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ISZ AMERIKOS Anglekasiu kamisije da svars
to anglekasiu reikalavimus. 
New York.— Anglekasiu ka

JAPONAI NESIRGO ANT INFLU ENZOS.
I

W. !>. HOCZKOWHKI, Preu. A Mjr. 
F. W. IIOCZKOW8KI, Editor

ISZ ROSI JOS LIETUVOS IR 
LENKIJOJ*.

ft 32 METAS
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Lietuviszka bažnycze Szv. Jo- misije, kuri suvažiavo taikin
tis su kompanijoms, ne nutarė 
nieko svarbio ir da vis eina.

pa> — Laiko ve-jginezai apie reikalavima ang- ' 
kasiu ir pakėlimu inokestios

no sudege laike velykiniu 
pamaldų.

Coal Dale,
. lykiniu į

Bzvento Jono bažnyczioje apie ant G0 procento daugiau.
7 valanda isz isz ryto užsidegė 
altorius. Bažnyczioje buvo 
prigrūsta žmonių

pamaldų lietuviszkoje lokasi

Subkomitetas susirinko teip 
gi apkalbėti anglekasiu reika- 
ll. • « . 1 a . 1 » « ' r.

Daugeliuosia miestuosia kie 
pabrango nog 50 

centu lyg 3 doleriu, isz ko duo- 
kompanijos 
anglekaseis

Bažnyczioje
kurie mal-' lavimus ir kitus dalykus, 

szei iszejo isz bažnyczios. Pa
kol ugnagesiai pribuvo 
vidinis bažnyczios radosi liep
snoje ir norints dirbo i ., 
bet ugnies neinvvike ir bažny- j ketina sutikti su 

’ į pa- mps pusiau.

visas tos anglis

sunkei, dasi suprast, jog
neinvvike 

tele visa sudege.
darė bledes ant 20 tukstaneziu 
doleriu.

Dubeltavos szventes.
Washington. D. C. — Vely- 

kita szvente tu- 
Memorial Day” arba 

nuirusiu

Ugnis

okos prat*jo,
Mme

Padabinimas nuirusiu ka
pus, kuri pripuola szimet Ne
dėliojo 3
kati toji szvente pripuola Ne
dėliojo, todėl oficialiszkai ją
ją szvens panedelije. Ket-

1 Gegužio (May.) O

panedelije.
virto Džiulajaus pripuola teip 

kuri . apvaiksz- 
panedelije 

dvi dienas.
Baisus darbas tėvo.

Charlottesville, Va. — G. C. 
savžudinsta 

savo

gi Nedėliojo, 
ežios 
szvens

ir teipgi

papilde
III 

dina- 
Nog mirimo jojo pa-

i.
Kenny,
iszdinamituodamas
szmotelius su pagialba 
mito.
ežios, Kenny buvo labai nusi
miniau ir * apgailestavo savo
moterių labai. Pirmiausi* isz- 
vaikes savo septynis vaikus su 
ak menais isz namo, padėjo ke
liolika szmotu dinamito 
grindų, kuriuos uždege ir at-

Po ekspliozijei 
jojo kimo nesurasta ne szmote- 
lio.

Valdže iszduoda po $20,000 
ant dienos užlaikyti 

blaivybia.
Washington D. C. — Užlai- 

kiihas blaivvhes 
•k'

kasztuoje valdžiai 20 tukstan- 
cziu doleriu kas diena.
laika szosziu menesiu, tai yra, 
nog 17 Sausio lyg 
valdže iszdave tris

sigule ant ju.

ant

In

sznipu

30 J u niaus 
milijonus 

ant užlaikimo visokiu 
ir kitokiu agentu idant susek
ti guzutia, kuriu lyg sziai die
nai randasi 
tuju da per mažai. — Brangei 
atsieina uždraudimas žmonim 
ta, ko pageidanje.
Dažtara susiuvo ligoniui szir

di kuri? lyg sziai dienai 
yra gyvu.

Francisco, Cal.
bai svarbia operaciji* 
daktarai French 
susindami Calviniu 
szirdi, kuria perplesze 
nog
]M*CZ1US.

apie 1500 bet ir

San

ligonbuteje

Szeip nieko svarbio da nenu
tarta.
20,000 Kansu anglekasiu 

iszejo ant straiko.
Pa. — Du tuks- 

anglekasiu isz Me
Pittsburg 

tanezei anglekasiu isz 
szimts kasyklų Kansu apskri
ti je sustojo dirbti isz priežas
ties nesutikimo už nauja mo
kesti paskirta per anglinia ka
misije ir kitu priežaseziu.
Daug žmonų aplcidže Ameri

ka, iszveždami milijonus 
doleriu.

New York. — Daugeli žmo
nių apleidže szi laisva sklypą 
ir keliaudami adgal in savo te 
vvnes kur randa didesnia lais- 

neuždraudže iž- 
geros gu- 

Da ug i a use i sz va ž i u o - 
, o kopia kožnas

* *
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Del ko?
liu ir buvo mažai pasiredia

Tai patys galite dasiprasti isz szio paveikslo, 
nedaly vavo laidotuvesia kaip pas mus Amerike.o priek tam

nes vaikszczioje be skrybe-

Nesziojo nužudyto caro 
marszkinius.

Warszawa. — Už tai, 
nesziojo nužudyto, caro
szkinius, tūlas lenku kareivis 

aresztavotas kaipo nu- 
nužd- 

K are i v is sake
marszkinius pir

kad 
mar-

likos
žiūrėtas už dalibavima 
dinimo caro, 
buk tuosius
ko ant licitacijos Ekaterinbur- 
ge, kur caras buvo suszaudy- 
tas. Ant marszkiniu

V ♦

J

kur caras buvo
Ant marszKimu yra 

iszsiuta karaliszka karūna su 
Ii taroms “A. N:” (Aleksan-

su 
niaus.

aplinkinėje .Le-

Artimoje Plocko

Visi rusai gales keliauti in 
Rosije be paszporto.

Washngton, D. C. Rusai, 
geidže apleisti Suv. Val
ga les gryžti namon, su

dedami po prisiega savo tikra 
jravardia ir giminia, lyg 

su savim arti po du szianr laikui apie

via ir niekas
gerti stiklą alaus ir 
zutes.
je darbininkai
szveža
tiikstanczius dckftUi. Mote- 

apleidinejo,
ypatingai naszles.
riu daugiaaše

I). c.
curie 
stijes,

ir gimimą, 
penkiolika 

. u k štai i czi u t u s u - p»i d a v e 
sugryžimo in

savo

ISZ VISU SZALIU

Rūkytojai ta- 
ant 

taba-

Žydiszki priežodžiai apie 
moteres.

Žvdu laikrasztis 
paduoda nekuriuos žydu prie
žodžius apie moteres, o 
sziteip skamba:

— 1 Vėl nes

4 4 Israel 1 1

kurie

“A. N: 
<lra Nikolajevicz.
Lenkai atmusze bolszcviku už- 
klupimus, paymdami 300 in 

nelaisvia. /
Warszawa. — Lenkai turė

jo dideli pasisekimą 
su bolszevikais prie 
upes, kur atmusze 
gai bolszeviku užklupimus pa
imdami tris szimtus bolszevi- 
ku in nelaisve, ketures dideles 
anuotas ir daug kariszko ma- 
terijoto. Raudonieji užklu- 
pineje ant 
Dzvinos, Ijet su maža pasek
me.

5 ?

muszije 
Shicko 

pasekmin-

Raudonieji
Lenku prie upes

musze

< i Auksiniu

Bolszevikai pradėjo muezius 
ant Dauguvos fronto.

Warszawa. *— Bolszevikai 
pradėjo naujus užklupimus 
ant lenku, Dauguvos frante, 

tysklu užejimo ant Vil- 
Bolszevikai pradėjo

užklupimus 
polio artimoje Boresevo, bet 
likos sumusztais. Latvei teip
gi atspyre bolszevikiszkus už
puolimus.
ir Borisovo, Lenkai teipgi at- 

pasekmingai bolszevi- 
k u užklupimus.
Bolszevikai užgriebineja visa 
auksa koki randas namuosa.

Petrogradas. — Bolszevikai 
czionais apgarsino

Per ta ja san
vaitia bolszevikai eina per vi
sus namus darydami krata vi
sur, o kur randa kokį auksa, 
ar tai jiinigais ar brangenybė
mis, tai atima nog visu, o už 
atimta auksa palieka bumasz- 
kas kurios turi maža verte. 
Tokiu budu bolszevikai tikysi 
surinkti daug aukso ir apmo
kėti savo skolas.

žmonis dagirde apie

Sanvaitia”.

toki 
ukaza, pradėjo auksines bran
genybes užkasinet in
O gal daugelis tuju užkastu 
skarbu nesulauks iszkasti ir 
pasiliks žemoje, pakol kiti ne
suras ateitoje,
sziadien nekuriosia vietuosia 
da suranda užkastus skarbus 
paslėptus 1864 mete.
Lietuva geidže padaryti su

taiką o?
Kaunas. — O kad sziadien 

nesiranda ru-
siszku kareiviu, todėl lietuvos 
valdžia geidže pradėti daryti 
aika su bolszevikais.

žemiu.

Moteres turi maityti savo vy
rus, jaigu netinkami yra

, prie darbo.
Moskva. — Pagal naujės šo

viniu tiesas, tai rusiszkos mo
teres turi maityti savo vyrus, 
kūrie/yra netinkami prie dar
bo, irtai p ri w w^xai. ' "*r

Tolinus jaigu moterei 
vyrui nubausta 
saves, tai g 
dzin, o sudus duoda persisiky- 
rima be jokiįt; perklausimo.

Vyrai turinii .18 metu gali 
mergina 16 metu 
kokio nors jie ne 

tikėjimo.
C* 
n

kaip tai da

\ įska tj'*j 

tiktai niekszHH fri/bcfe M-evmnvv 
tr1

— Del bobos nedoros, ir 
smertis neduoda rodos.

— Slaptybia jokia

payma

Brangus r ūkimas tabako 
Vokieti j oi.

Berlinas. —
bako pradėjo labai rugot
valdžios už pabrangimu
ko ir dideliu padotku 'kokius

Nog
a l ūžiausias ciga

ras kasztuoja viena doleri, o
moka po nj(>]< in andaroka.

aplikacijes ant
Rosije.

Badai daugelis žmonių 
važiuoti 

kuriu

o
Tie jei ke

leiviai iszveže su savim suvir- 
szum puse bilijono doleriu, ir tu tautu geidže 

iszvežti, kada Rosije, terp

ki- 
in 

randasi 
moters,

gera
paszpartus ir mokyti vyrai ir moters, nes 

Rosijoi atsidaro gera proga 
del mokytu ir professionalisz- 
ku žmonių.

užliejo ant jo. 
Apri liaus

pirmo

Pa. — Geriausia 
banka 

ir niekas

da tiek ketina 
tik aplaikys 
plauks daugiau laivu.
Inmete in mares sena czeve- 

ryka kuriame radosi 3,000 
doleriu.

G renburg,
patalpinti pinigus in 
kur gules smagei 

juos nepavogs ne kaip kiti tu
ri naudotis tavo sunkei sueze- 
dytus pinigus kaip tai parodo 
sekantis atsitikimas

Nesenei Jurgis Dembinskas 
paslėpė savo suezedytus pini- 
r r 11 s

ILGIS GYVASTIES 
ŽMOGISZKOS.

Už viską gali

veiksi nes: 
gy- 
pa- 

gime 
25

uz vienu paperosu 
deszimts centu 
tams tabako valdže 
sumaiszyti iii tabako 
lapus, dobilus, citrinos žieves
kopūstus ir kitokius lapus.
Prancūzai užėmė kelis vokisz
kus miestus be pasiprieszi- 

nimo.
Fruncuzai
miestus Frank-

ii

Fabrikan-
7 ne v y- 

•k

Kad ir boba miega lovo-
paselino je, tai ne tikėk, vis meilioje.

viszmu

arba 
gyventi terp 

;ali'persikirt tik žo-
Lietuvoje jau

- La
pu d a re

Gelmenui 
kulka

revolverio ir iszlindo per 
Kada ligoni atvežė 

in ligonbuti tai mane kad tuo
jaus mirs, bet daktaras Collin- 
sas su pagialba kitu daktaru, 
paguldė mirsztanti ant stalo ir 
ėmėsi prie darbo. Perpjovė 
krutinę, 
vo trijosia vietosa, szirdi vėla 
indejo in savo vieta, ligonis 
pasveiko ir sziadien jauezesi 
sveiku. Panaszi operacije yra 
tai trecze daktariszkam moks
le. Viena likos padaryta 
New Yorke o kita Bostone ke
liolika metu adgal.
Kapines griūva in kasyklas.

Wilkes-Barre, Pa. — Kapi
nes Plaines pradėjo apsistoti 
in kasiklas kaipo ir tautiszkos 
lenkiszkos kapines Plsmouthe 
kur trisdeszimts grabu su la
vonais galima matyti kyszio- 
jenezius isz žemes su juju kau
lais. Plymoutho toip-gi slenka 
i n kasyklas. Szv. Vincento, aj- 
yisziu kapines likos perkeltos 

Lrifn Tnnin nrA'/inn Iznlnrt

darbo.
iszeme szirdi ir susiu-

Viena likos

kuriuos czedino per dau
geli metu in sena czeveryka 
viso tris tukstanezius doleriu, 
manydama jog seno czevery
ko niekas nekludys ir neims. 
Žmogelis nesirūpino jog pini
gai dings ir miegojo naktimis 
rainei. Bet ana diena An
drius OI viekas, jojo draugas 
kuris buvo ant Kurdo pas ta 
paežiu gaspadinia, nutari* at
lankyti savo tėvynių, 
dainas parodyt 
gains kokius Amerike žmonis 
neszioje czeverykus, 
me viena 
skio su pinigais,

D

lt nore- 
savo drau-

czeveryku pasie-
• czeveryka Dembin- 

bet nežinojo
jog tai jojo draugo bankas.

Kjida laivas artinosi, su 01- 
vicku prie Roterdan.io, virszi- zieznos 
ninkai dare ant laivo krata ir 
užtėmi no Olvicko sena czeve
ryka k u pa re.

tu ilgumo žmogaus iuplauke 
pirmoji* eileje dvi 
Palaikai po tėvu ir doras 
veninius.
žinti ant vaiku, kurie
tame laike, kada tėvas turi 
lig 40 metu amžiaus, mot i nagi 
nedaugiau 35 metus, 
ir ant to reike teminti, 
jei levai yra sveiki, ar ne yra 
linkiu ligai džiovai ir 1.1. Rei
ke ir ant to teminti, katras isz 
jaunumenes kūdikis 
bus, tai to amžis ne yra ilgas 
Katrie žmones turi daug tau
ku, prie tu 
kios ligos limpa.

Reike ir apie tai 
ti, jog darbininkas žmogus, no
rint sunkei dirba, ilgiau 
na, 
kiem

I jO ll( lo 11. -
me vokiszkus

Darmstad/i, Bromą
vok isz k

kareiviai turėjo jszejti.
vietų atsibuvo 

be jokio praliejime

flirtą, I ____ ...f
kitas virtas isz kur

vi že

Uže

Žinoma 
ar tie-

yra ne

g re i ežiuose viso-

ne lųtoirsz-

nėjo JCssena
apleidi-

žudinstas,

seno

.jam, 
dolerius 

czeveryko. 
nemanyda- 

randasi 
oze very ka

gyve- 
negu iszlepinti ir svietisz- 

d ž i a i igsman i atsidavė.
— Turtingi žmones trumpina 

savo nmži isz tinginamo. Gyve 
nimas gerbuvije reikalauje fi- 

proces, o jaigu prie 
gerbūvio tingiuiuje, tai trum
pina sau gyvaste.

Gėrimas asztriu, kaip žino
ma yra didžiausiu 
žmogiszko, sudėjimo,1 tas tai 
trumpina gyvaste žmogaus; 
panaszęi ir rukiWfas tabako

ardytoju

‘ - ruki Mas 
trumpina amžj.; Mažas nau-

Pasakė 
jog turės mokėti 25 
muito ant 
Olvickis nieko 
mas, jog czeveryke 
pinigai, paėmė
isz knparo ir inmete in mares 
drauge su pinigais.

Dembinskas dažinojes, jog 
jojo draugas paėmė 
ka davė telegrama in
darna, aplaikydarnas adgal ži- 

cze ve rykas li

— Kožnas kvailes 
'paežiu aplaikys.
i — Tada meile paeziute, ka 
yra duonute.

Czionais da ir kiloki priežo- 
Ižiai žvdu:

— Greicziau 
pastatysi 
lysi.

patogia vesti 
žiaus

Paczuotas 
gali priimti Varda vyro

O’ 
negu' biedna

ęirta ant kojų 
priso-

grinczia

mimas tuju 
malszei, 
kraujo.

Kada vokiecziai
papili]i nėjo ka-

nuobjauriausias
apipleszinejo k romus ir bjau
rino moteres.
200 kiniszku kareiviu likos 

užmuszta maiszacziuosia. 
Amoi, Kinai. — Du szimtai 

kareiviu likos užmuszta o dau
geli sužeista Ankui 
jo i, kur kilo

Musziai
gyventojai bėga 4n sau- 

Kareiviai del 
gubernatroius 

apsiszaukc 
save vyriausiu vadu ant ka-

— Jeigu vargszo 
dega, tegul i r‘j i s drauge sude-

Tada ne stones, vargu ne
turės.

— Katra boba drasei savo 
vyrui in akis nežiūri, tai kva- 
raba mistiną ir kipsza szirdyje 
turi.

am- 
butu 

poros 
arba

pravarde moteres. Vinezevone 
per kunigą ne yra užtvirtinta 

ne užtvirtinta
• soviatu valdžia. Senovisz- 

pagal bažny- 
netikros ir

ga.

Jeigu prie bobos velnias 
g smert ne-

reiviu.
sesi o g 
gesnes vietas, 
to sukilo, jog
tosios aplinkines

guberni- 
sumiszimas ka- 

sziadien tę

re i vi u.

PALANGOS JURE.

motinėlė

ir tikra, jeigu 
pei
ka vinezevone 
ežios tiesas yra 
praszalintos.

Tie jei k a turi 
turto, negali apturėti

Svar
biausi punktai tosios iszligos 

idant bolszevikai pripa
žintu neprigulmysta Lietuvos 
r jiosios rubežius Vilnų, Kau

no, Grodnaus ir Suvalkų gu- 
beniijosia.
Japonai užėmė Vladyvostoka, 

po 8 valandų musziui.
Vladyvostokas. — Japonai 

užėmė Vladyvostoka po asz- 
tuoniu valandų musziui viso-

užtektinai šia dalysią miesto.
Japoniszka ciesoriszka ve- 

ant visu svar- 
prieszi- biausiu valdiszku namu, o ru-

yra,

jokiu
turtu paliktu per miruses gi- liava plėtoja 
mines. A toj vi u ir 
įlinkai valdžios, turtai gali bu
tu užgriebti per valdžia ant 
savo naudos.

Tokios tai naujos tiesos šo
viniu rusiszkos valdžios.

valdžia

r n

siszka vėliava likos visur nu- 
pleszta Visi virszininkai likos 
nuginkluoti. Daugeli gyvento
ju pasislėpė in kalnus. Per vi
sa Nedelia musziai ėjo

su grano- 
dais ir kitokeis ginklais.

Japonai apgarsino

visuo-
—. šia dalysiu miesto

viatu rusiszkos valdžios
op

pristoję, tai jau ly 
atstoja....
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NAUJAS SIUNTINIS ISZ BRAZILIJOS IN SUV. VALS- 
/ TUES DR. AUGUSTAS ALENCAR.
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visam 
mieste kariszkas tiesas o kat
rie jiases perlauž, bus suszau- 
dytais ant vietos..i

R 
I 
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ATSAKYMAI
iJ. K. ir kitiems Nanticoke, 

Žinios prisiunstos in 
Redakcije kurios yra užsisene- 
jusios daugiau kaip dvi san- 
vaitos, netalpiname, 
prisiunezia žinutes apie mirti 
savo mylemu ypatų kurie yra 
palaidoti daugiau kaip meno- 
sis laiko ir nori kad pa ta Įpin
tu me m in laikraszti. O kur ta- 
inislos buvote su danesziinu 
tuojaus po mirimui ir palaido- 
mui ypatų, ko teip ilgai lauke
le su praneszimu! Ar negalė
jote tuojaus danesztio apie 
atsitikimus, o nelaukti 
menesi, 
nes žinutes isz 
dvi sanvaites.
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Daugeli <

J ure 
Tur dukrelių buri^ 
Vėjui — tėvui liepiant 
Visos szokti turi. 
Lyg skara k u to ta 
Ant žalsvos j upeles, 
Putu pasipuoszia. ’ 
Puldinėja, kelias... 
Tai lenktyneu eina 
Tai prie kranto plakas; 
Tai adgal atszokau 
Bucziuojesi, szuekas.... 
Visos szaunos gritos 
Kaip <)eives linksmutės, 
Tik pravirkszt, iszvyden 
Kauleli Birutes.
Lasz ju aszarelės 
Gelsvu gintarėliu

I

p 
llį

*

r w

mi
(lojimas tabako, nofint žmogui 
kenke, bet not’iek.*

Ilgis gyvatos priguli nuo su- 
czevery- sivaldimo avietiniu džiaugsimi 

ir sunkaus darbo.
gyvatos žmogaus 

, — ar 
daj kas pamatis žmogų 
nuo 200 metu nežino.

Roter-

ri ia, buk senas 
kos inmestas in mares.

Ta igi, czed in imas 
veninio Dembinsko dingo 
kėlės minutas.

VISO ffV-j 
in

Jaigu butu
pinigus in dejas in saugia vie-

*4
S

Ilgis g.
tęstis lig 200 metu

gali 
ka

sima 
Ne se

nei Albanijoje numirė Turkus, 
pravarde 1 žinai l Gadže, pergy- 
venias .160 metli ir paliko su-j/iiAi^vio j.i i vivjuo jai r>cx iifp) i < v v iv i y vincio .1. v v 111 v 11 j. t | Jei 11i\\j r? 11-* 

ta, sziadien butu turėjus savo’virszum 200 anuku* ir pratinu-
5 i ii Ji. < 1 Vii

s ■ - •' '‘ir
Mat ir javus pagailo j dj;

it '*V nr ir nan ž ern n i tai i ii...

visa
Atsinikite, jog senes- 

ka i mėliu kaip 
netalpijisime.

♦ ♦

Gyventi kiauliszkai ir lat- 
riszkai, tai kožnas kvailys pa
taikys, bet dorai gyventi, taį 
vra sztuka. .... . 1

it

ui jj
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SAULE /

y- KAS GIRDĖT ga iletumem tuju niekszu žmo
nių, o nenustotume jnju mylė
ti, vietoje paniekinot.

i

I

1
j
1

I

■H

I#

iE n.

h* i;
f .A1

k b

sf
*

11

J ’piga

fe

r
I1"

r
*11

K..?
M”1

I

Ipl

pj/

*

rii

r®1

-

■

r
-

jį iL'f

h

Del keliolikos buvome pri- 
laikraszti ir

4 f 
versti sulaikyti 
jeigu katrie ne gaus, tai tegul 
nerugoje, nes davėm laiko inva 
les atsilyginti su prenumerata. 
Del keliu da siunsime lyg pa
baigai menesio, nes paskui bu
sime priversti sulaikyti.

koke i s jieje yru. 
dideliu daigiu

Praejta vienas
vi se

petnyczia 
rasztin'irikolis apgarsinp 
šia czikagitiesia laikraszcziuo- 
sia buk pajioszko sau paezia. 
Panedelijė aplirike daugybia 
srroinatu isz visu szaliu ir isz- 
rinko sau viena naszlia su 20 
tukstanezeis doleriu. Utarn ni
ke pribuvo in Nashville ir in 
valanda laiko apsivedė. — Ne
žino ar da toji pora gyvena su 
savim. Amerikonai viską 
daro g

Amerikonai 
re i ta i.

turimeAmerike turime dvejopus 
laikraszczius: Vieni kad žmo
nis maiszyt, o kiti kad nog ju 
apsigint. —

Ogi nieko, tiktai vie- 
“Saule,” kuri 

priguli tarnauja del lictuvisz- 
kos visuomenes.

O ka turi v i šuo-
mene? 
natiniu kaip

Kas stosis atejteje, su Euro
pa, tai tik Dievas žino, 
žiausios tauteles sukylo ir pa- 
sisziause
si turi dabar savo 
biedni žmonelei 
maitvti!

Ma

visi pasiputia. Vi- 
vaiska, o 

turi juosius 
Neužilgio pasida

rys tok is szokis, jog nereika
lingai dings daug nekaltu au- 
ku, o likusio sostai visai su
grius, o žmonis payms valdžia 
in savo rankas ir tada gal bus 
“pakajus žmonims geros 
lios ant žemes?”

va-

Reike gyventi su žmonimis, 
bet nesibovinti su jeis, neper- 
mainyt juosius ant papuosztu 
lėliu, nejieszkoti juose pažin
ties ir prilankumo vienu rožių, 
nes turėti ta persitikrinimą, 
jog toji 
atejteje* isMMs 
puikei.

ta persitikrinimą 
žmonije netolimoje 

•"Vaisi labai

Žmogus kuris tyli ir yra lė
tas, tai nog Dievo 
lotas.

vra numv-
♦ •*

Del keliu 
‘— Meldžemi 
mus apie bažnytinius reikalus 

rugojimais ant 
savo prabaszcziu, kaip ana, 
jog kunigos nedavė k vi teles ir 
apie kitus nesupratimus. Tas 
mus ir visuomena ncapejna 
ir netalpisime.

musu skaitytoju.
neraszvkite in •r

ypatingai su

visuomena

sziam

kaip ana

labai 
apigar-

žmonis,reike mylėti ir pri
gult mylėti, nežiūrint ant to, 

Tai neyra 
mylėti gerus

žmonis, dorus ir tykius; teisin
gus ir dievobaimingus. Dau
giausia reikė niekszus mylėti.,

• m■ i 
ėmėsi antBostono vagai 

naujo budo apipleszinet žmo
ni is. Sztai inoiipi keli kiše
ninei vagis in strytkari* ir ty- 

pini- 
Kada geri

czia iszbarsto smulkius
gus ant grindų.
žmonis pasilenkiu surinkti pi
nigus del tojo, kuris juos no
vos pamote, tada 
krausto kiszenius
siu ir apipleszeineje kiszenius 
czistai.

kiti per- 
pasilenku-

nesirūpina 
savo vaikeliu, 
atejteje liotu-

Jeigu Lietuvei 
apie apszvieta 
tai trumpoje 
viszka tauta dings ir daugybe 

ubagu ] 
tėvai nesirūpina 

apie savo vaikus, teip 
apie senus 
nesirūpins.

Lietuvei

lietuviszku
Kaip dabar

Lyg sziam laikui 
malszu lietuviszkosia 
dosia, rodos kad laimingas vė
jelis, jirapute. Vėl, nėra guzu- 
tes ir byro.

Jeigu kam blogai sekasi ant 
szio svieto,, jauezesi nelaimin
gu, tai tegul bent tuom save 
suramina, jog yra daug tokiu, 
kuriem da blogiau klojas ir da 
yra nelaimingesneis už tave.

prapule. Vėl, nėra

Nesenai

]<u ka
praleidi i nėjo 
kabaretosia.

direktoriai vieno 
banko Saint Louis, sznipinejo 
akyvai ka veike ir kaip pralei- 
dže laika jujn darbininkai, 
Detektivai iszsznipinejo, buk 
vienas kas vakaras vaikszczio- 
jo ant szokiu ir 
smagei
Tiiojaus vaikinas likos prasza- 
lintas nog darbo isz priežasties 
»< L/.oi,,..; i> gyvenimo

peržiureti jojo 
Kitas vėla buvo 

doras isz visu pažiurti, dievo
baimingas, gere tik vandeni ir 
piene ir tankei vaikszeziojo in 
bažnyczia, kuri labai direkto
riai mylėjo ir visame užsitike- 

ntsitiko? Tas die-

paleistuvingo 

knygas.
ir Ii epe

jo. Ir kas 
vuotas, priesz kėlės dienas din- 

' go o su juom ir 30 tukstancziti 
• doleriu isz bunkos.
t

Jeigil mos geriau žmogaus 
J duszia pažintumam, jeigu ati- 
* dengtumem slaptybes josios 
1 gyvenimo, suprastumem 
iintekmes, paveizdu, dreskimu

r
* dengtumem
IT- kiek 

i, 
? klaidu joje meto, purto ir gei- 
dže jiaja, kol jiji stosis teip 
niekai kokia yra, tai mes labaiĮ i

ŽYDAMS PASISEKĖ.
i JF ■ 4„. . .. t,

Ant kiek tenka mumis isz- 
siskaityti link žydu gyvenimo, 
tai randrtme, kad juos visas 
szalis nori nusikratyt juos se
novėje iszgujo ihuk isz 
sioniu^ savo kaikurios vieszpa- 
tijos Europos, ’ jiems ‘nevahia 
buvo npsi^yvėiie didmies- 
cziuose SjBfįskplijos, na ir jbtėa- 
■Vo szalięį įHhvistoves netuue- 
dąmi, Mftszkydamicsi po pa
saulio visas žemos ant laimes 
mokėjo ir moka neprarast sa
vo žydiszkuma (tautybe) bei szildus ir kitus žydus, 
tikyba^ Isz szalininkyst.es 
kilkszčzioiušzkos, žydu skaitlį 
niekas ,- niekur nenadidiuo, o 
vieiiok ju skaitlius 
piažas. Kodėl? Žydas 
vedos, butu nusidėjėlis, žydai kaip tik; ir krinta visose 
poruoti neturėdami szoimyna 
(vaikus) persiskyria jieszkant 
būda, kad turi kiek viena po
ra turėt kad ir tuzinus vaiku. 
Tokiu budu žydu veisle neina- , 
i

randame, kad juos visas

tarp-

■* * , .v-, /

apsi^yvėtie didmies-

Vo sznlięą (Shvistovea neture-
• 4

nepadidjiio
• b f 'i i. ’ W '

mažas.
I 4

'r 
visinr ne

ne

——————---- --- -----——
tai panovale Maskolijos kriksz 
czioniu priturima, ir daryk ka 
be daraus, nes 1 
propoganda skrieja no tiki 
Maskalijos terpsieniuoso, bet 
insiveržt pradeda ir užsieniuos |
J  , , __T_ r v  . - .  ------------ j, , j."j..' ;

spirtos dairytis, bolszevikizmo kakta buvo susiraukusi

“SZTOPAS.”
J -

bolszevikizmo Pasekme naujausio gėrimo pra- 
no tik I minto arielka.

— Va J ezau! Szi rd i! szi rd i! 
Gelbėkit.

<— Kas ten dabar velnias ja 
smaugia?

.................... .... ................................i.......................... ...

DIDELIS. BALTOS, r ftį f

Lietuviu Szv.

Drimbieno atsikėlė nuo ke- 
na kur valstybių valdžios prį-|des pasiraivė ir sudejavo. Jos 

i, kud- 
propagandai kad kelia užkir-llos susivėlė, slebes alkūne pra
tus. - plyszusi, o priekaiszte taukuo

ju pašokėjai* tą ir sujuodusi.
prolaterijnte, voms aptekusi ir daiktai dulkei- 

mato kapitalizmu tik kriksz- mis apaugo.
czioniu turtuoliu rankose o Vyras avėsi kojas, 
tuomi tarpu vargai palyti Rod- stojo ptioszais ir sudejavo.

Pir-Į — Kas yra? — paklauso 
dar bol

tarė vyras.
Pravėrė duris. Jo pati dribso 

Kudios iszsidrai- 
Veidas perbalęs.

ant žemes.
k e ant aslos.

— Prisilakei?
— Va Jėzau! Geubekit! Szir-

Boszevikai ir 
kalbėdami apie

Asla szaszla-

Ji atsi-

k

socializmas, 
ir

di!
5— Gal paduot degtines?

įi — Va Jczuleliau! Nedalai- 
ikvsiu.
Į Jis paszauke gydytoja ir tas' 
tuojau pasiuntė ja in ligonbuti.i

užtaise pompa n*

Tamaqua, Pa.
Petro ir Povylo parapija isz- 
kele dideli balių ant naudos 
bažnyczios kuri buvo apnai
kinta pre ugni. Balius ketino 
atsibūti 7 d. Apriliaus bet li
kos atidėtas ant 21 d. Apri
liaus ir bus laikomas ant Li
berty sales, 
vakaro.'
singa orkestrą. Inžąnga $1.00

Prasidės 7 Vai.
Grajys Boyles gar-

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszejo isz spaudos nauja knyga 
DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
apraszonia visokias vaistiszkos žolės, 
Bzaknis, žiedai, lapai ir t.1. nuo kokiu 
ligų ir kaip vartojama. Su lotiniszkais

Aprfcz to yra

Ligonbutije
i sz p n m p a v o nuodus.

Drimba nuėjo pas.Džima pa
klausti, kas ten tu per degtine.

Degtine! — nusijuokė
Tabokos maltos,

Knygutėje
miaus 
szevikizmas ir komunizmas 
pakast rūpinasi szaknis 
žuazi jos, gyvy bei, 
)U visa biiržuaziszka pajiega 

sza- 
lyse isz .krikszczioniu in ran
kas žyd i jos.

iszskerdimo 
gentijos ir 
kieva ir kitur, nebuvo girdot 
kad bolszcvikai skarde lygiai 
krikszczionis ir žydus, juk 
buržuazu žydu ten vis-gi bu
vo. Jie bolszcvikai isz po žydi- 
jos kamuiidos 
krikszczionis, žydus gi nepaly- 

Jeigu buvo kur pogro- 
’ ’ ton nukento tik 

galingi žy-

bu r-
o tuom' tur

Laiko i nteli- 
buržuazijos apie

vyras.
ji atsake.-- Sergu,

— Ka skauda ?
— Ve ežia, — parode.
Drimba pasienio viedra ir 

nuėjo in skiepą atneszt augliu. 
Sugryžes žiuri in savo iszsive- 
pusia paezia. ' Jo Naste padė
jo sau ant peties ranka ir tarė:

— Baisiai skauda!
— Tu visa, iszgverusi, — at

vyrąs. — Czeverykai

Užimąs. fabokos
užvardtjimaiK taip ka/1 kožnas gali Jos 
gauti bile aptiekojo. Apries t© yra 
daugybe geru pamokinimu, slaptybių 
ir receptu. Tokia knygute yra kožnani 
reikalinga. Preke tik I1JM).

M. ŽUKAITIS,
451 Hudson Ave.

medinio alkoholio, velnio rago 
yvates nuodu v’ ka su

ma iszau ir imu isz kv. liu pi
nigus, rn *— I h 11) ir
Drimba^

Ant galo jis 
iszejo sau. 
go su degtine,

biszki <r \ 
i r>.

reik pasakė

(A.23
Rochester, N. Y.

/ ..........'..... 

FARMOS - FARMOS - ŠARMOS.
Pirkite farmas didžiausioj Lietuviu 
kolonljoi. Czia jau yra nusipirkta su
si r s z, 400 Lietuviu farmas. Niekur nėr 
teip tirsztai Lietuviais apgyventa kaip 
Fountain miesto apelinkeje del to kad 
ežia yra geriausios Žemes, molis su 
juodžcipiu. Asz pardavinėju žemes po 
visa Lietuviu kolonija, 
daug farniu ant pardavimu ' apie 
Scottville, Mich, tas farmas parduodu 
suvis plgei. Reikalaukite fannu kata-

Adresavoktte szitclp
Fountain, Mich.

nusispjovė ir 
Nors jis mate var- 

bet turėjo ir 
džiaugsmą, kad užganėdino sa
vo žmona. — Szliburis.

žeja bet didėja.
Žydai didžiausi

, jisai žydas 
nors auksiniu pasirodo draugu 
krikszczioniu, bet po. jo skver
nu yra pasislėpusi didžiausia 
krikszczioilio neapkanta ir jio 
joib daro koki nors krikszczio- 
niems pasitarnavinia, tai, i ik 
isz pavirszaus, o po skvernu 
turi velnius del krikszczionisz- 
ku gojų bile tartum su ano pa
galba prigriebus krikszczio
niszka ypatingai gojų (prasz- 
cziokeliu.) Žydas, moku nei 
gyvate apsivyniot apie kalbu 
net mokinto intclligento nes 
savo gudruin' apmeldžia teip 
puikei, kad 
greit atsipeikejans 
kame žydo gudrybes bet ne ka 
daryt kad jau žydas 
gonto Smetona buna nugraibęs.

priris., krikszc^ionybes,

vaikai
tėvelius atejtejc

nors augia 
giausia kaimuosia, prie 
darbo papratę nuo mažumėlės, 
bet atvvkia czion in Amerika 
labai greitai nei prie papo 
pripranta prie miestu esanczįu 
ju fabriku, arba 
prie kasikiu.

Miestuosiu kadgi jau 
tumėm yra geriausi toki 
darbe i prie ko pavilioję, 
kad miestu 
uždirba daug bet pragyveni
mas vra du kart 
ne kaip mažesni uos i a 
liuosia.

Dirbami Lietuvei ant farmu 
ne tik kad visokiu 
nesibijo,
prasilavina kaip czionai' žeme 
apdirbineti reikia ir turime to
kiu Lietuviu 
pinigo, patys 
reis, turi būti

dau- 
ukiu

daugiausia

saky- 
už- 
bet 

fabrikuosiu teip

nevidonai krikszczionis

skardo vien

Žydas, moku

brangesnis 
mieste-

intelligentas ne
supranta

bet prie
sužeidimu 

uždarbio

ka nžsidirbia 
liekasi farmo- 
visada pilnai

papratus i o 
isztikro atrny-

visada
grino oro, isz

darbo ir dol<Miws nauda. Ko
dėl nekimba prie 
amato, sunku 
tie....

Ant farmu dirbantis darbi
ninkas yra veikesnis 
iszkvepavimo 
gėrimo czysto be dumbliu van
denio ant farmos darbininkas 
žiūrint mažiau?’uždirbdamas 
kaip fabrikuosią, (norints (la
bas mokeseziai ant farmu yra i5

o mies-

kibai geri) užczėdije daugiau 
pinigo kaip miesezionis nes 
turi mažesnius iszlcidimus, ne- 
plyszta jam tiek drapanų, nes 
tik Nedėlioję rėdosi,
czionis eidamas tik in sztora 
ar iii miestą, jau pasirodo dra
bužiu szventadieniu, tokiu bu
du miesezionis nupleszia tris 
szventadieninius drabužius ne 
kap farmeris viena eilia.

Teipgi galime paminėti kad 
tarpe farmeriu (langiaus yra 
dorybes, ne kaip tarpe mies- 
czioniu: farmeriszki darbinin
kai niekados už pesztines 
turi provu kiek 
ypatingai Lietuvei
apsgyvenusiu pusėtinai.

nežino kokia rodą 
gali gelbėti ir davesti iftus 
Lietuvius prie artimesnio su
sipažinimo su savo padėjimu 

apsisedus

ne 
miesezionis

o da kur

Gaila, ir 
gelbėti ir

svetimoje tėvynėje 
gyvent.

Lenku, czeku ir 
jau milžiniszki kaimai apsedia 
ant akiu, o isz Letuviu tik kur 
nekur insimaisze terp svetimu 
kokis farmerelis.

vokiecziu

Gromatos isz Kalvarijos da- 
nesza, buk tenais nieko nepa
siliko isz miesto, visas likos su
deginta. Žmonis ne turi* jokiu 

nesiranda k a 
Biznei visai sustojo

užsiėmimo, nes
veikti.
ir niekas jjegali dnftpeti kada
kas -pasigerins.
yra baisus,
žino kokia \ pabaiga juosius

padėjimas 
o gyventojau ne- 

i 
Jaukė. Natijos drapanos kasz^ 
tuoje szeszi tukstauozei mar
kiu (apie tūkstantis doleriu). 
Vaikai vaikszezioje po ulyczesl 
nuogi o suaugia apsidefngiu sų 
skarmaloms, vargas kanuodt- 
džiauses.

Ir

intelli-

Žydu Talmude kalama, kad 
turi atejt valanda, kad jie isz- 
kentes vargus ir turi savo at- 

valdonais,siekt, but pasaulio
t. y. ne ginklu nes žydu kariu- 
nienes 
gudrumu.

Žydai

tėjo. < 
mai, tai ir 
biedni žydai, o ne 
dai buržujai.

Toje paežio jo. Lietuvoj juk 
tautininkai ir klerikalai dirbo, 
daugiausia kad Lietuva suda
ryt savivaldiszka, o amOrikoje 
lietuviai socialistai per p i važ
tų s žiūrėdami juokus daro, lio- 
tuviszkus kareivius vadinant 
padaužomis; kada-gi susitaiso 
Lietuvoje sziokia tokia de
mokratine valdžia, tai bolsze- 
vikai rarotus kelia 
tavos valdžia negera 
Sovietine todėl 
Ir czion perszama 
bolszevizmas.

1 j i e tu voje soči ja list a i 
dininkai net snkvlimui karei
viu buvo prioszingi ir

kad Lie-
, kad ne 

neatsakanti 
žydiszkas

lian-

patys
noru bet kapitalu ir pirmieji tvarka daro kad įmin

krikszczioniszka
Austrija net katuli k iszka vare 

melžė gyventojus iki 
j u ten priviso; se- 

Juozui naszlau- 
Esterkia

in pykęs 
trandžių 
niui Franc 
jaut net ir 
pri bruko

gražia

anarkije, ovyktų suirute ir 
tuomet kad nelystu lenkai ar
ba ir žvdiszki bolszcvikai.

Tai-gi būnant po žydu ko
manda, bolszevi kailis rupi pla- 
oz i a i i sz |) ra pagan d u o t
tyksla ir Lietuvoje kur kepa

savo

galop privarė nys rupi abiejems su bosauži- 
szali prie tokio kvailumo, prie niais lenkais.
bankruto, kad pasijuto jogai

ir,

jau ant pražūties kranto, 
kas žydams ? jie gali pasijuokt.

Rosijoj, nors žydams grėsė- 
pogromai, nors juos napkensta 

žmogau da-;
kad prisidengia 

tai
nusimetė net žv-l

ti
niaus

Vil

si duso 
nuplysze, dantis skauda pilvą 
gelia.

— K a gi asz kalta ?
— Kol merga tebebuvai, tai 

vaikszcziojai kai ant sprindži
ui!, o dabar....

— iTaigi! — ji perkirto. — 
Mat, kaip tu mane nudėvėjai.

— Na, palauk! —- tarė vy- 
Szi vakar nuesziu

verykus pataisyti, ryto 
pas gydytoja.

Neažmirszklte kad dabar “SAULES* 
prenuuierutH yra $3.(M) ant viso moto
n $1X0 ant pumom nntu. logo.

J. A. Žemaitis, R 1,

teipgi turiu

nis. cze- 
vesiu 

gydytoja. Visa tave susi- 
lopysiu ir vėl sziaip taip galė
siu skurs t.

— Pas gydytoja neisiu! — ji 
atszove.

— Kodėl ? 
ras.

— nusistebėjo vy

PIRMUTINIS III SENIAUSIAS 
LIETUV1SZKAS NAMAS ARBA 

KOTELIS NEW YORKE.

Lietuviai kreipkitės prie savųjų: — 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvikia in New Yorka, tai tiesog 
kreipkitės pas Geo. J. Dartaszlu. 
Agentą, nes jis yra visiem gerai 
žinomas žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų in ir isz 

Iszmaino ir siuuczia 
in visas dalis

pagal dienos kursą, 
pasportus isz Suvienytu Valstijų. 
Pasitinkam žmonis ant geležinke
lio stoczlu New Yorke pribuvus 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvine 
nes užlaikom narni su 38 kamba- 
rais. Paleidžiam pasažierius ir ju 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai bųnaj

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Piano 
Pas Darželi trys mergeles, duetas 5©c. 

. • 5®c.

• 50c.

Emu imt szio svieto, solo
Lietuva Brangi . . t

Kiih nuriiniys inniio szirdele.
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, stem pu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszieistojas.
315 S. West St. Shenandoah. Pa.

szove

> 
i

— Tie kvailiai gydytojai nie
ko gero negali padaryti.

— Tai kas tave sulopys
— Asz neskaurada! — ji ut-

— Kol butelyje degtines
buvo — asz nedejuodavau. Bū
davo apsergu — paimu gurkš
ni ir vėl gerai.

— Matai! — putėm i jo vyras.
— Tu nori girtuokliauti, na 
ir sergi.

—■ Tu paikszau! — ji atrė
mė. — Kuris tai laikas mudu 
gyvename ir tu nieko 
pinuti apie moterių silpnybe.

— Asz žinau, Naste, tavo 
stiprybe bonkoje.
bonka tuszczia, tai tu ir inirsz- 
ti.

Naste apsiaszarojo.
— Vargo man Dievas

— tarė ji szhiostydama 
Asz už tavo galvos, tai

gi rtuok liauti

nesu-

Asz žinau, Naste
Kaip tik

nesi-]

Lietuvos, 
piningus svieto 

Parūpina 
■^tlju.

DĘ. I. HODGENS
* •* i i*1,r/- i '/■«« < J * m 11 > g*

teli, ir tik žiūrėk 
bar, 
socalizmo, 
skraistėmis, _______
diszkas pravardes, ir cices, ap
sidengė pravardėmis masko- 
liszkomis, apkvaiszine gojus, 
iszskerde inteligentija ir, go
jus bebovindami dovanodami 
svetimus jiems turtus, 
pastojo ponais ir
tamsios didės Rosijos, kur re
tai riebiose urėdu vietose pa-: 
silikes nei pempe po Joniniu 
žmogus yra rusk is, visi urėdai 
užpildyta žydais kad net vadi-; 

slapta 
isz

žydai, 
komunizmo!

žydai; 
valdytojais

minia 
susideda 
pradedant nuo 
gaut ant slapto žandaruko vi
si Rosijos virszininkai vra žy- 
dat. 
ke.

Cara Nikaloju II 
maskolių intelligentija ir, 
atsisako mio cariszkos kėdes 
palaikymo, o paskui žydu tar
nai caru ir inteligentija visus 
net su szoimynomis iszžudo, 
laimingas kas pabėgo. Teisy
be, carizmo gaspadorinvimas 
insipyko, nes visa

žandarmerija 
žydu. Tai-gi

Trockio, bai-

Vot kur žydams pasise-

szoimynomis

prigavo 
tas

Maskolija
laikoma buvo tamsoje, ret’or-
lim reikėjo, bet caru nuvertos; 
Maskolių inteligentija, i » *'/> J • 1 11 
gudrumo,^ žydu 
sukuro įokzevikizipa ir su vi
sa Maskoijla žydai važiuoja 
teip gudriai kad allijenfai j u 
bolszoviku vlildžia nors nopri- 
pažinsta, bet su jiaja turi skai
tytis net nelengva. Bolszevl- 
kizmai nors pastpjama žiūrint 
kelios Kolezako varda, bet tas

Maskolių inteligentija, re ter
mas invest nepataiko be žydu 

.gudrumas;

sa Maskoijla žydai

negelbsti, nes, bolszevikizmas 
turi savo rankose sugrobęs 
kapitalo, laimi jei1 ne /gprumii 

t . ■. ’■

visoke-

pabalti-

O isz t ikru j u 
žydams valdyt gojais mat pa
siseka, kad net vėl prie 

artintis atsikreipia ir 
lenkus baugina.

Žydiszka bolszoviku politi
ka besilamaszydama 
riopai, manyt reik kad jeigu 
tik apsidirbs pasekmingai su 
dabar kovojaneziais prieszais, 
tuomet guli užklupt nesunkiai 
a n t n esusty pro j u siu
jos žemeliu kaip ant Latvijos 
Lietuvos ir Estonijos 
yra brangiausi niekad 
szalami uostai, o be tokiu prie- 
plauku juk Rosijoj keblumas 
yra.

Dabar-gi kad pąbaltijos 
szalis nesudarys savo sąjungą 
kad jos neapsidairys link atej- 
ties, kad tu žemeliu valdžios 
neapsižiures iii būvi ir padėji
mu darbo žmonių ir valstiecziu 
gali susilaukt ipio žydiszko 
bolszevikizmo asztru bizumt 
ir nustot to, ka dabar turi ir už

uos ten 
neuž-

gailėjo

szluota kampo.
— Iszuži tu mano

Butu degtines
— nupirkeziau ir lak!

— Yra, Taduli, yra.
— Ka tu szneki, Naste! Lyg

tu nežinai, kad šonai uždraus
ta pardavinėti ?

,t — Bot
slapczia!

— Nežinai, kiek ima už bon- 
ka?

nosį 
kai

galva! —

aprūpinti kurie kreip- 
plasl in nnimrvn'RzMhltfėta' tigcn- 
tura su reikalais, vargo ir nelai
miu nedatirs niekados. Tauticcziai 
brangus kurie manot keliaut in 
Lietuva, kviecziam visus kreipki
tės in musu agentūra per lalszkus 
ar ypatiszkai. Gausite sanžinisz- 
kus patarimus nes mus prideriste 
yra tarnaut visuomenėj labuj.

Reikalaukite laivakorcziu Ir pi
ningu kurso in musu artimiausia 
ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 
498 Washington St. New York.

Telefonas: Spring 9537

f

kad

asztru

lui tarp saves nesuteikia.
Žydiszku perekineziku po

litika varinėjama ne szposais, 
ir jiems pasisekįmas gal in-
vykt kaip ir Maskolijoj, ? kad
paskui jau atsikratyt nęgali- 

Senas Kapašs.
■ iii . , ‘ ,

ma.
* u l

i

iAplaikys nagrada.
' r-— . *'

♦

X

Da k ta ras į— Ar jau ^veikas!
j, * i i i ' • J"1* 1"f4' * ■Na tai dėkui Dievui, teip kaip

sugiyžti iszlano svieto.sugiyzti iszfano sviq|j).
Ligonis:-4H Toij>, 

tare, jau su'Viena koja WVati 
ant and svieto.

D " ‘
L 

go del daktaro.

~ Ir kiį’ten matei ?
U-gį tenais orderi wu-

I 
DelD.—Ar man. Už ka ? 

ko?
L. l^ii to,4|ž ka! ugi už 

padauginama žmonijos dnn4
gaus karalystėje

■r. i
j i

11

t >-

■ Vh

' d f •
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dejavo vyras.

Džinias parduoda

Pigiai, tik devynis dole-
rius.

— Teisybe — pigiai...
Dabar Naste apsikabino su 

abiem rankoms vyrui ant kak- v
lo ir prasze
aszaros
Vyro szirdis neakmuo ir jis pa
sigailėjo paczios. Kuomet 
parnesze bonka — jos nuszvito 
akys.
dulkėjusia taure

REIKALINGA— Didelis dirbtuve rei
kalauja pardavėjų, drapanų, panezaku, 
Hziebiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kiniu, apatini! andaroku, tiesog in na
mus. Raszykite o gausite sempellus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. (adv)

KALENDORIAI ISZ LIETUVOS.
Aplaikonio keletą kalendorių isz 
Kauno. Kalendorius vadinasi “Karisz- 
kiu Kalendorius 1920 metams” 64 
puslapiai. Prisiuskite 50c. stempomis 
o gausite tuojaus per paczta.

W. D. Boczkauskaą-Co. 
Mahanoy City, Pa.

X
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Specialistas užsisenejusin ir 
kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplankysite 
teisinga rodą ir aexpertiszka 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratiko*.

Ar esate nerviszki, iszvargia, silpni, 
be pajėgos, pailsę rytmetije, trotinate 
ant vogos, be pometies, sarmatinates, 
lengvai pailstat, naravus, 
akis, raudoni papuczkai, iszrodantis 
parvargęs, silpna streina, skausmą 
gerklėje, kaulu, stokas energijos. 
Jeigu esate silpni, nerviszki ar Hguotl 
tai nedarykite klaidos ka kiti darė, 
ateikite ir paslaptai pasikalbėkite su 
manim.

Naujausias moksliszkas būdas del 
gydimo kroniszku, nervlszku, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles ir spccialiszkas 
ligas privatiszkam padėjime.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikome.

DAKTARAS J1ODGENS, 
Didžiausias Ir geriausias intalsytas 

inedikalhzkas ofisas.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 9 vai. 

Užima visus tris floras.
124 S. Main St. Shenandoah, Pa. 

Ncdclioinis: 12 vai. lig 8, vakare.

inpuoles

Netdegtines 
veržėsi isz jos akiu.

paczios.

Ji greit susirado pri- 
*, atsikimszo 

buteli, ir pildama apsilaižo. Už
siverto, ’ gurkszt ir iszmauke 
vienu gurkszniu. Nulaižė tau
re isz virszaus ir gražiui pa
žvelgė ih savo vyra. .

— Gjbrk da viena — pasakė 
vyras.

-r- Reik czedyti — ji atsake, 
r— Dabar led tegalėjau gaut, o 
Vėliau, į<ud ir mirsiu — negau
siu. . , JLjį *■.

Ji pradėjo buir 
mane laikyt, tarsi koki sžventa 
daiktą. Vyrui Oze jus iri člar-
ba jii atsidarė spinta, kad pa
žiūrėti iu ta škaiseziausia ir 
brungausia degtine. Bežiureda- v • * i i i «

ji atsake.
'a ■ negtfu-
1.

Ji pradėjo-btttįjil'į^pįnia i 
^'►ent

daiktu. Vyrui Oze jus iri idar-

užsigeidė da taure

i

ma Užsigeidė da taure isz- 
maukti. Bet atsiminė, kad 
reik ezedyti, tacziaus noras pa- 

iszmakke

Bet atsiminė

ome virszu ir ji vėl 
dlozki gurkszni.

Lipa tropais in virszu parė
jės isz darbo ant pietų vyras ir, 
girdi: 
1 i į f ; į

A 
♦

v
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t
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onverse

ACĖ-HI
/Ąaipieriu Czebatai 

ir Czeverykai
Kada pirksite darbinas czeverykus tada nepamirszkito 
Ace-Hi. Jie yra labai drūti ir ilgai nesziojasi. Padirbti isz 
sjiecalszko gurno. Padirbti extra drūti ten kur daugiausia 
nesziojasi. Vanduo per .juos nepereina^ visados sausi ir

Vanduo juos ne surudyja.

"X

♦ v
t

szilti ir vigadni. Vanduo juos ne suriidyja. Asztrus 
akmens i juos ne perpjaunu, kad ir visados dirbsite ant
asztru akmenų. Ace-Hi apsiavimai yra pigiausi apshivi- 
mai vtž tai kad teip ilga nesziojdsi. Neužmirszkite vardo
Ace-Hi.

s**-* r*
° / 
Ą 
O 
k1

J H

0

■i I t

f I Ii

Juro ajioUnkeje ran
dasi HztoraR kuriamo 
galite, pirkti Ace-lll 
apsiuvinius, /o jeigu 

negausite tai raszykito 
tiesog pus mus.

J| ' ’/ I, I < ,J» 11 ' L » l '

Converse Rubber Shoe Co.
Malden, M«m.
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Žiūrėkite kud 
butu didele 
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unt pado.
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MEDŽIOKLE ANT • 
BAIDYKLOS.

(Tikras atsitikimas.)

visiemsIsz tokios sznekos 
plaukai aut galvos stojo. Pra
dėjo visa krūva dairytis in sza- 
lis baimingai mislydami, kad 
jau visas kaimas pasklydo sma 

susispaudė visi in krū
va, nežinodami ka tolinus pra
dėt.

kais,

Darykit rodą 1kokia 
szanke bobos ant savo vyru 
verkdamos tarpo staugianeziu 
vaiku; baugu’czia tamsoj ant 
ulyczios stovėt nieko nematyt, 
baisu.

— Na ka daryt? klausė vy
rai vieni kitu, neteko galvos.

— Ka daugiau darysi ?
re kalvis reikia pirma
dyt ta smaka, ka sėdi Kreivai- 
cziuos.

— Iszbaidvt?

ta- 
iszbai-

sitaise kalvis,

kaip tai isz
baidvt ? kibą užmuszt ant vie
tos, tarė Andriukas.

— Užmuszt! Užmuszt! pa
žui ogu s isz bai

mes nežinai ka szneki, norėda
mi iszlikti, turime smaka 
muszt.

— Kaip-gi pTiejti prie jo? 
klausė gaspadoriai.
ka pagriebs, 
kirvius, szakias, gerai 
kad turėt pora muszkietu, 
kas bus per pasitikimas 
smaku, i 
augszto.

— Ale 
sim? klausi* 
gaspadoriai.

— To asz

S 
szakias,

per 
negalime

nž-

Kas, kas 
pragihis, dalgius 

but, 
nos 
su 

žinot isz

ar mes ji inveiks- 
neiszsiviervdami

atsake 
kalvis

nežinau, 
kalvis, tuo klausymu 
užsirūpino.

— Be reikalo tos sznekos! 
mes jo neinveiksim....... nėra

kas svkis dau
giaus davėsi girdot balsu.

— E! ka czia po szimts pyp
kių! mostelėjo kalvis su ran
ka norėdamas priduot vyrams 
drąsumo, ak mus vyru apie 
penkiasdeszimts, o 
aržuolai....’?

— Kas ir 
bestije didelis ir drūtas, ir gai
vu turi daug, prie' tam apsuk
rus, jeigu kožnoj 
akis....

neinveiksim 
ko tikėtis! 1 1

visi kaip

juk sako, kati

galvoj turi

varpinyczia 
isz aplin-

ir

— Asz pasakysiu ka daryt, 
atsiliepė Andrukas.

— Oka?”
— Bėgt in

užzvanyt, ant varpu 
kyniu subėgs daugiau žmonių 
ant pagelbos, ta syk ejsime ant 
smako (Įrašiau.

— Tai
balsai isz visu pusiu.

— Kas ejs zvanyt ? paklau
sė Andrukas.

Nevienas
tylėjo ir tiktai dairėsi 
ant kito.

— Tai asz ejsiu!
Vokietis, gaspadorius
mo, kuris stovėjo krūvoje ir 
tylėdamas iki to laiko klausė.

mana veiks! 
asz dideli drąsą

teisvbe!!! survko 
Ik

neatsiliepe, visi 
viens

atsiliepė
to kui

— Asz ejse 
Asz prūse, 
gaut....

— Na tai gerai, g 
szuko gaspadoriai 
kad atsirado 
zvanyt, tegul 
mes czia palauksim.

— Gut.... 
ejse pats, asz

vienas, 
Fuksas

gerai! su-
kantanti.

k a ejs
eina,

smaka

v ra * I

mana veiks, asz 
jumis parodyt, 

kad asz nebijei; kad ir 
niekados nematei; aber gal but 
kad czia laukuose smaku 
gerinus skambyt.

— Gerai! gerai!” gandino 
Vokieti isz szaliu stovintieje.

— Jus nežinai, 
jaunikis. Asz metuose 1871 
asz buvau Vokietis, asz mu- 
szoi ta szpitzbuka Francoze ir 
užtai asz gava kryži ant kruti- 

Asz szverniut nebijo-

kad ma va- 
Asz metuose 

asz

nei
jei Francozc, tai nebijai ir sva- 
nyt, o paskui kaip szrnogus 
dag bus, tai asz smaka pats už- 
musze, asz jumis parodys, kaip 
gales Preusu saldots.

— Nu, na, gerai! gerai!.....
tiktai nekalbėkite ilgai, o da
rykite, ka prižadat, iszkada
C •••

— Asz tai-gi ejs,
ale.....

ale

Ale ka? ir Fuksas bijo 
sn smakji-

savonorėdamas atsimest nuo 
žodžio.

— Tai toksai frrusu Žalnie
rius? suszuko visi.
’ — Na, ' '
szalnieris, jus pamatysi ale asz 
na juk jus szinot, kad ma lute 
ris, tai ma szpielmone nuo var
gonų nedos raktu.... turi su
man kas drauge ejt.

— Bijei!! bijei!!

doner we te r,

turi

asz

t >

nusijuokė 
“mus varpnyczia stovi 

atidara, be užrakto!”
— Na nu! jus veikei, ka jus 

sznek.... jus nesijuokit isz
man, asz proise szalnįers, ale 
pats negali ejt, juk asz nepa
trauksi ta viens didele skam
balą! duokit da viena virs.

— Kad teip, tai asz e.»siu 
juom!“ tarė Andriukas drą

siai ir stojo szale Fukso.
— Tai da maszai!....

visi;

f )

su

ni ud u

SAULE
I. ■ , L I, -........  .1 ............ u

Netrukus tiek prilindę, kad 
net sienos braszkejo ir (lan
giaus jau netilpo, o tie, ka ne- 

iipio kryžių, ka gavo už drąsu-1 tilpo, turėjo stovėt lauke, 
ma, pirmutinis nūo va.rpny-|

ny ežios. 
Fu k sos, 
apie Paryžių,

Pirmutinis atbėgo 
kuris jau užmirszo 

1871 metus ir

ma, pirmutinis nūo varpny-| — Atidarykite duris in prie 
ežios paliego, buvo susziles ir mene! tai bus daugiaus vietos, 

stovėt!... roke

ko-

J kad

nuilsės, kad ne žodžio negalėjo 
isztart. Paskui jin atbėgo Krei 
vaitis su sūnum Andrium ne
mažai iszsigando iv sumnre.

—> ’ Kas iiims pasidaro,
del nezvnnyjot? paklausė visi.

— Ir... ir.../ var-pi-ni-ezio 
yra sma-sma-a-kas! sunkiai isz 
stenėjo Andriukas.

— Ant to jus pažinot 
tamsu ?

— .Pnidejo krutet ir.... ir.... 
girgždėt kaip omenie už virvių 

O kas dabar bus? suriko 
visi persigando nuo tokios ži
nios.

Vaikai pradėjo blauj., taipo—
no su viemi kankalu skamba-'gi ir moters, szunes sutūpė ant 

visais kankaluos!

— Tai ir asz ejsiu, tarė se
nis Krei va i t is.

— Ir tai maszai!.... 
tris szmokus!.... o kaip 
pails, kas kankaluos? aha ?

Ant tos kalbos prisiartino 
prie Fukso keli vyrai, tik men
ka kruuto netiko liktis. Prūsas 
iszsidrasino ir jau 
zvanyt, ale bobos mėtosi 
damos prie savo vyru.

— Tai szuns puse Prūsas!... 
visus vyrus su savim velka,

ka ? ugi ir 
kada czia

H » 4

— Gana tau, Fuksai, dvie
ju vyru! tarė kalvis 
Gryžite kiti adgal! moters sa
ko teisvbe czeso nereikia trot v- 
ii, ir teip jau per ilgai taiso
mos, o tenai smakas gal .jau 
Kreivaicziu visus gyvulius 
suryju 
ejk! (negaiszuok, o 
tarpu paszapuosimo ginklu.

Kalvio ir bobų 
Vokietis, 
nuėjo su AmlruKu ir seniu 
Kreivaicziu in varpnyczia, ale 

didele baime.
pra-

Inos, ale su 
kad toli but klausvt..

J

ka tai
mes

norėjo ejt
iv Ii-

savim
o ka mes veiksim, 
vvrai t u r ruosztis, 
kas bus, kad taip belsyt

asztriai.

smakas
visus

Kad ojni, Fuksa i, tai
mes tuoin

subartas 
noroms-nenoroms 

Andraku

nedrasini ir su 
Padarius kelis žingsnius, 
nyko isz akiu krūvos, kuri žiu
rėjo paskui.

— Vaikai! tarė likusiems.
savoPasiskubvkim dabar in

•r

grinezias kaip jau syki sakiau, 
kirviu, szakiu, kas ka nutvers 
ale kuogreieziau!

— Okuratejt!
kurie.

— Susirinksime
Kasparu 
greicziau!

klausė ne-

laukebijome
anie už lango.

— Atidarysime, atidarysime 
tarė kalvis ir atkabino kriukiu
t i nuo durfu ir pastūmė.

Pasidarė lyg biskuti 
iszkaip insmuko 

priemene, ale už tai 
prilipo per įauga.

— Dabokitės!... 
augsztin

vietos, 
stubos in 
(langiaus

Ii k tarnas 
turėt 

kalvis 
kurs pirmutinis inejo iii prie
mene.

A 1st a t e

ir karabinus 
pri rikiuotus! paszauke

3

pasturgaliu, snukius augsztyn 
iszkele ir pradėjo 
staugt.

— Mat, tarė senis Krcivai- 
tis, kad ne

graudingai

vienas smakas už
puolė miiįi kaimu, matoma ko
ra Dievo!

Visi didieji! nutyli).
Fuksas po valandai:

Jo, asz kalba, kad tai ge- 
kad mes ne kankalavom:

fare

riau, 
visi smakai daszinot, kad mes 
norime užmuszt ir padėt gytis 
ir mes jiems neinveiktum, o 
taip tai mes po viens juos su- 
mesinesi, najo, asz taip kalba...

— Gal ir gerai... sznabžde- 
jo tarp saves vyrai.

— Na tai ruoszkimes szita 
uždadot atsiliepe kalvis, tiktai 
da turime geriau apsiszarvuot 
keli da netur jokio ginklo...

— Tai ejme in kitas triolr.is 
ke vienas

ginklus, koki katras 
turėjo ir pakele liktumas Pa
sidarė tyku.
no pasitikt akis in aki su sulį

stojo in

Dabar jau keti

Tris st re I ežiui
Jita, kad reikalo tuojaus duot 

laikydamas vienoj rankoj ku- 
ji, sieke su kita prie duru ka
maros, kad jas 
negalėjo per žmones.

— Kad teip, tare Fuksas, tai 
mes duosim fajer per plyszi, 

(Tolinus Bus.)

fku.
<>■ o
ugnies m baisybe. Kalvis

atidaryti, bet

* i

(Red Bali).

a

ir czeverykai (Lopac).
t k

©

LOPAC

kad apsiavimas laiky 
glausis kojoms.

geriausi iszdirbini ir užtikrinu 
jums kuoilgiausiai ir bus kuosmu-.

Raudonas Ka-

BALL-BANDtat

Prisiartino

Szitie apsiavimai yra padaryti trijose augsztumo: 
ezebulai, pus-bacziai (Hirniner)

pinti baltus, raudonus ar juodus.
apsiavimai isztisi padai padaryti spo-

tai jaunas Lietuvis.

Nesziojasi ilgiauGerai jaueziasi ant kojų
Kada perkali* guminus apsiavimus, būtinai temykitę- 

ar yra ant ju iszspausta fabriko žyme 
muolvs”

fl’<>ji žyme reiszkia
z s

■III- ■

1

ni

>11

m

(Ja įima g»
Ball Band”

(daliai muineriams noszioti. Apsaugoja peretkus ir pada
ryti teip tamprus ir drūti, kad asztrus akmens ar anglių 
kriaukszles negal ju nei perpjaut nei porpleKzt.

Nesziodami “Bali Barni apsavimns jus snezedinsite 
piningus, nes nereikes teip lankei pirkti apsiavimus ir 
nekasztuos tankus pataisymai.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
414 Water Street. Mishawaka, Ind.

Instaiga, kuri iszmoka milijonus del gerumo.

BALTRUVIENE.

inklu jieszko.t, pasfal 
rz YM1 I k*n, '
Visa goveda pradėjo spaus

tis su riksmu vaiku ir 
tavojimu moterių, stūmėsi to
linus.

In penkiasdeszimts vyru, 
szimta moterų kelios deszimtis 
vaiku, su kirviais 
kuolais, dalgiais, špatais, spra
gilais, 
tiesiog ant Kreivaicziu 
ežios. Vaikai laike 
t i rankoje, kits koeziola 
peili. O tris vyrai turėjo po 
karabinu. Karabinu turėjo Fuk 
sas, strelczius nuo 
raitės ir g 
Tie dvasiai ėjo pirma 
viens kito; prieszais ėjo, 
vadovas, su dideliu kūju kal
vis, o isz abieju 
szakije nesze 
nas.
mas strielcziu pastiprino iszsi- 
gandusius.

-— Stokit!! užktimandieravo 
kalvis, kada priėjo prie Krei
vaicziu grinezios.

Goveda sustojo.

gi 
isz pulko.

lainen-

vvru

J kirveliais

szakemis ir t. t. trauke 
grim 

viens sam-
kits

artimo gir- 
;aspadorius Makaru. 

t‘jo pirma greta 
kaip

Po 
ba

Czia volei tas

kada in k raju sugryžinejo, 
da sztorninkui pardavė 75 sva- prie baro, liepe duoti stiklą 
rus kavos, norint del 
niekados kavos i

saves i alaus ir vos kranas sucziurano,
nepirkinejo. Isztai- iszeina dvi jaunos mergi-

Isz kur tai turėjo? Turbūt pik- nos 17 ar 19 metu ir stojo prie
ta d vase prinesze?

Vyru oze i, katrie

paeziuojete ? 
mas jusu ?

baro.
Ir vos st i kielei sužvangėjo 

,Sztai dukreles kaip ant ko
mandos isze.jo,

Po stikleli sztopo iszinauke,

Ant kaimo.
— O jei kokia jusu karvn- 

■ ke iszdžiuvus! Ar daug duodu 
pieno?

— Deszimts kvortų.
— Ar daug parduodate ?
— U-gi 30 kvortų...

1

pieno ?

Tai baisus daigtas.
Szvksztuolis:— ’ Ponas dak

tare pasakyki man atvirei kaip 
da ilgai pagyvensiu?

Daktaras: — Pagal mano 
nuomone, tai ne ilgiau gyvensi 
kaip 8 dienas.

Szyksztuolis:— Po paraku, o 
da turiu kelis skolininkus, nuo 
kuriu turiu atimti procentą 
už deszimts dienu. . ;

Pasekme pa M <Ucm 
arba grasiame lama 
pianas.

Suvis ne nesusirauke 
Ir volei iszejo.

Ar-gi tai ne puikus

y

senatvės. r<’‘g iI

mas dukrelių,mr-gi ne ant pui
kiu moterių lavinasi ? Sarmat a.

Bus gana, ba net svaigulis in
/

priek

būnate ant 
bnrdo, ko lankote, del ko nesi- 

Kas do gyveni- 
1 kicziuokites na 

prapal, ba laikas bėga, senatve
artinasi, o kas bus isz jusu ant 

Juk ir priglaudos 
namuosia ne bus vietos del se
nu beiboku, katrie ta bergždi- 
ni gyvenimą praleido, o
tam dabar visur iii veda tiesas 
jog sonjannikei turės mokėti 
padotka-

Viename pleise Skulk i no 
pavieto surugus misi ūke ir da 

užsipylus akis, strapa
liojo po grinezia ir turėjo 
ranku asztuoniu menesiu 
dyk. T_______ :
ris priesz narna misiukc sodina 
kudyki ant szilto pecziaus, pa
ti pagriebus bluda, iszbego pa- 
ymti mėsos ant vakarienes, 
kad tam laike 
moterių prie vežimo, 
visokį pasikalbėjimai

taros 4 galva puobi.
------------------ -

> >SKAITYKITE “SAULE
__________ L_________ties 

greicziau,
VISI

grinezia,
Žmones isz krūvos 

nerangiai pradėjo skirstytis, 
nes vaikai iszsigunde pradėjo 
verkti, kaip vargonai.

— O nesiskirstvkite isz kru- 
o 

veikia.

b

Susi
šilta re

vos! melde motinos, ejnate, 
nežinote ka smakas 
gal jau iszlindo isz grinezios 
Kreivaicziu ir kur prie uly
czios tyko, tai da kudykius su
draskys!

Dėlto padare kitaip: 
stūmė vėl in krūva ir
visi draugo slinkt grinezia nuo 
grinezios ir rinkt grinklus, ko
ki katras sugriebs.
^Pradėjo slinkt visa 

vidurije krūvos buvo 
kai, apie vaikus moters, apie 
moteris vyrai. Priszakije, už- 
ptikalije ir isz szaliu lakstė szu 
nes lodami ir staugdami: jauto 
ir jie kad czia turės kas 
tikt.
grinezios, sustojo visas pulkas 
keli insmuko in vidų j 
kas in rankas pasisuko: 
tus, lazdas, szakes ir t. t.

moteris vvrai.

krūva; 
vai-

atsi-
Atejo prie pirmutines

griebė 
spa- 
pas- 

kui trauke in kita ir taip to
linus.
ilgai visa 
daigius, kurie tyko ant ginklu 
ant galo kožnas turėjo rankoje 
sziolfti toki ginklą. Jau liko tik 
tris grinezios iki Kreivaicziu, 
dyvijosi visi, kad da nebuvo 
girdot zvanyjant. Ko jie laukia 
del ko iki sziolei nezvanije. 
Kad tuom tarpu ant ulyczios, 
nuo bažnyczios iszgirdo baisu 
riksmą beganeziu, žmonių.

— Oje, oje!
Oje, oje!... 4

Iszkele visj ginklus auksz- 
tyn; szakes ir spatus ir lauke 
nevidono, po valandai nuleido 
žemyn pamate kad tai tie tris

Tokiu budu pere jo isz- 
kaima, rinkdami

O jo, o je!

ejdamas pasitikt
ežiais?...

— Smagucziai, srnakucziai! pikvatninka.i, kg iszsirengo zva
tui negal Tut tarė Vokietis, nyt, dabar pngryžta nuo varp-

pusiu ir pri- 
ii ždegtas liktar- 

Tokis pared kas ir drąsu-

Czia kal
vis paėmė liktame ir paszvie- 
te in duris.

— Uždarytos! uždarytos isz 
vidaus! sake Krejwaitiene mes 
per Įauga pabėgom.

Pasuko tada kalvis prie laiv
ių kiszo per

langa liktame in vidų ir, pa
mojęs stovinėsią krūva tarė:

— Vyrai, paskui mane!..

go, persižegnojo,

paskui 
kas bus, tas bus...

Szoko tuojaus Fuksas striel- 
ezius ir Makara su karabinais, 
o paskui lindo ir kiti, o net mo
ters su vaikais, nes nenorėjo 
liktis lauke, velijo laikytis pul
ko.

jauna
>r 
V

kiauliszka gyveni- 
Paezedumas yra 

bet kiau
tai szun 

Paczedi motore prie

ant 
ku

kame atvažiavo bueze-

* -K > > ' -K -K

Nuža-Tone

Kencziaii gana ilgai, bet jau 
kantrybes netekau ir priversta 
esmių svietu pasirodyti, 
teisybei ir laiko neturėjau, 
buvau labai užymta priesz Ve
lykas su marginiiuu kiauszu,— 
tai vela daugelis užkvietė pas 
save, kad primargintau mar- 
gucziu, o ir mano tkuniui Tara- 
daikai turėjau kiauszinius nu- 
margyt, už ka gavau pantukia 
geros guzu tęs.
netikins kosulys, koki pagavau 
po tai prekei k ta i plurzei, sulai
kė mane namieje, mat senatve, 
tai visokios k vara bos prie 
žmogaus kimba.

Ar geriau turėti piningu ir 
kaip kiaulei gyventi, ar netu
rėti piningu ir szvarei užsilai
kyti ? Tfu, po szimts knypeliu! 
Nugi kas do gyvenimas turėti 
piningu ir 
ma vesti.
garbingas daigias, 
liszkas paczedmnas, 
vertai.
savo nevalumo, tai lyginasi bo
bai girtuoklei.

Boba godi ant piningu, 
perka muilo, ba tai kasztuoje, 
o ne skalbė skuduriu, ba tai 
plyszta, no szluoja g'rinezios 
ba szhiotos dabar brangios, 
jeigu turi kelis burdingierius, 
tai maitinasi pati, maitina sa
vo vy^ra ir vaikus, o kad ir per
ka ant meto pora maiszeliu 
miltu, tai tik del gkiu svieto 
perka. Pažinau viena moterė
le, kuri pergyvenus su savo vy
ru Ameriko, surinko

ne szluoja

l

ne

o

apie de
vynis tukstanczius doleriu, o

(1 
radosi daugiau 

atsirado 
, tame, 

peczius ant kurio sėdėjo kudy- 
kis insidege ir kudykiui

Kudvkis 
klykė ne savo balsu, o motina 
su kitom kimioms prie vežimo 
arzejo rankomis mosuodama. 
Kada sugryžo iii grinezia, ku- 
dykis buvo vos gyvas ir turėjo 
siunsti iii ligonbuti.

Tai matote, ka girtybe daro.
Asz nežinau, 

les, ka tai turi ženklyti jog mu
su misiukes, kaip da ne pastoji*

dėjo sodine spirgot.
pra

įirtybe daro.
mano rate-

PADARA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture- 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^ 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginau- 
čitis, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogui Devynes iš deAimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, nei? ruomulavimas viduriu, g a ta f IrV 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai re u* j 
matUmo, skausmai galvos, neuralgia, stokus energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajioRos, ik i s to vandeniuoto kraujo ir neužtektinios c irk u lac Įjos 
kraujo.

Kolna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiesros, 
kurion didžiausei užtaiką Keram stoviuje pilvą, Juknas, inkštus ir 
grobus, Širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tonc yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš nštoniu brangiu, 
sveikata duadunČiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu J 
per garsingus Gydytojus. Yra jio ypatingai maistingi | Geležę ir J 
Fosforą-maistus dej Kraujo ir Nervu. i

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 1 
jog je tuštinąs© regulariAkai. Atgaivin inkštus, 19vara laukui « 
'podinies atmatas. Niera dauginus gazu ir auputimu, nieta amir-

inčio kvapo ar apvilkto liežuvio! NuRH-Tone duos Jums ptcbukHnRQ

Szosžiolilca metu jau suėjo, nog kada sudegė Chicago di
delis teatras Iroquois, kuriamo daug žmonių sudego apt smart

biznierkom, laiko po kelis Jnir- 
dingierius, pati aptriušę viską, 
o ir savo pulkeli vaikeliu. Kaip

> 
ne

tiktai prasimano kpki bizneli 
tada prie nieko ranku jau 

l’uojaus payma mergi
na, o pati už baro augina tau
kine.

Viena karta užėjau in 
salimui, paklausti apie 
grinezia, na

kisza.

viena 
viena 

ir paskui mane
inejo kokis tai poniszkas ir no

ir susižeidi), — Kur du vieną liuku kurį sudegė ugnije ?
✓

r
auBtinginio, skausmu strėnose, yra greitai praSalinamot, vartojant

PAIN-EXPELLERI 
“Draugą Reikale’9

Šeimynos, kurios karta dažinojo jo veikiančiu jieg^, dauginus be jo neapsieina.
A t * • — M*. A m • «k J. • . . * M * « . .

musu vftizbažonkliu

“Draugą Reikale"
Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 

Yra tik vienas Pain-Expollerh ir del jueu apsaugojimo, jie yra paženklinta®

-A. 1ST O KC O R, (Ikaras) &
Jei^u ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio . 

neimkite. Visose aptiekose po ftoc. ir 70o. Taipgi galima gauti paaišdirbėjus:
F. AD. RICtiTliR & CO., 326.330 Broadway, New Verk

i., . .j i jį Tnirm—m—

I

^Stitą, «iarą gruomulavimą* tvirtus nervus ir kieta pastiprinti! mieprą. 
/viga-Tone sustipria kraujo ir pagerini* cirkulavimo Jo, priduos raudo
numo L ...r ----- " ------ .-----L— —
vyrus ir sveikesnei ir puikesnei moterea. Nujra-Tone nctalpin savyj jokiu nu g damų ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum. prilmno
num o veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padąra tvirtu*, rustus

skon| ir vartuoti gaiemu be jokio neparanukumo. Bandyk juos* Rekomenduosi visiems 
sava nretelems.

MUSU ABSOLimSZKA GYARANC'I.JA: Preke Naga-Tone yra vtona® , 
doleri* už bonkiite. Kožnoj honkutej raadnsi 1M) piliule, arba vieno menealo 
gydimo. Galite pirkti (» bonkiites, arba (i menesius gydimo už $5. Imkite 
Xugn-'l'one per 20 dienu ir Jeigu ne busite užganėdinti pasidcmlu, sugražin
kite bonkilte Ir pllsus, o mes ūmai sugražinsime jusu piningus. Begalite'* 
prapuldyti viena centą. Mes imanib rišiką.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: Įdedu čionai# t..................... ir meldžiu priaiusU man
Nuga-Tone.

oonkut

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

Miestas Valstija

i
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GREITA FACUJIZBA "
Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų
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4 SAULE
I

Žinios Vietines

kamisije 
visiems krutaneziu

kaip

— Seredos diena gerai pa
snigo ir paszalo.

— Rusnakai apvaiksztine- 
ja savo Velykas.

— Darbai mieste ir aplin
kinėje ojna gerai ir žmonelei 
pusėtinai uždirba.

— Moksliszka 
pranesze
paveikslu teatreliu locninin- 
kams, jog jeigu inlcis laike 
mokslo vaikus nog 8 lyg 14 
metu in teatra tai bus nubaus
ti ant 25 dolenis ir kasztus. 
Mat, vaikai praleidinejo daug 
laiko teatreliuosia no 
lankytis in mokslaines.

— Jonas Stakveloviczius ir 
paeziule isz Brooklyno, vic- 
szinosi per szventes pas ponst- 
va M. Jakimonius ir gimines.

— Musu miestelije labai 
malszu nog kada užėjo prohi- 
bicijos tiesos; retai kada pa
matysi ojnant apsvaiginanti 
žmogų, už tai nekurie turi dau
giau laiko ant apjuodinimo 
savo artimo, o ypatingai mote
rėles sueja pas kokia kurna 
kuri da isz po lovos isztrauke 
kokio tai maiszyto sztopo, vi
som pavilgina liežuvius, 
na ejdama namon isz 
End vos neinsiryto in 
nes ant giliukio ejnantis žmo
gelis ka tik sulaikė nuo puoli
mo.

ojnant

Vie-
East 

krykia,

kuris 
Minersvil- 

New Yorka

senas
An-

— Kun. Juozas Karalius 
isz Washingtono, lankosi kė
lės dienas pas gimines ir vie
tini prabaszcziu.

— Gerai visiems pažinsta- 
mas buvusis prabasezius musu 
parapijos, kun. Dargis, 
koki laika gyveno 
loję, iszkeliavo in
isz kur iszplauks subatoje in 
Lietuva atlankyti gymtines 
szalis. — Laimingos keliones.

— Praeita Seredos rvta Sill- 
mono ir Folkso kasiklos buvo 
priverstos sustoti dirbia, isz 
priežasties kad virszutine že
me apgulė visas kasiklas. Daug 
bledes padaryta ir keletą szim- 
tu darbininku ne gales dirbti 
per koki tai laika.

t Seredos ryta mre 
Mahanojaus gyventojas
tanas Kubilius apie 60 m. se- 

Nabasznin- 
dusuliu, 

kuria liga aplaike dirbdamas 
kasikloje. 
nuliudime dvi 
Andriusziene ir Agnieszka 
Mileriene ir du sūnūs Joną ir 
Kostanta. Prigulėjo prie Szv. 
Antano ir Szv. Juazapo drau- 
gyseziu. Laidotuves 
Panedeli ryta.

— Kada pati Mikolo Pau
lio isz Delano, state ant pe- 
cziaus katilėli su vandeniu, 
josios szlebes užsidegė ir 
laiminga tuojaus likos apymta 
liepsna nog kojų lyg galvos ir 
teip smarkei apdegė, jog mirė 
ligonbutije.

— Miesto valdžc badai aty- 
duos kontraktu ant iszvežimo 

kontraktieriaus 
Neil Brady, kuris apsiėmė pa
daryti ta darba už $12,000 ant 
meto.

naszlis.
kas ilgu laiku sirgo
numo

pelenu del

i ii ii ———ftM i i |

Isz Lietuviuku kaimelu
Wilkes-Barre, Pa.— Po sun

kei ligai szirdios mirė 14 motu 
Aniele mylema'dukrele ponst- 
vos Mateuszu Dovides, mirė 29 
Kovo, palikdama dideliam nu- 
liudimia tėvus, 
ir tris brolius, buvo mylema 
per visus kurie jiaja pažino ir 
buvo gera dūk velia tėvams. 
Palaidota su bažnytinėms ap- 
ejgoms ant Szv. Traices kapi
niu.

viena seseria 
buvo

- Darbai eina gerai, bot 
priežasties dideles brango- 

lieka 
Bravoro droi-

gera ia
ISZ
nybes, žmoniems mažai 
nog uždarbio.

sustoja koki taivetei buvo
laika, bet vela pradėjo dirbti.

Seatonville, Pa.— 
svietu persiskyrė 
Adolfas Druktenis, 
amžiaus,

22
Su sziuo 

Kovo 
39 metu 

iszgyvcndamas Ame
rika 21 metus. Likos palaido
tas su bažnytinėms apejgoms 
ant Szv. Onos kapiniu Spring 

Velionis paėjo isz 
Kauno guber., Baseinu*apskr., 
Radžigiu kaimo, paliko pačziu 
Valeri jo, sunu,
ria Lietuvoje ir viena 
Amerike.

Valley.

dukteria sesc- 
czinais

KUR BUNA.

Mano brolis Antanas La
zauskas isz Mariampoles apskr 
Starapoles Valst., Nojos Ūtos 
Kaimo pirmiau gyveno Water
bury, Conn, dabar nežinau 
kur. Praszau atsiszaukt ant 
adreso.

And. Lazauskas,
25 Park Ave. 
Torrington Conn.

dabar 
Praszau atsiszaukt

KazasFrank
New Haven

Pajieszkau 
pirmiau gyveno x.v .. 
Conn. Du,metai atgal susipa
žinom armijoj vėliaus iszkelia- 
vo in Franci ja Praszau 
szaukt ant adreso.

John Stepanavich 
Dox 190, Kulpmont, Pa.

a t si-

Pajieszkau mano kurna 
Magdelena Staknuke, isz Baž- 
nytkiemio Garliavos, 
Jersey City 7 metai atgal, da- 

Turiu svar-

mano

gyveno

— ~i ■■■!—Ii—wimimiĮiiiir .n. 11—.r .nriw.ii irri' rnnnmrn------ 1.- .^i r-~jirr~ ~~.mil ■ a——

JUOKAI.
Permatė,

— Onute! busiu lamingiau
siu ant svieto: bukie mano pa
ti!

— Asz nieko ^riesz tai ne 
turiu. Nes ar... Nes ar tamistn 
galėsi iszmaityti paezia su kė
lė is vai kolei s!

Isz baezkos.

Mokykloje.
Daraktoris:— Isz kur imasi 

druska?
Vaikiukas:
1):— Ka matome pagadlyvoj

dienoje ties savim ?
V.— U-gi dangų. j

O ka matomo ties sa-
7’m kaip liję?

V.— U-gi paraspla.

D.—

kuk’irkaiVežis,/ ęlekavoje 
kaip jin inilletu in puodą ir kti-
karka vadina \.mielasyJrdinga 
mote re — i r prasžo ntio 1 i o v o 
sveikatos.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS *

Arba iszguldimas Sapnu
205 Puslapiu — 310 Paveikslu.

f*

Negali pasakyti.
Slidžia:— Turi man pasaky

ti, kaip tu galėjai taje skrynia nusiuntimo kasztus. Prisiuskit
• . > 1 • ♦ 1 tatrakyti ?

Vagis:— Ponas sudže, tokiu 
slaptybių negaliu pasakyti, ba 
ir man daug kasztavo kol isz- 
mokau.

t

t

t 
t

I
t

i
i
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Tiktai 75c. ir mes užmokame

75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

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

ZIEGORNINKAS
GEO. niLLERl

Apleidžia Mahanoju *|*
V

Todėl turi iszparduoda savo narna 
fikszczerius ir visa savo tavora. X 

Ž 
Didelis iszpardavimas diamentu, visokiu
laikrodėliu, laikrodžiu, visokiu auksinu $ 
ir sidabrinu daigtu, teipgi visokiu tulsziu 
ir prietaisu automobiliams. Viskas iszsi-
parduos už labai piges prekes. Didelis 
iszpardavimas jau prasidėjo.

GEORGE MILLER
113 W. Centre St. Mahanoy City, Pa. A

8
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PARDAVIMAS DYVONU |
, Prekes pabrangs

1 Aprilitus,negavome žinia apie tai nuo fabrikantu. įi t ■' f*i 1,1 i „
PrėkCIi t$Ja paJliOtbH yra paimtos nuo 1919 Smith’s J

Suczedinsite pbiinga pirkdami dabar.

"H

ggeriausio tavoro.

9x12 Tapestry Rugs, vertes $28 dar $24.50 
9x12 Brussel Rugs, vertes $40 dar $34.50 
9x12 Axminster Rugs, vertes $60 dar $52.50 
9x12 Seamless Axminster Rugs $55.001 
9x12 Heavy Velvet Rugs, vertes $65 $55.001

Vertei 
$65 dar

o mes palaikysime jumis 
Jeigu mislinat pirkti Parlor Siutą 

tai ateikite o mes parodysim - yelau prekes pabrangs.

Galite dabar sau iszsii inkti 
per tris inenetius.

I

fj ‘ i

Paliko didelame 
dukters Mare 

ir

atsibus

su
ne

DIDELIS BALIUS.

Parengė Szv. Ludviko 
draugyste isz Mahanoy City,

’ Pa-

' Balandžio Boczkausku saloje. 
Grajis Frisco

c< bZV.

f
Ketverge, 15-ta diena

Six Orkestrą
4 Inžanga Vyrams 50c. Mote 

rims ir merginoms 25c.

SKAITYKITE "SAULE”
SKAITYKITE “SAULE

SKAITYKITE "SAULE”
u

h, —------------------------------------
/ NESITTKEJO JOG JAM PADARYS 

TIEK SMAGUMO.
jh Slunczlu szirdlnga padekavone už 

tėip puikia knyga kokia yra "Tukstan- 
tls ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų
ne esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink* 
jimlna diena ir naktį. Kada paeinu isz 

________ ____ z__ _
V ne rupi man nereikalingas vietas. No-- 

tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
*"**pakol sau neparsigabenau isz redystes 

"Saule*”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip ui szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka, Sparrows Point Md.

darbo tai tuojaua griebiuos už knygos,

tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga

GUINANS
I

MAHANOY CITY, PA. 
M T. CARMEL, PA.

SHENANDOAH, PA.

Sztai Koki Prieteli Turite—s , 
Merchants Banking Trust Co. Banke 
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka, Szita 
_____  A ft A ft • ft A •

d'

. UNION 
national;,

L BANK
KMAHANOTBl.city j

I
t

V
F

v
Cspllol Stock 1125,000.00
Surplus A Profits

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie Justi piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jks turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaraa nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato 
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Proz.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.
R. T. EDWARDS, Vlce.Kas.

v

I DAKTARAS W. BURKE i
J LIETUVIS }
> 418 W. Market St. Pottsville <> ‘ J
i Su visoms ligoms priima, nuo J 
? valandos Iki 10 valanda Isz ryto, < 
t 1 iki .3 vai popiet. G Iki S vakare. S

» kr o 'ii i— i— ' «w>■ <■* <i<—i «■

Telefonai, Bell - Kensington 631d |
Keystone, - East 6720 |

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

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

f

Naujas Lietuviszkas Graboriui 
IKazis Rėklaitis | 

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVISii

w II u vilais Daktaras Knrliimeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

bar nežinau kur, 
bu reikalu, praszau atsiszaukt 
ant adreso.

Juozas Vaiveris, 
Florence Ave., Box 205

Key port, N. J.

gyveno So. 
nežinau kur; 

szvogeriai Anta- 
pirmiau

MAGDE, i4Ak, kaip man nieiti gal* 
1 libandiiau visokius mazgojimus,

Mano brolis Jukubas Cžer- 
nauckas, pirmiau 
Dakota dabar 
taipgi mano
nas ir Jonas G rubies, 
gyveno Bridgeport, Conn, da- 

Praszau at- 
(to 30 

t

bar nežinau kur.
siszaukt ant adreso.

John Czernauckas,
709 Russell St.

Saginaw, Mich.

Gimines MartynasMano
Gardžiulis ir Katrina Gyniu- 
nute, isz Seinų apskr.
Valscz., ir para., Žemaitkiemio 
Kaimo.
juos

f Lazdijų

Jeigu kas žino apie 
malonėkit praneszt. (30 
M. A. Matulaitis,

1640 N. W. Brigham Si 
Chicago, III.

Mano szvogeriai Kazimieras 
ir Juozas Teresevicziai ir bro
lis Petras Vasiliauckas isz Vil- 
kaviszkio apskr., Paivono pa
ra., Saku kaimo. Malonėkit 
atsiszaukt ant adreso, (to 30 

Juozas Vasiliauckas, 
85 Ainslee St., 

Brooklyn, N. Y.

Saku kaimo.

PRA3ARGAI Visus lalszkus o ir 
piningus In iszlelstuve "Saule” reike 
visados siusti ant szito adreso: W. D. 
BocskowskLCo. Mahanoy City. Pa. i 1

“DIDELIS SZALTINIS“

“Dideliu
ir iszpardnosime pd

Aplaikeme keletą
Szaltiniu”
$3.00. Mes brangei užmokejorn 
ir negalime pigiaus parduoti. 
Ju mažai gavome. Juodi apda
rai, apkaustyti. Agentams ne 
galime duoti jokio nfioszimczio. 

W. 1). BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.

t <|/ . .
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nep< 
kanu..,

MARE, **Na/tai kąm tau kęst be* 
reikalingai t 2iurekf kokie mano plau* 
kai grains, švelnus ir čysti. O tai 
lodei, kad ai vartoju MUFFLES

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!l.; Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

. , . _, „ . “ ■ „j
but gražesnio už ilgus, blizgančius..švelnius^plaukus? Kas gal but

T_ ____ ____ ___ __ _
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RŪFFLltS pradės*mažinti 
! pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 
Į čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. -

į 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiaiL
| i .................  ‘ ‘ ’..J' ___ _ J , ___ _____
i atsiųskite mums 75^- pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

nepaaelbėjo nuo tu bjauriu pleis* 
, ,uan geda net darosi fn C

Natr tai kąm tau kęst be*

kai grains, ivelnus ir Čysti.

kuris priftclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odį?

UFF
panaikina pleiskanas ! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos | 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- Į

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickojc. Kaštuos tik I 
. ' „ ' Paaiškinimai Į

pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jusį afitickoje, tai I

F. AD. RICHTER G CO., 3Z6-33Q Broadway, New York 
 ' l

■ ow ew <1 t *•» 4»*w

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras 
LIGOS Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo boglje

32 metus invalidas Ilgas vyru ir motoru, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalidas ligas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakaro.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

s Dr. KOLER, 638 Penn Avo. Pittsburgh, Pa.
osfcMMi—aa—i — o — —i ► rww'nri— mmw ni -a ir nr rr —r — — — —
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DYKAI Raszomoji Maszinuke DYKAI
Kam turi raszyt su plunksnų, Jeigu DYKAI 
gali turėt gera drukuojama inaszinelo arba 
Typewriter!, kuri paraszo gružai ir aiszkiau 
negu su plunksna. Ant tos maszlnelcs gali 
kožnas teisingai ir greitai raszyti laiszkus 
ir dokumentus. Labai paranki tiems, kurie 
negali gerai raszyti su plunksna. < Padaryta 
grąžei, druezei ir niekados ncUžslkerta, ra-
szo aiszkei, turi visas literas, numerius ir

> kožnas turėt. Parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mos
* duodam kožnam DYKAI, kas pirks musu laikrodėli. 
!’ TAS* GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIKTAI $6.75
* Jeigu norRo turėt gražu ir tvirta laikrodėli prie 
J darbo ar szventadienliųns, tai nelauk, ir paraszyk 
, tuojaus jin. Laikrodėlis yra telp vadinamas senosios
> szalies systemos "Roskopo Patentas” kuris yra ži-
* nomas goriausias isz visu.
Į labai tvirto mechanizmo ir czesa laiko igi minutos,
* gražius tvirtus viražus, gražius ciferblatas ir . gali 
1 laikyti daug metu. Niekur negauslt goresnio laikro- 
' delio prie darbo. Yra vertas $9.00, mes tik per trum-
* pa laika del supažindinimo publikos, parduosime 
» po $6.75 ir da kožnam duosimo DYKAI raszoma
1 maszlneio. Jeigu norite turėti ta vertinga laikrodėli

rasztiszkus ženklus. Ta maszinuko privalo

Yra vidutinio didumo,

Į A’:
w"'

ir maszlneio, tai ilgai nelauk, tik prisiusk 25c. sidabru ar stompomls rank
pinigių o reszta $6.50 užmokėsite paimdami laikrodėli ir maszinuke.
Rasyklte tuojaus ir adresavoklte sziteip: 

Fmeticitl Sules Co. 1219 N. Irving Avė. Itep* 113, Chicago, III t

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti, 
MERCHANTS BANKING TRUST CO. 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.
W.F. Rynkewicz

T. G. Hoin<bv

D. M. Graham, Pre*-.
J. H. Garrahan, Attorney

P. G. Fenton

7

D. F. Guinan, Trexs
A. Dsniaevrict M.Gavila

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rheumatlznau o Jums jokios gyduolės ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO KHEUMAT1ZM.O, (gerti). PrįKi už bonką .....................................$1.50
URSUS LINlMENTAS NUO RHEUM ATIZMO. (tepti)Prėkė..................................$1.00
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prėkė................... $1.50
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS užaugina stiprius plaukus. Prėkė..............$1.50
URSUS SKILVINIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prėkė................... $1.00

$1.50
Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių

URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Motehj draugas nelaimėje. Prėkė 
l._________________ _ ________‘ .

kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo ly<asir pagelbą.

> URSUS REMEDY ©..
160 N. WELLS ST..

URSUS REMEDY <° 
DEP. B CHICAGO, ILL.

mt sūūnaaonaoi non shbed tbis

Miuvnma Yla« Su šita yla galima pasitaisyti: čcverykus maišus, karpehis ir kitus di
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina 4M.OO

VIW|I"I|WIIIIN f 1 ■■■■ ■
—. -- -■............ "“""'“’yt*.«w t’III

taip pų£ę prekę ir nesigailesite ją įsiįyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

MkHHkiH nntuio hm apra britvn. UNCLE SAM’S KAZOR MAKERS Šita 
no ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britvabritva yra padaryta iš geriausio plie 

ui taip pigę prekę ir nesigailesite ją

<«LCW«lt(O
FORTUNE 
TF.LLING 
CAFJDS 

MadamŪiRORMAMD
STANQAAO 

FlAYIhli CA«p C(X 
IMK A*IO. UL

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį ^pėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau-' 
šia, nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose, šitk: 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci% 
jomis (angliškai) yra dabar gaunam 
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš. 
kai) ir TR|S LISTUVlŠKOS KNY-

&Oc.

GUTES; DPtiMnptyN BurtinirikM. 2) Kabalai*. 3)SaprmKnyEcle. 
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trjs lietuviškas knygutes kaina Si.is

Naujai* Pilna** Orakulaa arba burių, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa. 
veikalėliais. Lietuviškai sutaisš J. Laukis, Yra tai didžiausia ir praktiškiausia inonų knyga, 
burtų ir delnažinystės (fortune telling) mokslų. Formatas6x9 colius. -41«4 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose

Siųsdami pinigus adresuokite:

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

♦3.KO

ij! _____
į $ Priima ligonius lig 10 valanda ryte.

. 6 lig 9 vakare
( Telefonas—Bell 359 1L

i S113 E. Coal St. Shenandoah

1.

pi 12 11g 2 popiet.
ife

■

I

NAUJAS 1SZRAD1MAS PLAUKAMS.
Dekavoje % milijono žmonių ui 

puikus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, In 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

InformacIJaa dykai.
Raazy- 

»rs. Brondxas Cosmetics,
SI a. W. Brooklyn. N. Y.

I A. C. N0VAKAUSKA8 j
> ADVOKATAS S
C Kumpas Mulu ir Centru St. <
> SHENANDOAH. l’A. j

Ne stralknokT Buklia snvo 
bosas. Ncreik* kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, ] 
in kraju. Apie dauginus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Ponu Ave.

kart ir važuosl
v 

k •

nusburtK r*.

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS11
I

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

;,r X.’U-a
»i

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GKAIlOIilUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, ritinus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, veseiliju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus.jr tt 
520 W. Centre $t. Mahanoy City. Fa.

’ 1 ■■ ■ ■   1 ■ ■ . ■ -'T—

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokite in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. PR ALE IK A. Savininkas.

Ruimai: $2.50 igi $4.00 ant savaites
50c. 75c. igi $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma.

Puse bloko npo Marketo..
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.

K

z




