynoniB ir tt.

Bell Telefonas 90

v

ATTENTIOMILADIES!
YOUR DRUGGIST 
RICOMMINDI

ROYAL PURPLE
PILLS

Dis. by First National Laboratories, 
Lehighton, Pa.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numelreliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuviu, kriksa- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tX 
520 W. Centra St. Mahanay City*. Pa.

Daktaras Wm. H. LAWLER 
Ofisas 66 S. Main St 
Mahanoy Oity„ Pa.

I 1

Ofiso valandos
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ŽINIOS VIETINES 
ir»- t

T

visa
Lietuviszkos Die-

Lietus pagadino 
progroma ‘ ‘

Norints lijo, bet žmonių

Motiejus 
ant 

suda

uos.” 
pribuvo in abudu parkus. 
Skaitlis buvo gana didelis; 
vietiniu ir isztolymu szaliu.

• -*• Saliuninkas
Blažys likos paragintas 
džiures in' Pottsvilles 
Septemberio inenesijo.

— Nežinomi vagys insiga- 
vo in bottling szapa Frano 
Szamaloskio, 321 W. Maple ui. 
padarydami daug bledes ir 

kelis guminius

nelaimiu 
o daktarai

iszneszdami 
ratus.

— Du Airiszei James Scan
lon ir Thomas Coyle, likos 
aresztavoti už npipleszima Jo
no Balonio, 808 E. Market uli. 
kada ėjo namo nakties laiko. 
Abudu pastatyti po kaucija 
lyg teismui.

— Panedelio diena buvo 
daug automobiliniu 
po visa aplinkinia,
turėjo nemažai darbo susiuvi- 
net žaidulius.

— Juozas Žalia su paeziule 
sziadien labai džiaugėsi isz ap- 
laikytos garbes, kuri juos pa
tiko per Lietuviu Diena, susi
laukdami anūkėli, kuri pagim
dė Panedelio ryta juju dukre
le Petronėlė, pati Kazimiero 
Raslavicziaus gyvenanti Coal 
Dale. Y ratai sveikas ir drūtas 
sūnelis ir pirmutinis anūkėlis 
p. Žaliu.

— Isz priežasties lietingo 
laikrasztiiiinkuoro, laikrasztiiiinku diena 

likos perkelta ant szios Suba- 
tos.

Daug žmonių rengėsi 
važiuoti in Philadelphia Sesqui- 
Centonnial parodos ant Lietu- 
viszkos Dienos” kuri atsibus 
Subatoje 28 diena Augusto.

— Vincukas, penkių metu 
sūnelis Antano Leskaucko, 939 
E. Mahanoy avė., 
skersai uliezia atsisėsti in tė
vo automobiliu likos sužeistas 
per kita automobiliu isz nety- 
cziu. Daktaras apžiūrinėjo 
žaidulius, kurie yra nepaveji li
gi.

kuri

bėgdamas

Petraitis isz

I - ■

SHENANDOAH, PA.
— Mikolas Paluskis, Anta

nas Valentas, Jonas Viszdis, 
Jonas Bulk ir F. Putalon is, isz 
Brownsvilles, 
Pocono kalnus žuvauti, ku
riuos patiko nelaime, bet žino 
nepaduoda kokia. Vėliaus da- 

kad Putalonis nuejas 
likos užmusztas 
Velionis paliko 
kelis brolius ir 

Palaidotas Ketverge

iszkęliavo in 
žuvauti,

Jersey City, K? J, — Stasys 
Stankauskas, 18 menesiu Vai
kutis, iszkrito isz trijų augsz- 
tu namo ties 323 Grand St., bet 
ant laimes veik visai 
žeide.

— Juozas 
Shenadorio važiuodamas isz 
Leikwood pataiko in Vokiecziu 
ugniagesiu narna, padaryda
mas daug bledes ne tik namui 
bet ir savo automobiliui, 
žadėdamas užmokėti už bledt 
likos paleistas namo.

— Barbens Juozas Ancore- 
vicziuH ir sūnūs Juozas, kaipo 

R. Purcell, Ed.
G. Kenauska«, 

Dr. Tacielauskas ir W. D. Bocz 
kauskas atlankė Filadelfija ir 
Atlantic City, ir prie tos pro
gos lankėsi ant Sesqui-Centen- 
•nial parodos. Ancereviczius sa
ko, kad ant Lietuviszkos Die
nos ir važiuos, nes t a ja diena 
atvažiuos tukstaucziai Lietu
viu isz visu daliu Ameriko, tai 
nori su visais “susiakveintyt” 
ir duot kožnam “szeik bends.”

— Spruce ulyczia jau pa
baigta nors karta. Dabar gy
ventojai apvaikHztines 
džiaugsma Subatoje.
davė pa veli ui ma ir ulyczia ta 
vakara bus uždaryta nuo Cata
wissa ulyczios lyg galui mies
to. \

ir B. Milius, 
Rutkauskas,

Pri-

susiakveintyt
“szeik hends.

savo
Miestas

— West End ugnagesiu ka- 
manda, pirko lota nuo Germa
nu ant 320-322 W* Centre uly- 
šzios, kur kitados p. Viszins- 

. kiene laiko grosersztori. Neuž- 
ilgio statys puiku murini na
rna kuriame turės savo klub- 

. ruimi ir ugnini aparatu. Musu 
boisai ‘darbuojasi

Gdant turėti savo narna kuono- 
g re i ežia use ir gelbet Pi fino 
•Vordo gyventojus nuo ugnines 
nelaimes.

Ant “ Lietuviszkos* Die- 
lankesi Elzbieta, Ona ir

Vincas Vasikoniai isz Filadel- 
phijoH, kaipo Juozas Bara- 
nauckas ir Antanas Shelley 
isz Camden, N. J. Prie tos 
progos atlankė daug pažysta*

karsztai

nos M

m(i ir giminiu szioj aplinkinėj 
su pagialba savo naujo Willys 
Knight automobiliu kuri vare
p. Baranauskas.

žinota, 
prie prude, 
per perkūną, 
paezia, tevusT 
seseris.
ryla.

Velionis Putalonis turėjo 24 
metus ir buvo szvogeris Petro 
Kasparo isz M aha nejaus.

— Edvardas, sūnūs A. An- 
drulioniu, turėdamas dinsta 
inžinieriaus su 
Cap. isz New Yorko, kuris dil
ba naujus plentus Floridoje, 
sugryžo atlankyti savo tėve
lius ant keliu dienu.

— Policijantas John Fiy, 
55 metu, kuris per daugeli me
tu buvo palici jautu 
high Valles kasyklų, mire Pa- 
nedglio vakara.

— Helena Matuleviczienc 
apvaikszcziojo 
diena namie, 
daug persisemus namine ir per 

“garui,” likos 
uždaryta kozoje ant atvesimo.

— Navicku mergaite likos 
sužeista per Stacko troka bet 
ant gihikio nepavojingai. Mer
gaite užsižioplino 
prisiartinant troko.

— Stojas ant surūdijusios 
vinies, Feliksą Dailudis, 545 E. 
Centre uli. baisri sužeidė koja. 
Daktaras žaiduli iszdegino.

— Konsulmonai ant savo 
paženklino buvu- 

pa Ii ei jautus* Viktorą 
Bekovski ir .John Bush o kiti 
du praszalinti.

— Szenador

WILKES-BARRE, PA IR 
APLINKINE.

— Tmvonas nežinomos ino- 
likos surastas prie 

Georgetown prie sztangu W11-, 
kes-Ba rre

teres

turedamas
Parklap Eng.

del Le-

Lietuviszka 
o kad buvo už

garse i dainavo

susirinkimo 
sius du

ir neinate

kasyklose Ii- 
kos sužeistas Jurgis Szimans- 
kis, 102 N. Bowers uli. ir Juo
zas Szerliekis, 510 E. Centre 

darbo Suffolko
Szerliekis 

apsirgo laike 
kas v k lose.

Tadas Demanskis sura
dęs kelis 
“kepsus” 
voko trenkė su akmeniu ir ki
lo baisi (‘ksplozije kuri sudras
ko vaikui pilvą o Franukui 
Skupskiui, 41G W. Cherry uli. 
krutinę ir ranka sužeido.

— Pas ponstva Kazunus 
lankosi sziomis dienomis, 
minaite pana Katre Užubeliu- 

pirma 
Pana 

Katre yra szviesi Lietuvaite, 
užbaigus mokslus ir muzikos 
konservatorije Marquette.

dinamito patronus 
pasidėjus ant said-

te isz Rockford, Ill., 
karta Pennsylvanijoj.

gi-

Westville, Ill. — Liepos 29d. 
patiko Joną Pranaiti augliu 
kasyklose, nelaime. Jis bandė 
nuimti pasiliuosavusi akmeni, 
bet užgriuvo ant amžių — ta
po ant vietos užmusztas. Bied- 
na moterėlė liko naszle.

Pranaitis buvo Katalikas, 
tad ir nereta ji su visomis baž
nytinėms apeigomis palaidoti. 
Bet kunigužis atsisako in ka
pines priimti, nes nebuvo gali
ma inrodyti, kad nabaszninkas 
yra velykine atlikęs. Teko ji 
laidoti svetimtaueziu kapinėse 
Danville’j. — N.

Freeland, Pa. — Miestas pa
sirengi neja
“Old Home Week” 
ties 50 metu sukaktuviu. Ap- 

prasidcH Au- 
Užpraszimai 

yra iszsiimtinojami del tuks-
taneziu senu gyventoju, kurie 
kitados gyveno Fredande.

apVaiksztineti
ant atmin-

vaikszcziojimas 
gusto 6 lyg 12.

pas savo
Bambrauckiene,

Philadelphia, Pa. — Regina 
Czispniczkiene, 17 metu moto
re, 4G35 Tacony ulycze, atėjiu 

pažystama Stella 
4816 Stiles

ulyczios, melsdama jos idant 
prižiuretu jos penkių menesiu 
kūdiki pakol sugryž isz mies
to. Nuo to laik daugiau nesu- 
gryžo, nes kaimynai mate kaip 
ji iszvažiavo automobiliam su 
kokiu tai nepažystamu vyru. 
Dambrauskiene nunesze apleis
ta kūdiki in Frankford ligon- 
buto ir davė žino apie motina 
policijai.

elektri kinio kelio. 
Matyt motere dalipstejo 
cze sztanga ir likos nžmnszta 
per elektriką.*

— Tvartas prigulintis prie 
Lehigh Valles kasyklų likos 
sudegini as per perkūną ir du 
žmonys užmuszti. Bledes pa
daryta ant 100,000 doleriu.

— Wyoming aplinkinėje 
szturmas padare nemažai ble
des. Franas Czikis, 38 metu, 
norėdamas pakelti 
elektrikini drata Larksvillejc, 
likos užmusztas tuom paežiu 
budu kada jojo dinerke dalip- 
stejo drata Warrior Hune. Per
kūnas trenkė in Coxton tilta, 
kuris sugriuvo in upia.

— Elzbieta Saprinka, pen
kių metu isz Hanover, likos už- 
muszta per ledini troka, kuris 
pabėgo, trenkdamas in kita 
troka, ktiriame mergaite sede- 

laukdama tėvo ir motinos, 
kurie mane važiuoti ta diena 
in parka. Dreiveris troko Jo
nas Ratka likos aresztavotas.

i™

I)

surastas

art i-

1776 Visit 1926
I

• ■ r

38 metu 
nuo žemes

8 metu sūnelis 
Buvo 
rvta.

•/

Ramanauskas lai-

nesu s i-
— v.

Tamauqa, Pa. — Pacztas li
kos perkraustytas nuo West 
Broad uli. m Masonic Temple 
narna, ant kampo Nescopek ir 
W. Broad ulyoziu.

t iš

būtoje, sirgdama koki tai lai
ka ant viduriu ligos. Velione 
paliko vyra ir tris vaikus.

Mount Carmel, Pa. — Mari-| 
joną, mylema pati Jono Mi- 
linucko, mirė Szamoku ligon-

Frackville, Pa. — Mare Du- 
bauckiuto ir Mare Wasner li
kos sužeistos nelaimėjo 
mojo kapiniu Mahanojui. Dak
taras Dumi apžiureo sužeista- 
sės ir nusiuntė namo.

St. Clair, Pa.— Praeita utar- 
ninka Potlsvilles ligonbuti mi
re Edvardas, 
A n t a n o J a n u 1 e v icz i a u s. 
palaidotas Petny ežios 
(li;a'borius 
dojo.

PHJLADEbPHlA
gyvento j ai IR KAREIVIAI PAREMIA PREZIDENTĄ MEKSIKOS 

PRIE SZAIS KATALIKU BAŽNYCZIA.
Sztai paveikslas parodos, kurioje dalybavo tukstaucziai žmonių pritardami prezi

dentui (bailes, už jojo stovi prieszais katalikiszka bažnyczia ir kunigus, žemiau <parodo pra- 
zidento kareivius,

Sztai paveikslas parodos, kurioje dalybavo tukstaucziai

kurie sergsti ji kur tik važiuoja ar eina kai po

I

ir na keži a sergsti jojo palo
viu. Jau buvo keli užsikeisininiai ant jojo gyvasties bet kožna karta apsisaugojo nuo mirties.

*
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Framing-

gerai. Bet
>

Boston, Mass. — Gabijos ir 
AuszreĮes piknike 
ham, Bostoniecziams pažysta- 
mas p. Kunigenas pasienio lai
veli, in kuri insisedes insisodi- 
no dvi moteres ir vaika ir isz- 
plauke in ežerą ‘pasivažinėti. 
Buvo nuvažiavęs toli nuo kran
to ir viskas buvo
gryžtant adgal, netoli kranto 
iszpuole irklas isz ranku ir len
kėsi ji paimti. Irklą'bej imant, 
laivelis pakrypo ir prisisemes 
vandenio pradėjo skensti. Lai
veliui skonstant sedinezios mo
terys pradėjo rėkti ir szaukti 
pagelbės. Bet kada vanduo se- 
dinezias apsėmė iki kaklo, tai 
atsistojo ir kojomis pasiekė že
me, kur gi 
juosmenio. r 
maude iszejo ant kranto.

■ ■■ ■ !■!■■■■ ■■ ■ I O I įp !■■ ■— « .......................

ebnes buvo tik iki 
Pad netikėtai iszsi- 

---O.

SESOUI
CENTENNIAL CITY

—— _ .......— —.... .... - —

PANEDELIJE, 23 AUG.
Isz. ta

Shamokin. . $K.0() 
Mt. Carinei. .4.80 
MahrtnoyCity.3.95 
Tamaqua. . . 3:60

Preke
5:00 Isz ryl’o

i 5:10
0:10

• -6:39
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e

Iszcis

M

M

Grįžtant—Tranus apleis Philadcl- 
11:30 jnakezinphia 11 :30 ^nukezia (Eastern 

Standard Time), ; 12:30 nakezia 
(Daylight Saving Time).
Tikictal gėri ^lk ant virsz-mlnėtu 
treinu važiuojant ir grįžtant.

Reading Company
◄ Reading 

.Lincs ,
►

SKAITYKITE! SKAITYKITE!
Asz, Mrs. Lizzie Stripay, 120 E. Seventh St. Mt. Carmel, Pa. 

sjrgau per 11 metu ir per ta laika turėjau 6 daktarus be 
pasekmes. Nekurie isz ju patarė man nusiduoti in li- 

gonbute ant operacijos. Kada gydžiausi per Dr.
Mendelsohn’a, likausi visiszkai iszgydinta.

ir Ik

* 4

Asz Lizzie Stripay isz M t. 
Carinei, Pa. į sirgau per suvirsz
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RŪPINASI AMERIKONISZ- 
KOMS BIZNIERKOMS.

Pana Lena Madsden Philips 
isz New Yorko, likos iszrinkta 
prezidentka National Federa
tion of Business and Profesion- 
al Clubs kuri laike Dos Moines, 
Iowa. Pana Philips yra 
advokate ir buvo pirmutine k u

O

Laisves V arpas

gerar>

ri uždėjo Amerikoniszku biz- 
nierku draiiguve.

■    " ■   —,.—«!«!■ III  | H l^i ■  !»'■■»  -   — „H. .1. -U

REIKALINGA.

ll metu. Turėjau per ta laika jesz]<au
G daktarus. Nekurie isz ju liepė Mickų, paeinantis isz Kau-
man eiti ant operacijos. Troti- 
nau ant vogęs, i
buvo tik G laipsniu ir jaueziau- 
si silipna ir pailsusi, kentėjau 
visados galvos skausmą ir 
svaiguli, mano skilvis buvo pil
nas gazo ir atsirugdavau visa 
laika. Turėjau užkietėjimą, o 
mano apetitas buvo blogas. Tu

rėjau dieglius pecziuose su rumatizmu ir buvau labai ner- 
vuota. Turėjau moterų liga per ka trotinnu dau

no Bed.
ir mano kraujas Jeigu kas apie ji žino meldžiu

g kraujo ir 
buvau labai silpna. Dr. Mendelsohn’as mane iszgyde isz mo- 
teriszkos ligos in dvi sanvaites, o in szeszis menesius jisai vi
siszkai mane iszgyde. Dabar s veriu daugiau kaip kitados ir 
mano kraujas yra 100 laipsniu, ir patariu visiems kurie serga 
kad kreiptųsi pas Dr. Mendelsohn’a, nes po 11 metu kentėji
mo dabar esmių visiszkai iszgydinta.

Mrs. Lizzie Stripay,
120 E. Seventh St.

Mt. Carmel, Pa.
>

Asz gydu visus ligoniu* patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tlumocziu nes asz pats kalbu su Jigonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pas 'mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas mano kokia sanvaite laiko priesz 
atvažiavimu o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurio
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinima perskaityti. Dr. Mendelsohn

4

DR. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.

ft

ANT PARDAVIMO.

Naujas 7 ruimu namas. Ci- 
mentinis skiepas. Ant J/i loto. 
Parsiduos už prieinama preke 
nes locninrnkas pirko bizni 4r 
turi iszsi,kraustyti. Kj’cipkites 
tuojaus pas:

. Ant. Leskauskas,
407 W. South St., 

Mahanoy City, Pa.

PRANESZIMAS.

t.G9)

H
Jeigu norite cimentu ap

tverti lota ant kapiniu, ir ki
tokius panaszius darbus at
likti, tai geriausia jumis at
liks ta daVba ciinentinis kon- 
trnktorius Adomas Butkus. 
Taipgi krausto naminius daik
tus ir pristato anglis. Prekes 
prieinamos.

1136 E. Centre St<,
S.10) Mahanoy City, Pa.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 

Ant antro flpro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanov Citv

LAISVES VARPAS ISZ LEHIGH VALLEY.
Kada Filadelfijos “Laisves Varpas” apreiszke žmonimi 

kad iszsiliuosavo isz po Anglijos jungo, taipgi suskambėjo ir 
kiti varpai praneszdami žmonimi linksma naujiena. Vienas 
isz tokiu varpu yra isz Lehigh Valiotu Pa., miestelio, kuri nu
siuntė ana diena ant Filadelfijos parodos, 
150 automobiliu ir apie 600 žmonių. Varpa priėmė pirmininke 
Pennsylvanijos namo Mrs. Thomas ir majoras Gross isz Allcn- 

,town mi.esto.

naujiena.

kuriam draugavo NĮ

BUDROE VAN SERVICE 4

pa

Sza d u v o s M i e s t e l i o.

Asz Salomėja Mickus, 
l savo brolio Franeisz-

prancszt ant adreso:
VI. Pogirskis, 

R.F.D. Box 44 Primrose 
t. 67. Minersville, Pa. * *: t

I* ii

»'-.K
♦ 

į><wuif4>'

Krausto visokius numinus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobiliu*. 
Preinamos prekes. Kreipkitės pa*: 

ANT. BUDREVICZIA
334 W. Pine St. Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefoną* 341-J.
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KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiste 

Visos Kronisskos Ligos.!

■
Silpni, Serganti Vyrai ir Motoros 
Ne Serganti bot visgi 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
tik p«jl«g«

SUSIPAŽINKITE SU 
“MISS CALIFORNIA. ’

Sztai, paveikslas panos Aio
li os Poster isz Venice, (Kalifor
nijos, kuri likos iszrinkta ant 
patogumo kontesto Atlantic 
City ir bus žinoma kaipo “Miss 
California.” Jiji turi 5 pėdas ir 
31/i colius augszczio, rausvu 
plauku ir svėrė 110 svaru.

AJNT PARDAVIMO.
Buozerne ir groserne, randa

si gerqj vietoj, biznio padaro
ma in $3,000 in menesi, 
szaukit iii “

bago ar neuritis ligas.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatisma lum-

* II It,
Kraujo Ir Odos Liga* visuose pa

dėjimuose. Litisskas vyru ligas.
Be operacijos ir patrtininaa laiko.

Rodą ir patarimas dykan.
Kožna sanvaita—-Šaradomis, Kat- 

vargai* ir Petnycciomis. Ofiso* va
landos! 9 ryta Iki S vakaro.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE. PA.
> tell>« < 1 "

Antras Floras,
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