
*

t

d

C

y
■> ~i

UMIVCBSITY OF ’LUNTS

Wf /
ABR 17 1920

—
YEARLY SUBSCRIPTION $3.00

[ 
i, 
I
I 
I

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED IN 1888.
Brings the best results to Advertisers. Bates on application.

PUBLISHED BY THE

W. D. BOCZKOWSK1-CO.
MAHANOY CITY. PA.

O ■» O i—, WO SB Sfc

MAHANOY AND A ST

uJ* AL 3

T* L* Ii. . . , i ‘ M 4 H • I
I 

u»4

M > -r ir. -r -T -jf T-'-T- -Y- T MB B * » O. lt o .o iM e 1 01

DU-KART NEDELINIS LAIKRA8ZTI8 “SAULE”. 
I8ZKINA KAS UTARNINKA IR PETNYOZLA, 

’^PRENUMERATA KAfiZTŪOJA: 
AMERIKE; Ant viso melo $3.00. Ant puses meto $1.50.

- EUROPOJE: Ant viso meto $4 00.
ftdr Laiazkiis ir piningus visada siuskite tiktai ant uito adreso:

I W, D. JBOCZKOWSKI-CO.
Į MAHANOY ANft^ST MAHANOY CITY. PA.

i

l
I,

«

»!? *
...... ...  m-■ ■ i* i. .,,, - .. ..................................................... i .Ti j ■ ini 'i-1, ■ i 1̂

“Published and distributed under permit No.756 authorized by the Act of October 6, 1917,
m^NTYTfTY~7A7pETNYCZIA 16 BALANDŽIO (FRIDAY APRIL 16) 1920No. 31 ( KNTBRXD AT TUR MAUANOY CITYt FA. 

PO8T-OFF1UB A8 8KCOND ULA88 MAIL .rsIaftkr.)

T*-

on
r t 
U

 ___________  

a- j,.., .................. r 11,, /i ii *|trį111 * i m ~ — »> ir—■ -i i  -    i—■   —.4—a ■ j ’ " ' ' " i ■■ ■

i filo at the Post Office of Mahanoy City, Pa. Bg dvder of the President. A. S. Burleson, Postmaster General.”
,  TJ _i L mnb‘-• '•■"•unluiliw'it ■ i. r mirnnm. —- —r 1.—. it i--irir-.-.itt“..'--—- r - M F ' '

32 METASWl

ISZ AMERIKOS
Kompanijos duoda 20 

procentą anglekasiams.
New York.— Yra sakoma, 

buk anglines kompanijos pa
siūlė anglekasiams tik 20 pro
centą pakėlimo mokesties vie
toje 60 procento kaip angleka- 
siai pareikalavo.
denas prezidentas distrikto 9 
isz Shamokin, Pa
buk jojo distrikte darbininkai 
pradėjo nerimaut ir

New York.—

W. I>. HOCZKIUVSKI, Prc». 4k Mgr. 
F. W. HOCZKOWAkl. Editor

................, .. ... „  Į .   - , . . ■

isz viSU szaliu

Yra

Christ (lol-

užginclina,

kei Hzina 
sustojimu dirbti ketverge die
na, jeigu konferencijų anglc- 
kasiu greitai nesusitars

jeigu konferencije 
greitai 

kompanijoms.
su

Prezidentas Wilsonas kaltas 
už pabrangima cukriaus. 

Washington, D. C. — 
ilien cukrius
tas po vienuolika centu svaras 
jeigu prezidentas

>zia-
butu pardavine-

Wilsonas 
praejta Augusto menesi butu 
paliepęs valdžios kamisijai nu- 

visa kubaniszka ir 
ga - 

nupirkti po 
Preziden- 

pirkima tojo

pirkti visa kubaniszka 
Louisianos cukriu. Valdže 
Įėjo taji cukriu 
pusoptinto cento, 
tas uždraudė 
cukriaus ir sziadien 
moka nog 20 lyg 25 centus.

o

Straikas pradeda isznykti, 
straikieriai sugryžta prie 

darbu.
Straikas ban

dytu ant geležinkeliu pradeda 
po truputi isznykti ir apsimal- 
szyti, daugelis 
gryžti prie savo darbu ir gele 
žinkelio judėjimas 
pasigerint.

Svracuse . 
sugryžo prie

pradėjo su -

pradėjo

ir Chicago dart 
darbo.

valdže pradėjo tirynet priežas
tį* tojo neiszszaukto per unijos 

Daugelis miestu nu- 
■g, nes

maisto ir anglių o
neturėjo visai mėsos, o norints 

s, tai ne 
aplaikys isz

st ra i ko. 
kente daug

o r* 
Dabar

neapturejo 
mėsininkai

ir viskas apsimakzy 
greitai mesutes
(31 i vagos.

Sziadien
kas atnesza kas diena ] 
milijonus doleriu bledes.

Valdže pradėjo tirynet kas 
iszszaukimo tojo 

bol- 
agentai pakurstė dar

bininkus ant sukėlimo straiko. 
gerus da-

geležinkeliu strai 
po tris

vra kaltas
straiko ir dažinoio, buk 
szeviku

Apie tai valdže turi 
vadus ir neužilgio pradės vela 
visus komunistus varvti 
kan isz Ameriko.
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Vokiszk^ kareiviai žudo 
prūsus.

Duesseldorf, Vokiėtije. 
Baltike kareiviai Kappo, pi 
dėjo papildinet baisybes mies
te Essene, žadindami moteres 
ir vyrus, kaip tai darė Berline 
o kožna, kuri turi nužiurejime 
papjauna peileis. Lyg sziam 
laikui tokiu budu nužudė 
virszum asztubnis szimtus žmo

Nekuriuosia 
miestuosia 

tikra anarkije.
Isz slaptybių užgrabinio 

gyvenimo.
Belfast, Irlandije.- 

raszczei raszo apie 
atsitikima, kokis czionais ne- 
senei atsitiko Alfredui Mc- 
Brcen, kurio teta gyveno kito
je gubernijoj, pas kuria turė
jo labai svarbu reikalu bet ne
galėjo su jiaja greitai pasima
tyti.

Ana diena Alfredas ir jojo 
pati atsigulė in paskyrias lo
vas ir vos pradėjo migdytis,

I <Yg
su-

niu. 
šia

vokiszko- 
vieszpatauje

Laik- 
stebetina

Mergaite

Kožna kudyki nu-

Jauna žadintoja asztuoniu
• vaiku. •

Monakia, Bavarije.—
Kratz, 16 metu mergaite in
laika keturiu menesiu nužudė 
asztuonis vaikus.
radosi ant tarnystes pas viso
kius žmonis kaipo nesziotoja 
mažu vaiku, o kaip pati prisi
pažino, tai del to Vaikus žadi
no, jog negalėjo nukensti jąja 
verksmo.
durdavo su ilga skrybelinia 
špilka in galva tiesiog in sme
genis, kurie tuojaus mirdavo. 
Po kožnai žudinstai prasitraiį» 

Mergaite 
gana didelio sudėjimo ir 

iszrode senesne ne kaip isztik- 
ruju yra. 
turi.
dytus vaikus iszkasti ir •per
žiūrėti daktarams.

ke.nuo tarnystes, 
vra g

Tėvu mergaite ne 
Sudas liepc visus nužu-

Laikrasztis 
raszo kaip tai

likos abudu iszbndinti balsti 
savo tetos antram pakajuje, 
szale miegstubes. “Rodos 

tarė

Butu ir daugiau 
visas

^4^4 mJkas vk los 
Lackawan

na Kompanijos sustojo dirbti 
nes negalėjo aplaikyti karuku. 
Popiera laikraszcziams

pabrangs ant 15c. svaras.
Cincinnati, Ohio. —- Bryant 

\ anable, prezidentus popieri
nio fabriko AVhittaher Paper 
Co., kalbėjo, buk už keliti me
nesiu popiera

žmonis Priguli ncz i os prie

Elzbieta
72 metuKfžtuus spiri-

kompanijos sustojo

Motore mirė trecziu kartu ir 
kaip rodos vela adgys.

T ronton, Ohio.— 
Blake,
tualiste, kuri jau du kartus mi
re ir vela adgyjo, mirė ana 
diena trecziu kartu.

Garsingiausi daktarai, kurie pabrangs ant 15 centu už sva 
in tai netikėjo ir mane, jog tai 
tik laikraszcziu iszmislas, 
buvo in czionais idant 
tikryt paeziems apie taja mirti 
Blake’ienes.

Tuom laik Rex Davis, kuris 
teip-gi yra garsingu spiritua- 
listu tvirtina, buk tuom kartu 

mirė, 
ir

mirė
lai k raszcziai-is

:■ ■Vi.

geležinkelio (elevated) stebuklingai

iszlindo isz sudaužyto karo. Apie deszimti nugabeno in ligonbuti.
pavojingai sužeista. > >

Ana diena, 
iszliko nuo smerlies 1 nupuldami žemyn per ) ) ped?

o4

is, New Yorke. Penkiolika žmonių patys rt’“ *f i k v i ė n ir m o t e re d i k os

Protestonai intikejo in Motina 
Szvencziausia

Berlinas. — 
“Potsdam”
daugelis vokiszku protestonu 
intikejo in Motina Szvencziau
sia. Kaiinelije Landrein, Ne
dėlios ryte ugnis kylo vienam 
kluonia.
triobu sudegė, o gal ir 
kaimas, kad viena isz protes- 
tonku, ne butu praszius in
spektoriaus, idant tas,ai pavė
lintu jiai paymti paveikslu 
Motinos Dievo isz katalikisz- 
kos bažnyczios ir pakabinti
ant areziaugias prie de-
ganezio kluono. Kada paka
bino paveiksią, ugnis pradėjo

4 4 
girdžiu baisa savo tetos, 
Alfredas.in saVo paežiu.

Alfredas szoko isz lovos ir 
abudu dasiprato, jog teta at
lankė juosius netiketipai turė
dama koki svarbu reikalu pus 
juos, 
su: “
kis ir ejkie szian, pas mane pa- 
czios nereikalauju, no 
idant ji keitusi isz lovos.

Alfrcdiene norėjo rėdytis, 
bet iszgirdus žodžius, tetos, ne
sikėlė isz lovos. AlfretRtį pa- 
siredias, 
in pakaju, rudo sedintia 
sena teta. 1

Senuko sėdėjo ant kanapkos 
mostolcjo sii4 ranka, 
ženklą, idany sau sestu, be pa
sisveikinimą Terp, tetos ir 
seserų nu prasidėjo ilga kalba, 
kuria girdėjo kožna žodi pati 
Alfredo.
labai dievobaimingai. Tolinus 
atkreipė kalba apie gymi nes 
ir davinėjo jam rod n, o buvo 
tai rodą labai naudinga kokios 
reikalavo nog tetos.

Pabaigus pasikalbę Įima, te
ta pasikėlė nog kanapkes, 
linktelėjo su galva 
sveikinimo ir dingo,

y y

*

Tame vėla- iėzgirdo bal-
Alfreduk, nesibijok, kel-

gesti ir suvis užgeso.ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

Del susisiekimo su Vilnium.
misijai

kreipiantis in
del jos

Daug nauju pacztiniu markiu 
atsirado po karei.

noriu 
y y kaip baime, tai 

Dievo kad ir
Luteronai ne ti-

Mėtomai 
szaukesi prie 
katalikinio. 
ki in Motina J)ievo.

§ Tilžėje, patyrus apie su
grąžinimą kaizerio visi vokie- 

vokiecziuojantieji pa- 
Vokiecziu

valstybes velevomis ir kaize
rio ženklais.
szvestu kokia szvente. 
ežiai sveikina vienas antra,
tarsi, laike "kokios didžiau
sios szventes. Visos pasi
linksminimu

Anglu geležinkeliu
isz Varszavos
I Jet uvos Vvriausvbe
pažuros in susisiekimo atnauji-

jog lai’i-
i.e -bus

Poliaus pasakė,Tolinus pasakė, 
pri- rasztine popiera jau 

persi- teip pigi kaip buvo priesz ka

toji

Blake’iene -ant tikrųjų 
bet daktarai mano, jog 
tuom kartu motore adgys.

Paskutini karta kada
moter mirė, ndgyjo- po keturiu 

sake 
jo ant tikrųjų mirė, nes josios 
kūne nesirado mažiausios 

*o
savo 

pažinstamiems, jog radosi ant 
su

valandų kada daktarai

sbirkszteles gyvastie 
gyjimui motore apsakė

ki- 
ad-

kito svieto” 
savo vyru kuris mirė keliolika 
metu adgal.

i < ir kalbėjosi

800 galonu arielkos vienam 
name.

Lagrange, N. Y.
Dorundo, likos ; 
per prohibicijos 
už- perlaužima blaivybes tiesas 
ir užlaikyma daugiau gėrimu 
ne kaip tiesos pavėlino laikyti.

padare 
pas jin 

800 kvortų arielkos, 200
74 bonkas 

y y

bonkas ir
Rock and Rye.Ir

, — Mikolas 
aresztavotas 
inspektorius

inspektoriai
krata jojo namo, rado

ra.

Daug Jaikraszcziu susto- 
negatejo 

laikraszcdus ncapsi •

re.
jo ejti, nes popieros 
gauti ir 
mokėjo iszleidinct.

Kas tau ne miela kitam 
nedarykie.

Sackville, Pa.— Ana
Ona Kor-

Lenku džiaugsmas.
Vasario 22 Vilniuj lenkai bu

vo paskelbi', kad Kaunas 
jau busiąs paimtas, ir 
gyventojams tuojau 
šia visokiu produktu. 
tojai kuopomis
kad gal tuojau sulauksiu lenku 
žadiniu, 
mene nuo pat vasario 22

Niekados iki sziol ant žcpnes 
nauju• pasztonviszleista tiek

Kada

galo- 
Ameri-nu vvno, 

can Pride 
Star” 
“Rock and Rye.” 
dže svarsto ar tikrai taji szto- 
pa Darunda turėjo del 
locno sunaudojimo.

4 4

arielkos 60 <4Three
8 bonkas
Dabar vai

Li savo
y y

Expresso

Ana diena ap-

'z Pirko kiaule, gavo tris ir. vieta 
vienos.

Oshkosh, Wis. — 
darbininkai turi nemažai var
go su kiaule.
laike žinia isz Markesono, buk 
ekspresu bus prisiunsta jiems 
kaule del vietinio mesiniko. 
Kada atėjo ekspresas, vietoje 
vienos kiaules, pribuvo tris ■ - 
dvi matyt atsirado kelionėje; 
du parszukaL Dabar ekspre^ 
so virszininkiū nežino ka 'da- 
ryti su kiaulėms,.jar 
1 rwiti mminl/iii iilr vinim

atidnoti 
nr viufiu

diena’ Pa “ 
stojo priesz slidžia 
putiene, kuri turėjo užmokėt 
25 dolerius bausmes ir priža
dėti jog daugiau nedegins ant 
kerszto popieros ant kiemo ka
da josios kaiminkos iszkabins 
skalbimus.

Tai-g’ 
josios kaiminka 
dauckienc iszkabino savo 
skalbimą greieziau už jiaja 
uždegė senas popieras ant kie
mo, o nog durnu aprūko sun
kus darbas moteres ir turėjo 
isz naujo iszskalbti drapanas. 
Pirma karta nukente 
ir nieko nesako savo

l’i, Ona pamaezius, jog 
Zofije Sa- 

iszkabino 
už

motore 
ka i min

kai, bet kada toji teip padare 
kelis kartus, /Sadauckiene ne
galėjo ilgiau nukensti ir ap
skundė Korpnlaitiene ir už tai 

pa- 
lv u- 

gana

likosi suiarkei nubausta 
gal Pennsylvanijos tiesas, 
rios už toki pasielgimu 
smarkei baudže o kaip kada ir 
in kalėjimu sodinu prasikaltė
lės.

Yra tai bjauriausias pasii

pop le ras,

b .• n gi-CL

kuri tv-
ktida

mas tokios moterie 
ežia degina
kaiminka džiovimi cirnpanas. 
Tokia motore ne turi mažiaii- 
sio apszvictimo ir pati pasiro
do kuom yra jeigu f c p elgėsi, 
neatsimindama, jog pati pra
kaitau je prie cėborio sunkti 
skalbdama drapanas ir neno
re tti kad jiai kas rūkytu du
rnais po nosia.

Neužmirszkite
apie bausmia už toki pasiel 
ma.

moterclt‘8

ATSAKYMAI ;

, G. B. Minneapolis/ Mihn. — 
T-7 r> ar* Yri j*" i 4 4- r» Vtr* « n l i 4

1 J 1ant seno adrešb
Raszykite tamista ‘ gromata
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t uo- 
Vilnius

iiinia tarp Vilnas ir Kauno bu- ženkleliu, kiek ju iszleista per- paome žvakių, htbjas
savovo atsakyta, kad Lietuvos Vy- 

seniąidbuvo ti
kusi tokias tarybas 
tam tikslui net buvo 
Vilniun spocialine 
l’acziau atsižuiriiit 
lenku valdžia ir ka

savo elgesio su 
ligi demarkaei- 

bet dar

pristaty-Į riausybe kiek
G vven- 

‘sznekueziavo y

gyventojai 
pagarbėliau!

Visa lenku kariuo- 
rvto 

ligivas. 22 vakaro stovėjo pasi
rengusi keliauti, o 
nekantriai lauke
isz Kauno valgomųjų produk
tu. Vasario 23 vakare gavo 

o gyven
tojams buvo paskelbta, kad tuo 
tarpu pažadėjimas paimti Kau
na ir Lietuva neinvykes, iv del 
to nesu isz kur pristatyti 
diiktu.
Punske lenkai gražino kunigą. *

su Szvencziau- 
siu Sakramentu pas ligoni. Se
kmadieni (8111) 
n inkams uždrausta 
pas ligonius.

Rusu bolszevikai.
Sutrauko in .Dniestro rajonu 

priesz Rumunus II50.000 
kariuomenes, 
jiem pavylee pereiti 
ir dabar jie g 
in Besarabija, 
bolszeviku artinimasi 
Besarabijoi dideli sujudimą, 
nes be Santarvės pagalbos nesą 
galimybes 
bolszevikus.

t t( Latviai
Sugražino Tarybų Rusijai 

ligi sziol Latvi jot tebegyvenu
sius Rosi jos piliėczius geležin- 
kelinnkiiSi

Musu belaisviai iy inkaitai 
Rusijoje.

Pervežmas lietuviu belaisviu 
in inskaitu, iszmainytu su So
vietu Rusija neturės kliueziu 
isz Latvijos puses, 
mas ink a i tas ir belaisviais ga
les būti daromas latviu fronto. 
Per savo barakus latviti galė
sią praleisti

Vasario 23 vakare 
insakyma skirstytis,

Važiuojanti

pro-

lenku kari- 
važiuoti

v yru
Daugely vietų 

Dniestra, 
greitai eina tolyn 

Žinios

atsilaikyti

apie 
šukele

priesz

Pasikeiti-

kasdien ne dau-

pradėti ir 
pasiusta 

komisija, 
in tai kad 

fniomene ne
tik nepermaine 
no pasitraukė 
jos linijos, bet dar Veržiasi ir 
pleszia lietuviu kraszlus. 
vokuodami g__
rimus, ir Kadangi.
lenku valdžia nerodo jokio pa
linkimo gerbti teise nei paežiu 
a Ii jautu insakymus, todėl Lie
tuvos Vyriausybe nemato 
kios prasmes vesti .kokiu nors 
tarybų su tokiu kontragentu. 
Nesą nėra jokiu garantijų kad 
lenku valdžia respektuotu bent 
kokia sutarti, ir santykiai su 
tokia vyriausybe visai iszeinu 
isz teises? ribų ir pereina iszim- 
tinai in brutales pajiogos sriti.

pro- 
pnkluotus susidu- 

tuo budu

^Žinoma, daugiausiai ju 
iszleido naujai sutvertos ar su
sitverusios valstybi's valstybe- 

Atskirai imant, daugiau
siai tokiu ži'nkleliii iszleido 
labausiai 
pasirodymui blizguczius lenkai 
kadangi svarbiais darbais jie 

, nes tokiu nu- 
nemoka.

nai.

duodama

ežiai ir 
sipuosze senosios

ženkleli n 
mėgstantis" visokius

pasrodyti negali 
veikli
V o w a o r t s I a i k ra szcz i o 
tomis žiniomis 
tais a
szleista net

Vokiecziu 
suririk- 

pereitais 
nt viso žemes

me- 
pavirszio 

2060 nauju'paszto 
ženkleliu, kuomet 1914 metais 

____ ; 1256. 
tu 

naujai insi- 
o isz ju dau- 

Nuo

y

• 4 . v . ..!<>- tokiu ženkleliu iszleista

Rosije užkalbino 500 
lokomotivu Amerike.

Rėvai.—'Rušiszka valdže to
mis dienomis užkalbino penkis 
szinitus lokomotivu del 
g e’l c ž i n k e 1 i u, kurias

Kontraktas jau pa-

sa vo 
padirbo

sisveikininio;

Sena teta kalbėjo

Amerike. 
darytas.

Kuropatkinas bolszevikiszku 
gubernatorium.

Generolas 
kuris buvo va

du cariszkos armijosTaike liu- 
so-Japonu kares,

Petrogradas. — 
Kuropatkinas,

li kos tomis 
dienomis paženklintas per bol- 
szevikus gubernatorium 
Tiu’kęšftino, 
prie bolszevizmo ir už savo isz- 
tikimysta aplaike taji dinšta. 
Kuropatkinas sziadien turi 73 
metus. *•- f . -

ant
nes prisilenkė

§ Rosi joj Jekaterinburgo, 
Permės ir Ufos gubernijose
p'askelbta v isuotina

Miestas, taryt, 
Vokie-

Kai]) minėta- daugiausiai, 
ženkleliu iszleido 
kurusios tautos, 
gi a usi a i palioke lenkai, 
karos pusi!iovimo lenkai davė

nauju paszto
Antra vieta ūži-

svietui net 400 
ženkleliu.
ma Ukraina, kuri parūpino 75 
naujus paszto ženklelius. Czė- 
kai—Slovakai ir Jugo—Slavai 
drauge davė 150 nauju ženkle
liu; mažyle italu su jugo-sla- 
vais besivaržoma Ei nines res
publika apdovanojo pasauli ir
gi 75 naujais paszto ženkleliais 
Kiti krasztai davė vidutinszkai 
po 30-50 nauju ženkleliu. Ma
žiausiai ju iszleido Kaukazo 
Gruzijos respublika, nes 
tik 4 naujus
paszto ženklelių iszleista taip
jau-kares ženkleliu, kurie yra 
vien pinigu rinkimui ir pasiro
dymui.

Xdsa 
ženklelius. Be

Italija savo

Tokiu qenkielių Jhž- 
leido visa eile viena mažaūsiu- 
ju Europos kunigaiksztjiu. 
būtent Monako kunigaiksztija. 

pasztui suteikė
nauja’ 15/centesimu laiszkams 
ženkleli, kokio iki sziol neturė
jo. Dave paszto ženkleliu pa
sauliui ir Lietuva, ir tai taip
jau keleriosios rusies. Bet dau
gelio tu naujai iulęurfu vaisty
siu paszto ženkleliai, tarp ju ir

darbo LUtpvps, nd visur dar pripą-*
i •

ant • atsi- 
bet teip 

nepaprastai, jog Alfredas net 
persigando, iszbego aut trepu 
paskui teta, bet nieko nerado.

Už dvieju dienu, po tam at- 
aplaike to 

buk jojo lėta 
toje paezioje valandoje, kurio
je kalbėjosi su jiaja.

Visos 
vietos pilnos, 

viskas ūžia, juda. Geležkeliuo- 
so, krautuvėse atsirado auksi
niu ir sidabriniu pinigu.

§ Ukrainos krasztuose, ku- , 
rios okupavo lenkai, oficialine 
kalba pripažinta lenku kalba. 
Ukrainiecziu kalba persekiot 
jama.

TELEGRAMAI.
/t

silankymui tetos, 
legrama, įniro

§ Sziaures Kaukaze Deni- 
kino kariuomenes likucziuose 
tarp gruzinu ir rusu kilo vaidu 
ir pesztyuiu,/ todėl bolszevi- 
kams ir sekasi ejti pirmyn.

nepaprastai
brangsta odos ir kailiai., Pas
kutiniu laiku mokėta 1,000 
markiu 
odai, lygi 23l/j mrk.

Havana, Kuba.— Asztuo- 
ni amerikoniszki laivoriai li
kos užmuszti per 
motorinei valtije.

* Brukesella.— Du szimtai 
darbininku likos 
daug pažeido ekspliozijo^ fab

*

ekspliozije
*

užmuszta, •

§ Vokietijoj

neapdirbtai arklio 
už kilo, 

jttuczio odai, lygi34 mrk. už ki
lo bulio odai, lygi 33,95 mrk. 
už kilo karves odai, TOVs mrk. 
už švara (500 gramu) verszio 
Jcailiui, dilug daugiau, ’ kaip 
300 mrk. ožkos kailiui ir t. t.

§ Estu vyriausybe yra pa- 
ruoszusi prekių eksporto ir 
importo samata. Eksportuoti 
manonla už 3,895.000 sv. ster
lingu. Eksportui pažymėti pir
miausia linai, sėmenys, spiri
tas, popieris bulves ir kt., Im
portui .— traszos, cukrus, drus

rike Stolberge, Prusuosia;
* Berlinas.— Buvusi kai- 

zeriene Augusta Viktorije ba
dai pavojingai serga ir kaip 
rodos mirs.

Warszava.—

Berlinas.—

* -Warszava.— Lenkai su
pliekė smarkei bolszevikus, 4 
paymdami daugeli in nelaisvia 
ir daug kariszko ipaterijolo.

j

Sudia.

Asz mislinu,

ka, žemes ūkio pabūklai, fab-U

riku pei dirbtuvių intaisęp ii*

— Apskūnstas prisipažino 
jog .du kartus naktije insilau- 
že, iu tvartu viena naktį pa
vogė dvi žąsis, o antra naktį 
atnesze adgal.
jog savžine tave kankino f kal
bėjo sudžia in vagi.

— Ponas sūdžiau, atnesziuu 
adgal ba buvo kudos kaip sza- 
koš, Ui butau laukias kol‘bus -O l 'll1

t
* /1
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.Jeigu <la ilginus toip bus
bolszevikiszkojo Rosi joj, kaip 
lyg sziolei, tai rusiszki bolsze- 
vikai teip apžels, jog juju vei
dus negalima bus surasti terp 
plauku, o prick tam, bus teip 
bjaurus, jog negalima bus juju 
atskyrt nog žemes.

ta, jog 
vertelgystcs paliepė uždaryti 
visus muilo fabrikus, isz prie
žasties stokos tauku ir kitokio 
matorijolo isz 
muilas.
šoki vabalai, uteles ir 
gaivalai pradės baisei platin
tis terp žmonių;
pavojus, jog

tame v ra
Priežastis 
ministeris

kurio dirbusi 
Isz tos priežasties vi

ki tok i

užejs didelis 
rusiszka tauta po 

valdžia bolszeviku bus suosta 
per kirmėles, nes negalima bus 
apsiginti nog juju per noszva- 
ruma.

cenzu so,
praejta meta

altori

Pagal apskaityma 
tai Su v. Va 1st.
stojo priesz altori pusantro 
milijono mylincziu porelių ku
rios likos surisztos mazgu mo- 

Meto 1918 susiriszo 
mazgu moterystes 
000 poru.
susiriszdavo kas diena 
400 poru.

tervstes
tiktai 209,- 

rodel praejta meta 
po 3,-

m

J
Tosios poreles isz- 

davtf 240 milijonu doleriu
Dvasiszki paėmė 

pus t re
mi k so

le i to-

kaneziai:
se-

i €
už savo patarnavima 
ežio milijonu doleriu; 
riai paėmė už žiedus ir 
kias papuoszas deszimts mili
jonu doleriu; už rakandus už
mokėjo 125 milijonus dolerius 
(skaitant tiktai po szimta ant 
kožnos poros.) Visoki kiti- 
reikalingi daigią! ant pradėji
mo gyveninio kasztavo 40 mi
lijonu doleriu ir t. t.

Senatorius Gronna ant vie
no susirinkimo pranosze, buk 
tebyre kare padare net 23,500 

Amerike.nauju milijonierių
— Tai dabar kožnam yra žino
ma kas laimėjo svietiszka ka
re.

*

kaiKardinolas O’Connell 
ba, jog vyras neatbūtinai turi 
būti ponu savo namo, 
teip kalbėti 
akyvi esame, ar turėtu 
ant liek narsumo kalbėti, jeigu 
turėtu paezia.

jauniklėms, 
ar

Gerai 
bot 

jisai

SAULE
A

Amerikon iszkos 
(piningu dirbtuves)

mouarkije, 
minuse buvo patvaldžei, 
kni
konstitucijos.
lo maisznezei ir ropublikos, 
kurios iszmokino žmonijo. 
Žmonis sziadien nesiyre adgal 
nes ženge pirmyn, o republi- 
kos platiąąsi po visa svietą. 
Tai-gi trumpam laike dingo 
Rosijos caras, galingas Vo
kietijos kaizeris ir kitos karu- 
na.voU)S galvos buvo privers
tos ajileisti karaliszkus sostus. 
— Nenžilgio visi dings.

menyczios 
praejta 

meta iszmusze 838,911,195 vi
sokiu piningu. Dalis tuju pi
ningu likos padirbta del kitu 
vieszpatyscziu, 
liko czionais.
meta likos iszmuszta 250 mili
jonu daugiau.
klausymas, 
uingus, nes kaip tik juosius 
iszmnsza, teip greitai ir 
b 
daro 
szeposia

o likusio pasi- 
Tai-gi praojta

Dabar užojna 
kas turi tuos pi- 

tik
uz-V uz- 

geležiniosia
riebe tiejo, kurie juosius

bankosia,
in kurias žmogus ne- 

ali priejti.

lei

, y,

4 lAnt užklausvmo 
dings !” pulkauninkas

ar kara-

pir- 
pas- 

apszaukoapsilpnejo ir
Pirmiauso ky

li’ 
iszmokino

Kožnas isz mus norėtu žino- 
pradžia lui

nos kaipo kožnas 
ant svieto turi kokia 

bucziavinuis

t i isz kUr ėmėsi 
cziavimo, 
daigias 
pradžia, teip ir 
turėjo savo pradžia. — Pradže
bueziavimo buvo tokia:

Kada Graikai tūkstantis 
metu priesz 
kino miestą 
jams miesto daugiau nieko ne
pasiliko, kaip tik jieszkoti sau 
kitos vietos del apsigyvenimo.- 
Bludijo po mares keliolika me
tu, 
k ra s z to.

Graikai
Kristusa sunai-

Troja, gyvento-

bet ncpriplauke prie jokio 
Suvargusios mer

gaites (nes apleido visi) pra- 
sze savo vyru, kad tolinus jau 
neplauktu, nes ilgos 
joms jau dakako.

Vyrai nenorėjo pristoti 
juju praszimo. 
laivai sustojo prie 
vyrai iszejo in artima 
ant medžiokles, moteres visos 
susitarė kad padaryti gala ta
jai kelionei, sudegindamos vi
sus laivus, 
teip ir padare, 
darbui sujudo szirdysin 
rūstumas ir pradėjo abejoti.

Juju burije atsirado jauna, 
smagi mergaite, kuri davė ro
dą kitoms idant perpraszyti 
supykusius vyrus per 
būda koki jiji iszrado kalbė
dama : 4 ‘
priszokit jus prje ju ir 
kabinkit 
ris lupas, idant ant jus bartis, 
jus juju lupas uždarykite savo 
lupoms.”

Toip ir padare, viskas iszejo 
ant juju naudos. Vyrai toki 
perpraszima. teip pamėgo, kad 
nuo tojo laiko, novos tankei 
užsirūstindavo prieszais savo 
moteres, idant juju lupas mo- 
tercs ’savo lupoms uždarinėtu 
juju.

Tasai papratimaš ir 
dien vieszpatauje,

•t ’ ’
Allen atsake:

“Karalei vra veisle tamsės- •>
niu amžių ir turės nenžilgio 
dingti. Sziadien svietas žen
gia gyvybių materialiszkoje ir 
dvasiszkojc, po amžių paredko 
užstoję amžis iszsirietejimo. 
Žmogus^ senovės g 
urvas, jau slankioje 
virszes žemes dvasiszkaj 
tobulintas tėvynei, 
jojo priguli del kurio žvaigž
des ant dangaus spingso. Jau 
sziadien tasai žmogus politi
kos gyvenime praskyrė sau 
kelius 
publikine padavęs in 
žmonijos visa valdže. 
iszrodo, pagal Alleno 
nia jog karalei isz 
že m iszkos 
drauge su savo rėdais.

Pirmiausia terp 
visuomenes 
patriarkai, kuriu isztartas žo-

Toliaus isz- 
atmainas 

Europoje ir

ainžis
senovės yventojas 

ant

keliones

ant
Karta, kada 

kranto, o 
girria

Kaip nusprendė
Po tokiam

vvru

Isz Lietuvos
t ■ '

■ . ............. !'*<»■ ' IMI II Ii, 'k

Lenkai užklupo ant Lietuviu, 
bet musisskei juosius 

atstume.
I 1 r

Lenkai puolu mus. 
dienomis

nemoko lenkiszkai ii*, kad kuni
gėlis retai lunko mokykla: mat 
bolszevjlpszka, ^ako*

Lenkai puola raus. Sziorais 
dienomi^ (19 Kbvo) lenkai 
praddįkpĮsnpirkiai pulti musu 
kariirameno Kalkiniu Turmon- 
to rpoŽitĮ ^p-bitvo kiek atstume 
mus iniija in vakarus, bet mu
su Imrjjičiuene prieszpuoli- 
mais atmusze lenkus adgal in 
senąją. Iniija.
ir nežinia dar kuo baigsis.

Lenkams proyokhtingai už
puolus musu kariuomene KaL 
kunu-Turmonto ruožtu musu 
'narsios kariuomenes da|,ys su 
pasiryžimu puolasi 
isz savo puses poroje antpuoliu 
iszmusze ’ lenkus isz 
vietų ir Kovo 15 (L . 
savo senas pozicijas, 
rus Pokro])iszkiu kainui 
kovos dar tebeeinm ■(, ?

Musu dalys susprogdino ge- 
luinija; Kafkumur 

nuo kuros lenku 
szarvuotas traukinys apszaude 
musu dalis.

Kovo 16 diena 
mis pajiegomis lenkai vėl puo
lė musu sargybas. 
Smalvos bare visa nakti 
Kovo 16 dienos in 17 diena tę
sęsi szautuvu ugnis. Apie 4 
vai. Kovo 17 diena lenkai ar-< 
motomis apszaude Vanagclisz- 
kiu kaimę, ,kuris yra in rytus

'i

Nakti iii Kovo 16 dienos in 
17 diena, daug didesnėms len* 
ku pajiegoms spaudžiant 
su kovojanezios dalys apleido 
Turmonto geležinkelio stoti, ir 

’ buvo atitrauktos in linija Ska

Instatymas del svaiginamų
jų gėrimu. Valdžių uždraudė 
visoį Lietuvoj pardavinėti spi
ritą. degtine, Ijkeri ir. konjakai 
Konjakas, . * 1 *•'
leidžiama parduoti tik sai'iitu-

nauja

ifnija in vakavus, bet mu- 
karjjibmene

Kovos tebeina

gintis ir,

, paini tu 
gryžo i in 

iszskyt- V 
kurJ

I ežiu kelio 
Turmontasrn y

sustiprinto-

Turmonto- 
isz

Apie 4

nuo Antopolio.

'r, 1JH1-

spiritas ir degtine i i ♦ i H i •• i -
rijos ir veterinarijos reikulams 
turintiems tam tikra gydytojo 
leidiimu Už
be leidiniu baudžiamu bus ad- 
minstratiniu badu
bauda, nuo 100 lygi 10,000 auk- 

Pasiger.usieji bus bii’u- 
(Ižjami: pirma karta lyg 1.00 
auk., antra lygi OOOjink ir tre- 
czia karta — lygi 1,000 auk. 
Toksi instatymas turi galios

pardavinėjimu

pinigine

PAOEL.BA
Silpnybes, jtaoinančioa nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų.

ouHtinginio, bkaiiHinu strCnoso, yra greitai prufinlinanios, vartojant

PAIN-EXPELLERI
“Draugų Reikale ”, .

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugi aus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paiii-ExpclloriK ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintai 
musu vaizbuženkliu

ANCHOR (Įk.ara.s) .
U --------------f------------------------- ---- ------------------- - -------- --------------------- ---------------- , ______

noirhkito. Visose aptįpkose po 35c. ir 70c. Taipgi galimu gauti pas išdirbėjus :
16

Jeigu ant pokolio nčra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 
s. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus t
326-330 Broadway, New York

ainiu.

turi 
lygi Gegužes men. 15 d. 

' t J 1 Z* į t* t' * i ■ 5 '» " A 1 r ‘ ’ i ' . I ik f

( f Mokiniu skaičius szvietima 
ministerijos mokyklose — Sziu 
mokalo ipetu pirma pusmeti 
luiksztesnioseanokyklose, vadi- 
namose gimnazijose buvo isz- 
viso 7,733 mokinai, ti y. buvu
sioj Kauno gub. 5645 moki
niui. Auksztesniose pradeda
mose mokyklose 
mok in ial (Su vai k i joj
Kauhijoj — 593). Pradedamų
jų mokyklu buvo 1166; 
mokęsi prie 1460 
(696’ vyru ir 746 
70.000 mokiniu. 1

: • . ■ :

Szimkaicziai. — Viename 
kaime pas ūkininką jieszkojo 

žinomu la-

mokėsi 898
• 305,

jose 
mokytoju 
mot.) per

mįlcija degtines ir
bni daug rado ne tik degtines, 

(4 p r avara

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ. .
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,

i ■' C

Pasekme po' 20 diena 
arba grąžiname jums 
pinigus.

P. AD. RICH TEK <& CO

DAKTARAS NAMUOSE.

jOįS
ta.

VW4
’i

vTVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turedamafl sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; ture-’ 

dąman 'neaiškų minto i 
imant vniuhiti del padidinimą veiklumo ir vnintua Hvnivinan. 
člus, bphdyk Nuun-Tcnc Ir namltikrlk kaip nrcitu įnik m jn-j. 
nesi visai nauju f.mogu! Dcvynqn IA dcMmtCH visu ftniognuH Ilgu'/ 
tokiu kaip blogai npctltaa* negruomulnvirnas viduriu, pnuil ir 
išpūtimai, u^kot^Jlpias rkllven. tulžint^. anetni^, kankinimai reu- 

A t —* -*■ I J Oi k t A-.u. M 1 a . ... - ■ ■ ^AA t A I * MtkA !' f aAa. .j.

jfm^n nervu Ir ncgidojlmiiH mlcguotL paeina 
pajėgos, 
kraujo.
4 r ;;........ ........................... . , ... ______
Kurioj dhliUattacĮ užlaiką/ geram Movlujo pilvi), jaknan, iiik^tu i Ir

Nugcr*Tone yra labui 
....... > sunaikinimu

ir nusilprfėtu būna; pasibodiH^/^

t

bphdyk Nu«H-Tonc Ir namitikrlk kaip greitu įnik n jau 
Vinal nauju fomwi! F , 

tokiu kaip blogio apctUiuu negruomulavirnas 
C ..... . ...... :r................................
matomo, akauFtnal rralvoa, ip.-uridghi. atokrta cnericijoa, nunilpne* 

r' 1 nuo atuku 
n eu i t e k t i n i o a c i r k u! ar * Joh 

kraujo.
Koįfna onllK kūno ir koinn jo veikmei ant nerv:i

grobus, Airdew plakimo, kraujo clrkuMvimo* 
pro/ingOK gydymai nuo nusilpnėtu nervu ir nbolno 
kūno. Todol kAd jJc yrn iiuUiwyt| ja nAtoniu brangiu,
sveikumo dundančiu 1 **** ; ’ .* r '
per garsingus Gydytojų*. Yra jin ypatingai maintingi I Gete 
Fosfo^iį-malutUJ <hd Kraujo ir Nervu, 

loms, paatiprln grobus 
__________ _____ , Atgftlvin inkstus, iAvura 
•podfnirH atmata a. Nleru dauginus ginu ir auputirnu, niera smlr- 

kvapo ar apvilkto lietuvio! Nuga*,Ton<? duos Jums
įdarą gruomuiavim^, tvirtai* nervu* ir kietą, pastiprinta miegą’. 

jV.igu-Tone nu*tiprls kraujo Ir pagerinu clrKIiInviiro Jo, priduos rnudo-

miettUoU.
Hk|bto vandeniuoto kraujo ir

iL ■■
'-w

nervu A'J)
Į pHjg

'■kA

J- wt 
ie T
iiliM

"J/

/

o

11 W4Į>

S*
Mll

sudėtiniu vaistu, rekomenduotu Ir nuruodytu

1 Nuftn-'Tonc priduoda gyvybę jakn 
jog je tu&tlnaac ragularUknl. Atge

” • y v■ i • ai

ię Ir 1/ 
tpip. Į 

litukui <
tebūki Ingą

t s
<***

.1

J 1
K. <

Nuga-Tone n< talpin savyj jokiu migdamu ar
nuirto voidul Ir žibuma akloms t Nuga-fono padaru tvirtuH, niAtun 
vyru® Ir sveikesnei ir puikesnei motute*.

.  i '■ . _ t . a .. ____ii»i‘ A f _   —   

skoni ir vartuoti irnlcma be jokio neparanukurno.
tuivn nretriemn,

MUSU ARSOLIUTISZKA (JVARANCT.IA:

daromu pnprotę vnl«tu. Sudėti jie yra parankiam pundehr. Yra apvilkti cukrum, priimno.
. Bandyk juo». Rekomenduoji visiemsBandyk juos.

Ka tik iszejo isz spaudos nauja knyga 
DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
apraszoma visokias vaistiszkos žoles, 
szaknis, Žiedai, lapai ir t.t. nuo kokiu 
Ilgu ir kaip vartojama. Su lotiniszkais 
užvardijimais taip kad kožnas gali jos 
gauti bile aptiekoje. Apricz to yra 
daugybe geru pamokinimu, slaptybių 
ir receptu. Tokia knygute yra kožnam 
reikalinga. Preke lik $1.00.

M. Bukaitis, 
451 Hudson A ve.
-....... . .- - - . -

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

(A.23
Rochester, N. Y.

Keturi nauji veikalai. Notos del Piano 
Pas INirželi trys mergeles, duetas 50c. 
Esu aut szio svieto, solo 
Lietuva Brangi ...

. 50c.
. 50c,

. 50c.Kils niirninys uiiino szlrdele.
Slusklic piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

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

Preke Nngn-Tone yrn/vienas 
(IoIci'Ih už bonkiite. Kožnoj bonkutej rnndasi 1)0 piliulu, arba victio menesio 
gydimo. Galite pirkti G bonkiltes, arba G menesius gydimo už $5. linkite 
Nliga-Toiie per 20 dienu ir jeigu ne busite užganėdinti pasekmių, sugražin
kite bouluite ir pilsus. o mes urnai sugražinsime jusu piningus, 
prapuldyti viena, centu. Mes Imaitie rizikiu 

PRlSIUSK SAVA PASTEl.IAVIMO ANT TUO KUPONĄ.. 
-537 Sou'll Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: Įdedu čion tis $...................... ir meldžiu prisiųsti man............
Nugn-Tone. »

•j
IR SENIAUSIAS

Negulite

PIRMUTINIS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

MOTELIS NEW YORKE,

bet ir visa degtines “pravarą” 
Buvo liepta visa degtine su- 

Ka durys žmogus 
neneszos—sunesze, ir net stalu 
buteliais nustatė. Mjlicinpikai 
praszomi tai]) degtines prisi- 
ragavo, jog turėjo net rt|>sinak- 

Kitiv^dicua, rengėsi su
sikėlė važiuoti, ir liepe degtine 
sukrauti vžiman ir vežti in Ra- 

Szeimininkas pasuke

neszti. National Laboratory, L.

. ir meldžiu . . OMikut

Vardaa ir pavarde. •. .

Parduoda Lai-Gatve ir numeriu > • •»
vpti.giszkiai ir Antopolis, kur. in- 

Salaku kryptimi 
lenkai insiverže in Drobiszkiu 

Norimo kai-

.1 sistiprino.

Kada vyrai sugryž, 
apsi- 

Kada vyrai atyda-

szian- 
ka.da 

vyras užpyksta ant savo mote-.
pradeda bu-res, tai toji jin 

czioti.

pa- 
isz-, 

kuri prie

praskyrė
ir sziandien adžala re

ran kas 
Tas tai 
nuomo- 

virszunos 
neuždėjo dings

žeiniszkos-
užyminėjo valdže

dis buvo tiesom, 
rodo pamuHzhnus ir 
užėjusias Azijoj, 
Graikijoj,, kuriu valdonais po 
karei likosi valdonais rimiszki 
ciesoriai, kuriu impedžiar vi-* 
duamžije likos pieszikais. Pas-

rnToliuniszkiu ir 
mus.

Kovose nuo Kovo 14 dienos 
lygi Kovo 18 d. paimtu lenku 
belaisviu 1 karininkas, 24 ka- 

kulkosvvdžiai.
pafrontėj

o
Lenku

reiviai ir
“Lenku pafrontėj dar 

priesz kelias dienas, priesz Va- 
22 (h invykus buvo 

kas paruoszta ejti in 
O kelioms dienoms praslinkus 
Kaune jau buvo gauta laiszku, 
adresuoju IJallerio armijos ka-

šu rio ViS-
Kauna.

Miestas Valstija

uos

Kentnekije valstijų, ui geru 
kunigužis, kalbėjo savo paru- 
p i jonams apię pastojimu balto 
žmogaus sziteip:

“Brolei maijo! matėte balta 
žmogų, bet nežinote kokiu bū
du jisai pastojo baltu.
žmonis yra pikti, prakeikti ir 
reike stebėtis kodėl jin Dievas 
sutverė!.... - Sztai asz jum 
iszaiszkinsiu kokiu budu jisai 
pastojo baltu: Senei, labui se
nei, gyveno Adomas ir Jo va 
labai puikiam sode, 
mas daigtaš, buvo juodi

O

maino! matote balta

gyveno

Balti

)
• • Iv* jie zino-

, O ta
me sode radosi daug arbūzu, 

Tu-
ir 

jog

beneniu, bulvių ir vyno, 
rojo jiedu du su nu 
Abliu.

Kaina 
Karta atsitiko, 

Kainas užmusze savo broli Ab
liu, ir nasislene krūmu vin- 
vnogi u.
gaus paszauke:

ir papjslępe kruipu
Dievas atejas isz dan- 

“Ar tu nieka- 
dejau manai, jog. asz tavęs 
nematau! fszlysk Kuine, tuo- 
jaus isz krūmo! Kainas visas 
drebėdamas iszlindo ir 'tarė: 
“Sztai esmių, Bassa 
pasakysi ?”

“Kur brolis 
užklausė Dievas. — 
Kainas toip persigando, “ 
visas pabalo, pradėjo drebdti 

baloti kaskart 
daugiau, jog ant galo visas isz- 
balo. Teip tai pastojo baltas 
piktas žmogus.

isz baimes * ir

t

tavo

t

šeinius.
kad ju iszvogė.

Tnip ir turėjo be nieko grįž
ti n t gnl.

/r t (..
T ■

/Z**’*1’1''’

n

I if
/

galvą,

H
■ i f 
n Į

Žtnogue kasosi galvą, j 
kad palengvint niežėjimų. | 
Knsimrmi nrmidnrn nnnrn. 1

Iszmaino ir slunczia

Parūpina

Lietuviai kreipkitės prie savųjų: — 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvikia in Nevy Yorka, tai tiesog 
kreipkitės pas Geo. J. Bartaszlu, 
Agentą, nes jis yra visiem gerai 
žinomas žmogus.
vakortes ant visu linijų in ir isz 
Lietuvos.
piningus in visas dalis svieto 
pagal dienos kursą.'
pasportus isz Suvienytu Valstijų.
Pasitinkant žmonis ant geležinke
lio stoeziu New Yorke pribuvus 
isz. kitu miestu. Suteikiam nakvlne 
nes užlaikėm narna su 38 kaniba
lais. Paleidžiam pasažierius ir ju 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai buna aprūpinti kurie krei
piasi In musu virsz-mineta agen
tūra su reikalais, vargo ir nelai
miu nedatirs niekados. Tautiečiai 
brangus kurie manot keliaut in 
Lietuva, kviecziam visus kreipki
tės in musu agentūra per laiszkus 
ar ypatlszkai. Gausite sanžlnlsz- 
kus patarimus nes mus prideriste 
yra tarnaut visuomenėj labuj.

Reikalaukite laivakorcziu ir pi- 
, ningu kurso in musu artimiausia 
, ofisą.
| GEO. J. BARTASZIUS,
i 49S Washington St. New York.
>. Telefonas: Spring 1)537

I I ’ • * * * ^1 £ •
Kasjųiasi pasidaro papro

v čiu. ir tuomet žmogųš ka- 
Bct jis 

niežti, ir
sosi nėjusioms, 
žino, kad jatn 
visi kiti tą žino. I

Vyrai iY m’Otti-jfC'kčnėil j 
nifžėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, ’ 

   \ nes tą niežėjimą galima į 
j n - —./ lengvai prašalinti. Nebus j
? daugiai/ niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, ' 
I jvykstančių non pleiskanų. I
I vRUFFi;]l^® į
I panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš, galvos visas pleiskanas.
I Paskui.tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- f 
I nų atsinaujinimo. ’ |
| RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
! Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ! 
I RUFFLES, jei turite pleiskanų. I
I Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
j galime'atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pacto ’

vai.,Kaune — Kovo 10 d.
nusileidęs ties 9 ju 

Kauno fortu svetimas aeropla
nas. Jis leke isz Smolensko.' 
Aeroplane skrido 4 žmones (3 
vyrai ir 1 moteris) Vienas ju, 
Platentas yra ingaliotas Rusu 
prekybos atstovas, turintis Lc-

po pieth
O O

1

J

rininkams kurie jau lenku isz- nįno įr Krapinę rpandatus pre-.
rokaviniu turėjo būti
Taip pat yra oficialinai.patik
rinta dokumentais ir asmeni- 

prisipažini-

Kaune. kiutiti su visais krasztais. Lak
stytuvo szoferiai 
Pas skridusius

Vokiecziai. 
rasta 300.000

už 65c. bonkutę. Mes taipgi

niais liudymais ir prisipažini- markių pinigu (rusu rubliais ir 
mais, kad tie invykiai lenkams 
vis tiktai labai daug pinigu 
kainavę.
kad sziuo savo
lenkai ne kiek nėra nusiminė, 
anaiptol, jie yra pasiryžę savo 
darbuote dar

Tiek pat yra tikra, 
nepasisekimu

1— __f-----

labiau pleszti. 
Kaip susekta isz pagautu len
ku agentu, gabenaneziu 
szevištino litėratura in Lietur 
va, lenkai pasiuntė in Lietuva 
isz savo miestu nauja agitato
rių aibe su bolszevistines lite
ratūros vežimais.

bol-

(Kėdainių
Terespolio dvaras

ka man.

Ablius?
Ant to

jog

piktas žmogus.”
Žinoma, juodi žioplę i tame ir 

intikejo.

Parsiduoda Farma.
■T . ....................... 11• ‘ 1 »■ •.

59 akiorei, arti Mahanoy City. 
Dasižinokite ąnt adreso' 32 W. 
Spruce St. Malmnoy City, Pą. 

u ■ . ' * ( a. oa \
i i >i i i i ■ ' " v

anglu svarais sterlingu.) Eina 
tardymas.
vežtas in Kauno garažu.

, V . ■ H

Kun. Narijąuskast — Vati
kanui tarpininkaujant, yra gy
ves isz Italijos Vidaus Reikalu 
Ministerijos leidimą važiuoti in 
Asinaros sala (Sardinija) pa
žiūrėti lietuviu belaisviu, suim
tu Austrijos pasienyje.
tarta ten vykti kartu su Ukrai
nos atstovu Bonne.

Druskos gabenimas. Per pas
taruosius tris menesius 
sausi ir vasąri, yra 
tranzitu isz Vokietijos per de- 

vagonai

Lakstytuvas nu-

- .

yra 
kuri
Sa-

s>

Ju tykslas 
aiszkus — sukelti Lietuvoj 
suirute, pasinaudoti proag pa
grobti Lietuva ir musu nepri
klausomybe paglemžti, ’ ’ / .* > f t

Teresopolis — 
ap). ,
netoli geležkelio stoties, 
daug priduoda patogumo, 
vininku yra p. Charpavicka 
kuris dabar sėdi 
dvare liko 
Rusteika, 
nu inspudi 
dvaras, kad jame yra giliai in- 
lėidusi szakhis lenku kalba.

Darbininkiuyi’a apie 90 szęL 
Įpynu, o ju vaiku priskaitoma 
lig 100. Nors ir tiek daug vaiku,
V*” f T"kad nebuvo dvare. 
ka» buvo papTaszeJ: 
daryti Terešpo^įO ^dvai^iiet ‘ - - - * a. « .'/i 'k a . w

gruodi 
pervežtaV

markaeijos linija 147 
druskos. t

Atvyko Kaunan
generolas Turner ir 

Amerikos Jungtiniu Valstybių 
atstovas G adė. Atsilankė pas 
Valstybes Prezidentą. Ministe-

anglu
isz Rygos

Varszuvoje;' . _ . . . , v , .
,... . 4^1 ri Pirminiiilęa ir Uzsifehi’o Rei- 

Viena tik nemalp- ^arplJkbnisteri.

! yraz atvykęs Kaunan Amerikos

jo ingalitiniš'V.'

daro ^.Terespolio ’ Taip pat kelioms dienoms

Jungtiniu Valstybių konsulas 
Baltijos 
Hurley.

krasztams John P.

Jonas; Lopatta advokatas i sz
ra, bet jokios mokyklas nie-

. ,/ , - Y. Rustei
ka bu vo papratęs ya I dqios atL/ 
daryti Terešpo^b dvai^ltĮut., 
mokykla; valdžia Mszklause Ir 
tuojau atsiuntė mokytoja, ku
ris pradėjo darbuotis ląpkrL 
ežio 17 di 1919 m. Taigi dabar 
•jau Terespolyje gyvuoja liet.

Wilkes Barre, Pa. užklaustas, 
ar jis sutiktu būti Lietuvos ge- 
^ieraliu konsuliu- New Yorke, 
prauesze telegrama, luųl jis sur 
tinkas,./ 4

Taurage. Isz 15 in 16 Vasa
rio. nakti kaž. kas szove -ap

mokykla. Tik gaila, kad is^
tiek daug vaiku lanko mokyk
la tik 30, o kiti, nieko neveiku 
darni, .slankioja pakampiais.
Kaip girdėti, datiguma darbiu
ninku neleidžia vaiku in ujo-

(A. 23) 'kyklu del to, kiut
'V

V—<h—o,Ft ad. RICHTER e CO.» 326-330 Broadway, New York

u tampriais padais

ir kasztuos daug

44 Ball-Band

Toji žyibe reiszkia geriausi iszdirbini.
4 * ' | j 4 Į « nA 4 ■ i '■

t >Kamuolys”. t į . I
Mishawaka Woolen Manufacturing Company 

414 Water Street, Mishawaka, Ind.k •

ilgesni laika mainose. J.ums 
nereiks pirkt naujuTiatu taip tankiai 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite “Ball-Band”. •

JJelei to jie laiko daug

Jus galto gaut “Ball-Band” 
(Himiner) ir czeyorykus (Lopac) baltus, 
juodus. Pirkdami žiūrėkite kad butu su žyme “Raudonas

batus, pus-baęzius 
raudonus ar

markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

į

Į t..'1

; » > m 11

Mainierio Ce very kai
• į

“BAll-Band avalu isztisi padai yra padaryti specia
liai del mainicriu. Jie užtektinai prasikisza pro poretkus 
del apsaugojimo ir yra taip tamprus ir drūti, kad ir asz* 
Iriausios akmenų ar augliu kriaukszles negal ju perpjaut 
nei pcrpleszt.

BALL^BAND
\ J

ra

rio> nakti kaž kas 
skryties virszininkui Tuczkui 
pro jo gyvenamojo kambario 
Įauga, 
taikė.

. Buvo, padaryta^ krata vpaę 
Gitkiha, namo, savininku; nie
ką nęatrasta. t .<> J, • ąnemę

ncėu-
v'.fcit. .j;i■ ■ lh!U|

P; virszininkui nepa-

ko neatrasta.Į^slpii ąuemę 
Jtpia; . Bejį .pįktąįarys,

• ;1 ,,.■, ... -ni'ifi ■I* I
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! ANTANAS
Pažinstamu , buvo ant de- 

szimts myliu aplink tėvas An
tanas, gaspądorius vieszbuczio 
kaime Užveju, 
na i pravardžiavo 
iszrinktiniu,“ 
dais penetu,“ 
Ii u degtinėlių.

Per jin tai kaimas 
prasigarsejo dideliai, nors bu
vo paslėptas nuo svieto daubo
je pakrasztyj mariu, o susidė
jo vos isz deszimts normadsku 
grinczeliu 
smesia ir 
dzin.

Kaimas praniytas 
tikrai neszioje ta vardu nevel
tui, tikrai teisingai buvo pra-

kaimy-ku ri
“Antanėliu 

Antanėliu gnT- 
arba 

y y
“Antane-

Užvejis

praskindusiu uk- 
žaliuminuosia me-

Užvoju,

kurisspingsojo džiaugsmas, 
paejtinejo isz dvieju priežas- 
ežiu, pirma priežastis jio 
džiaugiuosi buvo, kad galėjo

pinna

atsigerti, o aiįįra — kad gali 
rinkti piningelius už pavaiszi-

ne karta

sunkian
38.

diistiyo, jokiu priemaipzjii.

< <

BALTRUVIENE.

J i 

f 
b * ‘ 
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Pyi ląbai mięlaszirdingos 
rūteles priesz Velykas pirko 
pora kiausziniu už dvylęka do
leriu ir atkalbino 
žmogeliui jauna pączia. 
pasjiiteles, uemotinkite 
sunkei uždirbtus piningus ant 
kokiu ten nieku!’ Žinau apie 
jusu nelabus darbelijię Porta- 
džes moterėlės ir sviettri viską 
apgarsysiu neužilgio, o tegul 
jusu vyrai žino kokias prisie- 
geles turi. Jeigu da karta ka 
iszgirsiu, taąvisiems iszdainuo- 
siu, o tuom kart geriau 
malszykit ir Dievo susimyleji- 
mo praszykit.

* • #

\rieųu bobelka Bostone dir
bo sunkei szluodama opisus ir 
skalbdama drapanas ir aplai- 
ke apie penkiolika doleriu, ir 
manote, jog'buvo isz to užga
nėdinta? Kur tau! Iii kėlės 
dienas viską pragėrė ir nepasi
liko ne skatikėlio ant duonos. 
Tai-gi szirdeles, kiek ' tai ne- 
lagele privargo kas miela die

neliu ir jokios naudos neture- 
Q ar-gi tai viena teip da- 

Uždirbtus.piningus pra- 
eid'įe ant visokiu nieku, o ka

da reike randa užmokėt, tai 
andžioje po kaimynus idant 

susimylėtu ir paaukautu kiek 
grasziu. 
reiketu!

thus turėjo lovoje gulėti; jei
gu pažino balsą kepo isz savo

kaskart 
kaip kad pritroszkes. Buvę 
tai vienas isz tu nepaprastinu 
prajovų, 
isz, kuriu 
sau žaislias 
jio palengvoje, 
sukinėdama aplink, bet paslap 
ežią pakasinodama palėągye- 
le žmogaus* oi'ganizma'dr dary- 
dama sau keliu link ji<b idant 
netikėtinai, isz nežinju stverti

‘ \ , \ Su-
nepri jaute Antanas, 

kaip liepi4!jaiiczia visos nutu
kusios ypuįos t nes* 1 i n ksmąs gy- 
venima^aiedaleidžia fjbms pa- 
nuSlyti Upie taj, kad giltipe ti- 
koje ant ju labjausiai Vieton 
apsireikszti tam jos artinimui- 
si, kaip pas kitas ypatus kai
po giltine, vieton apsireikszti 
jos. arti n i mosi baltuosiu plau
kuosiu, sunykime, susirauksz- 
lejime veido, kaskart djdesne- 
me bliszkime ir pavytime, kas 
iszszaukineje pastebėtina.

kaip baisiai persi-

Arbata kiniszką pirmiausiai 
pasirodo Rusijoje pradžioje 
septiniolikto amžiaus (1(}38 m) 
o pas mus d a vėliau; ji patiko 
žmonėms ir nuo,to syk greit 
paplito po visą Europa. Dabai’

ypatingesniu prieteliu o ypacz 
baisa ne kokio ten Celestino,

* * !
tai tu

Joriu vienam
Jus

vvru

arba apsireiškimu, 
mirtis tartum, dafo 

artindamasi link 
linksmai bes\-

O,

tuojaup szaųke:
žmonėms ir nuo,to syk greit— ICj njano žente 

ežia Celųstinai,
O CelcsUnas Moloiselis, at 

sakinėdavo:
— Tai asz

ežia Celęstinai,n ima savo y pa tos.
Szposin inkai 

prikiszdavo:
— Tėvo Antanai,“ 

;i noiszgeri czielu juriut
— Del dvieju priežaseziu—- 

atsakydavo jis. — 
juriu vanduo 
sums, o antra, kad roiketu jin 
sutraukti in ploczkas, kas rei
kalautu daug darbo, nes,mano 
burna isz tokios taures negali 
gerti.

Daug linksminu buvo 
klausyti, da,’ kad pradėjo bar
tis su s^avo žmpua. Galima bu
vo tuomet m^tvti tokias veiks-

1 grn' žias, kad su didžiu noru užmo-

,|ani Žinau apie

iro

kodėl-
‘i

Pirma jog 
dtd manės labai

pa-

mytas. Kaimas apsiaubtas isz mins, tokias komedijas

ir kotumiai, kad tik gaut jias 
kuri tiiatyti.

visu szaliu kalnu, niekad ne
reikalavo baimintis, 
smarkiausios 
nors kalnus tverdavo
riu ,nors daužė su pasiutiszku 
smarkumu bangas in uolinius 
krantus, nedryso
lankyti in kaimeli, nes nein- 
leisdavo niekad jos in ten 
stiprus pilnai, kurios supylė ne 
ranka žmogaus o paties 
vertojaus.

py Ii s, kurios
storas Antanas.

nors 
viešnios,

ant ju-

niekad atsi- 
kaimeli, nes 

niekad jos in

Sut-

už gerkles ir pasmaugti, 
vis to ']

kasios yputos,nes* linkiams gy-

reneziai, beveik kas
peszdavos; tiktai ka

Nuo trisdeszimts 
metu gyveno tarp suves pride- 

diena 
Antanas

buvo visuomet ir tokiam karte 
linksmu szposingu, juokdariu, 
kuomet pacziule jio dūko isz 
piktumo ir rūstybes.

Buvo tai boba, trumpai
nors buvo 

sausa, 
sma rki 
kad ženge

Tarytum buvo tai Wkius: bent boba;
stipri
buvo “storas Antanas.“

Kodel-gi jin kaimynai 
uodojo, pravardžiavo ?

valdonu

<r r>

nors
Pra-

vardžiavo ne isz piktumo, o . 
tai isz paproezio veizint ant jio 

bei del jio priežo-iszveizos, 
džio.

Mano ge- 
ge-

“ iszrinktinis“ 
rymas yra pirmueziausiu 

visoje Prancūzijoj!
Tuom 

gėrimu bu-

pa-

:ai tikra giltine, 
turtus, bet buvo 
szarpi moteriszke, 
grindis dundėdavo.

Gyvenimą savo vare ant au
ginimo visztu, ]____  _______

zo-
di “ak! 
maine ?

y y n

jau jis 
tame žmoguje 
tas prisiartinimas mirk) suvis 
prieszinguosia projovuosia su 
noru penpjo jin, dare labjaus 
ir labjaus digtesniu, riebesniu, 
veidą jio nudažinejo kaskart 

raudomii-melsvumu
dare jin juokingu, pute ant 

nuodijeneziu kvapu 
ir davinėjo iszžiura dideliai 
sveiko. Matant Antanu, vieton 
nuliūsti, vieton pajausti savy-

, bei ji mirs,“ 
apsireiszkinejo

kr ikszto te ve 
Antanai, asz.,Ar jau pasikelsi 
ir gali linksmai bėgioti 
kralikas?

— Bėgioti dil no? — atsaky
davo Antanas. — Bet, du suvi$ 
neslidžių va u ir 
laikosi pas mane.

Netrukus vienok 
mus. pats vienas lovoje, 
mislijo sukviesti savo bieziuo- 
lius in miegstube, kadangi 
tęs jin laba) rūpino, jog jis ne
gali drauge su pnais gerti. 
Laikais kalbėdavo:

— Gailestis ir liūdnumas 
mane
tos priežasties, kad ne 
gerti mano 44

dažnai, nes vis da plaijju
ne-

nei

riebumas da

nerimda- 
susi-

vargina, žente, ne isz 
galiu 

iszrinktinio geri-

Ana,diena sapnavai! jog nog 
Vilksberriu vienoje peczeje 
mergaites turi peledu būda, ba 
diena žmonipi nesirodo, o kaip 
naktis užejna, tai isz visu už
kaboriu iszlenda ir per naktis 
groždže nežinodamos ko jiesz- 
ko. Tas pats darosi ir su jau
nesnėms moterėlėms,

r v ienoje

apsi-

labjaus
kaip

ir jio savo

/

išminu/ > lor.vn, kuriu visuomet je pasigailėjimu del Jio, icike- 
.urejo ant savo, mažo ankszto j° linksmai juoktis.
kiemelio po keliolika desetku
tas jiai atneszdavo gera pelną.

Jeigu kur
.. keldavo kokia puota

lygiai, kaip turtinga^, teip ir 
pavargėlis gerią szita gėrimą. 
Vienok kaip pirma žmones var
tojo gryna kiniszką arbata, 

ja gautį be 
priemaisziu: koluą tu treczda- 
liu visos parduodamas arbatos 
nrba pusiau su maiszyta su ko; 
kiais ten kitais lapąiA. Jau 
dabar net paežiuose Kinuose 
primaiszo prie pigesnes arba
tos lapu gluosniu slivu ir t. t. 
o ypacz tai daro pas mus dides
niuose miestuose. Apie Maskva 
ir Peterburgą aplinkiniu kai
mu žmones renka žolia, vadina
ma kaporka, arbata Ivan ežia 
ir gabena ja maiszais in mies
tą; isz to jie turi dideli uždarbi, 
nes tas žoles maiszo in arbata. 
Apart kaporkos in arbata mai- 
szo teipgi iszvirintus arbatos 
lapelius, lapus žemvuogiu, ar- 
žuolu v uos i u smiltis, kad dau
giau svertu, ir daug kitokiu 
daigtu.
timas užvirintos arbatos butu 
tamsesnis, pardavikai, ypacz 
žydai niekas arbata nukvar- 
buoja; arba su lazurku, meli- 
nuoju akmenuku, arba su suo
džiais, ar velsu kitokiu pana- 
sziu ant
daigtu. Pažinti priemaisz- 
czus arbatoje del žinanezio no 
taip sunkus daigtas. Lapai ar- 
batmedžio maždaug apvalaini, 
in galus smailesni, o kraszcziu- 
kai danezuoti. Užpilęs ant 
žiupsnelio bandomos arbatos 
karszto vandens, iszgriebk pas
kui kelis lapelius ir isztaisyk 
juos ant popieros arba skaru
lio. Jeigu rasi ten kitokiu la
peliu kaip asz sakiau, tašyk ga
li sakyt tiesiog, kad tai ne tik
ra arbata nes su priemaisza- 
cziais. O vėl ne sunku pažinti 
arbata k varijuota, ar ne. Inpy- 
les žiupsni bandomu arbatžo
lių in stiklą, užpilk szalto van
dens ir truputi paskajanduok, 
paskui iszkoszk per czysta ska
ruli ir žiūrėk jeigu vanduo nu- 
sikvarbavo, tai ir arbata nuk- 
varbuota, nes isz geru arbat
žolių szaltas vanduo kvarbos 
neisztraukia.

kiniszką arbata 
teip dabar sunku

kitais lapais.

le u r i os 
neva cjna ant krutaneziu pa
veikslu, bet kokiti, tai savo vy
rams nepasako, Tas labai do
rojus (?) merginoms ir mote
rėlėms nepritinka spacio.ruoti 
po visokes pubulkes ir paskui 
visoki liežuvei isz to prasipla
tina. Žinau gerai, 
per vienos, ba pati 
kaip valkiojosi po pakampes.

Maeziau, kaip vienas vyru
kas mažiukas, 

Dvieju pėdu kurmiukas, 
Priek tam maža mergiuke, 

Kaip girrine voveriuke, 
Žmonis užkabineje, 

Visąip apt ju iszradineje. 
Tokius reiketu suvaldvti. 

Liežuvius abiems sulaikyti.
Jau tai asz gana gerai žinau 

jog tiejei ilcužaugs ant žmonių 
tai ta k sukai, gi

rn

mo“
sau gerkle, bet gerti man 
valia ir tas nlan suteikinėjo 
rūpesti, mano toji...........

l’ame pasirodo langių galva 
Antanienės, kuri matydama 
gerenti Antanu, roke:

— Neduokit tam girtuok
liui, nedyok.it tam nęprisotin- 
tam nedorėliui, jam niekad 
jau negana, nors jau galas ar
tinasi, uos dabar turiu jin po- 
nęt, turiu jią praust, turiu jin 
valyt kaip meitėli koki.

Atsitraukus seniai nuo lan
go nekarta tuojans, jeigu lan
gas praviras buvo užszoko 
ant jio gaidys, augiątinis An- 
anienes ir pakreipęs su galva 

žemes, 
paži ure

kuri

jam

Žinau gerai kas josios 
maeziau

jo. 
r,o?

Oj lazdų tokioms

ARBATA.

Negana to kad skys-

minėtu bjaurybių 
Pažinti

arbatos, 
kurios

Kas szedien pežino 
to naudingo augmens, 
sunaudojimas teip prasiplati
no kad net biedniausi miesto

Jeigu Antaniene kalbėdavo 
jam: “Palauk, palauk...... 
truks tavo tas pilvas, 
tysim kas bus tolinus“ 
bėjo neveltui, o pasakius teisy
be, kalbėjo teisingai, 
tomai ji prijautė tai, ko Auta- j 
nas negalėjo, ir todėl rustinosi 
kad jis suvis apie grumojenti 
pavoju suvis ne 
užimtas nuolatai savo links
mybėmis.

Palauk,
Užpilęspama- 

... kal-
aplinkinėje kas

. - y

turėjo būti augintine
Antanienės isz Už ve jo, 
jent desetkas kiausziniu

ten jau 
ponios 

arba
nuo

<nmeni velniukai, žmones ja beveik kasdien gere
in szalis, augsztyn ir 
apsižvelgęs aplinkui, 
jos in Antanu, teip-gi arba ba
ro savo rūstingo balsu: 
nuirr —kudak!“ 
szkeles savo gražia krutino 
ižgiedojo tokiu garsiu ir reks- 
ningu balsu, kad net Antapas 

to nubausti,

Vienok ne visi žino, 
paeina kaip ja augina ir renka. 
Arbatos medžius augina gy
ventoje! dvieju szaliu. Kinu ir 
Japonijos.

isz kur jines m»r e#

Shenadprije 
liotuviszka bolszevike

iszrinktiniu“ 
Nuo to jio žodžio

Antanu iszrinktiniu.

rimu
kalbėdavo paprastinai.
jio
v o a ra kas.

iszrinktiniu
nes “Antanu iszrinktiniu.“

Jeigu kas paklausdavo:
— Kas v ra geriausia

gert, tėvo Antanai?
Atsakvdavo visuomet. *■
— Degtinėlė, mano

toji suszildys tau vidurius ir 
busi linksmas

i i praminė žino- Jos nupirktas.

atsi

žente;

iszczystis galva, 
ir nejausi rupeseziu — tas yra 
geriausiu gėrimu del žmogaus., 

pravardžiavo da jin 
Antanu ”

Kad 
ir “ 
tai jau žinoma kodėl,

grūdais penetu, 
nes bu

vo digtas nutukęs, kaip kad 
meitėlis grūdais penėtas.

Turėjo da ta paproti, 
žmogų nors ir seniausi vadin- 

mano žente; nors ir dūk
y

kad

davo “
tęs suvis neturėjo ne vvru o tos 
ne mergaujenezios.

Namelis jio buvo juokingai 
mažas, kad žmogui praszalie- 
cziui buvo stebėtina, kaip tas 

storas kaip 
ukiniykiszka nuo javu pintine, 
galėjo gyventi tokioj grin- 
czialei, o

milžiniszko ūgio,

gyventi
vienok jis rangiai 

sukindavęs visuomet, jeigu 
kas inejdavo isz jio kostume- 
riu, nes visi kas tik pas jin at
silankė, niekad neiszejo, ne isz 
gere su “tėvu Antanu 
ar tai ne garbe jeigu su 
dotinu dedia Antanu skambte
lėjai stiklais, arba kad jis pa
sakė: “Sveik’s žente!“.... ?

Ties durimis jio vieszbuczio 
buvo didele lenta su antraszu: 

i bieziuoliu 
Dede Antanas“ bu- 

visu tu, 
Atsilankė žmo- 

žmogu ne

visuomet

> y

*‘c- s

na
guo-

Czia buna suej 
ir tikrai “ 
vo bieziuolium 
pas jin atėjo, 
nes, kaipo pas gera 
tik vienatiniai bet ir Fecamp’o 
ir Montivillers’o, idant 
bovyti, pasilinksminti ir pasi- 
szneketi su visiems prietelisz- 

4‘Dedia Antanu,“ arba 
“Tėvu Antanu.“ Juokdarin- 
gumąs jio, szposai, palaikineti 
buvo už stebėtinus, nes “Tė
vas Antanas’’ mokėjo prajuo- 
kint kad»ir szalta akmeni.

Mokėjo pasijuokt isz kęžno, 
neužrustinant aną suvis, mokė
davo primerkti aki idant isz- 
reikszti tai, ko nedasake žq7 
džiais, mokėjo teip gražią! 
smogti sįi delnu sąn. per szlau- ’B. , JLi j

• sądos galėjo salva juoku, 
linkąmįąu buvo žiūrint kad 
gėrę. Iszgerdavo tiek stikleliu 
ir stiklu* kięk jagi buyo pastą- 

' V'ttf Ihiome^ r n i eką ''

4 4 Jg<<

e>

y y

kas

ku
Tėvu Antanu.“

‘Dedia Antanu

Budo, buvo tai moteriszke 
netingine, tiktai turėjo ta yda 
<ad mėgdavo 
savo Antanu, nes 
, i juoku ir

irdedama Antanu besijuoken- 
besilinksminanti, 

baisiai ir murinėjo tiktai 
po uosio, bet kad ne buvo sve- 
cziu, tuomet iszskaitinedavo 
Antanėliui “visu szventu lita
nija. Sunku ta viską apraszyti 
ka girdėdavo nuo jos Antanas, 
ale tiek to, nes ne viena motore 
1c yra panaszaus budo, per tai 
ir ne vienas isz guodotiniu 
skaitytoju lengvai gales dasi- 
prasti ta, ka nes apleisime, 
ka nuolatai gaudavo Ajitanas 
nuo savo drauges gyvenimo, 
už ka jis vienok niekad tikrai 
nesirustindavo.

—- Palauk, palauk — roke 
moteriszke inirszus kad vyras 
nepaisindamas ant jos pamo
kinimu, juokdavos szirdingai. 
i— Jupkis, tu juokis, netrukus 
kitaip iszsiszmpsi, kad nieko 
neteksi, nes viską prajuoksi ar 
su savo linksmumu paleisi ant 
vėjo. Truks tavo toji taukine.

— Kas ten tau, mano lent
galį — atkirsdavo Antanas 
juokdamasis. — pabandyk tik 
teip nupenėti, savo visztas o 
pamatysi kiek pelnysi.

— Kad tu tiek pelnytum sa
vo darbu kiek asz tai but, kas 
kits!

nuolatai barti 
nemėgdavo 

linksmumo, todėl

nepamislija,

4 ‘ Ku? 
flrba garsiai

randasi tūla
kuri 4

<rrS
ti ir pyko

sau

11.
Sztai praneszcziojimas An

tanienės neužilgio turėjo iszsį- 
pildyti. Antanu urnai dalyps- 
tėjo popleksija. Nustojus val
džios visame savo kūne, 
ne rankos, 
negalėjo,
lova ir gulėti jojia per dienas. 
Da vienok jis savo budo links
muos neatmaine. Nejudintas 
protas apopleksija, tai-gi svei
kas negalėjo nurimti be links- 

todel 
klauso,

kad 
ne kojos pajudyti 

reikėjo atsigult in

negalėdamas ir 
liktai sznairavo ant jio.

Vięnok da ir tas be jokios 
lajiegos, nei tikras maiszas su 
žirniais gulintis mokėjo bovy
ti savo bieziuolium, kurie su 
noni lauke Antanu, ypącz tris 
kaimynai, kaip antai: Celes ti
nas Malpiselis, aųgsztas 
sas biski sukrypęs, 
stuobris obeles, 
IJorsląville, mažas

sau 
kaip kad 
Prosper is 

riestasu

gali —

o minimosi su svecziais,
su didžiu noru bent,

kad nieko

Neužaųgtų tau toksai 
pilvas, nesigirtumiai savo dig- 
tumu, ale 
digtumas, 
da labjaus negu 
palauk.

gaus gala tas. tavo 
sūdžiusi, sūdžiusi 

asz, palauk, 
Antanas užraitojęs

pasi- rankovėm, rodydamas jai sa
vo stora minkszta ranka atsa-

ri i, kad ir įuom iszsząuįji zvi-

'tą,"" kuomet niek

Da

kine jo:
— Žiūrėk, tai bent sparne

lis nagi mamute, pasakyk tik
rai, ar tu nupenėjai kada nors 
teip viszta, bei žąsį, kad. tokia 
butu sparnelis, kaip mano, o 
juk tu nepeni manos, asz. pats 
q ąr gal išakysi nemoką t#
tavp darbę J« Tik buk gera, b

Seųo dukrfkma isz pasiutisz-
asz ir tavo/tęip nupenės i n.

Jps rūstybes szauke:
^4^’’Ka tu czion da man pri- 

kisžmeji nedorėli, pępekis, ir

*1 > I’ < ' <.i 
iA ,g.

tam gjWridsia jio akyšmĮstotošnl^ 'ką
ibJtjnedivo,,. «u

new

gtfla Tu gauk, su sąvo tuom 
pilvu? kuris truks, kaip niaL 
szas sii žirnims....

Tikrai reikėjo stebėti^jąa- 
f ’ '
dieųa ti|.

I storesnis

kasdiena su kaiminkoms ėda- ,
Butu ne szio ne to bobelka jasi ant pudimu,si.

kad tiktai ant kiek suvaldytu 
savo snukuti, ba tokios kniauk 
les labai greitai pasėsta; dau
gybių apsiseda raukszliu 
terlos, nog piktumo, jog iszro- 
do kaip lenta nog skalbimo.

• ♦

Gavau tiligrama i
♦

ISZ

ant

Arbatos sėkla se- 
suaugusiu 
vandeniudrumais ir laistosi 

duriamo pirmiau buvo m irk i a-
muš rižius. Per dviejus metus
jauni augimenelįai augą, ir sti
prinasi, trecziuose ipetuose 
žmones juos rąvi(ir apkasu že
me sm^ąiszytą su njeszlu, pa
darytu isz vąbaleliu, vadinamu 

Tiktai pabąigoja

trecziuose

ne sunniiszytą. su ipepzlu

Hom- 
geros 

ir
stedo, buk te na i s dvi 

susikivirezino
sau žiurkes isz plauku iszdras-
mote reles,

smilkiniais. • 1 
netvirtu metu prasideda, rinki
mas lapeliu. Rinkinjąs atši
limą tris syk ant metu. Pirmu
tiniai lapeliai, renkami pavasa
ri je duodą guriausią 
paskirta Kinu ir Japonijos ka

ko ir gerai žandus isztviszki- 
Badai buvo tai dvi da-

mo-
tereles. Prięžastis tos revoliu-

no.
losukia buka, apskriezia ant. vatkos ir labai dievuotos

galo kaip kad bulbe, vadįnomu
cigonkoms arba si i va y ir

patempęs ausis, kaip vieszbuti Cezeras Paunielle, kuris visuo-
žmones linksmai kalbėdavo^, 
skambindami stiklais ir juok
damiesi. •

Da isz pradžių nežudyta vil-
ties, kaslink algavimo bent 
kiek pajięgu ir valdžios kojo- 
sia, bet netrukus pasirodė, jog 
tas viliojimus buvo veltu. 
“Antanėlis grūdais penėtas“ 
turėjo dienas ir naktis lovoje 
lęiętj viena po kitai; ' ežia da
bar gulėjo, nęi kelmas kokis 
kąd ir an£ kito, szpno patsai 
apsisukti negalėjo be pągelbos 
pąęzios, jau.ir. jio jminkszti 
szonai suskaudo jam begulint, 
nes lova galima buvo perklo
ti jam vos karta ant saujai
tes, kadangi sausa pati nepa- 
jiegdavo pati jių nukelti nuo

tas viliojimus

kad ir ant kito, szpno patsai

paezios, jau ir

lovos, o reikėjo praszyti ketu
rių kaimynu vyru, kurie vos 
gąlejo iszkelti Antaną. 
; Vienok linksmumas da 

atsimainėneapleido,;; norš ir
• • 
J10

biskeli, kadangi 
pąęZjiop, i$z \kurjos pasijuokt 
dabar jau nenorėjo, o turėjo

baiminosi

dabar jau nenorėjo, o turėjo 
klausyt, kaip, klauso kudykis

...

Anwpd&ie nuolat roke savo
’♦ -i ,5ihįtf ’ j

VlĮtu apsiryjeji, ma-
spiėgliįdu >alsu ;

tu. aęsiryjoĮi, ma
tai girtuokli; matai^ka t^u pa-
dare tavo tagą nupęnejimasis. 
Gerai tau te ip, gerai!

Antanas nieko neatsakyda-
Goraį tau teip;, gerai!

arbata,

met tylėjo, bet su Antanu 
vintis gerai mokėjo. • 

(Tolinus Bus.)

l/o-

..... . .

Patiko moterei. i

Aficieras:— Kas tąi do vy
ras teip negražus tonais stovi?

Poni: — Tai mano pats...
Afi. — Po velniu, kas tai ga-

raliams dąrbinhikai. kurie ren* 
ka ta arbata, jau pirm keletą

• dienu gauąa ypatingai valgi
om, kad kvapas paprasto mais- 

; arba- 
Priesz dąrba jie 

pirsztineles, nes su 
Toji nęląba tiek priedą plika ranka jiems nevalia pri-

iijos nedažinojau. r * ’I «

<a ta arbata, jau pirm keletą
• • •

Jau tokia bobelka kokia to ne gadintu szvelnaus
tairandasi Shenadorije, 

kirmėlės po smert sues 
nei. r~
savo vyrui, jog nebągas neturi sitiest prie 

• a > • ‘

tik tok kvapo.
ska- ižsimauna

Nežino.
Sudžia:— Kaip vadiniesi?
— Nežinau, ponia .
— Szitai buvo teip, ponas 

sūdžiau, asz esmių isz dvynu, 
ba užgimem dvieje ir ant 
krikszt^. xplaikeme va rd a Jo
nas ir Petras, nes kaip nesze 
mudu isz bažnyczios, buvo di
delis szaltis ir vienas isz mud
viejų suszalom, tai asz neži- 

mano
ar asz

brangiu lapeliu.
Renka jje priesz saules užteke-

Nuskintus lapelius in-
ne vietos savo st ūboje, o bobel- i

su jima. Nuskintus lapelius in- 
. meta ant valandos in verdanti 
iv vandeni, papkui pakloja ant di

deliu stalu, kur viepi darbiniu-

ka gyyena
nau, ar asz suszalau ar

>
soviatiszkai i
Žmogclip iszgy-

23 metus-
prjclipdiniu.
veno poroje per 
ant senatvės neranda mal- 
szaus kampelio po savo pasto
gių. Oj Mariuk ir Tamoszeli 
persiskyrkit, (<t ip nedarykite 
sarmatos kitiems Lietuviams, apsieina be tokiu dideliu cere- 

, .. . 41 . x . o jeigu szis mano prasergeji-
tely su aiąelka atjamszta kas mftS nepagialbes,1 tai. abiejų

Ii būti, jog tiejei baisus, vyrai 
turi koma visi gražės paežius.

Iszsitare. i
» » „ 4 - Į. -h » » •

Ponia iii lekaju:— Jonai bu
vau skiepe ir radau viena bu-

tai? juk ten niekas kitas ne ej
na, tiktai tu?,

—v O perijraszau ponia., asz 
kožnu karta butelius velei už-

’ > -f

kemszu.

o jeigu szip mano prasergeji- 
* 1 . • <a • •

pravardes apskelbsiu ir tegul 
visas Amerikas žino apie jusu 
nedora darbeli. 
!

brolis, del to nežinau 
Jonas ar Petras.

i 3

ktji juos kpczioja, kad supisuk- 

mi vetiklomis;,kiti
tą kiti-—gi džiovina, mosuoda- 

r i ūkimai

Kinai apsako tokia 
pasaka apie
koks dievobaimingas gr(iesz-

moniju.
arbata: kas-žin

ninkas padare užžadus, kad, per 
visus mętus melsis dieną ir

Turi teisybe.
Ar žinai, Jonai, turi

nupirkti lota ant kapiniu, juk 
tai yra labai geru daigtu.

Vytas:— Ne, niekados! Asz 
porint po smert noriu turėti 
pasilsi, o kąi’ip dabar neturiu.

vo, tiktai nusiszypsojes mirk
telėjo akimis, nes isz visu ju? 
jjęjjpm, du tąs jam pąsilįko 
galimu. / '

Didžiausiu •smęgesių dabar

telejo akimis, nes isz visu ju- « a « I*

gailinu.

Mokykloję.
Daraktoris: — Apsakiau 

jums dabar apie bezdžionka. 
Petruk! apsakyk man ta pati, 
kaip bezdžionka iszrodol

Petrukas tyli, 
per Įauga.

nanti, kad. pievas jam atleistu 
kaltes. Bet npegas alsino jin.

miego, nukirto sau antakius, ir
1 *x y------ . Bet stojosi

Isz tu antakių ęUe~

’ Negalėdamas susilaikyti nuo
z

4■ f * ’;

t

h

* 1 T'O’ A’7
V.

t
»

' y ''

Laivas skensta, žmonis ^idžiąusioje baįmeje,
itV

ir kožnas
■ H » l i ’ , ' 4' ■ ' ’ 1 ‘ ,r > ■ ■ t 1 • i' ‘

geidžo iszęigialbęt į.ndg rųjfdieę.

I, * .<■ ll?

Kapitonas vipųs mąlszinp

puolę; ant žemes.
stebuklas;
ypbąĮminfto žmogaus isząųgo, 
augumo, kųpp(lapąt panašaus 
yrą |n, žmogaus antakius. Tiegi 
lapai iszvirinti.gali atjiųti žųip-

i 1 ■ * 1 ’•J •

Isztierfu arbątą niekiną mię- 
i ga.

augumo, kųrip.lapąį panaszus r • U * 1 i v • m • ' ♦

gui mįega.
1 > lt I 11

Ų^tai žmopeą, uorintieje 
dirbti ualfti, geria arbata, ,

J b . arbata turi 
miilk^cziausįus, ląpus, Juos

Geriausią
,, s *■* * ♦ «, ■. r

, arbata

žiūrėdamas

Daraktoris:— Tenais lauko 
bezdžionkos no pamatysi. Žiū
rėk tiktai tiesiog ant manos.....

Tai rots teisybe.
— Kadą tu brolau man ati

duosi trip doleriu^?!
A i A 4 i • ““— Ar tu pasiutai ar ka asz 

no užmoku dėl tuju del katrųužmoku dėl tuju del katrų 
esmių-kaltas pę du, o tau tu-

f

retaų, atidayinęti tris dolerius?
»

ręnka pę karąli^zkų. yi^zipin- 
ku prižurą, Tos apb^oą ne 
galima rasti krautuvėse, nes ji 
priguli, karaJįąĮ. Svajas to
kios ai;ba|tos kąsztupja. $80.

Negana kad piripo, ir antro

gah;i)i[i dftbąę gauti, U’ trę- 
ežio bjpgmušp kolft mgs nau- 
Z
fąl^ikavoto, tąi, yra, grynp be' neti,

t

Budžiu:— Juk prie vagystes 
buvote dviašio. - Kaip tas an
tras latras vadinasi?

To nežiąai, • < ponas ąu- 
džiąn mat tarp vagiu ne reikią 

dpjaipę, negąjįjįpa gąųjt,!] nesu- vienas- priesz kita persistnti-

Tos aybątps. ne

Svajas to

Ąna va!

",

skirias kiniszkos arbątos np-
, ir tre-

. jio bųyp prjsikląuėnmUin kalr 
bas senovės draugu savo, nuo 

kožųą. ^iu dabar buvo siępa ątskir- 
M ' hu kuriais iwgajejo, atsi?

baą senovės draugu, savo, nuoi ■ iŠ.. ■. i.r " •'> AS® i • ./i
atsiį

; f | "

tant Antaną beWi^n^

’t' raudonesnis taeėt draugo prie stalo, o viena
į

I

1$ ięk galpdiijnas idant, tupėtu įpljti,.nok kitap laivas plauke

* *r I

• * J 9 • S ' • 11jiems in pagiąlbą. - Kur kapitonas skenstanezio laivo ?
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Žinios Vietines
— Szi-vakara, ketverge, Sz. 

Ludviko draugystes balius.
— Laidotuves a. a. Szukai- 

tienes atsibuvo . iszkilmingai 
ant kuriu dalybavo daug gy- 

Tris
*

miniu ir patinstamųjų, 
kunigai laiko pamaldas.

— Mesutes ir kitokiu 
gomu ta voru mieste randasi 
labai mažai, tik rūkyta 
galima gauti o cukriaus kaip 
•ir nėra.

— Girdot, jog geležinkeloi 
negali pristatyti angliniu karu 
ir jeigu juju neaplaikys tai ka
syklos turės sustoti.

val-

mesa

H

!■

1

— Lictuviszkn 
drauguve, turės

nesi o.

I

SHENANDOAH, PA.
paszelpine 

puiku balių 
Maherio saleje, ateinanti pane- 
deli, tai yra 19 diena, szio me- 

Bus tai vienas isz pui
kiausiu balių parengta per tai
sės moterėles, o inžanga in sa
le bus tik ant iszleistu užpra- 
szimu. Szokei prasidės nog 

užkandalais. 
Daug svecziu žada pribūti isz 
visu szalįu.

Szokei
9 lyg 2 nakti su

t

Kulpmont, Pa. — 
Lakoviczius likos mirtinai 
žeistas per karuka ir 
valanda laiko po tam.

— Pirkite mesa ir groserius 
pas J. Valeviczia.
geras ir szviežias tavoras.

Antanas 
šu

nį i re in

Visados 
t.

i

Girardville, Pa. — Po atsoji- 
niui užveizdos p. Ignoto Yagel- 
los nog kooperativiszko lietu- 
viszko kromo, pradėjo biznis 

“kur daug
riuva po vel- 

cz i on altiniu 
Ponas Yagel- 
sztora ir ap

skundė kelis maisktininkus su 
musztyniu ir kėlės]musu sprando uždėjo,

smugti žemyn. Juk 
bosu ten biznis 
niu, “ 
.sztoru atstiko. 
la buvo uždaręs

r
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ŽINIOS ISZ LIETUVOS.
11

Kauno stotyje atvykusioms 
keleiviams tikra kankyne. Isz 
tikrųjų, daugiau laiko reikia 
stovėti eiliojo, ligi praleis tave 
arba, tiesiau sakant, tavo paša 
iszžįur^s c^inoynikai, negu pa
ežiu gelezkeliu važiuoji. Nuo 
Kaziu atkeliauji Kaunan per 

tiek reikia 
(<

ežiu gelezkeliu važiuoji.

valanda ir lygiai 
stovėti, ligi pralysi per 
novniku” bajera.

Nors tokios kontroles 
labai obejotina, betfkis A * AP

czt-

verte 
dėlto 

patartume, kam pridera tai ži
noti, intaisyt keleiviu ^praleidi- 
ina bent per dvejas x duris. 
Branginkit gi piliecziu laika ir 
hedauginkit
iliul Indomu butu 

prieszu tokiu 
Ar iszsimoka 

tokios keleiviu kankynes?

e 
daug Lietuvos 
bildu susekta.

rinktis pažiūrėti. Susirinkusie
ji pradėjo ragauti skystimėli, 
o beragaudami pasigėrė ir pa
kele pesztynos, ir paežiu degti
no iszgero.

Tada ūkininkas
ant savo dęgĮjįiidąry^ kiid jam 
sunaikino J2 pudii miltu, uu- 
vužiaVoffpas‘' kitus degtinda*
7 "... ’7. 7 '7 ’’ 7 7» uz 
2400 auksinu. .7 ,

Iter-Vestu vos taip visi insi- 
gerė, kad hcj. *pat,s jauti i kis 
parvirto aųksztienikas ir szau- 
do isz brauningo in viražu.

perpykęs

sunaikino ,12 pudu miltu,
> V • , I • J ’ll

nus ’if, iįbpirky degtines

i ‘l

hk t

SAULE

y

' D ■' 
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DR. I. W. HODGENS
Specialistas užsisenejusiu ir 
kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplaikysite

dvejas Musu vaikai.

nepasilekinusiu 
žinoti, ar

Kurszenu
iaul. apskr. Kalvisz-

u < - BI__ _ ^TTTT/X>TTTI
g

r

PARDAVIMAS DYVOW
1 ’ . —•—• į

4: ’S u bžtjd i n si tė ’ į)Tti iiįg^ ^ivk< i <1 aba r.>
Prekes pabrangs

i Aprilaus ;gav0niž.'ižini’i|l4ip,,c:^Al nuo fabrikantu.
Prekes įžin piidtldfos yru paimtos nuo 1019 Snūdi s 5

8

F

Prekes čŽIa piidtidfos y 
geriausio tavoro.

«

'UNION 
^NATIONAL) 
L BANK j
k HAHAHOr J 
k CITY-^

Capitol Stock |125,OOOM 
Surplus A Profits UGOJMWXlt

KalviszkiaJ, 
valscz. S 
kiuose Vasario 25 d. isztiko ne
laime, 
urnose 
le parako ir kietai užtaisęs, 
degtuku isz antro galo padegė. 
Parakas užsidegęs sprogo 
sužeidė kairiaja ranka. Sužeis
tąjį iszveže in Sziaulius.

Keturvalakiai 
apskr.) 
varymas 
yra labai iszsiplatine. 
teko pastebėti, kaip kai kurie 

tran- 
Mat

— Mamytial kaip asz bu
siu didelis, tailuresiu augszta 
apykakle (kalnieriu.) \

— Teip, teip sūneli, o del 
ko klausi.

— Ba tada ne reikės kaklo 
mazgoti.

Vaikinas 17 metu, nu
dirbta sždutuva pripy-

ir

(Vilkav.
? JCzia “samogonkos 

girtuokliavimas 
Man

ir

jauni vyrukai pasigėrė
kesi, szaude, muszesi. ^..v, 
czia yra tokia mada, kad kiek
vienas ateidamas turi atsinesz- 

kurs ne- 
szelauk” tokiam.

REIKALINGA— Dideliu dirbtuve rei
kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 
azlobiu, jeku ir del pardavimo maraz- 
kiulu, apatlnu andaroku, tlosog in na
mus. Raszyklte o gausite sompelius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
flow York City. (adv)

BULVES $3.50
Tiesa kad fabrikantai gauna dideles 
Tiesa kad fabrikantai ir ainatninkai 

gauna dideles algas, bet. jeigu ūkinin
kas gauna už buszeli 
buszeli rugiu $1,75,

Mokame antra procentą ant 
sudfitu piningu. Procentą pri- 
dedam prie juhu piningu l-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
Buoso, nepaisant ar atneBzat 
parodyt knygute ar ne.

Mos norim kad Ir Jkb turė
tumėt reikalą su musu Bunka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adatas nuo 9 vaL 
ryta lig 3 vai. popiet, fl ubą te
mis 9 ryto lig 12 vai.

9x12 Tapestry Rug«, vertes $28 dar $24.50
9x12 BrusseF
9x12 Axminster Rugs, vertes $60 dar $52.50
n m 0 1 A____ _________ _ D___ _ Vertei tfrr nA 5

teisinga rodą ir aexpertiszk& 
mcdikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratikos.

Ar esate nervlazki, Iszvargla, ullpnl, 
be pajėgos, pailso rytinctlje, trotinate 
ant vogoa, be pometlea, flarmatinates, 
lengvai pailstai, • naravim, 
akla, raudoni napuczkal, 
parvargęs, silpna «lrolna, 
gerklėje, kaulu, stokai energijos. 
Jeigu esate silpni, ncrvlszkl ar liguoti 
tai nedarykite klaidos ka kiti daro, 
ateikite ir paslaptai pasikalbckito su 
manim.

Naujausias moksliszkas būdas del
) 

pūsles ir specialiszkas
J, 4 i * >

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikomo. '

DAKTARAS IIODGENS,'.
Didžiausias Ir goriausias Intalsyla* 

modikallHzkns ofls/ts.
Ofisus valandos: nuo 9 ryto lig 9 vai. 

Užima visus tris florus.
124 S. Main St. Shenandoah; Ta. 

Nedeliomls: 12 yal. Hg S vaknre.

inpuolos 
iszrodantls 

skausmu
g

ze

gydimo kroniszku, nerviszku;‘kraujo, 
odos, inkstu, i 
ligas privatižzkam padėjimo. ’ ?

Rugs, vertes $40 dar $34.50
ar Rii<yg vr*rfrR $fi0 dar 45? 50

9x12 Seamless Axminster Rugs $55.00
9x12 Heavy Velvet Riigs, vertes $65 $55.00

2

II BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, KaBlerlus.
R. T. EDWARDS, Vlce.Kas.

mea pa laikysime jumisGalite dabar stni iszsirinkli
Jeigu mislinat pirkti Parlor Siutą

o
per tr’ra nienesius.
tai ateikite o mes parodysim - velau prekes pabrangs.

J...., i*1'.' J *»5'^

GUINANS MAHANOY CITY, FA. 
M l’. CARMEL, PA.

SHENANDOAH, PA.

s
I

i

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

Su visoms Ilgoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda Isz ryto, 
1 iki 3 vai popiet. G iki 8 vakare.

► O 1*1* — — <*|| <1 |Q 11 I— — 1 i—" If 1

Telefonai, Dell - Kensington 531S 
Keystone, - Eaat 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.

bulviu $3.50, 
buszeli kvioeziu 

$2.56 ir kiti augalai brangei par«iduo- 
da, tai dabar yra laikas geras pirkti 
sau farma o; kada fabrikai sustos, nes 
vis teip nebus, o ūkininkas be baimes 
Artinasi Prezidento rinkimai tai 'gal 
but kokia permaina. Raszyklte arba 
tiesok atVažuokite in didei apgyventa 
Lietuviu vieta. 
M. Walenczlus,

FAUNOS.I’ARMOS — FARMOįĮ
Jeigu jeszkote geros likos tai, mes 

turime didžiausi 1 pasirinkimą' .goriau-

Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke į
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 5 

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

kada perkate namus. 5
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 3 

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tauticcziai ir j 
pažinstąmi. j

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa- i 
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 5 
namus. > }

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

‘(ib

*
sios žemes Michigan steite. Visokiems 
augalams, kaip tai Javams, sodnams, 
ir uogoms. Czia žeme labai gera, bet 
kainos žemos. Nepraleiskite progos.

American Farm Land Co. 
Scottville, Mich.

i

Adresavokilo
Box 96/

ti degtines buteli, o
turi, tai “

Vieszintos (Panevėžio ap.)
Nelaimingi’ mes.
ežiai vieszpatavo, tai mums 
valdyti buvo atsiuntė žandam 
Szauda ta.
— ir-gi parinktus lupikus ant 

kurie 
inkyrejo tiek, kad ir apsakyti 
negalima.
ėjus, atsidusom visi linksmai! 
Ir pradėjom rinkti paežius ge
ruosius vyrus valscziui valdy
ti. Bet musu nelaimei, kiek 

tiek kartu 
musu

teip ir su
(V 
r>

sukėlimu 
bobelkas už sudaužima langu. 
Visi dabar stovi po 300 kauci
jos lyg teismui.

O norints manageris Yagel- 
la atstojo nog dinsto, bet sze- 
rininkai turi jam mokėti alga 
nes toki padare su juom kon
traktą.

Viskas 
gerai ir

Pittsfield, Mass. — 
malszu- darbai eina 
tiktai tiek neramu jog merginu 
štokas, o katra pasirodo, gauna 

Gerai
butu kad nors kokia puse tuzi
no pribūtu in czionais.

gera vyra ir apsiveda.

Ncde-Greenfield, Mass. — 
lioje 18 diena szio menesio at
sibus prakalbos apie pirkimą 
Lietuvos Bondu, ant Father 
Mathew sales, kampas Hope ir 

Užpraszo visus ap
linkinius atsilankyti.
Olive Sts.

Didelis M Balius 
Szi-vakara f Ketverge

Parenge Szv. Ludviko 
draugyste isz Mahanoy City,

Ketverge, 15-ta diena
Balandžio Boczkausku saleje. 
Grajis Frisco 
Inžanga Vyrams 50c. 
rims ir merginoms 25c.

Pa.

Six Orkestrą
Mote

DIDELIS BALIUS.
Parenge Bažnytinis Choras i 
Mahanoy City, 
del i vakara 19 Aprilaus,

; Boczkauskju sales. G ra j is gar
singa Jonso orkestrą,
užpraszo visu atsilankyti.

Atsibus Pane
liu t

Choras

t f DIDELIS BALIUS.

Ant naudos Padegusios Para
pijos S. S. Petro ir Povylo, 
,Tamaqueje. kuris atsibusf

i Seredoje 21 Aprilaus, 1920

I

I

Ant Liberty Sales, 
Tamaqua, Pa.

orkestrą.Grays pu i kiauše 
Parapije uŽkvieczia atsilanky
ti taja diena. Nhuda isz ba
liaus eis ant padegusios para- 

5 pi jos ir kožnas privalo pribūti. 
Z. ‘ ......... (to 32

ANT PARDAVIMO.
Namai ant keturiu familiju ant viso 
loto. No. 432 .ir 434 W. Pine St. ir du 
namai prie W. Mahanoy St. Elektrikas 
ir vanduo namuose. Atslszaukite pas 

Mrh. M. Doyle, A.23
Dina Qt Mfthftnnv f’Hv PnIV MAhnnnv CHv

Hart, Mich.

Kai vokie- 
tai

Atėjo bolszevikai

Bolszevikams isz-

Bet musu nelaimei 
tik kartu rinkom 
nepasiseke. Ir dabar 
valscziuje szeimininkauja bu- , 1 • 1 1 • 'T’V j t * •telis siLbi^unu.telis 8ut,įizunu. Butelis insa- 
kymus.jduoda, o bizūnas 
gyvenimai! vykdo.

juos

Kur-gi tos revizijų komisi
jos, kurios rinko valsczius ir 
Panevėžio Taryba!

— Daugumai žydu sugry-
žus isz Rosijos, pradėta staty
ti ant senųjų - namu pamato 

’ ’ trobeles 
kurios, nežiūrint gatvių
inva iraus 1 ‘skonio > 
kurios, nežiūrint gatvių siau
rumo, statomos labai anksztai.

Musu valdžiai vertėtu at
kreipti aki in tokius dalykus, 
kaip miestelius atstatymas, ir 
būtinai sudaryti tam tikra ko
misija, kuri iszdirbtu planus 
miesteliams atstatyti.

Sziaulenai, Szauliu apskr., 
Vasario 19 d. ežia buvo arkliu 
mobilizacija (dvieju valsczfri- 
Sziaulenu ir Paszia.uszio.) Val
džios buvo inšakyta žmonoms 
suvesti visus arklius, 
riant mitulius bei kumelingas

iszskv-

Žmonių tai buvo ir 
Tiktai dvarininkai 

ir vietos duszeliu 
savo “staininiu”
Užtat žmones pradėjo murme- 

“Mes savo paskutinius 
arklius vedame, o jie uogai at
vesti net savo staininiu, be 
kuriu, jeigu ir paimtu 
apsieiti, 
geru arkliu, o gi 
kiu, — paims musu prastuo
sius ir mes neturėsime ne kuo 
žemes dirbti, 
atsitiko.
paskutini arkli.

Varanauskąi, Miroslavo 
valscz. Alytaus apskr. Vara- 
nausku kaime degtindariai in- 
sitaise bravorą ir dirbo visai 
apylinkei degtine, kam tik rei
kėjo, vestuvėms ar krikszty- 
noms.

Gudeliu kaimo vienas ūki
ninkas padavė 12 pudu

kumeles, 
padaryta.

ganytojas 
neatvedė.

ti. —

, gulima 
Juk valdžiai reikia 

neszant to- 
. • 1

° — Taip beveik 
Nuo kito paėmė ir

ninkas padavė 12 pudu rugi
niu miltu, kad jam pridirbtu 
degtines sunaus vestuvėms.
O degtindariai lyg tik paleido
bravorą tai visos apylinkes A «■ « * « « • W t
gyventojai, dideli ir maži, už- 

undoidfifrtinnH kvnnn. l-----------nrndnin

©

0. 
t1

f ! '

Žiūrėkite kad 
ant pado butu 

didele “C” literaW
' JN?’J

VT

V V»/ Y <

4 iii piningŲiS in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita

Naujas Lietuviszkas Graboriuf 
{ Kuzis Rėklaitis | 
j 516 W. SPRUCE ST. j 
į MAHANOY CITY, PA. J

>1

j
Įj Daktaras Juozas J. Austrą
į LIETUVIS
£ BiitufIs Du k tara k Knrlumeneje.

GYDO VISOKIAS LIGAS

Ace-ILi apsiavimai igiausia Kožna dalis Vra drueziai 
nesziojasi už tai kad padirbti dirbta, ypacz karkos yra labai 
isz specialiszko gurno padirb- Ui ir žiūrėkite kad butu' didele 

C” litera ant padu.ta per paslaptį! būda.
Acc-Hi yra sausi. Galite vi

sa diena, dirbti vandenijo o jus 
kojos bus sausos ir

A 
4

< i

pa-

Juso apc|inkcje randasi sztoras kur 
parsiduoda Acc-Hi apsiavlmai. Jeigu

VlgadlU. negauslt tai raszyklte tlosog pas mus.

(onverse

ACE-HI
• • A ( * M

A\aipieriu Czębistai 
ir Czeverykai 

' * ' ” ' «:l' j
■■ ' H , 'HC. *

Converse Rubber Shoe Co.
k

♦
■ V
___>

Malden, Mass.
■ ■ I Al fl ■ II        B ■■■■■■».

DYKA1 Raszomoji Maszinuke DYKAI

i ’
I g

I

SI

<

Kam turi raszyt su plunksnų, jeigu DYKAI 
gali turėt gera drukuojama maszincle arba 
Typewriter!, kuri paraszo grąžui ir alszkiau 
negu su plunksna. Ant tos mas^inolos gali 
kožnas teisingai ir greitai raszyti laiszkus 
ir dokumentus. Labai paranki tiems,, kurio 
negali gerai raszyti su plunksna. Padaryta

turi visas’literas, numerius ir 
rasztlszkus ženklus. Ta maszinuke privalo

grąžei, druczcl ir niekados noužsikerta, ra- 
szo aiszkei,

• » *•1 kožnas turėt. Parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mos 
J duodam kožnam DYKAI, kas pirks musu laikrodėli.
i OJAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIKTAI $6.75 *.
’ Jeigu norite turėt gražu ir tvirta laikrodėli prie
* darbo ar szventadlenlams, tai nelauk, ir paraszyk
i tųojaus jin. Laikrodelis-yra teip vadinamas senosios

* nomas geriausias isz visu.
(labai tvirto mechanizmo lr„czesa laiko igl minutos,
* gražius tvirtus virszus, gražius ciferblatas ir galt 
’ laikyti daug motu. Niekur ncgauslt geresnio laikro- 
[ jlello prie darbo. Yra vertas $9.00, mes tik per trum- 
i pa laika del supažindinimo publikos, parduosimo
> po $6.7(\ ir da kožnam duosime DYKAI raižoma
* ihasžinėle' Jeigu norite turėti ta vertinga lalfcfędoH

ir mitszhiele, tai ilgai nelauk, tik prisiusk 25c. sidabru ar stempomis rank’d
i pRiigiU o resz^a. $6.Q0 užmokėsite paimdami laikrodėli, if masr-inuko. M

smailes systemos, “Roskopo Patentas” kuris yra ži- 
Yra vidutinio didumo,

po $6.7fy ir da kožnam duosime DYKAI raižoma

Rašykite tuojau si r adresą voki te szitelp:
Y»-„ lit./l iJ ____ 1Practical Sales Co. 1219 N. Irving Ave. l)ep. ,113, ? C’hi ch go, Ill,.

JI

Vyru

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L. Eckeit, Vice-Prea. 
.W.F. Ilynkewicz

P. C. Fenton T. G. Hotnd>y

D. M. Gfahao), Prcf.
J. H. Garmhan, Attorney

D. F. Guiuan, Tres*.
A. DaniHewio M.Gavil*

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jei|(u ser|tatc Rheumalizmv o Jum« jokios žyduolis ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO KHEUMATIZMO. (£ert(). PrėKž už bonką..................................$150
$1.00 
$1.60 
$1.50 
$1.00

URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Pr«kž......$t6O 
1 

kuriame'

URSUS LINtMENTAS NUO RHEŲMAT1ZMO. (tepti)Pržkž..........................
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Pržkž..........
URSUS PLAUKŲ APSAŲGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus, pržkž...
URSU$ SKILVINIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Pržkč^.......
L

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 
l_.l_me rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kirtią, sveikatą, Jo lygasip pageibą.

URSUS REMEDY ©.,
CHICAGO, ILL.160 N. WELLS ST.. DEP. B

••r saaunaanKS oran hhheii tmES

t

Siuvama V1u« Su šita yU galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetusir kitusdi- 
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 ^1 «OO

hu < ihHt ta

'k
^Priima ligonius lig 10 valanda ryte, 
t 12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell 359 IL. j
H13 E. Coal St. Shenandoah i

6 lig 9 vakare

NAUJAS 1SZRADBIAS PLAUKAMS.'
Dekavojc % milijono žmonių ui 

puikus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, In 
vieta Iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: l>rs. Brundzas Cosmetics,

Siu. W. Brouklyiu N. Y.

'Informacijas dykai.
Raszy-

!
a. c. NOVAKAVSKAS į

ADVOKATAS 5
Kumpus Main Ir Centre St. <

SHENANDOAH, PA. 3

Ne utralkuok! Būkle savo 
bosas. Nereik kitam dirbt 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, kad ir važuosi 
in kraju. Apie dauginus 
raszyklte ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1302 Penn Ave. Pllbborgh, Pa.

Lietuviszkas Graborius

1. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

1

/

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

»; ~ 1

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo

f.a ; 77 .
/•U r

HIcmmIcIh n o nti e fjera tjriivn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita* 
britva yra padaryta iš geriausio plieno Ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva ’
už taip pijję prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina j

Sypsy^iTch 
<- <U •»«*?<£► 

fortune; 
TELLING 
CAROS 

MwahcV NORMAND
ITAMOARO 

rtAViHU CABO «<K 
MBCAOO, KU

£v

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS, šios Ka-ji 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 

..... _ ■ " ; _ " i. 
Šios Kazyros yra geriausia žais-
jas vartoti ir kaip ateit j jspiti.'' 
Šios Kazyros yra geriausia žais- , 
inž iiuoaame laike ir su jomi net 
tik save, bet ir visus kitus geriato* t 
šia nubovyti šeftnyniikuose ir * 
draugiškuose susirinkimuose, šita 
pilna kaladž Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina

.ŠEŠIOS kitooiškosmaijiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš 

• kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY-

ROc.

automobilius, riginus ir vežimus\dc! 
laidotuvlu, krlksztiniu, voseiliju, pasi
važinėjimo Ir tL Krausto daigius Ir tt.
520 VT« Cenlrė St< Mahanoy City, Fa- \ .

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduoklte in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA, Savininkas 

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

Szlltns ir szaltas vanduo kožnam 
ruimo. Garine szlluma.

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

Daktaras KOLER yra vienatinių tarpe Lietuviu daktaras 
• a a a 1 . w • « T <1 - _

32 metus invairias ligas vyru ir inotėru, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyrii, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias Jigas 
paoinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypu- 

r tiszkal, per. laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
kai Ir Lenkiszkal. Oflsos valandos nuo 0 ryto lig 8 vakare.
Ncdelioinis iki 2 vai. popiet. .

‘ Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

LIGOS Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije

f J
I

GUTEs; DRtimUipfy m EI m r* t i h i tiku« Krtbalaw. 3)Suptui Knygele.
jUž šešias kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaina

PiltfiiN Orakiilna arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa
veikslėliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis, Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir dclnažinystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41-4 puslapių Gražiusc 
audimo apdaruose "* #3,50

Siųsdami pinigus adresuokite:

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

t. _ j _____




