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ISZ AMERIKOS

Munszainc ’ ’ priežastis 
mirties.

Alliance, Ohio. — Neperse
nei trvs Lietuviai nusidavė su 
automobiliu pas viena Lietuvi 
farmeri pas kuri pusėtinai ge
re “munszaine.” Griždami na
mon, vienas isz ju Petras Jusz- 
ka užmigo, jo draugai Alekas 
Vainauckas ir Stasis Norkevi- 
czius bandė ji pabadyti bet ta
sai buvo jau be gyvasties. Dak
tarai pripažino kad Juszka mi- 

‘‘munszaines. ’’ Nabasz- 
paliko broli Zigmą 

Juszka. Jisai buvo 35 m. senu
mo, nevedės. Prigulėjo prie 
Susivienijimo Lietuviu Rymo 
Kataliku ir likos palaidotas su 
bažnytinom apeigom ant ajri- 
sziu kapiniu.

< <

r>

munszaine.

re nuo
x - ninkas

Didžiauses žemlapis ant svieto.
Washington, D. C. 

džiauses žemlapis (mapa) ant 
svieto kokis kada likos padirb- 

» 37 milijo-
o užyms apie pen- 
metu ant padirbi- 

bjure vidu-
Lyg

— Di-

tas ir kasztuos apii 
nu doleriu 
kesdeszimt 
mo vra dirbamas 
riniu veikalu czionais. 
sziam

veikalu 
laikui žemlapis yra ko- 

nia pusiau ižbaigtas. Taji mil- 
žiniszka žemlapi 
dirbti 
trauks 
szimts metu.

Atrado dvi turtingas gyslas
• •- - aukso,

Colorado Springs, Colo. — 
Aukso kasiklosia Portland, ar
timoje Victor, Colorado, inži
nieriai atrado naujės gyslas 
aukso kurios pristato po $20,- 
000 aukso isz tono rudos. Yra 
tai vienas isz turtingiausiu 
atradimu aukso in daugeli me
tu. Tukstanczei žmonių pradė
jo keliaut in tenais su vilczia 
atradimo kitu auksiniu, gyslų.

1889 mete 
darbas

r
Į
- I
IL
M1

F
E
I' 
I 
v
L 
■f,.

■y

0

ji'Ji
-

JI 
’ii

fc

T ■ '

Kiek bus Lietuviu Amerike 
už 25 metu?

Washington, D. C. — Pagal 
emigracijos raporto, 
paskutinius dpvynis 
in Amerika pribuvo 241,644 
atejviai o iszkoliavo in Euro- 

i pa 160,918. Lietuviu tame lai
ke 
o

tai per 
menesius

Amerika

Lz.keliavo in Lietuva 3,721 
atvažiavo in Amerika tiktai:

1.133.
sius 
ant

Taigi in devynis menc- 
mn.sii taiitiecziu sumažėjo 

2,588 žmonis.
.Jeigu ir tolinus teip susima

žins, tai už kokios 25 metu 
Amerike skaitlis Lietuviu nu
puls ant 68,800 o kokia puse 
iszmirs, o likusioje kurie czion 
yra giinia arba užaugia, tai už 
tojo laiko mažai Lietuviu pasi
liks Amerike.

Judėjimas 
Lietuviu sumažėjo, 
puoli’ ne kaip 
adgal. 
viszko pudimo 

4 4

amcrikoniszku 
dvase nu- 

keliolika metu 
ant “
apleido ran- 
Teip, už ke-

lietu-

kas, ir

vai

y F

lietu viszkas

Veikejas

kaput.
liolika metu, Lietuvei ženkly-

susimažins,
parapijos apims ajriszei o lie- 
tuviszki kunigai bus tiktai už 

valdže ajri- Xpastumdėlius po 
sziu ar vokiecziu.

jau pradėjo Į pėdu 6 coliu 
ir da už.4i- 

kokia dvide-
i

Aukszcziausia motere mirė.
Chicago. — May 

aukszczio,
Walsh,i

mirė
praeita subata.

cziausia
metu važinėjo su

— Terp pui- 
uždegtu žvakių, ir

Daug naszliu Seattle.
Washington, D. C. — Pagal
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Velnei turi pikniką apleistam 
name.

Lvavas. — Ant Szeptickio 
uliczios randasi senas apleistas 
namas kuriame kas tpkis “bai- 
dinasi,”
sokius rakandus 
kios baidykles ir nuogos mo-’ 
teres su kudikcis. Niekas jame, 
negalėjo gyvent. Laike kares i Idant 
naudojo ji del kariszko hiaga-

WJ r. n.BOCXKOWNKJ, «ll4r A 34 METAS
ft

ANGLEKASIU STRAIKAS i4
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Dubline

i 4

tūžo Dubline, 
sunaikinta.

buvo 
ir likos

4 <1

ž • J **3

b ledos 
su pasikelelais. 
pa tai pytas 
garsinga

į
s pa- (

Paveikslai kurie ka tik buvo 
aplaikyti isz Irlandijos, parodo

Augszcziaus |
. .K. . ------ k. ?

ro-
vi- I r

į^',1 S U c H Y' dbK j.

t

paveikslas parodo 
Pour Courts” 

padeginta ir
Mažesnis 

paveikslas parodo dideli hotel i 
ant Sack vi lie gat- 
>, kuriami’ 

pasislėpė pasikeleliai 
subombardavotas per valdžios 
kariuineno' idant isz tonai 
sikėleius iszvaryti.
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velnei apverti neje vi-

J rodosi viso-

Anglckasiu Unijos Prezidentas 
nori suszaukti Konferencija.

j- 
M | joj

J *", ,,

t:4.- :>'<! ■< ; ,'jf'

¥I i|
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Now York — John L. Lewis 
prezidentas anglekasiu unijos 
padare kompanijoms praszynia 

suszaukti konferencija 
I kad padaryti sutaiką ir užbaig
į ti straikn. Jis sako kad angle- 
1 kasiai yra pasirengia užbaigti 
Įstraika ir pradėti kasti anglis, 

smarkesniu nar-j1”'! padaryti sutaiką vien 
kuris novos nebijojo jo- pik su kompanijoms o ne kitaip 

nutarė pernakvot; Prezidentas Lewis dar randasi

žino o norints ne vienas kn/ei 
vis nemato jainc jokiu velniu, 
bet nedryso ejti juju jeszkoti.

Vienas isz i______ _______
snnu 
kiu dvasiu 
užkeiktam namelije. Apie pu- Philadolphjjoje kur turės susi- 
siaunakt pradėjo i__ _____
kai staugti, žmonys subėgo ir 
pusgyve 

Paskalai
tam nameli nužudo brolis bro

li kūnas randasi
mis, bet jokio lavono ten 
rasta, norints atlupo ' visas 
grindis. Kiti vela sako, buk tai 
buvo ne 
žydai, 
szventino narna 
žydu jaunas rabinas.
''i. 

ma 
khs 
"Teicziau 
its i gule,

isznesze laukan, 
apibėginėjo.

Prezidentą Lewis dar randasi

sunes'vietisz- rinkimą su prezidentais isz 
i penkių distriktu, po tam jisai 

szvažuos in Washingtona kur 
i žinių a H m nu- 
link užbaigimo

l)ii k

ii J

norints

katalikui

po grindi-
nesu-

liktai du
Kataliku kimi

, ta

lanks 1 
tarimu 
st raiko.

Padėjimas
gekasiu ir geležinkeliu slraiku 

persimainė.

tolesniu 
kas

miižiniszku an-

mažai ka 
o ir 

laikosi 
padare ir į nepasiduoda.

ninka< 
gas pa-1 ežiai

slia diena- atsikraustė in na- 
i dvasiu kokis tai paruezni- 

di 
Kada 

ėjo nakties lai-

S z i n i k e v i c z i u s kuris 
K. v*. iszsikrauste. 
atsigulė, pare 
k e ore priesz jojo lova kudyki 
ir ta pati regėjo da dvi nak
tis, tolinus neturėjo drąsos pa
silikti ten ilginus.

Kaimynai teipgi

><r r>

Darbi- 
konipanijos dru- 

ir vieni kitiems 
Valdžia dar vis 

Į rūpinasi kokiu budu galėtu 
užbaigti straikus irgreįrziaiis

nepaisant kad iszsiunte kariu- 
mene in nekurias vietas bet vis 
gi tas mažai gelbsti nes darbi
ninku negauna kurie norėtu 
imti straikierin vietas.

Stebėtinas medis.
Clearfield, Pa. — Žemdarbi- 

stes žinunai pradėjo tirinet ne
paprasta medi,, .kuris randasi 
ant ukes Vllamo Bagley gyve- 
nanezio Osceola ’ Mills, arti 
czionais. . 
eita meta užaugo tik tris -----
’ei, bet szimet tasai nepapra- 

vaisi — vi- 
Baglcy nežino kokiu 

galėtu atsitikti, nesi 
medis nebuvo eziepytas. 1 Burns 

ria apsaugot nuo svietiszkos! savo jauna ir karszta paeziule, 
prapulties, laike jaja uždaręs bet po kokiam tai laikui pra- 
stuboje per , 20 meUi, už tai, dėjo nužinrinet savo paeziule, 

i szoko kuri susinesze su kitu vyru
Šoke 

paskui jaja kelis menesius ir 
ant galo ant tikrųjų persitikri
no, jog paeziule ji apgaudine-

Ant tojo medžio pra- ISZ VISU SZALIU Meilinga porele uždaryta skle 
užairno tik tris obuo- Pe> butu pražuvę.

nėjo toli in 
vclnes dingo, drauge 
ir iszmetytos bulves. kelios

rf'l -4

Isz Lietuvos
.. , t

Užpuolė ant Srirvintu mies
telio.

E. Kaunas (specialius Eltos 
telegrama). Sziu metu Birželio 
13 diena apie 3,/-> valanda ryto 

deszimtvs lenku ulanu
pėstininkais veikusiais,' kaipo 
perredytais 
pestihninkai 
partizanai, viso skaieziumi 
apie 100 žmonių, vadovaujant 
nuo seniai neutraleje zonoje 
žinomo Lenku Vyriausybes pa
laikomo bandito Virbalio vei- 
kianezio po 
pyvarde,

mate kaip 
isz kamino vėluos iszmetinejo 
bulves, norints name nesirado 
ne vienos bujves. Bulves szoki- 

padanges, o kada 
su juom 
Du drą

suolei nuėjo isztyrineti velniu 
ir nuėjo in narna bet vos atsi
gulė paregėjo nuoga motore 
stovinezia lange. Abudu mėto
si ant josios, bet net apkvaito 
kada nieko nerado o ir lango 
toje vietoje visai nesirado. Ne
laukdami rytojaus ižbego abu
du kagreieziausia.

Kokia tai motore Valentu- 
kiene sako, buk inejus iii na
rna del akyvumo pamate sė
dinti viduri velnią aplink kuri 
szokinejo knygos, lempa, krės
lai ir koki tai baisus pavida
lai. Norėjo pagriebt už 
dos ’ ’ 
jai ilga

szitam mieste
J i ji buvo žinoma kaipo auksz- 

nioterc' pasaulyje ir 
per daug 
cirku su.*

Ar* greicziAu ar vėliau, ateina 
baisi pabaiga.

Detroit, Mich, 
kiu žieęiu,
trijų stovineziu vaiku ir buvu
sio vyro, su kuriuom buvo per- 
siskyrius tris metai adgalios, 
gulėjo kūnas Katrės Staniakie 
nes, 38 metu senumo. Keli blo
kai toliau, graboriaus sztebeli, 
gulėjo kūnas Juozo Staniako, 

antro vyro, 
nesirūpino.

nuszove savo 
pats sau atėmė gyvasti už tai

i nenorėjo gyvent 
ji buvo pametus keli mene- 

Niekas nesudėjo 
žiedu ant juodo grabo nebasz- 
ninko, ne 
gulinezio kimo, ne vienas prie
tikis neatlanke, idant sukalbėti 
nors viena poterėli už jojo du- 
'Szia.

stas medis iždą ve 
szniu.
budu tas

♦ Rymas. — Keli metai adgal 
Porfirio Pitta, jau 
žmogelis apsipaeziavo
na ir patogia mergina Floren- 

geisdamas savo duktė- cijoi. Vyras buvo laimingu su 
nuo

Laiko stuboje užrakyta mer
gaite per 20 metu.

Londonas. — Danielius

I senyvas
su jau

gule paregėjo
lenku kareiviais 

s veikusiais, kaipo 
viso

josios 
niekas

apie kuri 
Staniakas 

paežiu, o po tam

paskutini surasza, tai Seattle' |<a(j su juom 
randasi 12,331 naszlaites, 5157 ...
naszlci, 3150 persiskyrusiu mo-!sj

Svnjauni- j
kiu turinti po 45 metu yra
7700 o senmergių
cziuotu vyru yra 72,673 o mo
terių yra 70,054. Tiek tojo ma- 
terijolo tenais randasi ir neap-

Bausme už vagima laikrasz- 
cziu.

Wilkes-Baiųc, Pa.
kos metu Mikola Brand, pavo
gė 30 laikraszcziu

—D vile-

nuo duriu

i kad turėdama 20 metu
| su jaunikiu be tėvo pavelini- 

Tula motore dažinojus

su 
kuris gyveno už sienos.

mo.
randasi 12,331 naszlaites, 5157

teriu ir 2633 vvru.*

2002; pa- s'"

i nes
dai adgal.

žvakute nežibejo prie

siveda! Keliaukite in tenais o Uvi laidotuves atsibuvo ta 
iszsirinksite kokia jum patiks. paczįa valanda, bet abudu ku-

iiiai nesusitiko ant kelio vedan- 
czio ant Mt. Olive kapiniu.

vyras 
savo

liolika dienu manste, ka turi|,n05 l>a('zios- nuo kuvio ”a,,e«° 
padaryti su milijonais kokius 
aplaike nuo giminiu 
jos, kuriam 
du milijonus 
rubliu. Džiaugėsi žmogelis, 
jog būdamas dabar milijonie
rium gyvens kaip Rockefene- 
ris, bet jojo svajone dingo kaip Į U 
burbulas kada nuneszc pinigus : 
in banka ant permainymo., Ka-

Sapnas apie milijonus greitai 
praėjo.

Green Bay, Wis. — J. H. Le
vitas, pardavėjas lotu, per ke-' 

maustė, ka turi i - - - - Įtn> 
•zt su jaunesniu 
Juozu.

Nužudinta motore buvo mo
tina trijų vaiku nuo 11 lyg 16 

, gyveno su savo 
pirmu vyru 14 metu, kuris tu
rėjo sau už privaluma palaido- 

1.. a • v B • •

ant 
Nusk riaustas 
laidotuvemes

užsiėmė 
neisztikia-

k a turi

isz Rosi- 
prisiunte dovanu 

bolszevikiszku
Džiaugėsi

burbulas kada nuneszc pinigus

sierius banko pakiszo Levitui 
po nosia keturis amerikonisz- 
kus dolerius už rusiszkus mili
jonus. Nųsiminias žmogelis pa
siėmė keturis dolerius ir nuėjo 
namo.

Valdžia atmokės “Victory 
Bondsus. ’1

4

kurios paliko nesziotojas. Poli a!,ie; tai paszauke palicije ku- 
..................•• ; > r........ . “ 1 

baisios nelaisvės. Mergina yra ja. Apmislino atkerszyt abiem.
laikraseziu sudžiuvus kaip

pastate priesz
Sudže iszaiszkino var

D-ro Sartono sla- 
užpuole Szirvintu 

miesteli. Jie buvo apsiginkla
vę 4 kulkosvydžiais, rankinė
mis granatomis ir szautuvais.

Nauja auka už tėvynė.
(K. Alksnėnai.—Nauji Puns- 

Seinu apskr.) sz. 
gegužes 24 d. lenku žando-

r i iszgelbejo mergina isz toseije ji suseko ir 
sudžia.
kui jog už vogimą
bausme yra tris metai in kalė
jimą, o jeigu pavogti 30 laikras- 
(•ziu, tai kiek jam 
viso bausmes.
pamislinias atsake, jog isz viso 
apldikytu net 102 metus kalėjo
me ir teip persigando, jog pri
žadėjo daugiau 
mu laikraseziu.
prie saves 47 centu, davė su- 

, o 2( 
už kuriuos 

uždirbtus pi- 
užmokejo už pavogtus

— Ar užsimoka

pripultu isz 
Vaikas greitai

ne vogt sveti- 
Turedamas

• giltine 
kalba ir vos pastovi 
nes yra labai silpna, 
jau turi 42 metus, bet svėrė 
tiktai 82 svarus. Tėvas likos 
aresztavotas.

*, mažai 
ant kojų, 

Norints
42

Kada ana diena užtemino in 
skiepą ejnanti mylema savo 
pacziules, 
ejnant in ta paezia 
motei ‘ le, priėjo 
prie duriu skiepo, idant persi- 
tikryt ka meilinga porele tenai 
veikia. Kada jaunieje bučia
vosi sąldžei, 
duris skiepo, 
paezia su josios 
keliu dienu kaimynai girdėda
mi vaitojimu iszejnanczio isz 
po grindų skiepo, klausinėjo 
kas tai galėtu būti, bet vyras 
su didžiausiu malszumu atsa
ke, jog tai kates. Bet kaimy
nai tuorn iszajszkinimu nebu
vo užganadyti ir praneszo apie 
tai palięijai.. mW.

‘ ‘ mor- 
bet velniukas parodęs 

liežuvi kaip jauezio, 
nubėgo ant pastoges. Kitu kar
tu ne ėjo, nes tikėjosi pasilikti 
motina ir bijojo idant garnys 
jai neatnesztu koki maža vel
niuką.Nesenei pirko nameli gro 
fas Skarbek, kuri atnaujino 

užrakino nedora puikiai, o in kuri insikrauste 
i 

vela atgijo, o apie juju darbe
lius pasklydo paskalas po visa 
miestą. Žmonis susirinko su 
szakems, dalgėms, kuolais, 
geide suimti tuosius velnius 
ir sugriauti vieta pakutavo- 
jeneziu piktu dvasiu.
pribuvo, apdaužė keliolika pa
kausiu del sųsirjnkusiuju, isz- 
vaikįpo ir aresztavojo daugeli 
maisztininku. Velnei kaip 

4 <

ejnanti
o po keliu minutu 

vieta jojo 
painažcli

ko valscz 
m. g ..
ra i suome gyvenanezia sziapus 
neit rales zonos seseri musu 
i py lenkes mokyte jo Baltruko- 
nio, Maryte Baltrukoniute 16 
m. amžiaus ir iszvežc in Gardi
na. Lenkai ta padare isz kersz- 
to, nes yra inskusta jiems, kad

Faktinai 
pastarasis dar nuo 1919m., tar- 
n a uja pas apskrities

vyras užtrenkė

1 nY le i n i . Do inžinierius Vinickis, bet velnei
brolis esąs szaulys.

džiui 22 centus
sau 

laikraseziu ir už

j centus pa
pirkosi liko

ir patogesniu p{!----
' Įnigus 

laikraszczius. 
vogti svetimus laikraszczius?

metai adgal, idant susine-

metu senumo

savo paezia prigulineziai 
kaipo mylintis vyras. Tris liku-
šie vaikai dabar 
na.

pato kas die-

Per 50 valandas grajino ant 
pijano be paliovos. > >

Peoria, Ill. — J. I. Water
bury garsingas pijani^tas, ku
ris geide pralenkti grajinime 
visus kitus pijanistus, sėdėjo

Washington. — Teip vadina- lauke sztore Winter Piano Co. 
i “Victory” bondsai vertes ant Grand avė., grajino antmi “Victory” bondsai vertes’ant Grand avė., grajino ant 

ligiai ant vieno bilijono doleriu piano per 50 valandas be per- « • i O / J • I i • • « i > « <a • j
------------------- -------- |

iszsibaigia 20 Mojaus ant grindų netekdamas dau-
kurie moka 4% procentą ir stojimo, bet ant galo sukritoo

kurie iszsibaigia 20 Mojaus ant grindų netekdamas dau- 
1923 mete, tai szitie bondsai giau pajėgu. Da jam reikėjo 
bus paszaukti ir atmokėti 15 d. 16 valandų idant iszlaimetu 
Dėcemberio szio meto. Bondsai laižybas. Ne senei Waterbury 
kurie bus pirmiausia atmokėti gjajityo aąt pijano Czikage per 
yra paženklinti su lieterom, yąjąndu. Keli metai jisai
kurie bus pirmiausia atmokėti grajino aut pijano Czikage per

rubežiaus

isz Lietuviszku Kaimeliu

Alliance, Ohio. — Szitam 
mieste randasi apie 20*>zei- 
mynos lietuviu ir 5 pavieni vy
rai. Jokio kito užsiemino netu
ri kaip tik varinio “

Yrą tokiu kurie jau buvo
munszai-

nes;
už '
jo npo $300 iki $1000 bausmes 
bet nepaisant to, jie vis nepa
liauja savo darba.

' 1 >----------- 7" --------------T T y

tai arejsztayotį ir užsimoke-

— Sziaine laike darbai eina
gerai, žmones uždirba $17 iki 
$20 ant sanvaites. Agentai va
žinėja po kitus miestus ir kal
bina darbininkus khd važiuotu 
iii czionais dirbti. Dirbtuvių 

nesiranda kaip tik 
? f ąund res ” ir “ maszin-^za- 
pes” ir isz kitur pribijyusiems

kitokiu
1 f ąundres

Nuo galvos lyg kojų parėdyta 
in deimantus ir kitus žem- 

cziugus.
Paryžius. — Rubežinei in

spektorei ana diena ant fran- 
cuziszko-vokiszko
aresztavojo madame Aleksan
dra Lipszucienia už szmugeli 
deimantu ir kitokiu brangiu 
žemeziugu. Motore sugryžine- 
jo isz Manuheimo in Paryžių 
ir ant nelaimes paliko trukije 
lietini ploscziu kuri inspekto
riai surado ir pradėjo ji per
kratinėti, surasdami jamę ke
lis pakelius puikiu perlu. Po 
tam radimui paėmė ja ja po sa
vo apgloba moteriszkos in- 
spektorkos ir pradėjo daryti 
aut josios krata surasdamos 
ant josios kūno keliolika szniu- 
ru visokio didumo perlu, pake
liąs. nepjaustytu deimantu, 72
d^įmąntinius žiedus, 128 dei-
mantines špilkas, keliolika dei
mantiniu bronzolietu ir daug 
kitokiu auksiniu papuoszu įsi
dėtu su deimantais ir brangeis 
alanenais.

Valdžo viską konfiskavo,
pakol loeniriinkai už įtaisęs 
bmigęnybos neužmokes tam 
tikias' n ’ akcijos pagal verto

r

tioas'c! akcijos pagal 
įsziiesza ant keliolika milijonu

! -ii
Virszininkas palicijds’su 'Icc- 

leis pnlicijnntnis nusidavė tro
jans ant vietos, o kada atidaro 
duris paregėjo baisu regėji
mą. Abudu mylimieje gulėjo 
ant žemes, iszalkia, iszbąlc, ap
kvaito ''ir pusgyvi. / 

’ i* i u • • 1 ■ '* * J A
Midare 

slieętva ir viskas isžsicįjszkino', •v r 1 t • i » ’ • ęi.T I į* I N i!
Ir

mylemas randasi, ligdnbutijc,
Turtinga ubagas.

Sundvig.
Iserloka mirė
Rombachas, kaip mane visi, 
jog buvo'labai vargingu žmo
gum, Kada namiszkei padare 
krata, rado paslėpta szienike 
320 auksiniu pinigu po ^0mar
kiu ir 75jQ00 popierineis pini-

*•* * i

Vyras aplaike pcysiskyrima
i ■ t • • ' ' 44 T M ■ * ' 1 " i ♦ • ’

o

— Pas ūkininką
65 metu kalvis

Žmonis 
daigoms

Palicije

Velnei 
užkeiktam dva-vieszpatavo

teip ir sziadien ten ran- 
iždarineje

sapošelius del aplinkiniii gy

Vęrsziukas turintis tik 26 co
lius ilgio.

relije” 
dusi ir visokius

vcntoju.v < 
7/

Parižius. — L. G, Myorsas, 
farmeris, sako, jog “turi viena 
isz mažiausiu versziuku ant 

Tasai vęrsziukas yrasvieto. Tasai vęrsziukas yra 
tiktai dOvyniu dienu senumo, 
26 colius ilgio ir svore 35 sva
rus. Karve kuri atvede ver- 
sziuka yra paprasto didumo ir delis niekas, 
atvesdavo versziukusunuo 751- 

gaiš. Valdže paėmė visa turtą lyg 100 svaru sunkumo. Ver- 
sziuka dabar rodo su perstaty-

p a s 
virszininka.

Vilkai Lietuvoje.
Vabalininku apylinkėse yra 

daug vilku kurie daro gyvento
jams daug bledes. Lebeniszkiu 
kaime nepersenei rado apdras
kytus keletą arkliu vienus rei
kėjo pribaigti, kiti dar yna 
iszgydorni.

Kanadoje atpigus arielka.
Vancouver, B;c. — Prade

dant nuo 18 dienos Augusto, 
valdžia * atpigino preke ariel
kos. Didesne dalis teip vadi
namu Scotch arielka nuguls 
ant 25c, Gordons gin atpigs 
$3.50 riub$4.25 UŽ bohka; Su 
arielką daryta isz selyklu val
džia turi daug ergelio nes 
’ ’bootleggerei * ’ 
sog nuo dirbėju ir Valdžia ne« 
gali nustatyti prekes.

jia perka tie-<

»

Karve * Didelis džiaugsmas, du

. Kvailys peike ta, ko patą

nes kalvis neturėjo jokiu gi-

* 
nesupranta.

*

.R

Juonį motina tamsesne;
____ . ..
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KAS GIRDĖT
Liežu\ is žmogui 

reikalingas inrankis, 
liežuvio žmogus 
bet i, o
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labai 
nes be 

negalėtu kal- 
yparz butu sunku ir gy- 

ba negalėtu
pavalgyti, o prįek 

tam liežuvis vra ir labai ble- 
dingu daigtu ant žemes. Be lie
žuvio butu negerai, bet liežuvi 
nesnvaldant, teip pat kvla pek
la.

Tas pats 
del visokiu piktybių. Su tuo 
paežiu li(‘žuviu godžiai valgo 
ir pamazgas laka. Tas pats lie
žuvis tarnauji' kalbant ir mal- 

keikent ir piktžo- 
Ižinujent. Su tuo liežuviu tei

sybe pasako ir meluoji', užta
rė nekaltusius ir paniekinimą 
paša ko.
mybia daro, supt szdina ir su
ramina.

Jei liežuvi už

liežuvis tarnauja 
pi kt y biu.

daujent, 
(

Liežuvis sutaiko, ra-

pasiliksi 
daug nuken-

Jeilfll

lyg padangių — 
liežuvis žmones 

liežuvis veda- 
padaro

gero, bet liežll- 
vedamas 

ram vbia

szi rd i es,
<r

szi r< lies 
žmonijai

dantų laikysi, 
laimingas busi, bet jei ji palei 
si ant liuosos valios, 
jo nev.ibiinku i r
tesi. Liežuvis gerbdamas žmo
nes, iszkelia 
bet tas pats 
nžnmsza.
mas geros 
zinonim dam 
vis blogos : 
visai 
drmnszezia ir in visokes nelai
mes juos instumia. 
las, kuris moka 
suvaldyt i; toks žmogus svietui 
yra labai brangus.

Nelaimingas tas,

Sll-

I .aimingas 
savo liežuvi

kimus. 1
savo
kad jisai
plakime liežuviu

O< 
liežuvi 

mumis
o ne
lic

kuris ati
duoda liežuviui visa valia; jis 
pats ir žmonijai sukelia nera- 
mybia ir didžiausias nepasise- 

lel mokvkimos visi 
suvaldyti,

valdy tu, 
savo artima 

nedraskykime jam 
Numinkime jojo gero vardo. 
Kas savo liežuvio nemoka su
valdyti, tok is yra 
Inas prie beproeziu.

liežuviu kitus plakti 
kurie netari 
ba vra savo 

•k

svaigalais.
Žmogus tikrai mylintis Die

va. niekad nedrvs savo artima * 
plakt i liežuviu.

szio ve, 
gero

mėgsta

> 
ne-

priskaito-
Visi tie

sveiko proto, ar- 
prota užterszo

Dievas ta žmogų meilei pri- 
pats save už 

Pagieža, ar
glaudžia, kursai 
kaltybe baudžia.
kersztil nieko nepelnysi, tik
bavo brangu varda pagadysi.

nieko

Vienoje lietuviszkoje moky
kloje miniszka paliepė vienam 
isz vaikiuku 
garui ir kilki u

paraszyti
pa u kszcziu ji- 

tsai yra: Vaikiukas sziteip ap- 
rasze istorijc apie garui:

“Garnvs vra tai didelis • e
pauksztis, kuris turi ilgas ko
jas ir del to vadinasi
jlTiguli jisai

apie

garnys.
prie pakelevingn 

pankszcziu iratnesza in namus 
vaikus, kuriuos papras

tai pagauna klampynesia, po
tam atnesza per kaminu ir pa
deda mamytei ant lovos, ba 
tėvulis ne moka 
ir juos vystyti.

gyvus

ant 
penėti vaiku 
Tok is vaikas 

po tam yni pramintas broluku 
arba sesute, ba priguli prie to, 
ar jisai neszioje kelnaites ar 
szlt'butes. St'iii
stovi ant vienos kojos ėda var
les, rupūžes ir kitas bjaurės

kelnaites 
garnei po tam

rupūžes 
kirmėlės. 9 9

Ar už tokia 
mokinys 
auksiniu medaliu, 
nojome.

likos
istorijų garnio 

apdovanotas 
tai nedaži-

ar zmo-Niekas nesirūpina, 
gus isz molio ar isz beždžiones 
paejna, bet daugiausia svarbu 
kad jis visa savo gyvenimą ne
pasiliktu moliu ar beždžione.

f _ -__________________

Prai'jta meta automobilei 
HUŽeido 326,525 žmonių Ame
rika. Tas parodo, jog vienas 
automobilius snžeido net 34 
žmonis. — Darbininkai dirban
ti dinamito fabrikuosią, dau
giau bijo automobiliu ne kaip 
dinamito, kuris tiek žmonių ne 
nžnmsza ne sužeidžia kiek au
tomobilei.

9

pirmiausia

niszkos

Kada svetimžemis at
plaukia in szi laisva 
sklypą, in New Yorko 
pristova 
pamato stovyla milži-

nioteriszkes 
kuri laiko žibutia tie
sioje rankoje o kairė
je knyga.

Yra tai stovy las Li u esybes, 
kuris apreiszke atejviams, ąog
kada žengs 
laisvos žemes
sklypo. Yra tai ženklas Suvie
nytųjų Valstijų laisvo sklypo, 

ne butu pro- 
iszajszkyt. Ta j i 

stovyla dovanojo Suv. Valst. 
sklypas Prancija ant atminties 
iszsimuszimo Ameriko isz po 
jungo Anglijos.
J raneuziszkas artistas Barthol
di ir vra didžiausiu stovvlu 
ant s\ irlo. Sztai kaip atsiženk- 
lina jisai nuo kitu stovylu: 

Jupiteris 
pėdas, 
62, Bavarijos 65, 
Baromrnszo prie ežero Maggo- 
i ie 66, Arminuiszo Westfalijoi 
92, Khodeso 105, Nerono 11$- 
1 ja i s ves

su koja ant szios 
v ra u kęsu szio

Apie-tnji stovyla 
szali truputi

Padirbo ji ji

via

Olympus turi 43
Germania 48, Menono 

Szv. Karolo

it);), 
stovvlas

turi 151 pėdas
iszkeltos rankos 305 pėdas 

teip didelis 
5 laipsniu.

ant salu-

--- ----------- —

New Yorke 
o nuo pamato

lyg
ir 6 uolius, 
kaip namas ant.

Stovvlas randasi
tęs arti New Yorko, o likos už
baigtas 1886 mete.

Vargai žmonijos dideli!
Sziadien ponas — ryto uba

gas, sziadien sveikas — ryto 
sergi, sziadien gyvas, — rytoj 
numirias!

Del ko tai teip? isz gilumos 
szi rd i es atsidusias pamislvsi!

Teip, -- 
nuo mirties
nuo taksu neiszsisaugosi,) bet 
kas kiszasi turto ir vargo, 
sveikatos ir ligos, tai butu ga
lima apsisaugot, jeigu butu 
tai žmonių

Žmonių

arba
O’

isztikro žmogeli, 
nepabėgsi (o ir

r>

a] įsi saugot, ;
i galybėje.
galybėje, (kaip žmo- 

nys mausto), jog visi turi vie
nokius tiesas, lygiai ant gyve-

•irnimo .ir raudojimo. Pamatu 
Dieviszku prisakymu yra: ne
siranda terp mus ne augsztes- 
niu ne žemesniu — visi lygus.

Tas pamatas, suprastinus 
perdėm isz dvases ir medegos, 
ir pritaikyta pilname suprati
me dvi žmoniszkos gyvatos, 
duotu visiems laime žemiszka.

Tai vis svajone.
Mes, žmonys, teip esame 

mažiuleliai, teip vargingi, jog 
da tukstaneziai metu pra
slinks, kol galėsimo pasakyt:, 
Žmonys myli Dieva. Džiaugė
mės vienok vilczia ir tuom sal
dam prijautimu, 

laikas,
Dievo vargai žmonijos 
kada vargu ant szios 
pakalnes daugiau ne

teip

jog atejs ta- 
o tada per tikrasai 

meile 
dings, 
aszaru 
bus!

t) dabar ?
Norints pamaželi irkimes 

lel pasiekimo tuju tikslu, ka- 
žmogaus neda

( 
trie vertybes 
lypsto.

Juk szios gadynes bolszevi- 
kai ir socialistai geidže rojų 
ant žemes sutverti, bet kas isz 
to, jeigu ne ujua parodytu ke
liu per Chrųdusa, ta tikra so
cialistą, priesz kuri szios gady
nes socialistai tiek ženklina 
kiek tamsuma priesz szviesa 
arba naktis priesz diena.

Niekas teip neparodineje 
moraliszko nupuolimo, kaip 
per daugeli ypatų yra paplo
tis iszradimo kalbos apie savo 
artyinus. NekUrie žmonys yra 
tosios nuomones, jog 
do bledes,
teisingai nupuolimus, • klaidas 
ir nusidėjimus kitu. Tuom di
delei biustą. Kožnas žmogus 
privalo būti ne tiktai teisingu, 
bet ir suprantaneziu ir gailin
gu. Tiejei, katrie teip mėgsta 
klaidas ir nusidėjimus savo ar
timu skelbti svietui, patis pa
prastai papildo daugiau klai
du ir nusidėjimu. Nepasikeli- 
neja jieje ant nusidėjimu savo 
artimu del to, jog tiejei rustir 
na Dievą — o, ne, ba jeigu teip 
_ * . a a

nepapil-
jeigu apsakinėjo

butu, tai už viską patis pasirū
pintu klaidas ir piktybes ne- 
l’iOyt.

Sztai sena kaip pats svietas 
istorija, bet atsinaujina, kas 

*1 •diena.
Dęvynidlikos metu senumo 

patogios mergaites Zofijos 
Kellyon gyvenimas isz Ply- 
nioutho, Pa., Luzernes pavieto 
yra panaszns tukstaneziu kitu 
mergaieziu ant viso svieto. 
Ana diena mergaite likos isz- 
i 

kiastern Penitentiary in Pliila- 
delphin, atpaVntavoti szeszis 
metus novos už dalibavima nu- 
žndinime žmogaus George 
John, kuris 
ant artimo kalno aplinkinėje 
Wilkes-Barre. Mergaite iszsi- 
kalbinejo, buk toje žudinstoje 
ne turėjo jokiu dalybų, bet 
pripažino, buk su juoni radosi 
ant kalno. Kada mergaite ap- 
leidinejo kalėjimą pasako vie
nam reporteriui laikraszczio:

“Prisipažinstu, jog buvau 
isztvirkus mergaite, bet nieko 
nežinau apie žudinsta. Kaip 
tai svietas greitai paniekina 

Teip buvau pripa- 
per dvileka vyru 

kurie maiVe sudijo, bet ar tie
jei vyrai apmanste, jog mano 
padėjimas buvo priežaste vy
ro. Argi jieje apmanste, jog to
ji nupuolusi mergaite, kuri 
stovėjo priesz juosius, buvo 
nutraukta in pragaru per vy
rus, kurie paskui mane slan
kiojo, apgirdinejo svaigalais, 
melavo visokeis budais pakol 

su purvais, pa
manęs paleistu

ve? Asz esmių auka vyru, ku
rio padare isz manes tuom, 
kuom asz sziadien esmių. Nuo 
kada likaus pripažinta kalta, 
apturėjau daug prieteliu ir ge
ru pamokinimu, bet del ko tie
jei prieteliai ir juju pamokini
mai nepribuvo greieziau. Ken
tėjimas davė man suprasti ko
kiu sutvėrimu buvau. Teip, isz- 
mokau savo avietini mokslą ir 
turėsiu isznaujo mokytis kaip 
gyventi ant svieto.

Taigi geriausi 
sios nelaimingos 
pražuvo, 
gaieziu

vežtii isz pavietavo kalėjimo ih

žmogaus 
likos užmusztas

APIE VISKĄ.

— N ic-

mergina ? 
žinta kalta

mane sumynė 
darydami isz

? 9

meteliai to- 
mergaites 

Kiek panasziu mer- 
randasi ant svieto.

Kiek tai moty nu, kiek tai tėvu 
geistu idant jnju dukreles pra
dėtu gyvenimą isz naujo kada 
daejtu dvideszimtus "metus? 
Zofijos Kellyoniutes
mas privalo būti prasarga del 
milijonu mergaieziu - 
kožnos motynos ir tėvo!

r v

del

In laika praėjusiu keturi u 
metu Suvienitosia Valstijosia 
buvo net 12,962 straikai ir lo
kautai, pagal pyaneszima dar- 
bininkiszko bjuro Washingto
ne. Tiejei darbininkiszki erge- 
lei niekad nepaliaus, jeigu ka- 

nesusitaikins su
darbininkais.
pitalizmas

— Jeigu ergeliu jeszkosi 
tai tikrai surasi.

— Mergos ta 
vadys, katras 
akis pasakys.

— Kada žmogui szlektai pa- 
ant praejties atsi-

J

jauniki senu 
joms teisybe in

Jeigu

si veda, tai 
mena.

— Vyras, katras su boba ne- 
sibara, tas yra iszmintingas 
visada.

— Slaptybe pavesta dalai- 
kyk, niekam žodeli nesakyk.

— Darykie del kitu gero 
kanuodaugiause, o pats reika
lauk kanuomažiause.
kas tau pikto padaro, tegul 
tavo szirdis neužsiyaro. 
džiauses skriaudas dovanok 
kaip nieką nežinias tūnok.

Bet sziadien kitaip: kas in 
tave meta akmeni, tu paiftik 
du ir mesk adgal, o turėsi di
desniu paguodoniu ir galybia!

Di-
>

Labai mažas skaitlis valku 
turi taji giluki užgimti tui^in-
goję szeimynoje.

Moskva. — Pavelijimas par
davinėti ir naudoti arielka 
Rosijoje ipvyks nuo 1. dienos 
Augusto, Nuo 1914 mete buVo 
tasai panaikinta. Ęriesz kare
drūtumas arielkos buvo 48 pro
cento alkoholaus. Pagal naujo 
instatymo drūtumas arielkos 
bus 38 procentas ir bus parduo
dama vien tik monopbli'ose.

Rojus del moterių.
kur nesiranda teip laimingu

RAUDONOJI VĖLIAVA.
Socializmo Rojaus Vaizdeliai.

(Sulietuvino St. Tautietis.)

moterimkaip ant salos Sumat
ros. Ragai tcnaitiniu papro- 
cziu, tai szeimyniszkas turtas 
yra loemistis paezios f— ne vy
ro, kuris turi rūpintis labįnt 
savo paezia. Apie lįjbrsisky^:

Vagai tcnaitiniu papro-

ma tonais nieko ndžino, 
su ptiezia negyveni. < 
vienam name. Vyraįįbnna pa- 
skyrium ir per visa diena lyg 
vakaro, ne vale vyrui paezios 

keturiu metu 
vaikai būna prie motinos, pas
kui būna prie motinos kol ne- 
iszteka už vyro.

Kada vyras nmnirszta, prie 
stubos moteres pastato ilga 
smaiga su karunelia ir pa
kol vejas

negyvena

atlankyt. Lyg

. mH ll ii      ■■■

jo apie butu su tvarkymą, bet 
nutylėjau.. .

Policijantas su raĮcandais 
iszvažiavo. Žmona lt** mažas 
vaikas, verke, neturėdama kur;

ir nyku buvo! way. Box 9, Brooklyn, N. Y. I’euaudo- 
viduje, lyg po laidoftiviu.....

ft .ft t a

su 
Žmona

VILTIS PLIKIAMS.

ArabiBzka Motatis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiuns keliolika b tem
pu ir savo adrosa tai aplalkys trijų 
arabiszku gyduolių dykai. Raszykito 

lant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad- I (I M "VT T) va r* 11 rl zx

kite isz szios progos visi kurie yra 
pus-plikial arba visai yra nupliki*, t.f

REIKALINGA AGENTU

6
PERSIGABENIMAS.

Jsz pat * ryto pas mus didik 
____... Vaikus ir seneli 

priogliti^įiįįibitateHĮonie.. Jok

kirta,ja vieta.1 ’ h : !>
į(), kaip tragingas ' yra persi- 

Bzeimynos sąnariu, 
prigimties 

Kąip griaudu yru 
r ± • V į // * i, _ / M 0

apleisti $ayo igįmtus namelius,

dėtis..
I rylų111

Ir man nerimastis spaude szir- 
pęrgyvcnu^ tokia scena, irsiimiszimas. 

iii4

paisote
drauge ^vo, kiol

karu uolia 
josios nesudrasko, 

patol naszle negali teketi už 
kito vyro.
buna labai varginga.

Todėl ant salos Sumatros 
pardavinėja labai lengva ir 
plona ceiki, tyczia padaryta 
del naszliniu karūnėlių, idant 
vejas kannogrcicziause jaises 
supleszintu.

Mažiauses vėjelis greitai su- 
pleszia gilzines karūnėlės, jog 
in keliolika dienu po szermenu 
vyro, naszlele vela gauna su
ramintoji!.

Kaip žuvys miega, 
liszki duse k ima i
žuvys teipgi miega ir tai viso- 

Vienos gula ant 
“pas

ir

Naszle tame laike

Meks- 
iszrado, buk

kiais budais.
szono, kitos kaip tai sako 
save būna” nes miega plau- 
kent, 6 kitos persiverezia aug- 
sztyn pilvu. Sztamas žuvies, 
ka laikosi kanale La Mansz — 
ka skire Anglijo nuo Franci- 
jos — tai badai teip druezei 
miega, jog prisiselinus žmogus 
gali su ranka nutvert. Kol žu
vis miega, 
tas, o tai del to, jog nekurios 
žuvys negali akiu uždaryt, o 
teipgi del to idant apsisaugo! 
nuo nelaimiu, nes žuvis ausu 
neturi, už tai akis a uses užva
duoja. Isz viso randasi viso
kiu sztamu žuvu daugiau kaip 
20 tukstanezei.

Milžiniszka dubeltava žvaig
žde Plaskett?— Apie 70 metu 
migai kanadiszkas astronomas 
Plaskett surado nauja dubel
tava žvaigžde kuria praminė 
paskui savo 
jaja studijavo ir 
teip kaip koki 
svieto. Toji įpilžiniszka žvaigž

ues
1 < » 4

turi akis atidarv-

n

pravardia, kuris 
pa m i era v o 

narna ant szio

de yra teip didele, jog žmogaus 
mintis no turi pajėgu prily- 
Kyt jitja prie nieko. Žvaigžde 
Plaskett yra teip toli nuo musu 
žemes, jog jeigu areoplanas 
lėktų po 200 myliu ant valan
dos, tai reikėtų jam lipti prie 
josios per 30 tukstaneziu mili
jonu metu!

Plasketta yra tai dvi milži- 
niszkos saules, sukaneziosios 
viena aplinkui kita, bet tosios 
saules yra atitolintos viena 
nuo kitos 55 milijonu myliu ir 
apsisuka aplinkui viena kitos 
in laika keturiolika dienu. 
Szviesa nuo Plaskett yra 20 
tukstaneziu szviesesue ir 
karsztesne no kaip szviesa nuo 
musu saules kada toji sz »e- 

szv lesiausia. Zvai o

szviesesue

szviesiausia.

di, | J .
čo imeziau priej<‘s,

ežia szviesiausia. Zvai 
Plaskett yra tik viena isz ‘ ie- 
ju milijonu panasziu z, Jgž- 
džiu kokias mes matome su pa- 
gialba teleskopo (žųrono). Isz- 
tikruju firmamentas (padan
ge) yra stebėtinai milžiniszkas 
kuris neturi no pradžios ne pa
baigos. , Vien tik tiejei žodžei 
‘ ‘ noting .pradžios ne pabai- 
gos?VŽrhogu nustebi kada ap-

netui^y?žpradžios i
. „ t’t ..... A , 1 •

mausto Dievo galybe.
■ ' » •-

’ . V, . , ■ ' A --------- ----------------- ------------ ---------

GERI PAMOKINIMAI.
. ) ---------------X

IKani per: d|ug
c

•Kam per: d&ug ragai už
auga, tani kiti ragUs nulaužti;

* Geriau ant svieto iszlai- 
mėsi, kaip mažiau visko reika
lausi.
c * Rodos nekalti žodžiai, o 
ir tiejei padaro blogąi.

*

luini naujas džiaugsmfas.
*

Geriau ant svieto iszlai-

Kožnas keiksmas tai ve-

Tokie žmonis ‘ protą turiį' 
kaip jie juokingai 

gąšj yra labM galingas

‘L v ’ į iiusižiuri.
Žmohiu biVoitibhėje pilti-

' 1 Jhk 1 w ..-u '.rM 4*^

1 ..........v.r

skyrimas,^

rysziais! 
vaikams\ 'skirtu** tyuo tėvu ir 
apleisti $ayo igįmtus namelius, 
ka ip tevattls sklinda szi rd i — 
tas geriausiai žino, kas pergy
veno tokiu valanda....

Visi tie jausmai reikėjo per- 
gyvent musu szeimynai. Ilgai 
gal dar butu motina verkusi 
apkabinusi vaikus, 
policijauto balsas:— laikas jau 
užbaigti verksmus, 
tino ta tragiszka 
likova tik mudu

Tik iszejo vienas policijantas 
su vaikais 
buvo, 
visus namu rakandus

— Kas tai yr? -

stipriai sujungtu
« 
t

tik rustus

pagrei- 
scena... Ir 

su žmona.....

sztai antras pri
reikė laudamas atiduoti

9

suszuko 
iszsigandusi Barbute, — namu 
rakandai privalo likti musu 
nuosavybe!. . .

— Tiesa, tiesa visu rakan
du nereikalausime, bet tik kiek 
yra sztai sziame sarasze, •.f r

policijantas ir 
paežiu 
rasza.

Mano žmonai 
ir pykezio

valdžiai

krtdipe tos; szirdy ‘įsigalėjusios, 
idėjos.

Nak- 
czitti viskas aptylo, tik girdot 
buvo sunkus atdusiai bei tan
kesni žmonos kukeziojimai. . .

— paklausiau

fy®nįnus ids
Galop, ai<‘jo vakaras.

socializmo

— Nemiegi ’! 
Barbutes.

— Ne, mastauatsake4, 
kaip ten gyvenasi vaikneziams 

ar jie jau 
miega L . . Kad tik mažėja 
Onyte gerai apklotu, kad ne- 
perszaltu. .. Oi, Dieve, Dieve 
— kartojo.

Sunki,
buvo naktis, nes mintys 

prieg

su tu Veli ir; kasži n
Kad

liūdna ir

»

MARSZKINUDIDELE MARSZKINU DIRBTUVIŲ 
rcikalaujo agentu parduoti Ju marsz- 

kinus ticRog ncBziotojams.
prekes. Scmpclcl dykai. Madison Mills
503 Broadway. New York. ad.
—..............         ■ - —IW wmiwii.Mmiii.iiniii wn mu-........................ ..........

Pigios

h

lą re 
parode musu 

i n teikta sa-

bartis

mes tu-

Juk atsiminkite, kiek 

valdininku ir 1.1.

isz gailesezio 
pradėjus 

policijantas vėl tarė:
— Bet isz knr-gi 

rosime visa tai imti, kad ne isz 
žmonių.

prieglaudų, komisą rija tu 
revkomu,
Viskas reik tinkamai aprūpinti 
ir dar greitu laiku!

— Gerai, bet kodi'l-gi nei- 
isz turtingesnių!mate

klausė žmona.
— Negailestaukite!! Sura- 

visus, neužmirszime. 
ir mm tik nueikite in 
— negalėsite ir pereiti

u z-

si me 
Sztai 
miestą 
nuo vežimu, buržuju nuosavy
be prikrautu.
kam nedarome. O tamstos da
bar paliekame dvi lovi ir ketu
rias kėdės kas lieka, — visuo
menes nuosavybe.

— Dievuli brangus! 
kaip-gi asz priimsiu sveczius, 
kad taip mus apiplesziate ?

— ()..o!.. Sveczius tam
stos nūn pamirszkite!. . — Bet 
asz-gi dar palieku 4 kėdės. ..

— Bet nakeziai 1
— Perspėju tamstas:

Iszi niežiu nie-

Bet

tai 
bereikalingas rupesnis, nes pas 
mus labai vargu ir su butais. 
Dar nežinia kur tamstoms rei
kės gyventi, nes sziadien reikės 
eiti Įnirtu traukti.

Tai užgirdusi, žmonele visai 
nusiminė, nes mani' gausianti 
daug geresni kambarį, patogu 
sau ir svecziains. Mat, vis dar 
nesuprato socializmo dvasios. 
Buvau benorįs pasakyti jai, 
kad Bebel is daug sykiu karto-

ir lakiojo tai 
kur kitur. . .

Sunku. 
Bet szalin 
ateitis!. . .
ruo! Reikia tik įprasti.....

Tolinus bus.

bemiegi' 
nerimo 

landose, tai

Kas bus tolinus ? . 
pagunda

, Daugiau vyriszku-
tamsi

IN LIETUVA PER 12 DIENU
Grclczlauslas Vh>a-vandcninl« Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su kouekclja 
Southamptonc in Danzlga. Piliava, 
Klaipeda ir I.ibava ant vieno isz grei- 
czlausiu isz trijų laivu kurie iszplauke 
isz New Yorka kožna Uhirninka.
Visi ftczlos klases pasnžicrlai kabinete.

M A IK ET AN IA AQUITANIA 
JIEKENGAKIA

Teipgi per I.iverpoola Ir Glasgow
LACONIA ................ /....... 3 Augusto
ASSYRIA .......................... 11 Augusto
CARMANIA  ............... 17 Augusto

Apie laivakorte Ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

♦l

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba Iszguldimas Sapnu.

EKSKURSIJA kas SUBATA

310 Paveikslu.205 Puslapiu.
Drucziai apdaryta audeklineis 
kietais vyrszais. Preke $1.50

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

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

(WAR TAX $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva*

ArncrikoN IlolereiM ir AuksliiHis.
ŽEMIAUSIU DIENOS KURSU

Pinigus Lietuvoje gauna arczlausiamo 
paszte laike 25—30 dienu.

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

j^alutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS
... NUSILPIMAS, IR T. T, ,‘v'.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvglo žarnas, pagelbsti virini* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptickorius neturi Salutaro Bitcrio tai 
reikalaukite tesiai iszmus. ,

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

J

Jis yra labai, veiklus ir

CHICAGO, ILL.
IT

RALTIJOSAMERIKOC
LB LINIJA 9Broadway, NeV’^Iork.NX LB

(LIETUVA
PER HAMbUR.GĄJPlI ‘ “
/)

TIESI „
KELIONE

SUS.-

AM bUR GA .PILIAYA 
ARBA L1EPOJCL

Lietuvei važuojant in Pillava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Visa treezia klasa padalinta in kam- 
barus ant 2, 4, (J Jr 8 lovų.

POLONIA.............. 9 Augusto
_____ ESTONIA.......... 23 Augusto

Isz New Yorko ar rhlladelpliia in Hamburgą 
$103J»0. In riiiavu lu llepojų $107.

® Mes užmokame už tikiota isz New Yorko in
■ Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agenta.o
r-’<l
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DIDŽIAUSIA L1ETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
233-235 W. CENTRE ST. —— - -

■ - ' 1 I f , 1 . ji 'i MAHANOY CITY, PA.
----------- - - ......... ■ ■

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lictuviszka 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva,

gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
agenta W. F. Rynkieviczia. 

suraszo ingaliojimns,
g 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 mane nusiusti in vsas dalis svietey 
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame

► pinigu ir laivakorcziu kurso ir

<
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laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite piano
A , f .

I ‘ visokiu patarimu per laiszką arba ypatiszkai.
’ ? ' t 1 I 4 ft I* I * * 1 . 1 , 1 1 į
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PRAMONINIS NEPASTO
VUMAS VAIKU DARBI

NINKU.

agurku,

i i® fe

dideliais plokszt ulinis
apystoriai jau 

Vakaras, 
sudegintos 

sniegas vis

slinko

| Pirszlybos
Buvo žiemos laikas. Sniegas 

retai,
krito žemen ir 
jo buvo prisnigta. 
Miesto gatvėse 
lempos doge, o 
krito ir krito.

Vežimai pa lengva 
gatvėmis, burzgė ir neiszsika- 
se isz jo.

Marozas pasiėmus už skver- 
in smukle ant 
Bet jaunikis 

sakydamas, jog

• ’ no jauniki tose 
drąsos užmest.
i szsi su kinejo, 
bus perdaug užplesze ir gali 
nehtlikt reikalo, su kokiu ei
na...

su

Tu, tai visuomet neran- 
Asz isz papratimo žinau, 

visur
gus!
jog drąsą visur gero padaro 
padarys ir dabar. Tik einam — 
tose jauniki smuklei! —

Jaunikis nuspjovė ir inslim- 
pino paskui ji in kareziama.

— Duok po sznapsa! — 
suriko Marozas, pūsdamas du
rnus per ūsus — Sveiks žente!

— In sveikata,
atsake jaunikis.

re po viena; pasiėmė po 
juokdamosi iszejo

VUOSZV1

eiga ra ir 
per duris.

— Vyrai, kibą namu netu
rite, kad tokiam ore vaiksz- 
cziojatf — paklausu kareziam- 
ninkas. Marozas nusiszypsojo 
ir atsigrižus tarų: Jui tamista 
būtum pirszlys, tai, kad ir kuo
lais snigtu, eitum!... A ?

Lauke dar daugiau snigo ir 
povaliai smarkyn vejas pute. 
Bet Marozas juokdamasis ta
re:

pas— Nueisime pas t ji sena 
boba, tai bus strioko, o kas vai- 
sziu, kas bus rėkavimo ant 
mergaites, oi-oi!

Besisznekucziuodami, 
juokdami ir 
atsidūrė minimon vieton, 
baladojo duris, sene atidarė ir 
nustebus suriko:

— Va Jėzau! 1 Kas jus to
kiame ore atiįpsze!?

— Žentą atvedžiau! 
dūkte!

— Nėra namie — susimai- 
szius moteriszke atsake — Bet 
manau tuoj pareis — pridūrė 
dar.

Jaunikis nuraudo, o 
linksmas erzino sena moterisz
ke. Toji kaip kuomet atsaky
davo ka, o 
ir linguodama 
davo pirszlio žodžiams. O tas 
riete ir riete be sustojimo: apie 
meile, apie laiminga gyvenimą 
ir jaunu dienu atsimiifimus. 
Klausyk ir norėk... Kaip kuo
met užvažiuodavo 
biai, tai

tiesi- 
nepasijuto kaip 

Pa-

Kur

pirszlys

kaip kada tylėdavo 
galva pritar-

o.

gana ne
senoji susiraukdavo 

ka kuomet pirszlys užsukdavo 
juokinga kalba, su kuria vėl 
prajuokydavo.

Po visu kalbesiu ir juoku, 
moteriszke sena, bet ganėtinai 
skubri, nubėgo vaiszin jeszkot. 
Pirszlys aki mirktelėjo jauni-
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Czia yra mažiausia karve pasaulije, 8 metu
arti Altoona, Pa. ir augszczio turi tik 26 colius, 

ant pasaulės yra užigmus Saber , 
76 coliu augszczio, 13 metu

yra didžrausis 
si ei te, 
svaru.

senumo

senumo, užgimusi 
. Jautis kuris 
paviete Texas 
ir svėre 4,200

t i ir prisivedė, 
driske ir be

drabužiai ap- 
guziku, atsisags

tęs, kad net nuogas kūnas bu
vo matyt. Bet visuomet links
mas ir in savo kalba inspriau-

na su atkaklumu laikėsi, idant 
, o jaunikis 

aiszkinojp, jog jiinigu nėra. 
Bet tas jo aiszkinimasis neper- 
galejo senes užmaezias... Galu 

džia vokiszku, angliszkn ir žy- Į gale susitaikė, kad veseile bus « • • ■
o senis pirszlys lin

inius apie veseile, tik miklino 
rode savo vikrumą,

diszku terminu, 
labai, labai 
viu kalbft. 
rimulio, tai net ir ; 
mai nusijuokdavo... 
stikleli skyst linelio, 
dugno isztraukdavo ir 
surikdavo: “ 
net linksma gert, kad tu puiku 

rp

butu ir veseile 
jog

Dekite jiinigus ir mai tyki te, 
z O paskui pludymus klausy

kite.
Kai}) jus visaip iszvadimi, 
Prie slavokiszku kiaulių ly

gina.
Tai su lietuveis teip ejnasi, 

Katrie prie slavoku glaudžesi. 
Apie tai daugiau neraszysiu,
Veluk tylėsiu, ba tai nevalu 

— griekas, 
Kalbėt, ka sako rabinas, 

Kada Lietuvei protą gaus
Tada neapsigaus, 

O k a darys,
Tai pirma gerai apsvarstys.

padarydamas! keliama, 
turtinga ” lietu-1 g o

I l

Paraginus
lietu-1

prie ge- • kojas ir
akys links- kaip szoks per Onytės*veseile.

Paemes Senoji nors
taip iki , pykezio, lyg isz juoko, uždavė

nekarta lyg isz
• i

Waterburio bolszevikai, 
Grini kai}) tilvikai, 

Daugu ant žemes ne gali šu
tve r t,

Ne daugiau prie saves pri- 
t raukt, 

ir alkani,

Klausv k >
irsią i plasztaka per 

senoji, nesi liovė;
v:

|)(*r 
foji kartais at- ant

In metus laiko po tam kada 
legaliai buvo pavėlinti dirbti, 
vienas isz kožno keturiu vaiku 
lankaneziu Connecticut valsti- 
jos mokyj^įijis ,a})leido mokslo 
si 
praneszimą
uolus ir ntit\jou dirbti, pagal, 

, ‘‘Pramoninis Ne- ' ’ i • LI I I kpastovumas - Vaiku Darbinin
ku” L..........
Su v. Valstijų 
tamento. 

Sziani skaitliui

< t f I

Ik

kuri skelbia Vaiku Biuras
Darbo Depą r

nėskiiitonn 
vaikai kurie laįkraszczius par
davinėja, arba užsiima ukes ar 
naminio darbo, Trvs ketvirda- 
liai pateko, fabrikuose, daugu
mas vaiku meta Ii nuošė o mer
gaites audžiamuose fabrikuose.

Sekant 2,500 vaiku pastovu
mą darbe per 21 ar 24 menesius 
pasirodo kad mergaites damr 
pastovesnes darbe n<‘gu vaikai 
ir kad treczdali

n 
i 

rnergaieziu 
paprastai dar vis randasi pir
moj vietoj, net ir })o 21 ar 24 
menesitį, Isz vaiku 18% aplei
džia pirma vieta pirmam mene- 

|)O 6 menesiu 
be jokio pastovumo maino vie
tas. Daug (langiaus atsitikimu 

mainu būva
negu

syje, ir daugelis

tu kirminus, agurku, melonu 
vabalus. Gerai žinomas vaka
ruose daržininkas ir seklinin- 
kas tabokos dulkes labai giria 
ypatingai kad apsisaugoti nuo 
arbuzu kirminu.

r;.

----------------------------------------------- ------

ŽODELEI TEISYBES.

pasigerina,Laikai pasigerina, ana 
kokis tai darbininkas

#

Didžiausius arbuzu kirminus ’ butlegori. 
reikia naikinti kitai}).

diena
nusipirko nauja dinerkia.

Betai kas pamato j

Tas žmogus kuris tanke!Anksti | *
ryta, kuomet vabalai yra su- užrieczia uosi, staigai gali-mž-

• szale ir sustingę eik in darža ir riesi kojas, 
iszgaudyk juos rankomis. Ne
labai malonus tai 
būtinai reikalingas 
gali palikti be arbuzu.T 
tamotu kirminus 
gaiszindami ižgaudys 
jiems {įasiiilysi 
lyginimą.

Mes praėjusiais

Ji

I

i

I

'i

* Svietas tada bus geras ka- 
darbas b<‘t'da bažnytinei varpai suszauka 
nes kitaip tiek žmonių kiek varpai aiit 

ugnies.
Inos didelius baisius, žalius 

vaikai be-’kai}) kita gyvena.
Viena dalis svieto nežino

'J,

jei tik 
szioki toki at-

metais su
radome nauja būda nusikraty
ti nuo daržovių prieszu.

naktimis peteliszkes 
vabzdžiai skraido po darža t 
mulais ir apipilame 

indedame
in bile-koki sena 

viską instatome in 
ura instatvtas

met

Tai visa 
puodą, arba 
vied ra 
cobra

ergelio,
jeigu
atojs.

*
ras kaip

Kam jeszkoti 
ergelei patis , pas tave

■iiHtiitekite

Nikelis ne yra teip ge- 
deszimtukas, bet ni-

v ra

Kuo- kelis daugiau pasirodo bažny
ir ežioje ne kai}) deszimtukas. ‘‘

* Medaus menesiai jauna*O-

kerosimi, vedžiu pasibaigė, kada agch-*
in molini tas

ir 
kuriame

viedras su vandeniu, ant kurio 
užpilama puskvorte 

visa pastatome 
1 ir uždegame 

samirkvtus kero-

virszaus 
kerosi no. 
viduryje

I
I

pradeda 
ant naminiu rakandu.

Daugelis

rinkti mokanti
i

— Viskas bus 
reikia dukterį matvt.

Sujeszkojo gėrimėlio ir už- 
užsveikino 

senuke, toji jauniki ir eina de
rybos apie vestuves. Viskas 
sutinkama, magaryczios suge
riama, tik laukiama dukreles 
pareinant isz pamoku.

Vėlokas laikas, sztai ir duk
rele insmunka grinezion. Su- 
snigta, kojos snieguotos, kny
gos po pažasezia, veidai raudo
ni, akys žvylga lyg ko nusimi
nusios isz baimes. Nedrąsiai

kandžio. Pirszlvs

vestuves.

ISZ
prabilo:

— Laba vakaro.
Visis — Laba, laba. r ‘ 4
Priėjo, pasveikino piršzli, 

jauniki ir mėgino sėst in tin
kama sau vieta. Bet senoji aki 
mirktelėjo i ė nuėjo in kita 
kambari.

it nuėjo 
Pasikukždejo, |>asi- 
ir ko tai užsimas- 

cziusios vėl atėjo. Dukrele at
sisėdo prie jaunikio, motina 
prie pirszlio ir kalbos ėjo to
lyn savo keliu.

Pirszlys sėdėjo už stalo vi-

t kukždejo i

«

Daugelis aviatorių nu
puola, nes nepradeda bizni nuo 
žemes.

Daugelis moterių pradė
jo nuszauti savo vyrus, jog na
bagai bijo 
ea.

* Žmonis’kurie turi didelius 
namus, 
kala ujo.

*

Tai 
daržo

skard ynoje 
ginu skudurus.

Skaisti 
tukstanezius invairiu vabz
džiu. Puola ant ugnies ir apde
gė sparnus 
a pa ežioje, 
invairiu gyvuny sukrinta, 
mes po to neturiame nei [fuses 
tiek kopūstu ir kitokiu kirmi
nu kaip kad turėdavome pir-

Iszsirnoka ta būda pa- 
Tecziau kad geriau

iszvmti insziurcn- 
4k

r> szviesa patraukia 
m va iri u

daugiausia juju ncrei*

Priežastys 
va i k lis

Visokie žmonis sudaro 
svietą, bet tik vienas sztamas

pas
i nva i resnos*' Plistnelia ir alkani,

Ne' žiūrėt ant juju ne gali, 
O merginos spjaudo ant ju

- Ba nekeneze bolszeviku.
Gerai mergeles darote, 

Jeigu tokiu nekenezete, 
Ba tokis beibpkas tinginys, 
Ne ant maisto neužsijielnys,

O kol tokis

sziu nuolatiniu 
drabužiu i s z d i r b y s t e s e 
audžiamose i szd i r by st esu.

neramumo
yra daug 

augu kad pas murgaitus. 
prastai ju užsiėmimas yra tok 
skirtingas nuo vyru, ir progų 
lavintis ir insidirbimui ateityje 
teip mažai randasi. Kaiku- 
riuose atsitikimuose darbas 
yra per sunkus, ir galutinai 
vaikams yra daug daugiau in
vairiu rusziu darbo, todėl ir 

mainymui dauginus, 
užsiėmimai fabri

ku skiriasi nuo 
ir dėlto joms mažiau 

ir nepūsto-

puola in kerosina 
Pastebėtinai daug

Ir
Pa-

s
di ji sunaikint.

PuikuPuiku matyti nusilei- 
džiante saule, bet da puikiau 
jaja rūgėti tekant.

peezius, bet jis 
vis kojas kraipė ir 
szvilpdamas bandė 

alų pirsztu szokt. Bet 
vi

suomet koja in grindis trepte
lėdavo, net 

’o 
niurnu ujo. namo.

Einant in namus, nusnigo, 
prisnigta, kad

ILSUS 
gi ‘žentu gausi!” 

sakydavo ka, 
tik galva palinguodavo ir vis
kas.

Jaunikis sėdėjo su Onyte ir davo. I 
palengva kukždejosi. Ka jiedu 
kukždejo, ka svarstė, pirszlys 
nesužinojo, nors jis gana žin- 
geidavo, bet žingeidavimas bu
vo veltui.

— Onute — tari'
— kai}), ar eisi už szito jauni
kio?

I n I-------------------- ------------------ -------

o kartais nieko, Į kaip buvo gerai užpleszes, vi

langai subarszke- 
visu kalbu ir links- Tai nusikapanos

rojų ant žemes 
padarys, 
kaip arkk s

Marozas

— Kam dar dedis klausi— 
užkaitus ir žemvirgalva nulei
dus, nutilo.

— Mat, žinai, asz noriu ga
lutinai žinot.
viską sutarėme, tik tavo žodžio 

gavau, 
dabar esu linksmas... Bet žinot 

su senąją iszsi-

Mes su motina

reikėjo, o kuomet ir ta

ka! Mes dabar 
trauksime po 
po buczki.

Jaunikis ir Onvte
in vienas kita blyzganeziomis 

edejosi, ne-

stikleli o judu

nuraudo,

akimis žiurėjo ir <r

žinodartji ka darvt...

:: »no,p;
Na, vaikai!... Sveika se-
Vi *

Marozai, taip ne
geri, bet kaip 

rr •fie-
sa, Marozai, jei

— Vaj, 
galiu Svaigalu 
su tavim, esu priversta...

ne tu, tai bū
tume ne Amerika ne maeziu-
sios, nu tokio žento gavusios... 
Tai sveiks, JMaroz.

SeniaV.fi.Ulįlisvoikino, o Onyte 
su jaimikiultfaip lupas suspau
dė... tarsnį du karveliai ant 
kreigo Balandžio menesyje.

Viskas buvo užbaigta. Klau
sinėjosi kai}) kuris esąs turtin- 

Sendji ' turėjo du kamba
riukus, lova ir 
ežiu m. 
verte,

tarsifįdu karveliai ant

gas.

Pirszlvs insikiszo

stala su jie- 
Jau n i kis perstatų savo 

kad turis devvnias du- 
szimtis dojuriu pinigais ir pora 
garnitoriu.
in tarpa: j

— ‘ Ne bagotumas rėdo szei- 
.«gyvenimą, bet suti- 

Da rb i n i n k a i?, v i skome t

jis isz atnato krjauczius, 
ne' sugrubus

mynisžlęa. 
kimus.
yra biedni o poruotis reikia;

d ji 
vėl, ne ’sugrubus mergaite; 
dar ir senoji dadurusi su savo 
uždarbiu, ar negales gyvent ?

— Su ‘Dievo Į)a(leiųm|, l;oT
del ne galės, 
nau, jog žeirtas yni didis bei 
dievis... gali Dievas nubaust...

— Mama, nesirūpink, atei- 
užpro-

galės;'bet nuimi -

ties dalykas — Onvte 
testavo sayo motinai.

Taigi, taigi. Asz nesiru-
pinu...

— Toki dalykai 
szioj gadynėj!

dutiniszkai užkauszes; veidas nekreipe, 
Vn 11/Irt o xriewrw f 1- i* 41 lt .i •

randasi, 
atsitikimuose 

sunkus, ir

m 
bet buvo tiek 
ne gatvekaris, ne žmogus, nie
kas, o

bandė eit,
skersgatves,

ant gatves ne-

paeje kelias

koja

Senis

niekas 
pasirodė. O szaltis tai }>yszky- 
te pyszkino! Iszsykio smarkiai 

bet
suszilo, sumuto,

nusikamavo ir emu vos ne vos 
už kojos palengva per 

sniegą puksztuot. Parsijmksz- 
tavo in namus: sniegini, riau- 
szini lyg isz girios .parvažiavę, 

atsisveikino jauniki,
jaunikis jiirszli, ir kiekvienas 
nukiūtino in savo griaužia.

Jaunikis sutarus su mergai
te tuoktis, nemigo ta nakti: 
galvojo, maste, suk/) savo sme
genine, kai}) seksis szeimynisz- 
kas gyvenimas? Svarbiausia, 
tai pradžia, gyvenimo: jis bied- 
nas, ji biedna, kokia pradžia 
bus? Darbai irgi szhibavo, mo
kestis menka, 

;yvent?

nemigo ta

gyvenimas

ji biedna

kas bus, kaip 
reiks gyvent? Klause saves, 
bet atsakymo nesurado. Pirsz
lybos atliktos, 
geda.

alsi mest didu
Vartėsi lovoj, dūsavo, 

maste, bet niekas isz mastymo 
neiszejo: 
kriukis.

Svajodamas

vest, ir užbaigtas

tiks teket. szirdyje taip 
jog apie per

mastydamas, 
surado budus pigaus susituo
kimo, bet mergaite buvo in ku
nigu skverną papuolus; nesu- 

Bet
i n smigo Onyte, 
tvarkvma sutarties ne nemanė 
jaunikis. Besvajodamas, 
riszdamas 
nepasijuto, kaip szeimininke 
in darbu pažadino.

Atsikėlė susivėlus, piktas, 
rūpestingas. Iszgere puse puo
duko kavos ir eidamas darban 
supįurnejd'^ —- Kad jos sudeg
tu tos })irszlybos!...

Mikoduks.

Besvajodamas
<>’ 1 J

be-
;y veninio invykilis,

•■'.jy ' -

Stebėtina Of erta Vyrams.
jlpniį ir.aier.vuoti vyrui yra visjszkalSUpni Jr.iM’i'.vuoti vyrui yra visjszkal 

tafcgydb/ni ėcr nnisu’stebėtina gyduole 
kuyi y|acera del silpnumo, be pajėgos 
trumpos mįsles, inkstu , ir piisles nė- 
tvarkumu, nosuvldomi ‘ savo mįsles, 
todėl busite iszgydinli per s?,i gyduolę 
kuri vadinasi NOVO. Idant užganė
dinti jus kad NOVO iszpildo savo už-' 
duoti tai prisiusimo jumis $2 vertes 
15 dienu gydimo, prisitlskite tik 50c. 
stompomls uždengti nusiuntimo kasz- 
tus. Mes Jumis nesiuneziame vien tik 
sempell, tik pilna 15 dienu gydimą*, 
kuri buvo pasekmingai daugeluos|t| 
Ilguose. Szlla ofortą ant trumpo laiko 
todėl nevilkirikite bet raSzykite mumflk 
tuojaus o guasito gyduole

Idant užganė

nesvarbu 
szioj gadynėj! Bet vaikai, ar 
jus pasidabojat vienas kitam, 
a? — Teiravosi dar Marozas,,. 
Bet perdaug in pirszli (lomos pakollję, .Adręsavojdte.‘Hjjltqlp;.

h** *
susiejo visi trys
I . 2 - L •' A ■ tv » ................lt

Novo Company, iliO_ r***’ _ 1

prastam
i

Isztikruju vyrai, 
Czikage ne gerbi,

miau.
bandyti.
pasisektu turi būti daroma ma
žiausiai du kartu savaitėje ir 
ugnis paliekama po kelias va
landas.

r>

Tūlas kandidatas Ohajui 
iszdave viena centą laike rinki
mu, bet likos sumusztas. Ka 
galėjo tikėtis už centą ?

trumpesnes. Todėl ne naikin
kite juju. »

Dieneles pradeda būti

7

Palukai ant juoko laiko Lie-
I

Kaip) kokius
Persekioja juosius visur,

fabrikuosiu ii 
kitur......

tuvius, 
cv vulius.

Prie dilijio,

Visokias klastas daro, 
Kol boselei neiszvaro.

O da yra ir tokiu Lietuviu 
Jog lynkiszkai szneka, 

Lietuvius palaiko 
,,, nieką.i 1 I < ♦

Jeigu teip Lietuvei darys, 
Tai savo tauta praganys, 

turi pradangys.
*

progų
Mergąiežiu 
kuosų mažai 
motoru
progų nuobodumo 
v limo.

Dažniause vaiku 
muose darbas laikinai tik sezo
nais tvarkomas, 
glis net

d y kauti

užsicmi-

O da yra

mtai

J J

uz

Ir k a

Nulėkiau ana diena fort 
In Madenfort,

Klausiau kas ežia barszka,
Lyg senas vežimas tarszka.

Žiurau, kas do namas, 
Nugi vyruezei salimas.

Liejau, žiurau,

ana 1

stala apstoja,
Bo kotu, sumuria, 

Lazdas rankosia laiko, 
In kokius tai obuolius taiko. 

Alui, tai musza kiaulele, 
Varo in maisza bobele, 

Pas vienus nikelei skamba, 
O kiti stovėdami bamba.

Kada visus praleido nikolius, 
Ne ant stiklo alaus ne bus.

Ir kai}) dažinojau nuo kitu 
Jog czion yra daug tokiu, 

Ka ne turi ka valgyt, 
O pinigus praleist akvatni.

Ka uždirba,.
Tai ir pradirba, 

Žarnos gurgu Ii uoje, 
Geguže pilve kuklioje, 
E, vyruezei sarmata, 

Na ir ant sziadien bus gana.

1

’. 1

3

Pati apmokėjo už ceremonijas.
i i* f •

Mitkiene: — Pažiūrėk tu 
man, in akis ir pasakyk teisy
be kad tu, apsivedei su manim

Turiu! pasaldyti,
mano pinigu! (j

.^.M^itkus:, —7 mMitkus

ar 
kreiptis, 
surasža 
daug didesnis

Todėl užbai- 
ir nciibrinti priversti 

kitur kur 
statistiszka 

pasirodė

JUOKAI
ar

visuomet
nuoszimtis ne

pastovumo pas vaikus kad pas 
mergaites.

Daržu naikintojai.
Poni C. K. Turner isz Kan

sas duoda sekaneziu patarimu 
kaip daržoves 
kirminu.

Jei nebūtu 
vabzdžiu ir
reikia kovoti daržininkyste bu
tu daug lengvesne.

Iszrodo, jog kiekvienam ža- 
liuojancziam augalui yra ir jo 

kuris naudojas jo
sultymis ir

Kad apgalėti 
ir apsaugoti augalu 
prisieina daržininkui visuomet 
budėti.

Kai kurios ajiiėlinkes iszro
do labiau.naikindamos už kitas 
dėlto,
prieszu augimui yra geresnes. 
Ir visi mes žinome isz prityri
mo,

apsaugoti nuo

invairiu vabalu, 
slugiu, su kuriais

prieszas,
geria jo k ran ja. 

tuos prieszus 
augimu,

kad sanlygos augalu

kad vienais metais yra 
daugiau 
tais.

Žinoti kaip su tais prieszais 
kovoti ir neleisti jiems platin
tis tokiais dideliais pulkais yra 
didelis žingsnis prie pasiseki
mo. ’ ”

Pirmiau si s kelias prie pasu 
sekimo tai pradėti darbu isz 
anksto, sudeginti visas palai-

tu prieszu, negu ki-

kas, stembrus, sziukszles, pik- 
tažoles ir puvauezias ant ežios 
paliktas daržoves. Sudeginus 
viską, darbu isz rudens*apakti.
Jei tas darbas nėra laiku 'a’tlie
tas, prisieina iiofnaža/Jibmalo-

simainei po mudviejų vestu
vių! Tu pirma žadėjai mane 
ant ranku neszioti, o dabar —

— O dabar tu nori kasdien 
automobiliu jo važinėti.

A

\ %'1

o

1 = t
... . ............ .. ,„,„2 r 

i

— Nesvietiszkas brangumas 
Jonai, žiūrėk už szita maudv- 
nes siutą, ka dar turiu ant sa
vos, užmokėjau net asztuonio- 
Jika doleriu.

— Nesirūpink apie tai Onu
te, nes dabar turi ir ka parodyt 
už sijvo pinigą!...

Du jauni vyrai kalbasi:
“Mano žmona, žinai, tokia! 

rūpestinga ir taupi kad nei 
penkių centu per diena berei
kalingai neiszleis.”

“O ir mano tokia pat: ’Asą 
jai pažadėjau nauja dreso jei 
ji man pagimdys sumi, tai ji 
norėdama sutaupyti mano pi
nigus, ome ir pagimdo dukte
rį. ’ *

numu nukonteti nuo' vabzdžiu. 
Taigi buk visuomet pasirižes 
ir veik isz anksto.
Pirmiausiai pasirodantis prie- 
szas tai mažos daržu blusos. 
Jas galimu Nulaikyti apibars
tant polonais pjaunas ridiku, 
ropių, ar kopūstu diegus, ant 
kuriu jos mėgsta maitintis. 
Barstyk isz ryto, kuomet rasa 
tebera ant (lapn ir ■ nerecziau 
kai du kantu suvaitoję.
.u Titrek užtektinai

I

V

tabokos

6 V*'

1'7

į

Mokytoja:
kyk man kas parasze Pekla?

.Petrukas:
rasziau, gal tai padare Mariu-

— Petruk, pasa-

Panyte, asz no-

’■y

susiėjusiosDvi kaimynes 
kalbėjosi. Viena pasakojo pe
reitos nakties atsitikima:

— Pareidama 
volai namon, tarp • medžiu pfy- 
maeziau stovinti žmogų. 
žinotum, szirdele, kaip asz be
irau ! / ■» -

vakar nakti
L P% 
Kdli
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— Ana diena parojo gele
žiniai vartai del nauju Lietu- 
viszku kapiniu ir jau likos pri- 

jdrutinti prie tvoros. Tie kurie 
i mate naujus

/ CAPITAL STOCK 1125.000.00 
i, Stirplua Ir Profits $536,340.50

S Mokame antri, procentą ant sudėtu
< pinigu. Procentą prldcdam prlo jus 
X pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, ncpal- 
>sant ar atncszat parodyt knygute 
/ar ne. Mes norim kad Ir jus turč- 
Ctumet reikalą su musu banka, ne-
< paisant ar mažas ar didelis.
/ Bankas adaraa nuo 9 ryto Iki 3
< popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlco-Vrrzldcnt
J. E. FERGUSON. Karterius

LietutIsrIuia Grnborln<(

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagclblnlnko motoro.

Prieinamos prekes.

61ft West Spruce Street 
MAHANOT (TTT. PA.

Bell Telcphoons No. 119

■i
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Žinios Vietines > >
Sulig liaudies padavimo nu- 

, , audė. /
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<ad gražiai at rodo .\ v K\ L 1 *

vartus pasakoja

— L’tarninke apsivedė An
drius Povilaitis naszlys su Pe- 

Stankievieziene naszle. 
Vėliname linksmo gyvenimo.

— Farmeriai

t rone

linksmi^ mat 
.^’ai užderėjo, 

j isz ko jie tures^afa pelną.

viikara 8 va-

szimet viskas
i

5 — Nedėlios
< landa Family Theatre bus di-

j
I

I

Temykit Lietuviai!
Jeigu nbrite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
Žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga paturima, viso
kiuose reikaluose, taį kr ei p 
kites prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 

; nito adreso:
JOSEPH a. BOGDEN, 

Aiderman & Banker
* 4*S.~1Sain St. DuBois, Pa.

delis visuomeniszkas susirinki- 
imas kas-link dabartino padeji- 
I mo straiko ir suszelpimo strai- 
į kieriu kuriems bus reikalinga 

Visi yra užpraszomi 
susirinkimo.

1

1 pagelbii.
Įdalvvauti ant to

Senai, senai 
szimtu metu 
kraszto didvyriai, 
bočiai. 'Visu,1 tais laikai 

szbiasztytos po pasauli belL 
ko. Nieks nei isz paežiu seniau
siu apie tuos laikus nežino, ne
beatsimena, nes tais laikais, 
jo dar nebuvo pasauly. Tik 
vienas žmogus nuo tu laiku pa

yepp^ių^ žmonių, 
:ii I

priesz daugeli
gyveno

garbingieji 
is gy- 

vien dulkes

mušu f
•i

tais laikais 
pasauly.

ri

siliko, kuria gyvena drang su 
mumis lyg sziolei ir gyvens 
amžinai mums mirus — tai 
paskutinis tikras musu szalies 
karalaitis.

Jis gyveno ne
r i u, neatkeliavo ir nevieszpa- 
tavo tolimoje szaly, bet augo ir 

musu kraszto

mums

už juriu-ma-

musu
Nors

ft

lai
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Mano brolis Vincas Paniu
kę viezius, paeina isz Suvalkų 
Red., Vilkaviszkio Apski\ Pa-
žerti Gminoj girdėjau kad gy
vena ppio Shcnąv.doah, Pa. 
Jeigu'kas žino apiefiji^ meldžiu 
pi’anęszti. l’’ (t.()l

1 Juozasl’auhikovįczhis,, ■/ t'
139 N. 3rd. St., 

Brooklyn, N. Y.

t t
(VO1

Aleksandraviczius 
Suvalkų Red,, 
Apskr.,

Motiejus 
paeina isz

1|
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOŠ ISTORIJOS

JU

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZK0S ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Isimargintais Vymah 

______±

160 Paveikslu.
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Tūkstantis Ndldu

‘ 9Ž® kA RASZ0 iSZ 1 LIETUVOS f 

APIE SZITA KNYGA
■;!.. I , •

Gerbetnasis Tamlstlilf—

— Lietuvi — Lietuvaite 
|Sztai jau arti toji iszkilmingoji 

kuria mes 
eiles asz- 

tuntaja szioje apielinkeje. Ko- 
iszrinko suvažia-

; musu tautos diena
i apvaikszcziosim isz

Į mitetas kuri
’ ve delegatai 28 d. Gegužes dir
bosi su pasiszventimu kad pri- 

| siriuigti

t > u'I

Sulaukiau nuo jusu slunczIftmoB 
knyga 

Ir Viena
/ mano ’ <vardu knyga “Tukstantli 

Naktų ir Viena” už kuria tariu 
Hzirdįnga aeziu ir labai džlaugluofll 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man i 
labai yra žingeidi! skaityti visokias M 
istorijas, Jas skaitydamas nei nepa- 9 
sijunti kaip laikas ‘szvontal ir sma- ¥
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“Tūkstantis

sijunti kaip laikas ‘szvontal ir sma- *«■ 
glal praeina. Asz visiems UnkČczlau ’ 
kad nusipirktu tokia* knyga kaip 
“Tuksiantis Naktų ir Viena” nes Ja 
skaitydamas žmogus apie vlskn tada 
painlrszti ir vleokl rupesczlal nors 
aut valandėles atsitraukia. 

Su pagarba, A. &OKAS,
18 d. Gegužio J921 m. 

Dv. Palazduonya, 
Czeklszkcs vai. 
Kaunę apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka.. 
ja nusiustu in Lietuva. T
Preke knygos in Lietuva'su nusiuntimu tiktai $2*50.

W. I). BocZkowski-Co

Mano pusbrolis

Marijaiupoles 
Balbiersko Valscz., 

Maczkiu Kaimo. Pirmiau gy
veno Orient, Ill. Metas laiko 
kaip susiraszern. Jeigu kas ži
no apie ji ar jis gyvas ar mi
ros, malonėkit prancszt už ka 
atnagradysiu.

Martin Alexander,
R. F. D. No. 1 Box 47, 

Torrington, Conn.

(lt.
Yra tai naujausias paveikslasgyveno 

gimtinėj — 
jis buvo ir karalaites, 
vend 
mėgo turtu 
ventir, 
szvėnjtu pavadintas. Jis begali
niai mylėjo žmones ir savo te
vvne — Lietuva, 
gyveno daugiausia 
ir dabar miega 

kunigaikszcziu 
sostinėje.

Gyvendamas karalaitis da
re stebuklus, nes jis buvo 
szventas. Dar mažam karalai- 
cziui besant užėjo sunkus Lie
tuvai laikai. Prieszai plūdo 
naikindami Lietuvos kraszta, 
teriojo, plesze, žudė vis kas 
kart giliau in szali verždamie
si. Daug galingesniam prie- 
szui Lietuvos kariuomene ma
žai atsispirti 1 
butu prieszai visus iszžude, jei 
butu neatvykęs 
tis pagialbon. 
nuvargę 
skrendanti 
balto žirgo su 

karalaiti,

.Lietuvoje.
bot gy-

szventu gyvbnimu; ne-
» l

del to jis vėliau tapo
praj^ngingai gy-

turtin-John D. Rockefeller 
ginusio žmogaus ant pasatilcs. 
Paveikslas buvo nutrauktas 9 
diena Liepos, ta diena jisai su
silaukė 83m. amžiaus.
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Paieszkau J(ųoza Vainoras,
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jau keli mėtau kaip nežine,kur 
jis. Kas apie ji-^ino, malonėkit 
oraneszt: , . (lt

Teipgi galima
Preke knygos Amerike $2.00kelkis, mes žūstame, padek 

mums, gelbek nelaimėjo. Kara
laiti, kelkis 
žadėjai!

Pramerkė karalaitis akis, sė
dosi karste, griebė in rankas 
karda ir apsidairęs prabilo:

Per anksti ditr jus ma- 
pažadinote,

jums patys sunkieji laikai, dar 
patys galite prieszu apsiginti, 
bet jus nenorite darbuotis, ne
norite ginti savo tėvynė, bet 
laukiate, kad kiti, be jusu pri
sidėjimo, 
Eikit guiti prieszo

žūstame,
M. Swarn, 

Gen. Del.
Pittsburg, Pa.

♦ - - «» ■■■ I ■ imi— «I

1
Mahanoy City, Pa.?
----  - -- ■ - - -  n    +

Karalaitis
Lietuvoje 

savo numyle- 
karaliu

kaip kad keltis
• 1

I

tojeprie iszk i Imi ilgiausio 
szios dienos, 

diena atsibus
' apvaikszcziojimo 

la Lietuviu
Lakeside parke East Mahanoy

15 d. Rugpiuczio
1 1 :00 vai.

zv. Misziomis kurias atlaikis

*8t

į .Junction 
’ 1 prasidės rvte su

I

I kun. A. E. Bakūnas isz Frack- 
jville pamokslą

Tamaqua. Miszes 
zv. Juozapo parapijos 

i choras isz Mahanoy (’ity diri- 
i guos
Juozapo parapijos 

i kas.
1 darže
kuopos Vyezi

sakvs kun. P.

ne neatėjo dar

savo tevvne

• Gudaitis isz 
[giedos S>

prof. K. Žalu ima i t is Szv. 
vargonin- 

1:3() vai. p. p. baseball 
žais Mal.anojaus

■ vėžiai ir Hazletono 
geriausi grajotai Young Mens 

Association; 4:00 
vai. p. p. Szokiu 
geležkelio stoti

Lithuanian

104

Klausykite jaunikei. — Jei-
> merginos ta-

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAIIA50T UITI, PA.

i

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laidotuvių Krik- 
aztlnlu, Veseliju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.

gintu ‘ jusu tėvynė, 
ir kraszto, 

sziandien dar vieni, be kitu pa-* 0/0(1 1 1 U 1 V 1 L Vilti > I v. 1 1 1 I 1/V I VU l,<<

tegalėjo ir gal gįalbos ta padaryti instengsi-

salėjo palei 
atsibus pra

kalbos ir koncertas, 
geriausias 
s

prakalba 
Amerikoj 

p? J. B. Szaliunhs 
isz New York. Dainuos parapi
jų chorai Schuylkillo ir Lazeri
nes pavietu. Kadangi nuoszim- 
ti gauname tik nuo arkliuku, 
luoteliu ir niaudvkliu Lakeside 
parke, užtad Lietuviu Dienos 
komitetas praszo kad visi Lie- 

I tuvei - lietuvaites bizni darytu
520 w. Centre SU Mahanoy City, Ta. tik Lakeside parke o gerymus

pasakys 
kalbėtoja

imtu tik nuo

I

Tvlrczlaabla Lktuvlszka 
B A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Lalu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Baukoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
mul. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor

tes kompanijų nustatytame 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grcl 
tai Ir pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsakkna. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
601 W, Mahanoy AtCh 

MAHANOT CITY,

ir užkandžius
standų kuriuose dirba Lietu- 

i vei arba Lietuvaites. Kas link 
' privažiavimo in parka ir pa- 
' gryžimo sziuos metus kompa
nijos leis užtektinai specijaliu 

Daugiausia iszeis isz
I

j trukiu.
Mahanoy City ir Shenandoah. 

I Laika iszejimo trukiu temyki- 
1 te vietiniuosia
Į t
i nijos Angliszkoj kalboj.

Komiteto narys C. J. Ž.

geležkeliu sto-
yse kuriuos pagarsis kompa-

I

I

— Norėdami invcstl Elcktriklnia 
Szvlesa In narna arba pataisyti koki 
dalyka, atelkyto pas elektro daktaro 
Floryona Boczkauska, 313 W. Mahanoy 
Avė., o padarys Jum darba gerai ir 
užganadinanczial. (t.f.)

■ l'A.

&
DR. JUOZAS J. AISTRA 

(Lietuvis)
Buvusia Daktaras Karlumen- 
ejc. Gydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryta. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakaro.
113 E. Coal SU

Bell Tol. 359-R.
Shcnnndouli. <

9 V

’ Ant. J. SakalauskasI k —, .
. >> J4ETUVBZKAS GRABORIUS;

• 4i ■* IR D ALSAM UOTOJAS

h

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau- 
Jausta mada. Pigi preke. Tcipgl pri- 

-• stato automobiliusv visokioms relka-

•—f f
Parduodu visokius paminklus, didel

ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirksite P0MNINKA tai kreip
kite* pas mane, nes asz galiu jumis
—____ __________________l^.^af------------- - a-SAS

O nelaimė I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti ;,<•

tlRuffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo badu užlaikykite savo gal-

plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina GJc. aptiokose, arba prisiųa- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St.

vos odų Svaria ir sveiku ir 
savo i

pats karalai- j 
Karsztoj kovo, 

iszvvdo 
; gaivu ant 
kardu rauko, 
kurs ragino 

narsiau gintis, kovoti ir pats 
nors mažas būdamas padėjo 
prieszus isz kraszto guiti. Už
virė smarkesne kova ir prie
szai bematant buyo nugalėti.

kareiviai 
virsz

te, tik panorėkite, iknksti dar 
jus mane pažadino!
jums m’ane dar -karta pažadin
ti, kuomet bus tikrhi pankus

<r.

re i kės.

gu esi lie darbo, 
ves šzalinsis.

Jeigu esi paeziuotu
tavęs gailėsis.

Jeigu senu jaunikiu tai mer
gos tavęs nekens.

Jeigu nesusipranti
pyksta ant tavęs.

Jeigu staigiu?, mergos tavęs 
bijos.

Jeigu iszmintingas, 
užkabina.

Jci^u- kvailas,

mergos

j mergos

tai ne-

t it V su tavim 
bovin§J&yir szandys isz tavęs.

* 1

savo

mažas

D

Žmones, net ir mačiusieji ka- 
ralniczio padalyta stebuklą ne-
norėjo tikėti, nes niekur nebu
vo girdėta, kad karalaitis 
skristu virsz padangėmis ir 
gintu savo tėvyne. Bet greit 
karalaitis padare ir antra ste
buklą.

Karalaitis būdams jaunikai- 
cziu užmigo. Ir sztai, jau ke
liems szimtams metu praslin
kus jis dar tebemiega. Jis gule 
iii karsta (graba) sakydamas:

— Asz užmigsiu,..ir miego- 
jums sunkus be 

Tuomet jus mane

girdėta, 
virsz

savo

Tai pasakęs, 
kurdą, atsigulė

siu, kol ateis 
galo laikai, 
pažadinkit ir asz jums padė
siu sunkioje valandoje.

pasidėjo s,žale 
in karsta, už

merkė akis ir užmigo,
Visi nustebo ^atydami toki 

stebuklą ir gMedami tokia 
kalba karalaiti kalbant. Nieks 
nenorėjo tikėti, kad jis kada 
norint isz savo miego nubusiąs.

Kuriam laikui praslinkus, 
kai užmigo karalaitis, užplūdo 
prieszai, užėjo 
Žmones, netiek 
ginti norėdami, kaip įnsitikin- 
ti ar tiesa karalaitis kalbėjo

Įliedami tokia

sunkus laikai.
prieszu apsi-

Vi <44. VIUUll AB.CI A « XU * V 4 M llCllUvJvj 

suėjo vyskupai ir sziaip žmo
nes keltifjcaraliiiti, savo apgy
nėja. .

— Karalaiti, kelkis — kai-
ll • I J

. laikai. Tik tuomet ne taip len 
va bus mane prižadinti.

Tai pasakęs karalaitis padė
jo szale saves kardą,’, atsigulė 
volei in karsta,'■ užmerkė savo 
akis ir užmigo, k.Užmigo kara
laitis ir lyg 
tebemiega.

Ji pąžadins žmones kuomet 
ateis tikrai sunkus krasztui 
laikai. Kreipsis pas szventaji 
karalaiti, praszVs jo pagialbos, 
kuomet suspaus juos didžiau- 
sis vargas, užkris baisiausios 
nelaimes.- Dabar žmončs pa- 
jnirszo savo karalaiti, kurs 
tarpe ju miega, jeszko pagial
bos varguose pas svetinius val
dovus, leidžia svetimiems sa
vo kraszto lizdus sukti, o nu
rodyto karalaiczio kelio nese- 

Pamirszo, kali
szimtai metu guli jti tarpe už- 
mirsztas, apleistas kraszto gy
nėjas. Nebežadina jo prakilny
bes nei savo szirdyje^ - nebeke
lia šventojo karalaiczio, lei
džia jam miegoti ir patys 
vaikszczioja užsnūdo, kentėda
mi junga svetimųjų, patys sau 
ji užsivilkę... •

Kenczia taip pat ir karalai
tis szventasis miegodama tarp 
svetimųjų valdytoju jo krasz
to. Jam sunku, liūdna, kad jo 
ainiai tautiecziai nebežino, jog 
reik jis pažadinti-, jog reik sa
vųjų tarpe, ne svetur, pagial
bos jeszkoti... .

Bet ateis neužilgo tas laikas, 
kuometį r suspaus žmones dar 

t 
kaltybes, tada atsintins žmones

* * i

bėjo vyskupai — mus prieszai

ka.

bos jeszkoti... ,

sziai dienai dar

jau keli

dide^nLykrgai-nelainies Už ju

Banka ka Turi Baisa I

Jeigtr esi vėjavaikis, tai my
lės tave 
budais.

i i" isznaudos v i so keis

TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEREDA. 9 ryto Iki 8 vakare. 
2-trns Floras - 44 WEST IIK0A1) ST.

DAKTARAS L W. H0DGEN8 
Phlladollphla Specialistas 

Užslsenejuslu Ir Chroniszka Liga 
Eikite ten,kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą Ir atsakanti incdlka- 
llszka gydimą, per dkktara kuris turi 
daug motu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manės yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, ncrvlszkl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Yidurlu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas (ir sunkumos po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ilgos, iszberimal. papuczkos, 
dedervines ir kitos odos Ilgos 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
no.

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teippgl isztino ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimu.1

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be

r

4

savo uznprszta karalaiti, paza; ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo-

•jąuriftsdu >Įopnd ‘ofondzu ‘ 
ir vėl *Karalaitis sujudėjo 

miegojo. Žmones nustebę žiu-

yajandelei praslinkus vę}

kus laikai užėjo,

dins ji Hsz miego,'mylės savo 
tėvynė Jjietuvajir dratig su sa-

rejp yįens in ,kita, o vyskupai į
za

vo valdovu iszguįs prieszus isz 
tėvynės ir gyvens visi laimia-

• <’i ' • $ * • *

*8ai, Ikimiitgat.;
* ’ ‘ - .. ■

__1

sarmatlyvl,

Merchants Banking Trust Cę. banka visada užtara už 
darbinnka žmogų szali.

Jį Visada užstoja už varginga žmogų.
Jį nori/but atsakanti.
Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti 

?nažesnes mokesti es.
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 

vięn balsuoti o tikrai laimėsite.
Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko 

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

Pagelbckit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kajbą už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

, D. M. Graham, Proa.
J. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

—DIREKTORIAI— 
L. Eckort, Vlco-Pree. 
W. F. Rynkcwicz

T. G. Jlornsby

D. F. Gulnan, Treas.
A. Danlsewlcz. M. Gavula

—i H —

\

VYRU 
LIGOS

................................. ■ '■ ■

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
l’ittsburgc.; Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo beglje 32 
metus luvairlas Ligas; Vyru Ir Moterų, todcl Jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, invairlas Ilgas pa- 
elnanczlas..nuo ncczystthno kraujo. Atsiszaukilo ypatisz- 
kai, per laiszkus asz negydau. Dr. Kolcr kalba 5lusiszkal 
Ir Lcnkiszkai.

D R. KOLER • , G3^EO AVĖ
Ii** 4
— e* — —, — —i —

Ofinos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakare 
Ncdolloniia 9 iki 2 popiet.

. PITTSBURGH,. PA,
■ » t .* / "

1

\

MAUDYNES SIUTAI
Ą (BATHING SUITS)

i

♦

f

1

Guinaho didelis sztoras nori idant 
ypata turėtu maudynes 

siutą /Bathing Suit).
kiekviena

" #

Maudyne yra reikalinga vasaros '
laike, dt'lei sveikatos. I i

: «

Privalo kiekvienas turėti savo 
locna maudynes siutą.

gos, silpnos atminties, 
groltal pailstat, pikti, Iszbllszkuais Ir 
Iszbcrinud ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokos en
ergijos. Todėl nelaukit*,

Pasekmingai gydžių, ka^ya.. astmę,, 
dusuli, užimąs galvoję, trumpo glrdę-r 
jinio, iHztinimu gerkles (goitre,p krau
jo, odos ir Bpcclalosi'ilgias pilvo; inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis. . •

Ateikite gan s It e rodą dykai* Po tam 
Iszulszltlnslu kokis skirtumas, gores
nis ir daug pagęlbantls yra mano spa- Į 
sabas gydimo.' Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tio ffydl- j 
mal patvirtinti ir rokomęndavptl por 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus: )
Kožna Ketvergi!, Petnyczln Ir Sutinta. 1 
Ofisos valandos: 10 ryto Iki 8 vakaro.

!»■ •. >
'?£xuiuftno; sztore randasi didelis

r* ?■’

d

dusuli, užimąs galvoję, trumpo girdę-
« a 1 ! ♦ . a h ' a ._ a > b 1 L - '

Jo, odos ir spcclalosi'll^as pilvo; jukš-

■
r '"i v

1Skausmus ir gėlimus nutildo ’
< SO

''F’lJtWK A"Tilti*’j f 4' m x \ >, ' c

pasirinkimas - visokiu ■ tu siutir ir
parduoda už pigias prekes.

I

U h X I‘ t7c
sun- 

prieszai už
plūdo, padek mums,
tit ... ....... ....

Karalaitis pasivertė ant szo- . v*i»b»unidi» u»«g. s. v. Pati oam,

G / V
kelkis,

karatai-

no, isžtare ka tai nesupranta
mo ir vėl miegojo. Vyskupai ip 
sziaip žmones dar labiau nuste
bo stovėjo. Nedrąsu buvo kelti 
karalaitis. Tik gerai valandai 
laiko
vyskupai isz 
dar karta žadinti karalaiti;

praslinkus virpėdami 
baimes pradėjo

f* :■

j

■■

k. i

PAIN-EXPELLER

DRAUGAS REIKALE 
,-----h—
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Notary Public

!' ’ ' j ■

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent , 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 

mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojamo namus, koletavojąme

Dr. Hodgens Medical Office*,
4 S. Centre St. (2-tras floras) 
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Ateikite pamatyti o pirksite.
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MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.




