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ISZ AMERIKOS
Vėl Amerikos Virszenybei.
Washington. — Su deszimts 

milijonu suaugusiu nariu Ame 
likos Raudonasis Kryžius turi 

pasau- 
užima

tris syk dauginus viso 
lio su ra sza.
antra vieta su 1,900,000 nariu, 

paskutiniu sknit lyniu 
Brazili-

6,600; Chica, 26,000; Dani- 
5,000 Francuzija 250,000;

Japonija

50,000 aresztavoti už 
pardavima arielkos.

Washington, D. C.— Suvir- 
szmn 50 tukstaneziu žmonių 
likos aresztavoti už pardavine- 

geriinn iii

prolii-
SZOSZ1S

bicije.

Sulyg
Argentina turi 4,000;
ja, 
ja, 2
Hollandija, 18,000, Italija 300,- 
000; Nauja Zelandija, 
Norvegija, 9,000; Portugalija 
5,500; Rumanija 14,000; Serbi- 

Iszpanija, 63,000;
Sz ved i ja 65,000 ir Szvaicarija, 

Anglijos, Kanados ir 
Australijos szaliu skaitlynes 
neiszduotas, nors ten randasi 
svarbios organizacijos.

žmonis daugiau

.ja, 2,850;

42,500.

10,000;
J

Ubagas uždirbdavo ant dienos 
nog 29 lyg 200 doleriu 

ant dienos.
(’hieago.

1 ėjo 
kares.

Jonas Liston, tu- 
nepaprasta gilinki nog 

Jonas yra ubagu, ke
liaudamas ant ratines kėdės. 
Buvo jisai aresztavotu už koki 
1en prasižengimu, o kada pada
re ant jojo krata rado kolos 
bankines knygutes, kūrinusia 
buvo inraszvta buk Jonas tu- 
rojo sudėjus 668 dolerius, o vie 
na diena sudėjo 2(H) doleriu. 
Palicije isztyrinejo toliaus buk 
tasai ubagas turi puiku auto
mobiliu, namu ir kitas gerybes 
szio svieto^ o jojo inejga ant 
dienos ne buvo mažesne, kaip 

Tas ubagas nepo 50 doleriu.
teko kojų ant geležinkelio, bet 
visiems, kalbėjo buk kojų 
teko ant kariszku lauku Fran-
vijoj-

lip

Karve radosi kasyklosia per 
18 dienu,

Austin, Nevada.— Ana die
na žmonis isztranke isz
kasyklų, dingusia karve, kuri 
lenais radosi 
lika dienu be jokio 
vandens,
nejus bet pasveiks.

senu

per asztuonio- 
maisto ir 

Karvute yra nusilp-

*

neisz

Prie

veliau. 
kad tai jo 

Ūkininkas su-
»

jima svaiginaneziu 
pirmutinius menesius 

liog kada likos in vesta
Jeigu palicije norėtu 

aresztavoti visus prasižengi4-
lius, tai turėtu talpinti visus 
miestus, miestelius ir kaime
lius in kalėjimus, nes sziadien 

gere arielka
ne kaip priesz prohibicije, o ir 
patys palicijantai gerai trauke 
ir parduoda uždrausta vaisi.

Vaikiukas turi 24 pirsztus.
New York.— Samaritan li- 

gonbutije likos padaryta 
racije ant 
11 metu amžiaus vaiko 
gyme su 24 pirsztais. 
kas turėjo po szeszis pirsztus 
ant kžonos rankos ir kojų, ku
rie buvo jam už dideliu sunkc- 
nvbia ir nukente nemažai nuo 
žiopliu.
100 negeistinu žmonių gabens 

in Europa.
Washington, D. C.— Sekre

torius 
buk tomis dienomis bus iszgu-

opc-
Povylo Andersono,

kuris
PovyluV
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ISZ VISU SZALIU
Rusai kelia serbu randas.
Belgrade.— Kaip tik 60,000 

pabėgėliu isz Rosijos atvažia- 
randos irvo iri Serbija 

bu ežiu 
kilt, 
nius

viesz- 
p radėjo

9 

mokeseziai
Serbai laiko kasdieni-

susirinkiinus
agituodami

miestuose 
greita ir smarku 

iii vedima bylu sutvarkvti ran- 
Pabegeliai krei-du reikalu.

peši prie Amerikos Raudonojo 
praszydami pagel-

rrTown, Sala Szv.
Henrvkis John-

32 METAS

ATSTOVYBESLIETUVOS
AMERIKOJE PRANE- 

SZIMAS. 
.. . .... .-f

Lietuvos Atstovybe yra ga
vusi sziandien, Liepos 19, 1920 
kiek pavėlinta isz Kauno kab
legrama, kursai buvo •“ 
pasiustas 
valanda po piet.

‘ ‘ Szyryt sugryžo

“ Eltos 
Liepos 17, 1920, 3

n
viena 

Vevio—Ne-

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

apreiszke, Rado keliolika grabu su nužu- 
dintais kuningaikszczcis 

ir keleis kunigais.
Barbinąs.— Ana diena pri

buvo in czionais tavorinis va
gomis ant vardo pulkauninko 
Bulikovo, o kada jin alydare, 
i’ado jame daug malku ir mill u 

„ . . > ne-
mažai nusistebėjo, kada užtiko 

Washington, D. C.— Ant ve-|asztuonis grabus kūrinsią 
dimo Suvienytųjų Valstijų li
kos iszduota szimet 23 bilijo
nai ir da daugiau, o apie 18 bi-

Wilson as,

ben ta is apie szmtas nugelsti-....... ..  -

nu svecziu už peržengimą tie- 
Tame skait- 

anarkis- 
bolsze-

rrsu Suv. Valst.
liuje randasi devyni 
tai ir daug platintoju 
vizmo.
Suv. Valst. iždave 23 bilijonus I bet kad daejo prie, dugno,

1. ra
dosi szeszi kuningaikszczei ir 
du kuningai.
radosi gromatelia su diena mi

lijonu ant iszmokejimo visokiu žadinimo ir kas juosius nužu- 
skolu. Ide.

Kariszkas
iždave daugiaaše ha

Kožnam grabe

Del ko tuosius kimus nu- 
departame’.iras ] siuntė net iii Barbina, tai Bil

ai
bilijonus, adminlstracijc gel 
žinkeliu bilijoną

•ti dupikovas negali dasiprast.
e

savirsz’ini, Isziadien atranda daug 
procentas ant skolų isznesza prastu daigiu paslėptu

i dole-Į nosia.
name mane jo

daugiau kaip bilijonas 
riu.

Nužudė savo persiskyrusią 
paezia.

Račiui4, Wis. — 
mas vela buvo priežaste žadins 

Jo-

Persisk vri-

Geležinkeliu darbininkai 
nepa- 
vago- 

Nesenei rado graba ku

mis, bet kada jin
randasi lavo- 

atydare isz 
akyvumo rodo jame daug bran 
genybiu paejnaucziii isz carisz- 
ko palocians, kurios iszsidali- 
no tarn saves.tos kokia czion atsibuvo.

nas Narovskis nužudė savo pa
ezia su kuria buvo persiskyrus 
tris menesiai adgal.
dienos adgal Narovskis
susitaikyt su paeziule, bet toji kareivis kuris buvo labai iszal-
1 „ / ’ .
ras inirszo ant josios baisei ir Pl,,mutne grinezia

> >

Numirelci ateio atimt pinin
gus nog moteros kuriai 

prisiuntė josios vyras.
Warszava.— Sodiete isz kai

mo Lazienki, ana dienia aplaike 
600 rubliu aplaikytus isz Anie
riko nog savo vyro, 
idant jiai piniligus nepavogtu 
padėjo 
kasu.

Ta paezia nakti
pasiredia baltai,

4 4

bijodama

valdžios czedinimo

T
‘ ‘ numirėlei
kurio savo szofceis, szvilpimais 
ir riksmais baisei pergazdino 
motore, o vienas isz juju

“Tavo vyras tuosius pi
ningus pavogė nog 
mnszo mus kada

piningus, lies

a t (‘jo (ris
9 >

sza li
ke:

mus ir už
miegojome. 

Atydnok piningus, lies kitaip 
neduosime tau ramumo per vi
sa tavo gyvasti.

Mot(‘re prižadėjo ant 
jaus atneszti piningus isz ka
sos, bet motore neužmirszo ap
sakyti virszininku del ko pinių 
>us geidže atsiymti. Žinoma, 

44.„j :1,
(r

visus 
licije ir

r v to- 
(5

Žinoma 
suėmė panumirėlius

pasodino eziseziuje 
kur numirėlei privalo rastis.

Buvo tai moteres kaimynas,

Isz Lietuvos
LIETUVA GAUNA ROSIJOS 

. MISZKUS.

Nereikės mokėti Rosijos skolų 
siunezia Amerikon taikos 

sutarties tekstą.

- Liepos
Lietuvos

Kauno
“Eltos

Kruvinas muszis dvieju 
moterių už kudyki.

Lynn, Mass.— Dvi moteres 
kuriu pravardes palicije
davė, turėjo kruvina muszi už 
kudyki. Viena isz moterių tu
rėjo szake o antroji kirvi. Lai
ke tojo muszio susirinko dau
gybių žiopliu kurie da daugiau 
pakursti nėjo moteres in kova. 
Ant galo pribuvo palicije kuri 
sukruvintas moteres perskyrė 
ir uždare in kalėjime,
kurios moteres tasai kudvkis 
prigulėjo tai nedažinota.

Sudege motina ir septyni 
kudykiai.

Bonners Ferry, Idaho.— Va
kar nakti, asztuoniolika myliu 
nuo szio miestelio, sudege vie
no ūkininko trioba. Gaisre žu
vo ūkininko moteris ir septy
ni kudykiai. Ūkininkas spėjo 
iszbegt, bet apie nelaime pra- 
neszes visa valanda 
Valdininkai mano 
paties darbas, 
laikytas.
Darbininkai geležkeliu aplaike 

padidinimus nog 13 lyg 
15c. ant valandos.

Chicago. — Darbininkai ge
ležinkeliu aplaike padidini
mus mokesties nog 13 lyg 15 
centu ant valandos, o geležin- 
kelei turės mokėti daugiau ant 
meto 600 milijonus doleriu.

Kaip rodos gelcžinkeliecziai 
taji padidinimą priyms ir bus 
užganėdinti. Nekurie darbinin
kai dabar aplaikines ant die- 

a 1

Kaunan
Taikos Delegacija. Musu k 
riuornene vakar inejo 
vakarop Vilniun, 
menezino ruožte nuginkluota
pakrikusi lenku kariuomene. 
Rietu link 
ginkluota visa lenku brigada. 
Sziandien musu delegacija tu- 
priasi Vilniuje su rusu kariuo
menes vadais Vilniuje
okupuotai Lietuvos teritorijai 
parimti. “2

Kitsai kablegramas nuo Ba- 
luczlo

Maiszogalos nu-
Kryžiaus 
bos.
Atrado razbaininku skarba. I

(Irangc 
Eust icijos.
son, kasdama skylių del stulpo 
užtiko žemoje užpeczetyta na- 
vatna molini puodą pripildyta 

pinin
gais. Tiejei piningai paėjo 
nog dvieju szimtu metu. Badai 
tuosius piningus užkasė japo- 
niszkas razbaininkas, kuris isz 
žudos savo draugus parsiszali- 
ni in Bolandije, kur mirė ir nie 
kam neiszdavo savo slaptybes.
Iszvarys Turku isz Europos 

jeigu nepasiraszys ant 
taigos.

Aversai Įlos.— Allijentai pra- 
nosze Turkams, jeigu nepasi
raszys ant ttlikos, tai allijentai 
pradės iszvarineti Turkus isz 
Europos ant visados.

Allijentai daejo prie supra
timo, jog jau didelis laikas 
idant taji barlMtr^w.varyl. isz 
tarpo apszviestuju sklypu.
Turkai padege bažnyczia pri
pildytais su Graikais — 300 

” sudege.
Karamorsal, 

Turkai alėja in miesteli Fau- 
radosi 2000 

gyventoju, isžskerde konia vi
sus gyventojus, 
viso skaitliaus 
150 graikiszku gyventoju.
Vietinioje bažnyczioje susirin
ko tris szimtai gyventoju.
Turkai ateja in miesteli 
doge maldnami su 
kurie žuvo liepsnosią.

Turkai pasielgineja bjaurei 
kur tik ineina, gyventojus žu- 
dina, moteres ir merginas pa- 
siyma su savim o vaikus 
žudo.

Geras sumanimas Japonu.
Tokio. — Valdže nutarė ne

statyti jokiu paminklu isz ak
mens ir geležies del pražuvusiu 
savo kareiviu svetinėje karoję, 
nes vietoje, uždėjo dideli par* 
ka kuriame pasodys tiek me
džiu kiek dingo kareiviu. Vai
siuj nog tuju medžiu pardavi
nės, o pinigus iszdalins del 
naszliu ir sierateliu pasilikusiu 
po žuvusiu ant kares lauku. 
Argi tai ne puikus užinanimas 
Japonu!
Anglijoi randasi 193,000 bu

vusiu kareiviu be darbo.
• London. — Paskutinis 
purtąs paduotas in angliszka 
paralamenta, parodo buk An
glijo! randasi 192 tukstanezei 
vyru be darbo kurie buvo ka
reiviais. Lyg sziam laikui 
tiktai 140 tukstanezei buvusiu 
kareiviu rado sziokius tokius 
užsiėmimus.
ineldže valdžios idant kaip no- 
rints suszelptu tuosius bedar
bius.

sen o v i sz k a is a u k s i n e i s' 
gaiš.

rusu

isz Kauno pasiustas 
Liepos 18 d. szaip skamba: 

paimant Vilniun 
turėjom smarkia 

Yra nukautu 
pusese. In

ternavome ties Vilnium 
2000 lenku 
karininku 4 batarejas, 
deszimts kulkosvaidžiu 
tos karo medžiagos. Muszisz- 

visas 
Vakar 

niaus atvadavimo 
monst racija

“Priesz 
I jandarve 
kova lenkais, 
sužeistu abejose

apie 
kareiviu apie 10 

kelias 
ir ki-

k i ai apsupę 
apylinkes.

Vilniaus 
del Vil- 

didele de- 
Musu

Valkininkus. ’ Pietų

Kaune.
kariuomene paėmė Druskinin- 
kus, Merkine, Varėna, Marcin
konis,
link Vilniaus >-§orok
Tatarai. • Dvinsko ruožte mu
su dalis stumiasi priekin Vy- 
džiu • > ♦ )

link”. Balutis — 10 v. 
m. 18 Liepos.

J. Vileiszis 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Rusais nustatyta
Dauguvos in 

nuo Drujos — 
Braslava,

■m

Washington, D. C.- 
soptyniolikta diena 
A tsto vy I >e j, ga u ta i sz 
nuo Baluczio sekama 
kablegrama:

Taikos su
siena eina nuo 
vakarus 
kos upe per 
per Kazėnus, Narocz 
deczna; upėmis v uių/juhm,, 

Islocz, Berezina. Toliau Nemu
nu, Svisloczu, pro Indure, Sid
ra lygi Bobro — ties Stabiliu.

Gražinami iszvežti archyvai 
dokumentai, pirktinis turtas.

Lietuva paliuosuojama 
Rosijos skolų — del didelio 
nukentejimo nuo karo — 
toj nuostoliu atlyginimo.*

Duodama dar szimtas tuks
taneziu deszimtiniu miszko 
kirsti ir tris milijonai rubliu 
auksu.

G e I e žiu k ei i 11 m o d ž i a ga 
atlyginta porcingai.

Vietiniam reikalui ir 
jos transporto padecziai — 
laisvas transitas.

Tekstas (slitarties) siunezia- 
mas.

J Drui- 
t i esi a i 
Molo- 

Volozinka

ti ra i k i jo.

ladika, kuriame PAKVIETIMAS.

nuo

vie-

graikiszku

nes už tojo 
pasiliko tiktai 

gyventoju.

szi nitai
’ ,pi? žmoni mis

Lietuvos Misija ir Atstovy
be Amerikoje sveikina 
Lietuvos pilieczius Amerikoje 
su musu sostines Vilniaus ir 
kitu Lenku okupuotu Lietu
vos daliu atadavimu ir pata
ria visoms vietos lietuviu or
ganizacijoms

VISUS

kuriam apsako apie prisiuns- 
tus piningus isz Ameriko, o ta
sai pasipraszes du savo kaimy
nus norėjo atimti piningus.

tarirnus deleiDvi nuogos “raganos.
In kai- 

apd riskes
Siodlicc, Lenkije.— 

geidei 111{t (hvžanki atėjo
Kelios 
g

nenorejo apie tai negirdėt. Vy- kias ir be skatiko. Užėjo in 
gaspadines

PIKTAS LIEŽIUVIS
KŪMUTES.

isz-

bus

Rosi-

szuvius in kru- Mokovskienes.
|kalbinejo jog nieko ne turi, nes 

nes

paleido kelis 
tuo.
Ugnis padare bledes ant 

$1,000,000; du ugnagesiai 
pražuvo.

Philadelphia. — Didelis ma
gazinas divonu prigulintis prie 
Fritz & La Rue ant Chestnut 
ulyczios sudege seredos diena. 
Ugnije sudegė daugybe bran
giu divonu. • Bledes isznesza 
suvirszuifi ant milijono dole
riu. Du ugnagesiai Szwarc- 
hopp ir Wolfram žuvo liepsno
je.

—----------------- ------- --
Bolszcvikai paėmė tris 

miestelius arti Grodnaus.

Kaunas. — Bolszevikai už
ėmė Granus, Mcrecza, Marcin- 
keviezius, Diibisza ir Radimui 
artimoje Grodnaus. Musziosia 
su Lenkais paėmė apie du tuks 
tanezius in nelaisvia artimoje 
Vilniaus.

Lenkai badai suorganizavo 
nauja armije 
250,000 vyru.
Francijos ambasadoriai iszke- 
liavo in Lenk jo idant Lenkai 
isztrauktu savo armijos isz už- 
ymtuju vietų, ka Lenkai pri- 

zl rb-v«vr4 • .

susidedanti isz
Angliszkas ir

Motore iszsi-

karves mažai pieno duoda, 
gianda, ha kokia tai ragana už 
raganavo pieną.

— Ragana! teip, 
tai gerai numanau, 
man puodą pieno, o dažinosiu 
tuojaus kas yra toji, ragana.

Motore atnesze pieną, kuri 
iszgere o tik 

truputi užpylė sau ant delno, 
kuri jin uoste, ka toki po uo
siu niurnėjo ir pradėjo kalbėt: 
“Ragana ne toli. Szianakt turi 
ejti nuoga, be jokio drabužio, 
su lazda in stuba, kurioje pa
regėsi žiburį, ten rasi ta ja ra
gana, ka tau atima pieną, o j i ji 
teip-gi bus nuoga ir musz 
sviesta isz tavo pieno. Pabarsz 
kyk in Įauga o ragana tuo isz- 
begs ir duok ih kaili kaip isz- 
manai.

Už savo rodą aplaike 
kėlės kapeikas ir iszcjo. 

! Kareivis nuėjo pas kita mo
torėliu ir panaszci jiai pasakė. 
Kada pirmutine atėjo pas an-

kareivis godžei

nuoga

Pati rasztininko

asz apie 
Parodyk

sūri

gminos 
pridirbo nemažai liežiuviu vi
same kaimia terp žmonių. Tu
la moterėlė, nutarė atkept tai 
nedorai moterei sekaneziai.

liežiuvninke
karta puikiame 
sztai josios tarnaite 
popieriniu dože adresuota ant 
tosos kūmos vardo.

— paszauke žmo- 
gero ir

apvaiksztineti 
iszkihuis ta laimejima o drau
ge ir iszneszti tam tikrus nu- 

Lietuvos Res
publikos par Suvienytu Val
stijų valdžia pripažinimo.

J. Vileiszis 
Lietuvos Atstovas Amerikoje. 

"m .1^-" ■ ■ 4b .. » ■ --
KAS DAUGIAU PASIGAI- 

GAILĖJIMO YRA 
VERTAS?

Toji sedejo 
susirinkimia, 

atnesze

kada pirmutine atėjo pas 
tra prasidėjo baisi tasyne terp 
nuogu “raganių.”

Ant ryksmo subėgo vyrai ir 
perskyrė kvailiukes kurios vie 
na kita apskundė.
mast tn-iii hnhn I

Oj tamsu-

II II ....-—R ’

Gražu pamok i n ima tame da- 
lykia mums duoda apatas 
szveutas 
bedievis, kuris neužkente apa- 
to (perdetinio kliosztoriaus,) 
padege kieti kliosztoriaus, ku
ris su viskuom sudege. 
koninkai paregeja ugni, adbe- 
go pas apata Steponą jauk
dami:

LIETUVA ATGAVO 
PLACZIAS TERITORIJAS

Isz Kauno 
kad lietuviai

duoda 
Steponas. Tūlasnes, o pinigusCopenhagen.— 

ežia praneszta, 
adgavo ir jau užėmė 2,500 ket
virtainiu kilometru teritorijų, 
kurias buvo okupavę lenkai ir 
buvo priversti apleisti bėgda
mi nuo bolszeviku.

Be to ežia gauta telegrama 
nuo Rosijos sovietu užrubeži- 
niu reikalu komisaro Tchitch- 
erino. Jis pranesza, jog bolsze
viku kariumene veikiai apleis 

Szale liežuvio gule' Vilni'u, kuri atėmė nuo lenku.

bolszevi-

— Ach,
— ežia gal kas

Vi sa s
per

Pone rasztininke su

n ei e, 
puikaus del manes.

susirinkimas buvo 
akyvas dažinoti, kas tai 
dovana.
nekantrumu aitdare dožo, ku
rioje užtemino 
liežuvi. i
jo gromatele ant kurios buvo 
paraszyta:

“0 kad pertankei tamis- 
telia naudoji savo 
yra pavojus, jog 
jisai visai sudils.
tai didele blede del tuju, ka 
mėgsta tavęs klausyti, todėl

dideli karves

liežuvi, 
neužilgio 

Butu

iszdrystu pritarnauti tau, ir 
prisiuneziu ta puiku instru
mentą del apkalbėjimo kitu 
žmonių.”

Lyg

ra-

Vilniun nuvykusi ir Lietu
vos kariumene ir su 
kais nėra jokiu nesutikimu.

Nuvykus lietuviu kariumo- 
nei Vilniun, pastarosios vada 
sujiko bolszeviku komisaras. 
Kalbėdamas jis pareiszko, kad 
bolszeviku kariumene veikiai 
apleisianti no tik Vilnių, bet I radosi priesz karo 49 fabrikai 
ir kitus apskriezius. Bus pa-1kur dirbosi alavelei. _ __ —

Lordas Haigg,

#■

- ' — —. ....

Nuremburge, Vokietijoj,

Per ine-ir kitus apskriezius. Bus pa- kur dirbosi alavelei.
vesta lietuviams sulyg padary- ta padirbdavo 460 milijonus 

alaveliu, kuriu verte isznesza 
ontuzijaz arti penki milijonai doleriu.

mas pakilęs Kaune del to, kad| * Vaistine spaustuve Was-

tos taikos sutarties.
Neiszpasakytas

alaveliu, kuriu verte isznesza ' 4

------------------------- e. ....... / ! ,

* Amoriko kas metas buna 
padirbta arti keturi milijonai ir kad bolszevikai pažadėjo!Įpopieros savo spaustuvėje už

mas pakilęs Kaune del to, kad * 
lietuviu armije inejo Vilniun, hingtono kas metas sunaudojo

Zo-

falszvvu dantų. veikiai apleisti ta miestą. 1 Į arti du Įniljonus doleriu. .

nelaimeTėvo

Prispaustas ne yra

didele 
mums atsitiko! Kas tokis kieti 
mums uždegei

— Nelaime! — atsake 
apatas ramiai, — Teip, yra tai 
didele, blede, bet ne tiek mums 
kiek tam, kuris padege!

Argi tai ne gražus pamoki
nimas!
teip nelaimingu, kaip pats pri
spaudėjas. Jisai gali kuna 
užmuszti, bet duszios negali, 
tokis prispaudimas, kartu Die 
|vas uždraudžia užmusza jojo 

Nelaimingesnis yra 
nes kaip nu

skriaustasis, ba skriaudėjas už 
trupinėli žemiszko turto pra- 
puldo savo duszios laime.

II — ■ ..........  Į 1^1 I .1 ll,|

Isz viso ant svieto randa
si daugiau kaip puse milijoną 
visokio pnvydalą vąbąlu, w.4ii»

duszia. 
skriaudėjas,

*

Jisai gali
A

A
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SAULE

KAS GIRDĖT savo pilnos pravardes pu- 
“Po para Ii u, 

kad 
su

« W*| au ■ A - u-“T i—ir Mm Ih-iT~Lyt.-T-L I b*t i a- -n. j—».

Velijimai žydo dol pono.
O kad Ponas Dievas sutvėrė 

pole, oži, ir ImTona ir
lingu ponu! Ir kuris kaip sziau 
ežius skuras pakabino debesis 
ore, davė szun uodega, karvei 
ragus, tegul szvit'siauses ponas 
sveikas bus.

I MUZIK0S MYLĖTOJAMS.
Ka tik IkzčJo isz spaudąs keturi nauji 
veikalai Dainos su Notom del Pianoy^ 
‘‘(amu Broliai Mums Miegoti” duetų/. 
“Kns man darbo” duetan.
“0 Lietuva Numylėta” duetas.
"Sudiev, Gimtine” solo.

Preke po oOc. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalnzko 
ar per Money Orderi, slcrnpu nepriimu

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

priezo- 
teby-

Sztai keli Torn studentu.
— Kus tai gali but pekla ! 

Ar tu turi koki paėmimu gal
voje ?

ant 
pago- 

se- 
var-

Skambinimas varpo 
laidotuviii yra 
niszkas papratimas, 
niaus žmonis skambino in 
pus idant atbaidyt no 
relio niktas dvases. A.

Edisonas, garsingas elek- 
neneszioja 

Sako jisai, jog ne 
turi laiko žiūrėti kokia valan
da.

apszvietinet 4 4 visu, kas
daugo-

grynas 
nes

— Asz mislinn, jog tai bus 
moksline, kur ne yra szvencziii 
tie vakaeijti. 

SKAITYKITE "SAULE”

naujausi 
džiai, kurie sutinku.su 
riu laikais:

Darykie tai del
tau yra ne smagu, 

4 4 
tam niekas neintikes.

Jeigu gerai meluosi,
žmonis loska turėsi.4 4 
tai daugiau jo nematysi.

i \

delpr i bu vine ja
“Saules” nauju skaitytoju ir 
kožnas pilnai užsimoka.
jau visi ant tiek supranta, jog 
“Saule” yra laikrasztis kaip 
privalo būti laikraszeziu.
jokius ypatiszkus barnius terp 
dvieju ne užsidavineje, no tal
pina tokiu straipsneliu 
verti pypkes
talpina ta, kas skaitytojus dau 
ginusia užyma.

Daugybe 
San les

Juk

Saule > >

In

nes
bijojo paraszyt:
kaip merginos dažinojo 
zagaborius
balta rankelia per nemazgota
terla, tai dabar už mažiausia 
prasitarima tviszkina per žan
dus, jog net žmogus visa astro- 
nomije pamato, 
gaidukas užgieda.

Tai mat, žirkles atsiliepė. Ne 
visi vaikinai turi

o ausvsia net v

4 4

Jeigu kas teisybių kalbos,

pas
*

<r r? įmini-

>
tabako,

ka ne 
tiktai

Neužsi įminė
jo ubagavimu ir yrėsi teisingu 
keliu. “Saule” yra vedoma 
pagal skaitytoju norus, ba jei- 

tai goidže 
turėti gera ta vora, o ne toki, 
ka suvalgius ne eina ant svei
katos, 
liu motu 
rasztus 
Nieko! 
na, ba norėjo būti 
Laikrasztis turi būti 
ežiu, o ne svajone apie 
giszkus kankalelius.

Visi “Saule” užsiraszykite 
ir sveiki skaitykite o daug dn- 
žinosito ir linksmai laika pra
leisite.

krU žmogus užmoka
tavora,

Nevieni skaito uog ke- 
“didelei moksliszkus 
ir ka isz to naudojo F 

Vot, skaitė sau ir ga- 
norejo būti mokytu! 

laikrasz- 
“dan-

»>

‘Saule > >

Po visa Amerika

vidnrdienije

Ne reiks ilgai laukti, o Ame
rike bus daug niekiau ne kaip 
Europoje.
sziadien ploszimai, isznaudpji- 
mai, apgavystes,
užpuldinėja ant ejnancziu uly- 
cziu,
bankus ir namus.

Amerike laisvas sklypas del 
vagiu, kurie pastojo isz 
szu vaiku.

Teip, vaikai 
skaitvma
kuriosia apraszineja apie 
baininkus, pleszimus ir 
kins nuodijenezius rasztus, pa
nagia seka pėdoms piktadariu.

apipleszineja k romus,

niek-

insimyleja in 
kledingu kuui6.'.Lkningeliu 

raz- 
k i to-

neiszlei-Piningu ant nieku 
dinekite, ant juodos valandos 
turėkite.

nepraustus 
snukius, yra ir gana.
gi u vyreliu su puikeia pasiel
gimais, katrie akyveizdojo lie- 
tuvaieziu žino kaip mandagei 
pasielgti.

Tegul žmogus no 
skaityt ne raszyt,

Jeigu kam gerai padarysi
J«

(rikieris niekados 
zi<‘gorvlio.

manda-

moka
bile moka 

tnandagei apsiejti ir 
valtį v t i. f

ne

Žioti Su

bl—— Ml— III .......... ....

Jeigu boba barzda turėtu 
tai niekas josios nuskust 
galėtu, ba burnos malszei ne su
laikytu, per ka veidą supjaus
tytu.

110-

— —■ .i 
stokus, visur da

priekožnas
Žmonelei turi ka 
kuom apsidengti, 

apie to- 
apie 

mais- 
viso-

Reike skaityt 
laikrasz- 

o ka perskaito!,
Jeigu žmo-

proto

rugsztu 5

reike

h
Darbu ne 

dirba neblogiausia o ypatingai 
angliniuosin tai 
piningo, 
pavalgyt ir
Bet ne turi užmirszt 
bulium savo 
maistu savo dvasios — 
tas dvasios gaunasi per 
kius skaitymus,
visokes knygas ir 
ežius, 
gerai apsvarstyt.
gus žino smok a visokiu valgiu 
kas yra saldu o kas yra kartu, 

kokis valgis ar gėri
mas kenkia sveikatai, tai turi 
žinoti ir skaityti visokius rasz
tus, o tada pažins skirtumą ir 
verto tuju rasztu ir žinos, kat
rie yra geri, o katrie niekai.

užpykins ant ku-
užpyksta ir ąnt Dievo, 

pasilieka atskalunu ir ne eina 
in bažnyczia. Tas pats ir su iž- 
duotojum laikraszczio. 
vienas užpyksta ant 
jaus, 
laikraszti, bą piktas ant iszda- 
vejo.

su apsigarsmimais

ri nugriebi.

Su viskuo reike būti atsar- 
geis, o ir 
nekureis.

Dabar tokis svietas, kožnas 
varosi ant piningu ir visokius) 
budus naudoja kad tiktai dole-

Turi žmogus la
bai sergėtis nuo visokiu apga
viku, kuriu dabar ne stekas ne 
tiktai czion Amerike, bet ir 
kožnoji* daliję svieto.

Jeigu kas nori ka nusipirkt, 
turi savo mieste visokius kro- 
iiius. Esi ne sveikas, nusiduok 
pas savo daktaru savo mieste, 
o bus daugiau pigiau ir iszgy- 
dys, o jeigu ne visai, tai no
rints palengvys ligoje.

Sziadien landžioje po 
ežias visokį kolektoriai, 
kio sztamo, kurie nieileis žode
lius vilioja piningus in 
kiszeniu. Juk jau gana gerai 
žinote ka tiejei kolektoriai

visai, tai

Juk jau

grin- 
viso-

savo

ge
ro padare norints tukstanezius 
surinko!

Politika, politika ir begalint* 
politika! Visi užymti politi
ka, visi rėmėsi ant politikos!

Visi virszininkai nuo di
džiausio lyg mažiausio užymti 
sziadien politika, milijonieriai 

raukusia laiko užgnianž- 
katras del

prilaukus,

savo 
ta politika o 
yra 

džiaba.
Dvasiszki visokiu iszpažini- 

inu užymti politika 
proliibicije, kiti 
treti gaivinimu politikos savo 
sklypu.

Sziadien kas geriau mekle- 
riuoja, tuom daugiau del saves 
naudoja.

Kožnas dirba del
Tai tokis sziandieninis 

svietas, o tai 
niekas!
b

4 4

dos.

tas

kiti

Nevienas 
u i go,

Ne- 
ižduoto- 

paliauna skaityti jojo

Lygriiai kaip, jeigu 
sziauczius buna girtuokly 
tikėlis valkata, 
verikus pasiuva smagus, 
tas ir tinkamus kojai, ar-gi tai 
ne gerai f

s, ne
bot jeigu cze- 

dru-

Taji negali iszmintiugu va- 
dyti, katras mėgsta isz kvailio 
szvdvti.

Idant darbszaut 
ant jaunumenes musu, 
iszrodinotu atmaina tarp pikto 
o gero,
menia nuo 
netikystes kaipo ir 

idant 
privalo ejti

.1U.JU 
aplaiko

— vieni 
tikėjimu

savo nau

yra didžiauses
rnsr

nekenezia protiu-Kvailys 
gos kalbos, o bjauri motoro ne 
nori žiūrėt in zerkola ant savo 
tcrlos. .•

■...... . i. ■ .. ....................... d
I

Kaip Baltruviene liepe mer
ginom, kad mokytu pusgal
vius proto, tai keli iszlindo isz 
maiszo. Vienas tok is rąszo 
isz SkrųntUj kokis tai Cha&

naud ingai 
idant

idant apsaugot jaunu- 
iszsitau tinimo

nupuolu- 
užvesti ant kelio 

ne už-

ir

mo,
kuriuom ^jv.,
tenka klykimas laikraszeziu. 
Czia turi isz vien visi tie, kurie 

o ypatingai 
rasztai ir

Pradžia doraus au- 
pi mintiniu 

Rasztai turi dirbti 
del gero visuomenes 
mokslaines yra auginimu ir to

nes

privalo prie to, 
mokslaines 
gimtines.
ginimo vaiku yra 
daigtu.

1

J

namas

užduotis

bulinimu ant geru ukesu, 
užduotia tėvu iszvere ant vai
ku atejtis gyvenimo.

Ne lygus būdas tėvo ir’ino- 
tinos prieszingyste tarp moti
nos ir tėvo, vaidai, niusztines, 
persiskyrimai, ant kožno 
žingsnio pikta paveizda senes
niu del jaunu vaiku, 
mas, apsiryjamas, keiksmai — 
tai yra priežaste, del kuriu dvi 
troczdaŪs vaiku auga namieje 
be prižiurus isz szalies tėvo ir 
motinos, buria niekam ne tikia. 
Nepaiso kaip tiejei vaikai 
ga ir su kuom d ranga u j e, 
paiso kad vai kolei, 
dukrele valkiojosi po visokius 
užkaborius, po karezemus ir 
paleistuvingus namus ir ant 
galo patenka in namus patai
sos.

Prie tėvu, — bet geru tėvu, 
kur negirdėt keiksmai, dievo
baimingumas visados vieszi, 
teisingystą ir gera paveizda 
nuo senesniu, tai yra geriauso. 
mokslaine del vaiku. ■

Ko sząkyte isz naujo pri-j

ant

girtavi-

au- 
ne- 

sunelis ir

trauks, to joki kvepalai ant se-{ 
nutvos no isztranks.

< t..
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VAIKAI APLEIDŽIA MO
KYKLAS IR JIESZKO 

DARBO.
I I '

“Kaa dąuglaufl?” yra klaunirnaa, 
kuri tukstnnczlai valku klausia kuo
met mokyklų duria uždarytos Jiems 
paakutfui karta.

Apie vienas milijonas 
keturioliktu ir szoszollktu metu, sa
ko Suv. Valstijų Department© Valku 
Biuras apraszo 
eina jicszkot darbo

Knygutei "Advising 
Their 
Supervising 
Biuras apraszo kas 
valkams ir duoda patarimus kaip jie 
galt tinkamai pradėti gyvenimą.

Mažai vaiku gauna 
levu kasllnk suradimo tinkamo dar
bo, nes tėvai patys nežino kur ir ko
ki darba 
vaikas tinkamiausiai gali atlikti. 
Tanklausa vaikai pradeda bctlkliszka 
jieszkojima, eidami In dirbtuves, 
krautuves, rasztlnyczias ir atsakyda
mi apgarsinimus. Didesne dalis tu

yra

valkų tarp

kas atsitinka tiems

Children 
choice of Occupation 

the Working 
atsltnka tiems

in 
and 

Child

pagclbOH nuo

vaikai gali rasti, arba ka 
gali

eidami in

mi apgarsinimus, 
valkuc.zlu gauna darbus, kurie nerei
kalauja gųbumo ir neturi 
Kiti visuomet gauna darbus, 
nereikalauja gabumo ir neturi 
ties Klt visuomet maino 
galu gale nepajiesgstam dirbti 
pastovo darbo.
kur jie negali laikyti vaiku apleidžia 
mokyklas bot nebgali jicszkoti darbo, 
nes invariu vaustju instatymai drau
džia valkus neturnt szesziolika metu 
eiti in darba.

VlrszmIneta knygele 
rimą kokios nors 
kykloje arba prigulinti 
loslos, kuri parodis koki Ir kur dabar 
randasi.

Invarluoso valstijose privatlszkos 
organizacijos užsiėmė tuom darbo, 
bet beveik visuomet galu gale mokyk
los paėmė ta darba po priežiūra. 
Anglijos systemas rodo, jog geriau
sia pasekmes pereina nuo koopera
cijos su mokykloms Su pagelba 
Mokyklų Darbo Suradimo Biurą vai
kai pasilieka mokyklose pakol biuras 
randa Jiems tinkamus darbus

Kiti randa

ateities, 
kurie 
atoi- 

vlctas ir 
prie 

darba,

pritaria tve- 
organizacijaH mo- 

prle mokyk

valstijose 
užsiėmė tuom

darbu

mokykloms

Kad. mama namie.
Mariute (5 metu)— Kasžin 

lel ko vaikai tankiause nakti<
giama?

Juze (7 metu biski kytresni) 
Ar tu to nežinai ? Reikė žinot, 
jog nakti mama buna namieje.

I PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA. I
■ Slunczlu plnlgun In Lietuva pagal žomiauHl dienon kursą hu pilna gva- | 
H rancija. Teipgl Hiunezlu lenku plnlgun in lenku
■ visa Lenkija. Sutelkiu rodąs grįžtantiems In Lietuva,
H porins, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

P. Mikolainis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

užimtąją Lietuva ir 
pampinu pas- l’ARSIIH’ODA FARM A BIGEI

53 Hudson Ave.

Silpni, liguotik nervoti žmones
KREIPKITĖS IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ 
': IR GYDIMĄ PER NAUJASIA IR GERIAUSIA BUDA 
Mano pasekme kaipo specialistas paeina nuo to kad tuojaus

atrandu teisinga priežasti juso ligos.
j. Mano ckzatninavoJIniaH yra pasek

mingas ir mokslingas, 
silpni, nervoti, llgoll, 
klaidos ka kiti darė, ateikite pas mane 
asabiszkai ir paslaptai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.

! Vlpos kroniszkos ligos yra pasekniln- 
šTgni gydomi per l)r, įtodgons.
b turite užkietejlnm. Kataru

Jeigu crate 
no darykite

gerkles, ,.vhlur|u ar inkstu,

Jeigu 
nosies, 
kėpiui u

■ netvarka. Dervuoti, nusilpnėjimą, <lu-
f still, ronas, pūsles Ir slapumo ligas 

kreipkitės pus br. liodgens nepaisant 
kokiam pad<Ulir.b esate.
iszgytliti kur kiti daktarai atsisakė 
gydit.

i FILES, arba Iszslkiszusla žarnuko, 
Daug žmonių 

serga szitn liga ir kenczla neiszpasa* 
kyla sknusma, ir kitokius pnnaszas 
Ilgus bijodami operacijos ar pjausiimo 

kuria kožnas |>UH Mnoti lokiams žino-
mainlcris bijo. Nelaukite kolei busite neins kad Dr. liodgens tokias ligas 
priversti jeszkoti pagelbos, kolei ne gydo be peilo ir skausmingu operacijų.

NERVISZKOS LIGOS no kuriu 
eina trolis minties, silpnumas, 
mamas, ncniiegis, stokus energijos ir 
teip tolinus

pūsles ir slapumo ligas

l)ai!g Htfii

sa-

Floridos, Vftlstljo.
Ir

10 akru geros ilgios žemes, arti prie 
geležkello, I % inuiles nuo miesto. 
2 lotai mieste.
Kur 10 akru relszkc kitur 30 akru nes
Floridoj nėra žiemos, oras geras ir 
formos 3 sik In motus Iszduoda vaisiu 
tai reiazke duoda triguba pelnu. Gali 
važioto gyventi arba pirkti del pelno 
turi proga uždirbti keletą szimtu in 
trumpa laika. Parsiduoda viską, 
farma su lotais miesto, tik už $875.00. 
Viskas iszmokleta, ezlstl dcetai. Priė-n 
žastis pardavimo, rcnglose važioti in

Platesniu žinių, kreipkilies
laiszku pas:

Box 40, M c’Koos

I

Lietuva.
A. B. S., 

Rocks. Pa. CJ 30

DR. I. W. HODGENS
Spccinlisfns užsiscuojukin Ir kronfazkn
Ilgu. Friiktlkaves didžinnsioso ligon- išgydyta ant visados, 

bulcse 
arba dusulis ir baisomis

kentėjimais yra liga kuria kožnas

rhiladelpliijoi.
ASTHMA

AR ESI SVEIKAS
Jeigu viduriai netvarkoje GARFILAX 
duos Jums greita palengvinimą. Greit 
veikia, paluosuoja vidurius ir Iszczl- 
tina krauja. Nesiųskite piningu bet 
iszkirpklte szi apgarsinima ir prislus- 
kito su adresu, gausite dykai scmpell.

Dcpt. L-10
New York. N. Y.

GAR1O CHEMICAL C0.
III Avė. A.

Stebėtinas Fonografas $24.75

Jaunikis in maža broleli
v o m y lemos:

— Pasakyk man Petryti, ar 
Agota džiaugėsi kaip asz atej- 
nu ?

Tiktai tada džiaugėsi, kaip 
tu ateini, o josios nerandi 
mie.

KUR BUNA

na-

Pajieszkau Andriaus Laza- 
Suvalku gub., 

iPanemuniku kaimo, Rumbonių 
parapijos. Apie 19 metu Ame 

Girdėjau kad gyvena
Pittsburge.
siszaukia ant adreso:

Marv Szatrauckiute, 
213 W. Pine St.

Maha noy City, Pa.

•revieziaus isz

rike.
rnPegul greitai at-

Mano motoro Maro Skuczie- 
ne 4G metu pabėgo nuo manės 
3 d. Liepos su
Antanu Gurcku 36 metu. Iszsi- 
vožo su savim (lukteri Anele 
7 metu, zlegoreli ir visas mano 
drapanas — paliko gryna kaip 
pirszta.
kudas, plauku 
szviesi geltoni;
kuda, plaukai geltoni,

Kas man duos 
juos,

duosiu $5 dovanu.
Mike Skuczas,

41 N. Meade St., 
Wilken-Barre, Pa.

burdingierium

Jisai yra ne didelis 
turi mažai — 

motore didele 
dūktos

taip-gi geltoni, 
žinia apie atvažiavęs

I’ajeszko Joną Užala, Jurgi Martin
aiti ir Elz. Paslavicziuko, visi Pane
vėžio ApskŲ., Liankuvos Para. Turiu 
svarbu reikalą, kas pranesz apie jus 
gaus $5 bovanu.

JURGIS ANDRUSZUNAS,
Box 55, Morea, Pa. (J-30)

Mano brolis Vincas Ocdrulis, isz
♦ # * , ' t I L

Vlsztyczlo Miesto, Lųklu Kaimo. Mel-
džįu atslszaukt arba žinantieji apie ji,
malonėkit pranoszt už ka busiu dekin- 

GEO. GERULIS, 
Box 203

Kas:
Jacobs C reek,Pa.

(July 22)

Geriausia 
koks tik kada nors buvo 
parduotas už teip maža 
preke. Gražus malioga- 
ninis, dailiai ir druezcl 
padarytas, turi gražu, 
žavėjau!i baisa, turi ex
tra drūta 
motorą, grajina viso
kios iszdirbystes rekor
dus. Didumas 17x17 ir 
13 coliu augszczio. Toks 
gramofonas gali užtekt 
visam gyvenimui. Nie
kur negausite toki gra
mofona už teip 
preke, nes 
parsiduoda, 
dauginus. Mes užpirko- 
me ju 
tijusios firmos, todėl 
galim pigel pardavinėti 
pakol Ju turėsime.

Sykiu su gramofonu prisiusime ir 10 gražu dainų ir muzikos rekordu ir

Gramofonas,

padarytas.

sprinzina Ir 
grajina

jie
po

žema 
visur 

$35 ir

’V,-

Jpįiv '

Ant Trumpo Laiko

Tiktai už

■ ’'‘Xi

©eiKEIzž*' 32^;- <***? 8R ■

5b') n u s i bau k r 
firmos.galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 

kvepo ir gal busite priversti sustoti 
dirbti. Dr. liodgens norėtu tureli pro
ga parodyti jumis jo PASEKMINGA RANCIJA. 
BUDA GI DIME JUSO DUSULIO.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES,
Ofisus valandos jhio 9 ryte lig I) vakare. Ncdeliomis nuo 12 lig S vnk.

124 South Main Street, Shenandoah, Pa. Practical Sales Co.

pa
ti v rn-

ISZGYDOMI 1’0 GVA- 
RODA IR SLAPTINGAS 

PAS! K A I,If E,| 1M AS DYK A I. 300 adatų dykai. G varant inanio užganėdinitna, kitaip gražiname piningus. 
Taigi jei norite pasinaudoti proga tai prisiuskite tik $3 rankpiningu o 
likusius užmokėsite atsiėmė gramofona, rekordus ir adatas, 
tuojaus kad no butu vėlu. Adresavokite szitcip:

1219 N. Irving Ave. Dept. 26. Chicago.

Raszykitc

Nuga
i

N

Icngvaigerai išeina

širdies pykimą sustiprin-

bloga kvapų padarytu

iš
išblyškusiam,raudonumą

kad jie išeina laika į laiką, ir
Suteikia puikų norą

1

■"S

Tūkstančiai žmonių dabar

jokių opiatų, ar paprotį sudarančių vaistų.FSU

vinejant tokia Garantija?I y jj išlygomis ir tą pačia garantija.
- ........................................ ....................................................................................J

y
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Panaudok šitų kuponą užsisakydamas Nuga-Tone.

NATIONAL LABORATORY,
L 504— 537 S. Dearborn St., Chicago, 111.

Musu tikroji 
garantija

Ant kiekvienoa Nuga-Tone 
bonlcelčs yra šitokia Garantija:

“šitoj bonkelčj yra devynio- 
deiinits (90) plokštelių, arba 
vieno menesio gydymas, kurio 
kaina yra $1.00.

Jei vartojęs Nuga-Tono per 
dvidešimt} (20 dienų nebusi 
pilnai patenkintas apturėtomis 
pasekmėmis, tai sugrąžink liku
sią pakelio dalj su krabclo o 
gausi pinigus atgal.”

Kur matei kitą vaistą parda*

'11%
Nuga-Tone 
ntlnmlatee and 
»(rcntfthena 
tha Vitui 
<*rt. It I • a 
valuable blood, 
nerve a n tl 
health tonic. A 
combination o( 
corrective ano 
• lofative agenU. 
that has the high 
aporovsl of Med- 
iI«l Science

Štai ka Nuga-Tone padaro 
o jei ne, tai gausi pinigus atgal 
(Perskaityk Garantiją ant Pakelio)

Duodą gerą norą valgyti. . .
Sutaisp virškinimą.
Viduriai gerai ir

laukan.
Prašalina

damas kepenis.
Prašalina

blogo virškinimo.
sustiprina nervus.Nuramina ir

Pagerina širdies veikimą ir kraujo 
vaikščiojimą.

Išvaro iš ukno nesvarumus ir nuodus.
Padidina svarumą.
Padaro silpnus vyrus ir moteris sti

priais ir tvirtais.
Pavaro srovę gausaus raudono kraujo 

per kūną.
Sugrąžina 

bo kraujo veidui.

jo pardavinėti šita absoliutiška garantija.
j
pilniausiu pasitenkinimu. * Nuga-Tone nėra jokių degutinių išdirbamų, 
jokių opįatų, ar paprotį sudarančių vaistų. Jis yra sudėtas j gražius, 
parankius pakelius, pavilktas cukrumi, malonus ir lengvas imti.

Nuga-Tono yra pardavinėjamas visos© aptiekose tomis pačiomis

Nufia-Tone
yra toks geras vaistas, kad mes norime, idant tamista išmėgintum jį be 
jokio rizika iš qavo pusės. Viso mėnesio gydymasis au Nuga-Tone 
lėšiuojn tik $1.00, arba šešiems mėnesiam $5.00. Parsisiųsdink Nuga- 
Tone, vartodamas žemiau paduotą kuponą, imk jį per 20 dienų ir jei 

/Xncbusi pilnai užganėdintas pasekmėmis, sugrąžink likusią dalį mums, 
niC8 tuojaus sugrąžinsime pinigus.

Jei Nųga-Tono nebūtų toks, kaip mes sakome, tai mes negalėtume 
“ jo pardavinėti šita absoliutiška garantija. Tūkstančiai žmonių dabar 
u^lima šitą stębčtiną sveikatos taisytoją, nervų toniką ir krauoj valytoją

Didžiausis Nervams Jiega ii

kuomet buvo išrasto gydybos mokslo silpniems, \ 
sunykusioms ligotais nervais vyrams ir moterims. 
Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina 
širdies pyk imas, atsirugsti pavalgęs, neturi noro 
valgyti, nervai visai suirę, lengvai netenki ūpo, 
esi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus
šito stebuklingo vaisto, šitas vaistas yra pasek
mingas nuo kepenų negalių, menko kraujo 
vaikščiojimo, nervuotumo, nusilpnėjusios men
kos sveikatos, silpno širdies veikimo ir tolygių 
negalių.

Nuga-Tone susideda
brangintinų vaistų, kurių kiekvienas veikia j

astuonių labai 
j 

kokią gyvastinę kūno dalį. Jis sutaiso vidurius • ♦ 1 1 • • • V • 1*. • 1 •taip, 
valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistą.

lengvai. 
Jis 

padidina svarumą, ir žmogus jaučiasti akip naujas. Jei tik gerai
Nuga-Toną išmėginsi, tai pamatysi, kad tai yra geriausias vaistas, 
apie koki kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusių, 
paliegusių, bekraujų vyrų ir moterų/ . 11 ' 1

Gerbiamieji:
Indcdu čia ...... ................., kuhuuū <>m,>vhviviw nu

siųsti man   bonkeles Nuga-Tone. Šita užsisakymą
darau tąja išlyga, kad jei aš nebusiu patenkintas po vartojimui 
vaisto per dvidešimti, (20) dienų, tai aš sugražinsiu likusių

už kuriuos malonėkite pa- 

darau tąja išlyga, kad jei aš nebusiu patenkintas po vartojimui 
vaisto per dvidešimti, (20) dienų, tai aš sugražinsiu likusių 
,dalį ir gausiu savo pinigus atgal.

Vardas ir pravardė

Gatve ir numeris

Miostas

Mb b

i
Valstija- .. ag

IM

S

Skaityk ką tie žmones sako apę Nuga-Tone
Bute, M on t.

TamiMos laišką pu paniullnimu daugiaua 
. . Nuua*Tone yra labai tiaras vaintaa.

daug įderinus. Ištarų ačiū Tn- 
priduBtumet dauginus Nuga-Tono.

wm. p. bruzasT ’ 3

r_ „ Cainbridgeport, Mass,
apturėjome nuo Tamistos 2 buteliu Nųga*Tone 
L. Vaistai tie yrn labai naudingi ir yra Dideli 

Tni paraginu visiems draugams tuos vaistus vartuoti. 
AŠ siunčiu $8.00 ir meldžiu prisiųsti datigiaus Nuga-Tone.

NATIONAL LAnonATORV. Oliir.i-o, III.
T—1 _ ?—i r"... ‘

AŠ oru labai užganeclintau. I 
vieną bonkutę, ir jauchia 

biunčiu penkiuH doleriun kad ,___________ ________ __ _
Bukict malonus patalpinti j laikraščius nu manos pudiekavoiino už tokius gerus

Godotino Ta mintoj S^Priemiau 
Nuga-Tone. 
Aš uuvurtojau 
mintoms iv 
r ■ • -
vaistus, Nuga- Tone, Su godone,

NATIONAL LABOKATOĘYt Chicago, III.
Godotinas Tam i s tu Mea c, 

už karius istarame širdinga uČiu. 
Sveikatos Tvėrėjai.

Su godone, 
N. ADOMAITIS.

_ , Norvvodd. Mass,
pranešu Tumistoms, kad aš gavau vieną bon- 

Paaidari man greit labai 
Aš siunčiu $2.00 ir meldžiu prisiųsti 2 bonkutes

Ačiū Tamistai labai grąžei kad Jus padavei i laikraščius ir aS vėlinu

NATIONAL LABORATORY, Chicago, Ill.
Godotinas! Tamistuz:—»AS pranešu r 

kūtę Nuicn-Tone ir vartojau 3 sykius nnd dienos. 
Kerai ir jaustus labui gerui, 
Nuga-Tone.

visam pasauliui giditos tokiomis gidulerncs kaip Nuga-Tone. 
ligonėms vartuoti tokius: gldules.

, upemęijosą bet vis ne būva man gerai, o dabar kaip pradėjau vartuoti Nuga- 
mnn rlniiir .roiftha ^ui.lhrl [ JQNAS VERWKAS*

t ?■ AU ..

ligonėms vartuoti tokius gidules.
, Vialinu visiems 

Aš sirgau labai duUK miatu ir buvai ant

Tone, tai mąn daug gerinus rmtiidvb
> . 1 » ) « t i, j 'T . • 11 k f t į

a
JQNAS VERVUKĄ&

^L,!t * 1 J t
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SAULIS I

,r

VARPAS
Kaime Szckliu yra viena Iy

ka pakahiaite, kurioj jokio ne 
girdėt balso, kaip tik cziulbo- 
siai paukszcziu ir vejai — nie
kados ten isz žmonių niekados 
ncatlanke o nevat ne jokis me
dėjas.

Nog neatmenaneziu laiku, 
seni, supuvo medžiai gulėjo 
vienas ant kito, puvo, o ant ju 
vietos augo kiti; ir teip trau
kėsi per kelis szimtus metu.

Toje 
upelis, 
Yra prie tos pakalnaites kal
nas, ant kurio augo geltonos 
gėlės ir augsztos žoles.

pakalnaitejo

laiku

tekėjo 
kuris ėjo isz po kalno.

žale barzda apsivyniojus, sėdė
jo prie ugnies ir szildesi.

Piemuo kitados girdėjo pa
sakojant apie visokius žmonis 
ir džiaugėsi, kad gales su tuom 
mažu žmogucziu pasikalbėt. 
Tuojaus paklausė seniuko, ka 
jam atnesze?

— Pusią maiszo aukso ir 
maisza sidabro — 
senis, vandeni 
dos gręždamas.

— O ka tu nuo manes už 
tai nori ? — užklausė piemenu
kas.

atsako jam 
isz savo barz-

— Atneszk tu man isz Szv. 
Onos koplyczios varpa ir 
mesk in ežerą ten, kur tas ka- 
dugis auga. Niekas ten negali 
daojt, kaip tik tas, 
ten nuvesiu.

Piemuo tiko ant to ir nuėjo 
abudu ant plynes, o katruom 
daigtu ėjo senis ir kur jio pėda

in-

kuri asz

Katras tik užejdavo ant to 8(ojo? (}e] ženklo piemeniui ta-
kalno ir norėdavo paskint 
kvietku, tuojaus po juom žeme 
griuvo.
negelbėjo;
smukdavo 
dingdavo.

Daugelis toje pakalnėje bu
vo prūdeliu, o ant kalno sto
vint, iszrode kaip akis, kurios 
szidijeneziai in ateigi žiuri.

Tolinus yra vela ežerelis 
vadinamas Szv. Onos ežeru.

ežeras buvo be dugno,

Jokia pagelba nieko 
norintis 
giliu ir

gelbėtis, 
po žeme

po žole iszsvilus.
Ant rytojaus buvo oras bai

sus, vienok piemuo iszsirenge 
vogt isz Szv. Onos koplyczios 
varpa, 
sze, o

vela y

Tas tai 
apsiaubtas visokiais krūmais, 
vadino teiposgi mariu akia.

Kitados buvo tai visokiu 
dvasiu butine ir rusalku (ru
salkos, yra tai vandenines 
mergos,) teipos-gi ten gyveno 
vandeniu sn žale barzda kara
lius, kuris neretai duodavos 

kaip

Perkūnai in ežerą mu 
vienok piktadaris ėjo. 

Senas pustelninkas kietai mie
gojo -ir nėjaute kaip pavogė 
varpa. Varpa tris kartus už- 
skambejo, kaip ome vagis, o 
teip buvo sunkus, kad vos ga
lėjo pakialt, kad ir nebuvo di
delis.

Žalebarzdis lauke jio
krasztije, o kada pamate var
pa, pribėgo su džiaugsmu ir 
isztrauke szerdin ir prieszai 

Paskui jin ėjo 
piemuo, isz baimes drebedams.

— Nebijok nieko — ramino 
jin žalebarzdis — tuojaus bu
sime prie kadugio.

Jau ir oras apsimalszino,

pa-

v ra ta i

neretai
matyt kaip atprovinejo 
dvasioms ir rusalkoms balius.

su

save nesze.

oras

ir

\ iena karta atrado žmones mennps isz p0 debesiu iszlindo
ta tyka vieta, kuri jiems labai 
pat i ko.

Del
tarė vienas -

garbes Dievo ta vie
ta - tarė vienas - pastatysime 
koplyežiuke po vardu szventos 
t tuos.

Teip ir padare,

kad tame dasiyre prie kadugio 
prie kurio ėjo o kuris ant van 
dens užgulias buvo, ir nuskan
dino varpa, kurio

o kada buvo 
koplyczele gatava, in bokszteli 
pakabino varpa ir nog to laiko 
kas metas daugelis iszL Szok* 
lerskos žeme pelegrimu atke
liaudavo. Senas pustelninkas 
buvo tos koplyczeles sargu ir 
tris kartus kasdien dzvanyda- 
vo.

Za lebarzdis karalius 
nekente to varpo balso, 
sidkos baisiai bijojo, 
bego ir ne dryso 
Szv. Onos ežero rodytis ir ka- 
da tik dzvanydavo, tai jos ne- 
iszejdavo ant kraszto prieszai 
saule pasiszildint;
giedalas ir dzvanyjimas jias 
nog ten nubaido — visos per- 

pruda, kuris su

apraszytSeniuke tuojaus jia parododugno ežero. Pustelninkas dre, 
bojo isz baimes, bet Szv. Ona in tokius paežius rubus, kaip 

..................... i ne-'kaime ncsziojo. ” ’ ’
I

Ir niekas ne-

minai, jog sunku ir 
ka jis mate.

Cudaunas
do baidyklu, drąsini in visas 
szalis pliekė, o tie isz skaudėji
mo in visokias skylias slėpėsi. 
Visas vandeninis’ svietas vai
tojo; atrado krisztolini palo- 
ciu, kuriame vandeniu kara
lius, ant puikios atsigulias lo
vos snaude; tuojaus pabudo, 
kad cudaunas pas jin naras at-

kaime ncsziojo.
Vos .pa m išlijo, kad tai but vandeni-

suramino jin ir invede in
tamsybių.

pasidaro|iie mergaite.
Užgimė in metus jai

dvasios bego priesz juos. Pus-1 lis; vos tas kudykis pamate 
f 1 ’ 1 : J ‘ ’ ” ’ ’ “
vandenije ;
kuria dabar
apaugins — o žalobarzdis
dedamas auksaplaukes
ga.ites teipos-gi miegojo. įkas to nematė, o kaip kas tik ėjo.

Szventa Ona tare in pustei- nueidavo, tai tuojaus in 
ninku: pasiguldžius vystydavo.

— Pakol isz ežia, nebus isz- kada, iszeidavo, tai ji ji vėlu pa 
imtas varpas, niekados ne isz- leisdavo 'kudyki in vandeni, 
girs aplinkine varpo balso. kuris greieziaus

Paleido ranka pustelninko, plaukt ir narstyt, kaip vaiksz- 
kuris bijojo, kad jio nepaliktu cziot.
ir tame pabudo. Kad jau buvo septynių metu

Ant rytojaus, anksti, nubėgo |nueidavo in Szv. Onos ežeru, 
in kaimu ir 
apie savo sapnu. Ir tikrai atsi-1 vandenio aukso kupka, tai ve- 
rado daugelis drąsiu jaunikei- la teip koki brangu daigta ir 
ežiu, ka su ukvata leidosi in kada tik panerdavo, tai vis ne 
vandeni, bet ane vienas negry- už dyka ir vis motinai parnesz

Nedoros rusalkos kožna davo, 
pagriebdavo ir užkutindavo. Žmones jin vadino eudaunu 
Ju ne viena jaunikaiti apver- naruku.
ke, tėvai norėjo atkalbint savo Teip ėjo metai per metus, 
sūnūs, bet nieko negelbėjo, ėjo vaikelis iszaugo ant vyro; kas 
ir ten prapuolė. buvo jaunu, paseno, senas pus

Tas ūkininkas, pas kuri bu- telninkas jau senei L . 
vo tas piemuo, paverstas in danguj sau butine turi;

pažinstama 
Szv. Ona inženge, 
szviesa. ir visos vandenines vaike-

; vos tas 
telninkas patemijo ant dugno’dienos szviesa, pagriebė jin ru- 

pra puolusi varpa,
buvo szaknimis |bila vandenio panardino; ma-

salka už mažu kojelių ir in kū

pi iauszkese- žiulelis linksmai 
mer- plaukiodamas, kaip žuvis. Nie

kuris

apsako žmonoms panerdavo ir

zo.
užkutindavo.

naras nenusigan- 
drasiai in

I

lova 
Nes

vandeni 
iszmoko

Szv. Onos ežerą 
iszimdavo isz

Teip ėjo metai

Kas tau pavelijo ežia at 
paszanke pagriebiąs 

aukso lazda; bet naras iszmu- 
sze isz jio ranku lazda su savo 
lazdele ir tverė už gerkles; žar 
lebarzdis teip riktelėjo garsiai 
kad net vandens sujudėjo, ru
salkos ir baidykles puolė jam 
in kojas ir prasze, kad dovano
tu siulindamos jam ka jis tik 
nor, bile jiems tik duotu paka- 
ju.

ejt? •—

— Nieko nuo jus nenoriu, 
—- tarė naras —- kaip tik kad 
atiduotumet man -mano dc 
dias ir tuos visus jaunikai- 
czius, ka pas save laikot!

Atnesze tuojaus stiklinius 
puodelius; naras atidarė, o isz 
kožno iszplauke auksztyn ant

numirė ir vandenio kvietku vainikėlis, 
apie Rusalkos omo jin už pažastų

juoda buliu, turėjo tris sūnūs, | nuskendusi varpa senei jau už ir laižėsi prie jio sakydamos, 
kad jam pripildins auksu ir 

kad
du jau buvo dugne ežero, o da-Į miražo, o kada in koplyežiuke 
bar parėjo
Nuėjo jis pas juoda buliu ir su-lliu in lenta muszdavo. 
junge su juom da dvylika jau-1 rusalka nepersimaine — 
ežiu, po tam pririszo prie 
virvia, kitu galu pats apsijuo- Ipriesz jia iszrode kaip tėvas, 
se ir glostydamas per kakla Vienas motas buvo teip 

sausas, kad visose bažnycziose 
e,nn žmones meldėsi lietaus, vienok 
,lias|ne iszprasze.

Ežeras Szv. Onos buvo pil-

troeziam kaleina. Įsžauke ant maldos, tai su kują- 
Tiktai 

vis 
jin Į buvo jauna teip, kad jos sūnūs

glostydamas per kakla 
buliu tarė:

— Geras tarne, ir asz 
pas rnsalkas, iszviliosiu 
ant kraszto, o kada paszauksiu 
“hop, bop!
ta syk jus visi, kaip tik inka- 
binat, traukite mane laukan,;

, ar

vardan Dievo! »i

nepagausime

deimantu kiszenius ir, 
gryžtu pas savo motina.

— Nereikalauju asz nog 
jus skarbu, asz tik reikalauju 
to, kas prie Dievo priguli — 
atiduokite varpa, ka paėmėt.

Sudejavo visos rusalkos,
žalobarzdis negalėjo ant vietos 
nusedot.

Naras atradias

o

varpa, nu-
nas vandenio. Viena kaita isz- azveite ir isz ’“’isziolinio palo-

Nesziokite apsiavimus, 
kurie turi didele “C” 

litera ant padu 
t I1

Jeigu vėl kada pirk si te czeverykus ar czebatus tai
gaukite Ace-Hi. Jumis jie suezedins pininga.

Ace-IIi apsiavimai yra padirbti isz specialiszko gurno 
padrutinti per musu sekretna spasaba. Jie yra extra drūti 
ten kur daugiausia nesziojasi. 

nuo vandens ir ilgai nesziojasi.
a 7 I (onverse

“HI
Yra szilti ir apsaugoja

i

■i

~ 4 (o»

AC E
Mainieriu Czebatai 

ir Czeverykai
Ace-Hi czeverykai ir czebatai yra vigadni ant kojų. 

Yra teip pat padirbti isz drūto stipro gumo.
Ace-Hi apsiavimai yra padirbti isz 
specialiszko gumo.
plienas, ir yra sxtra drūti ten kur 
daugiausiamesziojasi ir apie kurkas.

Ace-Hi apsiavimai ilgiau neszio
jasi negu kiti apsiavimai. Vanduo 
nepereina per juos, vigadni ir szilti. 
Vanduo juos nesurudyja ir asztrus 
akmens neperpjauna.

J ūso apc|fnkeje randasi 8 z to ras kur 
parsiduoda Ace-Hi apsiavimai. Jeigu 
negausit tai raszykite tiesog pas mus.
Converse Rubber Shoe Co. Malden, Mass.

♦ 
V

Padrutinti lig

Kodel duonosnesiuneze 
kaip žadėjo!

Mamyte! tėvelio baigei iszsi- 
ilgom, 

duonos kąsni

T

BALTRUVIENE.

Aszarelems 
kas dien valgom.

Cyt, ne Aerkit valkelei, tu
rim kita Tęva,

Kurs danguj gyvena, ta ge
riause Dieva,

Jis apžiūri pavargėlius, no 
apleidže ne viena. 

Praszykit duok duonos kas 
diena.

mus apleido,

ciaus isznesze.
Kaip tik iszplaukias ant vir- 

szaus ir iszejas su varpu ant 
kraszto skambtelėjo, krisztoli- 
nis palocius 
griuvo ir tik likos gružai; an-

vedė rusalka savo sunu in pa
kąkraszti ežero ir pamokino 

turi daryt tardama:
— Czia dugne gyvena 

no tėvas

pažiūrėsime 
rusalka.

Menulis szviete, jis jau su 
jauezeis pakrasztyj stovėjo ir 
ant szvilpinukes grajyjo, 
tame sztai iszeina isz vandenio 
gražiause rusalka,ite^Ant gal-

su-vandenijema- 
van($ninis kara

lius krisztoliniam Į 
Turiu asz dvi seseUs — visos

>. balsas net 
isz po vandenio atsiliepė. Žale- 
barzdis davė jam dų skurinius 

vienam bu
vo auksiniai, o kitam sidabri
niai. Piemuo užsimetė krep- 
sziutf-’ afit*peczlt17 klausdamas 
3er kur gali gryžt namon. Sė
lis jam pasakė:

Ejkie kaip tos geltonos 
tarp žolių kvietkos, o be 

Jaimes pareisi namon.
Insitemijo gerai’piemuo ir 

ant kraszto iszejo, nes auksas 
ir sidabras teip sunkino ir prie 
žemes spaude, jog 
puolė ant žemes ir 
atsikėlė, buvo bulium.

Ūkininkas
mates vienu galviju didesne 
savo kai meilia, ba pribuvo juo 
das bulius; dasiprato ūkinin
kas, kad tai jio piemuo, ba ant 
saves turėjo diržą, ir 
ragu krepsziu piningu, 
aros isz jio akiu, kaip žirniai 
biro jo.

Geras ūkininkas
kas per priežastis tos permai
nos; vienok dažinojo, kad nak
ti tapo pavogtas isz koplyczios 
varpas; paskubino in 
ir už tuos pinigus, ka ant 
liaus ragu rado, pirko didesni 
ir puikesni varpa.
bokszte ir paszventino, bet ka 
da pradėjo dzvanyt, balsas bu
vo kaip skurinis.

Nakties laike iszejdavo da
bar vela isz vandenio rusalkos 
prisiartindavo prie koplyczios 
iszjuokdavo isz seno pustel
ninko kalbėdamos:

— Gingala! szventas bal
sas — gingala! nuėjo ant gir- 
riu — gingala! pilni krepszei 
pinigu — 

prūdo; gingala!!!
Ir sziadien pažinsta toj sza- 

lyj ta dainelių, 
mažiems vaikams, kada supa 
dainuoja.

Senas pustelninkas ėjo' 
kiu su žmonėms apie koplyczia 
giedodamas nobažnas giesmes 
del iszpraszymo mielaszirdys- 
tes Dievo, kad sugražintu var
pui baisa — viskas buvo dova
nai žodžiai maldų nę buvo isz- 
klausyti. 7

Dienoje Szv. Onos sapnavo
si senam pustelninkui, kad ro
dos, Szv. Ona atėjo pas jin isz 
dangaus ir nutverus už rankos 
vedą prie cžęro ir invęįę ąntegražįą giiyžtągį £u§ąįkąįt&

J krepszius pinigu,

labai 
o ru- 

slepesi, 
pakrasztije

nobažnas

sikele in kita
Szv. Onos ežru po žeme drau
gavusi ir ten joms buvo gerai 
už tai, kad virszus buvo sama
noms ir visokioms žolėms už- 

Buvo ne kuriose vie
tose ne užželia, per kur dienos 
szviesa inejdavo. Graudus var
po balsas ir ežia joms paka- 
jaus nedave, o 

piktumo

želiąs.

joms 
senas karalius 

isz piktumo rove savo 
barzda, o rusalkos kas 
ir nakti gailiai verke teip, kad 
piemens ganydami kaimenia 
bijodavo in ta szali prisiartint 
girdėdami gailingus dejavi
mus.

Viena diena, 
tis ūkininkas, priėmė nauji 
piemen i, vienok jam prisakė, 
kaži jaueziu ant plynes neuž- 
gytu. Bet piemenukas norėjo 
dasiekti del ko — ir nuginė, o 
kada artinosi vakaras, susikū
rė ugni ir szildesi. Vos pradė
jo snaust, pabudino jin balsas 
kaip jauezio — nog 
nušlijo, kad tai svetimas insi- 
maisze tarp jio gyvuliu bulius 
nubėgo tuojaus su lazda, 
nieko nerado, tik pats inklim- 
po in plynia iki keliu, jog vos 
isžsikepurnejo.

Tas balsas buvo tai lazduo
tas vandeninio paukszczio, ku
ris tyczia suvadžiodamas leke 
tolyn ir tolyn nuo krūmo ant 
krūmo, viliodami paskui save 
piemenuką. Tas vienok jio ne- 
sivijo gryžo perpykias ir bai
siai keikdamas.
>;>Kada pradėjo jieszkot savo 
apdangalo, prie ugnies palikto 
pamate, kad koksai senis, „ su

žale 
diena

arti gyvenan- 
prieme

bot

jis jau
palociu,je. tra karta kaip skambtelėjo,kad |r

isz kitokiu motiuvĮfPirmutinos didele žale varle, tai buvo ru-
iszplauke auksines žuvytes ir

auga

ant galo 
jau kada

nusistebėjo pa- 
galviju

du ant
o asz-

nežinojo,

miestą
bu-

Pakabino

ingala!
iszgelbejo mus- —

ba nesziotos
y

sv-

vos turėjo isz visokiu kvietku 
vainiku;* o akytos į molynoS,* 
kaip vosilkaites, lujiukes rau
donos, kaip karioliijcai, 
neiszpasakyta grožybe; veide
lis linksmas, raudonas, kaip 
rožes žiedai, smagi, kaip stir
naite, o szlebuke visokioms 
kvietkoms austa. Kaip tik jau
nas vaikinas pamate, 
grajint ir drąsiai jia užszneki- 
no:

raudonas

Mano graži

ach!

paliovė

motinos buvo būryje (debesys)
antros upe, o mand buvo moti
na dangiszka rasa./Tėvas mus

salkos ir žalobarzdis; o troeziu 
syk kaip suskambėjo, nuėjo 
vanduo skradžais ir ant tos vie 
tos pasidarė sausa.

Pasirodė ant galo dvylika 
balandėliu (karveliu) buvo tai

senas, rustus vandenų karalius 
laiko uždarias mus motinas: 
debesius upes ir rasa; žiūrėk, 
kaip isz tos priežasties vanduo tie jaunikaieziai, ka varpo

_____  _______ i.., •• i ■»____ • _______ i_____ i ______i__.

rusa Įkaite 
eiksz pas mane areziaus.

Gaila jai buvo jauno vaiki
no, ba žinojo, ant ko jis prisi
rengiąs ir tarė meilu balseliu:

— Mes ne del tavęs sutver
tos, gerinus but, kad manes bu 
turn nematęs....

— Be tavęs neeisiu — atsa
ke jai vaikinas.

Tai ko nori nuo manes? 
Jeigu nori ta deimantu, ka tu-Į 
riu prie saves, tai atiduosiu, 
tau savo perlinius karielius, 
atiduosiu tau aukso juosta -ir 
padeda juosta, karielius ir, 
deimantą.
Jaunikaitis nesijudina isz vie 

tos, tik tarė:
— Nenoriu asz tavo dovanu 

tiktai tavęs reikalauju.
Rusalka uuliudus priplaukė 

prie kraszto, padavė vaikine- 
liui rankele, o tas pagriebiąs 
jia per puse paszanke:

— Hop, hop, vardan Dievo!;
Nes but galėja traukt ir dvy; 

lika syk tiek jaueziu, kiek da-? 
bar buvo, kad jeigu rusalka nėj bliudu ir uzbonu; regint ta vis

botbut norėjus pati iszejti, 
nuejas ant dugno.

Kada karalius (žalobarzdis): 
pasijuto, kad iszsiunsta duktė 
yra valdžioje jaunikaiezio, isz- 
siuntė visa pulką vandeniniu; 
baidyklu sykiu su dukterimis, 
kurios stengėsi jaunikaiti su. 
ju sesere pavyt, bot dovanai— 
rusa Įkaite jau buvo 
jaunikaiezio.

Ežeras per visa 
rodėsi, kad verda.

Japuikaitis, užsodinias ant 
jauezio nugaros savo laima,! 
sukbino namon. » !

Kokis tai buvo tėvu džiaugs 
mas, kada pamate sunu su toip!

Jaąn i kaitis,

locnasto
I

nakti užo;‘

la- 

pajieszkotau 
dingusio vyro vienos moterė
les kuri apleido jaja keliolika 
metu ir atsibostifto in Amcri- 

Sztai kaip toji vargsze 
pas mane raszo:

Mano rūteles aplaikiau 
bai graudinga 
Lietuvos idant

gromata

Jau tėtulis
daugiaus nematysim, 

Kibą ant sūdo Dievo pasi
matysim*

Juk matėt sieratelei, kaip 
atsisveikinejo, 

Kaip tai in Amerika ėjo.

ka.

ežere pakilias. Žeme be lietaus 
džiūsta; kožnas szaltinis džius 
ta. Ejkie ten, sunau, in krisz
tolini palociu, o sztai imkie ta 
lazdele ir ka patiksi tau užsto- j 
jaut kelia, muszik visus, ne vie žmogų jio vietoj, buvo jau se
no nebijok; vandenines baidyk 
los begs nuo tavęs, kajp drą
siai ejsi visus muszdamas. Ten 
pamatysi krisztolo palociu, 
kuriamo bus tūkstantis mažes
niu paloceliu, ant kuriu sienų 
žibės auksas ir deimantas.! 
Prie kožnu duriu rasi vaktuo- 
jant smaka; nebijok jiu, 
muszk su lazdele drąsiai, o pa
virs in akmenis. Kada pereisi 
szimta pakaju, inejsi in paka-
ju, kuriame karalius ant sosto, galima žinot vienok vengrai in 
sėdi, o szale jio, mano dvi se- 
sores, nieko nebijok, ba jie ta
ve pažins ir nusigans; jie tau 
duos aukso, sidabro, deimanto ir bus.

tu nieko

jieszkodami nuskendo, polon
io priesz nara savo visi galvas 
ir in padangias iszkilo.

Kada naras parojo namon, 
jau juodo buliaus nerado, tik

tik

nas.,
Jio motina akyse visu pase

no ir pasakė, kad dabar yra 
smertelna, kaip kožnas žemes 
gyventojas.

Pakabino vela varpa'in kop- 
lyczaites bokszteli, o kada isz- 
girdo gyventojai varpo baisa, 
bego visi in koplyczaite, kad 
padekavot Dievui už sugrąži
nimą varpo.

Ar tai teisybe, ar ne, to ne-

ta tiki ir negalima nog to juos 
atverst. Na, ir mes pasaky
kime, kad teisybe, tegul teip

(GALAS.)
, . , ■ 4 ,1.11,1 i > ■ nu,!   ii— ,|||

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER &
Vnizbaženklis užreg. S. V. Pat. OflM.

Kada ta gausi, nuves Žiūrėk, kad gautum tikraii-garsujį per

ir visokiu daigtu — 
neimk, nes pamatysi ten kelis 
stiklinius puodelius, tai tu rei- 
kalaukk. Ne yra jie tuszti, — 
juose yra vandenine dvasia, o 
teip-gi ir tavo dvieju dėdžių 
duszios, kurios mano seseres 
užsiautė ir jiu duszias ten su
ki szo.
tave in kita skarbeziu, kur pil
na auksiniu indu, stikleliu,

Kada jin

ka, net akyse mainosi. Tu nie
ko isz to neimkie, nes paregėsi 
kampe aplijusi ir aprūdijusi 
varpa, to reikalauk. Jeigu ne
norės duot, pasakyk, kad pra
dėsi su tuom varpu dzvanyt, o 
viską tau atiduos.
gausi, vaktuokis, kad ne už- 
dzvanytum pakol isz vandenio 
neiszejsi, o iszejas vardan Di&- 
vo tris kartus skambtelėk — 
tada bus tavo darbas atliktas.

Cudaunas naras paklausė 
rhotinos ir mėtosi in vandeni. 
Tuojaus apspito jin baidykles 
su keturkampėms galvoms vi
sokio pąyydalo ; te^ buvo ne- 
■vat 
įu, dįdęlį driežai ir visokį kįr

/

daugiau kaip 50 metų.
Reikalauk, kad turėtų Ikaro (Anchor) 

Valzbaženkll.'

REIKALINGA-- Didelis dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szleblu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatinu andaroku, tiesog in na
mus. Raszykitc o gausite sempellus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. adv.
* T T) " 1 ■" ’.L" "".T ' '—"Tr ’ T ’""f ‘J 1 M 1 '

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tlR Iszęjo Isz spaudos nauja 

knyga “Daktaras Naųiuo»ew. Knygu
tėje apraszotna visokios vaistiszkas 
žoles, BzaknlB, žiedai, lapai Ir t.t. nuo

Su lotinlszkąls utvardijimais,
_ r f _ J

aptiekoje. Aprlcz to yra daugybe 
gerų pamoklpijnu, slaptybių ir re
ceptu. Tokia knygute yra reikalinga

t Reiniu- :

kokiu Ilgu yra vaistai Ir kaip varto- 
jainl. Su lotinlszkąls ulvardijimais, 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
i _
gerų pamoklųipu, slaptybių ir re
ceptu. Tokia knygute yra, reikalinga 
kiekvienam. Woke $1.00.
1 M. BUKAITIS
461 Hudson Avė* J. Roches ter, N, y.

Asz vargdienė su vaikeleis 
mažais bėdavojo 

Varga keneziu, bada 
ir nuolat durnuoju:

Apie vyra, ka paliko' mane 
’ > ’ šu vaikėleis,

be guszteles ap
leistais paukszteleis.

Iszeidamas prižadėjo ir mei
lei bueziavo,

Jog ne užmirsz Dievo, pa
ezios ir vaiku savo,

O jau kelintas metas bėga, 
nesulaukiu nieko

Bedirbdama ant vaikeliu, ne 
tekau ne vieko.

Nesėnei dažinojau apie savo 
vyra,

Jog gyvena kaip gal vijęs, 
tai teisybe szczyra,

Apie Dieva užmirszo su pa
leistuvėms gyvena,

Kiek uždirba vis del ju ga- 
' bena 

su mažais vai
keleis,

Apleista per vyra su taiseis 
paukszteleis,

Be drabužio, be • duoneles, 
suymtu aszaromis, 

paleistuvauje 
su bobomis

Vaikai szauke:
musu pasidėjo

velku

t

Be spasabo,

Asz sierata

O tas vyras,
< i kur tėtulis

t

Szirdeles, daug randas to
kiu cze vyru Amerike

Jog apie viską užmirszo, ka 
namie paliko,

Apie paeze ir vaikus jiems 
nepaminki©,

Ba cze turi kitas, tai paezios 
nereikė.

O ir Bobos tokeis reikalais 
nepasidalina,

Vyra girdo kaip versziuka, 
o, tam tik to reike,

O jeigu kaimins pasergėti, 
tai da plusta keike,

Jeigu vyas iszsiblaives, pa- 
czei prikaiszioje,

Prįelaidinei sudinerke, vėl 
alų neszioje;

Sutikimas vėl sugryžta, pati 
vėl geriause,

Buda vyro žinodama trynas 
da daugiausia

Jus ženoezei katrie paezes 
ir vaikus Lietuyoj palikot, 
Neužmirszkit tu Ceratų 

kaip in cze atvykot,
Kas menesis kelis dolerius 1 

privalot nusiunstie,
Negirksznoti 

su bobom siunstie.
Cze yr’ Dievas, tas pats, ir 

tie patys žmonis,
Ka tokiu darbu nekeneze vi

si pogonis,
Kožnas pirsztais toki bado 

kaip szuni koki,
Ba ar gal kas mylėti paleis

tuvi toki! ‘

i

tu

karezemosia

/
4

4
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MAGDE. ‘‘Ak, kaip man ttMH ^ai
vą/ /ibendiiM viaokiut m<upoįiiiiva, 
trinkimui, muilavimua — ir viskat tat 

l nieko nojmpelbiįo tu kfauriv pltit- 
\ kanu... Man glAa net doroti t” £ 
1 MARE. ".Va, tai kam tau kftt 6e- 
J reikalingai I tiurėk, kokie mano plau*

S kai grotus, itflnus ir čysli. O tai 
1 todėl, kad al earto/u RUFFLES l”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
1 tai gyduolė? Nei! Ar kvė-
I piantjs vanduo? Ne!! RUF-

_ ________ _ niiw. Ą FLES yra tai paprasčiauais 
—-■ • —a— pjaulų ,r odos sustiprintojia,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal

<ų/ Hb^ndii^u vuokuit wugpjimm,

£

bL

tu

rLVa, loi tau kftt be-

-F

1

r O
RUFFLES I"

FLEŠ yra tai paprasčiauais
. 4 * J _ »• * . *•

but gražesnio už ilgus, blizgančius^švclnius^plaukus? Kas galbūt/

RUFFFEJI1
• ' o** • • I< A i <• * ii.... _ . •

trynimo: dviejų'ar trijų dienų bėgyje RUFFLb-S pradės'mažinti

čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleislfanos neatsinaujintų.
Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik

05c.» bei; jus sakysite, kad jo^ą vęirtos. daug dhugiau. Paaiškinimai^
.4 m a • . .. t -----? 1 . - a. # T . ? ! e . _ ** » _ jL' a f _ _ t ' k _ •

i atsiųskite munis 75c. pačto markomis, ar money order šiokiu adresu:

■ įį, t W MII 11V4UO. □ t V 4 M V* W O **a W W /

| smagesnio už čystų neniežinčią galvos odų?
! RUFFIvBIS
i panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių menesių galvos 
j trynimo: dviejų'ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
1 pleiskanas, o. savaitės laike jų jau nei žymes neliks 1 Paskui tik retkar-
I čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
i J^usipirktc šiąnakt RUFFLES tyonkutę aptiekoje. JKųštuos tik 
| 05c., beiį jus sakysite, kad jp$ vertos- daug dhugiau. Paaiškinimai^ 
I, pridėti prie kiekvienos bonkutės, , Jei negausite jūsų aptiekoje, taii pridėti prie kiekvienos bonkutės., Jei negausite Jūsų aptickoi 

atsiųskite munis 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu ad
AP. ĮUCMTSK a CO., 3S6JM BflMrfwiy, 

. .. ••. • W ■ — —■* 11 •• II arni.il •
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimui. Siunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai.
szykito apie kainas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavoklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu

Ra-

UNION 
f NATIONAL j

BANK
MAHANOY

CITY

Capitol stock 1125,mee 
Sirpina £ Profits (160,000.04

Mokame antra procentą ant* 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prlejusu piningu 1-tna 
diena Sausio ir Liepos mene- 
euoso, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte Ug 3 vai. popiet, Subato* 
mis 9 ryte lig 12 vai.

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

I DAKTARAS W. BURKE į
C LIETUTIS j

> 418 W. Market St. Pottsville <
Su visoms Ilgoms priima, nuo < 

valandos Iki 10 valanda Isz ryto, 1 
1 Iki S vai popiet. 6 Iki 8 vakare.'

Telefonai, Bell - Kensington 5316
Keystone, - East 6720

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

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAięALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

N. Nossokoffs, 
1202 Penn Ave.

-r- Antanas Macziultiitis gy
venantis po 415 West Market 
ulyczios, likos sužeistas in ko
ja Primrose kasyklosin. 
racije atsibiivo
Aslilando ligonbutije;

. — Ana diena lankėsi Ma- 
lianojuj Daktaras , J. Szliupas 
ir J. Ž

SHENANDOAH, PA.

SZMOTELEI PRISIŲSTI 
PER AMERIKOS RAUDO

NA KRYŽIŲ,

PARSIDUODA GERA FAR- 
MA SU BUDINKAIS.

H !.
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X Iszsirinkite Patis Sau Fonografa X
♦♦♦---------------------------------------------------------------------- -------------------- - --------------------------Isz priežasties mirties mano 

vyro, Andriaus Maloney, 
past ana v i jau
Karma 30 akeriu su budi akais, 
visai arti Miesto DuBois, Pa. 
szalo Buffalo & Susquehanna 

gyvenama 
kluonas ir gra-

A 
į 

X

Asz
parduoti jojo X X

t 
t

>t. Szi menesi galima pirkt 
bile koki fonografa ant 
lengvu mokeseziu musu 
sztore.

Ateikite o iszgirsite

t 
Y t 
r 

'X : y
X

£

pažinstamas 
sičius sziauczius M. J. Marcin- 

pasekmingai keviezius, 57 metu amžiaus 
gyvastį per 

su 
Kaip rodos turės mir

()po-

'ivatkauckas isz Scran
ton, Pa.

— Petras Kasparu likos pa
žeistas apie kojas, per nupuo
limą anglies Kolso kasykloje.

— Helena Radziuniute, 
motu senumo, gyvenanti 
713 W. Markei ulyczios, baisei 
apsidegino degindama : 
kas, kada motina ka tilrparejo 
nog uogavimo. Jokūbas Joku- 
bonis kuris g 
mergaites, adbego ir 
sena karpeta ant mergaites isz 
gialbedamas mergaite nog su
degimo, bet pats likos skaudžei i 
apdegintas. Mergaite pasveiks.

Ponas Jonas Zablackas 
isz Filadelfijos lankosi kelias 
dienas pas savo tėvelius po 
No. 319 W. Mahanoy Avė.

— Jeigu darysite kokius 
pa taisymus apie namus, staty-

57 metu 
bando atimti sau 
perpjovima 
britya. 
ti nog žaidulio.

sau go rklc s

VI

> Didells rci-

Ameri

ar puodu- 
baczkiicziu tai

Brooklyn, N. Y. — Baisi ne
paini U kol iute 

kuri 
gyvena po No. 1133 Blake Avė 
E. Ukeliute dirbo pas tūla 
turtinga žydą 
dar neteko sužinoti.) Pereitoj 
Hcrc(joj p0 pietų, kuomet isz- 

* I r ■ 1 1 > t i. t n t t *«4i L’11 I » /A 4 1 1 U

laime patiko
(Narbutai t i e nes sese r i),

10
PO

pas 
(jo pavardes

irdejo klyksmą
užmoto

savo

šito naujps porezius, ir t. t. tai (gelbėti, 
kreipkitės pas Joną Siminaiti 
513 E. Mahanov St.
atsakantis, prieinamos prekes.

SVARBUS

Darbas

SUVAŽIAVIMAS

kilo baisi audra su lietum, ji
nai iszbego ant kiemo paimti 
skalbinius, kuriuos keletas va
landų tam atgal, buvo sudžio
vusi. Beimant skalbinius, 
ant kiemo stovėjusis

j stulpas, prie kurio buvo prika
bintos drabužiams džiauti vir
ves, su nupuvusia apačia, par
virto zir tiesiai pataikė velio
nei galvon ir ant vietos ja už- 
musze. Abu szefmininkai 
buvo iszvažiave pajuren 
dytis, tad ir užmusztosios dar- 
binikes nebuvo kam teip greit 

Vėliaus 
pamate ta tragedija 
ja gelbėti, tacziaus 
buvo negyva.

Lavonas likos 
nes velione buvo laisvu pažin
iu.

Lietuviu Kooperacijos 
Draugijų, atsibus mieste New 
Philadelphia, Pa. 25 diena Lie
pos (July). Pirma sesija atsi
darys 1L valanda priesz piet. 
Lietuviu Parapijos svetainėje. 
Kooperacijų Krautuvių Komi
sija nuoszirdžiai
dalyvauti tame susi važia vinie, 
(h'l/svarstymo 
bin reikalu.'

St. Gegužis Prez 
Kr. Klimauckas

užkvieczia

daugelio svar-

Poni Cox ir josios dukrele.

o
£11
I f

Beimant
di delis

Abu
mau-

kaimvnai. 
puolėsi 

jinai .jau

sudegintas,

Megsta Amerikoniszka medų.
Szvodija mėgsta Amerikoniška mo

dų. Szlu metu produkcija bus ma
žesne negi, 1919 metu.
kalavimas priguli nuo to, Jog amorl- 
kontezkas modus pigosnte.
kos konsulis Malmojo raszo. Jog Jol- 
gu medus butu indotas mažose stik
linėse ar cino bonkuoso 
kuoso vieton dideliu
medus gerinus parsiduotu.
Muszk motina — Iszgydys 

kūdiki.
Tar0 Rumunijos kaimiccziu, ypatin
gai tarp czlgonu, yra 
kuomet, kūdikis mirszta mirtis yra 
pasekmes incjlmo piktos dvasios in 
motinos kuua, kūdikio pasveikimas 
priguli nuo muszimo molinos (iszvyt 
pikta dvasia). Todėl motinos musza 
paezios save kuomet- Ju kūdikis ap- 
serga.

Neseniai vienas Amerikos 
nojo Kryžiaus gydytojas 
sauzktas prižiūrėt czigonka Kuomet 
gydytojas atėjo in jos namus, rado Ja 
gulint, ant plonos szaudines ragažes 
ant žemes. JI sirgo plaucziu uždegi
mu. Gydytojas patemijo Jog kūnas 
sužeistas ir klausinėjant, per vertiką, 
dažinojo, jog Jos vienas vaikas įniro 
dvi savaiti atgal.

Junior Red Cross varo apszvietimo 
propaganda isznalkinti ta ir kitus 
panaszus tikėjimus. For toki mu- 
szima .daugelis motinu pasiliko nuo
latiniai apnegaledintos. 
kiu motinos mirė nuo to muszimo.

Neiszmane vyrai irgi kaltina pikta 
dvasia 41Ž vaiku ligas.
Deszimtas procentas Saharos 

Oazos miesteliu gyventojai
I

Kryžiaus mo-

tikcjlmas, Jog 
mlrszta mirtis

Raudo- 
buvo pa

ta ir 
Per toki

Daugcli sy-

akli.
Amcrkos Raudonojo 

dikaliszkas apžiūrėjimas Algcrijoje
Ir Tunai jojo parodo,

6- ■ ■ — —

Hart, Mich. — 
lietuviszki farmm’iai 
czionais savo metini 
vimn ir pikniką, 
buvo isz visos 
Gurnev Parka.

jog Saharo 
Fran- 

žmones prie
Gazoje 10% gyventoju akli, 
cuzljojc yra trys akli 
tukstanczlo gyventoju.

Apžiūrėjimas telp-pat-gl parodom
I rachomas

J

Aplinkinei 
turėjo 

suvažia-
Svecziu pri-

aplinkines in 
Isz Scottvil- 

les^atpitfzkojčMiet szeszi auto-
mobilei pripildyti svcczeis.

turėjo
pana Aldona

Juozas

DuBois.

geležinkelio, gera 
stuba, didelis 
žus sodnas, žeme gerai iszdirb- 
ta, arti strykario kelio, arti 4- 
tos Wardos, miesto
norinti nusipirkti minėta Kar
ina, meldžiame kreiptis tiesiai 
prie manias arba mano Advo
kato, J. A. Gleason, arba J. G. 
Bogden, DuBois, Pa.; (J. 30

ANT PARDAVIMO
Namai ant trjju famlliju, 9 metai 

kaip statyti, Tamaqua Pa. Ant trijų 
florų su visoms vigndoms, elektriko 
szvlcsa, szlltas irszaltas vanduo mau
dykles, cimantuotl peiincntal.
galo loto yra vieta pastatyta del au- 
tomoblliaus.
mal del kožnos famllijos aprlcz skie
pu
kito gretai ant adreso:
333 E Willing St., Tamaqua, Pa. (t.o62

Ant

Stuboso randasi 9 ru

Randas atncsza $50.00 Atsiszau- 
A. M. Z.,

I*

4

Rr/ o '. •* 
'V/ r'J

Lietuvos Prekybos

£ nauja Edison fonografa. 
į Teipgi turime garsingus
.*♦ Columbia fonografus ir 
X Ju garsingus dainorius 

▼ f

ir grajotus.
Pathe fonografas gra- 

£ jina visokius rekordus.
Ateikite ir iszsirinkite

Y kokio norite.
v -------------------------------

i
1o
X GUINAN Mahsnoy City, Shenandoah, MlCarmel *t*

Pnikalba
Bcattey Burti,
Grusziutc, 12 metu senumo, isz 
Czikagos pągrayno puiku sola 
ant skrypkos ir korneto.
nia Simanavicziene, p. Dundu
liene ir p. Matuliute pralinks
mino klausytojus 
deklamacijoms ir žaidimais.

6 lig 9 vakare
Priima ligonius lig 10 valanda ryte.

12 lig 2 popiet.
Telefonas - Bell &>!) R, 

113 E. Coal St. Shenandoah

\ Naujas Llctuvlszkas Graborlua
( KAZIS RĖKLAITIS.
> 516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis

Bnvnate Dnkinrns Karlnmeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

;i ■f
i

:>.x I

parodo

MorrvT

v Z

Po-

dainomis

I
I

JUOKAI.
Ateina in sztora vienas žmo

gelis, kuris buvo kaltas sztor- 
ninkui 16 doleriu konia nuo 3 
menesiu.

— Poniazau garbintas!
— Ant amžio.
— Atneszu savo skole ka 

buvau kaltas 16 doleriu.

asz

paszauke in

Merginu balbcrlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Fra- 
szoni. Telpgi iszmokinarne 
vyrus ir merginas balbc- 
rlauti. Neužmlrszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

Paveikslas parodo ponia 
Cox, paezia kandidato ant pre
zidento ant dcmokratiszkos 

~| partijos, ir josios dukrele Onu
te. Kada turi laiko ponia Cox 
užsiyma savo darželiu kuriame 

pra-

ant

Kada turi laiko ponia Cox

augina daržoves, o’szeip 
leidže visa savo laika su dukre-
lia.

I

— O, labai gerai, — atsako 
linksniai sztorninkas. Juk 
nesistrokavojau su tuom.

— Tai jeigu ne strokas tai 
da. turėsi palaukt, be noretau 
in kraju siunst...

Sztorninkas 
d re i veri:

— Begk tuojaus pas skvaje 
ri, o ta rakali pamokinsiu.
Žmogelis nieko nesakydamas 

iszsieme inaszna pilu prigrūs
ta piningu ir atskaitęs 1G do
leriu padavė sztorninkuit

— Sztorninkas pasidaro mei 
lūs, sugražino dreiveri ir tarė 
in senovės kostumeri.

Praszau sėst,
mister alaus, ar cigara mister 
rūkysi. Asz su savo kostume- 
reis’labi sutinku — ir ne viena 
da ye skundžiau.

ar gal gersi
Mokslinėje,

Daraktoris:— Prie kokiu žve 
riu priguli meszka.

— Prie dra.skancziu.
— O kregždei
— Prie

cziu.
paukszcziu leken-

Tasamdc V i U.

O silke1
Prie.... prie.... prie buL;

Pittsburgh, Fa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

’77 .‘5- -

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
1-aldoja kimus numirusiu, 
automobilius, rlglnus Ir vežimus de)
laldotuviu, kriksztlnlu, voselllju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigtus Ir tt 
520 W. Centre SL Mahanoy City. Pa

Jeigu kada busite San Francteco 
tai nuslduoklte In hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. TRALE IK A, Savininkas 

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

Szlltas Ir szaltas vanduo kožnam
ruimo. Garino azlluma.

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

t

GERI PIRKINEI ART SHOP SZ LORE

Del IszMiuvlnoJImo Szlebes, Padusz- 
kaitos, Stakes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvietku.

JENNIE REF0WICH,
129 W. Centro St.. Mahanoy City, Pa.

ISZVAŽIAVIMO DAIGTAI.

Jeigu turosUo Iszvažiavima ar pikni
ką tai pas mumis gausite visokiu taqi 
reikalingu daigtu kaipo tai: staluos, 
nepklnu, peiliu ir videlcn, tollerku Ir 
szauksztu del ice-creamo, ir bleklnu 
puoduku.

O’CONNORS, 100 W. Centro St.

Vienas

ružijo, 
prival-

viena

Del to.
burdingieris, būda

mas ant gaspadiocs^burdo la
bai daug valgo ir vis 
kad ne gauna invales 
gyt

Teip gaspadine tarė 
karta:

Tu (langiaus ėdi, negu dirbi.
— Tai ve gaspadin, papra

tęs nuo mažumes valgyt, tai ir 
valgytai!, o kaip dirbu, bus 
metai tai man už tat ir nesise
ka.

o

Jeigu ant svieto rastųsi 
tik viena bulve tai farmeris 
per dideli darbszuma iri laika 
deszimts męįlu galėtu užaugyt 
suvirszum deszimts milijonu 
jiulviu. , . , .

*

k f

dabartine ‘"trachomas” (arkliu liga) 
epidemija iszslplatlnus tarp Jaunųjų. 
Miesteli Boufarik liga veikia ant 27% 
europoeziu ir 56% gyventoju 
ir Marengo miesteli 33% europlccziu 
ir 57% gyventoju, 
egzaminuotu 
geri jos, 1,650 
serga.
tiszkuoso-pusiau
lluosc ant Mediterranean dvideszimts 
penki Ihz kožno tukstanczlo akli.

Dr. Edmond Pergeni, 
Pasteur Institute of Aliglers, vienojo 
inažiojo kolionljoje Cran depart men
te rado 156 ypatas sergant "traebo-

>»

valku,

Isz 6,025 valku 
in vairiuose dalyse Al- 

trachoma” 
pusiau europio-

vietinuoso' mieste-

arba 24% 
Didžiuose

J 
direktorius

sergant
mas” ilga isz 2^6 gyventoju

Saugok kitus.
Krluokliu

gantl vaikai turi pasilikt
nevalo Jiems važinėt garvekarais ar 
kitais vežimais^ neturi eiti in mokyk
la, in teatrus, Ir 1.1. Reiko mokyt 
sveikus vaikus neit prie serganeziu.

(whooping cough) sor- 
namuoBc,

1la, in teatrus, Ir 1.1.

Reikė uždraust davimu kitam kram
tymo gurno, mainyt raszymo paiszell

Vaikai paprato spjaut ant 
kuomet meta "holo”. Tas, Ir nerei- 
kalnlgas bueziavimas, turi but atgra
sintas.

Sergantiems vaikams szviežas oras 
reikalingas, bet kuomet jie eina pa- 
sivaikszczot, senesne ypata 
jais eiti ir neleist bovintis 
vaikais,.

Virginijoje, sako Vrginla 
Bulletin, kriuokoiiu

ir kitus daiktų!?.
ranku

bole”.

turi' su 
su kitais

Health 
serganti vaikai 

neszioja sziaura žalios apalvos kaspi
ną ant rankos. Tas rodo, jog jis tu
ri užkrecziama liga ir kiti vaikai prie 
jo neina.

Liga, kuri kasmet naikina apie 
10,000 valku, yra pavojinga. Jeigu 
kirkšniniu giliu sutinimo plcga 
naikintu tiek vaiku vienute 
visas pasaulis uždėtu quarantana 
priesz musu szall ,

Visi turi kovoti kriuokuli. Iszpil- 
dyk savo dali.

naikina

Už
metate,

uždėtu

ANT PARDAVIMO
Naujas bizniavai namas su visais 

sztorimais intaisas.
kus sodelis su tinkamais budlnkals 
gyvuliams.
gi locnnikas iszvažuoja in Lietuva.

Atsiszauklt ant adreso:
JONAS BARKAUSKAS,

Box 36, Now Kirk, Tamaqua, Pa. (A-3

Prie namo pui-

Parsiduos pigiai, kadan-

Pirmutine Lietuviszka 
BANKA.

Siunczia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarlipiszkai užtvirtinu visokius
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tčvyno. Banka esanti 
po dideliu kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes. Raszykite ant 
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsukimą: .

Joseph; G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. D, Lie. 159.
Cor. W. Long Avo. & 3. Main St. 

»DuBois, Pa. .

Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia * Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva, 
platesniu 

raszyti 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

szorne

•Jtcikalaudami 
informacijų pra- 

ant žemiaus

Užraszomo Lietuvos 
laikraszczius.

Sztai Koki Prieteli Turite—
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 tanke! 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
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
— DI REKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Free.
W.F. Rynkewicz

T. G. Horntby

D. M. Prr«<.
J. H. Garralian, Attorney

P. C. Fenton

VYRU
LIGOS

Informacijas dykai 
Raszy- 

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn. N. T

NAUJAS ISZRAD1MA8 PLAUKAMS.
DoksvoJe milijono < Žmonių ut 

pulkus plaukus, o teip-gl sulaiko puo 
Urna plauku labai trumpam laike, Ir 
vieta Iszpuolusiu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

D. F. (hiinan, Trena.
A. Daninewict M. (lavai*

Gydo užsinuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
Ilgas tinimo, invalrlas Ilgis

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
32 motus Invalrlas ligas vyru ir motoru, todėl Jas nuodug
niai pažinsta. 
vyru, Bpuogus, nležejimus,
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklto ypa- 
tiszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Kolor kalba Rustei

kai Ir Lenktezkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Ncdcllomls Iki 2 vai. popiet

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

Pennsylvania Power & Light 
Company

Gubernatorius Sproul, 4-ta diena Juniaus 1920, po iszklausimuj 
ir patvirtinimuj per Public Service Komisija, iszdavc Charter! del 
Pennsylvania Power & Light Kompanijos, kuri Kompanija susideda 
dar isz žemiaus padėtu kompanijų:

The Lehigh Valley Light and Power Company 
Northern Central Gas Company 
Columbia & Montour Electric Company
Northumberland County Gas & Electric Company 
The Harwood Electric Company 
The Schuylkill Gas & Electric Company 
Pennsylvania Lightiny Company

Priesz susivienijimą szitu kompanijų in viena, kiekviena buvo 
varoma asabnai. Dar kada visos susivienijo in viena vadinama kaipd 
Pennsylvania Power & Light Company, bus padėjime duoti elektriko 
daug ekonomiszkai. Vietos kur szita kompanija pristato elektriką yra 
skaitlingai užgyventos ir kas kart dauginasi ir viena tykslas susivieni
jimu szitu kompanijų in viena, buvo pastatyti nauja kompanija in toki 
padėjimą kad gauti pinigiszka funda del reikalingu pataisymu idant 
būti padėjime pristatyti užtektinai elektrikos del greit auganezio 
skaitlaus naudotoju. .

I
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