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ISZ AMERIKOS
Nuiude savo seseryczia ir 

patr. save.
Passaic, N. J. — Užsirusti-I

nias baisei, jog jojo brolis ne- 
pavelino apsivestipavėlino apsivesti su jojo 14 

f metu duktė Sadie, Irving Bar- 
jaja ant smert 

I tėvo stuboje, po tam pats sau 
paleido kulka in smegenis. Pa- 

' kol tėvai galėjo 
f szuvi Irvingas jau buvo negy- 
I vas. Brolis pasiutiszkai myle- 
| jo* seseryczia ir sake, jog be 

josios negali gyventi.
i Pasekmingas orinis pacztas. 

Washington, P m 
Najorko ir Chicago ir Najork< 
ir S in Francisco, i 
peF.ekc su 1,750,000 myliu per 
verdami daugiau kaip 40 mi
lijonus gromatu — nuo .July

I 16 praejto meto lyg Julajaus 
szio meto. Areoplanai ne turė
jo jokios nelaimes ir nežuvo ne 
vienas lekiotojas.

Brangus dantis.
New York. — Už klaida ne

turi užmokėti 
kaip apie tai

net t, nuszovo

užbėgti aid ra

D. c. — Terp
O

areoplanai

F

»

karta

atėjo pas

fe W. D. HOOZKOWMIL Prm. & Ngr
F. H. DOCZKOHHKl, MltorjAatPkk )
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IŽGIALBEJO IR APSIPAOZIAVO SU JAJA.

fe

ižgia IbcjodienaRobertas Thompsonas ana
dinio Atlantic City turtinga naszle Nadina Eric. Už ta,ji
ižgialbejima josios gyvastį J

nuo nusken- 
narsu

atidavė jam savo szirdi ir turtą.

Iszsiuns 10 milijonu svaru mė
sos in Vokietija.

Chicago. — Skerdinycze M o 
rris

A
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Moteres su kirveis užklupo 
ant szerifo.

Saint Clair, Pa. — Kada sze
rifas su keleis piagialbininkais 
atėjo in Shcintowna atimti 
fortapijona nuo Jono Szimonio 
už kuri neužmokėjo, keliolika 
moterių pasitiko szerifu su kir-

▼ • » > Ji W x.? A. KJ • « A V.» X W ■ « A v-r * ■> *■» Į/' ' ' j f X?

Shcintowna atimti

veis kerszindamos sukapojimo./ 
Szerifas inatydamas toki bai
su “mirties batalijona“ pasi
kasė ausi 
kės savo kareivius apleic 
ei u, i 
liejimo kraujo ir bai 
biszkos skerdyiies, 
k e i 
nepažinsta jokioj

mirties batalijona
nuspjovė ir susZau 

į/ ple 
fitvtines nenorėjo matVii pra- 

bo- 
“/pasįszau- 

įn pagialba,'-.karkus kurie 
' ’ į/ baimes, ir 

tiejei be jokio ergelio isznesze 
I_______ __ _

mate atjoja mažius kazok 
mete savo ginklus ir pasislėpė 
po krūmus.

baksine muziku Moterėlės pa-
;us nu-

“Kruvina sanvaite.
Pittsburgh. — Praėjusia ne- 

delia buvo tikrai “kruvina 
sanvaite

> !
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ANGLEKASIU STRAIKAS
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ŽENKLAS DEL AREOPLANU.
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ATIDARIS KASYKLAS SU 
/P AGI ALBA VAISKO.

Prezidentas meldžc 28 guber
natorių, idant tame prigialbe- 

tu. — Nekurtos kasyklos 
pradėjo dirbti.
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Washington, D. C. — Valdže 
nutarė pradėti dirbti kasyklas 
su pagialba vaisko, jeigu tas 
butu reikalinga. Badai 25,000 
vaisko butu iszszaukt’a ant ap
saugojimo kasyklų jeigu tosios 
pradėtu dirbti.

Prezidentas Hardingas isz- 
siuntė praszymus pas 28 gu
bernatorius idant palieptu 
kompanijoms atidaryti kasyk
las ir dirbtu 
kompanijoms 
saugojimo
steitine milicija negalėtu duot 
rodos.

Tai tau smūgis 
ninkiszko sprando!

Dąrbininkiszki vadai tvirti
na, buk atidarimas kasyklų 
su skobais ir netinkamais an- 
glekasiais prieszinasi Pennsyl- 
vanijos anglekasinems tie- 

Pagal tiestis kompanijos 
negali pargabenti darbininku 

in kietas 
nesupranta var- 

gazu ir t.f. 
tosios tie- 

už lai komos 
idant joki netinkami darbiniii-

p ras žymus 
idant

prižadėdamas 
vaiska ant ap- 

dai bininku,

»

Albany, N. Y. likos insteigta 
szviesa del lekiojeneziu areoplanu 
ženklą kur turi nusileist. Toji 
ežiu žvakių drūtumo. P

elektrikine 
idant

inilžiniszko
naktimis, idant turėtu 

žibinte turi keliolikos tukstan- 
anaszias žibintos naudos Chicago, New

jeigu

Itikrai
kokios nepamcntUin 

25 metus. Czionais likos nužu
dytos per savo Vyrus dvi mo
teres ir trys vyrai.

u

inusze 
skendo.

Waterville, Maine, likos sze- 
szi užmuszti per truki kada va
žiavo automobili ujo.

Detroit, Mich.,
nuszautais, 

t r vs

?)
ant darbi-

Yorke ir kitosia vietosią kur areoplanai lekioja.

ISZ RUSIJOS
•/

įr

Isz Lietuvos buk

In Lietuva iszkeliavo 439 
Lietuvei.

Washington, D. C. — Birže- 
and Co., už keliu dienu lio menesije iszkeliavo in Lie-

iszsiuns in Vokietija deszimts tuva 241 vyru, 83 moterim 57 
milijonu svaru mėsos. Mėšute 
yra verta l 
joną vokiszku markiu, 
dalis tojo siuntinio jau 
do Czikaga, kuris susideda isz 
ponkesdeszimts vagonu.
Paslėpė munszaine ant kapinu.

Saranac Lake, N. Y. — Žmo
nis matydami koki tai nepa
prasta krutėjimą ant ezonaiti- 
ijiu kapiniu, prancūzė apie tai 
vietiniai palicijai kuri padare 
krata surasdami daugeli bon- 
ku munszaines paslėptas ant 
kapiniu prie antgrabiu. Palici
je viską konfiskavo.

mesos.
$1,750,000 arba 1)ili-i pranesza

vaikai ir 58 mergaites. Teip
lietu viszkas bjuras

Pirma i isz Washingtono. 
aplei-

New Yorke automobilci už- 
10 ypatų o penki mi

—» «. __
Degtines Garbintojai
Bartininkai,

—- Turime doro
t am s uoliu

Badai Leninas vela nužu
dinta r.’

— Badai I

anglekasinems
Vi I k-a v isz k i o 

jaunimo, 
o

soms.H|). — 
bet ir 
stojo gyvuoti viena slapta ka- 
ypacz degtines

joninas li-Ryga.
nestinga. nužudytas kada važiavo isz kito steito dirbti 

i Kaukazu. Badai ko- kasikius,
Senelis mirė laike maldos.
Chicago. — 

darbu Adelina 
paliko savo senyva tęva Joną,
60 metu, ineldžentysi ant keliu 

lovos.
good bai teveli

kos
11 nikiu in
i kis '
Į nacijonalo ūždavo jam truciz-1 l'iiije spirsis idant 
uos kada valgo pietus,’ po tam sos butu* tvirtai

nes
J’reczio Inter- lojimo dinamito,

Iszejdama in 
Džiogait iene,

labai brangei, 
persitikrino dentistas M. Per- 
kinsas isztraukdamas sveika 
danįi ^eymorui Dancig, kuris 

dentista isztraukti
skaudanti dantį, bet tasai isz- 
trauke jam sveika, už ka da
bar reikalauje deszimts tuks- 

| tanezius doleriu, nes sako jam 
tiek yra vertas sveikas dantis.

’ PaunaKkfr. Žyduką-, nžparejima 
kriksxczionyben.
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Xfew York. — Sziomis dieno- 
Vaiku Teisme“ teisėjas

15 metu/' 
.336 Osborn St..

“Prie-
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esama dideles 
sprendimus. Is- 

Minetas

prie
i <
da duktė sugryžo 
p i et, rado tęva 
prie lovos, jojo 
liuli aut lovos, 
priėjo prie

Adelina pasakius
9 f iszejo. Ka- 

namon ant 
vis klupojent 
žila galva gu- 
Kada Adelina

tėvo norėdama ji 
prikialt, persitikrino, 
vas buvo negyvas.

trys žmonis 
keturi nu- 

užmtiszti ant
likos 
skendo o 
ulyeziu.

Scranton, Pa. Jesiha Guiella, 
17 metu mergaite 
Forge nuskendo 
uola.

Philadelphia, dvi moteres ir 
nudurtais per 

užmuszti ant uli-

isz Old 
ežerelije Wi-

Z 
r 
Jr I
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garbintoju. Nu- į 
atsidaro kita j 

jaunuolius neszti 
sunkiai 

vakaru susi
rinko jaunuoliai gerokai jau ! 
inkausze, ome glebuotis. Besi- 
galinodami vienas koja iszsisu- 

vel kas atsitiko; o

r> 
rėžiam a, 'žiūrėk 
i f vėl vi loja 
paskutinius skali k u s 
uždirbtus. Viena

1

ei ne

tai ksanaris

kada valgo pietus; po tam Įsos butu, tvirtai 
jojo kuna iszmete isz trūkio
in upe Dona. 1 j kai * neu’žylninetir thlkrtfflWW

Riisiszka delogacije Londo
ne užginezina buk Leninas li
kos nutrucintas.

Tiejei paskalai
sanyaites apibėginėjo po svie
tą buk Leninas yra negyvas, 
bet bolszevikai vis taisės žinos 
užginezina. () gal tame randa
si kiek teisybes, 

bijo užtvirtint

Np* ■jW

kompanijos
ko, kitam
vis tai slapta degtinėlė.

jau kėlės atidaris kasyklas bė I

du v v ra i likos
Italijomis; 2 
ežiu ir du nusižudo.

Ir kituosią miestuosią pana- 
szei atsitiko.

jog te- K važi uNaujas prohibicijos skandalas.
Chicago. — Valdžios agen

tai aresztavojo suvirszum pen- 
kesdeszimts žmonių terp ku
riu randasi milijonieriai, kon
gresmenas, valdžios virszinin- 
kai ir kiti ženklvvi virszinin- 
kai už pavogimą isz valdiszku 
magazinu arielkos už du mili
jonus doleriu, teipgi už davine- 
jima kysziu ir papirkima pro- 
hibieijos agentu. Badai du 
prohibicijos agentai buvo.pa
pirkti per bravorus, kuriems 

ant meto

ISZ VISU-SZALIU
priguli prie

gana germ, 
menkesni. Pi-

nes bolszevi- 
kai bijo užtvirtint taja žine 
idant Rosijoi nekiltu nauja re- 
vol iucije.

Badai kokis tai virszininkas 
kuris yra labai panaszus in Le
nina u žyma jojo vieta ir persi- i i * 9 1 * T" 9

Derlius.
Kražiai. — Kelrnes, 

ir Skaudvilės ruožu, daugumo
je rugiai a t roti o 
Kviecziai kiek
rmamecziu dobilu taip pat esa
ma neblogu. Pievose sziono ma
tyt gerai paželusio. Sodai,ypa
tingai obels, turėjo 
žiedu. Tik nakti in 
d. buvusi didoka szalna; gogu- statineja kaipo gyvas Leninas, 
žes 31 d., birželio 1 ir 2 d. dideli 
ir szalti vejai kiek neigiami 
atsiliepė in žiedus ir augalus.

Atsargiai su ugnimi.

Gjegužes

apseziai 
gegužes <3010 myliu

300 strai-

Szerifas ir 13 anglokaziu nu
žudyti o daugelis sužeista.
Wellsburg, W. Va. — Nauja 

skerdyne kilo aplinkui Clifton 
kasyklas, kurios
Richland Coal Co. 
nuo czionais. Apie 
kieriu užklupo ant kasyklų kū
rinsią dirbo skobai iszneszda- 
mi brokeri iii padanges su di
namitu,
gialbininkais 
szyti straikierius, tiejei nusi
yrė in artimus kalnus, szaudy- 
dami in szerifas, 
sugrąžinėjo agni, 
kos užmusztas
Duvall krito nuo kulku kaipo 

anglekasiu o daug

500 pasikeleliu paymta in 
nelairvia.

Dublinas, Irlandijo. — Na- 
cionaliszka armije paėmė iii 
nelaisvia penkis szimtus pasi
keleliu kaipo 
ginklu, amunicijo

mis “
R. J. Wilkin pasmerkė žydeli, 
Harry Buckelstein, 
gyvenusi ant 
neapribotam laikui in
giaudos Narna.“

Szi byla tęsęsi dar nuo pe
reitojo vasario ir indomi tuo- 
mi, kad duoda suprasti, kaip 
žydu instakos 
net in teismu
tori ja yra szi tokia, 
žydukas, kaip pats prisipaži
no, esąs pameges krikszcziony- 
be, ir dėlto prisidejes prie ži
nomos krikszcz.

Kristaus
i ji ir apkriksztijo. 

žyduko motina,
Į Buckelstein, sykiu su žydu or- 
į ganizacija
I Kai,“

man, kad jisai 
bėgės.“ Motina reikalavo, kad 

“nepataisoma,“
Sfnerktu pataisos naman.

Byla bego visokiais keliais, 
žydelis pasmerkia

mas, tai vėl iszteisinamas, ir jo

narnos 
»>

Staiga
niai,

l i

kuri

sektos, vadi-
Mokinti-

Fa v

Dideli Žydu Bro- 
apskonde žyduką teis- 

“nuo tėvu pa-

»«

I ji, kaipo
■

I■

pa-

N •

f

| Tai buvoI i—7 __ T---------- , —
I' sektos globai pavedamas. Bet 
I žydu organizacijaI

M-I
Irti

i*'
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bravorus 
locnininkai mokėjo 
po 100 tukstaniziu doleriu al
gos. O ka ar ne puikus'vaisei 
palaimintos prohibicijos ’/

15 ugnagesiu ružeistu ir ap
degintu.

New York. — Per eksplozije 
kemikalu Manufacturers Tran
sit Co. užsidegė visa dirbtuve. 
Penkiolika ugnagesiu likos ap- 
deg 
liepsna, 
miems 
namus 
jus.

inti ir sužeisti kovodami su
Palicije paliepė arti-

• gyventojams apleisti
kuriems kerszino pavo-

labai apsidžiaugė
I <<

bei motina 
neužsileido, ir dasieke to, kad 
žydukas tapo pasmerktas prie
glaudom Po teismui žydei k a 

ir pasakė:
Asz geriau norecziau, kad jis 

numirtu, negu savo tėvu tikėji
mą permainytu.“

Toje prieglaudoje jis vistiek 
I bus auklėjamas po valdiszko • • • v •'i rabino priežiūra.

ĮE Ifptere sudege po deganeziam 
I automobiliui.
? Chicago. — Marijona
K czerskiene, sudege ant smert 

po deganeziam automobiliui, 
/ kuriame važiavo 

1 bu dideliu troku, nuo ko gazo
lį lino kubilas truko ir užsidegė, 
I o degantis gazolinas apėmė au- 
į tomobiliu kuris užsidegė. Jo- 
I gios vyras, Marije ir Hormonas
I ^Muellerei, teipgi likos baisei 

i 1 ■ I

Vii-

automobiliui
ir susidūrė

' apeiginiais ir kaip rodos isz 
Szoferis troko 

už neapsii-
to turės mirti, 
likos aresztavotas

Kada szerifas su pa- 
pribuvo apmal-

daugeli visokiu 
s ir kitokiu? Ruoczkai 

kariszku ynagiu. Pasikeleliaij skr. —

kurie teipgi 
Muszije li

pais szerifas

apiplesze miestą Cork. Miestas 
uždarytas.

Morgan isz-

ir trvleka
•>

sužeista.
Gubernatorius

szauke dvi kompanijes milici
jos kuri yra pasirengus keliau
ti in Brooks pavietą, kur er
gelis kilo, jeigu tolimesnis

pavieta 
jeigu

I . ,.į : " *

Pripažino kunigą paikszu.
Quebec, Kanada. — Sudas 

pripažino buk žudintojas kuni
gas Delorme yra nepilno proto 
ir bus laikytas paikszu name 
pakol nepasveiks. Kun. De
lorme praejta meta nužudo sa- . 
vo pusbroli Raoula idant gau-

Ant senatvės papaiko.
Lincoln, 

deszimts metu sepumo Mare 
Conn, kuri jau yra prabobute, 
apskundė savo vyra 72 metu 
ant persiskyrimo, užmetinedn- 
ma jam, buk apsiejdavo su jaja 
nemandagei ir sumuszima ke
liu kartu. Senukai apsivedė 50 
metu adgal ir nesenai apviiik- 

aukflines

Nebr. — Septines-

>

sztinejo sukaktuves
Veselkos.
Vaikas papilde savžudinsta.
Tulsa, Okla. — Ezra Stout

13 metu, atome sau gyvastį per 
nusiszovima, nes bijojo ejti nar

nos žinojo, jog bus per 
už apgavima 
kuriuos pasi-

mon, 
tęva nubaustas 
tėvo ant $2.50, 
eme sali parduodamas bulves
ir pinigus pasiliko sau, Tėvas 
nebūtu apie; tai žinojas,vkad

! 11 1 . "a . . 1 . .J A . J y • •' k W • e

Hardin-
kompanijes antLeninas tikrai nutrucintas.

Vėliau. — Nežiūrint ant už- 
ginezinimu per soviatus buk 

nutrucinima Lenino 
, bet korespon- 
os danesza savo 

Svenska Dag- 
buk da- 

szaltiniu, 
kad Leninas tikrai likos nu
trucintas su cyanide of pota
ssium trucizna.

Bolszevikai parduoda caro 
karūna.

Kevalus. —Soviatu 
jeszko kupeziaus ant caro ka
rūnos, kuria nesziojo visa Ro
manovu szeimyna. Toji karūna 
yra verta suvirszum trvs szim- 

penkesdeszimts milijonu 
doleriu.
Ne nori užrubežiniu pinigu.

r— Imagai nauja nu
sprendimą, tai kožnas keleivis 
invažiuojentis in soviatine Ro
si je negales atsivežti'su savim 
užrubežiniu pinigu daugiau 
kaip ’ fuž, 250 yuksiniu rubliiL 
Jęigu atvež daugiau, |pi ant 
rubožiaus bolšzėvikai atims o 
in juju Vieta apmainys ant po
pieriniu rubliu.

Kolera platinasi Ukrajinoi.
Odessa. • 

prasiplatino

žine apie
V ilkayiszkio ap-1 vra neteisinga, 

dentas isz Ry 
i laikraszeziui 
' Kl..zEU > >

31 d. naktį 
ūkininko Bieliuko isz nežino- 
nos priežasties nuo kluono

Kadangi bu-
priežasties 

užsidegė triobos. 
vo didelis vejas/tai staiga užsi
degė visos triobos. Suclege 2 
piemens ir smarkiai apdegė 2 
tarnai, tuojau nakti teko juos 
gabenti in Mariampole 
gydytoja. Szeimyninka 
bo isztraukti pro 
ugnies neapdegusia.

ti po jojo mirezia posmertinia. v*si gyvuliai ir padu r,

pas 
susk il

ia nga isz 
Sudoge 

ai. Szei-f r

kraujo praliejimas atsinaujin- Pagal angliszkas tiesas, tai ne- myninko nebuvo namie. Jis
tu. Padėjimas West Virginijoi 
su kožna diena kyla pavojin
gesnis.

Bjaurus nužudinimas moteres.
Baltimore, Md. — Bobbie 

Hali, vaikinas ejdamas per ma
ža girraite Rolling Road, rado 
ten gulinezia negyva moteria. 
Daves žine palicijai apie baisu 
radini, 
detektivai. Moterė buvo nu žiu 
dinta ir nuoga, nes žadintojas 
nepaliko jokio ženklo paskui 
save, nes pasiėmė, visas szlebes 
moteres idant jaja niekas ne
pažintu. Nelaimingos aukos 
kūnas buvo baisei subadytas 
peiliu, kėlės kulkas krutinėjo 
ir matyt buvo smaugiama. Ma
no jog tai buvo jauna žydol- 
kiute. Aplinkui žemę buvo su-

tuojaus y pribuvo keli

mindžiota ir sukruvinta isz ko 
duodasi suprast, jog auka gyr

Stockhohne, 
žinojo ‘ isz tikrųjų
bladet

valdže

pilno proto žmogų negali 
ti už žudinsta.

Vela žydu pogromas.
Vilnius, r— Persigandia 

dai pradėjo bėgt

teis-

zy-

in Karaliaucziuiszvaziaves
gydytis.

Taip sudegti dabartiniam
laike ūkininkui didesne uolai-

. Aa A . A -a a .a

sudegti
tai,

iszlavintu anglekasiu darbus.
Pittsburgines 

aplaike toki užtvirtinimą pre
zidento, 
jokio užvilkinimo ir jau pradė
jo pa rengi net kasyklas ant 
darbo. Dvi kasyklas jau atida
rė su pagialba skebu, szerifu 
ir palicijos. Kitas kasyklas ati
daris už keliu sanvaieziu nes 
yra blogam padėjimo.

Koke pasekme gal būti, tai 
kožnas gali dasiprast. Vela at
sinaujins kruvini musziai kaip 
Virdžinijoi.

Jeigu prezidentas 
gas prispirs
atdarymo kasyklų su pagialba 
vaisko, tada 
žinieriai, pumpmonai ir kiti 
darbininkai kuriu rankosia gu
li apsaugojimas kasyklų nuo 
bledes.

Pittsburgh. — Daugelis 
straikieriu susirinko Cokeburg 
Junction su tikslu užklupimu 
ant Wilson kasyklų, bet likos 
iszvąikyti per palicijc bet ne
apsiėjo be szaudvmo. Du 
straikieriai likos sužeistais. .

Bloomsburg, 
frey kietųjų 
Beaver township pradėjo dirb
ti su 50 anglekasiais. Kasyklos 
apstatytos palicije

užklupimo nuo

sustos dirbti in- 
pumpmonai

be szaudvmo.
*

Pa. — McCaf- 
angliu kasyklos

nes tikisi '

Y*

ll

sumiszimo 
turistu.

ir 4

C
Ne smagei persistato sura- 

szas visokiu prasižengimu 
mieste Czikage. In laika sze
sziu menesiu szio meto, žadin
tojai atome gyvastį 83 žmo- 
niems.
centas daugiai^ne kaip praoj- 

Jeigu teip bus da už 
mėnesiu,

me sunku įsivaizdinti.
Žcm. Kalvarija.

Paparcziu kaime pleszikai 
apiplesze ūkininką Brazdeikį,

Visoje 
apielinkeje ypacz Ilakiecziuo^o 
su baimę kijilb^nma. apis pleszi- 
kus, nes 
baiidos

isz Radrino
artimo miestelio, po pogromui

szimta raiteliu, jeszkodami doleriu.
maszininiu kara

binu . raitelei1 suvarė daugeli 
žydu m vietiniu užkala kur isz- 
redo ir pradėjo szveisti su bo- yisaip kankina 
tagais, paymdami visas drapa
nas del savo naudos.

Ne turėjo jokios milaszir- 
dystes ne ant 80 metiniu seime
liu o su studentais pasielgė 
kanuobjauriausa. Serganti ra
biną Szefez Charlna isztrauko

insteigta per 
Sū pagialba

kąs, nes pleszi <u .ginkluoto^'
A r j j1 i | f v * ■ * * s

apstoja ūkininkus 
t, pjausto, svili

na kol atima paskutines ditkes. 
Žmoneliai dejuoja.

Stogas sugriuvo — 30 už
muszti.

Kairas, Egiptas. — Trisde- 
szimts ypatų likos užmusztos o

Mbskva. C
(

Yra tai konia 2? pro- h 
r r i n

Kolera baise i 
Ukrajinoi, nes

isz lovos, apiple&dumi visa na
rna ir konia visus žydiszkus

konia ponkesdeszimts užinusz- 
tos nelaimėje kada stogas ant 
maldnamio Abu Elela sugriu-

ta meta.
szesziu menesiu, tai szimęt 
bus nužudinta 166 žmonių. Pa
ežiam gegužio menesije žuvo 
21 žmonis, — buvo tai tikras
kruvinas menesis. Isz tuju žu- 
dinseziu 5 papilde jnodrankei,

apie 60 procentas isz sergan- 4 isz užvydcjmo, 3 nuo apiplėš 
i szimo, 2 atkerszinimai, 2 nesų-i 

pratimai terp poros ir 1 isz no* 
žinomos priežasties.

Nėr įo stebėtis, jog nekurjė 
prilygina Chicaga prie milži* 

i skerdin vežios.

ežiu mirszta. Ant tifuso serga 
apie 50 tukstaneziu žmonių. 
Odcssoje randasi keturios li- 
gonbutes bot tosios pripildytos 
ir no turi vaistu kovoti prie- 
Szais taja liga,

2 atkerszinimai

tik tiek turi niszkos o ten

h
(

L
[

(
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2 SAULE

KAS GIRDĖT
Ant (1oney Island, New Yor

ke, randasi tris ypatos, kurias 
gamta apdovanojo nepaprastu 
apsireiszkimu. Vienas isz juju 
yra 
‘‘Zip,
plika pakauszi, o ant virszunes 
auga jam plaukai panaszus in 
gaidžio szukas. Zip’as turi ly

be antakiu, sziadien

kinczikas
J *

vadinamas
kuris turi konia visa

surado
tai kiniszkas laivoris,

K inuosia

isz sztamo Aziati-

ypata yra mo- 
“ Little Daisv”

bet turi tiktai 
supo.) So 

pada- 
veis-

George Murrey,

žiūrinėjo 
veikslu

gu veidą 
turi 78 metus ir turi gera svei
kata. Z i pa 
kokis
kuris pardavė ji Barnumo cir-
kusui. Žiaunai tvirtina buk Zi- 
pas paejna 
ku.

Kita akvva 
tere vadinama
bet ne yra tcip maža kaip sau 
kas mano, nes svrrc 486 sva
rus. — Mažiausiu žmogeliu 
lenais yra baronas l’anchit, tu
rintis 20 met n,
‘sn.uiAs |(- a.ia.\s o

Daugeli kartu gamta 
ro szposa isz žmogiszkos 
les. __

Ana diena
turintis devynis metus paleido 
sau kulka in galva, kada prisi- 

ant kintamųjų pa- 
perstatimo, nes sau 

perstatinėjo, buk ir jisai dali-
bav<> losią paveikslosia ir per- 
siemias tuom ka regėjo, tcip 
užsikarszcziavo, jog užmirszo 
ka daro. Tas atsitiko miesteli- 
jo Middletown, Conn. — Yra 
tai da vienas davadas papikti- 
jiimo krutamu ju paveikslu ku-

Ta-

Ar kas nori 
pripažyt, jog 
Fordas, 
g

ar ne nori, turi 
tasai Henrik i s 

turi turėti auksiniu 
aiva. Mano jisai uždėti kelio

lika fabriku Meksike netoli- 
tvirtindamas, 

jog tokiu badu apmalszys 
Meksiko visokes revoliucijos, 
kurios tankei Meksike kyla.

Labai iszminti ngai ponas 
Fordai Ba jeigu gyventojai 
sklypo turi rajikosia darbu, 
duona burnoje ir niekas jiems 
nemindžioje ant kojų — tai 
tokiems nesinori kovoti ir da
ryti revoliucijos.

mojo atejtėjo, 
tokiu

turi rankosja darbu,

Amerikoniszki biznieriai ne
sigaili pinigu ant apgarsinimo 
savo biznio, nes žino, jog ap
garsinimas laikrasztije atne- 
sza jiems didžiause pelną ir 
parduoda savo tavora po visas 
dalis svieto.

Ant paveizilos paymkime 
American Tobacco kompanijų 
kuri ižduoda kas metas nema
žiau kaip 
doleriu ant apgarsinimu. 
United States Tire Co., 
Pinkham, American S

izduixla po 
kas meUis.

$1,300,-

la i k rasztije 
didžiause

pustreczio milijono 
ant

1 jydia 
ra r ir

i
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I
j

* I
1 ?
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I

me visa kalte 
kurie 
mie, 
ant

nenorėdami 
iszvaro ant 
kokiu

4 i 
vaikai

rie sumaiszo protą vaiku.
dauginusi* tėvu, 

vaiku na- 
pikezeriu” 

neprivalo
prisižiurinet, nes daugeli kar
tu jaunuosia smegenyse negali 
nuprasti paveikslu, kokie yra 
lodomi tiktai del suaugusiu.

I
’iI

ezevervku vela 
gal aisilbvusia 
ryku Bostone, 
bus pagal mada.
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Auksztos karkos moteriszku 
sugryžta, pa- 
paroda czevo- 

naujos karkos 
Ludviko ka

raliaus — du kart augsztesni 
ne kaip sziadien 
Teles ir panaites neszioje.

Francuziszkas karalius Lud- 
vikas, buvo labai mažas žmo
gelis o idant iszrodyti dydes- 

inada nesziojimo 
augsztoms kur-

musu mote

Jiiu inveilc 
czevervku su 
koms.

Isztikruju czeverykai nepri
valo turėti jokiu kurku, nos 
jeigu gamta geistu kokiu ten 
paramų po koja, tai butu joins 
apdovahus žmogaus koja. 
Augsztos karkos 
mu žmogaus ir tankiausi? at- 
nesza žmogui dydesnia bledia 
Jie kaip nauda, nes tankei bū
na nelaime iszsisukimo spran
do, subjaiirinimo kojų ir 1.1. 
Kitados žmonis nesziojo cze- 
verykus be jokiu kurku, tik ta
da pradėjo jeises naudot, kada 
j>radėjo joilinet ant arkliu kad 
jiems czebatai ar czeverykai 
Jieiszsmuktu isz pentinu.

žmogaus 
vra iszradi- 
•r

iedoti ka- 
Pati

Pana

Pana Bernica Hackney isz 
AVashingtono yra nepaprasta 
mergina. Gali jiji panert suvi
sai po vandeniu ir g 
<la randasi po vandeniu,
negali iszejszkyt kokiu būdu 
tai gali daryti, jog būdama pa
nėrus po vandeniu gali atida
ryti burna, bet vanduo nesi- 
gauna in vidini. Klausytojai 
prikiszdaini ausi prie virszu
nes vandenio, gali ajszkci gir
dėti josios giedojimą.
Hickney pirma karta Pažino
jo apie tai, kada maudosi mau
dykloje, kada atidarė placzei 
burna po vandeniu o vanduo 
jieinsigavo in burna, ’—f- Jeigu 
pana Hickney kada isztokes už 

4vyro, tai bus jam sunku ap- 
Xnalszyt savo pacziulc. Ar ne? 
ISziur!

tai

Sovintinis tribunolas Orle 
įiubaudc biskupa Serafiną už 
pasiprieszinima valdžei prie- 
szais apipleszirna bažnycziu 
ant septynių metirin kalėjimą, 
o biskupa Mikalojų >ant tHju 
inetu. - ;

Ligget Myers (’o. 
milijoną doleriu 
Joseph (/ampbell Co.
000; Victor fonografo kompa
nijų $1,200,000; Proctor 

muilini n kai
000; Congoleum Co. $800,000; 
Swifto mesinyezia $700,000 ir 
kitos kompanijos. — Tcip, kas 
garsinasi laikraszcziuosia tojo 
tavorai nepelije ant lontyniu 
kaip pas musu lietuviszkus 
biznierius, kurie lauke Dievo 

idant .Jisai padėtu 
jiems parduoti juju tavora.

$1,200,000;
Gamble

malones

& 
$1,200,-

SENOVISZKI PRIEŽODŽIAI 
IR BURTAI.

—. .  ------------    -    -----------------

PATENTUOTI VAISTAI. 
_____  . V.

> ■ • •' •

Patentuoti vaistai liihdj giri
ami ir vėl taukiai keikiain^, 
paprastai yra visai nopatei\tiioJ 
ti, kartais visai no 
kas jau seniai patirta anot Dr. 
Jo’in A. Foole raszymo ih Ra
tional Geographic Society bu-

: 'a '
A ugi i joje amiltatl jjatwiltlOf, 

j kaipo sava
sis monopolis pirklysteje, laik
uose Karalienes Elzbitos virto 
visai kitokiais krypsniais. Ka- 

Flzbieta ir Karalius 
James I masis nemažai trukdį] 
sziam invairiu budu pasisa
vintu monopoliu iszgavimui 
kuris trukdymas 
nepatenkino. įsakymas Statute 
of Monopolies,

ami

u1

keil^iaih^,

negydomi,

raszyino i h Nie

Aunt: 
, i i 
tu vaistu žinomas

raliene

i n va iri u

Elzbitos virto

ir

liaudi labai

RAUDONOJI VĖLIAVA.
Socializnio Rojaus Vaizdeliai.

(Sulietuvino St. Tautietis.)

4
DARBO APSIRINKAMAS.
Iszejau sziadien in miestą 

pasigėrėt nauja tvarka. Pama
tęs liuliuojnnczias minias prie 
valdiszku rumti, kiūtinau pftM- 
žingeidauti.—Tai žmoiiės skaiJ

o ju socialistinėj tvarkoj „pranaszyste‘

*1

te naujus valdžids insakynms, 
būtent : nuo 21. ligi 65 
kiekvienas

i <

linksmas i
‘d rau
namo )

szeimyitos nario 
man mitylus,visi tik nusiszyps- 
ojo....

— Greicziau vakaruose sau
le Lokes, negu szi
iszsipildys, — ilgai klausos ta
re senelis—mano žmonos tėvu
kas. — Vaikeliai, tada ir sun
kiai yra dirbama, 
nia geros naudos, o ežia-gi...

r— Greicziau vakaruosi,* sau
le tekes!.-. vėl pakartojo sene
lis.

kada mato-

---- ------------------ ---------- I —
Stebėtina O f erta Vyrams.

Silpni Ir ncrvuotl vyrai yra vibluzkat 
if zgydomi per rnu.su Mcbctina gyduole 
kuri yra gera del Hilpnuino, be pajėgos 
trumpos mįsles, Inkstu ir pūsles ne
tvarkomu, ncsuvldorni savo mįsles, 
todėl busite iszgydlnti per szi gyduole 
kuri vadinasi NOVO. Idant užganė
dinti jus kad NOVO Iszpildo savo už
duoti tai prisiusime jumis $2 vertes 
15 dienu gydimo, prisiuskite lik 50c. 
slempomis uždengti nusiuntimo kasz- 
tus. Mes jumis nosluncziamc vien tik 
setnpcli, tik pilna 15 dienu gydimu 
kuri buvo pasekmingai daugeluosit 
Ilguose. Szila ofortą ant trumpo laike 
todėl nevilkinkite bet raszykite mumh 
tuojaus o guasite gyduole prastai) 
pakeliję. .Adresąvokite szitcip:

Novo Company,
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, NA

ninku.. .
Žinote ka, — tarė jis pamą

stęs, — pasirodo permažai yr 
primta kontrolių — prižiurk >- 
,iu>
reik labai daug; gal tamstos 
paragauti norėtumėte tos lai
mes?. ..

Isz džiaugsmo net paszokau: 
kai p-g i nenorėti taip gi* ros 
ta rnystes !...* 1 ’adekojos 
gui,” grižau
tik galvoj nedavė ramybes klar 
viena mintis. . Mano Barbute 
buvo priimta vaiku auklėti, tik 
ne in ta prieglauda paskirta, 
kame buvo primta musu Onyte 
Bet karta pamokintas, žinojau, 
kas daryti, — paduoti pnv- 

ar pirksi 
derėtis galima.

metu 
privaląs darbuotis 

ir tuo bendrajam labui prisidė
ti; ten pat dar primenama mo
terims ir mergaitėms, kad jos, 
bendrojo darbo laiko, liuosos 
nuo rupinimosi vaikais, ligoni
ais bei invairiuis szeimyniniais 
reikalėliais.

Kaip puiku!.. Juk taip pra
nyksta t ūksiantys rupesniu — 
vargu: — vaikai bus priimami 
in tam tikras vaiku auklėjimo 
iinstaigas, ligonys in prieglau
das — ligonines; taip-pat nerei 
kės’ rūpintis valgio gaminimu 
nes ta atliks bendros valstybi
nes virtuves.

Na, sakykite ar gi ne puiku? 
Darbo valandos instaigose 

vienodos; be iszimties: ar vy
ras ar motctrjs dirbs tik 8 vai.

Kadangi bužnyczia atskirta 
nuo valstybes, tad jos reikalais 
visai nesirūpinama. Tiesa, dva- 
siszkas luomas visai nepanaiki
namas, bet kandidatai in ji 
pirm privalo atidirbti reikalin
gas ’ 
o paskui 
szkame moksle.

Diibar tik reikia kiekvienam 
Ir renkasi, 

kiekvienas lengvesni, 
szvaresni. Juk, kiekvienam len 
gviau triusiant, 
„žemes rojaus“

Visa musu szeimyna, 
asz,'sūnus Jonas ir sužieduoti
ne prie 
paliekame; tik 
nusprendė 
pas! Užvesti,

TOLIAUS BUS.

EKSKURSIJA kas SUBATA

In Kauna .. $106.60
In Liepoju ». $107.00 

(WAR TAX $5.00)

Pinigu Siuntimas in Lietuva
Amerikos Dolerels ir Auksinsi*.

ŽEMI ALSI I’ DIENOS KEKSU
Pinigus Lietuvoje gauna arc/.teusiarne 

paūžto laike 25—30 dienu.
P. MIKOLAINIS, 

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS :

Arba Iszguldimas Sapnu.

. Juk

metuose 1642 
tvarkė visus sziuos leidimus ir 
perdavė leidimu klausymą 
Parliamentui. Savastis leisto 
monopoliams buvo skirtas tik 
ant keturiolikos metu. Pradžio
je nebuvo reikalinga pridavi- 
mas formnhi arba apribuotu 
receptu, bet laikuose Karalie
nes Onos buvo įvestas reikala
vimas formula ir apribuotu re
ceptu ir szie buvo rekorduoja- 
mi. Kadangi nostrumu daly
kuose ir pasekmingame daug 
svarbos pridavė paslaptingi 
sntaisymai szis insakvmas re- 
kordavimo receptu ir formalu 
nuliūdino daugeli aplikantu ir 
pradėjo tas monopolis 
sliugti iki 1800 metu.
Žinomas iszsita rimas 

tuoti ” 
klaidingas, 
tikimu tie vaisiai yra visai 
nepatentuoti, tiktai teises 
vazbaženkliu saugojamos idant 
neprileisti kam kitam naudotis 
tuom receptu.

Anderson Scott’s Pills pate
ntuota dienose Karaliaus Ja
mes II, 1687 metuose yra seni
ausias žinomas “patentuotas 

sziai dienai yra 
žinomas ir naudoja-

leidimu

visai

“ paten- 
szioms dienoms vra 

nes daugel i je atsi- 
vaistai 

tiktai

niaukęs,

sunki 
visad apsi

aus 
prim ta

szvma ir tieki
ar ne,

Delei tokiu aplinkybių musu 
namuose vieszpatavo 
atmosfera. Jonelis

Birute taip-pat, 
ir ji nepatenkinta:
ne už modiste, bet baltiniu siu
vėja. Aiszkinau, kad neberei
kalinga Ims tiek daug madau, 
kuomet visi isz valdžios gaus 
vienokius drabužius, bet nesu
raminau.

— Man

310 Paveikslu205 Puslapiu, 
Drucziai apdaryta audeklinei 
kietais vyrszais. Preke $1.5

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

kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

kickveno plaukus.

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelia

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma’ 
Joni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausiusvis tiek pat.. . Jei 

reik skirtis su Joneliu, — teda-
— galop ji atsiduso.

— Mieli vaikeliai, — tariau,
— sunku yr visiems intikti.. .

Tik Jonelis, visa laika tylae- 
jes, smarkiai atszove:

— Szimta kart butu geriau 
viilandas bendrojo darbo, buvę, jei but

savimi rūpintis! 
kykit: argi but mus isztike tiek 
nemalonumu?

Nenorėdamas labiau suerzin
ti jaunųjų, ncbcatsiliepiau ir 
pradėjau skaityti 
st a“, kurs 
apsirinkimo iszvadąs. O, kas-gi 
dedas!... In geresnius vietas 
visi nori patekti, sunkesniems
— gi darbams nėr 
Ar-gi taip gali
gyvuoti? Bet musu valdžia su
mani sunkesnius ir biauresius 
darbus dirbs kaliniai; ir sziaip 
darbai bus keieziami: kas, pav. 
pirm buvo rasztininku, paskui- 
griovius gales kasti bei meszla 
vežti, ir antraip. Apie tai ir 
Bebel’is rasze. Taip, ateity ki
ek vienam darbininkui invairus 
darbai priseis dirbti. O jei bus 
daug norineziu koki darbu di
rbti, ten bus burtai traukiami. 
Tiesa, daugeliui gal dabar teks 
ne pagal szirdies, bet ka pada-

gali lavintis dvasi

darbo pasirinkti, 
bet.. .

ro, k a nori

nau)
pavesta kiekvie-

Pasa-
galvos odos ir gražių''žvilgančių plaukų, uaudokit RuJJUs.

Kaina G5 centai a pliekose, arba už 75 centus prisiuijėiame 
tiesiai iš labarutorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

„Komuni
jai! skelbė darbo j^alutaras Hitters

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Netvarkuriio:

ATSIRAUGĖJIMAI,

maloniau bus 
vaisius skinti!

t. y.,
žemes rojaus 

Visa musu
isztrauki, 

užpeczkin ir sa-
Kad dantį 

mest in
kyt: — to tau peliuke kauliui; 
duok man geležini.

— Kad puodą gramdo per 
veseilia (vestuves,) bus dar
gana.

reik

— Kad galviju vedi in jom- 
arka, reikia perbraukti su pi
nigu maszna per nugara nuo 
uodegosligi galvos.

— Reikia szuni pakart po 
obele, kad gerai vestu.

— Pirmutini vaisiu jei nu
vogė, medis daugiau neves.

žirnius sunki- 
in ragaze 

o paskui su

— Kuczioj’ 
an tereikia in tiest i 
(pintine) sziaudu, 
jais vyniot cziepus, kad ge
riau vestu.

— Kuczioj kas gauna mu- 
szti, ta per visus metus musz.

•— Kuczioj vakariene val
gant, katro szeszelio galvos ne
žymu, tas mirs.

— Czystaji czetvergą katras 
yra gimęs, negali eiti szerme- 
nis.

— Nuo niežu reikia czysta
ji czetverga nusimaudyti.

— Kad isznaikyti piktžoles 
reikia jas nupjauti paskutine 
delcziaus petnyczia.

— Kad kurmius 
mis, reikia meitėli paskerdus 
dūrio skyle užkimszti pakulo
mis, o paskui ta kamszti nune- 
szti ten, kur kurmiai verezia.

— Kad isznaikinus bamba- 
tierius, reikia ju prigaudyt! in 
zapalkinyezia ir 
in vežimėli.

— Kad su recziu nesza mil
tus in dranka, atsiras rajus..

— Pradedant meitėli penet 
reikia nukirpt gala uodegos.

— Kad žąsis apleidi, reika 
atsisėsti ant laktos, kad žąsis 
tupėtu. '

— Kailinus paklustai, rei
kia ąn t ju atsigulti, kad nuvel
tu vėjas.

— Pries lin

f*

i r' 4

u? poros

isznaiki-

imesti žydui

1

Fries linu ravima, 
i dientitwrauti 

fcriivutes, kad butų geri
Kad merga arba zuit

reik

Kad meęga arba žiiikįi) 
per kelia perbėga, nesiseks kel- 
per kelia perbėga, nesiseks ke
lione. f

gerai

KVITU
Kadvilkas perbėga, bus

Knyc«l« Dmur’itemi del 
fiimokejlmo plnigp H<onU- 
ina - - - - SOc.

KVITU Knysele Draugystėms, del 
Kaalerlaui BOf sudėto pinigu fnt 
susirinkimu - - * - - - 1

W. D, BOCZKAU8KAS-CO.,
- . . iOo.

MAHANOY CITY. PA.

žinomas 
vaistas” ir iki ; 
placziai 
mas. Formula buvo garsinima 
visuose vaistiszknose rasztuose 
pirmesnėse dienose netik Anglį 
joje bet ir Amerikoje.

Duffy’s Klixir
tūlo kunigužio Thomas Duffy, 
Leiceistershireje 1675 metuose, 
sziai dienai yra parduodamas 
ir garsinimas bet jau ne yra 
sutaisytas pagal formula padu
ota iszradejo, tiktai yra reko
menduojamas tūlo Dr. King’lo 
ir tas rekomendavimas nelabai 
aiszkiai atrodo.

Harlem Oil, turpentine vai
stas, patentuotas 1672 metuose, 
dar vis parduodamas kaipo 
žinomas seniausiu patentu vai
stas, taipgi ir Godfrey’s Cord
ial 1722 metuose patentuotas.”

Ka rasso apie knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena**

iszradimas

Gerbiami Tamstos;— Sziuoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų ir Viena” kuria man pri
siuntė!, norint asz prislunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok apteikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus aprasziinuB, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti liotuviszkal kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi’ reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tonai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
ruposczlUB savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namųosia su savo milema szeimina. 
D e kavoj u tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
IdeKvienfi žmogų katras skaito ar 
i ‘ . ...
volų už puiku kalendorių ka

pulltlos knygos kuri gali suraminti 
ideltvlen^ žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgl doka- 
Eų už pulku kalendorių ' ka man 

siuntėt kaipo dovanai Duok Dieve 
istoms sveikata Ir laime sziame 

gyvenime. Viso glaro vęlijentls pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minetos knygos tai prlsluskite S2 
In "Saules” iszlcistuves o gausite tiio- 
jaus per paczta.

I

GYVENIMAS
i Sz. Marijos Panos
Į rREU TIKTAI 2Sc.
| W. D. Boeakowskl«Co.
t Makanoy City1, F«.
............... . . U ■ ll« ■ ■Hl ■ Į I !■ Ill 111 I
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senobino savo darbo 
mano žmonele 

vaiku auklėjimui 
nes visa savo mo-

tiniszka meile savajai mažulė
lei Onytei suteikti.

Tuojau^ i n vyks pilna soci
alizmo programa. Musu džiau
gsmui nebus galo!..

Naujas insakyms jau garsi
na užimti apsirinktuosius dar- 

Jonelis, gavo taryste, ka
ipo, raidžiu statytojas spaustu
vėj,, bet toli toli nuo savųjų.. . 
Musu mieste yr „Komunisto“ 

bet joj dirba tik

n e t a sa rga 11 s žodelio, 
isztarto kokiam ten „komisą- 

. j I i

rui“, turi nuo musu visu atsi
skirti. ..

— Juk

lius.

spaustuve, 
arsziausi sociliastai; Jonelis 
gi, dele i

, turi nuo musu

tai ne vienas szis 
atsitikimas, — stengiaus rami- 
ti ji, t- sztai kaimynistej tapo 
iszskirta jauna pora: vyras, 
kaipo b ligai toris paskirtas in 
M ask va,žmona 
kloti in Odesa.

— Bet tai didžiausia nesą
mones taip ^kirstineti, — insi- 
karszcziavusi tareže Barbele-

— vaikus nu

— tai prieszinasi žmogaus pri- 
gimeziai.

Užmirszo czia geroji mano 
žmonele, kad. moteryste naujoj 
socialistiszkoj tvarkoja priva
tus dalykas:be jokio kunigo ji 
gali invykti, be jokio kunigo 
czia pat ji gali ir būti iszardy- 
ta. Apie tokias jungtuves jau 
rasze socializmo tėvas Bebel’is 
savo veikale “
bet mano Barbute, matyt, 
visas, 
pastebėjo.

Liūdna vienok butu su Jone
liu skirtis. Reik pagalbos te

Moteriszke, ’ ’ 
ne- 

ten iszdetas, pažiūras

szkoti. Czia, kaip tik, prisimi
niu savo gera draugu, (su ku
riuo priesz keliolika metu susi* 
pažinau ten... 
groteliu dele i

už geležiniu 
social istiszku 

insitikinimu) jis dabar užemO1

kurs ir

auksztą. vietą; 
iszdeti tsavajir 
buvo užimtas reikalais, ir asz 
turėjau grižt atgal. Tik czia 
susitikau kita gera pažįstama 
— „aųkszta žmogų“,
patarė paduoti praszyma, kaiį 
Joneli atgal perkeltu. Padėko
je^ už gera patarimu, atvėriau 
'jam ir kita savaja „liga“:—- 
per tięk laiko darbavęsis, kai-.

— kny^risžys,

; U *

po sųvystovis
tapau iiun priimtas tik pagelpi-r

kandidatu, 
visuomene

— Apie arkliu ir szunu bur- 
tavima esmi kur tai girdėjos, 
bet su žmonomis tai pirma kart 
tokie „szposai“, — tarė tylojes 
Jonelis. — Matyt, kad jau ža
damasis socialistu “rojus” 
pragaru virsta...

— Neklyskite! Ateity viskas 
puikiausiai susitaikys, kada 
socializmo idėja žmonėse insi- 
ft

i c rojus

susitark ys

;ales. Supraskite, — dabar vis 
jaueziama dar kapitalizmo pa- 

I ^įsk u i su n k i a ilsiems 
darbams dirbti, kuriu nūn vos 
keliolika

sekinęs.

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
NEZLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDEIiIMAI,
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu’ naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes. JI. <z_. I * 1 ‘ .
ir taipgi priimnus. Jifc iszvalo žarnas, pagelbsti virii> 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

szaunai medikaliszko vertes.

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.

RALTIJOS-AMERIKOC
LB LINIJA 9Broadvay, Nev’^Iork.NY LB

KLUONE i LIETUVĄ.
PER HAMDURGA.PH-IANĄ 
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HAMbUU G A.pTl1A\Ą 
ARbA LIEPOJĄ

Lietuvei važuojant in Piliava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Visu treczia Klusą padalinta in kam- 
2, -I, G ir 8 lovų.
.......... 26 Liepos

.......... 9 Augusto
Isz New Yorko ar Philadelphia in Hamburgu 
$103.50. In l’Hlnva $106.50. In Liepoju $107.

Mes užmokame už tikieta isz New Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agenta.

barus ant
LITUANIA
POLONIA .

yra, bus szinitai-la
kstantys, nes kiekvienas insiti- 
kines bendrajam visuomenes 
labui dirbs.

Bet .jaueziau nei vieno savo

W. F. RYNKIEVICZIA
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAK0RCZ1U IR SIUNTIMĄ PININGU

■ YJ-C J: ml ■ I.: - .’r'' , ' •' Įj ’i ‘ H-

I

I
i

233-235 W. CENTRE ST. M AH ANO Y CITY, PA.

//

>

A.j? ■

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
A * « • • • « . • , • w • 1 • *1 ■ "www fc——. . a

Kgeriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F. Rynkieviczia 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojimus, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuncziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mano nusiusti in vsas dalis svieto. 
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso įę

• visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai.

I'
t ’ I 11 M Mol 1 t a

suraszo

100000000

rnu.su


V
I J

SAULE

M

I

t

4

■ h

i
i

r
ii

NAKTIGONĖJ.
II'

I 

r

įll
K ■

■ ra
Į
v1

■

#■ i

u ■’
i i

Iby; ■

I H

J h O

M *
■5-4

Bl W
ft®--

Ik
SP'i-MImH

K. <I ■bi1,' v- !■

M| i

' g 4

/

'■■'f F

II ■

i *
% 
i i'rr

į"

I įwii irt 
tiį

į* jlT *

4

1 I '

t

1 ■„
11 *1

į 1*1'

1

(Apysakaite.)
Buvo linksmas vasaros lai

kas. Naktys trumpos, sziltos, 
smagios ir malonios. Sujojam 
arkliais in ganykla, linksiuina- 
mes, dainuojam; rodos, jog vi
sai nesame pavargę. Bet diena 
sunkiai reikia dirbti: laukus 
arti, akėti, dobilus pjauti, 
grėbti ir juos džiovint. Žmogus 
nuvargsti begaliniai, bet iszjo- 
jus naktigonei), vėl pilnas pa
sidarai linksmumo. Kodėl? Ne
žinau. Bet toji energija, tos 
dainos ir senio 
sakos, dar 
mnno ausyse.

Tai buvo senis! Pasakos lyg 
žirniai isz 1 
Tik klausyk, 
mas. Ir baime ingauni, bijai ir 
arkliu pažiūrėti. Nueisi nuo 
ugnies, 
velnią. Oi, baisu!...

Vienok, kuomet tas senukas 
neatjodavo, mums begaliniai 
būdavo ilgu ir nesmagu. Kuo
met vėl ji pamatydavom, visu 
musu akvs nuszvisdavo, o mer- 
gaites tik szo k i liedavo 
kui ir vis klausdavo:

— Dėduk, dėduk, kur taip 
užtrukai t

O, vaikai, jojau per lau- 
pamaeziau tukstanezius 

velniu, kurie nusitvėrė Pasiau
sto “duszia” ir neszasi in 
pelkes. Czion netolimai, in Rū
dyne...

— Tai, ka deduks darei ?— 
perkerta jam.

— Ka asz dariau. Nagi su
stabdžiau ir klausiu: “Kur jus 
vedate ta poną?” Senis velnias 
susiraukė, galva pakraipė, per 
nosi.ugnimi susznipszte ir sa
ko: “Vedam kankinti už jo ne
tikusius darbus.”

— Ir nusivedė? — paklau-
/ .. . .

dobilus pjauti, t » -X..

Izidoriaus pa
ir dabar skamba

reczio byrėdavo, 
besiklaųsyda-

Nueisi 
rodos tuoj susitiksi

apliu-

ka.

duszia

• ■•r i

* 1
j i^1'
1 jį.< F

1*11

se jo kitas.
— Kad jus, Vaikai, neturi

te kantrybes. Palaukite, asz 
pasakysiu. Paslauskas iszbales 
isz baimes, lyg drobe; velniai 
savo geležinius nagus suleido 

. ..:..in. jo.kima .ir laiko, o jis xlre- 
Senis velnias

r *
lį

1

ba lyg drugys.
turėdamas penkis plaukus ant 

ruseziai
4 4

Pasakiau:

smakro, 
klausė: 
no!”

manes pa- 
Ar tau gaila to po- 
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ratu aplink susėdo, žiurėjo in 
seni Izidorių.

Izidorius brizgilus pasima
tęs ir alkūne ant ju pasirėmęs, 
akis primerkęs, pro blakstio- 
nus žiurėjo in deganezia ugni. 
Jo veidas rodėsi rustus ir bu
vo giliai užsimąstęs.

Vieszpatavo tyla. Tik sziltas 
ir malonus szafyro 
tai,•retai lupas praverdavo ir 
pūstelėdavo • smarkiau įdega u- 
ežia ugni. Arklininkai susiju
dindavo ir savo rinke placziau 

Naktis buvo la- 
Menulis augsztai 

pakilęs, nutepliojo baltai pric- 
stovinezia 
Mažiukai

ir žaidė su savo mo- Į mot reiktu
4 4

BU ...............Bill I I urtaĮin Iiwipwiny*!

Agota po kiek laiko susilau
kė suuu; kur dabar tarnauja 
Armeniszkiuose, o vadinasi 
Vensloviuku. Tai nuo Paslaus- 
kio gautas.

o

• Vaikai, jums dabar bepigu 
dienose, 

vesti, turi
gyventi. Bet musu 
kuomet reikėdavo 
gaut pavelijimu nuo pono; o 

vėjelis re- ,penas visuomę^ parpi^ųluųdu^

T
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PIRMA KARTA. Juk

prask ėsdavo, 
bai maloni.

Paslauskine 
kumeliukai,

vo jaunamarte <
— Kail jis nesulauktų,tkad 

asz cicziaii pas ponai i__ 1
raukusi kalbpjo mergaite. — 
Vercziau žucziau, ne ponui at- 
siduoeziau!

— • Taip, galima kalbėti, —
• « ! . « a a

8U81r

• i r < *

H|

TARADAIKA.
” (T i|< ,1. Į r * .*< T, r •„?

szais 
giria, 
szokinejo 
tinom. Senosios kumeles pail- 
susios nuo dienos darbo, pasi
lenkusios grauže 
buvo priedusios, 
r tįsios priesz 1 
Izidorius, pasikutenęs 
lasius pasmakrio plaukus, pra
dėjo apie 
pasakoti, 
snaudžia, 
klausosi, <

pasikrapštė Izidorius pakau- 
szi ir tose toliau.

, tai
Vercziau panyste prarasti, o 

ne rykszcziu nuo ponu gauti.
— Tai jau ne!
— Gal dabar

- 3et kuo
sa ky tum:

y y

žole, kurios
lupas nuko-1 — Gal dabar ir butu svie- 

menuli stovėjo, tas kytresnis, bet prie kovos 
susive-1 sunku butu pritraukti. Turbūt, 

kad žmogus darbininkas netik 
pripratęs sunkius vargus 

kęsti, bet ir muszimus ir kito- 
Taip ir 

mergaites; jusu 
užduotis, bet 

savo parer- 
ar jus nusi- 

ktiris

baudžiavos laikus | esi
Kurie jau buvo be-
susedo ir ramiai I kius galus paneszti. 

o senis trauke apie| jus, vaikinai, 
sunki

I klausymas, ar jus 
per gas iszpiklysite;

kratysite ponu junga, 
dar tebeslegia jus ir mane kar
tu? Klausimas svarbus'ir prie 
jo reikia rengtis su didžiu at
sargumu. Asz jau senas, man 
neteks sulaukti, bet jus!... jus...

Visi nutilo ir nuo gilumos 
szirdies atsiduso, kuomet Izi
dorius, 
smarkiai

ir

ryksztes ir lupima diržu isz | laukia 
baudžiauninku nugaru.

— Karta 
klaida ar didi 
girdo, kad jam urėdas liepe at
verti savo dukteris

V enslovu

Venslavas, 
nuovargi, nenu-

pas Pas
lanki. Venslovu mergaites, 
tai buvo rožes: gražios, veidai 
raudonj, kasos geltonos, ilgos, 
net žeminus juostos. Tėvas, 
budaipas baudžiavoj, gavo in- 
sakymd, kad mergaites atves
tu pas ponaiti. Jis nenuvede. 
Tuomet ponas paszauke tęva 
pas save ir taip skaudžiai su
plakė ryksztemis, jog žmogus 
po dyieju metu ligos, numirė.

Bet viskas tuom neužsibai- 
Po nuplakimo, mergaites 

tapo pristatytos in dvara. Tuo- 
jaus viena isz ju surado 
radusia panyste.

Tėvas

baigdamas 
riktelėjo:

geir>

“pi-a
x’u vede prie 

kur tęva

pasakoti, 
“jus!“ 

Pas kiekviena giliai in szirdis 
insmigo tas 
sustojo ir 
arkliu pasižiūrėti.

maldauti, 
vaikinai ju arklius.

Naktigoninkai pradėjo mig
ti.

Visi

I

eme

uždavinvs...
palengva skirstosi 

Mergaites 
kad sužiūrėtu

” j,j, j|(.r .. ■,.?
■, •--------------------------- ■ I

Vienus džeptelmonus,
Lietuviszkas amerikonas,

Pėde subatoje gavo,
Tai ir puikei bicavo.

Sėdėjo per diena — girtuok
liavo,

Net suvis kvaitulį gavo, 
Kada vėlai buvo, namo ėjo 
Sztai ant atryto su savo bo- 

. de suėjo.
Parsivedė pas save,

Nes nieko neturėjo name, 
t

ISubego iii aptieka,
Bet ir ten negavo nieką, 

t. Ko cze ilgai laukt? 
r Keikė per upe plaukt.

Per upe persikeli,
Isz hioteles iszejo, bet ejti 

negali.
Ant kraszto susmuko ir už

migo,
Ba labai norėjo miego, 
Kada ausztant pabudo, 

Nieko prie saves nerado, 
Kas tok is susimylėjo,
Nakti prie jo priėjo,

Per upe persike!!,

y

— Taigi., 
metu jiems iszdirbau, 
kas buvo gerai. Antgalo, atėjo 
diena, paszauke in ofisą, ap- 
cziupinejo, 
sau! personos, nebegali dirbti 
nebegali tiek, kiek reikia, 
dirbti... Velnioniszkas gyveni
mas...

deszimt 
ir vis-

oatsigauti, o besikarszci 
mus nieko negelbės.

Suspaudęs 
žiurėjo jis in 
pszi, ir baisi 
skverbtis

— Pavogti ta krepszi!
' • * * ‘

toji m 
rodėsi

* *

Už baro, 
dantų apszprpejusi cigaru sto
vėjo kareziamos savininkas, 
žemas, drūtas žmogelis, labiau 
panaszus in alaus baczka si) 
indubusia in dugną žmogaus 
galva, negu in sutvėrimą, kuris 
gali Vftikszczioti, judėti, pro
tauti ir dar het rūkyt cigaru. 
Kitoje*1 pusėje,’ 'atsisėdės rtht 
rundinūs, augožtos kedeS ir pa
dėjęs galva ant baro, knarkė 
senuvas vyras, viena ranka lai

mi t baro, 
alaus stiklą, 

gi, szale pecziaus, 
prie mažo stalelio, sėdėjo du 
vyru, vienas 
sziints metu, 
nas.

Szioji apnikusi, žema, 
si, storai apneszta dulkėmis ir 
dvokianti kokiu tai rugsztumu 
kareziama buvo m vi ima savo *
ruszies žmonių. Ji turėjo net 
savo maža istorija, nes joje ga
lėjo prisiglausti visokie žmo
nes. Jeigu norėjo kas apsi- 
musžti, ateidavo ežia; norėjo 
slapta loszti isz pinigu korto
mis — rasdavo Vietos ežia; no
rėjo kas prigirdyt moteri — 
atsivesdavo ežia. Bedarbiai, 
prisigėrė elgetos ir valkatos, 
taip-pat visados g< 
glausti szioje kareziamoje prie 
galestingojo
Nusipirkęs už penktuką alaus, 
galėjo sėdėti prie szilto pe
cziaus visa diena ir vakare iki 
vidurnakezio; tiktai atėjus 
laiku uždaryti kareziama, pa- 
naszusis in alaus baczka savi
ninkas be jokiu ceremonijų 
kraustė visus laukan, linkėda
mas labos nakties. Senovės pa- 
žinstami ir kadaise praleido 
pinigus jo kareziamoje naudo
josi ypatingomis 
mis. Jie 
kareziamoje ir laukti, 
siras toks žmogus, 
juos pakvies prie baro ir duos 
i si gert i.

Tokiais privilegijuotais bu
vo „tiedii,, jįpdijic/jŲ(iip;p‘tię|iyje 
prie stalelio. Jiedu jau nuo sė- 
niai buvo be darbo, nuo seniai 
jo jeszkojo ir jokiu budu nega
lėjo gauti.
vo gauti darbas, 
jau buvo senas, 
turn likimas persekiojo: kur 
tik jis ėjo, visur, apžiurėjo ji 
nuo galvos iki kojų, varydavo 
laukan.

— Tarsi psz bueziau ko
kios ligos užkrėstas, arba, ro
dosi, jie mate ant mano kaktos 
ka-nors baisaus apie mane pati 
paraszyta...

— Tu pats 
tu atrodai... — atsiiiepe visa 
laika tylejes kareziamninkas: 
— Ir dar eini in tokias vietas 
darbo jeszkoti!... 
driau, 
o tokiu visi bijosi. Kitaip apsi
rengtum, duodu žodi, — tuo
jaus gautum darba.

— Lengva tau pasakyti! ,0 
jeigti' asz neturiu kitokiu dra-

in«ikandės tarp

kydamas stovinti 
perpus iszgerta, 
Pasienyje

apie / szcszesde- 
antras dar jau-

iii ofisą 
apžiurėjo ir... eik

>
uz-

I 
rankom g 
pakeleivio 

mintis pr« 
jam galvon.

t

sakai... Atima 
paskutine vilti, 

niekam jau nebeti- 
ka daryti ? Kaip ta

Tiesa tu 
nuo1 žmogaus 
Personas 
kės... Ir
jaunyste sugražinus? — rūpi
nasi Andrius, užmirszes, kad 
jis yra jaunas, kad jam dar to
li iki penkių deszimcziu dvie
ju metu, o turi sėdėti su juo ir 
taip-pat, kaip ir Domininkas, 
laukti nežinia ko.

Besisznekucziuojant 
I kareziamon gerai

vyras,
Papraszes 

pradėjo klausinėti, 
me mieste 
uždarbiai
nomas darbas gaut i.

J 
kalbėjo

mus vi
sžali-

tam- [jaunas 
rankoje.

galėjo prisi- 
> 

kareziamninko.

1110,jo 
a psi rengės, 

odos krepsziu 
gerti, jis 

szia-kaip 
darbai eina, kokie 

galima inina-ir ar

— Kode! ne 
sukinėdamasi 
cziamninkas: — Pas 
sados darbu yra. ()t ežia

gyventi, o paskui

kodėl ne! — 
k a r-

5

mais galesite 
jau mes ežia turėsime.

O ar isz toli a t važi vo- 
a įsistojęs ir eidamaste? — atsistojęs ir 

artyn, paklauso Andrius.
— Tūkstantis myliu,

n oro m s atsake

me turi Imti drapanų...
Ir kas sekunda 

brendo. 1 >a v og i m a s 
kalingas ir galimas. Tikta 
krepszys gales ji iszgelbeti 
kitokio tako pastatyti.

— T 
galutinai 1

Nno kito gal jis 
tokio žmogaus gi 

kuris neinate.
kuri 

gauna dfl 
keliauja

a
B■ -i • i

Paip! Turiu pavogti 
nusprendė Aluj 

; nevogti 
d pasigai

bet žmogaus
dos d i (mos, žmogaus, 
sur irvisados 
žmogaus, kuris
kstanti myliu, kad suradus 

darbo,

y

geresnio 
pasigailtti.

Drebėdamas 
Kelis kartus 
sugurdamas, pradėjo jau di 
oti. Andrius, j 
mes, užemes kvapu, greitai 
griebe krepszi ir

jis nemoj
' T |IL. Ii

lauke pro 
praėjo pro s

prigulės prh 
;r " 1 

iszbego 
duris.

N (‘tol i nubėgės Andriui 
gavo jin vyrai szalygatvy; 
dintieji, matomai, 
darbiai ir atidavė jin atsin 
sairn svecziui, kuris tuo; 
pasirūpino policija.

taip-pat

— ne- 
sveržias, ii’ vėl 

pareikalavo iszsigerti. — Asz 
mat daug apvažiavau ir niekur 
be darbo nebuvau. Nepatiko 
darbas — metu ir tuojaus kita 
gaunu.

— 1 ja imi ngas tu žmogus, 
— mieruodamas 
niurnėjo Andrius.

— O tu, matyti, tinginiau- 
negali sau darbo pasirinkti

4

ats
Kotą kelnes, bruslota nuvilko, 

Ir savo keliu nusivilko. 
Ir du 32 dolerius turėjo, 
Tali ir tiejei nugarmėjo, 
Nieko nabagas neturėjo, 

Tie vienuosia niarszkiniuose 
ir gatkom parėjo.

Nabagėlis turėjo laukt nakties, 
Kad cjnanczio nematytu nie-

■ kas.
Tai busziuosiu gulėjo, 

Nuo vargo drebėjo.
Naiįiion diena » T 1 •
Ti|i sveczio

b

m

tiktai
dienu

ji akimis, su- szaltai

— Kelinta karta aresz 
tas? — klauso teisėjas.

— Pirma... — 
Andrius.

— Kelinta karta apsivo
— Pirma...
— Trisdeszimts 

pataisos namus.
Toki nuosprendi

tiko Andrius, nes tas visas 
girnas jam taip baisus atn 
kad jis tikėjosi gausias k 
metus kalėjimo. L.

Greitai bego diena po die 
ir jau artinosi iszejimo lai 
isz pataisos namu.

— Kvailybe ant svieto! 
kam man buvo vogti?.. B 
reikėjo laikyti mane ežia t 
deszimt dienu ir vėl paleist 
ta pati svietą ? Ot, kad jiė*1 
darbo butu davė — iszti 
butu protingai padare. O da 

nebegalima

.n;
Žinau asz tokiu mandragalviu. 
Alkani, nuplysze, o darbo bijo
si!

privilegijo- 
galejo dykai sėdėti 

kol at- 
kuris ir

i ejti negalėjo.
Ktada jau namo parėjo,

Izidorius, in sermėga susisu- 
galva, smarkiai 

Kiti taip-pat miego
jo. Pradedant auszti nei vieno 

yvo nesirado. Visi
Saulute kas kartas vis slin

ko augsztyn ir augsztyn. Vytu
riukai augsztai ore sparneliais 
plasnodami trauke ryto giesme 
les. Gegute Paslaukinej links
mai kukavo. Arklininkai mie
gojo nuo nuovargio 
riaus pasakų. Nieko
Nejuto nei kai girios sargas isz 
Pašiau k i nes tulu 
tvartu vede.

! y

I tojo paties stulpo, 
plake, pririszo mergaite ir nu
plakė iki krauju. Tuomet spiri
tu perpylė ir liepe bėgt namo. 
|3et viskas neužsibaige.

Ponas paszauke jos numylė
tini Joną Sutku, kuris dabar 
isz maldos gyvena. Kuomet jis 
buvo jaunas, tai aukso vyras: 
dailus, linksmas ir malonus pa
žiūrėti. Pasiszauke ji in dva
ra, nuplakė ir paskui, po dau
giau colio ploczio isz nugaros 
diržus du iszreže...

— Gyvam! — visi su nusi
stebėjimu suriko.

— Taip. Kuomet lupo isz 
nugaros jam diržus, snszauke 
isz apielinkes visus jaunus vy
rus ir prie ju akiu lupo. Koks 
buvo reginys!... Bet žinotumėt 
koks jis kantrus, — nei 
nesuriko. Tik sukandės danti-

I mis grieže ir palengva kaž-ka 
I kalbėjo, bet niekas nesuprato | mergaites už apikakliu. Visi 

Tryne akis ir dairėsi 
kur ju arkliai. Nieko nelaukda
mi, 
jeszkoti, susižiureti kiekvienas 
savo arkliu. Izidorius ir nepa
siliko.

Senukas skubėjo per kup-

kės savo žila 
knarkia.

gulėjo.

jau nerado,
Verkė nabagas, 

Ba tai ne kzposas.

Asz gal būti ir

o matai, prisi-

H • • • f

Andriau, —
ir akiu niekur 
rodyti...

Svarstė, galvojo ir labial 
bijojo sukrižti vėl in st<H 
karcz i amu i ūko kareziama^ 
griszti ten, kur pirmiau suki 
josi, gyveno, kur ji visi paži 
biojo sugriszti in tarpa tu Ž1 
niu. kurie

— Et, — ilgai 
ispiove Andrius

pa važiuoti 1 
traukiniais

Vienam sunku bii- 
kadangi jis 

o antra tarv-

— nelįsk
Ne. y y

tik spėjau pasakyti, žeme smu-
1. nusinėsze

4 4

ko ir PaslauskA nusinėsze in 
ta j i rūdyną. Paskui asz baime- 
damasis, riszcziokai atjojau 
pas jus, _____
kaip man buvo.

— Kad dedei 
pasitaiko!

— Mat, 
jauni, jus ir 
kita, diržu negavę lupti isz nu
garos, todėl nieko nežinote.

— O deduks, gavai? — pa
klausė vienas jaunuolis.

— Tai kaip! Viena karta 
Paslauskas užsimanė i įsigyti 
puikiausius abarus (tvartus). 
Suvarė ’ 
liuke akmenis, 

vežti.

riszcziokai 
vaikai. Tai matot,

visuomet ir

vaikai, jus esate 
nematot nieko, o

4 4 ai,
y 

y y

ir Izido- 
nejuto.

ant

visos Veliuonoj apie- /^riefcb rankas, • W • • fc1' • » 'fA Įriti

rnžvyrių ir kitus 
reikmenis vežti. Tuonfet'’ašz 
buvau dar jaunas, taip, kaip ir 
jus sziadien. Tevuks mane isz- 
siunte su 
lauskui akmenų. 
Prisikroviau Panemunėj 
menu ir 
jaut ties Pasiausk o 
sulužo vežimas, 
mane urėdas pas 
kirto rykszcziu in sėdynė, kad 
net sziandie, kuomet jodamas 
arkliais in naktigone, pamis- 
linau apie tai, net akyse pasi-

vežimu vežti Pas- 
Nuvažiavau. 

ak- 
važiavau. Bevažiuo-

palociais 
Pasiszauke 
save ir tiek

rode nevidonas Paslauskas su 
buriu velniu.

— Bet kaip apie diržus isz 
nugaros? — klausė viena jau
noka mergaite.

— Api# diržus papasako
siu prie ugnies.

Visi apspito Izidorių: mer
gaites in rankas, valkininkai 
in szvarko skvernus ir nuėjo 
pas ugni, 
kūreno.

Susėdo, lyg čigonai apie ug
ni. Izidorius atėjės dar užmėtė 
kelius glebius malku ir pradė
jo ugnis pyszkedama smar
kiau degti. Liepsna, lyg liežu
viu laižė paikas ir kilo kibirk- 
eztimis in virszu augsztyn. 
Arklininkai pusislinlwxrnuo 
Jiepsnojanczios ugnies tolyn ir

kuria arklininkai

arklius in 
miegojo ir 

sapnavo apie sziluma, nes
Jie

i sau- ji j.spinduliais visiemslute savo
kupras szilde.

Pabudęs Izidorius,
s vai ges, tarė:

— Vaikai! Vaikai! Kelki
tės! Kelkitės!...

Krapsztydamas akis, tai vie
na, tai kita taše vaikiniukus ir

lyg ap-

Bet koki,

pasitrauke atgal 
atsisėdo prie sta-

ka.
Kuomet iszlupo jam diržus, 

, o jis atsistojo, 
padėkojo” ir ban-Aįiųietojęs

į. Tuomet urėdas suszu- 
Vyrai, sztai jums pavyz

dys isz Sutkaus! Kuris tik be 
nuskinsite už

drausto medžio vaisiaus ir su- 
valgysitc, bus diržai isz nuga
rų lupami.” 
tis ,- iszsiskirstė, 
priesz ponus didi 

jauni kaiezio 
smulkiau plake, o krutinę pil
na gynios pagiežos pas juos 
rados) ^ir I : : 1 x
monijiino ponams, 

dfMh 11 ■ • ii r

gaiezit

de>eiti 
ko: “

ponp J&inios

vieno

Sukande visi dan- 
Bet pagieža 

pakilo. Ne 
szirdis

kersztas szauko at-
ji lk i-. tM/r’

sukilo.

leidosi ganyklosna susi-

, ■ t * » < ♦ • 1 * ♦ < > 1 /

Kvailiu Amerike visur priviso, 
Negaliu suskaityt kiek yra

* isz viso,
O vyruti mandralei, 

Teip kaip dvaro arklei 
Taigi apigardoje vienoje, 
Užgimė cicilikui kūdikis, 
Badai žvcriszka varda norė

jo duot, 
niekas negalėjo 

dažinot,
Ne žino ar žirgelis ar kume

laite, 
Ar perkūnas ar kirmėlaitė. 

Kada pas kunigą nuneszc. 
Kad pakriksztytu prasze, 

Kunigas peczeis patrauko, 
Ir paszauke:

Ar jus pasiutote, 
Ar isz proto iszejote? 

Juk tai vardas pagoniszkas, 
' Ne krikszczioniszkas, 

Kada pradėjo kūmai ka sakyt, 
Kunigas liepe laukan iszvaryt. 

Na ir ka cicilikai susitarė, 
Kunigui piktybia padare,

Ir paszauke:

nematai, kaip

Juk tu, An- 
tikru valkata iszrodai,

stynes linkui Puslaukines. Žiu
ri, kad girios sargas jau joja
ant jo arkliu. Pasitikęs ji mel
de ir prasze, 
d va ra, bet kur tau 
va” 
ja ir gana.

Izidorius ir/

kad nevestu in 
“pono szu- 

nei domes nekreipė, — jo-

Klebonija apstojo, 
Su akmenais langus teszkyti 

pradėjo.

— Palauk, ateis ir tavo ka- 
leina! — drebaneziu balsu tarė 
Andrius.
daugiau už tave žinau, daugiau 
negu tu, mates,
ejb taip, kad alkanas esu ir 
apdriskęs!

— Pasitrauk, 
modamas ranka in szali. suszu- 
kp kareziamninkas 
žmogui in akis!

— Tai tokiu amatas 
žmonių kabinėtis.

Andrius 
prie sienos, 
lėlio, padėjo galva ant ranku ir
jaute, kaip jo krutinę nepapra
stai kilnojasi, kaip szirdis pla
ka, tarsi norėdama isztrukti 
isz jo krutinės, kaip jo nuali
ntas kraujas urnai karsztas pa
liko ir jauezia, kaip jis vis grei 
cziau teka jo gislomis.

Kokis-nors perėjūnas,gal bu- 
apgavikas, turi

intarti ji, kaipo bloga 
žmogų! Niekam nevertas kar
eziamninkas turi tęsęs liepti 
jam nutilti,

ti, vagilius ar 
teises

Andriuką myl 
galvojęs 
-— megir

ir ar dabar 
prekinais traukiniais, k 
kad kiti važinėja... Jesz 
siuosi ir asz laimes.B. Vargi

ar

IN LIETUVA PER 12 DOK i 
Grcicziausias Vlsa-vandeninU Kd 
Ekakuraljos nu palydovu su konek 
Southamptone iii Danziga, Pilk 
Klaipeda ir Libava ant vieno lūs g 
cziausiu isz trijų laivu kurie isipla 
Ine New Yorka koxna l’tarululub 
Visi SczIon klasos pasažlerlai kabli 

MAURETANIA AQVITANIA 
BERENGARIA

Teipgi per Liverpoola ir Glasgo 
LACONIA ........... ............... S Augi
ASSYRIA ............................ 11 Aug
CARMANIA ........................ 17 Augi

Apie laivakorte ir informacijai 1 
kreipkitės pas savo vietini agen

sumuszti, gali 
vieta karezia-

paini ?
— Tai dvesk badu, jeigu 

tokiomis drapanomis jiems ne
patinki! — nusijuokė senis 
Domininkas.

— Ot, viskas pas ji iszro- 
kuota: turi jiem intikti. Baime 
ima ir gyventi. Iszgyvenai iki 
penkių deszimcziu dvieju me
tu taip, kaip tu, Domininkai,

pasitrukti, nelisti 
in akifc — ir turi klausyti, nes 
kitaip gali ji 
prarasti szilta 
moję už pecziaus!

Piktumas, sarmata suspaudė 
jo krutinę; tartum sunkus pri- 
inusze ji, ir jis gatavas buvo 
paaukoti visa ka, padaryti vi
ską, kad tiktai iszsigelbėjus 
nuo panasziu nužeminimu, kad 
tik uždirbus pinigu ir jais 
užkiszus visiems gerkles. Da
bar jis jautėsi lyg surisztas ir 
mate,

Ehe, 
Vaikine!

Kaip pribuvo aniolai sargai, 
Su paikom p er makaules pa

davei,
In vežina susodino, 

Visa krauta nugabeno, 
In eziseziu pasodino.

Kada tonais pę^uąkvojo, 
Ant rytojaus po 25 užsimokėjo.

O jus pasiute bolszevikai, 
Ar tai darote gerai, 

Jog dek savo vaikeliu, 
Duoda vardui žvėrių, 

Ar ten gyvuliu kitokiu, 
Vot kvaili vcrszelei,

Izidorius ir/ kiti kaimynai 
nuėjo atsiiipti arkliu. Pamokė
jo po rubli už kiekviena ir at- 
iįfavo ąrklius. 
hit Izidprius 
mane:
Praganem arklius.

M

mot- z-i)rie. , .
’tf? Kaip minėjau pirmiau 

viena įfavo skaudžiai nuplak
ti. Bet apie kita neminėjau, to- 
derdabar paminėsiu.

» ^asiįįkus t Agotij į pas

ko? tb garėjo

Kaip minėjau pirmiau

T • *

namo; 'Moir*' 
na pasitiko; verkdama buezia- 
vo ii”džiaugėsi, kad dar nors 
iki mirties tie nevidonai jos 
neužganabijo. <

Antanina nuo rukszcziu pa
liko sutraukta in kupra. O ko
kia ji pirm to buvp mergina! 
Nors apsivedė su Sutkum, bet 
vargsze neilgai gyveno — pa
simirė, bet josios prakeiksmas 
už skriaudas dar skaudžiau 
ant ‘Pasiausko atsiiiepe

tauški iszbuvo apie savaite liti
it o b r® 4*«rf* t

jodamas namon 
“Tai bent naktigone! 

y y

Mikoduks.
KAM KENTĖT! ?

Kauhiątiztno, neuralgijos ir raumenų 
gčlirnai greitai,nustoja, jeigu patrini su

PAIN-EXPELLER $
Vaizba^mklls utreg. 8. V. Pat. Ofiie.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtų Ikaro (Anchor) 
_________YahbaženklĮ.‘

VILTIS PLIKIAMS.

Arabiszka Mostls yra tikrai pasek
minga ir kas prisiuns keliolika Btem- 
pu ir savo adresa tai aplalkys trijų

VahbatanklU ulreg. 8. V. Pat. Ofiie.

, f,zNe ti

po mirties velniai ji vadžioja.

minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pu ir savo adresa tai aplalkys trijų 
arablszku gyduolių dykai. Raszyklto 
ant szio adreso Dr, Jinbco, 236 Broad
way, Box 9,, Brooklyn, N. Y. Pipigudp- 
kite iSz szioM progos visi kurie yra
way, Box D,, Brooklyn, N. Y. P&nąųd?- 

pun-plikial arba visai yra nuplikta, t,t

m Argi nei esate bosmegenej,.
■j ■*

t nW*’ i f r j j. ► x f 11

Cze Ąpmi’ikc to no vale.daryti^
Cže ne Rpsije kad’mdndpo- 

lius daužyti!
O jeigu teip ir toliau lietu

vyste kelsite,
» V4I.-! * . ♦

Tai dydele nelaime ant visu 
- užtrauksite.

REIKĄLINGA AGENTU 
._ ' ■

DIDEI.E MARSZKINU DIRBTUVE 
reikaląuje ^.gentu parduotl Ju mar«x- 

klnua tlesog į įneszlotojaros, msioa 
prękeft. Sempelei dykai. Madlaon Mllla 
503 Brokdwayį New York. ad.

ir jau tu nebereikalingus.!

ii

kad tik palengva gales

o

* i,

•I

kinus tlesoj heszlotojamB flftoi

Szeimininko (tarnaitei). Ma
re, kas tau atėjo galvon 10 vai.
ryto kojas mirkyti.

> Mare: —Nagi praszau tams
teles, šiądien turėsiu uusifoto-

Mare:
w S ( ;

i'f

grafuoti.

Marijona (kaiminkai). Kal
bėtojas tokia gražia prakalba 
pasakė, kad isz gailftsczio net 
apsiverkiau.

Darata. Vaje, vaje, 
ka jis kalbėjo?

.įfąrijona. Nieko nesupratau, 
vistiek gražiai

0 apie

Bet kalbėtoja^ 
kalbėjo.

M

Ponas sutikins vaika kiti
— Prie kokio kvailio ] 
tosios kiaules ka inlindo 
no soda? , .

Vaikas: — Ponuli, p: 
priguli tos kiaules.

Lt

.11,



*

A' K C

u

" * F ‘ 11 4
Capital stock 1125,000.00
Swrpluui Ir Profits $536,346.50

Žinios Vietines

*

Adele, 
invlema 
daueko, kuri sirgo 
tai laiko, mirė utarninko ryta. 
Laidotuves atsibuvo ketvergo 
ryta su pamaldoms o kūnelis 
palaidotas ant lietuviszku ka
piniu. ' ■ ■•••

dukrele
asztuoniu metu

Adomo Sa
lino kokio

--- * - , -- *__  
McAdoo, Pa. — Panedelije 

Szv. Marijos 
slavolcu bažnyczia, mokslą i ne 
ir miiuszltu narna. Bledes pa
daryta ant 100 tukstauežiu do- 
leru.
pasidaro ugnis tai ne žino.

e.',-? ’ i f.

ugnis sunaikino

Isz kokios priežasties

yl v 
f 1!t,

3katno antri, procentą ant auditu 
Procentą prldcclam prie jus 

nl»u a Sausio Ir 1 Liepos, nepai
ni ar ataenzat parodyt knygute 
‘ lf®. M©« norim kad Ir jua turC- 

reikalą ru musu banka, 
iliumt ar matas ar didelis.
^Bthkas adams nuo 9 ryte Iki 3 

Subatomls 9 ryto Iki 12 vai.

1 n. BALL, Prezidentas 
NOONAN. Vlco-Prczldent.

J. E. FERGUSON, Kaslerlus

ne-

—XaujnR’ anglifzkas laik- 
rasztis ‘‘Alahanov Press fe
tina iszejti petnyczioj nr suba
toj. Bus tai vienas isz rim- 
ezia usiu

! > k e

4

tai 
angliszku dieniniu 

laikraszcziu szioi aplinkinėje.
22 Liepos, 

numažinta prekia:
Tik subatoj 

parduosiu
szolderis, eielas po 15c 

\ eisziena IKe ir aukszcziau, 
Gal viena del zupes 4 sv. už 25c

Szviežc.*
IHu

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

UetUTlnzknA Grnhorlns

fe. RĖKLAITIS
< laidoja pagalNumirėlius 
naujansla mada ir mokslą. 
'Turi pagelblnlnko motoro.

• Prieinamos prekes.

s v. u z
Galviena veldama po .... 
( hd\ iena del kepimo 

’g..........
. Muilas P. G 

zupas
už 35c. ir daug kitu dalyku pa 

'P. J. Kubei ta vieziu, 
j Pinu St.

Nurodami invest! Elcktrlklnla 
Szvicsa In narna arba pataisyti koki 

.dalyko, atclkyte pas clcktro daktarą 
' l’loryonn Boczkauska, 313 W. Mabanoy 
| Avė., o padarys jum darbu gerai ir 
j užganadinanczlai. (t.f.)

Plymouth, Pa, — Isipainio- 
•s“iir'žvejotinti 'tinklą ir aplei

stas “savo dTaUJgu, Simonas 
Gnulauskis, Bjjneįu nuo Da
venport gatves, nuskendo per
eita nnkti Huntsville prude.

Kiti keturi vyrai, kurie buvu 
su juo, dingo kuomet jis szau- 
kesi pagalbos; jie bijojosi are- 
szto u/Jneleguliszka žuvavima. 
Skenduolis buvo isztrauktas 
isz vandens seredos ryte.

Gnutauskis ir 
buvę isz 

utarninko

l<

buvo

.\;in:n darbi 
ros 
ne. Julijau ke

23c ir Joc 
garantuotos desz 

. ir Star 
> boiikos

,5

600 \V. 
lt.

)

jo draugai, 
Plymouth, 

vakare 
Jie

sakovisi
nuėjo
prūdą žuvauti.
reikalaujamo leidimo isz vau 
dens
Po priedanga
vaktuodami kompanijos sargu,

uždraustas
teisiu.

in 
neturėjo

žuvavimui.
ir

i n vesti

kompanijos
tamsumos

vaitojo tinklą, kuris’4 yra
v a 1 s t i j os Ž u v aV i m o

' 510 West Bpmcr Street 
i* MAHANOY CITY, PA.

Boll Telcpbonas No. 119

ISZ SHENANDOAH, PA.

Temykit Lietuviai!
■ •

■ Feign norite nusiusti pinigus į ^ubraucl
m Lietuva, greitai ir pagal i 
dėmiausi kursą, iszpirkti lai Į 
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarimu viso-

Bolesis Janovczik, kuris 
likos inkastas in ranka per kir
mėlių, mirtinai serga ir randa
si dideliam pavojuje.

W’illiamas Mareinkevi- 
uzius isz G i ra rd vi lies ir Jonas 

kas isz William Penn, 
važiuodami motorcikliu apsi
vertė arti Hamruondo brokerio 

Ashlando baisui susi-

kiliose reikaluose, tai kreip-
įritės prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bapkieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atseki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.
1l 
f

W, TRASKAUSKAS
■

K

TRMUTINIS LIETUVISZKAS 
M)RICS MAHANOY CITY, PA

•Moja Kunus Numirusiu.
i Į 'Automobilius del I^aldotuvlu Krik- 

■Ztiniu, Vcseliju, Paslvątlnejlmo

Pasamdo

netoli 
žeisdami. Abudu likos nuvežti 
in Ashlando ligonbuti.

— Xe tik szeip žmonis pa- 
Į daro k laida, bet

kada padaro dideliu klai-
ir aptiekoriai

' kaip
į da sumaiszydami receptus nuo 

randasi dideliam 
\ptiekoris Kazunas

i yru labai atsargus- žmogus ir 
padaro receptus labai atsargei,

žmonisko 
pavojuje.

todėl turėdami receptą neszki- 
te pas ji o nebusite jokiam pa
vojui. Kazuuo a pliekoje visko 
gausite.

— Felicije, 6 metu dukrele 
konculmono Twardziko, b>usei 
susižeidi) puldama

i laike žaidimo su kitais vaikais. 
Kum Klevenas

nuo tvoros

i suriszo
Ir t. t.

SOijW« Centre St^
i ---

v TvIrczIftOMla LictuvIszkA

B A H K.A
—S-

i mazgu moterystes p. Augusta
Mahanoy City, Fn. Į Litku su p. Marijona Burane-

kiūto. Svodba atsibuo pas poil
si va Bara tiekus.

i

■

ĮI

Pri- I

Vifiursa.

* ||^ 
i M

'TRdclo kaucija sudėta Valstl- 
tjoa Banko Departamento.

Ka|u po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti.

.. imu pinigus saugiam pala.kl- 
mui. Slunczu pinigus in vi- 

™ Ma dalis svieto, pagal dienos 
Parduodu I^ilvakor-

vA«tcs kompanijų nustatytams 
Vfealnoms. Parūpinu Paszpor- 

-lūs keliaujantiems In Lietuva 
■’ Vilkas dahoma teisingai, grcl 

Raszykite aplo 
gausite teisinga 

Adresavoklte:

Woodstock, Vt. — Czionais 
i patiko didele nelaime ūkinin
ką S. Xaujeli 14 diena liepos, 

1 antra valanda rvte. I gnis su- 
triobas, 70 visz- 

tu ir visus naminius rakan
dus, 10 tonu dobilu, 4 tonu szie- 
no ir visi padarai. Gaspadoris 
kaip tik i?pejo pats ižghdbeti

naikino visas 
visus

į gyvastį. Isz kokios priežasties 
taikilo ugnis nežinoma. S

<*
I

* tal ir^pigiai, 
c kaina* o i

Blaakima.

V. LAPINSKAS
, ^>*#01 W. Mahnnoy Ato^ 

MAHANOY CITY, - l’A.

1
Į Xaujelis yra singulis ir da ne-
ra metas kaip pirko farma ir 
pradėjo gaspadoraut puikei.

—Kaimynas.
e/

D R. JUOZAS .J. AUSTRA
Fį (Lietuvis)
' Bumsts Daktaras Karlumen- 

fj0. Gydo visokias Lygas.
ligonius lig 10 vai., 

12 lig 2 popiet., 6 lig
3 vakare;
111 E. Coal StM Shenandoah.

!*• <
•HJVyte.

Bell Tel. 369-R.

MjyH i
Ant. J. Sakalauskas
LTETCTISZKAfi GRABORTV8

IK hataamlotojas

I
;»

visokioms* relka- I

Laidoja kuauH Numirėliu pagal Nau- I 
Pigi preke. Telpgl prl- ĮWait mada

MUtOUlOblllUB

“U ±■% Al M*

.J»

iJ F h 
luod i viso 
mažius už 
pirk Hito T 
pas mano

4- _ _1
is paminklus, dldol- 
glausia preke, todėl 

LMNINKA tai krelp- 
nes aaz gailu jumis

i.'

ISZ

in
I

NEDELIOJ ■

$4.00
Atlantic City 
$3.50 

in Willow Grove 
23LIEPOS 

. r a
(SpeclallszkaH CkskursinlN Teeinąs

s Isz ;/ Ryte
> Shamokin ................................ 5:00
pit. Carmel ......L.....................  5:08
(Ashland ..................................   5:45
įGIrardvllIc ............................. 5:52
/Shenandoah ............................  5:33

Mabanoy City ......................... 6:14
Tamaqua ................................ 6:42
Philadelphia (Reading Termi
nal) pribus ............................  9:40

(Preke Isz Mabanoy City Ir Tama
qua in Atlantic City $3.75; In Wil
low Grove $3.25) 
GRĮŽTANT— Spcclaliszkas trelnas 
apleis Philadelphia, Reading Ter
minal 7:00 vakare Standard Time,

Isz 
Shamokin . 
M t. Carmel 
Anhland ...
Girardville
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GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai. Tiktai $5.00

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

C II AS. S.
Kcal Estate Agent

1’ A R JI L E Y
— Aotary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti Šlubas, 
mes gulime Jumis tame patarnauti. 
Randavojainc namus, koletavojamo 

randas ir teip tolinus.
Mahnnoy City, l‘n.238 W. Centre SI.,

TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEREDA. 9 ryte iki 8 vakaro.
2-tras Floras - H WEST BROAD ST.

DAKTARAS I. W. H0DGENS
Phlladeliphla Specialistas 

Užslscnejusiu ir Chroniszku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą Ir atsakanti medlka- 
liszka gydimą, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo manės yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszkl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklto pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo, 
pavojinga. f

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas szir» 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberlmal, 
dedervines Ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo Ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

Rumatlzmas visokiuose padėjimuo
se, tclppgl Įsotinę ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir tvoto nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailsę Isz ryto, be 
ambicijos, bo gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, Iszbllszkusis ir 
Iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
sknusmas poezuoso, t (skausmas kau
luose, skausmas gerklejo, stokas en
ergijos; Todėl nelatildto. < ‘
‘ Pasekmingai i gydžlu kataia. astma, 
du^yll. užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, isztlnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir specialūs ligas pilvo, Inks* 
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.
. Ateikite gausite rodą dyka!. Po tam 
Iszalszkinslu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagclbantis yra mano spa- 
uabas gydimo. Padekavonos nuo dak
taru, lojeriu ir dvaslszkuju, Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsinglauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:
KoŽnn Ketverga, Petnyczla ir Suimta. 
Ofisos valandos: 10 ryto Iki 8 vakaro. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. > (2-tras floras)

1 44 111 TFV

pavojinga.

atminties,

Laukti yra
1 /

papuczkos,

skausmas poczuoye, ^kuusmas
i ; ‘ ;
orgijos; Todėl Uelatikito.

o
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STATO CIMENTINIUS NAMUS INDIJOI.
Bombėjui Anglikai 

(cimento).
N’emažni Indusai nusistebėjo, kada 

praliejo statyt i namus isz 
nas isz pirmutiniu tokiu namu 
statomas tenais.

piu sku”
isz plieno ir ciniento kokis yra 

Xekurie Indusai negali at vest
suko, jog vejas tokius namus nupus, nes netiki idant isz 
piesku namas stovėtu.

« i Yra tai vie-

isz dvvu ir
namus nes

MEDIS PARODO PRAĖJUSIUS METUS.
‘\eouia ” medi kuris ran- 

laike di- 
‘J’.M) iiirlii.

Nekuiie medžei tani parko turi po .*»()')() ir -Ul'H) motu senumo.

Paveikslas parodo milžiniszka 
dasi Yo.semite randaviszkam parke, 
dėlios viešnios 1919 mete, tada tasai medis

■ seimia
i

kuris sugriuvo
turėjo '

Ant tojo medžio parodo rinkes kokiame mete likos surastas
Amerikas, Hastingso kare ir kada Suv. Valstijei priėmė lais- 

JT- « •

i<

II

5 Y

A
kj

■» 1

i

•uJ<w

ves konstitucijų. Žmogus kuris 
parodo nuo pirmutines 

aiszkina
rinkes 

lyg antros, aiszkina mergi
noms mulus kiek žmogus metu 
gvvena ant svieto.
*'i.

Šlaistąs del Prohibiciios 
Sznipu.

Paua Edna (J’Dea isz prolii- 
bicijos bjuro, parodo dideles 
skustas kokius 
riai” Georgia s 
ant sugavimo prohibicijos szni
pu kada jeszko samogonku kal- 

Galima suprasti, Jeigu 
sznipas inkisza koja in tokias 
slaistas tai szoka tikra kaz1i>ka 

v..G...:.”

Georgia

nuosia.

V

munszainie- 
teite naudoja
i i

pakol jio “muiiszaiiiierini 
jiepaliiosiioju ar luižiidina.
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NEMAŽAI TURĖJO ERGELIO, PAKOL J AJA SUGAVO.
John Ltirson isz Beach Haven, N. J., su savo 

žuvyte isztrauke 
Kapitonui net ranka su- 

vandeni, bet savo laimikio ijc- 
’ ''T/..

I

u

Kapitonu 
draugais turėjo m* maža kova pakol szita 
isz vandens, kuri sveri* 576 svarus, 
lauže o du draugus intrauke in 
nuleido ir isztrauke in virszu.v

&
1.4

Dede Samas palengvino iszdalintojams gromatu.

. > t

p

I

1

I
L p b

Kitados iszdalintojei gromatu dirbanti pacztinuosia vagonuose ant geležinkeliu be paliovęs 
turėjo stovėti prie drabo, bet dabar paczto virszinikas paliepė idant kožnain 

ir suoleli*-! kad darbininkas galėtu atsiseti jeigu pailstu. Ta pati 
padalys ir ant didesniu pacztu.

per 8 valandas 
vagone rastųsi

J 
k k baras y y jeigu pailstu.

M.T. BĮ ■—~rr i T ~ - — -w ** — w *» w 1 • w —
'i

VYRU Daktaras KOI.ER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras I 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo beglje 32 
metus invairias Ligas; Vyru ir Motoru, todėl Jas nuodug
niai pažinslą. Gydo užsiuuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo. Invalidas Ilgas pa- 

’ , Atslszauklto ypatlsz- 
?J> kai, per lalszkus asz. nogydau. Dr. Kolor kalba J^siszkal 
A ir Lonkiszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryto lig 5 (vakare

Ncdellomis 9 iki 2 popiet. •
638 PENN AVE., - PITTSBURGH, PA.

' i 

p m III >1 Ii* ^> !■» ry ■» 1*1 I— "*<111— Oi ■< —1 —1 —R —R * <4**

LIGOS

. clnauczias nuo neezystumo kraujo.

& ir Lonklszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryto lig ^Vakare

DR. KOLER • 
w o »» ■» * a. i

Banka ka Turi Baisa
X

Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už;
darbinnka žmogų szali. ■' ■

Jį Visada užstoja už varginga žmogų, , 
Jį nori but atsakanti.
Jį dar užstoja už anglckasius ir patara jiems nepriimti

mažesnes mokesties. ’ : . ,
' /> I ’ • JĮ ’ .ii' 'Vi- *' ** "

Jį patąra laikytis isz vien ir isz vien straįkuoti jr isz

Nckiiiįe bankai yrą lyg kapines/^ neturi »ioko
vien’ balsuoti o tikrai laimėsite,
V z . • > ' -

, 51'< .« .

• ■ v - > - -7’ : .-į: ... -

nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.
Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka* 

Pagelhokit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi bunka. 
J į turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO 
MAHANOY CITY, PA.
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MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS)

Gilinant) didelis sztoras nori idant
kiekviena ypata turėtu maudynes 
siutą (Bathing Suit).

Maudynę, yra reikalinga vasaros
* / T

I,». - laike delei Sveikatos.
t ' * ' Yfl, ■ Į, iii i'

‘ ' '■ 'RJr »’ * f* ' * ’į’*7 ■ . ... 'ii'’' j

Privalo kiekvienas turėti
ir S||w < il«L > V1 iii

locna maudynes siutą.
i I

lį
M

* »

savo
I

5

GuiiianoV sztore randasi didelis .■M
• L e* " *• > ♦ 1 ■■ i u *4pasn’inkiąiasy visokiu tu siutų iU

't 4 \ it.1 , 1 1 IfjOtait4 'i ’ if
• ■ j. M ’*T , Ruįi V1’1

parduoda už pigias prekes.

Ateikite pamatyti o pirksite.

—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Proa. L. Eckert, Vice-Pros. D. F, Guinan, Troas.

J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkowicz
P. C. Fenton

A. Danisowlcz, M. Gavula 
T. O. Hornsby

GUINAN’S
MAHANOY CITY,

f t

MT. CARMEL, SHENANDOAH. |
■■




