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ISZ AMERIKOS
Kudykis su dviems galvoms, 

keturioms rankoms ir 
kojoms.

Suffolk, Va.— Dvi galvos, 
keturios kojos ir keturios ran
kos, padovanojo gamta del ku- 
dykio gymusio del Williamo ir 
Mnrietos Goodmanu czionais, 
isz kurio nemažai nusistebėjo 
visi daktarui aplinkinėje.

Tėvai turi devvnis kitus 
yra kaip visi 

Galvos tojo naujo k u-
y 

rankos po dvi isz kožno szono 
kaipo ir kojos.

Szirdis truko netekdama 
penkių vaiku.

(’loveland, Ohio. — 
Mary Hodgson, žinoma visoje 
aplinkinėje kaipo 
motina ” 
na nog trukusios szirdies.

Dcvvni metai 
nūs užtroszko 
treczias sūnus mirė isz gailes- 
czio matydamas savo 
negyvus, o du vaikai 
mirė nog ligų, 
kus vaiku mirė nog gailesezio 

priežaste buvo trūki
mas szirdies.

Net 18,691 atejviai pribuvo 
perejta sanvesite.

Now York.— Praejta sanvai- 
te in pristQva New Yorko pri
buvo '' 
šia nog kada, kare 
Isz tojo skaitliaus valdže turi 
maityt ir duoti priglauda del 
2.IHH) atejviu kurie likos sulai
kyti ant Ellis Island.

Kamisorius Wallace kalba, 
jog dabar laivai plauks isz Eu
ropos be paliovos, o 
czei žmonių europiszkosia pri- 
stovosia lauke vietos ant lai- 

Szimet tikvsi didžiausios 
imigracijos isz visu daliu Eu
ropos.
Pritiktu j Am būti Turku ne 

kaip kunigužiu.
M nukers, Ore. — 

Welton, metodiszkas priezeris, 
gavosi ant keturiu metu in ka
bojimą už daug patysta, idant 
atprastu nog moterių, kuriu 
teip pageidavo ir troszko idant 
jis vienas butu vyru ant

terp mote- 
Priczeris B^žhirint ant 

to, kad turėjo ne viena paezia 
savo namuosia, bet prisiege da 
trimis merginoms savo amžina 

, bet ir to jam ne buvo 
pradėjo kalbint da 

ketvirta, kuri žinojo jau, kad 
priezeris turi daugiau moterių. 
Kersztinga mergina apskundė 
priezeri palicijai idant payin- 
tu meiluži in savo apgloba. Po 
aresztavojimui priezerio pasi7 
rode, kad mergina kalbėjo tei- 
sybia, o ant galo iszsidave lai- 

jog jisai turėjo po 
net 18 paežiu.

turi 
neturėdamas

turi
vaikus, kurie 
vaikai.
dvkio randasi ant vieno kaklo

kurios

vu.

>> *

Mrs.

“gailestinga
mirė czionais ana die-
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Anglekasiu Streikas
Visi anglekasiai ne iszejo in 

darba. Neužganėdinti isz 
nusprendimo kamisijos— 

17 centu per mažai.

Norints ant senatvės susilaukė 
laimes.

Bahersfield, Ohio.— Senelis 
63 metu 
Readding,
naikinta per kandis ir nupli

kei u- 
kožna po tnks- 
Jisai nusipirko

amžiaus Augustas
senam surdute, su

DIDELIA AMERIKOS VĖLIAVA NUVEŽTA IN 
METZA, FRANCIJE.

kantrei

pakelima 
Wil- 

daibininku

Bet

josios du su- | 
kasyklosia,

brolius 
teip-gi 

Motina nete-

18,6JT aiojTiai,“ (TaugTaii- 
užsi baigė.

svieto ir gyventu 
riu....

meile
gana, nes

tukstan-

Rev. C.

VISO

gydint 
ne

szusiam netikėtai rado 
res bumaszkas 
tau t i doleriu.
taji sena surdota ant licitaci-
jos už dvideszimts penkis cen- 

Kas buvo locnininku tojo 
niekas neži- 

Readdingas nors jau se
nas ir gal ne ilgai naudosis isz 

bet

tus.
seno surdoto, tai 
nojo.

Anglekasiu kantrybių iszsi- 
senie, nes laukdami 
nog 1 Apriliaus ka kompani
jos padarys ir tikėdami, jog 
angline kamisije uusprens dar
bininkams teisinga
mokėsiies o prezidentas 
sonas prisidės ant 
pareikalavimo, dirbo ir kantrei 
lauke tojo nusprendimo, 
kada prezidentas mete savo bal
sa su didžiumų balsu ant davi
mo anglekasianis tik 17 centu 
padidinimo, toji kantrybe pasi
baigė ir visi sustojo dirbia se- 
redos ryta, nes u ta minko va
karu visur atsibuvo angleka
siu susirinkimai ant kuriu nu
tarta vienbalsei sustoti dirbti. 
Sziadien visos kietos 
kasyklos nedirba ir nežino ka
da pradės, jeigu 
kitaip tojo dalyko 
tvs.

Dabar likor suszauktas susi
rinkimas Scale komiteto in 
Skrantus ant apsvarstymo nau 
ju pareikalavimu 
su kompanijoms.

Pa gal "nutarimą anglines ka
misijos, tai anglines kompani
jos turės? Užmoko t i angleka- 
siams per rn^tn 60 milijonu do- 
lėrfh dliugiau*iir^) milijonu už 
si likusio mokesezio nog 1 Ap
ri liaus.

Du metinis kontraktas kuris 
pasibaigs 31 Morcziaus 1922 m.

Atlyginimas už 
tulszes per užgriuvima. 
runeriai ir inžinieriai 
tiktai asztuonos valandas. Pri
pažinimas unijos ir t. t.

Lansfordo, Pa., 
neužganėdinti isz 
Wilsono nusprendimo 
sustojo dirbti kaip: 
Tunnel No. 4, 5, 6, 9, ir 
L. C. N. kasyklos.

anglies

prezidentas 
neapsvars-

r

komiteto

anglekasiu

dingusias 
Pump 
dirbs

anglekasiai 
prezidento 

teip-gi
k>prmg 
No. 11

Atrado netikėtinai savo seserį 
nog daugeliu metu.

Nashville, Tenn.— 
pribuvo turtin-

In czio-
naitini hoteli
gas artistas Karolius Pheleon 
isz San Francisco. Laike pietų 
pritarnavo jam patogi tarnai
te in kuria Pheleon nog pirmu
tinio pasimatymo pradėjo te-
mingai in jiaja 
klausyneti apie josios

Mergina ir ta pati atjautė 
ir ant galo pažino nepažinsta- 
maine savo tikra broli, kurio 
ne buvo maezius nog kudykis- 
tes, nes jin paėmė turtingi žmo 
uis ant 
sziol vienas kito ne mate. 
Abudu nemažai nusidžiaugė ir 
brolis paėmė savo sesere isz 
hoteliaus ir abudu iszvažiavo 
in Greenfield, kur gyvena ant
ra sesuo, dirbdama sunkei ant 
savo užlaikymo.

te.

radinio, 
nors ]>as- 

lai- 
Fomis dienomis isz- 

geidže 
paskutines die-

savo laimingo 
džiaugėsi, kad gales 
kutinės dienas praleisti 
mingai. T.................. .
keliavo in Anglijo kur 
pabaigti savo 
nas.
Gyveno kaip laukinei, — vai
kai ne mate baltaus žmogaus.

Seattle, Wash. — Kapitonas 
laivo “Roosevelt” pribuvo iii 
czionais su nepaprasta szei- 
myna kuriuos atrado tolimoje 
szalyje ant Vancouver salos.

Tėvas, motina ir keturi vai
kai, isz kuriu 
metu, likos surasti terp kalnu 
gyvenanti kaip Tndijonai, visi 

kailinius.
vaiku ne

Tėvas

Roosevelt ’ ’ 
nepaprasta

duktė turėjo 18

buvo pasiredia in 
Jauniausias isz 
mates baltojo žmogaus. 
Godfrey neiszaiszkino del ko 
buvo atsitolinias nog žmonių, 
apsigyvendamas ant salos, to- 

,,_jipg visu žmo-
Visi yra sveiki ir niekad

v ra

limoje szalyje 
niu.
nesirgo.
Nežinojo kad tai jojo motina 

automobilius sužeido.
Jonas Kelley, 

graborius, stovėdamas ant 
kampo ulyczios, mate kaip au
tomobilius trenke in sena mo
terių, bet nelaukė persitikrint 
kas tai buvo per viena, ir nu
bėgo pas areziausia. kuninga 
idant parengtu jiaja ant amži
nos keliones.

Kada Kelley pribuvo su ku- 
ningu ir prisižiūrėjo areziau 
sužeistai moteriai, pažino joje 
savo sena motina kuri jau buvo 
mirus.
aresztavojo.

Seniauses žmogus ant svieto 
apvaiksztines savo gymimo 

diena.
Lexington, Ky.— 

Johnnie Shell,

New York.—
stoved a mas

J J

Szoferi automobiliaus

i c
“Dede 

patrijarka , >
prisižiuret ir kftluu valstijo Kentucky, antru

praej-; kartu savo

iszauklejimo ir ly 
vienas kito ne

sesere

JiĖ

Yorko vaikai susidedanti isz penkiolikos tautu nesza
milžiniszka vėliava kuri likos padovanota del Knights of Co-

k.

New

i' O

liimbns. Ta ja vėliava naudos ant atidengimo stovylo 
rolo Lafayette mieste Metz, Francijoj.

gene-to

Apsivedė antru kartu, pirmu- IC7 ITICIT ^7AI III 
tine motere pribuvo isz • 1OU m£j/1JL1U

Manvda-
♦

to-

Europos.
Gilberton, Pa. — 

mas, jog jojo pirma pati ir tris 
vaikai mirė Europoje nog ku
rios negirdėjo nieko pei* ketu
ris metus Ignat as Testi n
mis dienomis apsipaeziavo an
tru kart. Kad sztai ana diena 
atėjo telegramas kad jojo pir
ma pati su vaikais pribuvo in 
New Yorka ir lauke kad Igno- 

i, bet
.1 «. iM^i * T '

Ignotas ne nemislina ta. pada
ryt ir užganėdintas isz savo 
naujos pacziules.

tas priputo juos atsiymti

Valdže in 
tai insimaisze ir padarys Igno- 
teliui labai karsz|a szoki 
būrio negreitai iszejs.

Cukrius puola žemyn.
Philadelphia. — Isz priežas

ties atgabenimo in czionais

isz

Isz Temeszva- 
buk kasy klosią

—I—Il .IS Ml— •• ... I.MMiaIH Mt

Didele nelaime kasyklosia.

Budapeszt. 
ro pranesza,
Ilungaria kylo baisi nelaime. 
Laike kada darbininkai ketino 
nusileist iii gylama kasyklų 
pradėti darba, kylo ekspliozije 
dinamito artimam magazine,magazine

Jaukuris užgriovė kasyklas, 
iszymta isz po žemes apie 187 
užmusztuju4r 46 užtrucintus

Da daugeli darbininku 
nesurasta.
gazn.

LENKAI PAĖMĖ 
SUVALKUS.

....... . ... ...  ..

Ejna ant Seinų dabar. Lenkai 
susirėmė su Lietuveis prie 

Augustavo.

Siberokai praszalino soviatinia 
valdžia, paymdami Tomską, 

Novonikolajevska ir 
Omską.

Lenkai užėmė Su-
30 myliu nog Grod-

London.
valkus, 3() myliu nog 
niaus, pagal daneszima per lie- 
tuviszka atstovą Londone. Len 
k u d i vi z i j e ejna in szali Sejnu 
kuris badai”ir likos payintas.

Lenkai
viszku kareiviu artimoje 
gustavo, pagal

Lenkiszkas vaiskas 
jau Įjriejo prie Nemuno 
artimoje Grodniaus.

......... ... 1 ..................................

užklupo ant lietu- 
Au- 

daneszima isz
Kauno.

upes

Isz Lietuvos
Gavau 3 
“ Vil- 

Liepos 25 ir 
y y 

yKomuniste

Isz Bolszevikijos. 
ir 4 No. “Komunistas 
niuje iszejusius 
27 d. Tame “ 
nors viskas ir in viską per ko
munistinius — bolszevistinius 
akinius žiūrima, bet teisybes 
apie Anglu ir Prancūzu szuny- 
bes pasakyta labai daug; taip
gi aiszkiai iszdestomas Lietu
vos valdžios priesz anglus ir 
franeuzus bezdžionavimas.

Vilniui esantieji bolszevikai 
Komunisto 
Lietuvoą^ r

lupomis sako:

Harbin, Mandžiurije.— Va
karinei siberokai praszalino so- 
viatu valdže paymdami nog 
bolszeviku Tomską, Novoniko
lajevska ir Omską, prick tam 
kitus svarbius miestus. Sibero
kai nog kokio tai laiko pasikė
lė, nes tomis dienomis susivie- 
nyjo in viena ižguidami sovia- 
tu valdžia.

Prie sukylimo prisidėjo bu
vusi bolszevikai ir kazokai; du 
tukstauezei buvusiu rusiszku 
aficieriu inženge in glitas pasi
kėlimą platinasi visur ir kaip 
rodos neužilgio prasiplatins in 
sziaurinia Bosija.

kiu reikalu, gauti koki liudy- 
ina ar dokumentą ir 1.1, tai daž 
na i be kysziu, ne nepasirodyk. 
Jeigu kas atnesza keletą svaru 
sviesto ar kokia deszra, ar

O

ke teismo, 
visa iVmcrika 
Dabar priezeris 
savo szirdi, 
vienos!...
Bandytai norėjo apvogt 

kasijeriu ant $130,000.
Mount Cannel, Pa.— Kada 

kasijerius su savo pagialbi- 
ninkais važiavo su automobi- 
lium kuriame radosi 130 tuks- 
taneziu doleriu, kuriuos ketino 
iszmoketi del anglekasiu Ric
hards No. 4 kasyklosia, staigai 
eksplodavojo asztuoni szmotai 
dinamito artimoje automobi
liaus ant kaino.
(lytai gavo szaltas kojas kada 
neisznesze automobiliu in pa
danges ir pabėgo. Netolimoje 
ekspliozijos surasta da dau
giau dinamito kuri ketino eks- 
pliodavoti. Palicije jieszko ban 

• a • W • a —

Matyt ban-

Kiek tai panasziu moterių 
randasi ant svieto.

PacziuleElmira, N. Y. — 
Juozo Carr, teip daede ir ap
sunkino gyvenimą nelaimin
gam vyrui, kad tam teip pa- 
brido svietas, jog nusprendė 
nog visko atsikratyt anjt visa
dos.

Savo bobelkai atkerszino už 
visas savo kanezes tuom,
iszeme visus piningus isz bati
kos apie penkis tukstanezius 
doleriu ir sudegino, po tam 
szuviu isz revolverio pasidarė 
sau gala,
ginu buvo gaila piningu ne 
kaip vyro, kuri savo nelabu 
liežuviu iszvare

jog

Tiktai bobai dau

žmogeli isz

kokia deszra 
kumpi, tai tuojau gauna, 
kas to neturi, tai buna siunti
nėjamas diena isz dienos: — 
“ate j k rytoj.”

Gižai. Liepos 24 d. ūkininko 
Szaczkaus Margiu k. 
viszkio ap. pavogė 
isz lauko pora arkliu su kume
liuku.
sėdo ant arklio ir vijosi, bet jo
kiu budu negalėjo pavyti. Nors 
jis ir szove, bet vagis nestojo; . 
Jis inj&jo ir4ciek gir- •*
ledamaš jojo Mariampoles link 
Žmones iszgirde baisa atsive- 
janezio, bego vagi stabdyt, bet 
vagis stabdy tojus szove ir nie
ko nepaisydamas jojo kiek ga
lėdamas savo keliu, 
dės szuvius ir riksmą, skubiai 
paėmiau revolveri ir begau 
prie plento. Pamatęs atjojan
ti vagi szoviau asz prieszais.

szoko nuo

Vilka- 
temstant

Kaimynas pastebėjas'
f

“I 
“I 
rengėsi. ’ fiaudonasios 
rankomis žarijas žarstyti, 
no,
kariaus Vilnių ir tuoj padova
nos ji baltajai Lietuvai;
toji tuojaus galėtu kasti duobe 
Raudonajai armijai. Bet Rau
donoji armija negali atiduoti 
užfronezio baltagvardiecziams 
kad nepabaigtas karas su len
ku ponais.... Vilnius bus Lietu
vai atiduotas tik tuomet, kada 
bus galutinai sumuszti lenku 
ponai arba, 
džia perejs in

y y

J>a 1 ta g va rd iecziu t 
armijos 

ma- 
kad Raudonoji armija už-

182 užmuszta prie Jeruzolimo.
Kairas, Egyptas.— Manoma 

kad daugiau kaip 182 kriksz- 
ezionis likos užmuszti Ajlune 
kaimelije, artimoje Jeruzolimo 
kuriuos užmusze banda bedui
nu keliaujeneziu arabu.

kad
Iszgir-

atgabenimo iii 
daugybia cukriaus, preke pra
dėjo staigai nupuolinet ir szia- 
dien jau pradėjo parsidavinet 
po 16 centu už švara, 
lioje keliolika laivu 
su 60 milijonu svaru žalio cuk
riaus, kuri pristatė del cuker- 
niu ftnt perdirbimo.

Deszimts darbininku žuvo 
eksplozijoj.

Wilburton, Okla. — Kasyk
losia. Deegnan kylo baisi eks- 
plozije gazo kuri užmusze de
szimts darbininku o asztuonio- 
lika sužeido ir apdegino. Visus 
užmusztuosius jau iszgavo isz 
kasyklų, 
priėjima 
svklosia

Nede- 
a t plauk e

Pasikėlimas Mezopotanijej.
London. — Keli tukstauezei 

pasikeleliu llillahe, sukylo 
apskelbdami 

Padėjimas yra 
is ir kaip rodos

llillahe 
prieszais valdže 
szventa kare, 
gana, pavojingi

y

y

kada Lietuvoj val- 
darbiiiinku ir 

mažesniu rankas.
Toliaus “

Lietuvos valdžia

y y

Komunistas 
už

Vagis iszsigando, 
arkliu bėgti ir qezinia kur ja
vuos pasislėpė. Nors ir daug su 
bego žmonių ir milicijos isz Gi
žu, bet jokiu budu negalėjom 
surasti. Taip iszgelbejom žmo
gelio arklius nuo prapulties. 
Ūkininkai!
te arklius, nes arkliai dabar 
gana brangus. ;

” bara 
rengimą

, susi
varžymą spaudos,

negreitai duosis apsinialszyt. darbininku, uždraudimą
Tarp Tigro ir 
kėlimas platinasi po visa 
linkiniu.

Euphrato pasi- 
ap-

labiau saugoki-

uz TELEGRAMAI.
In viena diena praleido 

milijoną rubliu.
Sebastopol i us. — Korespon

dentas amerikoniszko laikrasz- 
czionais

Per

rinkimu, už 
žodžio, straikuot, už tarnavimo 
Antantas imperialismui ir 
daug daug visokiu netobulybių
Pabarimas ir iszrodymas silp
nybių — yra geras dalykas. 
Dabartine Liet. Valdžia mano
si, kad ji viską kuogeriau da
ro, 
lia.
‘ ‘ Koni.
vietų tvarka.

15 spaustuvių darbininku at
bėgo isz Vilniaus ir 
nuo bolszeviku.

§ Mexico City, Mex.— 
susidurima trukiu arti Cindad 
Victoria, Taumaulipe, 50 ka
reiviu likos užmuszta o suvir- 
szum 100 sužeido.

§ Shamokin, Pa.— 
Sherban isz Gerardvilles,
S

Eksplozije kylo per 
daugybe 

kada fanas
ejti, negalėdamas gazo iszpusti 
isz pavojingu vietų.

gyvenime apleido 
diena, kuris 

Greasy Creek 
in

gyvenima 
randasi įz. v. 
misi duodamas in Lexington. 
Shell diena treczia Septembe- 
rio apvaiksztinejo 132 metus 
savo gymimo diena, atvažiuo
damas in czionais idant prigu- 
linczel apvaikszczioti taja svar 
bia diena.

Shell, kuris be jokio klausy
mo, gal yra seniausiu žmogum 
ant svieto, gyme dvyleka metu 
po garsingam musziui kuris at
sibuvo prie Bunker Hill.

Vyriausias sūnūs Shello tu
rintis 90 metu, da yra gyvas. 
Jauniauses sūnūs Albertas, tu
rintis 16 metu, pribuvo drauge 
su tėvu.
rengtas didelis priėmimas, ku
riamo dalybaus szimtai žmo
nių.

Sumusze paezia, jog jin 
sumusze kazirosia.

San Francisco, Calif.— Mak
sas Kuehn neturėjo giliukio 
loszime kaziru su savo pacziu
le kuri nog jojo iszloszdavo vi
sados.
jog neturėjo giliukio suplakė 
savo motorėliu gana skaudžei, 
per ka. motore apskundė savo 
vyra ir innesze skunda apt per- I A « « A"

ana 
prie

Del senuko bus pa-

Maksukas perpykias

gazo ka
su stojo

milijoną

isz 
ka-

Anglekasiai neužganėdinti isz 
mokesezio.

Washington, D. C.— Angle
kasiai ne yra užganėdinti 
prezidento apskelbimo ir
misijos nusprendimo kas kisza- 
si padidinimo mokesezio ang- 
lekasiams.

Old Forge arti Skrantu su
stojo dirbti arti 1,000 angleka
siu daugiau, bet Dunmore ang
lekasiai ne iszejo. , Preziden
te Dempsey sako, jog angleka
siai turi būti užganėdinti isz 
nusprendimo, nes tokia buvo 
sutartis. Ta pati kalba ir Ta- 
moszius Kennedy isz Hazloto- 
no distrikto.

Terp anglekasiu yra didelis 
neužgauedimas ir visur duoda
si girdėt, jog jeigu neaplaikys 
didesnio mokesezio tai angle
kasiai' straikuos..

§ Williamson, W. Va,— 200 
straikieriu' užklupo .ant 
namu Howard kasyklų, 
reividi . iszvaiko straikierius.
• "J . iki • *■

bosu
Ka-

liu už valgito1,

ežio, pirko
Doniszku rubliu už 25 dolerius 
ir in viena diena visus iszleido, 
nes turėjo užmokėti 60,000 rub- 

10,000 rubliu už
pasivažinejima ir prie pabai
gos dienos neturėjo ne skatiko. 
Krimeje baisus padėjimas, o 
norints jame randasi suvir- 
szum 25 bilijonai popieriniu 
piningu bot “tikru piningu ne
siranda, nes bolszevikai kiek 
nori tiek spaudže savo piningu 
kurio turi labai maža verte.

Irlandijbj vieszpatauje tikra 
anarkije.

Belfast, Irlandije. — Už- 
miestije Shankill, tuojaus prie 

vieszpatauje tikraBelfasto, 
anarkije. Miestas užslėgtas isz 
daugeliu vietų, visi valdiszki 
namai ir kromai prigulinti prie 
kataliku yra. naikinomi ir api- 
pleszomi. Laiko maiszacziu 
palicijo szove in maisztininkus 
užmuszdmpi ir sužeisdami dau 
geli ypatų.

Buhnistras Donegalio, majo
ras Johnston, likos nužudintas 
savo name . per

Po visa Irlan- 
dijo vieszjjatauje tikra, anar-

nežinomus
misztininkus.

Czia jos silpnybes iszke- 
Tik tiek negerai, kad 

persza Lietuvai 
y y

y y “So-

Dvinsko 
Visi gavo 

darbo Valstybes Spaustuvėj.
Pamuszio dvaras (Lygumu 

vals. Szauliu apskr.) Pamuszio 
dvaro savininkas laiko dvi 
lentų pjovyklas. Dirba ir gim
tus.
gai pakulomis užlopyti, 
tyti, savininkas nenori užlopy
ti kumecziu stogu del to, kad 
visokį pirkliai brangiai moka 
už gimtus.

Pakulpis, Meszkucziu valscz. 
Liepos 18 d. sz. m. surengė du 
“bajorai” Gegužines. Kalboje, 
kad atvažiuosia isz Sziauliu 
mokytojai, bet atvažiavo koki 
“Ponaicziai” ir atsivežė dog
mines. Rengėjai ir-gi pasiru- 
no padaryti saldaus aluezio, 
paskui pasigėrė ir ome daužyti 
y. Dalyvavo ir vienas
girtas Meszkucziu milicistas.

Lygumai, Sziauliu aps. Mu
su valsczius yra visai panaszus 
in senaji rusu valscziu, kur 
žmones visaip naudodavo. '' • JB ■ W ' * l 1 1 4 B

Bet kumecziu birtų sto-
Ma-

žmonos.

Julia 
pa- 

imde kudy k i vagone ant #e- ' 
ležinkelio. Motina su kudy- 
kiu nuvežė namon su automobi- 
lium.

Motina su kudy-

Gerai mokinasi.
— Kaip mokinasi kumute 

tavo Petrukas?
— Labai gerai.. Daraktoris 

teip jin myli,
paleidže namon tai da jiji pa
lieka ant cielos adynos mokin
tis!....

jog kada visus

Nesupranta.
Kaip matau, tai 

motinėle su dukriuke mistiną 
sau, jog asz esmių milijonie
rius!

Tevas:—

Duktė:— Tai privalai teveli
džiaugtis, 
mislinamc 1

jog mudvi teip

— Ar žinai,

----------------------  ■15'5)

Paskui pasakysiu.
mamyte, jog 

asz tojo savo jaunikio^ suvis
nekeneziu.

— Kaip tai — ar tu apie tai , 
jam nepasakei?

— Tai ve! nepasakei! Asą
1 •

■ I

*
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KAS GIRDĖT
Sziamu

žmonių 
nepalytėtas 
ar mažes- 

Skaitant laikraszcziuo-

szimtmetyj vargiai 
nors vienas kampelis 
apgyventas liks 
sukylimu didesniu 
n i u.
se žinos, tai randi žmogau jei 
ne formaline kare, tai kruvina 
revoliucija, st raikai ir kitokios 
nebulnyczios. Vis tai nebe- 
nuoskriaudu paezios žmonijos. 

Vokietija ir 
tekia karūnuotu

Vis tai nebe-

iszraižvmaid in tas, ir 
nelengva iszskaityti.

literų JAUNUJU DARŽELIS. KUR BUNA? Protavimai girtuoklio.

Žmones tenai gyvenanti pa
būk tame didžiame 

daug užmūryta
sakoje, 
stulpe 
sidabro. Isz tos priežasties 
nuo Prusu szalies užpuola įnik
ti jc žmones, grąžtais graižo po 
plytas ir akmenis didei pilka- 
sineja teip, kad dar jeigu nepa
taisys niekas, turės nuvirsti.

Vievcrsis ir Parplis 1884 m. 
Auszroje” szia žinia parasze 

semdamas isz lenkiszko

esą

i«

Maskolija ne- godnik illustrowany 
savo gaivu v onK}llvl1 X. 99. 

kurios juk buvo sprando žmo-
ikirios apmaudingo3 tar-

“Tv-
1861 r.

— S. K.

ABEJIEMS GERA LEKCIJAniu 
kos kurios tarkavo ir tarkavo 
savo pavaldinius, ar jos 
szalis kaip nors aprimo? 
Maskolijos žmonest* 
bandas kolezakiniu ir bolszevi-, Imk užganėdintas tuomi, 
kiniu, riejasi tarp saves, 
nori palaikyt senoviszkoj pla
tybėje ir fbrmuloje t. y. kol- • Ulll IIOIU 
czakiniai visa Maskolija; kiti-Į kokio negero dvoko 
gi bolsze vi kai 
viskas net ir 
rauta isz szaknti ir veda sker- kokius allijentai užreže, 

tartum anos caro laike besi in rytus prie duosnios Uk- 
rajinos kuri yra artimesne gi
mine Maskolijos, ten

Junkoriniai kuriu lenkams sekesi, nes bolszovi- 
antibolsze- 

lenkeliai

pavaldinius,

norėdami 
ramvbe but

tos
Ne.

maskoliai
gerokai save apsi-

Besipeszanti dar 
su lenkais,

susitaisė Ikarpo ir pasimokino to, — kad 
kas 

vieni yra tavo, ne jieszkok ne savo.
Lenkai kaip tik tapo isz nu- 

greit tartum 
pa v uoste, 

kad į pradėjo placziai, garsiai ir re- 
isz-|kaut. — Nepaisant rubežiu 

gr įė

Ejsim trauksim in darželi 
Kurs pavieryt’s mums yra. 
Noszim, seseme gėlėliu 
Ar bernelis ar merga.

Ir težyd musu darželis 
Kuo skaiseziausiai ir meilei. 
Kad lietuviszkos szirdeles 
Džiaugtuse isz to didei.

O tos gražiosios gėlelės 
Taip lelija, kaip rūta 
Grožis Lietuvos mergele 
Savo reikszme skelbdama.

Gražu mes vainiku pinsim, 
Puoszim musu karžygius, 
duju darbus apmastysim, 
Girsim musu didvyrius.

Girsim Lietuva tėvynė; 
Kalnelius, daubas, miszkus.

Pajleszkau brolio Jonaviczlaua Mat- 
euflzo valku, vardu nežinau, isz Tol- 
zenlku Kaimo, Szventažorio Para; taip 
gi pajleszkau mano seserį, Rozalija isz 
Szventažorio ir Mateuszas Dainbrau- 
cka.
adreso: Pranclszka Dambrauckaito ar
ba po vyru: PR. GATAUTIENE.

313 Lincoln Avo„
—o—

savo szvogorl Si m an a 
Krutul Isz Balkunu Gmino, Aneszko 
Dvaro; taipgi Juozas Szarkeviczius. 
Jeigu kas žino apie juos praszom 
prancszt:

ANT. CZ1ŽAUSKAS,
Box 47

Arielka, tai prakeiktas 
rimas, ne vienam 
dorybių atyma! Arielka naiki- 

žmonije! Tai asz del žmoni- 
naikinu

ge-
sveikata ir

Prasziiu visu .atslšzaukt ant

(S7
- Rockford, Ill.

Pajieszkau

(S.10)

kol I mirusiu prikelti

dynes, 
buvo per nirnkos.

Vokietijos žmonių tnrpė vėl 
tas pats.
prie kaizerio buvo loszema di-Įkai buvo darbe 
de role, tie prudija prie dabar- vikais, t’krajiua jau 

szie saviuosi.
prieszai vėl laikosi Maskoliai papūtė 

na ir kaip kliūti in Paliaku rankas, Mesz- 
reik ramybes neranda, nors ka- kos rūstybe užsiliepsnoja, bei
ręs pasekmes apkarpė 
nūs Vokiszko 
ra i.

Na ir

Vokietijos valdžia,tino
kaizerio
priesz junkerinius,

spar-

jiems
sekesi, 

su

kad gali

szevikams visi pritare, 
arelio gana ge- puolėsi su bolszevikais priesz

visi

lenkus ir, juos negana kad isz- 
žiurek, kad stumt1 isz užimtu svetimu vie- 

iszszokusi isz ve- tu, bet austume iki Warszavos 
žiu, gana sunku ir labai sunku sienų.
atsodini iri naujas geresnias 
vožias.

Tarpan tu dvieju 
vieszpatiju insivele naujai at
gijusi szalis 
hvivunilin pcAiviatf MHM14 1 l Ui i I Uk 4 l»ll/ illiviuuuv

bėdos augszcziau pakauszio isz|rajina duot ramybe, 
visu pusiu.

Ejkie žmogau toliau in 
limus Rytus, ten teip rasi 
sur neramvbe. < * A .

In szita viską mus prasezio- 
keliai žiūrėdami tiesiogiai sa
ko — Viską didžgaliai sutaiso 
tyczioms, nes daug žmonių pri
viso, tai kaip iszsipjaus, 
bus ramu.

Prascziokeli pertikrint sun
ku kad jis kitaip ka nors sziuo- 
se visuose debesiuose inžiure- 
tu.

žmogau
svki tvarka

r'

naujas

didžiu

Lenkija, ir toji 
norėdama pakilt- <

4 I

Dabar tai lenkins nei strinio- 
kus szuvis iszganzdino teip 
kad jau reik szauktis greieziau 
sios pagelbos isz Erancijos ir 
Anglijos kuriu pirmiaus per-

szuvis

1 <4 < V VZ * J I I A Al I A J * J VZ k J 11 k 4 I < 14 | Z BA 4 11* 4 1 V4 KJ jį-Z 1 

dabar turi sergejimo neklauso kad su Uk-

To- 
vi-

vėl

vis

Kas nori patyri kur negra
žiausi žmones, tai tegul pasie
kia New Yorka, tai czion gy
vena amaras negražiu žmonių, 
kur nebeeisi tai susitinki
su tikrais žiūrint Christamu- 
czyteliais.

New Yorkas žydu Jeruzalius 
in ten nuvykusi gražiausiu 
žmonių gimine, turi iszvirst 
in brakanosius, nes visur susi
tinka moteris tuos ilganosius, 
kumpanosius, turi in juos insi- 
žipsot, ir po to panaszius vai
kus pagimdo.

New Yorke gražu vyra ar 
moteri pamatyt galima gal isz 
tukstanezio viena.

žydu draugijos 
apvaikszcziojima 

miesto ulyoriomis, žydai ėjo 
vis po 4 glite, tai per puse die
nos reikėjo žiūrėt kol 
permarszavo.
szposas kokia ju New Yorke 
daugybe, ir visi baisus ilgano
siai.

nuvvkusi •r 

gimine

v v ra

Neperseniai 
turėjo savo

žvdai

VISOS
.Juk tai nėra

4

Suvalkų guberneje,

L 
u VKp 
'%
1

■r h.H

I

Augus
tavo paviete, tiee Boguszu kai
mu, py»e mylios nuo Grajevo, 
ant paties Prusu rubežiaua yta 
didelis mūrinis stulpas su pa- 
raszu 1545 m. pastatytas. Ant 
stulpo esą žirgvaikis, arelis 
su senovės Prusu karūna, ant 
arelio kaklo esanti litera S. 
Zemiaus to stulpo esanti tob- 
lyczia su lotyniszku užraszu 
tokiu.
Patriis Augustus o ris primuš, 
et Albertus Marchio jura da- 
band. Ule Jagellonis veteres 
ųuae binomiuis urbęs hicque 
Borrosorum pace regebat opės. 
Haec erecta fu it moles, quae 
limitae finis signat et ambo- 
rum senerat arua Ducuin

py»e mylios nuo Grajevo, 
4 • r w 1 * •

žirgvaikis

lotvniszku
Qua nd o Sigismundus

seperat ama 
MDXLV Mense Augusto.

A ** 4 _ ___1___* A—

Kurios musu boeziai gynė 
Liejo jie savo kraujus.

Grisim savo tetužell 
Ir mamuže mielaje. 
Grąžinsim maža sesele 
Ir broleli jaunaji.

O pas sena mocziutele 
Kuri sėd lovelėje
Geliu neszim isz darželio 
Veidą jos nuszviesime.

Tai-gi traukini in darželi 
Kurs pavieryt’s mums yra,

J

Neszkim sekome gėlėliu 
Teip bernelis kaip merga!

Symonaitike.

pasakė J

kro- 
puse 

jog

Kromia.
— Atbėga vaikas in 

ma ir praszo ant bargo 
svaro arbatos ir
motina atejs ir užmokės.

Kad mes czion 
bargo ne turime.

— Kad asz bargo ne noriu, 
tiktai arbatos!

Klerką; —

- Wcndel, Pa.
—o—

Mano brolia Jonaa Laukaitis, dau
giau 20 metu Atnerlko, girdėjau gyven- 
a New Philadelphia, Pa. Praazau atal- 
azaukt aut adreso: (S. 10)

MRS. ELIZABETH BENDLER,
40 Pine Street Seymour, Conn. 

—o--
Mes Mlkodimas, Jonas Ir Antanas 

Isz Kauno
Batai::u para.,

Matnsevlczlai, paeinanti
Red., Baseinu UJezdo,
Gervlcu Kaimo, pajeszkom savo gimi
niu Ir pažinstamu. Turini svarbu 
reikalą. Meldžiam atsiszauktl ant 
adreso:
915 Shelton Ave.,

Turim
Meldžiam atsiszauktl
M. MATUSEVICZIUS,

Camden, N. J. (S-3
—O—

Pajleszkau Antanu Volskis, isz Ari- 
Praszau

Keli mo-
I’ra- 

fS?

ogaloH Para., Kauno Apskr. 
atsizzaukt ant adroHo: (S 10
W. CHENOSKY, Box 135, Revloc, Pa.

— o—
Mano draugas Juozapas Kraskaus- 

kas, isz Rokiszkio Apskr., Panemunes 
Volscz., Mikaliszklu Kaimo,
tai atgal gyveno Thomas, W. Va. 
szau atslszaukt: R. MATUKAS, 
77 Ferry St., E. Hamilton, Ont., Canada

----Q.._

Asz Elzbieta Vaitkeviczlulo, po vyru 
Krisczunienc, pajleszkau savo pažįsta
mu Kazimiera Buzas, Marijona Yanu- 

Marcele Beszinskiute ir 
Kas žino apie juos,

(S7

szauskiute,,
Povyla Geca.
malonėkit prnneszt:

ELZ. KR1SCZUNAS, 
Box 388 - Coal Centre, Pa.

na 
jos pasiszvencziu ir 
jiaja kas diena!...

PILVONESMAGUMAS
nemal linas, djspepsla, užkletęjlmas, 
kepenų ligos, atsiradimas gazo pilvo 
ir žarnose, iszputimas, rugsztls pilvo, 
atsiduodantis kvapas, apsivėlęs liožu- 
žis, prlklumas, neturėjimas apetito,

| Skausmus ir gėlimus nutildoPAIN-EXPELLER
Valzbužcnklls užreg« S. V. Pat. OObo.

DRAUGAS REIKALE
REIKALINGA— Didolia dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, panczlaku 
szle.biu, Jeku ir del pdrdaviino marsz- 
klnu, apatlnu andaroku, tiesog in na
mus.
dykai.

negardus atsirūgimas, pilvo skausmas ’Now York City 
ir panaszlos ligoti paprastai buna grei- 
tai iszgydomos, vartojant vaistus 
Nuga-Tone. Szllio vaistai sudrutlna ir 
iszczlstina kraują, 
pastovius nervus 
vyrai ir moterys.

Priduos jums gera apetitą, padidins 
jusu svarumu, pataisys jusu miega Ir 
jausitės kaipo naujai užgimęs žmogus. 
Nuga-Tone pastimuliuoja ir maitina 
visus Žmogaus organus dėlto, kad jie 
yra sutaisyti isz asztuonlu labai geru 
medeclnu. Tukstancziai žmonių dabar 
variuoja ir džiaugėsi Nuga-Tone. Isz- 
klrpklte szita apgarsinimu, paduok jin 
aptiekoriul ir gauk bonkute Nuga- 
Tone, variuok keletą dienu Ir jeigu jus 
nebūsit pilnai užganėdinti, sugražin
kite likusia dali in aptieka ir atsiimk 
savo piningus.
DRUGGISTS: You can got Nuga-Tone 
from your jobber or direct from The 
National Laboratory, 5.37 So. Dearborn 
St. Chicago.
Retail price $1.00

priklumas,

Iszgydomos,

padaro tvirtus ir 
ir palieka vikriais

ir

Absolutely gua ranted.

TRENK ktijj ir lopetų | šalį nokalk sau GRA
BO ir tiekaik DUOBES, bet tuoj reikalauk 

SVEIKATOS 
knyįoa, kurių liausi uidyką, užmokėdamas 
tiktai prishintimo lėšas, 10c. Adresuok: 
SVEIKATA, 2023 St.Paul Avo., CHICAGO, ILL

Raszykito o gausite sempelius 
Madison Mills, 503 Broadway, 

adv.

4
ir t ■

| n

<4

ros
Rv

m i
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AR ESI SVEIKAS
Jeigu viduriai netvarkoje GARFILAX 
duos jums greita palengvinimą. Greit 
veikia, paluosuoja vidurius ir iszczl- 
tina krauja. Nesiųskite piningu bet 
iszklrpkite szl apgarslnima Ir prisius- 
kite su adresu, gausite dykai sempell.

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

GARFO CHEMICAL CO.
141 Ave. A.

rirl'f
Žmoguc kasosi galvą, 

Kasįmasi jiasidaro papro-

Dvi drauges.
Ach, sziadien Petrelis 
kalbino ant apsipaezia- 

vimo, net asz bijau.
jis tokia isz- 

mintingas vaikinas....
del to bijau 

jog jis iszmintingas...

sziadien
mane

Ko bijoti,

Tai-gi asz J

laivus lio-

Allijentai pritaria duot pn- 
gelba nevienaip; Francija toji 
turi remti, bet Anglija gana 
szaltai žiuri, ne • tik del to kad 
lenkai prasergejimo nepaklau
sė, bet ir del to, kad Anglijai 
apeina naminiai reikalai — Ir- 
landija burezija, Rytines Indi
jos svyruoja ir, galop namieje 
darbininkai užsinaravija, amu 
nicijos nenorį, in 
duot.

Rimtesni lenkai dabar sako 
— “My z poczętku rzęd Polski 
przestrzegli že dac pokoj z Uk
rainai, in teraz to šamo pow- 
tarzamy.” Tai-gi ir lenkai 
nevisi nori lysti in svetimas 
teritorijas.

Lenkai dabar 
nuo Francijos, jenerolus ir afi- 
cierius, pradeda ganubint bol- 

kaipo negeistinus 
karpo bolszeviku 

sparnus kad iszstumus isz savo 
kraszto lauk.
vikus but galima pergalet ir 
isz Lenkijos iszvyt kad jie ne
turėtu dieglį isz kito szono t. y. 
Wrangeli, kursai Krymo pus- 
szalije turi lizdą anti-bolszevi- 
kiszku susvijans. Ton bolsze- 
vikai su angelistais teip pat 
grūmėsi.

Paprastinai karese vieni ki
tus pastumia tai szian tai ten, 
kaip dabar lenkai laimėjo pir
miaus, dar bolsževikui puš
ki aus ir, abeji gerai apsikarpo 
gaudami isz tarp saves lekcijas 
kad nelinst 
svetimas teritorijas, 
ganedyt savomis.

Iszlaiste godulingi 
džieriai vargszu žmonių 
liūs kraujo, sunaikinę gyven
toju nebaltu gerybes ir lizde
lius gyvenimo kokius susivija 
turėjo, sziadien daiys ar daro 
santaikos derybas.

Vai 20-to amžiaus civilizaci
ja, kad ji visa prasmegtu! nes 
tokia pati yra, kokia buvo se
novėje barbarizmo kupina da 
su gabesnėmis intaisomi žmo
nija nekalta, ypacz vargo žmo
nių luomą naikint.

Lenkai su bolszevikais dar 
vieni kitiems lekcijas sntaikia 
kasžin ar apsiramys atejteje.

S. K.

> >

szevikus 
sveczius ir

gave parama

Nelabai bolsze-

nei kurmiams in 
bet užsi-

mana- 
upe-

Restauracijoje.
— E j mister bos, tasai bifsz 

teikis per daug 
net juodas kaip anglis!

— Tamsta turi džiaugtis, 
nes anglis sziadien labai ’./ran
gios.

sudegintas,

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunezia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, telpgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus G menesiu. Iszdlrbu ir 
Notariallszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po didelio kaucija Ir
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios balines.
žeminus padėto adreso o gausite 
visada atsukimą:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. & S. Main St. 

DuBois, Pa.

Visos szitos istorijos ūžti QQ 
35 l»torljo». 608 pu»lapel VIlUU

8ZTAI KA GAUSITE UŽ $1.00
Prakeikto. Gražį ilga Istorija.
Vaitos Ssvllplkas.
Pas Merga.
Gražios Akis, 
Tumas.
Vargdienis, Jonukas Karalium.
Keidosziu Onute.
Kaimynai.
Kuo baczka prlnmlrs, tuo ir dvoks. 
Apie sena boba kitresne už velniu. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navatua Ilgu ir uavatna gyduole. 
Du mede jei.
Inželdingas neutboluumas.
Dorybe ir mllaszirdingumas. / . 
Paskutinis piningus.
Laisve.
Pražuvo mlszkaL
Apleistu naszlulte.
Jeszkok aukso szlrdije. 
Lape ir v y nogės.
Jonas Ir Allano.
Pavojinga klaida.
Onuka, puikus aprašymas. 
Apie tris brolius.
Kalvis.
Jonas ir Jo bulukas.
Mergu-Karelvls.
Vloszpats Jėzus Ir Valkelis.
Užganėdino save, paežio ir dukters. 
Gregorius Puiki Istorija.
Isz Jnumlruslu prisikėlė.
Dorybe veda In laime, 
Szaltlszaitis.
Debesėlis.

35 gražios Istorijos. 008 puslapiu.
Szitos visos knygos susldedo Isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena isz musu katulo 
go tai turėtumėt užmokėt net $1.55, 
bot pantanavijom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.00 už visu setą. 
Nusiuntimo kasztus mos apmokara, 
Prislusklto $1.00 ir sakykite kad norite 
No 2 seta knygų o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta ir turėsite 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. No 
laukite bet raszykito sziadien.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAIIANOY CITY. PA.

TIESUS KELIAS PRIE TURTO.

PRASARGAI Visos lalszkus o ir 
piningus in fszleisture “Saule” raiką 
visados siusti ant szftO adreso: W. D.

parodo lr

jau iszSjo is^ spaudos, tai yra seno! 
pagedaujama knygele Lietuviu kalboje 
“Tiesus kelias prlo turto“ 
Iszaiszklna daug biznio ir iszdirblslgs
paslapcziu. “Tiesus kelias prie turto“ 
parodo kaip Iszdlrblnetl muilą, amorila, 
gyduoles, kava, vyną, midų, keczupa ir 
daug, daug kitu dalyku. “Tiesus kelias 
prie turto“ parodo kaip su mažu kapi
talu gali pradėti savo bizni, czlonais 
ar parvažiavęs in Lietuva.
kelias prie turto“ turi rastis kožnoj 
Lietuvio namuose. “Tiesus kelias prie 
turto” nuves lave tonai kur visko yra 
užtektinai. “Tiesus kelias prie turto“ 
tai yra kelrodys kuris nuves tave prie 
laimes ir turto. “
turto“ kasztuoja su prisiuntimu tiktai 
vienas doleris. Pinigus praszau siusti 
per money orderi ar popidrinl doleri 
in lalazka gerai suvipiojas. Adresas:

W. YURKĘVIOH,
. I—j,—« f < -k JL. . JLka. 4 I M

TiCBUHmn

Tiesus kelias prlo

1.

kontrole

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
--- ... ■»------

Siunezia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva.
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žemįaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION, 

414 Broadway,
So. Boston, Mass.

Raszyklto ant

Reikalaudami

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

Lietuvos Prekybos ir
Pramones Banko

Agentūra jau siunezia 
Pinigus in Lietuva,

skaitlingusTuredamas 
skyrius ir agentūras Did- I 
žiojoj ir Prašu Lietuvoj 
Liet. Prek. ir Pram. Bankas 
gvarantuoja kuogTeicziau- Į 
šia ir pigiausiomis sanly- 
gomis iszmokejima pinigu. 
Siuskite tiesog Banko 
Agentūra nes pigesnis biis 
persiuntimas. Naudokitės 
proga, tuojaus 1 iszvažiuoja

Siuskite

Naudokitės1 . ‘v. • •

in Lietuva Banko Agentū
ros specijalis kurjeris. Su 
visais reikalais kyeipkites:
Liet. Pr. ir* Pram. Banlto 
Atstovas ir Agentūros Ve
dėjas: <

M. NARJAUSKAS, 
747’Broad St
Newark, N. J.

kad palengvint niežėjimų. 
Kasįtnasipasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioins. E 
žino, kad jam niežti, ir Ll • • t • A • V • r

Bet jissost nejučioins.
lį= o

visi kiti tą žino.
M .Vyrai ir moterįs kenčia 

-J1 kenčia bereikalingai, 
tą niežėjimą galima 

y •/ lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,

J

If
I

t f

v
• -
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/
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I
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes I
lengvai prašalinti. Nebus

I įvykstančių nou pleiskanų.

! panaikins visus nicžčjinuis ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo plciska- 
i nų atsinaujinimo.
g RUPELES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams.
! Ji nesugadins nei jautriausios odos.
i RUE'ELES, jei turite pleiskanų.
I Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. 7
Ji galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto p' . . • ... .....

AR. RICHTER G CO., 326-330 Broadway, New York >

Paskui tik retkarčiais suvilgynias galvos apsaugos ją nuo pleišką*

Jus negalite apsieiti be
Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę.• . * . • .*•••* • • Mes taipgi

markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: f

Silpni, liguoti ir nervoli 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.

d,

rtv

kožnas

DR. I. W. HODGENS
Specialistas užslsenejusiu Ir kroniszkn 
Ilgu. rraktikavcH. didžiausiose llgon- r 

būtose rhlladelphijol.
ASTHMA arba dusulis ir baisomis 
kentėjimais yra liga kuria
mainieris bijo. Nelaukite kolei busite 
priversti joszkoti pagelbos, kolei ne 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvepo ir gal busite priversti sustoti 
dirbti. Dr. Hodgens norėtu turėti pro
ga parodyti jumis jo PASEKMINGA 
BUDA GIDIME JUSO DUSULIO.

Mano ekzaminavojimas yra pasek
mingas ir mokslingas, 
silpni, nervotl, 
klaidos ka kiti dare, ateikite pas mane 
asablBzkal ir paslaptai pasikalbėsimo. 
Laukti yra pavojingai.
Visos kronlszkos ligos yra pasekmin

gai gydomi per Dr. Ilodgens. Jeigu 
turite užkietėjimu, Kataru nosies, 
gerkles, „viduriu ar Inkstu, 
netvarka, nervuoti, nusilpnėjimą, du
suli, runas, pūsles Ir slapumo ligas 
kreipkitės pus Dr. Ilodgens nepaisant 
kokiam padėjimo esate, 
iszgydlti kur kiti daktarai atsisako 
gydlt.

PILES, arba Iszslkisznsla žarnuke, 
iszgydyla ant visados. ‘Daug žmonių 
serga szlta Ilga irjenėeln noisapaaa- 
kyta skausmu, ir kitokias panaszus 
ligas bijodami operacijos ar pjaustlmo 
bet linksma bus žinoti tokioms žmo
noms kad Dr. llodgens tokiai 1 Ilgas , 
gydo be pello ir skausmingu operacijų.

NERVISZKOS LIGOS no kuriu np-

Jeigu esato 
ligoti, ne darykite

nžkirtejima,
kepenų

pūsles Ir šlapumo ligas

Daug Hgu

eina trolls minties, silpnumas, nera
mumas, Bemiegis, stokus energijas įA 
teip toliaus ISZGYDOMI PO GVAr . 
RANCTJA. RODĄ IR SLAPTINGAS 
PASIKALBĖJIMAS DYKAI.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES
Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 0 vakare. Nedaliomis nuo 12 lig 8 vak. 

124 South Main Street, Shenandoah, Pa.

RODA IR SLAPTINGAS

>

l

JI » 

*

• l • * 4 
; < *

Geriausi Mainieriams
Jus suezedysito pinigus ir suteiksite 

avalus “Ball-Band”. Kiekvienas “Ball-Band” batas ir czeverikas yra nulietas musu spe
cialiu budu, kaipo vientisas szmotas, kuogeriausiai tinkas jusu kojai ir kuoilgiausiai laikas.

kojoms tikra gerove, jei atvesite guminius

i

BALLBAND
I 1 • ■ „ I.

“Ball-Band” guminiu avalu isztisi padai yra padaryti specialiai mainieriams avėti. Jie 
apsaugoja peretkus ir padaryti teip tamprus ir drūti, kad ir asztriausios akmenų ar anglių

f

kriaukszles negal ju perpjaut, nei perpleszt.
Raudonas Kamuolys0 iszšpausta ant kiekvieno bato, • ar czeveriko.

batui, pus-bacziai (I Tini i nėr) ir czeverikai 
Reikalaukite nuo jusu pardavėju.

Pirkdami žiūrėkite kad butu fabriko žyme 
Toji žyme reiszkia11

geriausi iszdirbini, koki jus galite. Ball-Band 
(Lopac) gaunami balti, raudoni ir juodi.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
Mishawaka, Ind. 

jonus del gerumo”.

>,

414 Water St.,
“Instniga, kuri isziuoka mill

«
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PALAIKYK DUOTA 

PRISIEGA.

Viename kaimė gyveno su 
Bzeimynele labai turtingas ir 
darbazus žmogus, vardu Miko
las, ūkininkas sztant, ka mažai 
tokiu randasi.

Grinczioje szvarei ir

Kam tu

d a va
das didžiausias. Matomai Die- 

Ka- 
niekad ne stokavo ne

ne lasziniu,

vas laimino tam namui.
maroje
duonos ne miltu, 
ba gaspadorius su paežiu dir
bo nuo ryto lyg vakaro, deka- 
vodamas Dievui už aplaikytas 
geradejystes.

Pasivedimas

grąžei jam prikiszti.
— Alano Mikoleli! juk pats 

žinai, jog del tavęs ta bjaury
be arielka kenkia.
klausai tuju, kurie tave in kar-
czema viloja ? Ana, net Jonu
kas verke parėjus isz mokyk
los, kad dažinojo, jog tu sergi, 
o ir man ne smagu ir skaudu. 
Negiark duszele daugiau.

Mikolas teip tuom prive- 
džiojimu susi judino, jog pasta- 
navijo iszsižadeti TARADAIKA.

KA SZMULIUS PADARE.

geras bado 
akis kitu gaspadoriu, ne tiktai 
isz tojo nes ir isz kitu kaimu. 
Pavydėjo jam gerbūvio ir pa
sisekimo, o nenorėjo to supras
ti, jog kas su Dievu, tai ir Die
vas su juom. Ne syki-gi, kada 
Nedėlioję Mikolas ėjo su pa
ezia in bažnyczia, tai szi ir ta 
motore žiurėjo ant ejnancziu 
pavydžia akia, tarp saves kal
bėjosi :

— Žiūrėkite,
teip pasipuszinus, jog ne szal- 
tisziene teip nesirodo, o jis tai 
kaip kurkinas pasiputias!

Tame nebuvo ne 
sybes, ba Mikolas,
tektinai laikosi, tai isz to nesi- 

moilus del

žiūrėkite,

biskio tei- 
norint už

didžiavo, nes buvo 
visu.

Da buvo galima Mikola pa
girti, jog nO gere arielkos. Re- 

užejdavo in kareze-

nes ai l ik uis reikalu, tuo-

kaip tik viena maža stik- 
Supratias, jog jam ariel- 

viena 
ne

kaip tai žmo-

tai kada 
ma ir ižgiardavo laszeli ariel
kos, 
jaus iszejdavo, ba jam kareze- 
moje buvo troszku; paprasti
nai suskaudedavo galva ir per 
ciela diena netikdavo in dar
bo, norint daugiau neižgiarda- 
vo, 
leli.
ka ne pritarnauja, ne 
karta Mikola užsižadinejo 
laszo neymti in burna.

Nes velnias, 
nis sako, ne miega, turėjo aki
ant musu Mikolo ir stengėsi 
gaut in savo žabangas.

Viena karta priesz pat piet 
at^jo pas Mikola nuo vaito kre 
saves ir tarė:

— Prisiuntė mane vaitas 
pas tave, Mikol, ir praszo, 
idant atejtumei, ba turi svar
bu reikalo.

Mikola buvo lovinykn, 
turėjo miolatos atsilankyti in 
urėdą skubino numest kasdie- 

apsirede in

mane
Mikol, ir

jog

ainius rūbus, 
szventadienius drabužius.

Kaip tai seniau buvo 
po pro va i, jeigu katra

o

jog

Ge-

kuriame

juk niekas
Žinai,

Asz 
nu-

Bzalis 
iszla kuodavo, tai papraszyda- 
vo vaita ir lovinykns in kareze 
imi, kad pavieszinti arielkelia 
ir ppdekavoti už padaryta pro
ve. Laikais atšitaikydavo pro
ve kokio turtingo gaspado- 
riaus, tai žinoma vaitas su ro- 
dynikais laiko szali turtingo ir 
tas laimėdavo, norint ne teisei 
tada turėjo gera czesni.
riausia valsczius iszkirsdavo, 
jeigu turėjo teisinga ir blaivu 
vaitai

Tame valscziuje, 
Mikola gyveno buvo geras vai
tas, teisingai provas sudyjo ir, 
po provu nesiskubindavo in 
karezema. Teip ir tada buvo, 
kada Mikolas likosi paszauk- 
tas per krasava in kancelarija. 
Po provni privertė jin ejti in 
karezema. Mikolas atsisakinė
jo nuo to, ir jau užsuko ejti na
mon, kad sztai vienas isz lovi- 
nyku priėjės tare in jin:

— Matai koks tu Mikol, 
kam tau purtytis,
už apykakles ne pils.
kad paskui tave apszneka, jog 
augsztyn uosi keli ir t. t. Tada 
da labiaus visaip tauzys, 
pats, ne akvatnas ir kad
ejsiu, tai tik viena stikleli isz- 
gersiu, nes sunku atsisakyti. 
Užejkiva, o da ant piet abudu 
in laika sugryžsziva.

Tai kalbėdamas, patraukė 
Mikola už skverno, o Mikolas 
nieko nesakydams nusiyrė pa
mažu Ii in karezema. Teisybe, 
ne ilgai karezemoję užtruko. 
Iszsiskirste visi in namus — 
nes Mikolas parejas persirgo.

Pati Mikolo niekad jam ne 
buvo iszkalbejus, nes žinojo 
jog jam gėrimas kenkia. « A • • J ”1
buvo iszkalbejus,

Da-

giart ir in 
karezema kojos ne kelti. Atsi
klaupė priesz kryželi 
rankas ir kalbėjo:

Visogalis, Dieve! prisle
giu Tau jog niekad jau in kar- 
czema ne ejsiu ne jokiu svaigi- 
naneziu gorimu in burna ne 

šu
tai nubausk mane

sudėjo rni brolau padarei, jog

burna 
ymsiu. Jeigu taje. prisiega 
laužysiu, 
Dieve!

Tai prižadėjau persižegnojo 
ir sėdo ant suolelio.

Nuo to laiko praėjo apie tris 
Mikola buvo laimin- 

Pri- 
ne ■ 
ue 

Isz pra-

metai.
gas, sveikas ir linksmas, 
siega
erne in lupas, karezemoje 
viena karta ne buvo.
džios szis ir tas kalbino in kar
ezema, nes kada dažinojo, jog 
tai ant niek daugiau ne praszi* 
ir Mikola nuo to buvo valnas.

Karta atsitaike 
scile.

Užprasze daug svecziu, 
tarp tuju ir Mikola, o ve, 
gulėjo ir jis prie 
kaip tai kitados buvo paprati
me 
namartes skrynias ir •F
in narna jaunavedžio.

Važiuodami ne lenkdavo ne 
vienos karezemos, norint kož
nas isz kraitvedžiu turėjo 
szeniuje buteli su arielka.

Mikola 
kraitvežiu

ūžia i kine jo, arielkos 
in lupas,

kaime

o
PJ’i- 

k ra i t veži u,

Kraitvežei veždavo jau- 
pa talus

piningelius pragėrei.
Teip tai no 

dejuoja, 
ruczei didelis lietuviszkas 

dėtas, bet žmonių mažai.
Kozmas žmogum gali būti, 
In varga niekad ne kliūti,

vienas sziadien
Ozionais mano vv- ♦

didelis

Smulkis sūnūs Nantano Ho- 
sonburgo, kupeziavojo verszeis 
jauezeis, karvėms, ožkoms ir 
visokofy gyvuleis, o kad turėjo 
galvoje protą, tai padaro gera 

Viena karta ėjo isz 
kaimo namon plentu ir vedė 
ant szniuimko pasiriszo ožka, 
labai džiaugdamasis — del 
kam ? — hy, padaro dideli gi- 
szel’ta nupirko ožka už do- 
szimts markiu. Buvo jau labai 
tamsu ir Smulkis labai susirū
pino, kada prisiartino prie nu
leisto buomo, ar jam

ne kad keltu ir e j tu su 
hamon.
ne nesijudina.
didele baime ir pradėjo szauk- 
ti.

juom 
Bet ožka nesikėlė ir 

Szmnliu apėmė

S\

Jeigu gyvens paezedžiai 
Kaip priguli grąžei.

Sziadien gyvena be atmaino
Ne turi jokios žinios,

Kaip ant svieto ejnasi, 
Kaip geriause klojėsi.

Tu brolau rasto atrasi, 
Ka.ip skaitysi tai suprasi
Tiktai turi raszta parinkt

Isz visu sau iszsirinkt
Isz tikro vyruezei, kas bus 

isz nekuriu Lietuviu, o gal no
ri pastoti darbineis jauezeis? 
Na ir negali savo aklybes su
prasti ir gana.

B

Szitai visos 
tautos turi po keliolika laik- 
raszcziu, 
žai ir tai ne visi 
ir' ne taikus su d vase 
menes.

o Lietuvei labai įmi
nė tinkami

v i suo
Hz tai visoki paszle- 

meka.i Lietuvius enge ir 
tamsumo pasinaudojo.

turime kas Lietu
vius taisytu, kas apszvietinetu

Nieko ne

giHZcftd.

nepasi-

isz

— Gevalt, gevalt! pone var 
tauninke! Mano ožka nori ap
mirti! Kuonogreicziauso reike 
actu sutrinti, tai mažam 
rois ant savos.

Vartauninkas nusidavė kad 
nieko negirdi .ir pasislepes 
juokės Szmulis nubėgo pas 
duris barszkino, bet duris bu
vo užrakintos, tuom kart vela 
nubėgo pas ožka ir pradėjo 
jos praszyti kad da no mirtu

sektu prasprust su savo ožka jr palauktu nors nedelia pakol
per apaezia buomo.

Už save plentpiningu mokė
ti nereikalaus, ba ne priguli 
prie galviju, bet tiktai prie la
bai mokintu žydu, kur ir iszka- 
loja skaityti mokėjo, 
ožkos turėjo turėti 
kad ožka tu laiszkeliu ir 
ėda, ba butu per brangus mais 
tas, o kad ji ne

ne

bet del 
biiszkeli

ne

pagautu, tai 
ir del ožkos laiszko ne reiktu.

Kada Szmulkis teip mislino, 
pasidaro szviesu per Įauga isz 
namo, ba vartauninkas atsike-

J

jin parduos tai tada, galės pa- 
tinkamiau numirti.
praszymai buvo už nieką, ba 
kaip ant buomo kabojo tai jau 
buvo pastipus. Ir vela Szmu
lius pribėgo prie lango barsz- 
kino ir roke:

— Aj vai gelbek pone var- 
tauninke ba ponas esi kriksz-

var-
ba. jau asz 

kad jau jam ne gyva.
ponas būtum

Bet visi 
nieką,

le ir uždegė žvakia 
tos priežasties, 
labai garsai mislino, 
mokinosi dainuoti.

o tai isz 
kad Smulkis 

ožkao

I

203 West. 33-rd Street.
*

pa-
gvarancija, suteikiu

Brooklyn, N. Y.53 Hudson Ave.

‘Slaptybe Antgrabio” Preke »6C. W. It. Bociowiitl-Co

CUNARD LINIJA

Didelis Laivas SAX0NIA
Iszplauks 3O-ta Oktoberio, in

Plymouth - Cherbourg - Hamburgą

OZr

Sena užlieka atrasta.

go£3

prezidentuda

mes
Lexing- ar tikrai

RUMUNIJOS KARALIENE ATLANKĖ PARYŽIŲ.
ib-wi I HM (I n irt n fy Irti

į

1 ‘4

Juso mieste ar apelinkeje randasi Agentas.

Kongreso kambariuosia ne- 
senei likos atrasta sena užlieka

Pinigus siuncžhi Žeminusiu kursu, greitai 
rodąs grįžtantiems in

ne
asz

,IN. LIETUVA, Per Freita, dideli ir maži pakai iszsiusti 
per Lietuviu Persiuntimo Agbntura. Buszykile ant adreso:
THE LITHUANIAN MARINE FORWARDING CO. 

New York, N. Y.

Apysaka isz gyvenimo Francuzu 
2N7 puslapiu.

■f

3

buvo
Yra tai stovykla del

■
Apdovanota už puikiauses 

kojeles.

Pinigu Siuntimo Agentūra ,cnka"’“„Rr<l‘'a _____—°------------------------------------ — pagelba yra reikalinga visuose ap- 
flkrlczluosc, kur buvo Inslbriove lenkai ir labai nualino gyventojus.

ir su
Lietuva, parūpinu pasus, laivakortes, padarau 

visokius dokumentus, sutelkiu rodąs kaip parsikviesti gimines isz 
Lietuvos. Pinigus siuskite pacztos money orderiu ir indekite 2 centu 
stainpa atsakymui ir adresuokite:

P. Mikolainis,

>

j*

Paryžiuje, bet ir ant kariszku lauku Lorano, -J

SO

Ana diena atlankė Paryžių 
apvedžiojo generolas Petain po svarbiausias vietas . . . — • iH • 1 i i “w

karaliene Rumunijos kuria, 
ne tik

vi

i

■
v-

ezionis ne žydas! A j pone 
tauninke, gevalt!
misi i j<‘, 
Geriau kad 
gyvas, pone vartauninke
misiiju kad ponas jau senas, o 
jis turi da tiktai tris metus, 
ant savo amžio, jam per anksti 
smerti! Kaip ponas ne atidary 
si, tai kad ir ponas kaip tas

tris

Tąi Szmulius tuojaus priri-
e- ka! ()j atidaryk ponas mažamszo ožka [irie buomo, kad 

nubėgtu ir inejo in narna 
mokėti už ožka, už tai ba 
žam perminė koki akmeni ar
ba padare skyle ant plauto.

Stružas paėmė piningus, da
vė Szmului laiszkeli ir pakele 
buomą augsztyn, kad praleisti 
Szmnliu su ožka. Szmulius ant 
to nesuprato, paėmė laiszkeli 
ir iszejo.

Bet kada atėjo pas buomą ir

ne- 
už-

nui-
jam Ims galima nugelbeti, jog 
tai pono laime pone vartaunin
ko ba kaip jis ne bus gyvas tai 
ponas jam bus užmokėti, bu 
ponas jam padarei smerti.

Tuom kart
atidarė duris Szmulius tuojaus 
ejna in siūba ir mislinu ma
žam gaus acto, bet aj vaj! var
tauninkas perpykias ant žydo 
riksmo iszbego su stora lazda

; Szmu- 
io pecziu su tokiu prispaudi

mu, kad net Szmulkius

vartauninkas

sargais
kaip

. motinos, paleisti ant ulyczios
ki- ir butu

Lietuvei vra
dorybes. —

vaikai be
prigulėdamas 
nenorėjo 1’. be jokios priežuros. m

karezema, vienok kiti apspyto 
jin ir kalbėjo:

— Ne szi ne ta, 
tu ant vežimo sėdėsi! — 
nesni in rankas o senesni m 
veidus bueziavo. — Juk ariel
kos negersi, yra 
valandėlė užtruksime.

Na ir sugundė Mikola ir in- 
traukc in karezema. Nes... 
slenksti peržengi', sudrėbėjo.... 
pabalo kaip drobe,

ir puolė be žado ant

ejti

na ar-gi
Jau-

rankas

alus tiktai

vos

akis per-

baime,

namon.v za-

Nes ant to 
nelaime Mikolo.

kuri

verte.... 
žemes.

Visus apėmė baisi 
pagriebė apmirusi ir pasodiniu 
ant vežimo nuveže
Tris dienas gulėjo suvis be 
do — nežinodamas, kas apie 
jin dedasi ir karszcziu apimtas 
ka toki murmėjo, 
nepasibaigė
Taje paezia diena, kada apsir
go, puolė jam karvę, o ant ry
tojaus pervažiavo ant ulyczios 
mergiukių dvieju metu, 
bovijosi smiltyse sd kitais vai
kais ir tai teip - nelaimingai, 
jog ilgai duravo kol pasveiko. 
Mikola net in nedelia laiko 
vos atgavo pajiegas. Suprato 
kaimynai bausmių Dievo, ku
rios Mikola duty re o ir jojo 
cielas namas už sulaužyta pri
siega — o ir pats Mikola pri- 
pažno teisingyste Dievo. Jeigu 
ne but karezemos slenksczio 
peržengiąs, ne butu tosios

but karezemos 
ne butu 

bausmes datyrias.
Jeigu katrie prižadai priesz 

Dievu 
turite prisiega dalaikyti 
tai yra dideliu grieku, 
prisiega sulaužo.

kokiame dalyke, tai 
nes 

jeigu

E,

y

nog gėrimo, o

ka ežia daug posmuot 
apie tai, juk kad ne Lietuvei, 

Dingtų sūdai, dingtų žydai, 
Dingtų bravorai ir storpilviai 

Kožnas grąžei iszrodytu, 
Pas kožna piningai skambėtu 

Valkelei apszvieta turėtu,
Ant karu in svietą ne plesz- 

ketn.
Beda vyruezei, jog mes vis

ką pradedame,
ir parapijos tvoreme užsipylia 
akis ir tai karezemosia.
Lietuvei retai užsistanavije, 
Ir be butelio treinu neva

žinėje, 
Turi būti linksmas visados, 
Ba be gorimo ne turi drąsos.

Gert žinoma galima, nes ge- 
žmogui reikalingas,rimas yra•/

bet ne girtavimas.
Teip broly oze i. 

szviestas niekados ne bus kiau 
le; žmogus girtas 
sveikos rodos.

Laikas jau susiprasti’ ir ap- 
simalszyti, bet kaip rodos ti|i 
da nemažai vandens in 
inbegs pakol to sulauksime.

Žmogns ap-

nepaklauso

Palauk da.

mares

— Tas dėjosi lauke Buhal
teris paszauke in bunkeri: — 
Mister bos, kasijeris
ir paėmė su savim 20 tukstan- 
cziu doleriu!

— Bunkeris:—
jaus ant palicijos!

— Buhalteris:— Jis paėmė 
su savim ir pono bunkerio pa
ežiu !

pabego

Begk tuo-

O, tai neBunkeris:—
Nereike palicijai apie 

’tai daneszti.
begk.

norėjo atriszti ožka, — vai! — kurin pradėjo dėti ant
žiuri — aplink —nę yra ožkos! 

Szmulkis apimtas baime, be- par-
go adgal pas stru’ža rėkdamas: virtęs ant žemes pradėjo rėkti.

A j vai! Mano ožka pra-

... _ j/ Pone var
pomis' luiT man pa-

puolė! Padaviau iia pririszti 
o dabai’ jos ne yra,* 
tauninke, [
sistorot mano ožka' ba asz ežia 
už jam užmokėjau^ A j vai, 
ant mano ožka! f

V arta u n i n k a s kalba;

S
K, A j vai

— Kas man galvoj su tavo 
ožka? Kad prapuldei tai sau 
jia. ir susijieszkok!

Tuom lai k nuleido buomą

— A j vai, 
A j vai, a j vai

paliauk ponas! 
asz jau mirsztu, 

ir mirsztu drauge su savo ož
ka. GoValt, $evHlt, asz jau es
mių nelaimingas ir mano szei- 
rnyna nelaimnga! Razbainin- 
<as! pirma ūžmūsze mano ož- 
ca, dabar užmusza tęva, aj vai, 
aj vai, tęva mano szeimynos! 
Jau kapores, jau asz ne gyvas! 
Gevalt, givalt! Ny kam ponas 
musza in smerti ne gyva žmo- 

! Razbai- 
ninkas! Pleszikas! A j vai 
valt, jau mane užmusze!

Tame laike kada teip Szmu- 
ius roke, paėmė vartauninkas 

už sprando ir iszmete isz prie- 
menios in lauka teip, kad 
augsztyn kojom užtelegrafa- 
vojo.

Szmulius da 
ant žemes rėkdamas,

J

ir pasako Szmuliui, kad iszej- gUj Aj vai, aivai!
tu lauk ir jeigu ne kiaušis tai 
iszmes per duris, 
g°.

Bet Szmulkis ne ėjo tik 
ke.

ba nori mie-

re-

N y juk asz ant jam

— Asz jus padarysiu ap
skusti, jeigu jus man neduosi
te mano ožka, arba penkiolika 
makiu.
turu penkis markius uždirbti.

Bet vartauninkas nedavė ne 
ožkos ne piningu, tiktai paėmė 
revolveri ir pagrūmojo 

nuszaus, o 
kad Szmulius negali klausyti 
balso szuvio per tai tuojaus 
iszbego, o vartauninkas užda
re duris.

Szmulius vela ejna in ta vie
ta, kur buvo pririszta ožka 
pas buomą katras jau buvo nu
leistas ir mato savo ožka, pri
riszta prie buomo, bet jau gu- 
linczia ant žemes.

Tuom kart sau pamisimo, 
kad buvo kvailas tai jos pir
mai nemato dabar nusidžiaugė

ir
Szmuliui, kad jin

ir kumsztelejo ožfcai in paszo- ---   „. .r 
PREZIDENTAS WILS0NAS SU PACZIA PASIVAŽINEJA PO MIESTĄ.

gales
Bet

ilgai gulėjo 
bet ant 

galo paėmė ne gyva ožka ant 
pecziu ir nuėjo namo, ejdamas 
da save linksmino, kad 
parduoti mesa ir skūra.
apie tai savo Sorei nieko ne
sakė, tiktai sake kad pirko ne 
gyva ožka, ba jeigu butu teisy
be pasakęs tai butu daugybe in 
skūra gavės nuo savo Sores ne 
kaip nuo vartauninko.

kada
Adams.
parašomi ir skrybėlių ant ku
rios užkabindavo savo skrybė
lės ir pa rasomis. Toji stovykla 
likos pado vanota del kongros- 
mono Williamo Page, 
ton, Ky.

*

Pana Consuela Furman isį 
New Yorko a pini ko 500 dolei 
riu dovanu už turėjimą puL 
kiaušiu kojelių visam mieste^ 
Tuju kojų mažai yra matoma 
per tai mes negalime ižduoti 
savo nusprendimą 
yra gražios ar ne.
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Vietoje autoniobiliuril pasivnžinet kaip tai darydavo priesz liga, tai prezidęptas Wil 
* • * 1 « A a . * m a . • •sonas su paežiu pravažiavo per miestą scnoviszkojo karietoje kaip tai ant szio paveiksloM V •

ŲftdtlttOOd Ir

r

Visi tiipm ręgojimu nusistebėjo, nęą.ąe .^UUO|( idant prezidentas važinėtu po mies-matomo.
ta karietoje trdūkta per pora tirkliu.

Generolo Wrangelio sūnūs.
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Sūnūs generolo Wravngelio,
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kuris plaka 'SibėVijoj bolszevi- > 
kus. Sūnelis niekados noap- 
leidže savo tęva norints rastų
si didžUuBįuosia muszįosia.
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Esi u po

Parduodu laivakortes

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente, 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano baukoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą,
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szykito apie kainas o gausite 
teisinga atsakiina. Adresavokite:

V. Lapinskas
j 601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

-----------------------------------------  ant savo žemes isz ko turėtu

Žinios Vietines
pripuola dar-— Panedelij 

bininku diena — Labor Dav.
— Vaikuczei prie mokslo 

sugryž u ta rni n ke.
— Ar jau moterėles užsire- 

gistravojo kaipo ukeses szio 
'sklypo su tiesoms balsavimo. 
iSziur, kad turės mokėti taksas 
teip kaip ir vyrai.

gi st ra vojo kaipo u kosės SZIO

Budai vi
sos balsavimo vietos bus 
keltos isz salimui.

per-

— Mahanojuj didelis što
kas namu, vietos jau nesiranda 
ant statymo nauju o kaip 

['randasi kokis lotas, 
[; ninkas ne stato, nes 
Į inaterijolns per brangus. 
Į'riausia butu idant 
1 kompanijos pastatytu

i kur 
bet locni- 

statvmo 
G e-

migliuos
mimus

A

' UNION i 
^NATIONAL. 
L BANK j 
K MAHANOY, J 
kLsCluJfl

BANK
mahaHoy,

Capitol Stock |12r>,0O0.M 
Supina Jt Profits S46OJW0.M

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose. nepaisant ar atnoszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus tnrlL 
tumct reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Dankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mla 9 ryto lig 12 vai.

H BALI,, rrezldentaa
F. J. NOONAN. Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, KasleriUM.
R. T. EDWARDS. Vlce.Kas.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKA LAUCK AS.

801 E. Pine St. Mfthauoy City, Pa.

| DAKTARAS W. BURKE !
J LIETUVIS ;
? 418 W. Market St. Pottsville <

Su visoms ilgoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda Imi ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. G Iki 8 vakare. i

Telefonai, Bell - Kensington 531C 
Keystone, - East €720

Dr. E. G. KLIMAS.
PK11SIKEI.E IN NAUJA VIETA

Priėmimo valandas:
Ilki 10 vai. ryto. C - 8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Avo.
PHILADELPHIA, PA. , o «■ — —> o —1 — — ■ ■■■ ii ■ — • • •

Naujas Lletuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

j Daktaras Juozas J. AustrąJ LIETUVIS
$ Buyusls Daktaras Karlumeneje.
$ GYDO VISOKIAS LIGAS i

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 Ug 2 popiet. G lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balberlu szapas. A 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szoin. Teipgi Isztnokiname /Ą 
vyrus ir merginas balbc- 
riautl. Neužrnirszklte nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 Penu Avė. Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GHAIIOIiIL'3.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
ORABORIUS ’MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunns numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus dei 
laldotuviu, krlksztlnlu, veselllju, pasl 
važinėjimo ir tt Krausto dalgtus Ir tt 
520 W. Centre SL Mahanoy City. Pa

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

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

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MATTANBV HTTV VA
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Miss Rexall leidže savo iszmokyta karveli
isz Missouri in St. Louis su kitais karveleis. 
greicziau, tasai aplaikys dovana.

•W:-

IMT f MMAti ->NAd

kuris iszloks4

Katras atlėks

PAJIESZKAU DARBA.
ar groscrnca

esmių spė
tu r i u 

lrž-

Prie buczernes 
arba jeigu kur reikalinga ma- 
nažieris (vedėjas) 
cialistas mėsos biznije, 
patyrimą daugelio metu,
tikrinu pasekmingai vesti biz
ni, arba jeigu kas norėtu 
ezorska bizni parandavoti. At- 
sisza.ukite ant adreso:

Jos. Raibick
11 W. Ogden St., 

Girardville, Pa.

ba

(S. 3.)

ANT PARDAVIMO.
Goran bizna vau namas po No. 21 ir 23 
W. Centre St. Mahanoy City. Galite 
atsiszankti ant vietos arba in "Saules” 
ofisą. (Sep. 30

. ........................... 'Hi

Jau žino.
MM

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Sztorninkas in 
priymta vaikina in 
klerkai:— Ar jau tau Juozas 
bukilKU’is sake, ka turi daryti ?

Vaikinas:— Teip, , sake
mister bos.— 
j°tf

priy

Teip,

naujai 
page! ba

Jis num pasakė, 
• ; kaip pamatysiu misteri bt 
fitcjuanti, tai kad jin i 
pal)U<lhitau.

(» 
tuojaus |

SKAITYKITE “SAULE”

Ka tik Iszėjo Isz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos su žodžiais del Plano

“Gana Broliai Mums Miegoti* duetas.
“Kas man darbo* duetas.
“0 Lietuva N u myk" 1a* duetas.
“.Sudiev, Gimtino* solo.
"Lniszkns pas Teveli* solo.

Preke po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
' 315 S. West SL Shenandoah. Pa.

<

I

nauda 
! žmonim.

— Sziadien visi geidže būti 
jaunais, bet nežino tosios slap
tybes kokiu budu žmogus gali 
iszrodyti daug jaunesniu. Sztai 
artistas Ancereviczius,
isz musu tautiecziu geriausiu 
barberiu, žmogų teip padabins, 
jog isztikruju galima jam pri
pažinti už tai medali, 
te pas jin,
site, jog tai teisybe.

— Badai palaidoto kareivio 
iszkast i, 

nes gymines ne yra tvirtais ar
tai t ikrai jojo kūnas ar ne.

ir palengvintu dau <r r>

vienas

Nuejki- 
o patys persitikrin-

Lucvko kuna ketina *

Mainieriu
Susirinkimas

Atsibus visuomeniszkas didelis 
susirinkimas West End Darže 
sziandien (Ketverge) 2 d. Sep- 
temberio, 1:30 vai. popiet. Vi
si unistai privalo atejti. 
paliepima.

General Mine Committee.

Per

SHENANDOAH, PA.

12 metu senumoKazvs
i Kazimierio Gabolio, 

Inukryto nog automobiliaus aid 
kurio buvo

sūnelis

užsikabinės ir 
skausmingai sužeistas.

— Juozas Amatonis, fajer- 
monas prie Home bravoro, 
kos baise i
ezvstino maszina su
Liepsna apėmė jojo visa kuna. 
bet nepaliovė kovoti su liepsna 
pakol neužgesino.

11- 
apdegintas kada 

gazolinu.

Donora, Pa.—

Szvento Dominiko
Velio-

19
Velionis pri-

f Juozapas 
Petrukas mirė Augusto 14 die
na. Palaidotas Aug. 17 d. 
1920 mete su bažnyczios parej- 
gomis ant
Kapiniu, Donorą, Pa.
uis buvo atvažiavęs in Ameri
ka 1895 mete iszgyvenes 
metu Donoroj.
gulėjo prie dvieju draugyscziu
prie L. U. Klubo ir prie S. L. A. 

Velionio Lietuvos adresas 
Kauno lipdybos.
Raseinių Apskriczio 
Viduklis parapijos 
Trupinėliu kaimo.
Gimines ar pažinstami norė

tu platesniu
ant szito antraszo:
Leskis, P. O. Box 515 Donorą 
Pa.

ž i n i u kreipkitės 
Jokūbas

GERI PUIKINEI ART SHOP SZTORE

Del Iszsluvinejlmo Szlebes, Padusz- 
kaltes, Stakes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvletku.

JENNIE REF0WICH,
129 W. Centre St.» Mahanoy City, Pa.

nesitikėjo jog jam padarys 
TIEK SMAGUMO.

Shmczlu Bzlrdlnga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra "TukBtan- 
lls Ir Viena Naktų*. Da tokiu latorlju 
ne esmių girdėjas Ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink
smina diena Ir naktį. Kada paeinu laz 
darbo tai tuojaus griebiuoa už knygoa, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
"Saules*. Vėlinu kožnam jlaja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba, Bva____** * — - -------

“VAIKELIO JĖZAUS
Gailestingųjų Asmenų 

Draugijos atstovas.

9 >

Juozas ...

Jonas Szeskautskas isz Kauno 
surinko auku St. Clair, Pa.

20 Augusto.
Kun. J. Rasztutis............$2.50
K ra Ii kas
Stebiugis Stanisl..............
Radzeviezia Jonas..........
Gaurvs Kazimieras ........
Grabauskas Mikolas .... 
Baliui i s Vincas ..............
Sienaszka Mikolas..........
Vaidvilaviczia Joną .... 
Ūdra Ignacas ..................
Jakaitis Antanas ............
Mockaitiene Ona ............
Kupstiene Antanina .... 
Kazlauskas Jonas ..........
Kazlauskas Antanas .... 
Matuseviczius Andrius .. 
Kundrotas .Jonas ............
Gadžiukinas Jonas ........
Malinauskas Stanislovas 
Szmulkszt vs Tarnas.........

Isz viso ...

KVITU Knygele

1.00
50
50
50 

1.00
50
50 

1.00 
1.00 
1.00

50
50
50
50
50
50
50 

1.00
50

. . . . $15.50

Draugystėms del 
iszmokejhno pinigu ligonia- 
ma ----- 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
K ašie r lauš 
susirinkimu

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

nog sudėtu pinigu ant
60c.

Tai rots bedievis.
Vienas isz “ 

k ('s pursztikavo:
— Po szimts perkūnu tuo

jaus sau g
— Ar-gi tu 

pasidaryti'!
— Tai-gi, bijau 

nežinau

kalmuku > y :mpy-

ala. pasidarytam 
no bijei smcrti

ba tikrai 
kaip bus numirus.

Atsargus.
Slidžia:— Ponas tikrai žinai 

jog davei sgnala, priesz suva- 
žinejent ta žmogų?

Kaltininkas
(omobiliaus

Tikrai ponas
visada

J savininkas nu
vežimo be ark- 

sudžiau! 
signalą

liu.)
Asz
kaip žmogų suvažiuoju.

duodu

DIDELIS BALIUS!
Parengė Szv. Jurgio draugyste 
4-ta d. Rugsėjo 
Hall, Tamaqua, Pa.
tai pirmos klasos. hižanga vy
rams 50c. uAloterim8 25c. Vi
sus szirdin^ai kviecziamo atsi- 

Komitetas.

ant Liberty
Muzikan-

Moterims

lank v t.

NAUJAS ISZĮIADIMAS PLAUKAMS.
Dokavoje % milijono žmonių oi 

pulkus plaukus, o teip-gi sulaiko puo
limą plauku |a|>ai trumpam laiko, lt 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kijonis tautoms.
kito pas:

Informacijas dykai 
Raszy* 

Drtl. llrnndzaN CosmetlcM, 
NIr. W. Brooklyn, N. T.

i

PARSIDUODA.
Du automobile i, 
land, kitašf Kordas, Abudu ge
ri del pnsivažincjimo. 
duos pigiai nes
žiuoju in Lietuva.

Geo. Nevulis
202 Jefferson St. Newark, N. J.

vienas Over-

Parsi-
va-neužilgio

(S. 3)

PARSIDUODA FARMA.
Galima pirkti su80 akieriu.

gyvuliais ir maszinoms. Parsi
duos pigiai.
adreso:

I. Thompson.
Custer, Mieli.

Atsiszaukitc ant 
(S. 3)

R. 1

ANT PARDAVIMO.

Didele stuba ant trijų lotu po 
No. 428 E. Elm St. Tamaqua, 

parsiduos pigiai, 
loto sztobelis.
atsiszankt pas: (Sp. 10.)

Jurgis Marl inkų
428 E. Elm St.

Pa.

NAMINE MOKYKLA!
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pageltos mo
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose #12.2& 

Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal
bose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose $2.00 

ŽODYNAS Lietu viškai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A Lalis. 
Abi dali sudėta vienon kny
gom Y ra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbą. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap
darai, brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruoti.
Kaina ... $10.00

. i . . '* • b
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Gale 
Norintis pirkt

Tamaqua

STASYS JUODSNUKIS
1.1 ETŲ VISZKAS K1U AUCZIUS 

Siuva visoklUH siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sompellu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgl taiso, iszvalo ir 
iszproslna vyru Ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.
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Siųsdami pinigus adresuokite šitaip:
S. P. TANIS & CO.,

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

Sjzia sanvaite galite [pirkti už
t

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.
l.įĮBhi i ——IMI, nwai I|I <1 .HMįi i h <► —* ■ IRI

t

l
T 
t ♦>

20 procentą pigiau

y

Daugybe Žmonių Pennsylvanijoje 
Nori But PertilSrinti

kad j u pinigai yra saugioj vietoj.
Jie juos uždirbo dirbdami savo rankomis—ir protu.

Tie žmonis visada yra pasirengia naudotis isz progos kur pinigas 
darytu jiems pinigą. :: :: :: ::

Jie greit susipranta kad pinigas investytas in pramone kuri pri
stato medega NAUDOJAMA kiekviena diena, turi ATSAKANTI 
SAUGUMĄ. :: :: :: ::

Nesiranda svarbesnes pramones kuri pristatytu teip svarbios 
medegos; kaip tai szviesa, jeigu del geležinkeliu ir del kitu dirbtuvių.

Todėl YRA JUMIS proga indeti pinigą in szita pramone, kur jusu 
pinigas darys JUMIS pinigą. • • • •

TA GALITE SZIANDIEN PADARYTI! • •

Kožnas kuris taupina pinigą, arba kuris gali sutaupinti keletą 
doleriu, tai gali pirkti szerius CUMULATIVE PREFERRED STOCK 
PENNSYLANIA POWER & LIGHT KOMPANIJOS. • •

Perkant už dabartine preke atnesza jumis daugiaus kaip 7^2
Procentą. :: :: :: ::

J 1 z ,A-, ■ . |
• •

H

Klauskite bile koki darbininką szios kompanijos arba bile kokiam ofise.

Pennsylvania Power
Arba prisiuskite žeminus padėta kuponą, -r

Pennsylvania 
Power & Light Company

•k
rf.

,i J i •

i!

Investment Department

8-th and Hamilton Streets

Allentown, Pa.
. «

*

& Light Co.
INFORMATION COUPON 

(Without Obligation) ’ I

Pennsylvania Power & Light Co.
Please send ne (1) 8 page illus

trated booklet “The Story of an 
Opportunity at Home”, (2) More 
Information about your Cumula
tive Preferred Stock, (3) Details 
of Partial Payment Plan.

Name

Address
o

❖
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Rasite pilna pasirinkimą musu sztore. 
? PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be

% % 
51 v

£ virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi S
ir padirbti pagal naujausia mada.

X

i
X GUINAN Malis noy City, Shenandoah, MtCarmel

!

VYRU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
32 metus invairias Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, invairias Ilgas 
paoinanczias nuo neczystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kal ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

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

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 p&gelbot > 

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 tautiecsiai 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 jaucziates 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 pagelbsti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

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

D. M..Graham, Pres.
J. H. Garrahan, Attorney

D. F. Guinan, Treat.
A. Danuevvica M. Gavula

I




