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ISZ AMERIKOS
Laimingi ligoniai, aplaikys ge

ro aluezio kiek norės.
Washington, D. C. — Valdže 

davė paliepime, jog 
galės užraszineti 

k

daktarai 
ligoniams 

galono 
tankoi, tai tio-

i i 1 >

geropo pustreczio 
alaus, bet kaip
sos neparodo, ar karta ant die
nos ar daugiau. rFas pats 
vynu — dvi kvortas ant vieno 
recepto.

Dabar prieteliai ir draugai 
daugiau atlankines

su

ligoniusdaugiau atlankines “ligonius” 
ne kaip seniau, nes žinos, jog 
]>as ligoni bus pavieszinlu geru 
alueziu.

O gal prohibieijos pusgalvei 
susiprato, jog jaigu tolinus 
leip bus, tai Ameriko gyvento
jai iszmirs nuo munszaines.

Žinoma, gero aluezio kitaip 
negalema bus aplaikytį, kaip 
tik ant daktaro recepto, bet at
siras ir ant to kriukis. ..
Tik antras procentas munszai- 

nes tinkamas gert.
Washington, 1). C. — 

Doran, vyriauses komikas val
džios atrado, buk visa munszai 
ne arba arielka ir kiti sziandie- 
niniai svaiginanti gariniai yra 
netinkami gerti nes yra trueiz- 
nos, o tik antras procentas t uju 
“sztopu“ yra tinkami ant gė
rimo. Doranas iszt iri nėjo, buk 
daugelis žmonių mirszta 
užtnicintu viduriu 
siu žarnų nuo tuju trucinan- 
cziųj^e/iAUtbi. .

Rado sukapota moteria.
New York. — Palicije sura

do puse stuobrio nežinomos 
moteres vandenije artimoje 
Queens 
land.

Kūnas likos 
klijonka, o galvoje turėjo gana 
dydelia skylia.

Buvo priversta apsivesti prie 
kapo arba būti palaidota 

gyva.
Chicago. — Sylvia B rad us 

Christ 16 motu amžiaus patogi 
mergaite turėjo nepaprasta at
sitikima ir vinezevonia ir da
bar meldže sūdo idant jaja ats
kirtu nuo tojo priverstino ap- 
siviravimo.

M iss Christ sako, buk 14 Ju- 
lajaus, josios pažinstamas 
Tamoszius Christ, iszveže jaja 
in parka, po tam . nuvožė jaja 
ant Elmwood kapiniu. Nuveda 
jaja prie naujoi iszkasto kapo 

privorte jaja 
(‘S, o 

tai jaja in
gy v a užkas.
Sylvia pri- 

nuvažia vo

ir su revolvojiu 
prisiegt, jog už jin isztękc 
jaigu to nepadarys, f ’ ’ 
stums in kapa ir 
Persigandus labai 

ir tuojaus
slidžia Pomeroy, kur juo

sius suriszo mazgu moterystes. 
Po szliubui mergina 
namon ir užveda teisina 
persiskyrimo. Jauniki 
kalėjimo.

žadejo 
pas

pabėgo 
ant 

uždare

vra tinkami

J. M.

nuo 
ir iždegu-

stuobrio 
vandenije 
Bulovąrdo, Lon (r Js-

suviniotas in

žudinstaToji 
yra panaszi in garsinga žadins
ią (luldensuppe, apie kuria 
tiek raszyta dvideszimts penki 
metai adgal. Motera gal turėjo 
apie 25 metus amžiaus, buvo 
gana patogi ir galėjo rastis

5 metus amžiaus, 
ir galėjo 

vandenije apie szeszes dienas. 
Visas jnilicijos sztabas jeszko 
žudintojaus.

Z

Tris banditai apvogė paczta 
ant $1,000,000.

New York. — Tris banditai 
automobiliu
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Isz Lietuvos
X ------

Graikai bėga isz Nikomedijos nuo Turku.

Bijodami kruvinos skardines nuo Turku visi gyventojai

Gucziunai gerai apdegė. — 
Samogonka gyvuoja.

Gucziunai, Kamajų vai. Ro- 
kiszkio aps. Musu kaimas 
priesz kara buvo gražus, turė
jo daug medžiu. Karui užėjus, 
musu kaime apsistojo frontas, 
ir viskas tapo sudeginta: liko 
tik trobų žymes. Sudego taip 
pat ir liaudies rpokykla, kuria 
priesz pat kara pastate. Perei
tais metais kaimas iszsiąkirsto 
vienkiemiais, ir dabar ūkinin
kai jau pradėjo trobas statytis. 
Nors daug nnkentėjo nuo karo, 

susirunine mokyklos

W. I). BOCZKOWKKI, Preu. & Mfr▼T • w nnni, ■ irn. i
F. W. IIOCZKOW8KI, Elttor METAS

Ženkliva Kiniete pribuha in

Tėvas nužudė pabėgusia duk- 
relia ir pats save.

Canton, 111. — Baisei 
kės ant savo jienkiolikos metu
dukreles Rozalijos, buk ji ji pa-

Mileliczu 37

supy

bogo su Mikolu 
metu, kad jiems nedave paveli- 
nimo apsivesti,

pagavės pabe- 
ant smert po

J 
gfaikiszko miesto Nikomedijos apleido aut 
kurie, pabėgėlius iszveže in saugesniu vieta, 
matome susirinkusius pabėgėlius pristovoje 
juosius ižgabent isz miesto. Nikomedia yra sostaple Bithyni- 
os, kuri guli 56 miles nuo Konstantinopoliaus. Toje aplinkinė
je atsibuvineja kruvini musziai terp Graiįcit ir Turku, i

graikiszku laivu 
Ant paveikslo 

1 la u kenti idant

uli 56 miles nuo Konstantinopoliaus. Toje aplinkine-

bet visi i 
steigimu. Sodžius gajui didelis, 
o I 
dvieju kilometru nėra mokyk
los. Skirstant vienkiemiais, 
mokyklai palikta dvi deszimti- 
ni žemes.

Tebegyvuoja 
samogonka.” 

apylinkes iszdyke- 
ir leidžia

apylinkėje arcžiau kaip už

ežia dar
Dažnai pars i-

li

*

Amerika.

*

V. <■ '■
i
I

y

pati daktaro

ti

Madame Koo
Wellingtono Koo, kuris buvo

nes likos baisei su-, 
savo vaisku ir da-

„ ■ - — ■■ . 'L —............. ......

Buvusis Austrijos ciesoris no
rėjo nusižudyt. — Randasi 

po aresztu.
Budapeszt, Vengrai. — Ne

pasiseko buvusiam ciesoriui 
Austrijos, Karoliui, užymti 
Vengrus ir atnaujint savo ką
rą lysta,
pliektas su 
bar randasi po aresztu Bene
diktinu kliosztorije prie Fla
tten ežero.

Karolius norėjo atimti sau 
gyvastį het jojo vokiszka pa- 
•cziule Zita jam užbėgo papil
dyti savžudinsta.

Badai keli aficieriai ir gene
rolai atome sau gyvasti po 
musziui kuriame žuvo arti tris 
tukstanezoi kareiviu.

Nepasiseko antras užmani- 
mas Karoliaus atimti savo ka-
ralvsta.

Už biskio butu palaidota gyva, 
bet in laika atgijo.

Schwitz, Szvaicarije. — Jau
na motore Una Oberstein sirgo 
nuo kokio tai laiko ant nervui 
ir ana diena mirė. Lupos buvo . 
ižbale, veidas kaip numirėlio, 
kūnas szaltas ir sustingtas, žo* 
džiu visi apsireiszkimai paro
de mirti.Indejo nebaszninke in 
graba, atėjo diena laidotuvių 
ir pardėjo giedot gailės gies- 

už duszia numirusios.
Staigai susįrinkusieje ir grabo- 
rius užteinino kelis laszps pra-. 
kaito ir drebejima veido, ant< 
galo nebaszninkc sudejavo, kę- 
li kaiminal4 Tmbeg#pasza^ktC! 
daktara, kuris po kokiam lai
kui atgaivino moterie.

4 4

gabena isz
liti bravorus ir leutzia pa
krūmėse. uvo insisteiges ir-szio 
sodžiaus jaunimas bravorą, 
bot vietos
Laikraszczius ir knygas maža 
kas skaito. ,

. H t ’•
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Ergelei su* parapineis :reika-
% lais.

Žem Kalvarija. Pas rihiš
sipyko bažnyczios 

valdipinkai.
J

ISZ ROSIJOSMoterele male su liežuviu per
14 valandų be paliovos.

Berkeley, Calif. — Mrs. Ha- 
rriet Brown, yra apszaukta 
kaipo geriause malike liežuvio 
visoi Kalifornijoi, pagal pripa
žinimą josios vyro ir visu kai-

Be jokios priežasties 
pradėjo szunc pote

rius antra valanda nakti ir ne* porto. Valdžia pasilaikys mo
kėt virtos valandos

jauni mas bravorą 
szauliai panaikino.

Soviatu valdže pavėlino vela 
iszdifbineti arielka.

Maskva. — Paskelbia, kad 
vyrausioji ekonomine taryba 
nutarė leisti iszdirbineti Rusi
joje degtne,

kaipo delegatas 
nusiginklavimo po mesTamosziusapsivesti

nuszove
Eeltz, farmer is
gelia
tam paleido pats sau kulka in 
smegenis. likos

mynu.
Harrieta dalinai del eks-

sulaikė pacztini 
isz kurio paėmė arti milijoną 
doleriu isz paeztiuiu maiszu. 
Paczto inspektoriai yra tosios 
nuomones, jog tai buvo darbas, 
kaip tai sako “isz vidurio. 
Nekurie 
turėjo praneszti 
apie siuntimą pinigu, nes 
banditai gerai žinojo kada au- 

' toinobilins važiuos ir žinojo 
katram maisze pinigai randasi 
norints automobili ujo radosi 
arti dvideszimts pacztiniu mai- 
szu, kuriu visai nejudino.

Vėliausios žinios skelbia 
Įnik vagis gavo arti penkis mi
lijonus doleriu isz pacztinin 
maiszu.
Nenorėjo augyt svetimo kūdi
kio, aplaike persiskyrimą nuo 

pacziules. /
Superior, Wis. — Teodoras 

Nordstrom, aplaike persiskyri- 
•ma nuo savp paezios, o laike 
teismo iszsidave, buk jojo pati

sako “isz vidurio.” 
paczto darbininkai 

banditams 
siuntimą pinigu

r

Mikeli ozas 
aresztavotas.

Ilgo amžio žmonis.
Ottawa, Ill. — Robertas Bar

nabe, gynios czionais, užbaigė 
sziomis dienomis 106 metus, 

kožna diena 
farma du kart 

ant dienos — viso apie szeszes 
miles. Jojo motina gyveno 110 
metu, o sesuo turi sziadieu 94 
metus o brolis 96 metus.

Oakland, Calif. — Czion mi
re Utarninko ryta Marije Heit- 
maniene, paejnanti isz Vokieti
jos, turėdama suvirszum 104 
metus. Josios tėvas turėjo 112 
metu kaip mirė.
Pabėgo isz namu kad valgė i.ž- 

daug.
Philadelphia. — Norėdamas 

idant jojo dali aplaikytu jojo 
broliukai ir sesutes, 
na mažai uždirbdavo 
maitinimo savo dydeles 
myneles, 
mas Nelson pabėgo isz namu 
ir nusidavė su kitu draugu in 
New Yorka. Tenaitine palicija 
juosius suėmė, o kada juju už
klausė del ko pabėgo isz namu 
W i 11 i amu kas a tsa k e: 
apleidau mumis, 
valgiau, 
apleido mano motina

dienomis 
vaikszcziodamas 
aplinkui savo

nes moti- 
ant isz- 

szei- 
trilekos metu Willia-

pidi o ve lyg 
po pięt ‘ '

Vyras negalėdamas ilginus 
iszlaikyti pacziules klojojimo 
paszauke palicijanta kuris mo
terių uždare kalėjime, o kaip 
telegramas danesza,
rrieta badai da kalba ir visaip 

ant palieijos ir viso

nopoliu. Degtines dirbtuves 
bus greitai į

privatinėms
pasiulytos isznuo- 

į instai-

su- 
“szVentie- 
Klobonas 

kad kamendorius

paėmė isz sieratuku priglaudos 
kūdiki ant iszauginimo, o kada 
^Teodoras sugryžo nuo darbo, 
pasakė buk tai juju sūnelis. Isz 
pradžių Teodoras intiicejo pa- 
cziulei, bet po keliolika mene-, 
siu melagyste iszsidave ir su
prato, jog jin paeziule apgavo. 
Po aplaikimui persiskyrimo 
Nordstromiene sugražino kūdi
ki in priglauda, bet ir vyro ne
seko. _ _ _________ _

minister! um Washingtone, 
dabartės yra ministerium An
glijo!, pribus tomis dienomis 
in Amerika 
dalibauti
sedije. Madame Koo, yra labai 
mokyta motore, kalba angįisz* 
kai ir kitokioms europiszkoms 
kalboms gerai ir-rra užbaigus

ii • <i"i W *

*

skundžias
baisiai girtuokliaująs irniege- 
ra gyvenimą vedas, net jo gas- 
padine mėginąs gąsdint.

mokslą uniVeraitffo'
A V-T A * M*4******BV K-r >1 V -J** ▼ Wr" ,

Ii kaiminal nubėgi paszatiktę
mojimu 
goms.

Vodkos ir kitu svaigalu ne
buvo iszdirbaina Rusijoje nuo 

tai Ha- karo pradžios ir dabartiniu lai
ku svaiginaneziu gėrimu isz*-; 
emus Guzijos vyno, sunku Ru
sijoje gauti. Net alkoholiais 
medicinos tikslams irgi trūks
ta.
Badai paleis isz kalėjimu 150r 

000 politkiszku kalininku.
Ryga. — Tukstancziai poli- 

tikinu kaliniu galbūt bus pa- 
liuosuoti už keliu menesiu, ku

ku ris daugi Leninas pienuojąs pla- 
czia amnestija 
ko tu ru. metu 
vietų revoliucijos. Isz sovietu 
oficialiu i u 
ma,

" . Ka- 
mondorius su marszalgomis ir 
kitais

ISZ Visu SZALIU km atgaivino motena. ‘ 
Motore apsako buk girdėjo 

kalba ir verksmu gyminiu,' jau
te kaip jaja mazgojo ir indejo 
in graba, ir kentėjo baisei pnt . 
mislies, jog bus palaidota gy
va, norėjo pasijudyt bet nega
lėjo, jaute, jog gyva ir tuom 
paežiu laiku jaute, jog yra ne
gyva. Lyg paskutiniam laips
niui . buvo persigandus kada

brostvininkais skun
džia kleboną vyskupui, kad 
didžiųjų Kalvarijos 
aukas bažnyczios remontui ne
gerai suskaites. Klebonas da
vės skaityt bažnyczios komite
tui tik geležinius pinigus, ir tu 
suskaite 8 tukstanezius rub. o 
poperiniu visai • nedavęs, noiĄ 
visi mate kaip pluosztais nesze 
klebonijom Bažnycziai remon
tuot trūksta pingu. Klebonas 
praszo nuo deszimtiniu sudėt. 
Žmonse pyksta. Klebonas aisz- 
kinasi, kad tik 8 tuks. mb. su
rinkęs ir liepe neklausyt invai- 
riu naujai atsiradupiu kreiva- 
tiku atskalūnu. Mat, ir mar- 
szalgos liko kreivatikiais, kai

atlaidų
Ko-Vokietija.Jplovoje 

svieto.
Kūdikis pasislėpė po lapais, 
užmusztas per automobiliu.
Silver Creek, N. Y. — Keli 

vaikai siausdami ant uliezios, 
paguldo keturiu metu Ralpa 
Green, apdengė ji lapais ir pa
sislėpė nuo jojo. Tame atbėgo 
sunkus automobilius 
nematidamas 
žiavo per lapus po kureis gulė
jo kūdikis, 
ant vietos.
Cukrius po 5 centus svaras.
Philadelphia. . — Czionais 

daugelis kromu pradėjo parda- 
vinet cukriu po penkis centus 

Laike kares speku- 
lantai pardavinėjo švara cuk- 
riaus po 30 centu. — Uždirbo 
milijonus, bet dabar turės už 
tai nukentet.

Baisi viesulą padare bledes 
ant $1,000,000; keli žmonis 

žuvo.
Tampa, Flo. — Keli žmonis 

pražuvo o suvirszum milijoną 
doleriu bledes aplaike miestas, 
per dideliu viesulu kuri at
lankė pakraszczius mariu. Ar
ti 400 namai likos nuneszti per

Palmetto Beach j

J 

kūdikio, perva- isz priežasties 
sukaktuvių so-

sekantis

u z švara.

užmuszdamas ji

Mat asz 
ba už daug 

Mano tėvas nosenei 
.su vai

dais, o kad užezedyt kiek mais
to, ir kad daugiau aplaikytu 
mano sesutes ir broliukai, nu
tariau apleisti namus ir pasi- 
jeszkoti sau koki darbu idant 
prigialbet mano motineliai už
laikyti szeimyna. Palicije 
siuntė abudu namo.
Jaunas kunigas nužudytas ka

da apleido biskupo narna.
Lead, S. D. — Kataliku ku

nigas A. B. Belknap, prabasz- 
Į ežius Szv. Patriko bažnyczios, 
I likos iszszauktas nakties laiko 
pas ligoni pov nežinoma žmogų 
ir ant kelio nužudytas. Kada iszmetinejima 
ji žmonis surado tai turėjo ant 
save§ kamža. Del ko nužudė 
kunigą, tai lyg sziam laikui 
neisztirineta.

Toji žudinsta yra panaszi in 
nužudinima kun*K° Patriko 
Heslin isz Colma, v Calif., Au-

4 4

nu-

<1 s

vandeni prie 
kada po viesulai sukilo marios. 
Tampoje vanduo sieke lyg 
pirmo laipsnio namu.
Suymtas už iszmetima bolsze- 

. vikiszku plakatu.
Philadelphia. — Palicije 

aresztavojo czionais Andriu 
Paznora, 40 metu senumo, už 

po namus bol- 
szovikiszku plakatu, aplinkinė
je Gaul ir Cambria filicziu.
Jojo kiszeniuosia palicije rado 
surasza visu miestu aplinkinė
je Pottsvilles ir Szamoku, kur 
jisaį toipgi iszmetinejo tuosjus

guato 11, nes ir jisai likos isz- 
szauktas nakties laike ir nužu- 
dytas. | lizino.

plakatus. Tiojoi plakatai kla
bino žmonis ant susiorganiza- 
vojimo ir sunaikinimo kapita-• •

szaltiniu pranesza- 
kad dabar Rusijoje yra 

virsz 150,000 kaliniu.
Apipleszineja sugryžusius Lie

tuvius isz Ameriko.
Kaunas. — Rugsėjo 

sugrįžo isz Vilniaus 
vio ’ ’ 
išzbuves dvi savaiti. 
žoligovskininkai atome kėlės-1 važinėt pas ligonis ir k. cere* 
deszimts tukstaneziu auksinu moniju nepildo, kol davatkos 
ir 400 doleriu. Sugrįžęs p. Gc- j0 kelio nepataiso.' 
gužis, kaipo Amerikos pilietis, Jp suprask tu, žmogau, kas

29 d.
isz Vilniaus uKėlei- 

leidėjas p. J. Geružis, tep 
Grįžtant

labiau pradėjo indomautis Ųc- 
bonu. Sako, daug nepasitenki
nimo esu žmonose ir del per- 
nykszczio apskelbto klebono 
streiko. Valcziaus Taryba nu
tarė, kad klebonas turi lygiai 
su kitais pilioeziais taisyt ko* 
liūs. Klebonas tuomet atsisako

moniju nepildo, kol davatkos

gužis, kaipo Amerikos pilietis, 
pasiskundė Amerikos konsului l-sziame pasaulyje darosi.

Iszmintinga burtininke ir 
kvaila motere.

Loubock 
kiu tamsiu žmonių da randasi 
ant svieto parodo
atsitikimas: Alberta Kertlikie- 
ne, kuri gyveno dideliam nesu
tikime su savo vyru ir uosz- 
via, i 
rodos idant tame dalikia jiai 
prigialbetu. Burtininke ma
te (?) isz kaziru ir josios del
no, kad motere turi slaptinga 
jauniki kuris jaja labai myli, į 
su kuriuom apsives kada ne
teks savo vyro, 
jaja nuę vyro paliuosuoti. Mo
tere labai nudžiugo isz tokios 
naujienos ir melde burtininkes 
idant jiai tame prigialbetu, ant 
kq burtininke sutiko ir da pri
davė buk j i ji nuo savo uosz- 

apraganauta. Burti
ninke davė moteriai ilga siūlą 
ir su josios pagialba sumezgio- 
jo, priek tani 
szventyta” ingvaro szakni 
kuri nepriejnamoj vietoi turė
jo užkasti. Kada tojį szaknis 
sudžius,, tai ir josios vyras su
džius ir numirs o teipgi ir 
uoszve.

Motore labai

su savo
nuėjo pas burtininke ant žinojo, jog jaja uždarys grabe,

todėl bandys

ves yra

aplaike 
ingvaro

numirs

44 pro

tada suėmus visas pajėgas pa
sijudino, ir tas jaja ižgialbejo 
nuo baisios mirties.

Sziadieu motere yra sveika 
ir gyva. ;

Nesenei Vesolin, rFrancijoir 
daktaras norėjo is^tiripet apie 
mirti kokio tai žmogaus, kuris 
mirė nuo nepaprastos ligos. 
Kada ji perpjovė, nebasznib- 
kas adgijo, bet po keliu minu- 
tu vela numirė. *

Meksike kelios sanvaites.ad
gal, iszkasinejo tūla ląvona, 
kuri palaidojo ne ant tu kapi
niu, o kada atidarė jojo graba, 
rado nebaszninka apsivertusi 
ant szono, visa sudraskyta ir 
su sukandžiotais pirsztals, i Po 
užkasimui nebaszninkas adgi
jo, ir galima suprasti kokia jin 
baime apėmė, kada daaiprato, 
jog likos palaidotas gyvu.

Panasziu atsitikimu daug

4

>!l

■

I ^etuvoie kunigelei ir turi ne
mažai “klapato” su para

pijoms.
Užpalai, Utenos aps. Atsira- 

GedVininas” plan* I musu valscziujo — tai musu

daro atatinkamus žigino atga-, 
vimui lenku paimtu pinigu.

— Garlaiviu plaukiojimas. 
Nuo nigs. 24 d. garlaiyis “Pe
gasas” ir ________
kios Alytaus link szia.tvarka: klebonas. Nors jis nėra pa- 

, bet važinėja po 
valscziu ir renka kulius gur-

gasas

isz Kauno iszplauks sekmaUje-važinėja 
antradieniais ir kotvir- —— .

tadieniais 7 vai. ryto. Isz Aly- bo ^ogui dengt. Musu klobo- 
y ;^yiai 

ir kiti javai labai gerai užde
ra, 
trūksta, vienok, praszo pas bc- 
turezus jam padėti. Man ro
dos, kas tŲvi ir naudoja žeme, 
tas ir trobas turėtu prižiūrėt 
ir dengt. Reikėtų klebonus vi
sai atleisti nuo to vargo. Kam 
jiems žeme? Ar negeriau buto, 
kad ta žeme priklausytu vals-

niais antradieniais ir kotvir-

to tomis 
ryta.

____________ _____ ________ ___

pat dienomis 6 vai. žemos, ruį-

ir rodos nieko jam nc-
AKYVI TRUPINĖLIAI.

Praejta-meta Su vi Valst. 
iszkasta aukso už $51,186,900 
arba mažiau kaip deszimts mi
lijonu, doleriu mažiau* ne kaip! 
už praejta meta.

Augusto menesije iždirb-
ta ] 3,922,000 galonu gazoliso. 
Preke pakylo du centai ant ga
lono.

džiaugėsi vnv kvailas.

*

Kas isz tavo szloves

J

ežiams? Tuomet ir bažnyczin 
tarnaį (vargoninkai, zakristi
jonai ir k.) geriau hutu apru- 

| pinti ir vrtlsbziu pavargėliai 
i snszelnti.

nudžiugo, kad
neužilgio bus liuosa nuo savo atsitinka. visosia dalysią svie-
vyro ir uoszves ir gervalei da
vė burtininkei* 2500 markiu ii 
už 600 markiu skalbinių ir 
drabužiu. Laikas praėjo, o vy
ras kaip gyvas teip gyvas, o 
uoszviene du geriau jautėsi ne 
kaip priesz tai, ir no nemano 
mirti. Motoro neteko kantry
bes ir nusidavė ant palieijos 
su skundu.

Sudžo apvalnino burtininko 
nuo ėmimo skalbinių ir drapa
nų, nes jiai motore davė ger- 
valiai, bet pinigu neatėmė, nes 
burtininko buvo juos pralei
dus. Motoro suprato savo kvai
lybių, o. kada vyras dažinojo 
apie josios pageidimu ir noru 
atsikrutimo n\io jojo, inneszo 
skunda ant persiskyrimo. Da- 
•bar neiszniintinga motore ne
teko pinigu, motynos, vyro ir

I noalnona

to, o ypatingai ten,, kur numi
rėlius greitai palaidoja.

i •
Naujas būdas gydimo paikszu.

Lodžius. — Vietiniam žy- 
diszkam 
paikszai,

"‘J1
visiligonbutije, 

vyrai ir* ipoteren 
vaikszczioje -nuogi ir miega
ant lovų be jokiu szieniku tik
tai ant sprendžinu.
kis gydymas gali žmogui visai 
atimti protą!

Gal to-
-Ht -

Lekajus atnesza ponui Gai- 
dauckui gromata rankoja.

— Ne užmirszk kitu kartu 
visados atncszt ant tacos.

— Gerai szviesus pone.
Ponas: - O' dabar 

man ezebatus.
a - •

atneszk
J

'I

1

lt



I

SAULE

I

i

I

■l

-I

LI4W

(į

Ęį*

KAS GIRDĖT
♦ * > * .

Daugiausia bedarbiu 
dien randasi žmonis, kurie tu
ri* mokslą ir užbaigia universi- 

kurie jeszko darbo

szia-

tutus, Rune jeszko darbo isz 
vienos kancelarijos in kita. Fi- 
ladejfijoi yra tuksfanczei tokiu 
žmogių, kurie iždave visus pi- 

o sziądien 
neturi jdkio užsiėmimo ir duo
nos.

Tokie vyrai ne turi pajėgu 
prie sunkaus darbo ir tinkamo
jo nžsiemimo pagal savo mok
slo nesuranda.

Badai valdže ketina, pasirū
pinti jiems darbus. t

n ingus ant mokslo,
t

atsitinka 
galėjo tike- 
parlamentas 

., o tai 
teip buvo. Kardinolas Bourne 
atkalbėjo pamaldas Katedroje 
ant kuriu susirinko daugelis 
ženklyvu sudžiu ir advokatu. 
Tiejei ponulei iszklause miszes 
ir pamokslo, aplaike palaimi- 
nima ir bueziavo relikvijos szv. 

Tokie tai dalvkai 
atsitinka protestoniszkoi Ang
lijo! po karei.

Stebetini dalykai 
ant svieto. Kas-gi 
tis, jog Anglijoi 
prasidės su miszioms szv

Kryžiaus. -

Fai man uždrausta in-jaus: ‘Y
ejti in vidų? Ąsz labai myliu 
pasirenifi ant lazdutes ir užtik- 
ripu tav, jog nieko blogo nepa
darysiu ir nedalipstesiu nieko 
su lazdutia.

Dažiuretojas
karaliaus mandagumo, 
piktai atsjliepe: “
tumei ir karalium tai tau ne in- 
tikesiu; ir atėmė nuo karaliaus 
lazdutia.

“Gal Anglijos karalium, ne 
esmių, bet gal kito kokio skly
po juom esmių, 
malszei karalius.

“Žiūrėkite, galeezia ejti isz 
laižybu, jQg tasai kvailys jau 
no viena stovvla iszverte su 
lazdutia. kokiam muzejui, pa- 
szauke in stovinezius kitus tar
nus dažiuretojas.

Nežino kas butu isz to iiszkv- 
lus, nes tame inejo in sale 
rėk toris muzejaus, 
niojos gylei isztare: 
karaliszka malonyhia jau 
ka apžiurėjai?”

Dažiuretojas

Isz Lietuviszku Kaimeliu

sūdoVienam federaliszkam 
Lexingtone, likos piningiszkai 
nubaustas szesziolikos metu 
vaikinas už peržengimą Man
no tiesu, kuri, kaip jau visi ži
no, uždraudže atvežimą mote
rių isz vieno valst i jo in kita 
tyksle nemoraliszko gyvenimo. 
Gal ne vienas sau pamislys, jog 
tasai vaikas

szesziolikos

atgabeno kokia 
jauna mergaite. Bet kur 

jisai
ten. 

“Prikalbino” jisai kokia tai 
trisdeszimts dvieju metu mo
tore. Dabar užejna klausimai, 
kas isz tikrųjų ka prikalbino, 
ir ar tik neužsĮpelne bausme 
toju inętero, o ne (asai vaikinė
mis. Bet tiesos yra tiesoms, pa- 
Jgal jaises, negalima atvežti isz 
kito valstijo motore ant paleis- 
tuvingo gyvenimo, bet moteres 
turi tiesa sau 
■nik; isz kit/)

Prikalbino

“prikalbyt” jau- 
valstijo gyventi 

su jiiom nemoraliszkai po pa
bėgimui nuo savo vyro ir už tai 
nebūt u baudžemos. Liūdna, 
jog nekurios amerikoniszkos 
tiesos yra teip kvailos.

baudžemos.

ir
Bucziavimas

Biustą tasai, kuris mano, jog 
suspaudimas delno arba pabu- 
cziavimas ženklina meile 
prieteliszkumas.
yra visai nežinomas terp Aus-
traliecziu ir kitu tautu ant svie 
to. Ir murinai isz Vakarinio 
Afriko nežino kas tai yra bu- 
czi avimas.

Ženklai paguodones tonais 
ieip-gi daug skyrėsi nuo musu, 
ant paveizdos Australijoi ir 
ant nekuriu svetimu salų to
sios dalies svieto, žmonis kal
bėdami su augsztoms ypatoms, 
atsisėda ant ženklo paguodo
nes. Kinczikas norėdamas kam 
atiduot paguodone, ne nnsi- 
yma skrybėlės, tik prieszingai 
gaja uždeda ant galvos.

Kafrai gyvenanti pietiniam 
Afrike, szvilpdami
savo paguodone. Nekuriosia 
dalysią Azijos ir Afriko, vieni 
in kitus atsisuka peczeis, o ki
ti parodo savo paguodone per 
pridėjimo penkių pirsztu prie 
nosies.

Keleiviai užtikrina, jog
nariai nekuriu sztamu Eskimo
an, kurie gyvena pietinioje da
liję Ameriko, iszreikszdami sa
vo paguodone vieni kitiems, 
payma sau už nosių, kiti veja 
trauke vieni kitiem ausis. To
kie tai juokingi papratimai 
terp žmonių ant svieto. Teisin
gi yra žodžei, jog pas visokius 
sklypus naudoje kitokius pa
pratimus.

Neaenei Belgijos -karaliszka 
poraPlankesi Londone, o kada

iszreiszke

sa-

tik iii ten atsilanko, labai myli 
užejtU in valdžios muzeja. Taja 
diena atėjo karalius, turintis 
rankoje lazdukia. Prie duriu 
sulaikė ji pasisziausias muze- 
jaus dąžiuretojas, suszuko in 
sveczįa: "
,ne moki skaityt, juk czion vi
sur randasi paraszas, idant in

Matyt kad tomistą

muzeju nesineszt lazdutes.
Karalius užklausė dažiureto-

M

antlietom i no
tiktai

O kad tu bu-

,» — atsako

di- 
o pasiklo- 

Ar jusu 
vis-

4 i

užpakali je karaliaus 
ženklą karaliui

iszsižiojo ant 
tuju žodžiu ir negalėjo isz vie
tos pasijudyt. Dažiuretojas at
sistojo 
ir davinėjo
idant nieko nesakytu, bet kara
lius szirdi.ngai nusijuokęs tarė: 

“Padarei, mano
ka tavo dinstas nuo tavęs rei
kalavo, bet galėjai truputi bū
ti mandagesnis su sveczeis, o 
kad atojteje neužmirsztumoi 
mano veido, te tau szita auksi
ni pinigą ant kurio randasi 
mano pavidalas. ” <

Dažiuretojas paemias pinin
ga, da ilgai stovėjo ant vietos 
ir prisižiurinejo ant iszejnan- 
czio karaliaus ir auksinio pini
go su karaliaus paveikslu.

prioteliau,

, Sakoma kad Vokiecziai val
go daug arklienos,

Kulpmont, Pa. —.Darbai gę* 
rai ejna ir butu viękas gerai, 

ne tos moterėles, kurios 
paszeliszkai traukia munszai- 

apleidže savo * vaikelius, 
vyrus ir namus. Daugelis turi 
samogonkas ir varo mnnszai- 
ne, tai ne turi laiko ant’prižiu* 
rejimo namu ir savo szdimynu. 

Trilekos metu Antaun- 
Novikas, likos pagaugas

kad

ma,

kas
per karuka, kuris vaiku užmn- 
sze ant vietos. Antanukas va
žiavo su broliuku
prie ddrtbankio augliu. Veži
mukas apsiverto,
karukas ir užėjo ant gulinezio 
vaiko.

prisirinki

tame atbėgo

KUR BUNA?
' . ' \ II
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'Paieszkau Onos Vojlcžins- 

kienes paeina isz Vilniaus 
Red., Barėžiu kaimo. Jos vy
ras mirė nuo gazo apdegimo, 
galėtu gauti pinigu ant gyveni
mo nuo kompanijos. Jeigu kas 
žino apie jia, meldžiu praneszt^ 
gausite $5 nngrados. , i (t»87) 

Domib i kas Maroin ke viezia, 
Box 174 Plainsville, Pa.

» 6

vyro•P Igną 
Vil-

JUOKAI. |
it 
tęs tiek

T

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

Paieszkau savo 
Mickevicz’m, paeina isz 
niaus Red., Seimiliszkiu para., 
apleido majie 30 Juniaus, 1921 
meta. Kas apie ji žino, ar jis 
gyvas ar mires, meldžiu duot 
žino, 
ga.

i'

Viktule budama^ ant tarnys- 
priknle torįelku ir 

puodu, kiek josios alga ant me
nesio isznosze. Kada gaspadl- 
ne aprokavo tarė:

- — Nieko ne gausi.
Vikte pamisimus tarė:
— Kitokios 

tiktai man 
padidint alga 
nes sziek tiek bus ir del jus.

rodos no v ra 
gaspadinelo turėsi

tada ir del ma-

') Broadway NFW YORK N V
TIESI KELIONE IN LIETUVA. .

PER' PILI AVA
(Karaliaucziu prieplauka)

ARBA TER LIBAVA. HABURtU - EITKŪNUS.
Sziuomi linksma mum h pranpazti kad mcH pasiejarbavom idant musu 
paHažlcrlal, o ypatingai. Lietuviui, galėtu keliauti staeziai in Pillavn. 
Lietuviai, važiuojanti In Pillava, aplenkia Lenku juosta (Korldora) ir 
privalo tureli tiktai lietuviszka pasporta; jokiu vizų ne reikia. 
SuBineHziinaH hu pillava tai yra nauja azaka musu regularlszko susl- 
ncszimo su Hamburgu, Danzlgu ir Llepojum, o del Lietuviu tai trum
pas Ir parankus kelias namon dasigaulf.

DIDELI DVIEJU SZRIUBU PACZTO LAIVAI ISZLAUKS
23 November

i
i.

1

Mount Carmel, Pa. — No- 
rints kompanija jau iždave in 
30 tukstaneziu doleriu ant su* 
radimo kūno Stanislovo Ži
li nskio, kuris likos užgriautas 
inenesis laiko Locust Spring 
kasiklosia, bet jojo kūno da ne
surasta* ir nežino kur jisai 
dingo. Nuo tojo laiko keturos- 
deszimts vvru dirba ant asz- 
tuoniu sziptu kas diena, jesz- v
kodami Žilinsko kūno, bet lyg 
sziam raszimui nesurado. Kur 
jisai dingo, tai niekas nežino, 
norihts žmonis visaip apie tai 
ktllba. Vieni sako, jog Žilins
kas iszbego isz kasikiu ir isz- 
keliavo in kur kitur, kiti vein 
turi kitokia nuomonia.

Baltic American Linija Duoda 
Geriausi Patarnavima Ke

liauninkams.

Ser. Gen. Blue isz Pa ryžiam.
Dr. Linson, 

valstijas

už ku hiu?iu labai <lekin- 
(1.871

M rs Mickevicziene 
414 South Ave.,

Du Bo is,

Paieszkau Kazimiero Girijo- 
to, paeina isz Kauno Red., Va- 
bnlnykn para., 
džiaus, pirmiau gyveno (Jhicn* 
go, dabar nežinau kur. 
svarbu reikalu isz Lietuvos, te
gul atsiszaukia ant adreso.

Kaž. Žaldokas, 
• 818 Madison Ave.

Gazietninkas pamylęjo.
Apgarsino gazi etoje, jog 

pana Barbora 
40 tukstaneziu pasogos. 
szauke daugybe 
Vienas isz juju 
gilukningiausiu.

gazi etoje,
turi 20 motu ir

Atsi- 
kandidntii.

Stasys buvo
Kada pribu

vo ant szliubo, dasižinojo, jo
merga turi 40 metu, o turto 20Pa.
tulfstaneziu.

Strasdžin so-

Turiu

Kewanee, 111.

g

buvo ga- 
Stasiukas 

ranka kalboda- 
Nepaisau ant metu, lik-

zietos klaida 
most-olejo su 
mas: “
tai tukstaneziu.

Tame
nesJ

sziu metu* Pradžioje 
geležinkelio Sfuv.-Valst. radosi 
du milijonai darbininku.

ant

“LITUANIA” 2November“ESTONIA”
”LATVIA” 9 November “POLONIA” 7 Gruodžio

Tiesi nauji kelione tarpe Libau, Danzig, Halifax (Canada). Visi laivai 
turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams, 
agentu jusu mieste.

Krelpkltes prie musu

*

#

Lietuviu vra 
šia; tamsės istorijos iszkeline- 
ja in virszu, 
dina.

Sziandieninei laikai torp 
garsus ginezuo- PARSIDUODA NAMAI.

Nauji namai del 2 familiju, 
miesto Tamaqua, Pa. ant viso 
loto.
nes locnininkas
Lietuva. Atsiszaukite ant ad
reso. (0.28)

Pa rs i d uos n eperbra n gi a i 
važiuoja in

o szviososni tom-

DAKTARAS 1. VV. IIODGENS
' riilladellphla Specialistas 

l'žsisencjusiu ir Chroniszku Ligų *
< Eikite ten kur esate tikri kad gau
site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liflzka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikole nuo manes yra

John Stankewicz, 
05 E. Union St 

Tamaqua, Pa.
J •1

DAKTARAS SALM
Buvusia vieta Dr.

Hermany.
50 South Main $L
Maiianoy City, !’».•
Atydaryta Panedell

Utarninke ir
SeredoJ.

Valandos 10 ryte
Iki 0 vakare..

Rodą Ir egzaminą*
vojlmas dykai.

Ka riiNzo apie knyga “Tūkstantis 
Naktn Ir Viena”Paieszkau broli Kaz. Yaka 

angliszkai szankias 
Kicks, p i nna u gy ve i io (Jolora - 
do ir Texas Valst., dabar ne
žinau kur. Paeina isz Tauragės 
apskr., Szilales para., Vaiti
mėnų kaimo, su viražu m 30 ma
tu kaip atvykęs isz Lietuvos. 
Meldžiu atsiszaukt.

F. D. Yakas, 
412 W. 3

Chas, p’
Gerbiami Tamstos:— Szhioml duodu 

žinoti Tamstoms kad osjz ošiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu "Tukstan- 

kuria man pri-
siuntet, norint asz prlsiunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie- 

už tai 
asz prislpncziu. tamstoms mano pade-
kavone kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus apraszlmus, turi neapsakytai

Uh Naktų ir Viena'M

nok aplaikiau kaipo dovana,
gvarant uotas.

SekanczioB lygos Iszgydomos (mm-esą padare,
Lauk t i yra pum laike ir suleiklatne tnojaus pa

lengvinimu.
ASTHMA — arba dusulis, sunkumas 
ant krutinės, sunkus atsidūsėjimas Ir 
panaszlos ligos. 
BRONCHITIS

rd. St.,ir j n*. Lanson, keliaudami in 
Baltijos valstijas apžiurėjo 
Emigrantu stovyklas, ofisus ir 
S. S. POLONIA, kuris priklan-

Spring Valley , Ill. vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik-

Nėr dyvo 
del puslaukiniu tai arkliena so Raitijos Amerikos'‘Linijai, 
gardžiausia, o svietas lyg s: * 
nežinojo del ko Vokiecziai turi 
toki arklini protą.

gardžiausia, o svietas ly pol Liepoja j ir Gen. Blue pasisako
1 esąs pilnai užganėdintu, Balti

jos Amerikos .Linijos patama-

Kokis tai profesoris isz uni
versiteto apskaitė buk Pitts- 
burge nupuola kas metas nuo 
600 lyg 2000’tonu suodžių. ’Ži
noma, jog Pittsburge randasi 
daugybe visokiu fabriku, kurie 
iszmetineja isz kaminu daug 
durnu, naikindami tuom miestą 
Bet Pittsburgas ne yra arsziAu 
siu dūminiu miestu Amerike. 
Badai Czikagas yra daug ar- 
szesnis nes tenais kas 'metai 
padaro bledes ant 50 milijonu 
doleriu. Gyventojai tame mies
te turi tankei skalbti drapanas 
ir t. t. (Daug yra tenais tokiu 
ka skalbia drapanas tik siki 
ant meto.) Priek tam izstirine- 
ta, jog bleszinei stogai tiktai 
laiko ant trileka metu, o mies
te kur nesiranda daug durnu 
užtenka ant dvideszimts metu.

vinių keliauninkams. Jis taipgi 
pareiszke, jogei visi szios kom-

Paieszkau Monikos Vaitku
tės - Daugėlienė^ apie 20 motn 
gyveno Waterbury, Conn, da
bar nežinau kur. Turiu <svarbu 
reikalą, jaigu kas žino apie jin, 
meldžiu praneszt.

Ant Szveistis
• 1329 S. West St.,

/Rockford, III.
ponijos intaisymai esanti Lic-
ppjuj yra pirmos klasos ir tur
būt geriausi visoj Europoj.

Baltijos Amerikos Linija vi
suomet yra pasiryžusi suteikti 
geriausi patarnavima ’kelįdn- 
ninkams, kokis tiktai galimas, 
todėl yra žinoma tarpe "kelei
viu, kaipo geriausia.

Linija visu smarkumu daro 
visokius pagerinimus Liepojuj, 
kadangi ji tikisi daryti didele 
prekyba -su Rusija, Lietuva, 
Ukraina ir kitomis Pabaltijos 

! valstybėmis.
(Apgarsinijnaft.

J

HM..........»
Paieszkau Baltraus Baczevi- 

cziaus, kuris I 
Eštym, Vokietijoj 
bar gyvena Pittston.

kitados gyveno
I, girdėjau da-•irdejau da- 

Praszau 
atsiszaukt ant adreso.

J u ozą s Jok u ba i t i s, 
802 Bank St, 

Waterbury, Conn.

rokumla

randasi 
milijonai

Temykit Lietuviai!
J eigų norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal

_ - — J'. _ - — J (

Asz Marcele Audževicziene 
po tėvais Gervei i ute, 
kau mano dvieju
Ona ir Rozalija Gervei i utes isz 
Klapocziu Kaimo, Veisėju pa
ra. Malonėkite atsiszaukt ant 
adreso.

Juozas Audzęviezius,
10 Clark St., 
Plaihsville, Pa.

’• i

paiesz- 
szvogerku

tTerptautiszkas bjuras statis
tikos padare nauja 
kiek paskutine kare sužeido 
žmonių. Viso badai 
daugiau kaip szeszi
žmonių kurie likos sužeisti lai
ke kares arba isz josios prie
žasties. Francijoi yra 1,500,000 
Vokietijoj 1,400,000;

Italijoi 
320,000; 
Amerike 
146,000;

1,700,000; 
Lenk i jo i 
150,000;
Austrijoj

Anglijoi 
570,000; 
Lietuvoj 
246,000; 

Slavokijoi
167,000;.Kanadoi 88,000; Ru-
rnunijoi 84,000, o Belgijoi 
40,000. Tiejei žmonis yra 
tinkami prie darbo ir užsidir
bimo sau ant maisto.

84,000
ne-

in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke,
gauti teisinga patarimą viso-j 
kiuose reikaluose, tai kreip.

žįnome lie-
., 3 ir taikom

teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso: Y c

JOSEPH G. BOGDEN, .
Aiderman Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa. |

kites prie gerai ‘ 
tuvo, b alkieriau

_________ \
r

Paieszkau Juozą Laukutiį’sz
Akmenės Miestelio,
Apskr., Kauno s Red.
Antanu Knabiku, Kauno Red., 
Szauliir Apskr., Laižuvos Para. 
Turiu svarbu reikalu, meldžiu 
ątsiszaukt.

Ignas Guzauskas,
24 Leonard $t.,- 

Dayton, Ohio.

Szauliu!
Teipgi'

Sziądien rusispkys rublis teip 
nupuolė, jog už vjoAa ameriko- 
niszka doleri galima aplaikyt 
105,000 bolszevikiszku rubliu. 
Kas turi deszimts amerikonisz- 
ku doleriu tai sziądien Rosijoi 
yra milijęnierium. *

Laivakortes Vėl Pabrango
In Hamburgą ir Bremena $125
In Liępoju t....................  $145
In Pillava - Karaliaucziu $135 

(War Tax $5.00) !

Pinigu Siuntimas Kaledpms
Bankai dabar siuncze in R o-

• - * » *' |i ■ ii i i ♦ J

įsi je, Lietuva ir Lenkiją apieri- 
koniszkus dolerius, nes sunku

1,000 AUKĘlkU ŲŽ $10,00
Pinįgus Lietuvoje gauna laįke

dažinoti kiek tiejei pinigai .yra 
verti.

Nusiųnskįte savo giminėms 
ant Kalėdų kėlęs apierikorįisz- 
kas bmnasz^as, o paistysite f 
kiek jiems džiaugsmo padary
kite. Tik aręįiapsia, ar teisingi 
,paeito viršininkai paduos f

• t

gromatn su huini^zl^ del tuju,
♦ ’*■kuriems siuntėt.

25.30 diepu.

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

--------- -------------- ■;■ -..r.-..— 
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PAIESZKAU.
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Pajcszkau savo paezios TL 
lies Kvederaviczienes kuri ap
leido mane ir iszvažiavo su 
savo pusbroliu Miku EdttkeJ
vieziu, paimdama teipgi nuo 
męnes.$140 pinigais.manes.$14() pinigais. Jiji yra 
,19 m. sėmimo, 5 pėdu 5 coliu 
augszc^io, sįvere apie 120 sva
ru, rusvi plaukai, turėjo ant 
saves rusvu kotą, juoda skry
bėle, ir ne\ižilgįo ketina susi
laukti kūdikio. Mikas Edukc- 
viezia yra 25 m. senumo, apie 
5] 
svaru1,

pėdu 11 coliu Rugs^ezio, 17U.
j ‘szviosi J^usvi plaukai, 

(uri žąizda ant kaktos. Turėjo 
ai)t savos molina juodai dry
žuota sįtita, ž|ili/i minkszta 

' skryjjęle. Duodu $50
dos tam kuriį pirma juos sn- 
aresztavos.

iyuivi plaukai,

skrybėlę. Duędu Jf50

Ii r f' 
(Jos; KvędetuviOfr

i
(N.4)

420, K Ąrlington St„ 
AŠheiinndoali, į’p.KiU ♦*

tai gali Hkaitytl lictuviszkal kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszyinais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaiksz.czioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą Ir užmirszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai Halka savo 
nąmuosia su savo milema szeimlna. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso (u puikiu istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prislųntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso giaro velijeiitis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minetos knygos tai prisluskite $2 
In “Saules” iszleistuves o gausite tuo- 
jaus per pnezta.

REIKALINGA AGENTU
DIDELE MARSZltlNU DIRBTUVE 
relkalaujc agentu (parduoti ju marsz- 

kinus tlesog neszlotojams. 'Pigios
relkalaujc agentu (parduoti ju marsz- 

i ■' ■'*' _ ;
prekes. Sempelel dykai. Madison Mills
503 Broadway, New York. ad.

Chas. S. Parniley ■
REAL ESTATE AGENT. : 

NOTARY PUBLIC.

Jęįgu norite pirkti ar parduoti 
namus, mes galime jumis pa
tarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas ir t.t.
238 W.Centre St. Mahanoy City

Jalgu esate silpni, nerviszkl ar li- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 

alejkile pas mane ir pas
laptingu) pasikalbėsimo, 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas szir- 
dles. ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos llRos, IszbėrirrtaC papuczkos, 
dedervinei Ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano; gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunin
tos Jus apleidžia? Ar esate nuvargę Ir 
silpni? Ar stokus jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

Rumatizmas visokiuose- padėjimuo
se, toippgl'Isztino ir sztyVi sulenkimai 
pasiduoda per .mano gydimą.

Ar esate’nervuotl ir'Irote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinal. ant vo
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai p'allslat, pikti, iszbliszkusis ir 
iszberirnaį ant vęidp, paijses, nuvar- 
ykausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, atokus en
ergijos. Todėl nelaukite. ' ’

Pasekmingai gydžiu katarn, asthia, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girde* 
jlmo, isztinlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Jr neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra. mano spa^ 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per' 
garsingiausias Europos ir Amerikos 
Specialistus:

Ofiso valandos 8 ryte iki 8 vakare: 
Nodellomls 10 iki 2 popiet.

’Dr« Hodgens Medical Offices, 
4 S.. Centre St. (2-tras floras)

i 1 «

tai palengvinti.

POTTSVILLE, PA.

sunkus kosulis, 
skausmas krutinėję, trolis ant vogos. 
KRAUJO LIGOS •— Scrofula, kronisz- 
kas užtrucinirnas kraujo.
KATARAS — pasekme tosios Ilgos 
yra gerai žinoma, todėl ežia neatkar- 
lojame.
NEDAGIRDEJIMAS dalinis ar. vi- 
siszkas, telp-gi Ilgos ausies.
TROT1S APETITO — ir panaszlos li
gos viduriu.
GOITRE — pas i d id i n imas kaklo giles. 
SZIRDIES LIGOS — Skausmas pe- 
czuose, Jsztinlmas koju; tankus sžla- 
purnas.
KEPENŲ LIGOS Skausmas szo- 
nuose, neczisla oda, ir abelnas nesma
gumas.
VYRU LIGOS — Visokios vyru priva
tines ligos.
RUMATIZMAS — Sausgele, kaulu gė
limas ir t. t. kur gyduole ar daktarai 
sako kad neiszgydoma.
ODOS LIGOS — Iszberlraal, papuce- 
kai, ir panaszios ligos.

Daktaro Salm kurio apgarsinimas 
ežia patalpltas, parandavojo seno dak
taro Hermany ofisą, 56 Main St. Ma- 

Pa. Liguotl žmones 
atsilanko 

didele pasekme ir ' nieko 
ima už rodą ir pasikalbėjimu.

hanoy City, 
tegul 
ri

Liguotl 
pas jin. nes

pasekme
tu
ne

ANT PARDAVIMO.
Kotelis ir namas 424 - 426 N. 

2nd, St. Pottsville, Pa. tuojaua 
prie Korto. Gera prježastis del 
pardavimo.

W. Czižanskas,
424 - 426 N. 2nd. St., 

Pottsville, Pa.
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ramėginkite naujo , u

Su užrtgUtruotu vahbaieukllu Suv. Valst. 
'• 1‘utehtu Biure.

Naujam o mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmufisu- 

ėios ypatybės Siaių® vaisto. idėtos, 
ii u priemaiša priimniai Švelnaus

Rnfllos yra tanai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris.

! 1‘uteutu Biure.

į

čios ypatybės Šiaių® vaisto.idėtos
kvepalo.

ploinkanu pašalintojas — begaliniai

r'l J l
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patiks kad 
ir, gailiau- 
šiai ypatai.

Aptiekose 
parsiduoda 
poOSc. arba 
atsiųskite 
75o., tad ! 
atsiusime 
per paštp 
tiesiog iŠ 
Jabara- 
torijos.

Būtinai 
rell/ulau- 
kito 
Mtokio 
pnkeljo. . 
Žiūrėkite, 
kad but ii 
INKARO 
,yah- 
bažoukl.'s/
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LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ I

I

■

Laivakortes Atpigo
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per Geerge 

J. Bąrtaszįaus agentūra, nes ezionai parduodamos laiva
kortes netjk isz Now Yorko ir Bostono, bet ir isz .visu 

Lifivakorto isz New Yorko per didmari iki 
Rot te rd am o,

kitu portu.
Antverpo, 
szimtas doleriu.

Visu linijų, laivais isz New Yorko iki Piliavos, Kara
liaucziu priępfaukos laivakorte tiktai $110.
Yorko BūtiecAmerican Line kompanijos

Bremeno ir Hamburgo tikini,

Isz New 
laivais iki

I
Liepojaus—Libmi liktai $120.

Pinigus 'iszmainome ir siuneziame in visas dalis i 
I 
f k I 

du vioszbuįžijv del laik ino keliaiviu apsigyvenimo ir į 
turime sąvo automobilius del greito ir parankaus paša-J 
žieriu ir ju bagažo iszvažinejimo/ • • a * l • f • •• •

Padarome paspprtuš ir, 
su Notaro ir Lietuvos Atstok 

patvirtinimiiis' teisingai, pigiai ir greitai. Užaikome net ■

pasaulio pagąl $enos kurso, 
kitokius dokumentus ; „

žieriu ir ju bligažo iszvažinejimo/ Reikalaukite musii; 
pinigu kurso'iv Jnvniriu patarimu Uiszkais .arba ypatisz- >
kais atsilankiusio suteiksime dykai, posekaneziu adresh:^

GĘORGE J. BARTASZIUS, 'I

498 WtyJungton St. New York, N. Y.

I
% t. i .v
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Ketu rioliktam 
prasiplatino 
Azijos baisi
“Juodoji smertis. 
sus amaras teip smaugė žmo- 

visi miestai

po 
liga 

y y

szimtmetyje
Europa isz 

vadinama 
Tasai bai

* ( szirdingai
pamate, kad

-• 7''~‘

mis, jog kaip kur 
ir kaimai iszmire.

Tame tai laike
Kildare, artimoje Dublino, Ir- 
landijoi, gyveno turtingas 
dvarponis O’Neal, kuris turėjo 
tris sūnūs, Jurgi, Roberta, ir 
Brien, ,szis paskutinis buvo 
jauniauses.

Visi b rolei gyveno sutikime 
ir tikroi broliszkoi meilei, bet 
tankej terp saves burdavosi ir 
peszesi, o tame priežaste buvo, 
jog visi mile jo ta paežiu pato
gia mergaitia.

Buvo tai skaisti Onute Moo
re ir gyveno su vargingu savo 
tėvu, kuris vėlino savo 
mui kudykiui idant laikytųsi 
Jurgio, nes jisai po mirtei tėvo 
apims visa turtą. Bet mergaite 
nemilejo Jurgi tiktai jauniau
sia Briena.

Simam 
meilingi 
tam priesztaravo, 
tiejei nuolatinei 
aunu teip suarzino 
diena labai 
szauke:

Geriau 
smertis“ 
gina, kuri yra priežaste 
nesutikimo terp mano vaiku.

Senis tuosius žodžius isztare 
kada baisi liga 
tis Irlandijoi ir dau 
jau

miestelyje

gyveno

Roberta, 
pask utinis

O’Nealui

m i le

seni

J

ant Onutės ir^jaja 
pabuoziavo^įji
jojo milernp dą^ JfengVai kve- 
puoje, pagriebė Jd ..savo glebi, 

szirdies ir ne- 
džiaugėsi jog

susiyinku-

prispaudė prie 
iszpasakytinai 
da jiji gyva szaukdamas:

-r- Da mano- milema Onute 
gyva. Nc(|riskite padegt) jo
sios grinezios nes jiji da gyva!

-- Tai ‘palauksimą pakol 
numirs, — suszuko 
šieji.

Brianas pagriebė savo mile
ma ant ranku ir isznesze lau
kan. Visi nuo jojo prasiszalino 
su baimių, o ir jojo broliai nuo 
jo atsitolino.

— Matote jus szeszkai, kad 
i'sz jaja szirdingiau mylėjau už 
jus! — paszauke in 
liūs.

savo bro-

— Teip, bet tai tavo mirtis 
ir tu su jaja drauge pražūsi, — 
szauke Jurgis ir Robertas 
baimių.

___ rp ■ -

nugabensiu ant salutes 
ežero ir nuo josios neatsitrauk
siu pakol joje rasis ki<‘k kokia 
birksztole gyvasties.

Nunesze jaja prie ežerio, 
prie kurio radosi luotele in ku
ria paguldė savo 
lengva nuirklavo ant

su

Peisybe, bet asz Onutia 
antant

jaja prie ezerio

m i lema pa
ša lutes,

KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTIJŲ PILIECZIU.

Rinkimai.
Natūralizacijos 

mai negali but laikyti tris de- 
szimts dienu priesz kokiu nors 
generaliu rinkimu 
risdikcijoj.

Ateiviai
vardus kuomet 
ralįzacijos.

Valdžia reikalauja, jog atei-

iszklausy-

tęismo ju-

gali permainyti 
praszo natu-

UŽ TĖVYNĖ, mu atsiszaukia jo szirįyje.
~w a * - - * ’ .

f

TĄĘAPAIKA.
'Al 'X

liete priesz Suv. Valstijų kon- 
suli nevoliaus metus.po.persi
skyrimu su vyru. , j

Netekėjusi moteris, jaigu ki
taip tinkama, gali pi’aszyti na
tūralizacijos popieru, .naszle 
atejvio, kuris .nebuvo naturali- 
zuotus irgi gali praszyti natū
ralizacijos. i

Iszvarymas isz Tėvynės.'n
Kuomet bile naturalizuotas 

pi lietis apsigyvena du metus 
tame szalyje isz kur parėjo ar- 

penkis motus kitame sveti-
r

I

gyvo

skesda-

.......I"?-, I till

angliszkai reika-Įba. 1 '
Jaudami paskutiniu popieru. maine szalyje, bus manyta, jog
via? kalbėtu

rik tems tas nereikalinga, km jis nustojo būti Amerikos pilie

** w
J B
t

—. - w v
Jis neturėjo nieko, o jo.prie- 

szai gzautnvus, paraka....
Parakas! i Morkusįgręit 

szoko.ąnt kojų. Parakas!
Jis atsimena, kąįp du įpenė

siu atgal, jis draugo sufero* 
liais vožė niaiszelius kaž-kokiu 
juodu grūdeliu, kuriuos pasle-

r
■ ■
l

pe jie miszkc,. prie kalno,.pože
mėse, ten kur dabar Jinksmi-

Tu grūdeliai buvo 
ir broliai pripylė 

jais pilnas baczkas.
Morkus jau žino, ka daryti. , 

Jis pražudys »prieszus ir pa^ • 
kels tėvynes garbd!

Tyliai pradėjo szliaužti jis 
per minkszta žole, o isz jo gal
vos vis bego karsztas, prade
dąs sukepti, kraujas. Sztai ir 
miszkas, kalnas, o ežia tuoj 
bus ir inejimas požemiuosna.

— Kas bus, jeigu duris už
rakintos? Kaip jis, vargszas, 
atidarys jas?.... Bet jos buvo 
ne tik ne užrakintos, bet dar gi 
atviros.

Berniukas praslinko pože
mi uosna. Drėgna ir tamsu bu
vo czionai. Morkus, persi
gandęs, ko tik nepargriuvo, bet 
laiku susiturėjo.' ■.

Liūdnai ir baisiai stovėjo di
deles parako baczkos; tukstan- 
czius mireziu atnesz jos, reikia 
tik mesti uždegta degtuką 
krūvon tu juodu grūdeliu.

Morkus drebėjo. Antgalo, 
verkdamas pargriuvo jis ant 
žemes ir pradėjo karsztai mels
tis. Melde jis Visagalio Dievo, 
kad duotu jam jogu iszpildyti 
szita sumanymą; meldėsi jis 
taipogi už savo mieliausiaja 
tėvynė, už savo brangiąją Bul
garija.... - > !

Bet sztai jis atsistojo. Szvie- 
sa, ramumu ir drąsumu spindė
jo jo veidas... Jis uždegė deg
tuką ir isztiese ranka.... Baisua 
sprogimas sujudino mieganti 
rudens nakties orą. Baisi krū
va žemes, akmenų, osmanu ir 
j u ginklu, su neisžpasakytu 
greitumu iszleke augsztyn ir * 
vėl puolė ant žemes.

Žuvo prieszai tėvynes,-bet

CVnizdelis ięz Jmlgąrn 
nimo.)

Saulele tekėjo. Paskutiniai 
jos spinduliai ąps^viete silpna 
savo szviesa lipdna, baisu re
gini. - -
i.’Ten, kur. neseniai,
mas žaliuose sodnuose, stovėjo 
gražus, žydintis>kaimas; dabar 
vien tik griuvėsiai ir krūvos 
lavonu 'beliko...^ Viskas — ka 
tik galiipą .buvo 
buvo iszneszta, 
— apdaužyta, nudeginta; 
ventojąLf

nas turkai, 
labai daug,

, ....... ..
Jau jaigu kas ąnt kvailio 

iszrodo,
Tai ir kvailiu pasirodo.

Daugiausia kvailiu pamatysi 
Kaip ant veseiIios nusijuoki 
Žinoma ne ant tautos kitos, 

Tiktai ant lietuviszkos,
Taigi ąesenei apie Pittsbur- 

ga veseile buvo,
Ir kada mezleva atsibuvo.

Tai savo budu laike mezlevu 
Buvo muszimas torielku,
Ir asz užėjau pažiūrėt, 

, K o k i n ike liuką inde t.i

Pajpacziau, jog- su nikeliu 
nępasi rodysiu,

Ba nuo bagoeziu per terla 
gausiu,

Janui vyrukai saujomis .do
lerius pila,

Mat pasigeria, tai ir ne gaila.
Ižsmukau per užpakalines 

duris
Girdžiu du vaikinai szneku- 

czuoje, 
net verksznoje:

a

r .T
pada re 

(homestead 
Valstijų vieszos žemos.

Vakaruose, 
žemes kuomet 
ma pasiausta iu General Lanu 
Office, Department of the In% 
terior, Washington, D. O. Tas 
praszymas vadintas “namn 
praszymn“ 
Filing.” rr 
atovis, kuris padavė praszyma 
del popieru, nors tiesa ant že- 

nednota pakol tas, kuris 
praszo 
“namo“ 
ralizacijos procesą. Kuomet 
ateivis, namu praszytojas, pra
szo natūralizacijos valdžia ne
reikalauja, 
kalbėtu. Jis gali vartoti varto
ja.
Natūralizacijos Kasztai.

Pinuos popioros 
viena, doleri, 
peticija kasztuoja, 
liorius, ir už tuos 
gauna 
kata kuomet priimtas kaipo pi
lietis. Jeigu turi turėti ludiji- 

pa ra szy t u s pa i*< >dy- 
i gyveninio vieta 

kitoje valstijoje, tas kasztuoja liecziais jtel ju 
nuo keturiu iki penkių doleriu, jiems teikta tokia apsaugoji

mas, po pasiraszymu po
kaip ir pilniems

<•

no

mes

namu 
filing)

praszyma 
ant Su v.

valdžia duoda
gauna praszy-

vadintas
arba “Homestead

Ta gali padaryti bile

tis, ir jog jo generaliszka gyve
nimo viela rokuotil kaipo gy
venimo vieta, per tuos metus, 
bet tas iszveUgiama, jaign ypa
tų pristato ganyti na prirodymą 
Su v. Valstijų diplomatiniu ar
ba konsuliniu'’ aficieriu sulig 
tokiu instatymu arba tvarky
mu kokiu Valstijos
mentus paskirtu, ir jaign 
vienas Amerikos . pilietis bus 
pavelytas atsitraukti isz szios 
szalies kuomet szalis,karalija.
Suv. Valstijų laivu atsakan- 

cziai jurininkai.
Valstijų pirklybiniu 

atsakaneziai

Departa- 
nei

žnvo toje

sumusztasavo
skmksczio guli

jog
prie

Isz jo žaizdos sun- 
burnele buvo 

isz jos tankiai 
sunkus dejavimai.

, iszneszti — 
o ko negalima

gy- 
iszpiabti; gyvuliai 

iszvaryti. Ntekp negailėjo
baisus osmanai; senei i pa i r( ma
žus. vaikus užmuszo; mo.teris gi 
turėjo<kęsti, nuo <ju,baisiausius 
paniekinimus. * Rodos, visi so
džiaus gyventojai 
baisioje .kovoje.' .

Bet.... kas ten?!
Atsirėmęs 

galvele
berniukas, 
kiasi kraujas; 
pusatvira, ir 
iszlekdavo 
Tai mažas Morkus. .Jis lyg isz 
gilaus miego atbudo.... Su
drumstomis 
apielinkes ir griaudžiai pradė
jo verkt i, pripuldama^* prie že
mes... Jis mate viską! Mate, 
kaip jie — osmanai, kuriu jis 
|.aip labai įiekejiczia, insiskver- 
bią sodžiuosna, .degina, plc- 
azia ir žudo 
tinka.kelyje.

Taip! Narsus j 
vqja su vaikais^ 
silpnais Seneliais!

Vyrai visi iszejo karau, — 
nebuvo kam ginti gimtines — 
sodžio... O ten, toli, toli už so
džiaus, 
‘ - narsus' didvyriai 
naši dabar ir dalijasi 
iszptesztais turtais.

Ir neapykanta, baisi neapy- 
snblizgejo mažo Mor- 

ir suspaudė jis 
“Prakeiktieji, 

tyczia jie iszrinko laįką, kada a « ’’a • a

arbahomestead ” 
neužbaigia visa natu- 

procesa.

i i

Suv.
laivu
po trijų metu tarnystes gali ta
pti piliecziais. Kožnas (atei
vis) jurininkas, kuris isžsieme 

pirmas popieras,” 
metus

jurininkai atbudo....
akimis apžurejo ♦*

pe r

nepatiko 
susineszimai ir labai 

o kad 
nesutikimai 

jog viena
užsirūstinęs pu- kur srovėjo medine grinezele, 

kurioje paguldė ir rūpinosi ja
ja kaip kokiu mažu kudykiu.

Stebėtinas dalykas! Jis pats 
neapsirgo ant baisios ligos, o 
jojo milema pampaželi atgavo 
sveikata, o gal tai nuo szviežio 
oro kurs ant .salutes radosi, 
prie kurios amaras 
Gana, jog Onute visiszkai isz- 

Senas tarnas 
atguliendavo 

muistą ant tos salos.
Praėjus kelioms san vai tems, 

dažinojo jog kaime vieszpatau- 
je baisi liga nuo kurios 
jojo tėvas ir du broliai, 
dydesne puse

jog jis angliszkai
i i

juodojakad “ 
užsmaugtu laja mer- 

tiek

iszsmauge. 
miostuosia

pradėjo rody- 
X žmonių 

Dydesniuosia 
susi r-

radosi 
neatėjo.

kasztuoja 
Nat nralizacijos 

keturis do- 
praszytojas 

natūralizacijos certįfi-

popieras 
tris

ir kuris

nnvilkda vo 
gurius in iniestiszkus ligonbu- 
czius atytolintus nuo 
kur tiejei vargszai mirdavo be 
jokios priežuros. Palikdavo už- 
bona vandens ir kepela duonos, 
pakol nenumirdavo nuo ligos 
arba bado. Jaigu kur 
szeirnynos iszmirdavo, tai 
kraudavo viską in 
guldydavo lavonus 
ir drauge 
gindavo.

Pirrnutinios

miesto,

su <r

tosios 
imdytojai

visos 
su

kru va pa- 
ant laužo 

rinezioms sude-

aukos
baisios ligos buvo. 
Onutės. Mergaite 
do ir neapleido savo tėvo ir mo 
tinas, bet isztikiamai juos pri- 
žiurinejo kol baisi mirtis jienls 
nepatengvino juju kentėjimus 
bet ant galo ir Onute s 
Jau manyta kad ir jiji mirė 
nes vienas isz kaimynu dirste
lėjo per įauga pamate kaip ne
laiminga mergaite 
grindų be jokio žado.

— Gyrdite, Onuka guli ant 
grindų, kaip rodos jau 
rus! — pranesze jisai 
kaimynams.

Kaimynai nutarė 
Onukos grinezia drauge su ja
ja ir josios gimdytojais, idant 
liga negalėtu teip baisei platin
tis. Kada pusi rengi nėjo prie 
darbo, atėjo prie grinezios visi 
tris broliai O’Neal.

- Ka jus ežia norite dary-
- užklausė Jurgis.
- Matai Jurgi jau Ona ne

gyva, nes ji ji mirė su tėvais.
— Sudiev, patogi mano mi- 

tema, isztare Jurgis ir atsikrei
pė nuo grinczeles.

— Teip Sudiev, mano 
brangioji, jau tu niekam netek
si dabar. Dabar jau nesibarsim 
už tave. Iszsipildė musu levo 

ne kaip tike-
— atsiliepė Robertas.

(r

nepersigan-

manyta kad ir
usirgo.

gulejo ant

li įmu
ki tiem s

sudeginti

ti

Sudiev y

jog judu mano 
teip gera

gijo- 
lankei

Patrikas 
jiems mus arba 

mus patikrinti

tarnavęs tris metus ant Suv. 
Valstijų pirklybinio laivo nuo 
dienos kuomet iszsiemę pirmas 
.pojfieras, bus' priimtus kaipo 
yilietis kuomet parodys sekan- 
czias popieras:

1. Paliuosjiviino ir gero apsi
ejimo per ta laika 
ar certifikatus.

pirmas popieras.
y

certifikata
>, 

rokuoti pi-
2. Jo “
Toki juri,ninkai

užsiėmimo ir

4 4

Jog visus penkius
viską, ka tik su-

mirė 
Kone 

gyventoju iszmi- 
re juoda m i rėžia. Po keliu san- 
vaic.ziu liga dingo staigai kaip 
atėjo. Brainas su savo milema 
sugryžo in miesteli, o kaipo pa
skutinis imped is savo szeimy
lios apėmė tėvo .dvaru ir visa 
turtą. Apsivedė su savo mile- 

gyveno ilgus metus lai
mingai. Tėvo velijimas neiszsi- 
pilde, nes pat is mire.

rna ir
*

HAMBURG
ANT NAUJU LAIVU

ORBITA • * 12 Novpn^wrio 
.20 Noyemberlo 

. 10 December
Jždaromi kambara! del moterų ir 

ir szelmynu.
THE ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO.

2fl BROADWAY
117 W. Washington St. Chicago.

Arba pas yiethU agentą

OROFESA 
ORDUNA .

NEW YORK

PERSPEJAME.

žodžei greieziau 
j o mes,

Bet Brienas priėjus paszau- 
ke nusiminiau:

— Matau,
broliai nemyl<*jote 
Onutia kaip asz. Noriu pats da 
paskutini karta matyti, o atsi
sveikyt ir jaja pabueziuoti.

— Ar tu pasiutai? Argi tu 
drysti pabueziuoti kuna kuris 

mirties ir
nuo

mirė nuo juodosios 
pats užsikrėst. Atsitrauk 
durju ku pasiutėli!

— Neatsitrauksiu, 
neiszpildysiu savo 
jaja szi rdingiau 
kaip judu, todėl noriu su jaja 
atsisveikyt paskutini karta,

Moters ir nepilnamecziu vai
ku pilietyste seka 
gaus ir tėvo pilietyste kuomet 
ateivi ima už vyra. Bot sve- 

pilietyste 
sau už vy

ra. Svetimszaliete, kuri ingi ja 
pilietyste per 
amerikiecziu, kad 
siskirtu nuo savo žmogaus, pa
silaiko pilietyste, jaigu tik pa
silieka Suv. Valstijose, jeigu 
nepadaro 
dėjimą apie 
turi jurisdikcija 
natūralizacijos 
gyventu užjūriu, 
tyste pasilaikyti, jeigu užsire
gistruos kaipo Amerikos pi-

Jau atėjo ląikas kad Teikia taupi- 
tle sunkiai uždirbtus centus užtai mes 
turime storotles pradėti gyventi eko- 
noimszkal,'mes galima atrasti dauge
li būdų kaip galima sutaupiti kiekvie
nos' dienos gyvenimo reikaluose. Tai 
yra kaip prie pirkimo namu rakan- 
duV-daugelis musu broliu tankiai del 
mažo ilieko isžmeta bei kokius rakan
dus'laukan, kurie yra visai lengvu 
būdų pątaisoma^ kurios galima naudo
tis kaip su naujeis, tokiu budu galima 
sutaupRip, ’ ir. pamažintic kiekvienos 
dienos pragyvenimo iszlaidos.

Mes turime labai naudinga kiekvie
nam namui specialiszka daikta kuris 
yra labai reikalingas bet kiekvienai 
szeimynai, su kuriom kiekviena szel- 
myna gali sutaupiti namiszkus indus, 
kaipo katilus, puodus blekinius viso
kius indus, "kurie beveik yra ant isz- 
metlmo. Jos galima patalsitie visai 
lengvu budu su musu prletaisomis. 
žinote gerai kad 
szeimyna turi kėlius indus 
kurie yra nebegalima vartoti isz prie
žasties skylių, tai Jaigu turite bei ko
kius indus kurios norite skyles užda
rine, tat užordeflliokito musu prietai
sas su.kuriom galite uždarytie skyles 
in puse minutes laika, nereikia nei 
cinos nei virinimo. Penkhi metu val
kas gali patalsitie. Oi‘deriuokitc szia- 
dlen kur Jums sulaupis kelius dole
rius už kelius centus, Preke už kiek
viena baksa szitu j^tlotalsu, 25 centai 
kur kiekvienai szeimynai gali užtekti

< i pir-
savo zmo-

ima. uz vyra, 
timsza liete 
kuomet ima pilieti

ingyja

apsivedima su
nors ir at-

formaIszka iszsižn- 
tai teisme, kuris 

ant ateiviu 
arba

gali
jeigu ji

pilie-

paeinantieji

mu popieru,’“ 
piliecziamsj .

Baltos Ypatos.
Tik baltieji arba isz Afrikos 

gali būti natura-
lizuoti. Yra. specialia instaty- 

ehinieczius nuo 
natūralizacijos. * Nežiūrint ant 
to visko, visi gime’Suv. Valsti
jose, ii* po jos jurisdikcijai, yra 
Suv. Valstijų piliecziais gimi
mu, nepaisant ju spalvos.

* Bet, bile ateivis,
chinietis arba moiigoliazko ra
šo žmogus, kuris gali paliudyti 
jog priguli prie ba'lto rašo turi 
pilnas teises prasžyti 
lizaeijos. —Toliau,s bus

ma ssulaikyti

tik no

natūra-

r .v 13 <

O vienas
Va jei, kaip asz kvailas bu

vau, 
dolerius 

atidaviau,
Dabar neturėsiu isz ko balo- 

nes nusipirkti, 
i Reikės nuo bado numirti! 
Broluk paskolyk nors doleri 

Žinau kad tu turi
Broliuk septinis turėjau, 

Visus ąnt torielkos pa,dėjau.
O kad da pora turecze,

[ką sumuszcze 
Tyczia tokius .drūtus padėjo, 
Tas ne summszt negalėjo 
O piningu nemažai padėjo, 
Veseite neszlekta suvis, 
Tai vyreli geras biznis, 

Smegenis su munszaine ap- 
. svaigina,

Paskui paskutini ■ doleri su 
dovanu atima 

Su munszaine viską 
Paskutini eentuka iszviliosi.

• •
Slavokai Ilardmore, 

Szoki per szvente padare, 
Apie 'tai dažinojo Lietuvei 

prisigeria invalei, 
Nubizdino ir jiejei ant szokiu 
Ir insimaisze terp slavokiu, 

’ Noragai pradėjo rinkt po 
aleszimts centu, 

Badai ąnt naudos muzikantu, 
Tada Lietuvius laukan iszvare 
i Vienas net kirvi sugriebė

Lietuviui in ranka ir krutinę 
\ reže,;

Ir da ant kito nžsikds4‘jo, 
Galva nukirst žadejb. 
Lietuvei kirvi sulaikė

Na ir aiit gihikio ‘h.epataike
y

Tai gal 4 ori ei

•<

7*1

1

y

y

y 

padarysi y

J

y

Lietuvei kuolus pasijeszkojo 
Ir norągus baisei sulamatojo, 

su-

Pasižiūrėk in Zerkola ir Temyk
Savo Dantis

*

Szvarus dantys parodo gera sveikata, kada
sveikatos.

didvyriai ko-
moterimis ir

lauke apsistoję tie y y y

kauta, 
kaus akelėse 
savo kumsezius.

y
linksml- 
turbut y

musu 
beveik kiekviena 

namuose

i

pakol
noro. Asz

mylėjai! ne ant PU»C8 metu, jaigu po pirmos pra-

paskutini karta 
kad turetau ir pražūti! <

— Sulaikykit jin, pasiuto! 
nežino ka daro!

Bet Brienas iszsitrauke kar
du, kerszino jierdurimu pirmu
tini,‘kuris prie jojo prisiartytu. 
J nėjo in grinezele, pasilenke

bos nebūtumėt užganadintl, tai sugra- 
žlnklt o mes jums tfūgražlshne jusu 
pinigus Ir kasztus siuntimo, tai ar yra 
galima geresne proga? Siųsda
mi orderi siųskit pinlngiszkal apden- 
kit sii storn popieti dedami in kon- 
verta, arba sitiskit inonėy order. Ad
resuokite siųsdami prdorius prie:

General Sales Agfency, 
C’ollegovillo, PA

Tetygi agentu reikalinga prie par- 
davInejlnĮnf musu prietaisu.

namuose paliko vien silpni se
neliai ir maži vaikai.

T f . 4 > %

nei vieno nebuvo!
— Bet tu kas,

Tau, jau asztuoncri 
kako!
savo tėvynes! Bet.... kaip? Ir 

sopulingu dejavi-

Atkerszyk

tas kaip y y

y y Vyru

Morkau ?! 
metai su- 
prieszams

žuvo ir mažas Merkusi... Jis 
žuvo kaipo tikras didvyris, au
kodamas savo gyvybe tėvynės 
gerovei, ir atmintis apie ji gy
ves amžinai, kol dar yra bulga
rai ant žemes, kol dar trosz- 
kiinas laisves neapkurs <ju 
szirdyse. Bet to niekada nebusi

A .... ______________________________ > '

. 1 , ' ..........  ".......

Kalėdoms Prisiartinant
i

neszvarus dantys* ženklai blogos 
Daug kartu blogi dantys pasidaro isz priežas
ties nerūpestingumo ir nepaisymo.

Pasižiūrėk in zerkola ir temyk ar jusu szvarus 
dantys nepadaro jusu nusiszypsojima linksmu. 
Paklausk jusu dentisto kodėl szvarus sveiki 
dantys yra priežastimi geros sveikatos. .

Priprask numazgot juos du kartu kas dięn su 
a * • A - -- A A A -- M - A

t

• ♦

gaivinaneziu “COLGATE’S” Dantų Valytojų.
“GERI DANTjS — GERA SVEIKATA”

Vardus u 
. • t

Colgate’s” ant toiletiniu daiktu g va- 
rantuoja'TėiSUma, Grynuma ir Geruma Ruszies.

Jnsteigta' 1806 mete.’f

i

I O tam kirviui u i ■ galva
1 tesžkino, 

Kraujo. nemažai ištekino, 
O ka? in suda pasidavė, 

Po dvįdeszimtinia atidavė, 
Katras-su kirviu užpuolė, 
Tai augszta suda padavė, 

Kas isz to iszivyks tai nežine
Gal kelis metus per tupės ka

lėjimo.

y

• •

Ant kriksztinu atėjo keli su
plikom galvom, 

Rodos kad nuszutytom 
O kad sako: plikos galvos,

-w- • . • J •»

y

Iszmintingos visados.
Czionais terp tuju .plikiu

' • Proto ixepasiliku, 
Gaspądine pradėjo hunpa ži- 

. binti,
Q plikagglvei vaidą dui’yti

y

)0
t*,

0 ka nebągai iszlajm^jo, 
Ant plikiu žaidūlins apturėjo, 
Dabar gražu ant plikes žiūrėti, 

Kaip kiauszei suakėti.

Mokykloje.

—t Vinctikt del’ ko teip vė
lai atejei? - • ’

— Asz ponas profesoriau 
žiurėjau kaip Tėtutis su mama
muszosi
katra ingules.

«:»

. y

ir laukiau katras
. • U , ' r

ii f V ■a v.
i \ 

k * *

v
ĮSAME pasaulyje p-a priimta sveikinti’5 
savo gimines, safo~ artimuosius, didžiųjų » 
szveneziu sulaukus. Kiekvienas Amerikos J 
Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, ku- jį 
rie su iszsiilgimu laukia dovanu, laukia gal » 
ir labai reikalingos paszalpos. Ir kaip tik jį 
dabar laikas pasirūpinti, kad tos musu j| 
dovanos pasiektu juos dar pirm szveneziu. S 
Nebe to dar, kad nebutu reikalinga Lietu- jį 
voje ir sziaip paramos, žiemai ateinant, n 
dar daug yra tenai vargo ir skurdo, dar toli » 
gražu neužgijos tos musu žmonių žaizdos, jį 
kurias uždavė jiems kare.
Amerikiecziu, -• pareiga yra nepamirszti 
anoj pusėj vargstaneziu savo giminiu.

Dabar kaip tik gera yra proga pasisku-

Taigi -musu

į binti su persiuntimu Lietuvon pinigu, nes kursas pinigu į
j?į yra labai žemas. Maža viltis, kad ji dar žemiau pultu, bet
M yra daug galimybių, kad gali pakilti, — tad kiekvienas ,j
» kas turi reikalą persiusti Lietuvon pinigus, lai pasinaudo- j

ja žemu.kursu dabar jau. . ]
Kad žmones naudojasi kurso, matoma isz žemiau;pa- !

Įi duotos isztraukos isz musu knygų, pąrodancziu, kaip su 1
i siuneziama per 1w kiekvienu menesiu vis daugiau pinigu

J! musu Banka. Teip, iszsiunsta Lietuvon per Baltic States ’ 
R Banka; 1921 m. Sausio menesy, .2,530,456 auks.; Vasario 
< 2,082,795 auks/; Kovo 2,640,861 auks.;
S; Si,087,633 uuks.; Gegužes 3,118,04-1 i
v 2,501,950 auks.; Liepos 4,904,886 auk
P 5,696,650 auks. ;

NJ; L’,087,633 auks.;
Kovo.

Gegužes
2,640,861

3d 18,044
Balandžio .

Birželio .
Rugpjuezio ’

auk s
a ūks.; 

r Q •y
Rugsėjo 5,114,750 auks. Viso per 9 mene-F a,696,650 auk

Iii _____________________ ________________

! • tukstaneziai ir 25 auksinai, ir nei vienas skatikas isz tu 
pinigu nėra žuvęs! ? i •

’Baltic States Bankas užtikrina, kad per ji siusti pini- 
ekia Lietuva; Baiūc stales Ban

kas d,uoda pilniausia gvavantija už pinigu czielybe.
Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, t. 4 

jį y. kursu, kūogąęięziąusiais ir teisingiausiais Baltic States 
Banko patarnavimais ir siusk pinigus in Lietuva dabar, 

jį kuomet už doleri gaunama labai daug auksinui
Adresuokime mums szįteip:

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. JNew.York. A

X \ v, . < *

j; sius iszsiusta per musu Banka in Lietuva 31 milijonas 678
i

į

t

i

'į* gai kuogreiezulusiai pasiekia Lietuva; Baltic States Ban- 
J* Ir d d rlii/Arln tAi ii r* n Ln yi f i 4 *iTrj nn i zil

I
S Banko patarnavimais ir siusk pinigus in Lietuva dabar,

I

i’
4 294 .Eighth Avę. ?!
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Nusa-Tone
Sugrąžina man sveikatą Ir paJIo

DaUelL in?'
gas, saka Ponas Matuscvlcls 

DaUdl. III.
“Ištariu savą neapnibežioutą pndėkavonmą

—...... l: r z 1 *
Jos duoda 
ill

UŽ jusu vaistus. Nuga-Tone, 
kūnui ’ ......... ............

Buvau labai rurilpnetas ir išlavinu 
u£ visokius vaistus bet nieką no 

aip tik pradiegiu imti Nuga-Toncr 
. Jie numeti

kurtos duoda
naujątvirtumą visam

F 
aug pinigu i 

gelmneJ Kai, 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. 
irraijjazda ir davi energija ir tvirtumą. 
4|bar atliku trys sykius (langiaus daiba

ono yra grnausis vaistas
. Lenkiu savą 

~al~vą pre£ tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
_ “_ patariu Nuga-Tone.”

-/PETRAS MATUSEVICIS.
tvirtumą visiems gyvybes pajiegoms, 
/ *“ _ * t Jai 1

sunaikintu vyru ir moterių. F 
Eyyybę laknoms Ir žarnoms,
Fnkitus, Unieta nuodingas atmatas, praAa-

ui visokius vaistus bet nieką no 
r

Galiu 
negu t 

uvargimu ir par tai galiu 

ir genantis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą prei tuos, kūne sutaisą tuos vaistus ir 
k otriom patariu Nuga-Tone.”

PETRAS MATVSFATCIS.
; Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą Ir 

. / ____ _ yra
silpnu, nervuotu, |

ir davi energij 
birfniaui ir no pučiu pi 
pasakyti, jog Nuga-Toi

ir tvirtumą.

yrastebuklingas vaistą* 
i 
iyyybę laknom* ir žarnoms, atgahin 
Fa kitu*. Ui 
lin ruui Ir iiputlmus, ncprlimną kvapo ir 
iAvala licfuvlo apvilkimus. Duoda pulk , 
apetitą, gierą gruomulavImą, nuolatinius 
nc.tvHs ir^ tvirtą^ pastiprinanti miegą.

pilną 
$1.00.

Duoda naują

u

Kožna bonkutl Ntiga-Tonv talpiu
L 

pa> sava nptic- 
i no

vienu mined gydvmq, o prekė yra 
Gaukito bonkutl šiandien pas sava
busite visai uiganedlnti,ap(lckortus sugri|iia 
jums Jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
ptlekoriaus, siuskite mums >1.00 o gnįkrito 

^llną ničnes’ *oarantuot/> gydymą, apnio-

korta u s, imkite per 20 dienų ir Jeigu 

jums Jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptlekoriaus, siuskite mums >1.00 o gnįkrito 
pilną mines’ garantuotą gydymą, npmo-

* kieta paČM.aNATIONAl. LABORATORY, 
1018 S. Wabash Ave. Chicago. III.

1

UNION'
NATIONAL.'] 

BANK 
MAHANOY 

ftk'' Z- 1 T X/ •
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CITY»

Capital Stock S If 5,004Ai 
•«r»l«a AFruUU S44M44A4

Mokame antra procentą an s 
•adfitu ptnfnffw Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu bmi 
diena Sausio Ir IJepoe mena
mose, nepaisant'ar atneaxai 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus tarB- 
tumet reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai 
ryte lig S vaL popiet, Sabato- 
nls B ryte lig H raX

» ■ ■ - ■«
H BALL, Prezidentą*
f. J. NOONAN, Vlce-Prea.

- J, K. FERGUSON, KaalerUa.

J

5Y. TRAĘKAUSKAS 
LLETUVISZKAS GRARORIU3.

iŽ
>*1X4^4

"-fr ----- ..1 Jr, 111 Iii r - util

•PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
QRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kauna numirusia, Pasamdo 
automobilius, riginus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, veselllju, pas! 
važinėjimo Ir tt Krausto dajgtus Ir tt 
WO W. Centre SL Mahanoy City. Pa

h, -t s

A :

Daktarai Juozas J. Austrą 1
LIETUVIS

■■rašte T) ak taras Karlaweaeje. I
ŠYDO VISOKIAS LIGAS j

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

Telefonas—Bell 369 IL I
113 E. Coal St. Shenandoah I

Žinios Vietines

“Mit-
buvusio darbiniu-

JOHN MTTCITKLI*

— Sukatoje pripuola 
chell Day,” 
kiszko vado. Anglekasiai mano 
taja diena 
atminties.

\
— Sziandien

kompanijų kasikiu
— Petnyczioje 

szvento Szymano Judo apasz- 
talo.

nedirbti aid jojo

Lehigh Valley 
pėdo,

pripuola

ligoniui! i jo— Asldando 
randasi daugybe ligoniu terp 
kuriu vra didelis
tuviu. Dirstelėjus ant visu, net 

perejna
nelaimingu te-

skaitlis Lie

pei* žmogųszirpulei
tai tujn

nais keneze sopulius, p ypatiri
ai tiejei ka yra apdeginti ka- 

Tieje tai

kiek

K» 
siklosia per gaza. 
keneze daugiausia.

— Kun. Czesna 
suriszo
gi Žagarinska sn pana Ag
nieszka Luckas. Abudu jauna
vedžiai yra gerai žinomi mies
te kuriems visi vėlina kanno- 
pasekmingiausio gyvenimo.

— Praejta 
patalpyta žinia 
Kast. Jakszczio .sūneli ir vie
ton 5 metu 
klaida, nes 
menesiu.

Pigiau negu kada buvo, 
pažiūrėkite; szvieži hame

per

se red oje
mazgu motery st (‘s Jur-

numeri 
apie

buvo 
mirimą

AKYVOS ŽINIUTES.

Aplinkinėje Connellsville 
užkure apie 100 nauju kokso 
pecziu kurie iždegina 1000 to
nu daugiau kokso ne kaip pra- 
ejta menesi.

PennsylvanijosPennsylvanijos geležin
kelis Oktoberio menosije ture- 
jrt 139>H05 szerininku, 765 ma- 
žiliu n<‘ kaip Septeinborije.

Vokietija iszsiifnte in už- 
rubeži Julajaus numesi visokio 
tavoro už pussz<‘szto bilijono 
markiu, o pargabeno isz kitur 
tavOru konia už asztuonis bili
jonus markiu.

Nuo pasifas/.iino 
nes sutaikęs terp sklypu po ka
rei sunaikinta 63S kariszki lai
vai.

Kykas Jonukas
I v

H’ švieti-

ATSAKYMAI.

Coal Dale, Pa. — Tegul poni 
Slavinskiene atsiyma 
maldaknyge nes jau apdaryta. 
Raszom kėlės groniatas bet 
pacztas sugražino,

S. P. Wilkes-Barre, 
Didžiauseįs Įmestais ant svieto 
vra New York, London, Berli- e' 7 7

n a s, 
Petrogradas, 
va

savo

Pa. -
v

Pari žius Chicago, Tokio, 
Vietinius, Mosk- 

iy Biladelfije.
J. ‘KJNaugatuck. — Ameri- 

ke randu at apie keturi milijo
nai Žydu. Najorke juju yra 
daugiau ne kaip Palestinoje.

R. Ž. Saint (/lair 
Viena uncije 
$20,67. Vienas 
vas, 
konia 20 milijonu doleriu. Ne
gali niekam iszmoket daugiau 
kaip 25 centus 
už kokia skola.

y

įpio keturi milijo-

, Pa. - 
aukso vra verta 

kari.szkas lai- 
naujansio budo kasztuoje

vienais centais

RI • ■ JT

z 1
i * / «•

KAM DUOTIS NUFLIKTIE?
Jeigu taip, tai naujai isz- 

rasta gyduole, kuri sulaikys ju 
slinkime, 
ataugins naujus.
duosime užtikrinimą. Szita gy
duole yra kaip del vyru ir mo
terų. Bodą dykai.
bile kalboje sziandien.
suokite:

D R. BRUNZA CO.
Broadway & S. 8th. St.

Brooklyn, N. Y.

, „.Q.. i ■ ii M Vu i i imi « hm

Mahanojaus Lietuviai
Balsuokite už

vieton iszpuolnsiu 
Kiekvienam

Raszykite
Adrc-

t

senumo 
vaikutis

tai buvo 
buvo 5

Tik
(kada) 22c svaras. Kukyta po 

Round 
galvi (»na 

17c.

32c.
je. Del zupes 

gal viena

M ILK

Edward Fogarty
ANT BURGISS’O

Praszo jusu balso ir intekmes.

*•» » fti ft-SB 1 BSftgBSBSB

OR. J. A.TAN ANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas. t i

I
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1

kuris ant riksmo 
ne žiūrėdamas, dra-

kur mane

cze

Ilgindama

linksmu kūdikiu 1

Dankevicze ne
ant menko

limos vienolikos isz 
apie ka dažinojo

Daug turto 
geide ir pasiliovė 
ko. Ne tiktai po numirimu to* 

tetos, 
syk turtingu,
žinonys o ir du piktadarei, ku
rie tarėsi ant užpuolimo, apie 
ka Jonas sėdėdamas ant me
džio apie viską, girdėjo. Pasi
kalbėja, jau ketino e j t, tame 
sza kos subraszke jo 
garsu cziaudojima, 
kaip nuo szuvio, atsiinusze gi
rreje. Piktadarei kaip perkū
nu inmuszti sustojo, o rudis 
tuojaus supratęs pakele galva 
ir paregėjo tupinti medijo vai
kina, ome pisztalieta atkiszo ir 
norėjo sza u t, 
pasaka 
ant to balso gales kas adbegt 
ir mus patemyt, szitai bus gc- 

kaip szuni pakart, kad

iszgirdo 
jog balsas

i

4 t
nes jo draugas 

Ne szaukie brolau ba

KVITU Knygele Draugymema del 
iszmokejlmo*pinigu llgonla- 
ma

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kąslcrlaus nog sudėtu pinigu anl

60c.

HUHirinkimu -------
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY. PA

&0c
•9

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 
sveikatas dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

KELLEY PECZEI IR H1TEREI
i, , Q ............... —

Koloru: Juodi Žali, MeliniVisokiu
Pilku ir Rusvu; Enamelavoti. 

t^S^Galima pirkti ant iszihokesczio.
- --------- O-----------

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. < Mahanoy City, Pa.

y t

»

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittaburgo. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo beglje 
S2 metus invairias Ilgas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažins ta.. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes
vyru, spuogus, nležejlmus, Ilgas tinimo, invairias Ilgas 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atalszauklte ypa- 
tlszkal, per laiszkus asz negydru. Dr. Koler kalba Rustei

kai Ir Lenkiszknl. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedellonils 9 iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, P* 4 pu ei —bi— o o w • i

isz kiszeniaus
Jonukas

gala

— Ko i’Hkall stovi? Imk 
szita kamputi duonos ir ejk pu 
velniu isz grinezios, dabar pa
vasaris, tai Sau gausi kur kai
me vieta už piemoni.

Tai}) kalbėjo; naszle po Mo
tiejui Balczunuidn Savo posū
ni Jonuką, 
moczekds
sei dairėsi po grinezia.

— Tai kadaryt! Kaij jan 
isz va rote, tai ejsiu, 
kojos ir akys nesz, norint grin- 

mano tėvelio ir ne turėtu
niekas vales mane iszvarinct.

— Ne lotum kaip szuo, — 
suniurnėjo moezeka, - ka tavo 
levas turėjo, tai jau senei vis
kas nuėjo, ba be
viskas nuėjo, o kas randasi, tai 
mano užprdcevota ir nežinau 
kai}) iszmaitysiu likusis siera- 
tukus, - ir parode ant be^iojen- 
cziu po asla.
jos locnn. *

— Na tai motinėlė lik svei
ka, keliausiu pas dede in Spar
vinius, gal ne iszvarys manes, 
tai pasakęs Jonukas, atsisvei
kino su savo pus broleis ir at
sidusęs iszejo isz savo gimtos 
vietos.

— Ir ko mrin teip labai rū
pintis, - kalbėjo in save vaiki
nas, - turiu jau J4jnetu, o tei- 
pos-gi esmių sveikas,' o jaigu 
mane gyro musu kaim'c Visi 
tada ir visur 
vas 
szmoteli ant svieto.

Tai}) 
kas 
net kada r/ulosi 
rros, sėdo po' medžiu idant pa
silsėt ir paklausytic cziulbaiu 
cziū pauksztėliu. Kada pradėjo 
dairytis po medžiu, paregėjo 
ant vieno medžio lizdą, o kad 
buvo mitras' kai}) vovere, tuo- 
jaus pasžbko in medi insikaliL

riau
mus ne ižduos. - Iv-tai pasakęs 
isztrauke 
virves, ka pamatęs 
pradėjo drėbėt kaip lapelis.
Vienok nuduodamas, jog nesi
bijo, nulipo žemyn 
džio ir taip meilei praszesi tu 

jog suminksztino 
gyvastį do-

J 
yvam šutve- 

ka girreje

nuo ino-

ar W W Mir. ~T J— * 'ir T^' T~ T

VYRU 
LIGOS

vanot,
g Pirkite Kukznini 

Pecziu Dabar

piktadariu, 
ir pastanavijo jam

tiktai turėjo prisiegt 
jog ne vienam 
rimui ; ne pasakys 
girdėjo.,

In pora adynu po tam, kada 
sėdėjo i ponas Dankevicze prie 
stalo, o szale jo senas Vaitie
kus ir kalbėjo apie senovės lai
kus, tame inpuole Jonukas in 
pakaju ir sudavęs su kumszte 
pora kartu paszauko garsei:

Kiaušykio manes szepa! 
tau sakau, jog sze nakti,

gyre musu
bus gerai o Die

ne apleis, - rasiu duonos

/

A-
C

.i

k51 vapohilėd

MįlK

ėjomislydamas ėjo sau 
kartas tolinus ir toliau, 

viduryje gi-n

no ir jau buvo prie lizdo, kao
■ . • ■> a • ’ A

dabar pirkti negu vėliaus in
Turime dar didesni ir geresni 

pasirinkimą negu kitados............... ..
Musu
GLOBE 

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

Gerinus t. * 
rudeni.

«

spccialiszkas PERT 
peczius, viduris 18 

puikei cnamelavotas.

asz tau sakau, jog sze nakti 
apie vienuolikta adyna, pikta* 
(lareL.kotina užpult ant namo 
pono Dankevicziaus, ir paim* 
tio-pinigus su skrynute, ka sto« 
vi jmiegstubeje po lova.

Paszoko nuo stalo abudu se
nelei, ir pradėjo vaikino kvost 
nes jis tylėjo kaip žeme ir tik
tai tiek kalbėjo:

— Ne klausykite manos po
nai, ka ketinau pasakytie, tai 
pasakiau szepai, ba ji medine, 

, o asz szendien

$,77-50

szitai dirstelėjo žemyn, susilai
kė ir paregėjo du žmonis, vie
nas su ruda barzda taip pra
kalbėjo in antra:

— Tai vaikine, esi sztant, 
mano Jurguti! jog tu rakta tu
ri kiszenije! brace bus laimus 
nes bus ir darbo su tuom Dan- 
kevieziu, ba tai senovės Žalnie
rius, o su tokeis tai vaikine no 
szposas.

— No bijok duosime rodą, 
asz žinau, jog; jis važhiOš in 
Suvalkus ir ketina1 per gazie-

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.
*

24c. Pork-czaps 
stoikas 2 
7c. Verdama 
Avinczieua 10c. Versziena 15c.
Dar daugiau visokiu dalyku 
kuriu negaliu suminei. Sutau
pysite daug pinigu jaigu pirk- 
site pas P. J. Kubertavicziu 
600 W. Pine St.

Kam jum 
už vvriszkus 

galite 
ir drūtus

.Juozą Stanko v ieziu 
05 W.

P. J.
negvva

i «'el kitur, jaigu 
kins 
giau pas

j ziegorninka,
___________ ____ _________ u Ii.,
I Iki I vai popiet. 6 Iki 8 vakare. ' Šokio

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottivllle
Su visoms Ilgoms priima, nuo 

valandos Iki 10 valanda įsa ryto,

i

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Parduodu laivakortes

Didele kanclja sudėt* Valstijom 
Banko Departamente. Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmuL 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
senkite apie kainas o gausite 
teisinga atimkim*. Adresavoklte:

V. Lapinskas 
į 601 W. Mahanoy Avė. 
'/■ .Mahanoy City, Pa.

y

ft^BMft m !■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ j
| 1 I

Kazis Rėklaitis^
Lletuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelblnlnke 
motore. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

mokėti bran- 
czeverikus 
gauti pui- 

czeverikus pi-

305 \\\ Centro 
galema aplaikyti vi- 

Stanke vi
ržius yra savzinmgas 
ir su jumis 
si ilgiausia.

kur 
padirbimo.

žmogus
apsiejs kanuotoi-

(11.21)

r>

SHENANDOAH, PA.

Juožas Kvederaviczius, 
29 metu, neilgai džiaugėsi sn 
savo 
pacziule
sivede.

patogia 19 metu senumo 
su kuria
Praejta

pauksztele iszpiszkino in platu 
svietą su buvusiu 
M i kolų Edkevicziu, 
amžiaus.
rin tam, kuris pranesz ja Rikli r 
jojo

t nesenei ap-
Ketvergn

kareiviu
25 metu

Juozas duos 50 dole*

pacziule randasi. Jaigu 
kur užtiksite taja porelių, tai 
duokit žinia 
iefr.”

in redvste*
l i Šatu

510

Woo./?

M
tas jeszkoti įitnhiiū, ba jarh te-

•m A-M . a * * n‘ . S ‘ "ft

DEL SUDARIMO VAISIU.

— Petras
W. Cherry uli. nuėjo
Penu atlankyti savo seseria, li
kos užkluptas apie 7 valanda 
vakare per penkis piktadarius 
kurie Jakimoni balsei sumusze 
ir sužeido peiliu. Steito palici- 
je jeszko banditu.

J ak i mon i s, 
in Wm.

— Neužilgio aptiekoris Ka- 
zunas perkels savo aptieka in 
locna savo narna ant Jardin 
uliezios, kuri baigė pertaisyt. 
Bus tai viena isz puikiausiu 
lietuviszku aptiekti 
szioi aplinkinei.

Jeigu sudarote kokius vaisius, 
tai atrasite kad Libbys pienai 
yra tam labai tinkamas. Yra 
skanus, parankus ir ekonomisz- 
kas. Naudokite szi nurodymą:

Libby’s boiled Salad Dressing
cup Libby*s Evaporated Milk; 

}i cup tfator; 2 yolks ; / tabla-
epoon flour; }4 cup vinoAar; yi tea
spoon salt; 1 teaspoon su^ar; 
teaspoon cayenne; 1 tubIeppoon 
butter. Mix dry ingredients, add 
slightly beaten egg yolks, Libby^s 
Evaporated Milk and water. Cook 
over boiling water until thickened. 
Strain; add butter and vinegar,

Libby| MVNeill & Libby
Chicago

ji cup tfater; 2 egg yolks ; / tablo-

ta labai daug pinigu numirda- 
ma paliko. Tegul ne jeszko gi
mimu, mes ir teip isztusztysiin 
jo skryno ir pradėjo abndn 
juoktis, nes taip baisei kad 
net Jonukui plaukai ant gal
vos sustojo, kada iž^irdo taip 
kalbauczius.

Pažino jis gerai ta Dankevi- 
cziu, kuri turėjo mieri apvogt, 
buvo tai labai geras žmogelis 
ir visi aplinkines gyventoje! ji 
mylėjo, ba ka tik pats turėjo, 
tai su vargszais dalinosi ir 
tik tiek sau pasilikdavo, kad 
tik iszmito; o turėjo prie savoy 
sena tarna, kuris drauge sn 
juom vaiske sluzijo ir no ant 
vienos musztynes radosi; Dan
kevicze kaipo aficieras o Vai
tiekus kaipo seržentas.

1.....'...........................................-.... ......

jĮUNLEY JHEAIRE
«l

Rodo tik geriausius' paveikslus. 
Nauji paveikslai kas vakaras.

Teipgi naujausios dainos.

ir pradėjo pbudn
nes taip

‘i

DYKAI! Puikins “DinnerSet
. u i ‘ /r. ' > * /■

visoje
Tegul jusu groserninkas 

buna jusu pienius.

DYKAI! Wki^s ‘'DiimerSet’ ’ 
duodamas dykai moterems kas
Panedeli vakara. J

INŽANGA

4

___ __10c IR 20c.

tai negyva, o asz szendien 
anksti prižadėjau niekam gy
vam ne sakytie, ka maeziau ir 
girdėjau.

Tada Dankevicze 
kos isz Jonuko, 
dauginus ir isz laik pasiruoszo 
vyrus kurie nakti piktadarius 
suėmė. Ant rytojaus paszaukes 
Dankevicze' pas savo Jonuką 
dekavojo, jog apsaugojo nuo 
užpuoliu, paklauso kuom jam 
užsimoket už ta persergima ?

Jonukas pasikasęs in galv 
atsake ne drasei:

— Mano tėtulis 
priesz menesi 
ne isz va re

prisijuo- 
mct klausinėjo

a

numirė 
o inoczeka ma-2

isz namu, idant sau 
pajeszkotau sviete priglaudos, 
szitai asz praszau 
mane priimtumet 
dirbsiu teisingai,
na i duonos ne valgyt.

pono, idant 
i n d vara, o 

idant dova-

Žinoma, Dankevicze priėmė 
ir turėjo didele pamaczi visa
me, o kada pagyveno su ponu' 
apie doszimts metu, gavo 60 
margu geros dirvos o apsiženi- 
jas . gyvena ir dabar mylėtas 
nuo Dievo ir žmonių.

——-—: . * ——:
• ' '‘,Ą , ‘ '

SPENCER KORSETAI.
................. ii ,1 ..i. — ' ('Ii/ »■ r *

Yra tai vienatini pašautoje 
pasiūti vien pagal jusu miera. 
Visi kiti korsetai yra nudaryti 
pagal modeliu ir madų idant 
tiktu beveik del visu figuru. 
Duokite sau padaryti korsetą 
pagal jusu miera vien tik del 
saves. Neparsiduoda sztoruose. 
Ateikite arba raszykite tmt 
adreso: *

Mrs. C. M. AVelhaf, v 
221 E. Mahanoy Avė.

Mahanov Citv. Pa.

vienatini

C

s

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename
lavotas kukninis peczius
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta.* Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

auiINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokat 

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

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra Jumo tautleczial Ir 
patinstami. ‘ *

Yra tai Banka in i
cijos, kada norite
namus. ♦

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita

kuri galite ateiti ant rodęs arba inform*- 
orite kur investyti piningu* arba pirkti

i .

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

MAHANOY CITY, PA. 
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vlce-Pres.D. M, Graham, Pres.

J, H. Garrahan, Attorney XV .F. Ryokewica 
P. O. Fenton

D. F. Gultum, Trata.
A. Danisewica M. Gavula 

T. G, Hornsby
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