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Isz Amerikos
Iszpilde paezios praszimo, ir 

pats save nusižudė.
El Paso, Tex. — Ant praszi- 

mo savo serganczios ir nere
gios paezios Julijos, kuri turė
jo 65 metus, idant jiai padary
tu gala per nuszovima, nes ne
galėjo ilgiaus nukentet vargin
go

El Paso, Tex. — 
serganczios

gyvenimo ant szios aszaru 
pakalnes, jiosios vyras Julius 
Wag neris, 72 metu senumo, mi

sa vo paezia, po tam pats 
Kaimynai surado abu

du kunus susikabiuia už kaklu. 
Wagneris buvo aptiekorium.
Amerike sunaudoję kas metas 

87,905,000,000 svaru pieno. 
Washington, D. C. — Ukisz-

savo 
garsina,

szove 
save.

kas departmeidas savo meti
niam raparte garsina, buk 
Amerike yra sunaudojama kas 
metas 87,905,000,000 svaru pie- 

Isz to 44Vį procento žmo- 
szviežio pieno 

36 procentą

no.
n is sunaudoja
del saves, 36 procentą ant pa
dirbimo svieski, 45 procentą 
ant sūri u o 45 procentą supila 
in bleszines, 4 procentą sunau
doję del telycziu ir kiaulių ant 
farm u o 2 procento ejna ant 
niek
Spaudi ns laikraszczius be pa- 

gialbos statymo litaru.
New York.— Isz priežasties 

tankiu drukoriszku straiku, loc 
dideliu la i k raszcz i 11 

spaudimo 
st a

o procento e j na

tymo Ii tarų.

deda in 
laikraszti.

nininkai 
iszrado nauja būda 
la i k raszcz i u be pa gi ai bos

Badai iszradi- 
mas yra pnsekmhigsis ir nonžil-
gio naudos jin visi laikrasz- 
czei. Pirmiause atspaudo visa 
laikraszti ant raszomos maszi- 
nukes, paskui padaro fotogra
fijų isz tuju suraszoniuju lapu 
ir padaro pliteles isz zinko in- 

formas ir spaudina 
Darbas buna grei-

cziau padarytas ne kaip staty
mas litaru.
Nužudė uoszvia kad nepadaro 

sutaikos su paezia.
Hagerstown, Md. — Jurgis 

Kauffman, kuris nuo kokio tai 
laiko negyveno su savo paezia 
Helena, nuėjo pas uoszvia mels 
damas idant prikalbintu duktė 
ria ant sugryžimo pas jin ir gy- 
veti sutakoje. Uoszve, 
pati buvo pametus savo 
nesutko ant praszimo 
aiszkindama, jog 
dasekus, del ko moters ne nori 
gyventi su vyrais, 
taikos nedarys, 
sei užpyko už tai ir paleido ke
lis szuvius in uoszvia užmusz- 
damas jiaja ant vietos. Kauff- 
manąs pasidavė palicijai. 
Iszpažintis padare daug erge

lio terp parapijonu.
New Castle, Ind. — Parapi

joj “ 
kasi in 
griekus) lipike vienos isz tokiu 
pamaldų, keli parapijonai pri
sipažino prie savo grieku 
priesz visus 
kitus, 
pažino, jog mile josi 
rapijono 
atlankydavo. Laike tojo iszpa- 
žinimo nuskriaustas vyras pa- 
szoko ant kojų 
smaugti savo prieszininka mei- 
leje n 
vėla 
juos

kuri 
vyra, 

žento, 
ji pati yra

Uoszve

ir jokios su- 
bai-Žentas

Holey Roller” (kurie su- 
rata iszpažindami savo

prie savo
, jog apgavo vieni 

o vienas žmogelis prisi- 
su kito-pa- 

moteria kuria tankai

ir pradėjo
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Naujas “gydimas” apiple- 
szime.

Chicago. — Pas jubileriu 
Evgaleman ant Ogden uliezios 
i nėjo jaunas vyras persistati- 
damas save kaipo “daktaras” 

“Meyer isz artimos ligonbutes, 
pareikalaudamas nuo jubile- 
rinus idant jairTparodytu kelis 
deimantus, nes nori sau viena 
nupirkti.
isz szepos kelis deimantus, kad 
sztai ineina kitas vyras kalbe- 

“ Ponas 
in

Jubilerius iszemes

damas: 
szaukemas in ligonbutia. 
Daktaras pasakė jubileriui, jog 
apgaulestauje kad turi 
bet neužilgio sugryž.

Po keliu 
ras” sugryžo. 
pradėjo rodyt deimantus dak
taras kirto ypa su geležia jubi
leriui per galva, kuris sudribo 
ant grindų, 
visus deimantus ir szoko in 
automobiliu kur lauko ant jojo 
kitas draugas ir abudu nupisz- 
kejo nežino kur.

d ak t are, esi
J y

iszoiti

valandų
Kada jam vela

$ I (lakta-

Pleszikas sužėrė 
ir szoko

Daro jaunus isz senu su pagial- 
ba elcktrikuotu kalininku.
San Quentin, Calif.— 

taras Leo L. Stanley, kuris yra 
daktaru czionaitinio 
padare neseno i
deszimts senu kalininku, 
damas jiems naujas giles isz- 
imtas isz elektrikiuotu 
toju, 
kai pripažino
stebuklada ri.
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Dak-

kalėjimo, 
operacijų ant 

duo-

žudin-
Visi czionaitinei kaliniu

Dr. Stanio v
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kalininkas 
daktaras Stanley insiuvo 
dintojaus gile, ant prisiegto 
pripažinimo pasakė, jog po tai 

geriau 
’ ° 

kalininkai ta pati kalba. 
Stanley turi

ant

opcracijei jautėsi 
kaip 25 metai adgal

ne 
kiti tris 

Dr. 
tik 33 metus am

inus ir mažai apie save kalba.

Osage

viena
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Ana diena New Yorke atsibuvo kriksztas naujo lenkis: ko laivo Kociuszko” ant ku-

►

U
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no-
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III
kaip tvirti-
A. A. Osen- 

apszvies- 
Ta-

4 i

viską, pleszkite, 
o busite turtingi 
Tamsioje ir nemo-

5

Ejkit pirmyn, de- 
v uz-

Viskas sustojo Rosi joj nuo ka
da soviatai paėmė valdžia in 

sdvo rankas.
Omsk. — Tamsumas ir

moksliszkumas Rusu buvo prie 
žaste bolszcvizmo, 

profesorius 
dorwskis, ministeris 
tos po visu rusu valdžios,
sai ministeris nesutinka ir prie 
szinasi bolszeviku mokslui ku
ris skelbia: 
ginkite 
muszinekite
ir linksmi.
kyti in tai tiki ir po dvieju me
tu svietas su baime persitikri
no pasekme tojo bolszevikiszko 
mokslo.

Rosijoi sziadien nesiranda 
kirviu, dalgiu, špatu, vinių ir 
kitokiu innagiu isz geležies. So 

i visas 
Rosijoi 
nes bo-

sziadicn

4 l 
rio padirbimo sudėjo piningus deszimts tukstanezei lenkiszk11 patrijotu 
Laivas ejs isz New Yorko iii Danziga.
City, 
rolo Kosciuszko. 
komotivoms in Lenkijc. 
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Raudonieje szaude ant paro- Anglekasiai 
dos Baudė viena pakarti.
Centralia, Wash.— 

parodos kuri atsibuvo ant 
minties užbaigimo kares, 
donieje pradėjo szauti in paro
da nuo stogu ir užkaboriu, už 
muszdami kojis kareivas kurie 
dnlybavo pntrtddjo? Myne žmo
nių inirszo ant tuju anarkistu 
ir aresztavojo kelis o viena pa- 

ateme 
už- ris pasirodė tikru patrijotu.

Valdže suszauke darbininkus 
ant kito darbininkiszko sejmo 
kuris atsibus Washingtone pet 
nyczioje ant apsvarstiniiho ang 
lėkusiu mokesezio.

Žodžiu, straikas likos 
szauktas.ir konia visi angleka- 
siai sugryžo prie darbo, lauk-.
darni pasekmes susirinkimo 
petnyczioje.

Jieszkojo arielkos surado 
auksa.

Portlandt, Ore. — Kada ran- 
daviszki inspektoriai atėjo pas 
itala George Marina tykslc jie- 
szkojimo kontrabandines ariel
kos ir pradėjo kasti skiepe, už
tiko ant stiklinio puodo kuria
me radosi 2650 doleriu aukse. 
Inspektoriai auksa paėmė in 
suda kur Marina turėjo priliu- 
dyt, jog tai tikrai buvo jojo pi
nigai.

Ka raszo gimines isž Lietuvos.

Coal Dale

(viso $4,000,000).
Laiva kriksztino knn. B. Kwiatkowski isz Jersey 

Ceremonijoj dalybavo daugeli ženklyvu ypatų terp kuriu buvo du pra-auuka gene- 
, gyduolėms ir lo- / CLaivas iszplauks ateinanezia nedelia su m

t

aistu, apredalu yduolems ir lo-

pai i ei je

Laike 
at- 

rau-

Czikagas nu- 
szalti isz 
sniegines

trukiu ir 
Daug gy-

sugryž prie darbo 
Vadai atsmauks straika.

Washington, Q. C.— Ant su 
jSirinkimo anglekasiu Indiana 

prezidentas Levisas 
“Sutinkame ant vai

Washington, D. C.— • • 1 • • •
poliuje, 
pasakė:
džios paliepimo ^tszankti girai 
ka, uęs eįsame Aįnerikonais, 
kaipo tokie padonai, nemislina 
me kovoti priesz savo tevy- 
nia! ”

Puikus tai žodžei Lewiso ku-

priesz

pasekmes

o

e*

at-

PRAKALBA ANT 
VESEILIOS.

Kada visi užpraszyti sveczei 
atsisėdo prie stalo, jaunave
džiai su nusiminusiu veidu žiu
rėjo in vienas kita rodos kad se 
dėjo prie grabo numirusio, Jo
nas Burbulaitjs' garsingas svod 
binis kalbėtojas, persižegnojas 
pradėjo piszkyt sekanti
mokslą del jaunavedžiu ir susi
rinkusiu svoeziu:

“Jau susirinkote mieli sve
telei ant teip svarbios svodbos 
kuri tik viena karta atsibuna 
žmogaus gyvastį o kaip kam 
tas negiliukis atsitinka ir kelis 
kartus aut jojo senatvės, na 
tai-gi teip!

vintas paliepė 'sutarpyti 
audimo maszinas, nes 
nesiranda audinycziu i 
vainos ne turi, visos maszinos 
stovi ir rūdiję.

Bosija galėtu 
apmokėti visas 
nes 
girriu, aukso ir žuvu nuo kuriu 
papelnytu gerai, bet reikic pir
ma užtvirtinti žmonių gyveni
mą ir geresni padėjimą, o tada 
žmonis dirbtu ir butu užgana- 

Prie to veda nauja 
siszka valdžia Omske.

užsilaikyti ir 
savo skolas, 

randasi daug anglu, naftos,

Vokiocziai sutarpino 79,650 
varpu.

Berlinas.— Kares ministeris 
savo raparte pranesza buk lai
ke kares turėjo sutarpyt 71,650 
visokiu bažnytiniu ir kitokiu 
varpu isz kuriu padare kulkas 
ir kitokius kariszkus reikalin
gus daigtus.
Gyveno su paezios lavonu 150 

dienu.
Londonas.— Mylėdamas sa

vo paezia už gyvasezio nenorė
jo su jiaja atsiskyrt ir po smert 
Teip padare daktaras Arturas 
Gotch, kuro pati mirė ir nie
kam apie tai nieko nesakęs už
baramojo motore indejo in gra 
ba ir laike per 150 dienu. Kada 
daktaras pats mirė tomis die
nomis ir jojo pažinstami atėjo 
pasirupyt jojo palaidojimu pra 
dėjo jieszkot jojo moteres ir ne 
mažai nusistebėjo radę jiaja 
grabe su paraszu kada jiji mi
re. Abudu likos palaidoti vie
nam kape.
Velioryba.3 su dviems kojoms..

Vancouver, B. C.— Žuvinin
kai sugavo dideli velioryba ku 
ris turėjo dvi užpakalines ko
jas 50 coliu ilgio. Kaulus nu- 
siunsta in New Yorko muzeju.

pa

dyti< ra

Ukrajiniszki pogromai 
iszskerdc 100,000 žydu., 
f ’■ J ■41 t ‘ « t t '1 ,! 1 ' į| I «

Bobri.— CziofftiiB laiko pas
kutinio pogromo, likos iszsker- 
dyti visi žydai, iszskyriant tik 
tai vidnos moteres ir penkių 
vaiku kurie buvo inlindia in se 
na pecziu Proskurove nužudy
ta ir sužeista 3964 žydai,
kuriu radosi 2,000 moksleiviu.

Visoje Ukrajinoje ir kitosiU 
szalysia pogromosia 
szimta tukstaneziu žydu.
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Pagal

382 žuvo

korė; kitus 
nuo inirszusios mvnios ir 
dare kalėjimo.

Didele sniegine viesulą 
Coloradoje.

Chicago. —
kentėjo gana dideli 
priežasties dideles 
viesulos kuri užėjo ant Westu 
sulaikydama ėjimą 
siuntimą telegrafu.
vuliu nukentėjo per szalti Cw- 
loradojc, Kansuosia ir Nebras- 
koje o Minnesotoje ir Dakotoje 
nupuolė daug sniego. Trukei su 
sivelino no dvyleka valandų.

Naujauses skaitlis žuvusiu 
Amerikonu kareje.

Washington, D. C.—
naujausia ir peržiureta skaitlį 
žuvusiu Amerikonu kareje, tai 
viso žuvo 293,089 musu karei
viu; padalintu sokaneziai: 34,- 
625 žuvo musziosia,
ant manu, 13,955 mirė nuo su
žeidimu, 23,392 miro nuo viso
kiu ligų 5,326 mirė nuo visokiu 
nelaimiu ir atsitikimu, sužeistu 
musziosia buvo 215,409, o nesu 
randamųjų laike musziu 2.

14 broliu dirba kasyklosia.
Saint Louis, Mo.—

riolika Broliu Kasyklos, 
rios randasi Lakeside, Mb., yra 
dirbamos per keturiolika Whi
tecastleton Brolius.
jog paymant po viena litera isz
juju pravardes iszeina sekanti 
vardai tuju broliu:
Henry, Tssac, Thomas, Edward 
Charles, Andrew, Stephen, 
Tracy, Lloyd, Elvin, Theodore, 
Oscar, Nathan.
eime po pirmutine

l c

Žuvininkai da tokio velorybo 
ne yra mate su kojom.
Bilijonai žiurkių in deszimts • 

metu isz vienos poros.
London.— Jeign/be Jokio isz- 

naikiuimo pavėlinta pasidaugi 
net žiurkėms, tai isz vienos po
ros pasidaugintu juju 48,318,- 
698,843,030,344,720 in laika de
szimts metu, pagal apskaitymu 
ukystes ministerio. * Tas ap- 
skaitliavimas likos padarytas 
idant gyventojai žinotu kaip 
greitai žiurkes pasidaugina ir 
kad žmonis jiaises isznaikinetu 
kanuodaugiausia, nes Anglijoj 
žiurkes padaro kas metas ble- 
des ant 200 milijonu doleriu.
Mylema pavogė jauniki; po vin 

czevoniai jaunavedis 
pasikorė.

Viednius.— Sudas nubaudė 
Katre Hohensiun- ant dvieju 
menesiu in kalėjimą už iszvogi- 
ma ir priverstina apsipaeziavi- 
ma savo mylerno Jokūbo Hartt 
be pavelinimo tėvu. Hartt, bu
vo silpno proto jaunikaitis, su 
kuruomi tėvai pasielgdavo žvė 
riszkai, o pana Katre norėda
ma jin ižgialbet isz tojo vargin-
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jojo senatvės, 

Teip, szaltis lau
ke, galva apžilus, kojos sustin- 

ba teip yra pasakyta per 
musu szventa bažnyczia 
deleison,” 
suprasti o! Tu jaunavedi ir tu 
nuotaka, aplaiketc pavelimma 
pagal pertukula ir kliastika sto 
ti viens priesz kita su džiaugs
mu ir meile prie szliubo. Tegul 
jus Dievas supenetruoje, kad 
jum ne butu stokus duonos ir 
druskos, ba kaip yra pasakyta, 
jog visztukas nesugryž in kiau 
szini teip ir jus mano mieli, ka 
ne kožnam yra suprantama. Su 
sijunget pagal prisakymus pa- 
redkia su visa gaspadorysta ir apleidžemas kasdiena. Visi'bju 
patalais. Agota gavo nuo tė
vu karvaite, kiaulaite ir pata
lus, idant jum butu szilta, o už 
tai tu, jauniki, szenavok boba 
ir’už daug ne perk kaili ir susi
laukite dvigubai Dieviszku los- 
ku, parsziuku, vaikucziu ir ki
tokiu gyvuliu. Tokia yra vale 
Viso galingo kur yra metiulis, 
žvaigždes, gestronomije ir pi- 
zogumije. To jums 
vėlinu isz szirdies ir kad vėla 
už keliu metu galėtumėm su- 
vojt ant kitos svodbos jauna
vedžio ka duok Dieve, jamen!

gin,

ko no visi
. “Kir- 
gali tai

Rusai iszguili isz Biržų.
Kaunas.— Lietuvos kariame 

no sumusze Bermopdo Avalovo 
vaiska artimoje Biržų, apskry 
tije Pasvalio, ir užėmė paežius 

Rusai prasitrauke in
Szocberga.
yra varome isz Krukai-Rasei- 
nai-Limkurtai linijos.

Biržus.
Ruso-Vokiecziai

Omską vis apleidineja.
Omsk.— Bolszevikai likos su 

laikyti prie Petropavlosko sker 
sai upes Iszim. Abi szalis pra
dėjo susidrntinet. Omskas yra

iįlh F
I

go pasielgimo, nutarė jin iez- 
vogti ir su -juom apsivesti, 
idant galėtu juom prigulinczei 
rūpintis.

Iszvedus arklį isz tvąrto, pa 
sodino Jokūbą ir priristo prio 
balno idant nenukristu, ir atsi
sėdus užpakalije nujojo in 
miesteli Eberschwanga, kur pa 
erne szliuba. In valanda laiko 
po tam, nuotaka rado jin pasi
korusį tvarte, nes padare tai 
isz baimes, jog tėvai bus labai 
užsirustinia ant jojo už apsive- 
dima.

,1
i?Iiirai likos perkelti kaipo ir ligon 

butes. Visi dalykai turinti ko 
kia nors verte buna gabenti ant 
geležkelio stoties.

Judenicz bėga nuo bolszeviku .- 
Raudonieje paėmė daug 

kaimu.
Arkangelskas. —

Judenicz. prasiszalino in 
mania idant apsisaugo! nuo ap a* •

Mot. Pavalskis, vaiu,
Pa., aplaike sekanezia gromata 
nuo szvogerio Jono Girgalevi- 
cziaus isz Kauno guber., Vilki
jos paketo, kaimo Ligainiu.

Esame gyyi ir sveiki, tiktai 
abudu Juozai Kaminskai mirė 
kaipo ir Juozas Kuzmickas. 
Brangumas pas mus neiszpasa- 

, bul- 
lasziniu 9 r. 

kiausziniū 4 r. gazas 14 r. cuk
riną 12 r. Kada vokiecziai at
ėjo, tai ka tik turėjome tai vis
ką paėmė: duona, gyvulius, pa
darus ir t. t. bet mes maistu 
turėjom paslepia ir naudojom 
kgip vogto. Drapanos ir bran 
gios: skepetaite ka buvo ki
tados 20 kapeikų, tai dabar 20 
rubliu, ezobatfii ir czeverikai 

Dabar. Lietuvoje 
viskas gerai, bot kaip ilgai tas 
trauksis, tai nežino. 
Vaszinskas 
vena Szudžiunuosia. 
naujenu ir ne turini ka 
ir lauksim greito atsakymo. 
įSu guodone Jonas ir Ona GrL 
galeviczei.
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Ketu-
” Ru

Valkata paliko merginai 
$65,000 kuriam padovanojo 

2 dolerius.
Iowa. — Sara Lind

ley, 16 metu senumo mergaite
kurj gyveno su tėvais ant ma
žos fanuos arti czionais, neti
kėtai pasiliko turtinga mergi
na.

Devyni metai adgal,
diena po vakarienei, atėjo prie 
duriu senyvas, apiplyszias vy
ras ir paprasze ku valgyti. Mer 
gaite paprasze valkata prie 
stalo ir liepe valgyt kiek nori. 
Mergaite isze j o in kita kamba
rį ir pasiėmė savo nžczedytus 
piningus — viso du dolerius, 
kurios atidavė nepaži n štamam. 
V alkata • pavalgęs, 
mergaitei szi rd ingai, 
du dolerius ir isze j o.
laiko nieko apie jin ne buvo gir 
^eti.

Tomis dienomis pana Lind
ley aplaike gromata 
sea, Minu, kuriame 
advokatas, buk artimoje Meli- 
sea mirė senyvas farmeris Jo
nas Brunswick palikdamas jiai 
65 tukstanezius dolerius už jio-

Buvo t;ii tas 
xlkata kuri priėmė 

valgydino ir j)adovanojd*dut do
iLu Lj . j J. .2.L ..

Generolas
Wei-

— viso du dolerius

Akyva, visiems
siaubimo bolszeviku. Bolszevi
kai paėmė daugeli kaimu, dvi- 
deszimts myliu nuo Krasnaja 
Kurka, teip-gi paėmė keliolika 
kaimu artimojo Gatczinos Teip 
gi užėmė Gdova, Sčvska ir Ma
ly Arkangelsk, 
Oreno.

kytas: rugiu pūdas 20 r. 
viu 20 r., svaras

Andrew

Walter,.

TRUPINĖLIAI.padekavojo 
pasiėmė 
Nuo to

t

80 myliu nuoJeigu paym- 
nuo 
visa 

Viena diena 
ėjo 

upeluko 
Pri- 

ant akmenu- 
persitikrino, ( jog tai Žiūko 

Suszauke 
pradėjo

Sziadion turkiszkos >mo
le rs vaiksčezioje po ulyozes be

Ii ta ra 
juju vaTdu tai pasidaro 
juju pravarde, 
kada seniausias isz broliu 
medžiot, priėjo prie 
isz kurio pradėjo gerti, 
sižiurejas geriau 
ku, 
ruda, 
brolius, 
kast ir ant tosios vietos atrado 
turtingas zinko 
•rias praminė 
Broliu.” v

užsmaugiąs, 
ant kitu kurie buvo 

skriaudė ir konia vi- 
o siikezoi:” šukele 

pikniką, 
jog

sukezei: 
tikra bolszevikiszka 
Bambiza matydamas, 

s i 
eudi nst 
ir j 

dūme 
buvo 
Dabar 
siida ir nežino kaip tas viskas
pasibaigt __...jAiAJ

tosio 
Iios i 
r i us

*

jokiu uždangalu ant veido, o ir Lenkai szauko suvažiavima del
zve 
bo

Tiejei skar-
padarimo taikos.

Warszava.— Lenkai iszsiun- 
te užpraszima del.Rusu, Finlan 
du, Ėstonu, Lietuvu ir kitu 
sklypeliu, idant pribūta in 
Warszava ant taikos susirinki
mo kuris atsibus 25 Novembo- 
rio, ir, kad taja diena visi palau 
tu muszius.. Badai ant tokio 

.suva
žiuos ant tojo .susirinkimo.

eina drauge su vyru, kas pirma 
buvo pasiprieszinimu priesz ge 
ra is'zauklejima.

Japonijoi yra suvirszum 
130,000 audynieziu kuriubse 
dirba suvirszum 100,000 mote- 
riu ir 5,000 morgaieziu mažiau 
kaip 14 metu amžiaus.

Pennsylvanijos 
žįnkelist nftudoįa

Skarbai Austrijos karalių bus 
parduoti ant licit&cijos.

Viednius.— Hapsburgu szei- 
mynos (Austrijos oiesclęiu) 
skarba nuo keliu szimtu metu, i 
bus parduoti, ant lioitaoijoa 
trumpam laike,
bai susideda isz puikiausiu au
dimu, abrozu, sidabriniu ir auk 
siniu, papuoszu ir t. t. 
verte isznesza suvjrszum ant 21 
milijonu doleriu, 
pardavimo tuju skarbu yrp, ta 
idant surinkti piningu ant 
szelpimo vargingu žmonių'. Li- 
citacije atsibus Londone ant ku 
rios suvažiuos kupečiai isz visliu t 
dali,ųjjiyitto,

isz Meli- 
pransoza po 200 r., kuriuISZ

Ii kilti ke-
žibu-

/.pažinties
os užgesino

>ats suemias skvernus 
isz miesto, nes ir jisai ne 
geresnis už savo aveles, 

vieni kitus paszauke in

2TU

kitus savo 
aplinkinėje

sios gera szirdi. 
pats Vf

| lerius, ■<*!*

pa- ’kasyklas ku-
4 ‘ Kdsyklosi I/i*** i * t c*y (v-f* .1«i * " - * ■ ■ * •

Juozas 
gyvas ir sveikas gy 
---------- , Daugiau 

raszyi

f f'

*

zinKeimmauuo^a . 
darbo 59 perskyriosia,

gėlę-
moters -prie posėdžio-sutiko visi ir.

i l . .■ i

PriožasHs
r

su-
I
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UŽLIETI NAMAI PER PAKĖLIMĄ MARIU WINTHROP BEACH, MASS.
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Pasekme po 21 JieM 
arba grąžiname juma 
pinigus.

4rt*

M

Nuga-Tone4;> I
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Iindeti už du 

įtu markia jeigu geidžete 
turėti atsakymu ant jusu už- 

Ąplai- 
romatu per die* 

užklausynuris 
skaitytojai 

n t šaky m a

u'iižmirszkitp 
markia

‘XV E
’V ,:<¥.• <>■

/A"

c

klausymu per redysta, 
4 (>] 

vispkeis
ant kuriu skaitytojai meldžo 
♦uoli atsakymu per paczta. 

Per menesi pasidaro keliolika 
doleriu ant ižduotu markiu, o 

neatnesza jokio 
aeziu

kome Azimtm 
na su

(

rrd vstei
]H'lno ne

puolu po 
niu mvliu.

;A<

■*<

.A

i

V ;A.-,

; b

.•.’.'i, ir?

■ci <
r-

z

tas 
‘‘aeziu”

atsakvmus ant kuriu reike kar
tais praleist po kėlės valandas 
o gal ir keliolika dienu 
suranda ta, ko skaitytojai rei- 
kalnuna. Nors du centu inde- 
kite in gromata jeigu geidžete 
atsakymo. Atejteje dasiprasi- 
tc patys del ko neaplaikote at
sakymo ant jusu užklausymo.

už nekiiriuos

pakol

Norints poteisybei 
komikais, nes abejojame 
2.75 procentinis alus pritrauk
tu atejvysta isz Europos. Žmo
nis ant tokio alaus 
in Amerika.

ne esame 
ar

netrauktu

inpuole inNajorkinei vyrai 
dideliu baime, o ypatingai tie- 

kurie turi kokius ergelius 
su moterimis, nes sude randasi 
bobiszkas slidžia Mrs. Jean II. 
Norris, kuri neturi mažiausios 
miclaszirdvst<‘s del vyru kurie 
turi koki teismą su moterimis.

jei,

Nuo kokio tai laiko tesėsi 
New Yorke teismas apie roku n- 
d a daktaro J. Byrne už $93,586. 
Tasai daktaras gydo Mrs. B.

Likusios 
užprotestavojo prie-

gydė 
31. Noe, kuri mirė, 
gimines 
szais užnloke j ima tosios rokun- 
dos ir sutiko užmokėti tik $16,- 
(XX).

Motere būdama da gyva 
mokėjo daktarui

skundže da už $1 L- 
Vienas isz advokatu isz- 

sitare sude juokdamasis: ‘‘jei
gu ponia Noę butu norėjus mir
ti “naturaliszka” 
tai suezedintu savo

v uz- 
$5,000 bet

daktaras 
000.

mirezia — 
giminėms 

16 tukstaneziu doleriu ižduotu 
ant nieko. > >

priguli prie
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PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,į 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES. % H
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Meksike yra locnaste 7,000 isz- 
paniszku szeimynu, pagal snra- 
sza padaryta 1910 mete.

O kad Meksikas turi 750 ke- 
turkampiniu tukstaneziu my
liu ploczio, todėl ant kožnos isz 
tuju iszpaniszku szeimynu pri- 

szimta keturkanipi- 
Daugiausiii žemes

priguli prie Terrazzu, provin
cijoj Chihuahua, prie kuriu pri 
guli arti 13 milijonu margu že
mes, konia teip didumo kaip 
sudėti in daigta Belgija ir tlo- 
landija.

Meksikonai isz tikrųjų yni 
žmonis be žemes, nes juju žeme 

kuopos nesavži-
niszku kapitalistu. Todėl skly
pas yra baisei vargingas ir nuo 
latineje revoliucijoj.

Ižgujimas tuju milijonierių 
ir padalinimas tosios žemes 
terp žmonių, dauginu prisidės 
prie apmalszinimo tojo sklypo 
ne kaip visokios revoliucijos, 
kurios nieko gero neatnesza, 
tiktai iustumo sklypą in dides
ni varga. 
damos per milijonierius 
nerolai yra apmokami per juo
sius ir yra bernais tuju dydž- 
tureziu.

In meta laiko 
virszininkai Caranzos pagriebė 
isz sklypo kasos 75 
doleriu ir dabar 
bankrutu. — 
dienine 
ka.

Revoliucijos yra vc-
, o gc-

ncsavžiniszki

milijonus 
sklypas yra 

Tokia tai szian- 
meksikoniszka politi-

Poni Scoville Chicago ap
skundė savo gera draugo ponia 
Gunther, kuri yra persiskyrus 
su savo vyru, ant 10 tukstan
eziu doleriu už pavogiina mei
les savo vyro.

užmetinojime kalba, buk 
prisipažino ,’iai,

Ponia Scoville

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-.W 
damas neaiškų minto ir nusilpnėtą kūną; pasibodisV' 
imant vnifttUA dėl padidinimu veiklumo ir vniatuB Kvaiginan- 
Čiu», bandyk Nuga-Tona Ir poraillkrik kaip greitu lAiku jau* 
sorI vlfuii nauju Žmogui DavyncR iA dešimti* viny žmogaus Bgu,^’7’ 
tokiu kaip blpgna apetitas, neflpruhfnulavimna viduriu, gtehi ir 
iftputlmnl, užketčjimnR itkilv^n, tuDInia, anemia, kankinimai reti- _ 
mutizmo, 'nkauemni galvon, noumigla, Htokni encrgijoM, nuailpnc- 
jlmriH nervu ir noual^jimas mieguoti, paeina nuo atoku nervu 
r . — ;
krnujo.

KąŽnn dnli«» kūno ir kožna jo veikme remiame ant nervu pnjicgofl, 
kulrjoa dldžIaUsoi užlaiką geram atoviuje pilvą, Jukna*, inkktUH ir 
grobtu, filrdcH plakimo, .kraujo cirkulavimo. Nuga-Tono yru labai /f// 
protingaH gydymu* nuo nuailpnetu nervu ir abfdno sunaikinimo //// 
kūno. Kodftl ? Todll kad jie yra nutaikyti 1A aįtoniu brartigiu, yifl 
a vėl kati) dundančiu audčtlniu vaUtu, rekomenduotu Ir nurundytu Mlib 
1 _ \ _ 
FoRforą-mala tun del Krnujo ir Nervu.
jog Jo tuAtinafle re^ulnrlAkai. Atgnivin tnkfttus^ įtvarą jaukui 
-iiodinlaa ntmntna. Niera daugiau* ga’zu ir nuputimu, niera «mir- 

" a « Ze** • ■ m a a w « >>*« ■ W / _    

o^titąL ginrą gruomulavlmą. tvlrtua nervu* ir kietą pastiprintą miegą.
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imant vnlRtua dėl C

< 1 f
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*

tokiu kaip bfęgnn apetitas, nc^ruomulnvimaft viduriu, ghzal
mntizmo, ‘nkauemni galvon, noumlgin, Htokns energijom, nunilpne- 
jlmriH nervu ir noualčjimas mirguoti, paeina nuo atoku nervu W 
pnjlegOB, skinto vnndcniuoto krnujo ir neužtektinion clrkulncijou ų;

Kąžnn daliu* kūno ir kožna jo veikme remiame ant nervu nnjicgo
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Arti Bostono, pakraszczinosia mariu miestelei likos užlieti per nepaprasta pasikelim
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mariu, kokio gyventojai neregėjo nuo 1898 meto, 
dėjimą ne kaip galima, apraszyti.
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Paveikslas geriau iszaiszkina tenaitini pa

prolingHH rydyrnm nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo //Z 
Kodėl? Todėl kad jie yrn nutaikyti U a♦ taniu brmigiu, ujh

n v c ik 11 ii) uununncm bikiciibiu vhiwvu, rvKornrnuiuiu u nu 1 u«>uy vU 
per gargingun Gydytojui Yrn jie ypatingai maistingi | Gelčių ir y/ZJ^LS 
FoRforg-maistun del Krnujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda fryvybę jnknornH, pnstlprln grobus tclp, /Mffiį 
jog Je tuktinasc re'zulnrUktii. Atgnivin ink&tusi iftvnrn laukui 
-podinlas ntmnt/is. Niera daugiaun gazu ir suputimu, n k? r a amir- 
inčio kvapo nr apvilkto lietuvio! Nuga-Tone duos JUms Rtebuklingq. 
aM;itų, ginrą gruomulnvlmf), tvirtus nervu* ir kietą pastiprintą miegą. 

jvdga-Tone sustiprlR kraujo ir jMigorina cirkulavimo jo, priduos raudo*

fil

4 ildte

'f 7 
da

iy

į

numo veidui ir žlhumu akiem* t Nuga-Tonc pačiam tvlrtuo, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar

. Sudėti jie yra parankiam pundo) ei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
na be jokio neparanukumo. Bandyk juos* Rekomenduosi visiems

Atsivertė priess smert, ba ka- 
talikysta jiai geriausia 

patiko!

Buvo draugiszkas susii’htki-
Nebuvo koks pokylis

iszpustoję žodžio reikszmo- 
tik rimtas prakilniu žmo-

Isz Lietuvos
daromu paprotę voHtu. Sudėti jie yra parankiam pundclei. Yra apvilkti cukrum, prtimno 
akon| ir vartuoti gulom n be jokio neparanukumo. Bandyk juo*L Rckomcnduoai vieloms 
nava protclem*. .

MUSU ABSOLIUTI Ak A GVARANCIJA: PreW Nu»a-Tonc yrit viena. ($1.00) doleris 
už bonkutę. Kožna bonkutę talpina devynio* dešimtys (90) plllulu, arba vieno JJ**}^* 

užganedintaa pa- 
i pinigus. Negauto

n it V lt piVlrVIvlllSl > ' j _ .... •• •

MUSU ĄB^OLIUTiAKA GVARANCIJA: Preka Nu<a-Tone yra vienas _(|I-OO_> dohris 
gydymo. Gnlite pirkti Acšet bonkutns, arba AeMvs menesiua gydymo ui penktus ($5.00) 
doleriUM. Imk Nuga-Tons per d vide i Imt (20) dienu Ir jeigu ne busi už^anedintaB pa
sekmių. nugrąžink bonkuta ir piltus, o mei urnai sugrąžisime jusu [ * 
prapuldyti vieną centą. ,Mes imame riziką.

PRIS1USK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KŪPONA.
National Laboratory, L. 23—587 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji t įdedu Stonais $................... ir meldslu pridusti tnan ....
Nutfa-Tone.

khiinku ” 
likos tukfjtancziu, o 
glausiu — 20 tukst.

Kas gali atsitikti?

gales būti lygi kelio- 
jau dau- jeigu 

rąžtaiimes ūmai .ugrąifaime ju»u

— Naujas ministeriu kabine
tas kuri patvirtino prezidentas 
Spaliu 7 d., sudarytas szoje su
dėtyje. Ministoris pinninim 
kas, finansų ir prekybos ir p ra 
monos ministoris — inž. E> Gal 
vanauskas.i 
ministoris —

Klausy
mas, kas gali atsitikti,11, y. ar 
latviai, estu padedami, ir lietu 
vini instengs kolczakininkus 
apgalėti? Mums rodos, kad jei
gu ju butu ir 50 tukst.; tiii -taip 
pat dar butu galima lengvai ap 
galėti, nes ‘jie, kaip ir bolszevi- 
kai,.negali ir neras• žmonėse nei 
pritarimo, nei paramos. Bet 

gali būti nelengva,', juo la
biau, kad tuo tarpu dar nežino
ma, kaip laikysis lenkai. Daly
kas toks, kad lenkai su Deni ki
nu, t. y. tais paežiais kolszaki - 
įlinkais yra padaro snfarVi, be 
to jie žūt but nori pagrobti Lie 
tu va. 
tuva, 
versti be bolszoviku, 
dar viduje su vokiecziais kol- 
czakininkais? Butu tai tie
si oe judosiszkas darbas, ir nore 
tume manyti, kad lygi to len
kai nenupuls.

bonkut
mfts.
< c 

je?’ 
niu, kunigijos, Suvienytu Vals
tijų Senatorių su žmonomis su
sirinkimėlis.
po buvo patogi motoriszke; ku
ri kur tik pasisukdavo atkreip
davo i n save visu 
akis.
liku vyskupas, jo rubai, jo kry
žius ir žiedas atkreipė in ji vi
su doma. Motoriszke pertrau
ke linksma kalba, ir prisiarti
nusi prie vyskupo, su pagarba, 
priklaupusi pabueziavo jo žie- 

Mandagus svecziu szneku- 
cziavimas buvo visiems 
mis, gi kuomet ta puoszni 
nia prabilo: “ 
recziau jusu palaiminimo 
kūpąs net nustebo.

“Taip, vaikeli; tik asz nema 
niau, kad tamsta esi katalike.

‘iIsztikro, Ekscelencija 
su katalike, tik 
seru vienuolyne, 
jimas buvo taip prakilnus, 
vienuoliu intekme taip szventa 
jog ir dabar tebepildau tolus ju 
patarimus. ”

“Ar tamista kuomet nors in- 
sigilinai in ta tikėjimą, 
sukelia tiek prakilniu jaus
mu?” tarė vyskupas.

“Taip Ekscelencija 
ruju,” 
nia, “ 
substancyacijos” (esybes per
mainos,) ir nepajiegu jos per
galėti.”

“Bet, tamista vis-gi gerbia
te kataliku Bažnyczia, nors jo
sios tarnuose, kaip matau.

“Taip!” ji atsako. ° 
sados pasveikinu vyskupą ka
me tik sutikusi, jianasziai kaip 
pasveikinau jumis; ir, Eksce
lencija, asz kalbu tris kart1 kas
dien maldele, kuria seserys va
dina “Vieszpaties Angelas?’ 
Ji man labai patinka. Man ro
dos, kad tuomi ir baigiasi ma
no maldingumas.”

Vyskupas isZrodo nustebės, 
bet duodamas^ palaiminima ta- 

“Noliauk, dhkrele, kalbeju 
si ta malda ir tavo kliutvs truk 
danezios tikėti isznyks.”

Gražiai ir maloniai linktelė
jusi ponia prasiszalino, o vys
kupas maste kaip sunku* yra 
turtingam, patogiam,, bei drau
gi sakam — žodžiu, kaip sunku 
pasaulingam žmogui visa szir- 
dimi Dievui tarnauti. Vienok 
jis iholdesi už ta’ponia ir daž
nai susieidavo su jia po tam.

’ Metai bego. v Ji apsirgo ir il
gai negijo. Dievo valanda isz 
ihusze ir atlyginimas už ta ma
ža pagarba'bei ož tris syk kas
dien “Vieszpaties Angelas” 
kalboj ima turėjo jau invykti. 
Malones valandoje ji iszgirdo 
Dievo baisa.
niga, kadpaaiszkintu jai tike ji 
ma', kuri ji taip ilgai < neptlpa-i 

Ji mite didžiausiojo Diė

Pastarųjų tar-

žingeidžias
Netikėtai pasirodo kata

Užsieniu reikalu 
A. Voldemaras. 

Vidaus reikalu'ministoris — 
d-ras E. Draugelis. Švietimo 
ministoris ir žemes ūkio ir vals 
tybes turtu ministerijos valdy
tojas — agr. J. Tūbelis.'
singumo ministoris — L. Nore i 

Kraszto apsaugos minis-

Tci-

*» Vardas Ir pavardė

Gatvė ir numcrU

Miestas Valstija

da.

kova n u
No ■Atralkuok! Biikiii buvo 
bosas. Ncrcik kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, 
in k raju,
raszykite ant adreso;
Nossokoffs* I nternattonal 

Barber School, 
1202 Fenn Ave.

kad ir Važuosl
Apie daugiaus

Pittsburgh, I’m

REIKALINtiA— Dideliu dirbtuve rei
kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 
szlebiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinlu, apatlnu andaroku, tie:k>g in na
mus. Raszykite o gausite sempeliua 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. (adv)

ka.
terijos valdytojas ir laikinai ei 
nas vyriausiojo kariuomenes 
vado pareigas — pulk. P. Ijiatu 
kas, jo padėjėjas — A. Merkis. 
Susisiekimo ministoris —- inž. 
V. Czarneckis. ’ ° ”

— Nauja mobilizacija Ne
trukus szaukiami bus visi Lie
tuvos piliecziai, gimusieji 1896 
1899 ir 1900 m.

Ka darys latviai ir lietuviai? 
Latviai jau pradėjo tikru, su 
kara vokiecziu rusais kolczaki- 
ninkais. Rygos frunte eina1 ka
ras pilna ta žodžio prasme^ da
lyvaujant artilerijai. Lietuvoj 
kiekviena valanda taip pat ga 
Ii prasidėti musziai, nes koleza 
kininkai su vokiecziais užima 
musu valdžios instaigos, užpul 
dineja kareivius, atiminėja isz 
ju ginklus ir t, t.
jau paskelbta.visoj .Lietuvoj,

Kiek kolczakininku yra? 
Apie tai eiina visokiu kalbu. 
Vieni sako — tik keletas tuks
taneziu, kiti tvirtina — bus ju 
ir lygi 50 tukst. Teisybe, turbūt 
bus viduryj. Vokiecziu valdžia, 
seimo atstovu užpulta ir pri
spirta, priesz keletą dienu pra- 
nesze, kad Kursze ir Lietuvoj 
vokiecziu kareiviu skaiezius ne 
siekia 20s tukst.; Reikia matyti, 
kad tai buvo pasakyta teisybe. 

Į Dalis tu kareiviu, kad ir nedi
dele, sugryžo arba sugrysz in 
Vokietija.

Y
1

tk? For'1
■
$

Ar nesiversz jie in Lie- 
kada Lietuviai b'us 

kariauti

L?*Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvusia Bakturns Karlumcnejc. 
GYDO VISOKIAS LIGAS

> Priima ligonius lig 10 valanda rytęi 
; 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakarę 
] Telefonai—Bell 359 R.
S113 E, Coal St. Shenandoah į

pri- lį’
!?

malo- 
po- 

, no 
:vys

Stebėtina siuvama yla.— Su azltn yla 
ezeverykus,savo 

josios vyras 
buk myli pasiutiszkai p. Gunt- 
heriene, o kad meile Scovillie- 
nes vyro jiai yra “verta” 10 
tukstaneziu doleriu 
reikalavo nuo savo prieszinin- 
kes tiek piningu.

Jeigu Scovilliene kupeziavo- 
ja meile savo vyro, kaipo tavo- 
ra, kuri galima pirkti ar par
duoti tam, kuris už tai užmokė
tu daugiau, tai ne yra verta ap 
laikyti deszimts centu paszka- 
davones.

Tokie skundai veda moteres
J

C < verta
todėl pa-

Ekscelencija,
4 4

> y
, ne

mok inausi so- 
Teinii aukle- 

ir

kuris

Butu tai tie-
i to

Jį
I - -------------------------------

galima taisyt ezeverykus, plcszkcs, 
inaiszus ir 1.1. Siuva drueziai ir gerai, 
greit kaip maszina. Preke su 20 mastu 
sziaucziszko siūlo, 2 adatas ir instruk
cijas tiktai §1. 7 ylos už $5. Satisfak
cija gvarantyta. Ordcruokltc tuojaus. 
Reikalautame agentu. National' Sales 
Co. Dpt. 131. Sta. D. Box 90. New York.

___________________ ---------------------------------------i------------ --- -—o-,...----------------------------------------------------

Apdaromo Senas Knygas. Jeigu 
turite senas malda-knyges, prlsiuskitc 
in rędyste “‘Saules” aut apdarymo nes 
nauju no greitai palosite nusipirkti. 
Siuskite ir kitokias knygas apdaryti, 
iics knygos b up Ijrangjos, o kitu visai 
gal negalėsite gauti. Apdaryta knygą 
llgiaus užsilaiko, kas parodo jog skai
tytojas Jiaja myli ir guodoja ir pats 
yra mylėtojas skaitymo. (tf.

II ui! u teiH'd— o II—

I

:>■—Ife I — I I ■! II — U — A 

Žmogue kasosi galvą, į
Kasjmasi pasidaro papro- ’

Bet jis |

kad palengvint niežėjimą.

Mfe.

nW

. .1 ja?.n n,cetl* ir

čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi ncjučionis.

visi kiti tą žiną.
Vyrai ir moteris kenčia■i k-2

X .... r- -
' ..an-\( 6 xr ) ncs n’czcjtmą galima

. ... 7 lengvai prašalinti. Neims
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,

IS SS
aivos visas pleiskanas.

X ii M niežėjimą nuo pleiskanų,
o kenčia bereikalingai, 
nes t
lengvai prašalinti. NebusSuvienyti Valstijai kariaus 

Kinuosia in
Te i p prana- 

Ed ward as
Orion ta-

liszkos Ligos Universitete ( 
laike

t 4

su Japonija
szimts metu.

profesoris
Williams, pirmsedis
szauje

de-

Ža
li fornia, laike apkalbėjimo 
Shantungo atidavimu 
joj nuo Kinu.
utarties Angliję padare slapu

)-

zi- 
Isz

Japoni-
Laike darinio«l 

<3 
sutaiką su Francije ant apv 
gimo Kinu ka ir padare be 
nios kitu vieszpatyscziu. 
to pasidarys didelis nesuprati
mas Europoje ir atejs prie di
deles kares o
priversti ejti Kinams i n pagini 
ha.

Atejteje visko galima tikėtis 
nes sziandien sviete tokis neuž- 
ganed imas, 
vieszpatystes nežino ko 
Žodžiu, tik ras. pasiutimas 
ėjo ant žmogiszkos veisles.

Suv. Valst. bus

jog ne žmonis, ne 
nori.v uz-

Milijardicris

kili budu.

Rockc-

Rockefeller i s, 
norints sukrauna milijonus1 per 
pakėlimą prekių ant gazolino 
ir karusi no, bet nesidžiaugė isz 
savo populariszkumo, tai da
bar nori apsaldyt žmonis k i to r 

Sztai vein paauka^
vo mili jonus ant moksliszku 
fykslu, kurie daug gero atnesze 
žmoni m. Ann dienu paaukavo 
250 milijonus doleriu,
felleris insteige Institutą Iszti- 
rinejimo Gyduolių;
mokyti profesorei be perstosi
mo jieszko budo palengvinimo 
ligosią del sergnncziu.
- Prie k tam Rockefelloris pa
aukavo 6 milijonus del Rush 
Medical Institute, 23 milijonus 
del University of Chicago, Ge
neral Educational Commission 
60 milijonu ir t. t. Rockefelle- 
rio turtą nuskaito ant vieno bi
lijono doleriu ir daugiau.
1 » m 1

kuriame

Negalima stebėtis, jog Mek
sike vieazpatanje nuolatines re 

nes te- 
žemiszkos

voliucijos ir anarkijo,
nais žmonis ne turi

Visa konia žemesavas ties»

prie didesnio nemoraliszkumo 
nes apie vyra mažai
bilo tik iszgaut tukstanezius 
nuo savo auku* 
dasi ir su vyrais,

runiuasi >

Tas pats de- 
.ievos skun

džia kitus vyrus už paveržima 
ios, bet isztik- 

meiie
meiles savo paez 
rujų kupoziavoja josios 
bile tik ant to papebiyt.

— noriuts jau nuo“Nauja”
senei investa mada pradėjo už- 

Sztai mo
terėles ir patogios paneles pra
dėjo neszioti turkiszkas... kc1- 
nes, arba rusiszkai \adinnmus 
“sza ra varus” 
kos pradėjo neszioti.
“naujausia”
Paryžiaus, o isztikniju isz Per
sijos.

stoti terp moterių.

kurias amerikon 
Toji 

mudu pueina isz

Paryžiuje toji mada jau 
pasirodo ir moteres nesdoje 
tuosius szaravanis ant ulycziu 
ir namuosia prie darbo,

Negana to, Paryžiuje p ist v 
de labai plonos szlebes lyg ’ *c.- 
liu kurios, uždęngineje tiktai 
puse krutinės ir viena peti-. 
— Paryžaitos po karei ne-texo 
proto, o amerikonkos seka pas 
kui. — Geriau kad apsirėdytu 
in Jevos paveda tai 
nekasztuotu.

fe

---------------- ■■

Mokykloje.

re:

nors tiek

Hei!’ Petruk!

, isztik- 
atsake szypsodama po- 

tiktai užkliuvau už tran-

Karo stovis

> f
Asz vi-

Vieszpaties Angelas.

LIETU VISZK AS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c,. o tuojaus gausite knyga 
per pacztii. Adresavokite: >

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

* . ! ' f *— |------------ ■'* »----------
GERIAUSIA su kuria džiaugsis

per visa nu?ta, yra Jai- 
krasztis “Saule”. Skai
tyk jaja ir džiaugsis mo 

tyna, tėvas, sesuo, brolis ir prietelis.
Pr|ok tam
» Ą • •

ip

DOVANA

a 'įd

įvykstančių nou pleiskanų.
..............................K U F F . .

panaikins viltis niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. J 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- | 
nų atsinaujinimo. r

RUFFLES yriai maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 1 
Ji , nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ! 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. ■
*. JuslaiĄiekinjnkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 1

Aft. RiČhT^R ė’tb., 326.330 Broadway, NewYorfc’«*-***•* *
1 ------j---- " • ~ " 11 1 . —r———————

1 nų atsinaujinimo.

! Ji , nesugadins nei jautriausios odos.
i RUFFLES, jei turite pleiskanų.
| , Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę.’ Mes taipgi 

r markėmis, ar money order, kurjuos siųskite šiuoadresu: lJkrKK - “U*““Jft* ’ “»““ '

Jus negalite apsieiti be

Tilo budu “koleza

Tiktai $3.00 ant meto, 
gaus Puiku Kdlendork

W. D. BOCZKOWSKI—COMPANY 
Malianoy City, Tu.

Sveikata Brangesne už Piningus——
Kada privalote kreiptis pas specialistą? Tada kada jau buvote gydomi 

per kitus daktarus jr pcbuvote iszgydyti — arba jeigu sergate ir da ne 
buvote pas joki daktara, nelaukite bet atsilankykite in mano ofisą ant 
rodos, pasikalbc&ite savo kalboje. Privalote paisot! apie savo sveikata.
Daktaras D. Wasserman per daug metu ingyjo stebėtina . pasisekima 

gydimo ligas vyru, ųiotcru ir vaiku. Jisai peržiuręs jus dykai ir duos 
gera rodą. Atsismaukite in jo ofisą o duos jumis patarimu kas-Iink Juso

Darak toris:—
Kiek yra gyventoju Rosijojb? 

Nežinia,;ponas profesoriau, 
T)el: ko nežbiia ? * .
— Del to, jog ne žinai kiek 

pakaria, kiek suszaudo ir kiek 
in Siberije iszsiunczia.

Musu vaikai,
— Tetuk! Tas musu darak- 

toris yra labai geras. — Priesz 
kėlės dienas prižadėjo del mus 
jog kaip gerai mokysimės, tai 
mums padarys dideli džiaugs
mą. • > :

—• Na ir ka^ ar padar,e?
— U-gi padare, 

sirgOt'
vakar ap-

Vieszpaties Angelas

Ji pakvietė ku

žino:
vo meilėje, mirė laiminga kata
likes mirtim. t i

Ir dabai norėtu:
|

— In kur pasirengiai?,
•— In1 szormenis!
— Kas numirė? • 
m— Ugi miino uo^zve.

— Tai tu brolau^lkijikiligįis!

<■» »«»<►<»»*■
4

lakstantis Naktų

■ «m» — <i efei fe* <•* o. fefe <fe» fe» o «•*>

ARABAS ZEOS ISTORIJOS

In trumpa laika, vienos san- 
; vaitos, iszsiuntem daugybe szi- 

Khygu in visas szalis 
Amerikos, ir visi kurio aplhiko 
szita 
mumis padekavones.

. tu szalis

Puiki Knyga prisiuntė
1 d

Pulko apdaryta AudėkUnuiis
Is2hnargihtals Ylrgzals^ Di
dumus Knygos (}% x V14 coliu. 
<4 fe, Sk 1 Wil A » . i _ .150 Paveiksiu

Dt-

704* Puslapiu

Juos greit parsiduoda todėl 
nelaukyte ilgai bet prisiuskyte 
mums $2 o Kiiyga bus jumis tuo- 
jaiiS iszslusta. Mes užmokame 
niisiuntimo kasztpB, M®8 tikrai 
gvarantinam kad 
patiks. . I

W. D. BOCZKOWSKI-CO^ < 
Malianoy and A Streęt, '

MAHANOY CITY, PA. I

"A1 ■' - t '

ISTORINES KNYGOS
. ; ,!U   ..n...................................... i nifei            
- - ■ , - ■■ . rj r ■ .... - -T.- . - Į.n....... S—... .......... Į------------------------------ - ------------------- 1------------r- ---------- '■■■■ -----------------

ir

I

juinis

r Ail

A ♦

th

'. ;'1 T < u ' 1 'V ■ » ■' . ‘ ’ • * . t .
■ ~ , į _ Iii1 " ’' *

No.l — I’arižiftUfl Niiskureljs; Ingrabanas, 324 puu. 6x9 col. dyd. Pleke 50c 
No.2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu Preke 35c
No,3 —‘ Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaite^ 214 pus. 0x9 col.d. Preke 25o

, , /L. A __ — * — . ~ Jt • L,

No-4 — Apie kupesiaus Hunu Jurgi; Kapitoną Tunika, 10Š pus. Preke 25c

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

W. bl BOCZKOW3KKCO., Mhh. and A Si.,’ Mdtanoy Gty, F».
t , • c ,. j d / * si, Pi • u

Į Į

V ?

J >

i

Ilgos. Tukstancziai kurie buvo neiszgydomi, gryžio prie sveikatos per 
I naudojlma mano naujausio ir geriausio elektrikos aparatus, kaipo tai 
r “Vibratos** ir “Wall Plate” High Frequency” Static Machine” ir X-Ray.

Asz taipgi naudoju naujausias gyduoles ir vaistus del gydimu. Asz aplai- 
kiau geriausia pasekme kroniszkuose ir kraujo ilguose. Skaitykite: Szita 
gazieta jumis vertos turi $2, jeigu atheszito su savim in mano ofisą ir 
imsite mano speęlaliszka gidyma. Nepamirszkitc ka duodu rodą dykai ir 
egzaminaVojų dykais 
pacijontu.

Atsilankusiejl persikanuos per daugybe dėkingu

Dr. WASSERMAN
; l/Telefonas, Spruce 17<m.

kUGSBJ!fM’C M-

1335 ARCH STREET.
PHILADELPHIA, PA.

’ ' Valandos r 10 lig 12,’ 2'lig 5, « Hg R. 
Nedelloiuls ir Szvcuczluos 10 lig 2 :00

T

PAVOGTA $800
rMT*rsmrwn<!^

A

ISZ KUPARO.
r-Jl T y 7 Ąy I j . d* ' Ąt ■> w 

bo JĮ i'.

J •' 
‘A

<
i! i ......... L

Tokias miujienas skaitome kožna Siena gazietuose. Kodėl esate loki neatsar
gus sir savo sunkei uždirbtais pinfhgais? Geriausias jr atsargiausias būdas 
neszioti savo pinigus yra saitam s^ecigliszkam plninglszkam dirže, vadinamas 
“Invisible” (nematomas). Diržas yra druczel padirbtas ir vlgadnas nesziotis 
prie kūno; 'turi skirias del popieriau ir sidabrinu piningu. Rogulariszka preke 
tiktai $1.00-arba 7 diržui už/$5. Tit kurie mano yažuoti in kraju privalo viena 
tuojaus nusipirkti. Gvarantytii” Ne laukite bet iszkirpkitc szl apgarsinlma ir 
pri^ittskit6\l)opierini‘doleri^HU‘sav<>)adresu o tuojaus gausite:

,NRW Y0RK«,>N. Y.
,u

ii II

Ti^ kuria mano yažuoti in kraju privalo viena 
Gvarantytli* laukite bet iszkirpkitc szl apgarsinlma ir

I

NATIONAL SAKES CO. 39114 *ta, D. Box 90.
f ... ■. - Į ri- - - ir" į — r i • -~h~" r~ 4' “T l’S"'" * —11 11 ■ -    —

AR SERGATE RHEUMATIZMUP
Jeigu sergate RheumaHxmu o Janis Jokios gyduolčs ne gelbčjo parsltraukU URSUS 

QYDUOLES NUO RHEUMA^Tl^MCX (gerti). Prėkė už , **
UKSUS LIN1MENTAS NUO RH EU M ATIZMO, (tepti) Prčkč . 
UKSUS KRAUJQ VA LYTOJ AS, sustiprina nusllpiiKą kraują. 
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOMS, užaugina stiprius plaukus.

^URSUS SKILytNIS B1TER1S, reguliuoja ir pravalo vidurius.
URSUS MOTERIMS RK0ULIATOR1US, Moterų draugas nelaimėje. Preke..

i .Y.... ... J_________ . .
kuriame rasite daug naudingo Kkaitymfe apie žmogaus kunąt sveikatą, jo iygasir pagelbą.

s ne 
bonką ..xa ....SI.50 

....$1.00 

....$1.50 
Prtki...... ,...$1,50

Prtkč..................$1.00
$1.50

PrH'L..

Męs siunčiame koibmn ant pareik alavinio iniuų didelį Katfdiofcą Naminių Gyduolių

, , URSUS REMEDY © 
P160 N. WELLS ST DEP. B CHICAGO, ILL.
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TĖVAS KAPUOSE*. ’ 
-4------

Naszlaites vestuves. Ateianki- 
mas motinos- isa kapu. Pa^ 

motes persergejimas.

vestuves 
met yra liūdnos, 
isztekedama 
bet nesant tėvelio, 
broliu,

Naszhiites visuo- 
Nors kartais 

ir sutinka laime, 
ne motinėlės 

nei seselių, nėra su
kuom pasikalbėti, atsisveikinti 
pasidalyti linksmybe ir nuliu-

AZrtlti berilo nor’clieuas ir min
tis, užmirsz<| pdterelius įr vi;-

■-1-- - Ir- - - ny- ’ ■* ' į —į- — L w — * U—f, ■

REKONSTRUKCIJOS DAR- 
. , BO SUTRAUKA.

T

d imi®
Tankiai kapuose 

szirdiš;
verkia te

norėtu 
atsikelti ir pa-

vu ir motinu 
nors 5’alandele 
žiūrėti, kaip stos priesz altorių 
ju vaikai.

Vienas tėvas, kuris labai my 
Įėjo savo vaikus, bet anksti bu
vo numiręs, sziaip skundėsi 
Dievui, gulėdamas kapuose:

— Leisk mano, Dieve, o Die 
ve brangiausias, nors valandė
lė atsikelti, nueiti pas savo na
mus, tik trupueziuka, pažiūrėti 
ir asz vėl tuoj sugrysziu in ka-

!.... Leisk, Dieve, asz ten

už vyro
Juk asz tėvas, 

ar nenu- 
ar dali visa ati-

kad

atėjau 
Ir e me 

kad leistu ir moti-

>

pažvelgęs

pus
kaip žaibas nulėksiu, o kad ne, 
tai tegu saulute mane paima ir 
nnnesza, troksztu nors žvilgte
rėti in savo dukrele, 
iszeinanczia!
szi rd i es man sopa: 
skriaudė kas,
davė, kuria asz paskyriau!....

Dievas per Panos Marijos už 
tarima susimylėjo ant varg- 
szo tėvo ir leido vestuvėse jo 
dukters dalyvauti....

Kita svki vėl viena naszlaite V
nuėjo pas paežius dangaus v-ar 
tus ir stovėjo nuliudusi, kol 
kas nors dangaus duris atida- 
rys.

Gabaus atsidarė dangaus du 
ris, iszejo Dievas ir paklausė 
naszlaites:

— Ko, naszlaite, nori, 
ežia stovi 1

Ji galva linkterėjus, atsake: 
Vieszpato Dieve 

in vestuves praszyti! 
maldauti, 
nole.

Dievas, maloniai 
iu mergina, atsake:

-- Ne pats, eisiu, jie.motuujr 
le leisiu! Gryszk ant žemes, 
daryk vestuves.
tau laime ir gera ateiti.

Bet tankiai vargsze duszele 
pagryszta ant žemes, kad per- 
sergeti gyvuosius ir nuraminti 
juos, nelaimėje esanezius.

Karta atsitiko taip, 
puošė gulėjo motina, o 
mes verke ir vargo szeszetas 
jos vaikucziu; tas ju verksmas 

kapu mieganezin 
Naktyje kapuose gu- 

, girdi, verkia

Grvszk ant žemes
Asz duosiu

kad ka_
ant že-

girdi
o kiti ir-gi 

(mat netoli kapai

sieme. obelimi lobai blogai klo- 
' Tiese liesas rankytes 

prie savo mamytes ir glaudėsi 
verkdami Jau katyczmi apliii 
kui jia. , t

Apsiverkė motina žiūrėdami 
in savo vargszus niažyczius 
Tuojaus iszvire valgyt pakure 
pecziujai, iszprause visus, isz 
szukavo galvutes, pamokint 
poterėlius, pavalgydino, pakto 
jo patalėlius, sziltai apklėsti 
ir užmigdino. 
savo 
tu Dvasia szventa 
atleistu.
pamotes,-pabudino jia ir prabi 
lo:

Sztai asz ežia stoviu! At 
ėjau isz kapu savo sąžine 
budinti! ' 
pasigailėk man,o vai k u I 
gu taip elgsiesi ir to Ii aus, 
pamatysi pati, bus tau blogai!.

Palenkė galva ir kaip szeszi 
lis iszslinko isz grinezios.

Lauke sukaukė szunos....
Pamote pakėlus galva 

ir isz persi gaudimo nebegali 
žodžio isztarti, o ežia vėl, tary 
turn, nuo menesio

jos}

sziltai
Pasimeldė uf 

vyra, kad jam Dievas dm 
ir jo kaltu:' 

Galu-*gnlo nuėjo prie

pa-

; r < * 

i \ .1

Vajstijos Departnumtjm prg- 
nesza^ ka<J JbgęHSluyi jps Val
džia tariami siusĮį midija in..^u- 
yienytas Vaidijas, teptirtb ko> 
mprcijiiuuif^, financiuiust,ženp 
dirbystęa iy mokslo dalykus; u# 
megzti artimesnius, z ryszivi^u-mogsH .ai'timosRuiK /1
StiyipiLYtomis Valstijomis tgip 
pat, ĮkaJ iszgapti.Jsz, Ajptwtaos 
siriddaito .kreditą gvarantUQt
ja ntt , Jugo-^J u vijos pin iggs^tta
paskolą: pagolbpti iszsiyy^timn 
ir paskola, pagelbsti; isz^ivysti1- 
mu .-ir atsįstątymn tos.s^ąliesi.;

riepurtpientas tąip-pat > pra* 
nosza,Jcad * gavo, jnfoiwiciju, 
jog tfis didele^ Igivu statymo 
instaigos bus užvestos Pgruoso, 
Viena isz. ju bus po Amerikos

, 'Ožmona, turėk szirdi, priežiūra, kita po Anglijos
.Jei- treezitvpo Italijos.
tai

žiu r
n

nuo menesio nusileidi 
szviesus spindulys pas pamote: 
lova, kuri dar labiau persigan 
do....

Tuomi spinduliuTuomi spinduliu tai buv< 
Panele Marija, kuri atsistojus 
pas lova ruseziai pasakė:

—r Atmink szios nakties pi 
sergejima, permainyk savo szii 
d i ir būda!
nyk, daugiau asz tau 
kosiu!.... *

Pranyko vėl viskas kaip ne 
Nakties tamsybe ap 

siautė visa žeme, 
džiuje kauke kaip padūko.

Mat, nelaimingos motinos di 
szia gryžo in szaltus kapus 
kad vėl

v

Atmink, perinai 
nepasa

1
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A nti J^ijike^inn' ^įsiriuko 
f K vieijtyįzvikub

I Grąžo v sau pasielgė, .

‘i f 1 (

l

f I; IritVimp^zviku;
• • «

t r .. i /U 1

Gere po Hieki ir valgė,-.
• TerpVsyoc^it' 9taiiMd<> gali-

y, jotas,
.. k

? ;l,i pjrta niažiplta,prikibo; .
, Kaip prie kokio IhidylUo.
lCad; buvo'ii* mažas bet stiprus,

i '< • t• ' | ‘ / U 1 > H ’ ? J*

r%.. $torgs Jtampota$
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buvę.
Szunos so

m
atsigulti, kaip buvt 

prižadėjus.

prikėlė isz 
motina, 
lodama motina 
mažiausias vaikas, 
skundžiasi 
buvo.)

Tai girdėdama, ar gali moti
na ramiai ilsėtis kapuose, nors 
ir po žemėmis?

Vargsze motina pabudo^ bet 
negalėdama iszeiti isz kapo, 
eme maldauti szvenez. Paneles 
Marijos: 

"* ■■

Marija!
auginai kudyki, Tu žinai, koks 
yra motinos už vaikus sopulys! 
Ana verkia mano 
skriaudžiami!.... 
nuo savo
kad man leistu juos aplankyti! 
Pasigailėk manes ir mano vai- 

ueziu, lygi saulėtekio vel‘ sū
ry sziu adgal in savo kapa 

tik leisk man 
sius vaikelius anžiureti!....

Taip kalbėdama pakele gra
bo virszu, grabas atsivožė, smil 
tis in szalis nubyrėjo if motina 
iszejo....

Ėjo ir vis tekina bego, kol at 
bego pas si 
siart inus prie 
rožes auganezios po langais, 
pažino sena griuszia, pažino 
yartai ir patys atsidarė ir pra
dėjo, pasakoti apie vaiku 
gus. * „

Liejo in vidų, žiuri, jos vai
kueziai suszale, iszbadeje, pus
nuogi, ne užmigti nebe

Mažasis jia pažino 
szliaužti prie jos artyn, kiti isz 
sigande sznibždejosi: 
mama! ’ ’

Bet tuojaus 
siprato ir ? 

£aYo badavo ir

iszeiti

Panele

BUVO BUM, BUVO BUS.

- 1^1-111^-1 .f |J ,|I Mj*-i— ■"* ■ ' 11 '‘Į* ■" '-"'"Į .!■ *— «•—"i * «*«*- " paaillil* « »'«!.<!!!!

ADMIROLAS BRADLEY FISKE.
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Giežiausioji
Tu buvai motina, Tu

vaikueziai
Tszpraszyk 

mielinusiojo Sunaus,

Pranas Age pamylėjo, 
Ir jia vesti prižadėjo, 
Ijukscnuo laiko sznekucziavo, 
Ir paskui apsipaeziavo, 

Buvo bum, buvo bus, 
Nauja pora tuojau bus. 

Kol nevede vaiksztinėjo, 
Labai saldžiai vis kalbėjo: 
Dažnai puote paszokino, 
Meilej gyvent priketino. 

Buvo bum, buvo bus, 
Neaiszkumu kokiu bus.

Praej menuo vienas kitas, 
Gyvenimas jau kas-kitas, 
Tarsi alų susenėjo, 
Jau nei szoko, nei kalbėjo.

Buvo bum, buvo bus, 
Suseneti laikas.bus.

Q kad metai, kiti, pragyveno 
Tarsi visai jie suseno;
Labai retai sznekucziavo 
Ir tai reikalais nesavo.

Buvo bum, buvo bus, 
Ir pasenti laikas bus.

Jau ir veidai suraukszleti
Jau ir meile ir tingėti;
Jau kūkalis malonesnis, 
Neg pirma glaudamesnis.

Buvo bum, buvo bus, 
Juk ir mirti laikas bus.

• Kiekviena jaunas-tyvuliuoja.
Szokineja ir myluoja, 
Q pasenęs jik dejuoja, 
Apie mirti airijanuoja.

Buvo bum, buvo bus, 
Keikus mirti, nieks ne bus.

»J. V. Kovas.

y

y
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mano
savo 

mieliau-
y

avo butą. Motina pri 
namu, pažino jia 

po 
griuszia,

var-

* tr 
yoai i.

ir ome

< 6 nuima

prie mamos ap- 
pradėjo pasakoti

.1

$
►

ui

f
(l i

/■'>

i* a
X j .

i <<

4

J
Vi-

<
/

h,z<
i j,

»

V

v! 4 įkjK i

NAUJAS ISZRA1HMAS l’l^UKAMS.
Dckavojo Vz milijono žmonių už 

puikus plaukus, o telp g! sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laiko, In 
vieta is'zpuolusiu, atauga tankus plau- 

Inforinacljus dykai.
Raszy-

Drs. lirundzns FosnieHcs.

kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms (automs, 
kito pas:
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Kares Departmentas. C. Y. 
’1 itchcock, Valdžios vilnų ikz- 
lalintojo pagelbininkas prane- 

, ;za, kad valdžios vilnų viukzas 
lafdhvinejimas atsibus Bosto- 
ie, Lapkr. 10 11, 12 ir 13 d.

Grudu Korporacija prane- 
za, kad 3 siuntiniai kondensuo 
o pieno skyriumi kūdikiams 
isztuoniu szaliu
Europoje bus iszvežti szi mene- 
•i isz Now Yorko in Koaterda- 
na ir Hamburgu.
dek i a 1,500 tonu, ir yra siun-

Vidurinėje

Siuntiniai

Kaip nutveye. galijotu in sa- 
/ vo nagus,

Pormusze ant aslos,
Net suluže pceziaus kojos, 

Mat ilgos buvo,
Tai su kojoin , net in pecziu 

’ pakliuvo.
Nereikėjo užkabyt /mažiuką, 
Ba mažiukas padaro sztuka.
Netikėjo niekas, jog mažiu

kai tai padarys, 
Toki galijotu pataisys.
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Cnpltol Stock $125,000.00 
Surplus & Prufltfi $400,000.00 

... — *
Mokame antra procentą ant 

auditu piningu. Procentą, pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos nlene- 
suose, nepaisant ar atncszat 
parodyt knygute ar no.

Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryto lig 12 vai.

BANK
MAHAHOY

CITY

Rear Admiral Bradl.eat a Fiske.
! IbV ROCMVVOOD.

Užmetineje kares mijiisteriui, buk 
amerikoniszkos flotos Skundas daejo lyg prezidentui 
nui, kuris viską žadėjo užtirineti.

apsileido parengime
Wilso-j

l
It BALL. Prezidentas
P. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. 15. FERGUSON, Kasiems.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.
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■ziami Korporacijos Amerikos 
Pasznl pos Ad m i n i straci ja i E u- 
i’opos Vaikus Szolpti, kuri neT 
'Onai Herberto Hooverio suor- 
^amzuptg, kad tęsti ant tolinusl«/

maitinimaiEuropoje k ud ik i u 
kuris buvo Amerikos Valdžios 
oradetas sziais metais, kol 
jiems bus sugražinta 
sveikata.. ,

inetais, 
normale

PERMATOMAS DALYKAS

Filiboniu miestelyje, g 
zisįeins žinomas Gydytojus Ble 

Buvo žmogus doras, 
prisznekus; bet savo amatu, ar 
lai mažai jis ji tesuprato Ar 
kitaip kaip nenorėjo juom isz* 

užsiimti 
arba

kionis.

yveno

ikimai-sažintezkai 
nes jo gydomi ligoniai 
visai nepasveikdavo; arba nu
nirdavo. Tos visos 
kės žmonos buvo net insibau- 
ine, kad ir kuris susirgdavo, 
tai bijodavosi szauktis Gydy
toja Blekioni. 
kito gydytojo 
stendavosi iszvengti visai 
dytojo.

Syki atsitiko 
ežiam Blekioniui. Susirgo sun- 

Pasiszaukia jis savo mo 
tere ir sako: .

— Asz pats paraszysiu 
cepta”, .

kiai.

apielin-

susirgdavo

Jei negaudavo 
isz kitur, tai 

gy-

susirgti ir pa-

i ‘,‘re- 
pasiusk ka nors invais- 

tine, tegul man parnesz gyduo
lių.

Jo moteris staigai paszoko:
— At jau žioplas esi arka?... 

Ji s a n t» šąvo': pa ties pa r asz y to 
izin1 inmo Yimi/l/Ji VILIS*recepto” inms naudoti 

tus. Juk žinai, kad nei vienas 
ligonis neiszsigijo tavo nuro- 

Tas tai Per-dintais. vaistais.
matoma.

sakai ?

J. V. Kovas.
——r—»■• — —-
Ne mato atmainas.

— Ąsz nokonc^i^ mokjntu 
'moterių!.,.. .

— Ir tai tu Joneli
Nugi ir asz pabaigiau augsztes 
ne mokykla.

— Ar sziteip?
to. . . Asz nematau ant tavęs 

įMeimia jokio mokslingumo!

Tai kas isz

# * 

■ * *

Kęliosia vietosią Tllhojuja, 
Likos atrasta anarkistu gauja

Norėjo valdžia sugriauti 
Visus iszpjauti, , ,

Szirdeles tik ir triuksznms 
buvo,

Kaip Dcdes.Samo vyrai pri- 
<-,i, > buvo,
Kaip sztuvina daleido, 

Anarkistai bėgti pasileido, 
Nekuriu pasislėpė kaip žiur- 

kuozei,
Drebėdami nub baimes dik- i » czoi.

Ant ulyczios kaukazines, 
Buvo puikios musztines, 
Mat ten veseilo atsibuvo, 

Tai peilei ir biles* darbo buvo.
" Kraujus’ teikėjo,1 

Makoles braszkeio.
Kad nobutu dėdės pribuvia 

Kusžin kas butu bu via.;
Tiejei tuojaus paredka padare 

Poszt'ukus in koza nuvarė,
Nakvynių puikia turėjo, 

Už kuria brangei užmokėjo.
Tai vis gerai, 

Tikrai lietuviszkui.

r

*

Iii Bostoną vienas isz angli
niu pribuvo,

Na ir pas vienus žmonis ap
sibuvo, 

Badai merginu ■ jieszkojo, 
Net už doleri byro užl-undino.

Bot <lel savus nesigailėjo^ 
Gere, kiek tik ižgiart galėjo, 
Ant galo iii szante uždare 

Iv negražoi padare.
Ant ryt, žmonis negalėjo du- 

laikyt, 
Norint szalta buvo; turėjo 

langus atidaryt, 
Girtuoklis girtuokliu pasilieka.

■V • • . • k 1' • 1 S 1 b 1

y

Ir visi jin ant juok palieka.
' # t .# ■ ■ . * '

i * ' ‘ 1 , . * ‘ t

r Eiladelfijos sportukai,
Subiednieja vaikinukai,SubiedniejU vaikinukai

Kaip laike kates gerai uždir
binėję,

Tai ir kišzęnipje. keli centai

&

SKAITYKITE “SAULE”

k . 4 f

’ 5 skiynbejo. 
Isz augszto aiit kitu žiurėjo, 
Kaip |iugstXViv kalnierius tu-

O laidu darbaį' sumažėjo,- ; 
-at—__ L A • i _ -1t „Numesti kąlnierius turėjo,
Ir yitorgiuos isz gaĮVu iszga- 

,u ravo,
valgus 
savoj

Ir ne butu’vargp turoja,.
Jeigu uždarbio ne butu pra-

• c g<*ria,
J^ubar merginęs in juosius no 

žiuri,
Ba‘ kiszonius trikzezlus tol: 

Tai inat beibojiai^

r W. Ji■ r^ 4/

Ba turi' mislyti apie

Kaip tai negerai, 
Už tat neturite, 

Kad viską praleidote.
.,-nr-rn—v ■ *i.-u -r.,--it“ - -i — - -7-

Indi jomis iszejo medžiot) ir temina ant kokio tai žvėries ’ 
dtaugaskuri geidže nuszaut. J 

kuris teipi-^t Uitojo ' an4^ me-d^iokles.
Bet Uii ne žvėris tiktai joj

' I***

PERGALES LIUOSYBES 
PASKOLA.

Paskutine ofieiale 
Perga 1 es L i u o s y be s

atskaita 
Paskolos 

parodo, kad Connecticut calsti- 
ja turėjo didžausi pervirszi jai

Sunkus atsakymas.

I DAKTARAS W. BURKE į 
č LIETI VIS }
? 418 W. Market St. Pottsville <

a
Ir a

’iįj
’’

y

svki

paskirtos dalies, už visas vals- buliits kaip tev
tijas ar teritorijas, ir jai buvo kaip vaikas.

— Na 
Suvienytu dos?

— Dede! del ko viena 
sako, jautis, tai vėlei karve, tai 
verszis iždek tu man?

• — Tai matai teip yra, mano 
vaike: Karve, tai kaip motina 

as,

> Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos Iki Iii valanda isz ryto.
1 iki 3 vai popiet. G iki 8 vakare.

o verszis tai Dr. KOLER
•i

I
Pinigyno Departmento pado
vanota istoriszka
Valstjiu vėliava, kuri pleviasa- 
vo ant kapitoliaus laike dides
nes dalies Europos kares.

Sekretorius Glass spalio 29 d 
sziu metu nusiuntė ta vėliava 
G u be mato r i u i I Io I com b u i 

specialiu pasiun- 
pat neszesi 

laiszka kuriamo buvo iszdesty- 
• • «• » 1 a a

Hartforda 
tiniu, kuris taip

J o jautis, praszau dc- 638 Penn Ave. Pittsburgh, P>-

Jautis, mano vaike... jau* 
sakyt i ? 

Matai jautis. . . tai . . . supranti 
tai ne vos tai. . . Jautis

— A ■— ha, o — Ka! ... Jau
*“!asz žinau! . . Tai gal teip kaip

tis. . . . kaip ežia tau pa

Dr. KOLER yra Tleba- 
a tints tarpe Lietuviu da

ktaras Plttsburge. Mo
kinosi Varszavoje, sta- 
dijavb begljo 2< m. la
vai rias Ilgas vyru ir 
motoru, to^cl jas nuo> 
dugnial važinėta. Gydt

i 
iii 
I Į

m tu dede! i
Ml

J

I
AtSl-

Ant kaimo.
Antanas in Marijona, 

szanli vatftletii stt*Vibdru:
— Klarui k!

los Kampanijai, Pinigyno De- ta vandeni ?

ta pilna vėliavos istorija.

Prasidėjus. Pergales Pasko-

partmentas, veikdamas 
su Elliott Woods, Sostines 
veizda, prižadėjo duoti vėliava 
tai valstijai ar teritorijai, kuri 
turės daugiausia užraszu, ir 
tuomet prasidėjo asztri konku
rencija. Connecticut valstijos 
pervirSzis buvo 49.95%. Alas
ka stovėjo'antroje vietoje su 
40.96% ir District of Columbia 
buvo treczia isz eiles su 39.66% 
Isz valstijų Michigan užėmė 
antra vieta, su 35.70% pervir- 
sziaus.

sykiu
už-

užraszu

Ta- vėliava pleviasavo 
Suvienytu Valstijų, 
laike pradiniu ceremonijų-, ko
vo 5 d. 1917; vakaro, kuomet 
Prezidentas kalbėjo Kongresui 

, balan-
1917 m., ir tajp-pat

ant 
sostines

apie karo su Vokietija 
džio 2d., 
sekamose dienose ir vakaruose 
kuomet apskelbimas kares bu
vo svarstomas; kuomet viesze- 
je svetimu szalįu misijos sosti
nėje ir kuomet “Armistice” 
buvo apskelbta Tautiszkame 
Muzejuje.

♦-u-1
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NESITIKKJO JOG JAM PADAltTS 
TIEK SMAGUMO*♦4'

' Siuhcziu szirdinga padekavono už 
teip puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis Ir Viriui Naklii^ Dą tokiu istorijų 
rio esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink
smina diena ir nakti. Kada paeinu isz 
darbo tat tuojaus grlebiuos už knygos, 
nd rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau Jca kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparftigabenau isz redystos 
^Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti
iv skaityti o toros smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba,
Vincas Malalsžka; Sparrows Point? -Md.

jm*

ti.

ne-

Kam tu neszi

Del gyvuliu.
Tai duok ir man atsiger-

KUR BŪNAT

Mano brolis Kranas Subaczis, paei
na isz Vilniaus gub., Traku pav.. Ka
zoku kalino, 
adreso.

Tegul atsiszaukia ant 
(to 91)

B. Subaczius,
417 N. Franklin Ave., 

Alliance, Ohio.

1914Alano draugas Tails Sapalas, 
m., buvo Orient, Ill., dabar girdėjau 
gyvena apie Pitteburg, Jeigu kas žino 
apie ji, malonėkit praneszt.

Teddy B. Šveikauskas,
L. Box 69 Orient, Ill.

(to91)
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FRA8ARGAI Visųe lalszkup o ir 
piningus in IszicisUivo “Satile” reiko

o^Mahanoy^įity, |
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užslnuodlnima kraujo 
Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmo? 
Ilgas tinimo, invalrlas ligas paelnab- 
czlan nuo neezystumo kraujo,
szaukite ypatiszkal, per lalszkns aai 
negydau. Dr. Koler kalba LenkJsskat 
Ir Ruslszkal. [v r
Of įsos valandos: nuo 9 ryte lig I 
vakare. Nedaliomis iki 2-v. popiet 

♦

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS

Kampas Main Jr Centre St. 
‘ SHENANDOAH, FA.

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.
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Didėlis Pardavimas

Už Fabrikus Prekes
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LAIOOOEIjIS, 
roikc užsukti tilt syki in 8 dienas. Pa
darytas druezei’ir grąžei, isz plieniniu 
liiksztu, drūti viduroi Ir gerai užlaiko 
valandas. Yra tai labai parankus laik
rodėlis nes nereiko kožna diena už
sukti tik syki in 8 dienas. Gvarantytas 
ant 20 metu. Niekur negausite geres
nio laikrodėlio prie darbo. Parduoda
mas per kitun už $8.00 ir daugiaus, 
musu preke drauge su .gražiu druezei 
pąauksuolu lencugchu tik , .

brusloto kiszenlje, 
drūtas, 
kuri

. . $0.95

Jagu norite ausisaugotl nuo vagiu ir blogu 
žmonių tai nusipirkite viena isz musu revol
veriu, kuriuos parduodame už numažintas 
prekes.

Revolveris No. 1 yra padirbtas isz geriau
sio1 plieno, vidutlho didumo. 32 ir 38 kalibro 
ant 5 kulku, vertas mažiausia $15.00, musu 
preke tiktai......................................... $12.75

Revolveris No. 2. teip vadinamas kiszeni- 
nis mažo didumo, kuri galima neszfot kad Ir 

padirbtas labai grąžei.
22 kalibro ant G kulku. Vertas $9.00. 
Revolveris No. 3. gero gatunko, pa

dirbtas isz gero plieno, 32 ir 38 kali
bro ant1 5 kulku. Vertas mažiausia $10,. 
Musu preke tiktai .... $7.25 

Prekes ant szitu daigiu yra numažin
tos tik ant trumpo laiko todėl jagu no
rite pasinaudoti isz tos progos tai Uo 
laukite ilgai bet raszyklte ir prislus- 
kite 50c. rankpiningu ir koki daigta 
norite o tuojaus isžslusime: Likusius 
piningus užmokėsite diada gausite ta- 
vorą; Gvarantinam užganedinima arba 
prisiusite visus piningus draugo su

sugražiname piningus. TemyMte jagu kai puikus paauksuotus guzlkus prie 
orderiu tai prisiusime da visiszkai dyt adreso:
mauklbtu. Todėl raszyklte tuojaus anMusu preke dabar * tiktai . . $1.75 
FRAUTICAL aALĘS (JO. 1210 N. IRVING, AVE. Dept.40. CHICAGO. ILL.

j .... . - , .. - - - - ■ - - ■ , - - - - - -

ITA PAGUUIjBjA
> porsidirbitno, pailsimo, sąnariu ir raumonu 

skausmu Strčnoso, yra greitai praSalinamos, vartojant

3

1

Silpnybės? patinančios nuo porsidirbitno, pailsimo, sąnariu ir raumonu 
sustingimo, skausmu Strėnose, yra greitai praSalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
, ,v ?, <(Draugą Reikalo^’

Hoimynos, kurios kąrty'dužinojp jo veikiančia jiogp, daugiaus bo jo jionpsioina. 
Yra tik-vienas Pain-Expclleris ir dėl' jusu apsaugojiind, jis yra paženklintas 
musu ^ifcbkžfenkllu

4a ANCHOR (IKa.ra.t3) ■
t

1

' noimkito. Visoee aptiekobo po 36c. ir <15o. Taipgi gailina gauti pus ifidlrbSjiis :
F. AD. RlCIirUk & CO., 326-330 Broadway, New Y ark

Jolgu’ant pokblio nėra’ vaiz.bHŽcnklio ikdrb, (k! jis nėra terras'irutis tokio
Visose aptiekoso po 36c. ir (too.
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Balius.
Sercdoj, Nov. 26. Susivienijimo Rimo 

Kataliku Kuopos, Balius.
Ketverge, Nov. 27. LaFayctto Klubo 

Dailus.
SubatoJ, Nov. 29. lAFayctte Klubo 

Szokis.

SHENANDOAH, PA.

— Arti Ratzbogo lumbcrjar 
do pakylo ugnis kuri kerszino 
prasiplatinimo ant namu Reil- 
ley ir Kancevicziu ant East 

~ Coal ulvczios. Kcrevliczienc 
matydama pavoju prikėlė savo 
sunu Andriu, 22 metu, kuris už 
lipo ant blokinio stogo basas 
pažiūrėti ar ugnis neužd'*ge 
st ūbos, bet vos dalipstejo stogo 
kryto negyvas, būdamas už- 
musztu nuo elektriko kuris ga
vosi ant stogo nuo nupuolusio 
drato, kuris uželektrikavo visa 
stogą. Williamas Izgoda teip- 
gi aplaike smarku krutuli nuo 
lo paties drato. Turėjo duoti 
žinia in elektriko stoti idant už 
darytu elektriką ir nelaiminga 
Kerevlieziu nuvmti. *

Tamaqua, Pa- t Andrius 
Žiugžda, 56 metu amžiaus, mi
re 5 diena Lapkriezio o laido
tuves atsibuvo 8 diena su baž
nytinėms pamaldoms S. S. Pet
ro ir Povylo lietuviszkoje baž- 
nyežioje. A. a. Andrius Ziugz 
da buvo domus ir malszau-? bu
do žmogus ir geras katalikas, 
gynios Suvalkų guber., Kalva 
rijos pav., Liudvinavo, gmino, 

. ir parapijos, Pabaigų kaimo, 
A įnori ko pergyveno 36 metus, 
dirbdamas visa laika kasvklo- 
sia nuo ko gavo dusuli, po tam 
sirgo szalcziu ir ant galo gavo 
uždegimą plaucziu nuo ko mi
rė. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
draugystes. Velionis paliko 
motore ir viena broli Juozą 
Žiugžda New Philadelpbijoj ir 
daug giminiu po visa Amerika. 
Nuo pats pribuvimo isz Lietu
vos buvo skaitytojam ‘‘Sau
les” ir geru pažinstamu ižda- 
veju. Lai silsysi amžinam at
silsi senas gyventojas Andrius.

Dubois, Pa. — Czionais Lie
tuviai gerui laikosi politikoje 
ir visame. Ne seniai atvvko 
ir paėmė vieta Vargoninko 
P—nas. J. V. Kovas, seniau il
ga laika vargoninkaves Water
bury, Conn., kurs sutaisė cho
rą isz vaiku, mergaieziu ir su- 
suaugusiu, dar tokio gero var
goninko DuBoisiecziai ne turė
jo.

Parapijos reikalai gerai sto
vi. Musu Klebonas, Gcrb. 
Kun. M. J. LĮjbonas, yra myli
mas per savo parapijomis už 
savo darbsztuma del geroves 
Lietuviu. Tik tiems gal ne 
patinkti kurie iszauge isz tikė
jimo ir žmoniszkumo. Czio
nais mainos toippat sustojo isz 
priežasties mainieriu straiko< 
ir dar ne žinia kada pradės 
dirbti.

— Nuo pirmos dienos Rugsė
jo, sz. m., P—nas, J. G. Bogdo- 
nas, visiems žinomas kaipo 
Juozas Bagdžiimas, atidarė sa-

- i • • 1 ii 

nes ne bijo nes asz ant no vie
no czionaitinio žmogaus jokio 
kerszto neturiu, o kas man tie
siai pavydi tai tegul sau svei
kas eina kur jam gerinus patin 
ka. Toks žmogus kurs man 
neužtiki, tai gerinus tegul eina 
pas ta kuriam jis gerinus gal 
užsitikėt tiems kurie užeis isz 
kalno tariu jiems, Acziu.

Naugatuck, Conn.— Czionais 
Lietuvei ir Union City, gyvena 
sutikimo, rodos vaikai vienos 
motinos, nesiranda jokiu ciei- 
liku, bolszeviku, tiktai visi te- 
vvnainei. Pribuvo czionais ko 
kis (ai rusiszkas raudonasis vi
sa taji pakaju suardyt, ba isz 
Czikagos ir pradėjo organiza- 
vot “komunistus.” Tam tvks- 
le atsibuvo prakalbos, pasikvie 
te koki ten kalbėtoju isz New 
Yorko kuris pradėjo girti pade 
jima Rosi joj (tai ko po szimts 
nogiu nepasilko Rosijoj naudo
tis isz tuju linksmybių?) Tasai 
kalbėtojas yra apie keturi n pė
du dydžio, plaukai 24 coliu il
gio, barzdele kaip szejietis ir 
iszrodo ant laukinio afrikono. 
Jeigu in kur atsibaladotu, tai 
tegul žmonis tojo “milžino” 
apsisaugoję. Dabar cicilikai, 
bolszevikai ir kiti, patis nežino 
kuom jie yra ir pradėjo kriksz- 
tytis ant kokiu tai “komunis
tu” ar “kiaulistu” — ‘Ersz- 
kietis. ’ ’

Sioux City, Iowa.— Kokis 
tai perlorius isz Czikagos pri
buvo in czionais parduodamas 
žmonims britvas, o dienos laike 
ejdavo per stubas ir moterė
lėms siutino kokias tai stebuk
lingas gyduoles. Viena pirko 
tuju gyduolių ir vos neužsitru- 
cino. Nuneszus pas aptiekori 
taisės gyduoles, aptiekoris per 
žiurėjo ir pasakė, jog juosia 
randasi anadijos ir kitokiu tru- 
ciznu. Jeigu butu daugiau su 
naudojus tuju gyduolių, tai bu
tu senei nukeliavus pas Abrao
mą. Apsisaugokites tokiu 
agentėliu, kurie jus ant kožno 
žingsnio geidže apgaut ir pri- 
skubyt jum mirti.

KUR_?_UNA?
Pajieszko isz Lietuvos. — 

Kur buna mano brolis Vladys- 
lovas Kvedaras kuris paeina 
isz Kauno guber., Panevėžio 
apskr. Joniszkelio miestelio, 
jau 8 metai kaip gyvena Ame
rike o pirmiau gyveno Phila- 
delfijoi o dabar nežinau kur 
buna. Meldžiu atsiszaukti 
tuojaus paežiam arba jaigu 
kas apie jin žino tegul man 
pranesza. ' (to 93)

Lithuania. ’ .
Veikenczioji Armija, 2 kUopa, 

Joniszkelio batalijono,'
Feltfebelhii Antanui Kvederuij 

Dauguvos Frantas.

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS

Į "W r W -W»-r V W F** WW

Kaip rodos daro puiku bizni.

/[UOKAI.
Ne žinąs.

Labai drąsu žvda Abroma 
apsudyjo ant pakorimo už me
timą bombų. Žydas ne bijojo 
smerties. Ka daryt, kaip ka
bot, tai kabot!

— Ar gal ka sau vėlini 
priesz smerti — paklauso po 
kartuvėm audžia.

— Te i p vėlinu. Noretau 
būti pravdslatinu.

— Ka ? Ar nori būti pravos- 
launu ?

Tas tamistai nieko ne gel
bės, ne nuo smert ne iszliuo- 
suos.

— Tiek to, asz noriu būti 
p ra vos 1 aunu.

Negalėjo atsakyti. Veda 
pas popa ir Abromas likosi 
pravoslaunu.

— Na-gi, pasakykie Abro- 
mai, del ko tu norėjai būti pra
voslaunu ?

— Mat asz pamislinau, jog 
jau jeigu turiu kaboti, tai kam 
turi kaboti davadnas žvdas 
ant kartuvių, tegu vėlu k kabo 
maskolius bolszevikas.

Mariu maudyne.
Szmuila:— As mislinu, kad 

silke yra sveikiausiu valgiu....
— Kodėl Szmuilu teip m iš

tini?
— Ba jam kas diena mario- 

sia maudosi...

Resturačijoi.
— Tas žmogus, ka prie ano 

stalo sėdi, tai kada važiavo in 
szliuba likosi aresztavotu.

— Tai virūti ne kurie žmo
nis turi tame gilinki.

ANT PARDAVIMO.

Farma 200 akieriu. Geri bu- 
dinkai. 2 tvartai. Gera gas- 
padoryste. 100 akeriu iszdirb- 
ta o resztas miszkai. Per far
ma bėga upele kurioje randasi 
žuviu. 2 miles nuo miesto. 
Visai arti marketo. Preke 
$2,000. Kvicziu yra užsėta 18 
akieriu, Rugiu 26 akieriu, do- 
biliu 20 akieriu. Kas norėtu 
pirkti gali atvažiuoti, pamaty
ti; (to 93)

Frank Chojnacki,
Box 236 Luther, Mich.

..II - I . , I, ......................... -  -

DAKTARAS NAMUOSE 
------ \

Ka tik iszejo isz spaudos nauja 
knyga Daktaras Namuose. Kny 
gutei telpa visokios žoles su ap
rašymu visokiu žolių, szaknu, 
žįjuil ir 1.1, ir nuo kokiu Jigii 
yr4i< vartojamos, su lotįnUz- 
kais užvardijimais, . teip l<ad 
kiekvienas gales jias gauti bile 
aptiekoje. Teipgi ir geru pata
rimu, visokiu slaptybių ir sii 
daugeliu receptu. Tokia kny
gute vertėtu būti naudinga 
kožnam .o ypacz moterims.

1 J »lJ ,h1 A _________ .

“SAULES” KALENDOMS 
ANT 1920 METO.

1. Kalendoriniai užraszai ant 1920 
meto.

2. Eros. ; 7*
3. Pcrkelimos Szvcntcs.
4. Keturi motai lallco .
5. Naujos dienos szviesos instaty-
mas. ....

G. Užtemimai ant 1920 moto.
7. Amerikonlazkos Szvcntcs.
8. Tolumas europiniu miestu isz 
New Yorko,;

9. Pasninkai 1920 motft .
10. Skaitlis gyventoju.
11. Skirtumas laiko.
12. Lietuvos Dydcjl Kuning. Ir ka

raliai.
13. Pirmutinis prezidentas llctuvlsz- 

kos rcpubUkos.
14. Velykos dc! kožno moto nuo 1801 

lyg 2000.
15. Mencsel su szventuju vardais; 

Atmaina oro ir permainos menu
lio —- Juokai.

16. Pasveikinimas ir vclinimai nuo 
Taradalkos.

17. Stebuklingi ricszutal.
18. Raudonasis' Žibintuvas.
19. Pasiszventlmas gero draugo.
20. Dvyleku žodžiu teisybes.
21. Kaip Jokūbas loszo kaži ras su 

velniu už duszla.
22. Ka darotęi darote patis del saves
23. Prakeikti (szokykai.
24. Rūta
25. Aszuros motinos.
2G. Nubausta mergina.
27. Skarbai ant pliko kalno.
28. Szvcntas Jurgis ir griausmas.
29. Reikalingos žinutes del atojtios 

del kožno. ■
30. Ka ženklina 50 bilijonu doleriu.
31. Svarbiausi atsitikimai karojo.
32. Vardai visokiu žolių, szaknu, la

peliu ir t. t. — lictuvlszkai ang- 
llszkai ir lotynlszkai.

33. Stebėtinas miestas Now Yorkas.
31. Lckiojimas oru 1919 meto
35w Privalo tik moteris, monologas.
36. Pavėlavimo apgailėjimas.
37. Nusiminimas
38. Perspėjo.
39. OJ liūdna, liūdna.
40. Mažas skirtumas.
41. Be apetito.
42. Paparczio žiedas.
43. Kvaili žmonjs.
44. Pasaka apie lobininka» ir netur

tėli.
45. Naujos Mikailos Sabbos kara

lienes Prnnaszystes. (Visas apra- 
szimas patalpintas kalendorije.)

4G. Naujas žcmlapis svieto.
47. Perspejiipas oro ant kožno meto.
48. Kataltogas knygų
49. Apgarsinimai biznierių.
50. Priedas Mažas kiszeninis kalen- 

dorelis ir sieninis kalendoris su 
raudonoms szvėntems.

Prisiiinsdąiiu savo prenume
rata, ncužmirszkite brangus 
skaitytojai,, jog prenumerata 
dabar yra 3 doleriai ant meto.

Kada .kalendoriui bus. su
sinti ir apipjaustyti, pradėsim 
tuo iszsiuntinet. Todėl pasku
binkite su prisiunthnu prenu
meratos, nes žinote, ‘ jogiszian- 
dion iždavysta laikraszczio 
daug kasztupje, o jum .tris do
leriai ant viso meto kaip nieko 
už kuriuos turite daug srpggu- 
mo.

Dabar laikas užraszyti U8au 
le” del sav6 gyminiu, ir .pažins 
tarnu Lietuvoje. Koki džiaugs- *1 « >1 4
ma apturės; jeigu 4 4 Saulė ’f pa 
įeis isz AmoHko. Gimiiios už ,r
tai jus lairriijiš ir džiaugsis ne- 
iszpasakythiUb 7 Neužmirsžki- 
te apie tiidsius vargszus ir 
nuszluostysite, jiems aszarqs

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.45 vertes knygų už $1.00

No. 1. “Porlžlnus Nnskurolis” Ir “In« 
grnbnims” 324 puslapiu, G per 9 coliu 
didumo..................................Preke 50c.
No. 2. “Kuningo Pnalaptl^.f^tn Meti
ką" Ir “Pakaruoklis" ....220, puslapiu. 
Szitos knygos preke yra ................35c.

No.». “Auksintai Peiliai0 ir “Dvynos 
Karalaites" Ir “Apisaka apie (Ūdos 
Sargo Sunu ir Dukteri" 214 dileliu 
puslapiu ..........a......„.........^reke 85c.

No. 4. 13 Istorijų “AphOĮmbVcztaus 
tanu Jurgi" “Apie Kapitoną Tunika ir 

Jo Denczika Jeronika0 “Vargingas 
Uyvenimas ir Smertls" “Javrtrovns ir 
jo Kliūtis“ “(taidžio Pamokslas“ 
“Apie Nebūtus Baigtus“ “Tris Pamo
kinimai“ “Apie Žmogų, Velnią ir Dun
duli“ “Tris Raiczliis“ “Duszla Paku- 
tavojenczla Liepoje“ “Apie Ncszvaru“ 
“Apie labai dideli Szelmi“ “Sidabro 
Stikline arba sakyk visada teisybe“ 
108 dideliu puslapiu ........  Preke 25c.
Visas knygas sudėti in viena pasidaro 
net 86G dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prisiimkite $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nbs 
mažai ju turimo.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.45 
bot jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virsz-minctaš knygas per paczta, mes 
užmokame ■ nusiustlmo kasztus. Visos 
istorijos yra labai puikios Ir užiman- 
czlos ir tikrai gvarantinam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi giara prOgd pirkti 
už pigia prekia. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas Imtis prie sktiaymo. 
Prisiuskite popierini doleri ir adresa- 
voklte szltelp: W. D. Boczkowski-Co.

Mahuuoy City, Fa.

SVEIKATA

EXTRA DOVANAI

Kiekvienam Įsisiusimo pakeli teatri
niu piningu isz kuriu gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti didžturti teipgi 
iliustruota kataloga gęylau&Lu laikro
džiu ir visokiu nauju iszfaqimu, kas 
prisius mums 15c. del rtpmbkcjiinui 
siuntinio kasztus. Raszykite tuojaus.

PRACTICAL SALES ČO.
1219 N. Irving Ave. Dept. 17. Chicago.

Siuncziu Piningus in visas dtli|s svieto 
Parduodu Szipkortes in visur kur tik 
galinta. Siuncziu visokius daiktus in 
Lietuva ir- kitas szalis. Raszykite ant 
szito adreso:. . %.

J. G. BOGDEN,
BANKER BUU’ ' 

Cor. Loj|g &<Main DuBois; Fa. 
-------------------- ū-r-n---- I------------

Naujas Lietuvlsskas Graboriut

I
> Kuzis Rėklaitis

516 W. SPRUCE ST.

W. TRASKA&AS
LIETUVISZKAS GItAlIOHIUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS M Ali A NO Y CITY, PA.

'4 '

GUINAN
MAHANOY CITY, PA. ir MT. CARMEL, PA.

KNYGA SVEIKATA TURĖTU 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO

, LIETUV1OI
Musų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja Šitą didelės vertės knygą Sveikatą skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikus. Kny. 
ga Sveikata turi 339 puslapius ir kelis Šimtus viso
kių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja #2K.oo

JI m o ka I suraiyti ii viso pasaulio Turi 158 
puslapius. Graliais audimo apdaruose lik $1.00

• PnnlnptyH OsartlnlnlcM ir nuka
limas kortų su dadijimų visokių Štukų, juokų ir 
Šposų. Puslapių 30. Kaštuoja tiktai -............ 25 c.

Metropol 1 ton 
grojamoji ir kalba
moji malina. Groja 
visokius rekordus. 
Idant apkainuoti Šią 
grojamą maliną, rei
kia girdėti jos puikų, 
grypą, smagų ir tyrą 
balsą, o tik tąsyk kož- 
nas sutiks ant to, kad 
yra tai geriausias ins
trumentas už teip pi-

KAINA $12.50
Siųsdami pinigus adresuokite:

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILI

Banka kuri jums geriausia patarnauja 
yra tai banka kuri privalote .sau paskirti 
Jtlso banka yra banKa in kuri dedate savo piningus.

Merchants Banking Trust Co. banka visada yra pasiren
gia jumis patarnauti.

Yra tai banka apie kuri kožnas mistiną, kada jiems reikia 
pirkti namus. Yra tai banka kuri duos jumis rodą kur 
geriausia investyti pinigus arba paskolinti jumis pinigu 
del nupirkimo namo. Yra tai banka kuri prigelbsta žmo
guj biznije. Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo 
iszpildymuj juso testamento, administratorių juso turto 
arba apiekunais ant paliktu vaiku.
Yra tai banka in kuri privalote dėti savo pinigus. Visada 
yra pasirenge jumis patarnauti ir su noru duos jumis 
gera rodą kas-link bankinu reikalu arba atidarys jumis 
paezedžiu skyrių kur juso pinigai atnesz procentą.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
- MAHANOY CITY, PA.

' ' -DLKEKTQR1A1—
D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pree. D. F. Gtiinan, Trea«.
J. H. Garruhnn, A noruty W.F. Rynkewicz A. Daniscwic* M. Oa-vula

P. C. Fenton T. G. Hoimby

Žinomas per 25 metus ir Valdžios pnžiunmas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pinui 

J taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS |"LIETIJVĄ~Į i
> ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiamo kreiptis pas:
l lenrv L Schnitzer State Bank




