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ISZ AMERIKOS
10,000 nauju ukesu Julajaus 

menesi je.
Washington, D. C. — Dau

giau kaip deszimts tukstanezei 
nauju ukesu aplaike ukesisz- 
kas popieras laike .Julajaus 
menesi. Angliku iszeme popie
ras 1132, Rusu 953, Lenku 928, 
Vokiecziu 681 ir kiti.

85 kriauczei iszplatike in 
Rosije.

New York. — Ant laivo Be- 
diena iszplauko 

Bosiję
rengaria ana
83 kriauczei in Bosiję idant 
maskol'Mims parodyt kaip ne- 

amerikoniszkas drapa
nas ir kad priprasti juos prie 
naujausiu drapanų tokiu, kaip 

Amerike žmonis ne- 
Bet ar turės isz ko pa
ar mužikai mokes už

szioti

czion 
szioje. 
siūti ir 
juos.

Apmuaze kataliku kunigą.
Fort Worth, Tex. — Katali

ku kunigas Juozas Meiser, pra- 
baszczius parapijos Olfine, li
kos isztrauktas isz klebonijos 
nakties laike per kuopa mas
kuotu vyru, ir baisei sumusz- 
tas. Badai kunigas Meiseris 
buvo prieszininkas ameriko-' 
niszku publikiniu moksląiniu 
ir už tai likos nubaustu.

Namas sudege, pati mirė, 
vyras aresztavotas.

Uniontown, Pa. — Szimas 
Christ, likos aresztavotas už 
nužiurę j ima padegimo savo 
namo. Christas pasakė palici- 
jai, buk. jojo pati be paliovos
ji prikalbTfi(T3^6‘Tdant parduo
tu narna ir kraustintusi in ki
ta miestą, o kad nesurado pir-
kiko ant namo, padegė ji. Jojo 
motere isz gąilesties atome sau
gyvflsti per nusiszovima.
Pabucziąvo palicijantui in ran

ka už suradimą $2,100.
Pittsburgh^ Pa. — Petras 

Radzewskis isz Canonsburgo, 
atvažiavęs in Pittsburga apsi
stojo po No. 539 Carson ui i., o 
ant rytojaus davė žiiitn poli
cijai, buk dingo jam kamzole 
su 2,100 doleriais kuriuos tu
rėjo insidejas in jaja. Palięi- 
jantas perjeszkojas visa narna, 
rado kamzolia užpakalije na
mo. Radzewskis isz didelio 
džiaugsmo pagriebė palicijan- 
to ranka, karsztai jaja pabu- 
cziuodamas. Palicijanta.v butu 

užganadytas, jeigu 
butu aplaikes keliolika dole 
riu už suradimą. — O gal žmo
gelis isz džiaugsmo 
ji apdovanoti.
Pardavė 140 doleriu už sep

tyniolika centu.
Philadelphia. — Ludvikas 

Kosta, yra labai paezedum 
žmogum. Užtėmi no jisai savo 
gyvenime krūva senu laikrasz- 
cziu kuriuos nutarė parduot. 
Pasiszaukes skuduminka par
davė senas popieras už septy
niolika centu ir džiaugėsi isz 
padaryto biznio.

Vakare jojo sesuo Justina 
Donoff atėjus isz darbo, persi
gando nemažai kada nemato 
senu popieru, nes josią buvo 
paslėpus 140 doleriu. Kosta 
tnojaus apie tai pranesze pa-

daugiau

užmirszo

licijai, bet lyg sziolei skudur
am ko nesurado.

Kožnam pripuola po puse 
kiausiinio,

/Washington, D. C. — Pagal 
Apskaitima, 
rinfii fipk

U

tai Amerike ran-
'dasi tiek kiausziniu, jog ant
kožnos galvos pripuola po pu
se l_____________ ____kiausžinio ant dienos. Šzi- 
xnet visztukes sudėjo daugiau 
kiausziniu ne kaip praejtuo- 
sia metuosia, ba net dvide- 
azimts du bilijonus.

Ubagu dienoje — milijonie
rium vakare.

New York. — Dienos laike
uždą rbiaujo DELEGATAI UŽTVIRTINS 

TAIKA.
adgal neteko 

ffO-

ra- 
apsiredias 

dideliu ken- 
vrasi aid

Lewisas yra tvirtas buk dele
gatai priims iszlygas užbai-

46 anglekasei užgriauti 
kasyklosia?

London. — Kettiresdeszimts 
szoszi anglekasei likos
griauti kasyklosia Cumborlan- 
shire, kada po

uz-

szuv’mi

Is? Lietuvos

gimo straiko. Gal atejnanczia ■ eksplozijų gazo. 
visus iszgaus. Ly 
dvileka

sanvaitia pradės dirbt.
r.

o*

lavonu

kilo
Va rge i 

sziolei jau 
iszganta isz

szove
Steponą 
Aluntos

kilusi
A T

isz 
Tėvams 

žinia apie sūnaus
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Szszuoliai.
Ukmergės apskr. — Szszuo- 

liu girioje lenkas kareivis, per
sitaisęs civilinais rubais, per

inusi! kareivi telefonistą 
Gerdvili, 
valscziaus

buvo duota 
mirti. Amžino atsilsiu St. Gor- 
dvilis buvo iszkilmingai palai
dotas liepos 26 d. Szeszuoliu 
kapuose. Buvo pasakytas kape 
liono Balandžio ir kitu prakal
bos.

Isz okupuotos Lietuvos.
Druskininkai. — 

kad in Marcinkonių 
nai atvyksta 
nes dalys,
isz traukinio ir 
sezios Lydos 
ežia kovoti su gudu sukilėliais. 
Dalys slapstosi miszkuose, kad 

veiki-

f

I
Apie kasyklų.

in! Turkai da vis žudina Graikus.
London. — Turkai iresi ar- 

cziau prie 
( darni 

daug gerkliavo, 
del isz- 

du ir kaip

Wilkes-Barre, Pa.
700 delegatai 
czionais 
kontrakta 
baigimo

suvažiavo 
užtvirtvt ar atmest 

ii’ iszlygas ant .už- 
straiko.

paeziule j prioszininkai
bet ant galo pasidavė 
mintingesniu deleg:
rodos, tai visi balsuos už pri
ėmimą iszlygu.

viską

sugryžtn na-

Morton Malone, 
ant gyvenimo per ubagavimu, 
nes penki motai 
abieju kojų nelaimėjo ant 
ležinkolio ir važinėja ant len 
takos prie kurios randasi 
takai. Nesiskutias, 
skamuiluosią, su
lojimu ant veido 
ulycziu parduodamas del pra
ilgiu alavelius.

Nakties laike 
mon in savo kambarius, kurie
randasi hotelije Marlborough, 
kur turi keturis kambarius, 
pasisveikina su 
ir ketvertą vaikais, apsirodė 
puikei ir ejna ant vakarienes. 
Po vakarienei paszauke savo 
szoferi ir visi važiuoje auto- 
mobilium po puikius bulivar- 
dus miesto.

Apie tai dažinota vakar, 
kada marszalka George Hirsh, 
paėmė po aresztu jojo automo
bili, už tai, kad Malone, neno
rėjo užmokėti savo advokatui 
szimta dolerius kokius jam bu
vo kaltas.

Kada iszvažiuodavo su szei- 
myna, prisiriszdavo sau gumi
nes kojas ir ji niekas nepažino.

Isz pradžių
savo 

vaikais

dažinota

157 girti likos nubausti.

Pittsburgh. — Laike 
vaikszcziojimo czionais Labor 
Day palteije turėjo nemažai 
darbo sin prasižengėliais prie- 
szais Volstqado tiesas. Ta ja 
diena areJiztijvojo net 157 gir-

J 
lu dolerius arba 24 valandas 
in kalėjimą. Terp aresztavo- 
tu radosi 43 moteres ir mergi
nos. Priesz prohibicije ne buvo 
girdėt idant tiek moterių bu
tu aresztavotos už girtuoklys
te, o sziadien ? — O palaimin
ta, priversta prohibicije!

ap-

tuoklius kuriuos nubaudė po 
du dolerius arba 24 valandas

Terp

<vaiges 
munszaino, 
Gud Jauskis,

Pasvaiges nuo munszaino lie
tuvis užmusze kita lietuvi.
Indiana Harbor, Ind. — Pa

ir netekes proto nuo 
lietuvis Anufras 
3823 Carey St.

kirviu nukirto galva, savo mie- 
zaneziam draugui Antanui 
Briskiui, su kuriuo kartu jis 
gyveno. Galva beveik tapo nu
kirsta gerai pataikytu kireziu 
didelio kirvio. Tuo laiku nieko 
namie nebuvo, irs vieni dirbo, 
o kiti sziaip buvo iszeje mies
tan.

Žmogžudys vėliau tapo su
imtas American 
ji k loję, kur 
bėgiojant, 
pažino 
nors policija 
nojo ir iszpradžiu nenorėjo 
girto pakvaiszelio klausyti. 
Dabar Gudlauskįs sėdi kalėji
me.

Velionio Antano Briskio kū
nas yra nuvežtas pas graboriu 
Tuliu Prusicki, 3831 Cedar St. 
Velionis Briskis buvo laisvu 
pažiūru žmogus, priklausė prie 
SLA. 185 kp.; buvo vedes, jo 
moteris yra Lietuvoj, 
namo.

.... Steel Co. lie- < .
ji rasta pusnuogi 

Jis tnojaus prisi- 
prie žmogžudystes, 

apie ja dar neži-
ir
pakvaiszelio

ATSAKYMAI.

J. C. Forest City, Pa. — Rei
kė pataisyt. Sunaudosime savo 
laike. •

M. B. Pittsburgh, Pa. — 
Teip, motere turi pilna tiesa 
uždėti ajeszta ant savo vyro 
pinigu banke, jeigu tasai in 
kur Iszvažiuoje ir nepalieka jai 
pinigu ant pragyvenimo. Bet
tujtyhpinigu negali iszimti be 
pavelinimo vyro, nes turi tu
rėt} nuo jojo pavelinima arba
gauti nuo jojo bankihi czeki. 

j . t *

Anatolians, iszgui- 
g ra i k i szk u s k a re i v i u s 

Turkai ker- 
szina užėmimu Smirnos ir 
kaip rodos neužilgo visai bus 
iszspausti isz

i isz juju sodybų, 
užėmimu

I'.
Ill

Apie ‘su ha ta 
ketina viską užbaigt ir gal 
atejnanczia sanvaitia angliaka
sei sugryž prie darbo.

užbaigimu 
tosios nuomones

Lewisas v ra už 
Ik 

bedarbes ir 
laikosi didesne dalis delegatu 
ir kaip isz visko duodasi ma
tyt, tai galas jau arti.

Turėkite vilti, jog atejnan
czia sanvaite brokeriu szvilpu- 
kai vela duosis girdėt už ke-

l

Mažosios Azi
jos. Turkai nepaliauna žudyti 
krikszczionius o 
dže talkinikn idant pribūtu in
pagialba ir

Graikai mei

pagialba ir sulaikytu taisės 
kruvinas skerdynes žmonių.
Suraszas ant nužudinimo ka 

raliszkos szeimynos.
Bucharest, 

Palicije atidengė 
žudyti visa 
liszka szėimyna

.dosi czionais ant lenktynių. 
Daug a.resztavota buvusiu ven- 
griszku aficieriių kurie turėjo 
bombas kurias ketino padėti

Rumunije. — 
surasza nu- 

rumuniszka kara- 
kada foji ra-

ezia del nuolatiniu pleszimu.

Pa st (‘be t a 
stoti daž- 

Lenku kariumo- 
kurios iszsi k rausto 

toliau eina pė
das siun-

H

link.

apsunkintu sukilėliam s 
ma. Bot tūlos dalys pa ežios 
virsta

Bet tūlos 
sukilėliais 9 1

padėties su maistu 
kini

i 4 del keblios 
kurs sun- 
neklauso 
sau val-

f

pristatomas:
vyresnybes ir eligiasi

Gyventojai labai ken-isz kai.

ketino padėti
po sodines kur kutino atsisėsti.liolika dienu.

y v*
***

GERIAU PADARYTU KA D PAVAŽINĖTU GYVUS

K

Vilniaus biudžetas.
E. Varszuva. — “

žiniomis, okupuoto Vii 
, pirma 

davė i plauku 
lenku 

iszlaidos gi sitdare 
markiu.

rannv”
niaus kraszto biudžetas 

pusmeti
554,779,9:42

Kurjer Po

sz. m.
9 i

1

PADARYS KOTELI ISZ SULTONO 
aplaikyti dauginus 

buvo priverstas 
kuris bus per-

Sultonas Zanzibar žemes, negalėdamas 
paskolos ir būdamas padėjime bankroto, 
parduoti viena isz savo gražiausiu palociu, 
dirbtas ant hotelio.

•r • *______ • . «
yuu^. — luuuavun- y rv nACI IAC 

jos nieko nežino apie amerikie- 10 Z iv 1J
Lietuvos pinigai. — Ministeri-

ežiu registraezija.
Kaunas. (“Vienybes

LietūVos valdžia
i , J kor.) 

rengiaLietuvos
valiuta: Savi pinigai pra-

__  ___1 apie Gruo
džio 1 diena/J 922 ipete.

Kaslihk paskelbto 
rno”,

savo
dės eiti apyvarton

St. Sei- 
istat vmo

Arcibiskupas suszaudytas 
Petrograde? M

Ryga. — Isz Moskvos dane- 
sza in czionais, buk arcibisku
pas Benjaminas, metropolitas 
Petrogrado ir kiti kunigai ku
rie pasiprieszino priesz už
griebimą bažnytiniu turtu per 
soviatus, likos suszaudytais 10 
Augusto Petrograde.’

Badai M. Kimovievas, vadas 
socialiszku revoliucijonieriu, 
kuris radosi kąlejime. pasiko
rė kalėjime MoskVojfe, ne kaip 
pancszti mirtj pej.^uazaudįmH.

markiu; 
2,919,301,- 

849 lenku markiu. Deficitas 
364,521,917 lenku markiu.. An- 
t tuoju pus meczin-Ą numatoma: 

2,625,926,163 lenku 
iszlaidu 2,948,532,- 

markiu. Deficito 
busią 322,606,778 lenku markiu 
neskaitant iszlaidu, 
su vlastybes tarmių toju algų 
priedais, kurie jiutomatiszluii 
didinami, atsižvęlgiant in len
ku inlirkos kritimiv 
nybes didėjimą.

Vilniaus kaimeliai.
Milvydą. (Kaniavos valscz. 

Lydos apskr.). — 1922 m. lie
pos men. 17 d. lenku policija 
daro krata pas ūkininką Szve-

nei biudžeto
istatvma i

i plauk u 
markiu, o 
941 lenku

surišant

ir brau ge-

VAIKUS.
Ar tai suaugus ar maža mergaite, turi savo zobovoles ir

turi deli ir rado 2 surūdijusiu bra- 
daugiau visokiu lelukiu ne kaip kita kokia suaugus mergina.
Lelukes pavažinėja kartas nuo karto dideliam automobiliu- 
je. Ar negeriau padarytu, kad iszvežtu kelis sorganezius vai
kus ant szviežio

lelukes Szita panaite Maksimi Brown isz New Yorko,

oro kuriems tas daug padarytu naudingo?

GEROS GUMINES RINKES 
BŪTINAI REIKALINGOS 

SULAIKYTI PAGADI- 
NIMA.

< 4 SAULE” BRANGESNE UŽ 
PINIGUS LIETUVOJE.

ministerija.
fili 

nors

“istaty- 
kad atnerikiecziai turės 

mokėti po lOdol. iki\9 Gruo
džio ir t|.*— tai grynas nonsen 
sas. Tokio> įstatymo 
mas nepriome, tokio
ar net projekto nežino nei Fin
ansų ministerija, 
komisija. Apie toki 
ar net projektą negirdejo nei 
Užsieniu Reikalu
diskas, khtf galėjo Imfi, 

kadu“ partijos koks 
žmogui gal žinojo, bet daugiau 
nieko. Tokis 
jis paskelbtas, sulyg juristu 
nuomones, Absoliucziai ne
galimas, nes jis Suv. Valstijų 
valdžia ignoruoja, tveria val
stybėje. Galimu tas tik 
namu bildu, pavyzd, padidin
ant mokesni už pasus in Ame
rika, padidinant 
žmonių isz Amerikos parva- 
žiuojaneziu. BeCHr to absoliu
cziai negalvota, neruoszta ir 
Pasu skyrius prie Vidaus Min
isterijos apie tai nieko nežino. 
Szita bitinai paskelbkite.

Krivilai. (Kaniavos v.) — 
Tamosziu Bartkevicziu ir Kri- 
viliu szaltysziu sz. m. liepos 
men. 17 d. lenku policija su
aresztavo ir iszsiveže. Mat 
Bartkeviczius kanapose rasta 
kažin kieno i mest as szautuvas, 
o szaltyszius kaltinama už ne- 
pasakyma, kad Bartkeviczius 
‘‘laikas“ szautuva.

Leipalingis (Seinų apskr.)— 
Sz. m. liepos men. 17 d. vietos 
smuklininkas Joszkus turėjo 
daug iszgaasczio ir nuostolio: A progo spirito bosas (baczka).

Antaszava, Vabalninku vals- 
Naktyj isz 6 in 7 diena rugpiu- 
czio Gigoniu kaime vilkai su
drasko arkli. Ta paezia nakti 
Traskykiu kaime arti prie na
mu vsai suede kumele 
meliuku.

Panasziu atsitikimu kas mo
tai tankiai esti. Aplinkiniai 
žmones labai aimanuoja, neži
no kas daryti ir prie ko kreip
tis.

Jaunas vokietis dirbantis 
cigaru dirbtuvėje Breslau, Vo-

i 4

isz

įstatymas kaip

Absoliucziai

apei-

mokesni nuo

Rosije pradeda atsistot ant ko
jų, geras derlius, tifusas ir 

kolera apsimalszino.
Moskva. — Gyvenimas Rosi- 

joi pradeda pasigeryt, derlius 
buvo geras, ligos tifusas ir Jso-. 
lera apsimalszino, žmonis at
gavo didesnes pajėgas, gele- 
žinkelei ir laivai pradėjo tan
kiau ejti, o valdže geriau dar- 
buojesi ne kaip keli menesiai 
adgal. i

Toji gerove buvo prtoŽaste 
suszelpimo Rosijos per Aifie- 

ir kur tik važiuoju tai
gyventojai Amerika laimina ir 
giro in padanges. Dabar sovia- 
tai spaudi na bumaszkas po 
szimta milijonu rubliu kurios 
yra konia. pėda ilgio, bet su 
viena tokia bumaszka žmogus 
negalėtu gauti gerus pietus, 

nesineszioje

*

i

I

i

rika
varo vamdžiu. Ūkininką Szve- 
deli ir berną baisiai 
Bemuszant ūkininkui Szvede- 
liui pradėjo eiti isz veiko krau- 

policininkai priverto

Szvedeli 
isžsiveže. 
mie.

Barcziai. (Kaniavos valscz.) 
16 d. bar- 

policija už 
nevedima arkliu Noczion, kur 
jie buvo žiūrima mobilikacijos 
reikalams. O nuvedė arkliu tik 

valscziaus kortelėj 
”’ diena, tuo tarpu 

ten buvo paraszyta
Tarp kitu labiau nukentėjoj

•ai, tai 
nusiprausti 
sze.

sumusze. t

szaltvsziu sz.

iszsiveže.o paskui vėl inu- 
aresztavo ir 

n'a-
su

Bernas palikta
Asz Juozas Dereszkeviczius 

aplaikiau ana diena laiszka 
nuo savo brolio Vinco Deresz- 
kevieziaus isz Lietuvos, kuria
me labai dekavoje jums po 
szimta kartu už jusu garbinga 
Ittikraszti “Saule,“ 
ko regulariszkai

Vartojimas prastu guminiu 
yra paprastas priežastis ga
dintu konservu, 
vaisiai ar daržovai gali but 
szvieži isz tavo 
dangalas geras ir 
ežy st as, visas 
darbas atliktas kuogeriausiai 
bet jeigu gumines rinkes zieisz- 

ko. Jeigu szeimininke kaitina Pin“si visokiu žinių isz visu

arba vežimuo-

Konservuoti

darželio, už- 
absolucziai 

konservavimo

kuri aplai- 
ir be jokiu

— 1922 liepos men. 
cziszkius sumusze

kliucziu. Nepaliauna jisai de- dėlto, .į0^.
kavoti rodystei
teip puikaus laikraszzciu ko- 

“ kurioje tal-tikimos, visas darbas ant nie- Jra ‘‘Saule,

bonka, 
riausios ruszies

nevartok ja bet už- 
Peržiurejimas tuk- 

parode, jog

tuomet reikalinga ge- 
gumine rinke. 

Jeigu tinke po ikaitinimu rodo 
trukumą, 
dek nauja.
stanęziu rinkių
spalva, Nepaisant popidarisz- 
kos nuomones, nieko bendro 
neturi pu rusze ar stiprumu 
gurno. Rinke turėtu palaikyti 
13 svaru. Rinke, kuri negali 
but sulenkta arba gnaibyta be 
badinimo, neturi vertes konser- 

ir viskas

Mercy

vayiriie kur bonka 
kaitinti;:,

—ForwiffD Language Infor. Service.

Edwardsville, Pa. —
ligonbuty pasimirė J ieva Ne- 
rantienę^ 57 metu, gyv. 81 Slo
cum St Ji mire viduriu painiar
vos liga.

už su red ima iszskaite “1
4 4 15” d.

VokLetijeir 
lokomotivu .in

daliu svieto. Jisai man raszo 
buk “Saule”
brangesne ne kaip atsiuntimas 
pinigu in Lietuva.
' Kada “Saule”

sveczias atvažia-

yra Lietuvoje

atojna, tai“Saule 
rodos gyvas 
vo isz Ameriko, visas kaimas 
subėga ir klauso su didelia 
atyda kas. jojo randasi. Kiti 
pasiima, su savim net in kitus 
kaimus, o kada visi perskaito 
tai tik szmoteloi pasilieka. 
Kaip tik pasigerins laikai, tai 
visi ketina praszyti savo gi
miniu isz Ameriko idant jiems 
užraszvtu in Lietuva “Saule“ 
teip jiems patinka jusu lajk- 
ra^ztiš, ^iąL jaja gali suprasti 
ir lengvai skaityti, nes kitu 
laikraszcziu nošupranta. <

Su pagarba Juozas Dercsz- 
« • ' • a >• «■ A ••-"k.

ir lengvai skaityti,

Jęeviczius, Bill ton, Pa.
‘ ’ e

Czesokas Petras, kuriam pra- 
gurino galva, ir szaltyszius 
Žemaitis Julijonas — perskel
ta veidas.

Kaniava. — 1922 m. liepos 
men. 14 d. lenku policija bai
liai primusze Juozą Czeni. įtar
dama, jog gaunas isz neprikl, 
Lietuvos žinių. Primusztas 
mirė.
Kaszetos (Kaniavos valscz.)— 
Ta paezia diena lenku policija 
baisiai musze ligi užmušto 
Vinca Sczesnulevięziu - Blasz- 
ka įtardama, jog laikas lietu
viu partizanus.

Mikalcziunai. (Kaniavos v.) 
Ūkininką Valiukevicziu uŽ\pa- 
sakyina “tuszczia ju, kad bol
szevikai dvarus įegina”, 
ku policija, smarkiai sumuszus 
suaresztavo ir kasžin kur iszsi
veže.

Pinigus žmonis 
masznelesia, bet n^szioje vali- 
zosia, karukije 
šia veža.

Szvaicarije 
siuneze daug
Rosije. Proga uždėjimo kokio 
biznio Rosijoi neužsimoka ir 
todėl sugryžtanti amerikonai 
isz Rosijos nevelina aineriko- 
niszkiems kapitalistams inde- 
ti savo pinigus in pramones.

ni

žinių.

len-

su kil

kietijoi, likos balsei sužeistas. 
Daktarai iszpjove jam kelis 
suteszkytns szonkaulius inde- 
dami in juju vieta kelis auk
sinius sudrutintus su platinu.

Dabar tasai jaunikaitis gy
vena didolioje baimėje ir neri- 
mastije, nes bijosi idant ji ne
užpultu pleszikai ir nęiszimtu 
jam auksiniu szonkauliu. — 
Sziadiėn Vokietijoi 
darytu.

ir tai pa-

Bolszevikai nužudė milijonus 
žmonių.

Ryga. — Bolszevikai ofi
cialiai apskaito, kiek czrezvi- 
ezaika nužudė žmonių pirm in- 
steigsiant vyriausia bolszevi^ \ •• • - • * •

)i i 
j * *

tinei Rusijai teismą, kas invy- \ 
ko pereita vasario menesi.*

Taigi, czrezviczaika nužu
džiusi: 6,775 profesorius ir mo
kytojus, 8,800 gydytoju, 355,- 
250 kitu apszviestu žmonių, 
1,234 kunigus ir pravoslavu 4

O M

• •

szventikus, 54,6^0 karininku, 
2G0,109 kareivius, 59,1 
cistų, 12,950 dvarininku, 192,• 
350 darbininku ir 815,100 vals- 
tiecziu.

Tiek bolszevikai paduoda 
oficialiai. , Reiszkia, ju auku 
bus kur-kas daugiau, 
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Albinas Januszis isz 
skundže katali- 
“ Garsa” ant 

50 tukstaneziu doleriu už ap
šmeižimą, kurt parasze J. Va- 
silianckas 1921m. būdamas 
prezidentu S. L. R. K. A.

Pradėjo terp saves musu 
.dypsiszkieje ėstis jau nuo ko- 

bet matyt, kad 
per daug prisi- 
Saule”

, kad Baltru- 
ir Tarada i ka bausdavo 

juju pasielgi-

I

'Akron, Ohio, 
kiszka organa

1921m.

kibytai laiko, 
□an “užbonas 
pyle.” Kada “ 
de už menknieki, 
vieno 
kaltininkus už 
mus, tai tuojaus padavė teis
ina in Filadelfijos suda, pada
rydami a. a. D. T. Bdczkaus- I 
kui daug vargo, 
nereikalingo kaszto, bet ta vis
ką nukente ir priesz smert pra- 

“Už mano skriauda 
nukentesite, pa t is esi tos ir už- 
puld inesite 
ramybes neturėsite 
niu.’1*

Sziadien skundže katali- 
kiszka organa, per kurio skil
tis patis smeiže vieni kitus. Ar 
tai tokia tikslas 
organo?

Nėr 
kam kontroliuoti 
rio privalumu yra ginti orga
nizacijos, tikėjimo ir dvasisz- 

jau senei 
mylėk savo

naszavo:

<4

apskun

rupesczio ir

vieni ant kitu, o 
nuo žmo-

skundže

katalikiszko
? ' 
ko stebėtis,

organo, ku-
nes nėra

klijų, bet kur tau, 
užmirszta apie 
artima kaipo pats save.

Antras dalykas yra tas: jei
gu žmogus užsitiki visame sa
vo prieteliui, priyma po savo 
pastogių, valgo jojo 
druska,”
tine ja arba ji paniekina, tai 
yra užsitarnavęs ant didžiau
sio nužeminimo, nes — darko 
jojo užsitikejima koki turi 
kunigas del savo M

< 4

“duona ir 
o po tam jam iszino-

koki 
sveczio.

Jeigu sutartis terp kompa
nijų ir anglekasiu bus užtvir
tinta ant anglekasiu konvenci
jos kuri prasidėjo Wilkes* 
Barre, ’ tai anglekasiai nieko 
neląimejo ir likos sumusztais. 
Po penkių menesiu vargo, ang- 
lekasei aplaike tiktai vienme- 
tini kontraktą, geriau sakant 
tik szeszis menesius, nes ne
dirbo per penkis, o kuris užsi
baigs 1 Apriliaus, 1922 mete. 

. Per ta ji laika kompanijos pri
sidirbs anglių ir anglekasei 
gales szvilpaut per visa žiema.

Vadai anglekasiu sako, jog 
be straiko ateinanti 
apsiejs ininksztosia 
šia, todėl kietosia kasyklosią 
darbai pasigerins.

Anglekasei isz vienmetinio 
kontrakto ne yra užganadinti, 
bet sutinka sugryžti prie dar
bo su vilcze, jog gal kompani
jos sutiks ant to paties niokes- 
czio ka sziadien duoda. Geriau 
dirbt ne kaip tolinus kentėti 
visokius nesmagumus.

Isz savo szalies pataria m vi
siems czedinti pinigėlius kiek 
galima, nes patis persitikrino
te kiek tąj žmogus nukenezia 

skatiko ant

sako, jo 
meta ne- 
kasyklo-

neturedainas 
juodos valandos.

ne

Kitados musu tėvukai tik 
kūrindavo viena kambarį lai
ke žiemos. Po vakarienei užda- 

visi apscs-rydavo kuknia ir 
davo peeziu viduriniam kam-

Miegkam barei buvo 
teip szalti, jog juosia vanduo 
užszaldavo stikle. Bet visi bu
vo užganadyti.

O sziadien? Sziadien gent- 
karte ne yra užganadyta, jei
gu kožnam kambarije nesiran
da “sztimas,”
tnm iszvirt kiauszini.
žmonis serga, visokioms ligoms 
ir bijosi mažiausio szalczio. Ki
tados žmonis buvo sveikesni, 
apsukresni ir ilgiau gyveno 
ant svieto.

LIETUVISZKAS 
SAPNINYKAS

Arba IsYguldhnas Sapną.

barije.

ant kurio gale- 
Už tai

■F

206 Puslapiu, 310 Paveikslu.
Drucziai apdaryta audeklineis 
kietai? vyrszais. Preke $1.50

t juzJutoY čity, ta.
w. D. BOCZKOWSia-CO.

Kunigas apskundė 
Liėttfviu Kataliku 
Susivienijimą ir 
laikraszti Garsa

Kun. Januszas skundže “Gar
sa” 
nima, užmetinejima atskalu- 
nystes ir buk valgė mesa 

petnycziomis.

ant $50,000 už apjuodi-

Akron, Ohio. — 1 
kas kunigas Albinas Janusza, 
isz 32 South Akron, 
ežius lietuviszkos
Szv. Petro, užvede skunda ant 
50,000 doleriu prieszais laik
raszti “Garsa,” organa Lie- 
tuviszko Rymo Kataliku Susi- 
vienijimo iszejnantis Brookly- 
ne.

Straipsnei kurie 
kun. Janusza 
“Garse” 
te, neVos raszyti per J. S. Va- 
siliaucka, kuris tame mete bu
vo .prezidentu Katalikiszko 

ir Lietuviszkos

Garsu,

NEPADARYSI SZARKOS 
ISZ VYOZIO.

(Parasze F. W. S. B.) 
... — ... .

— Po szimts vėl... per,., ko
lei’... kad juos volnci. — Teip 
keikė Stiklis vaikszcziodamas 
po karėžoma dunksnodamas, 
spjaudamas o gal ir butu dan
timis griaužes, bet nuo keliu 
metu ne turėjo savo tik intai- 
sytus, todėl ir negalėjo griauž- 
ti.

Vaikszcziojo 
insintos levas niurnėdamas po 
nosia “pasiutus boba, ar tai 

Lietuvisz-I teip augytwaikus ir 1.1. 1 I -fe • V 1 • J • Is

r ••

už baro kaip

pasiutus
> !

Priežastis tojo baisaus pik
tumo buvo žino, buk jam sune-prabasz-

parapijosĮ lis iszbego aut freito, o norints 
klausinėjo 

sūneli,

apjuodino 
buvo patalpyti 

Sept. 1 ir 8, 1921 mė

prezidentu 
Susivienijimo 
Bandroves.

Straipsnis už kuri kun. Ja- 
nusza'S skundže yra sekantis, 
bot del stokos vietos, tiktai 
svarbiausius 
kerne ir t ei p:

“Szis rasztas turėtu būti ad
resuojamas kaipo Kunigui Al. 
Januszui, bot dėlei žeminus 
nurodomu priežaseziu, nenorė
damas žeminti kunigo titulo, 
adresuoju tik kaipo asmeniui.

Drauge Albinai!

• **

vra sekantis 
vietos,

punktus isztrau-

*** Asz su
prantu, kad be paszaukimo li- 
kais kunigu ir sziandien kuni
gyste ant tiek toleruoji, ant 
kiek toji kunigyste gelbsti pel
nyti duonos kąsni... Isz pra
leistu valandų Tamstos klebo
nijoje asz žinau, kad ir Ameri
kon Tamstai atvykus vidujinis 

nepasitaise. Man ir 
tasai petny- 
“steikas” ir

mostelėjimai ant 
apeigų ir... bažny- 

Man prisimena taipgi ir 
“se-

valgytas 
ranka

jausmas 
dabar prisimena 
ežioje 
tie 
pasniku,
ežios.
tie Tamstos prietikiai su 
ere'” Ona ir kita melvnake kai
po “giminaite.” Tuose santi- 
kiuose Tamsta turi mano pilna 
simpatija ir asz vien tik ap
gailestavimu tegaliu iszreiksz- 
ti, kad aplinkybes 
tokia padėti invare... 
nai tikiu, kad T.__
szimta sykiu laimingesnių jau- 
eziusies, jei butam galėjos pa
sirinkti saVo jausmams atatin
kama profesija, 
lemta buvo 
gu tapti.
didesnes pakantos, įsztvermes, 
nusižeminimo ir jausmu iszsi- 
žadejimo,
mudviejų turejova. Jaunystėje 
asz nebuvau “dievotesnis” už 
Tamsta, vienok nebūdamas 
prievarta padarytas kunigu 
asz ir sziandien esu tuo paežiu 
kataliku, ir sziandien nekovo
ju su katalikystes ir religijos 
pamatais, 
kiszkomis 
kaip kad Tamsta sziandiena 

Jeigu taip, tai nusi- 
kaluieri

giminaite.

Tamsta in 
Asz pil- 

Famsta. bu turn

Ne Tamstai 
pavyzdingu kunL 

Tame luome reikia

negu bile vienas

“dievotesnis 
vienok

būtent su katali-
organizacijomis,

darai.
imk dvasiszkio kalnieri, ir 
kartu su liberalais stok in at
vira priesz katalikus kova, tai 
nors žinosime 
reikalą.
gerbiama nei 
kos doros 1
Gi jeigu nori pasilikti kunigu, 
ir musu kataliku vadu ir mo
kytoju, apsivalyk pirmiausiai 
savo burna, pasiteisink mums 
vieszai daromas, melagystes, 
mes tuomet Tamstos klausysi
me. Bet griovimo darbe Tams
tos netoleruosime.

Tiek tam karte. Jei bus rei
kalas, ir dar galėsiu prabilti.

Buvęs Draugas

< * *

sų kuo turime 
Veidmainyste nėra 

pas tikejimisž- 
nustojusias srioves. a ■ L fe • fe . • •

VINCAS.

WITH MKVIIU tosmokejlmo pinigo ligoni**
- — ma - ..*■ m IO<k

KUTU Knygolo DraugyfUm dol 
KaaiorUus nog oudotu pinigu ant 
■wilrinklintt - -'-*1 too.

W. D. B0CZKAUBKA8-C0.,
. 1USAN0Y CITY. PA.v .

KaaterUus nog sudėtu pinigu ant

grandinejo ir ,<apsiverkdavo, 
apszluoste rankove akis ir ge
re toliaus. — Atkerszinimo jau 
nejautė ąovo STsįMiję) bot sav- 

jam,
jojo nedora pasielgimą prie-

— Kad, mapp 1 * vėl nei i m tu 
už toki pnsielgiiĮmi) argi asz

žino

szais vaika.

baisęį, i&zmetinejo

su misi-užklausė Kasparas 
szypsojimu.

— Jeigu gyvas? — ir tai su 
tokiu juokti kalbi, 
daugiau J’upintausi nelekiąs
savo kudykio isz, mano prie- 
žastie.4? r- atkirto piktai lįtti-

idant da

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
V* r *
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visur jeszkojo ir 
apie dingusi 
kaip akmuo vandenije.

Stiklis turėjo saliuna, pilvą 
atsikiszusi kaip statine, buvo 
“gud boj” terp tuju ir del tu, 
ka gerdavo, su szeimyna apsi- 
ejdavo kaip tironas, 
laike už novalninke o vaikus 
kaip szunis, kuriu turėjo pen
ketą. Stiklis ne mokėjo raszyt 
ne skaityt, bet iszmoko meka
niszkai pa s i raszyt kur reike- 

“mekaniszkai,” nes 
kas. pertraukdavo 

laiko tos operacijoj, tai pusiau 
pravardes nustodavo ir ne
galėjo dabaigt savo paraszo, ir 
turėdavo isz naujo pradėti ra
szyti pravarde.

Ne karta kalbėdavo szeimy
liai ir draugams, jog nereiko 
būti mokytu idant pasilikti 
turtingu ir turėti giluki. Isz

jo. Sakau 
jeigu jam

dingo

pa ež ia

mekaniszkai

mokytu
ir turėti

tos priežasties nemylėjo moks
lo. Vyriausius vaikus naudojo 
prie sunkiausiu darbu ir pa- 
sintinimn.
isz žmonių kada 
traukdavo,”
to dideli gabuma.

Vyriausia vaika buvo bai- 
kada da žino jo, 

in

Mokėjo

nes

isznaudot 
sau “užsi
turėjo prie

sei suplakęs, 
lankydavosi in Vycziu 

“iszfcukinet ožiu
kus” kaip jau pranesze apie 
tai vienas isz jojo kostume- 

Geriau rup... ejki par
ent uly- 

o ne kaip praleist laika 
terp tuju bieziu.” 
musze ir sukruvino vaika.

Vaikas apsiverke graudžei 
ir daugiau ne ėjo in Vycziu 
kambarius, nes nenorėjo gauti 
daugiau sunkiu kumszcziu te- 

Atojus vakacijos, vaikas 
turėjo daugiau laiko apmaus
tyti ka su savim daryti. Pri
kalbino savo kelis draugus ir 
visi drauge nutarė “iszrunyt 
ant freitu” 

gud ta ims.

jog 
kamba rius

riu. — “
d a v i n e t 1 a i k ra szcz iu s 
ežiu

ti* už tai su-

vo.

uz toki pasieigMiui, 
buvau atsakaiieziu;^tevu tam 
vaikui? Gal dabar jr uteles 
kur griaužė \ arba sėdi kalėji- 
mej — murinėjo Stiklius sau 
po nosia. , >

velh pripildavo stiklą 
idant apmalėzvt kirihelia. ’ ’ 

III.
Stiklius buvo pirkias kokius 

ten aliejinius pajus ar 
nuo fain agento, 
leis draugais, 
galėjo dažinoti apie taisės sze
ras ir aliejaus kompanije, nu
tarė iszsiunsti du delegatus in 
Tekaus isztyrineti teisingumą 

aliejines
Ant susirinkimo (kuris atsi
buvo karezemoje) iszrinkta du 
delegatus kuriems duota ant 
keliones ir ketino važiuoti ant 

buvo 
Stiklius ir jojo draugas Kaspa
ras.

Karsztis buvo didelis. Musu 
delegatai kvėpavo kaip kalvio 

1 pilvelius turėjo 
(po 54 colius aplin

kui), o cze tik da puse keliones 
atbuvo.

— Zinai ka Kasparai

icahezi
Gal dabar ji utele

Ir
it kirifiolia.

szeras
Jisai su ke- 

kurie nieko ne-

tosios kompanijos.

rytojaus. —* Delegatais

dumples, nes 
nemažus

klaitis. '
— Ej kumuti, asz ten nieko 

pikto neturėjau ant mislios. 
Map tik nurodė, jog tavo vai
kas jau tiiri būti vyru! — ajsz- 
kino Kasparas. -

Užsimąstė 
ant galo tarė:

Ugi jau turės 21 motus!
— E, ka ten kalbėt, ar 

važiuosim ant Vyzciu atletisz- 
ku galėjimu ar ne?

— Važiuokime, 
teip uŽsispynd. Nuvažiavo.

Daug žmonių radosi parke 
kur Vycziai ketino perstatinėt 
savų galėjimus. Paredkas buvo 
visame. Stiklaicziui ir Kaspa
rui patiko tasai susirinkimas. 
Terp kitu jaunikaiezin kurie 
atsižiurejo savo miklumu, ra
dosi vienas, ant kurio visi žmo
nes turėjo ntyda, kuris pralen
kė visus savo prieszus bėgimo. 
Laimėjo pasekmingai, 
draugai nosze 
aplinkui parka idant žmonis 
jam prisižinrinetii. Dabar pra
imti nėjo pro ta ja vieta kur sė
dėjo

fefe — >!■■ >■

'-M1Mr 'whm!
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giliai Stiklaitis

kad jau

O JOJO 
ji ant peeziu

Kasparu,

I * 

.... —■.. •
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Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaivlymo tai pribuvę 
— —ka kreipkitės in alsakancziausia

(1EO. J. BARTASZIUS ALENTL’RA, 
______ 1 gerai žinoma.

Iszmainoine ir siuncziaine pinigus in
; pasitinkame keleivius New Yorke 

»; bagažus 
padarome pas- 

Reikalaukite

in New Yorl

kuri yra visietns Lietuviams

77; ••***

visa pasauli
pagal dienos kursą;
ant stoeziu ir suteikame nakvine .savo iiotelijc
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo;
porins ir kitus reikalingus
kainu ant laivakorcziū ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS, ,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Ofisus valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo lO.ryle ikĮ 3 popiet.

j

kurie juoksis iš tavo sielvarto !
O nelaimų! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Effies
pleiskanų mirtinųjj priešą.

dokumentus.
{

> I ir* t vi»
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IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Grclcziauslas Vlsa-vandonlnis Keliai. 
Ekskiirsl.įoN su palydovu su kOnekcija 
Southamptope in Danzlga, Piliava, 
Klaipeda ir Llbava ant vieno isz grel- 
czlausiu isz trijų laivu kurio Iszplauke 
isz New Yorka kožnn Ltarninka.
Visi Uczios klases pasnžierlai kabinete.

MAUHETANIA AQU1TANIA 
BERENGARIA

Telpgi per Llverpoola ir Glasgow 
CARMANIA . 14 Septemberio 
COLUMBIA . 16 Septemberio 
ALGERIA . 23 Septemberio

Apio laivakorte Ir Informacijas tai 
kreipkitės was savo vietini agenta.

,* > Stiklaitis su Kasparu, 
ant Kart Stiklaitis suszuko:

— Del Dievo! — ir pridėjo 
ranka prie 
dies, 
lis skaudėjimas, o 
priszoko prie jojo manydamas 
kad apalpo. Bet Stiklaitis vie
toje apalpti, paszoko kaip in- 
giltas per bitia, su alkūnėms 
pradėjo spaustis per žmonis ir 
nepaliovė, pakol nesirado pul
ke Vycziu. Stojo prieszais jau- 

narsuna szaukdamas:
- Tai tu czion, tu pabėgė

li! — Ir pas i remia s in szonus 
su užganadinimu ant 

jauno žmogaus.
Jaunas žmogus dirstelėjo 

ant senio. Nutirpo. Apsidairė 
in Visas szalis, rodos jeszkojo 
vietos kur gori aušo butu bėgt. 
Bet tuo apsimaiszino užklaus
damas:

— Ko ežią teveli pribuvai?
— Franuk... mano kūdiki! 

—■ drebaneziu balsu paszauke 
Stiklaitis su aszaromis, isz- 
skesdąmas placzei rankas ej- 
damas prie sūnaus (buvo tai 
isztikruju dingusis sunns Stik- 
laiczio). — Griszkie mielas 
sūneli pas mus, pas motinai

Kas tokis sujudo szirdije 
jaunikaiezio. Ilgai laikėsi gle- 
bije tėvas su sūnum, o vakare 
apsakė hotelije visus savo at
sitikimus nuo apleidimo tėvo 
pastoges. Stiklaitis užprasze 
draugus Frano ir lyg vėlybai 
nakezei visi drauge džiaugėsi.

Kada jau ketino skirtis vie
nas isz senesniu Vycziu svei
kindamasis su Stiklaicziu pa
sakė: “Tėvuli, 
szarkos isz Vyczio! 

# *

' Szis apraszymas 
atsitikimu, nes man ji apsakė 
pats Franas, kuris dabar yra 
Lietuvos Vycziu Organizacijoj 
virszininku. Sutikau ji laike 
savo vakacijos,, o buvo tai jau
nikaitis iszmintingas, gerai 
iszlavintas moksle ir geras kal
bėtojas.

plakanczios szir- 
rodos kad ji apome dide- 

Kasparas

— Amai Ka Kasparai, su
stosime Czikage. — Tonais at
vesime ir gausime gero 
po ant atvesimo. ” 
trauksime isz rvto in tolimes
niu kelione! — Ka sakai?

— Asz tam nesiprieszinu 
ir su džiaugsmu apleisczia tru
ki kuriamo karszta kaip pe- 
czinje, atsake Kasparas szluos- 
tydamas plikiu.

Kaip nutarė teip ir padare. 
—Sustojo Czikage. Sudeja sa
vo krepsziiis hotel i je, nuėjo pa- 
sivaikszcziot po miestą. Jau 
asztunta saliuna buvo atlankė 
ir visur buvo mate didelius 
apgarsinimus ant langu kurie 
skelbe apie “ 
vimji Lietuviszku Vycziu ir 
kontesta atletiszkam lavini
mui” 
bėjo in Stiklių:

— Ar ne butu gerai St i Im
liau atlankyi tuokius Vycziu 
sportus? Ka sakai? Važiuokim 
in parka.

Stiklini akysia pasirodė asz- 
aros, atsimyne kaip suplakė 
nemielaszirdingai yaika už tai 
kad lankėsi in 
rius. 
szirdi.

“szto-
Isz tonais

Dideli su važia-

Kasparas staiga i prakal

nutarė 
in svietą ir turėti

“gud ta ims.” Na ir dingo vie
na diena be jokios žinios.

II.
Stiklius davė žinia palicijai, 

paniekinėjo paezia da dau
giau, iszkalbedamas vargszei, 
jog nemokėjo jojo auklėti, duo
dama už daug jam liuosybes, 
bet kurios vaikas isztikruju 
mažai turėjo. Po keliu sayvai- 
cziu, 
Stikliaus danesze 
mate jojo vaika Detroite. Stik- 

vieno kostmnerio 
idant jam atraszytu ir paliep-1 paskui

Vycziu kamba- 
Liudnumas apėmė jojo 
— “ Del ko asz jam ne- 

pavėlinau in lenais lankytis?— 
Gal sziadien butu namie, o ne 

svietą, 9 gal 
Gal pasiliko

9 galtrankytus! po 
kalėjime sėdi.
paskutiniu bomu be tevjszkos

Kasparas nepatraukė 
sznabždedamas 

Kas tau, ar užsi-

na

žiurėjo

žmogus

kokis tai pažinstamas 
jam, buk

liūs prasze

a resztavoti,tu vaika aresztavoti, o jisai 
(Stiklius) užmokės visus kasz- 
tus ir kad vaika pristatytu ad- 
gal namo nes “szunenuki” 
ri atiduot iii narna pataisos.

Kaip tas atsitiko, niekas ne
žino, bet vaikas kokiu tai ne
žinomu budu suuodė ka tėvas 
nori daryt laikėsi ant sargy
bos, o kada Stikliaus prietelis 
turėjo jiji rankosia, tai vaikas 
iszsisuko ir paliko tik surdota 
jojo rankosia, ir vaikas dingo 
kaip kamparas. ' •

Stiklius aplaikes tokia žinia 
vela inpuole in paszeluma, ba
dai net sumusze kelis stiklus 
ant baro, pats^gere ir fupdino 
tiems,- kurie aut “bobos’’ ir 

4 szyncsnukio ’ L iszkalbinejo, 
: .Metelei bogo, -7-. Isz Stiklib « fe . fe . • <fe fe

no-

apglobas, — tėvas sau maustė 
pakol ji 
už rankoves 
jam in ausi: ‘ ‘ 
traukei nuo keliu stikleliu?

Pabudo ; isz savo miego. — 
“Nieko Kaspareli, vot teip sau 
užsimislinau apie namiszkius.”

— Tai tau beibokas, vos 
iszvažiavo isz namu, o jau liūdi 

į žiursteli, — paszauke 
nusijuokęs Kasparas.

Norejio atkirst Kaspari^už 
toki iszsitarima, bet pamis imo 
sau, geriau kentėsiu už savo 
prasižengimą, kad iszgujo

kentėsiu už 
kad

ivaika isz mimu.
Ne tai broliukai, tiktai 

man atsiminė, jog szešzi metai 
jau praėjo kaip nieko negirdė
jau apie savo vaika. Matai, ar 
nori ar ne, turi primyt apie 
vargsza, kinis nežino kur Sža- 
dien . trankosi 
kampus!

— E, ka apie tai rūpintis, 
isz važiavome pamatyti

po svetimus

i
I

nepadarysi

*

v ra tikru

iszmintingas,

Suvilginkitc Kullles savo gal
vos odų kasdien per kokių 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rattles nuolatos ir po to, ir 
tuo laidu užlaikykite savo gal
vos odų švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiokose, arba prisiųa-
• .. .. . . • * . . ..kito 75c. tiesiai į laboratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.
TEMYKIT LIETUVIAI

Skausmus ir gčlimus nutildo

4a
PAIN-EXPELLER

Valzb&ienklU uireg. S. V. Pat. Ofiaa.

PRAUQAS REIKALE

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai. 

Orbita II Sept, lt October. 29 Nov. 
Ordniia Kt Sept. 21 October. 20 Dec. 
Oropesa 30 .Septcinberio, 4 Novem.

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg. 

Visos atskirios kajutos. Nčra 
extra mokesczlu.

ROYAL STEAM’ MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

SANDERSON & SON Inc. Agents

V

2tt BROADWAY. NEW YORK. 
Chirage: 117 W. Washington St. 

Ar pas vietini laivakorczlu agenta.

I

piktumo jokios daudos ne bu
vo,

..

; Vaikas dingo.

palicijo nesurado kpabbgo-

Štiklius sn
I ! .

laiku apsimaiszino
t . « ’*

i r.,atsalo
uno .piktumo, nieko, nepągial- 
. _ , _ (_ / ... ’ , °
kas . buvo labai € lankei, susi-.

f

» fe. fe ■ -7 . <1 H ‘ w

bėjo.;. Kada VŽsU^flukd^vo,

juk . ( .
truputi svieto priesz smert, o 
ne graudenti s,
ras klepodamaž pėti Stiklai-

Vėlintai! puma

— tkne Kaspa-

I 

1

Nori patikrinimo.

%

eziiii/
I Vėl in tu u pamatyti
dingusi.vaika, ne^ kaip visas 

’ J ’ 1 r — iitsiduso
Jap nieko V* 1_ .

rtik 

iadien

h ■'

savo

svieto linksmybes!—
sunkei Stiklaitis.
jam nesakycziau iWtavolintau

į

prigulėti prie 
sugryžtą

tut^t

1

Ji—“Jonuk, ar tu mane my
li?’?,

Jis-~GTaip, brangioji.J’
Ji—
Jis—“ Taip.
Ji—“

rinti?M
Jis—“Galiu.

>>

‘Ar tik mane viena?
ii

Ar gali man ta palik*
i

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkoytes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtiiiu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkejėz Turėdami 
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite.

kompanijų

*
JOSEPH G. BOGDEN,

4 S. Main St. Du Bois, Pa.

EKSKURSIJA kas SUBATA
In Kauna .. $106.60
In Liepoju .. $107.00 

(WAR TAX |5.00)
Pinigu Siuntimas m Lietuva

Amerikos Dolereis Ir Auksinais. 
ŽEMIAUSIU DIENOS KURSU

Pinigus Lietuvoje gauna arczlauslame 
pas z to 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 SKAUDEffIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko \vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
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.

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.

.------- - -■ . k »'■ ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------- :-----------------------------

VYRU Daktarrtfl KOIJER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras
I ICOQ Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 32

I 
bj

į

•s

metu» invatrlas Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodinitna kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežejlmus, ligas tinimo, invairias ligas pa- 
oinanezias nuo neezystunio kraujo. Atsiszaukite ypatisz- 

S kai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusiszkal 
A ir Lenkiszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakkre’ 
3 Nedeliomis 9 Iki 2 popiet.

fcUHL KOLER w ; 638 1’ENNAVE^ • PITTSBURGH, PA.

ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakkre
i 
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Velnias ir Žmogus fHI
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t
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e*TS
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SAULE f
I

ii

Buvo rudens laikas, 
kas ir mano jaunesni broliai 
kasė bulves. Bulves taip bied- 
nos, suskurusios, kati nėra ka 
ne kasinei. Bet ka darysi, turi 
kast ir jeszkot žiemai maisto, 
nors pats trosas daugiau apsi
ėjo negu naudos...
vasarai esant visos bulves pri
gėrė, supuvo, kad 
darni kasė...

Mama susirengė

Tėvu- kitas.
Na, dėduk, pasakyk ko-

4

I

i

I 
• • » «

Lytingai

visi dejUo-

pietus, su
sipilate in puopns barszezius, 
susiriszo in ryszuli duonos, ir 

spirguti me- 
Na, ir neszam

kia...
— Na, tai klausykite: Gy

veno velnias ir žmogus. Viena 
karta, gilioj senovėj buvo taip 
biednas, muzikantas, kad lan
kiai ir nevalgęs gyvendavo. 
Nors jis stengdavosi, dirbda
vo, taupydavo, bet kai bied
nas, taip biednas.

Po keliu metu 
tas muzikantas

aps įgyveno 
negyvenamoj
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žmones 
knisa lyg

Stubelkoj. Apie ta stubelka 
buvo pustynes lauku; plynes, 

kad ton 
senesni žmonos sakydavo, jog 

veda. Bet
apyvidiai jam 

ant smuikos, 
baladojo kas

nieko nesakęs, nieko

balos, kerpleszynai,
visiems po maža 
siszko insidejo. 
bulviu kasikams pietus.

Iszejome in laukus: 
susirietė, susilenki*,
kurmiai žeme... Asz pamaeziau 
saviszkius — tekinas, 
kniopstomis mipyszkejau pas 
juos. Prisiartinant 
isz už pecziu, 
akiu, o 
ežia?”
girdimai.

— Tai tu ežia mane gaz- 
dinsi — prabilo atsigrižes te- 

asz tave

pa

prie tėvo, 
suėmiau jam už 
klausia:

Tyliu ir juokiuosi ne
Jis “Kas

ežia

dabar

velniai vaikus tik 
vakare

begriežiant
vienam

, pa' in duris. Muzi-
kantas 
nemanydamas, 
szo duris.

vukas — Na, 
pa barzduosiu.

Kaip pradės smakru per 
mano veidą braukyt, lyg gele
žiniu szepeeziu szukuot! Isz 
sykio dar juokiausi, bet toliau 
aza tikiuosi
Mama atėjus mano atome, bet 
aszaros vis man isz akiu riedė
jo, nors visi isz manos pilvus 
susiėmė juokėsi. Bet 
laikiau.

Visi

smakru

mama pagalbom

nesusi-

antsusėdo ant grabes 
kranto ir persižegnojo valgė, o 
asz toliau nuo 
dės, pykau ant ju.

Bet jie valgė gana skaniai. 
Tėvo žili plaukai ir ant plikos 
kaktos sudraikyti, surazgyti, 
lyg butu niekuomet nesuszu- 
kuoti. Broliai veidais parau
dusiais, smarkiai už vienas ki
to skubino ir srebi* barszezius.

savųjų atsise-

czedydamas, 
srėbė barsz- 

vis pykau, nuo-

palengva

Motina galva linguodama ku
tai galvojo. Tėvas iszleto, lyg» 
kam 
kramtė duona ir
ežius. O asz 
szaliai stoveilamas.

.Jau vienu ir kitu kartu bu
vau be iszsi žiojės, 
nvsis brolis 
na, jau iszsižiosi.
sieziaupiau. Mano krutinę isz 
pykezio degte dege. Bet ka tu 
jiems padarysi; jie dideli, o 
asz dar gaidžio kelnese vyras 
buvau.

Visi pavalgė. Tėvas kimszo- 
si pypki ir szypsodamasis isz- 
palengvo pradėjo pasakot apie 
biedniokus, ju laimes ir nelai
mes.

Matydamas, jog 
atvdos 
dūdas, 
vas pradėjo

Velnias ir Žmogus, 
s asz “ 
labai nustebau, nes

4 »

i

bet 
sudraudė:

1 I

vvres- 
“Na, 

Ir vėl su-

m mane 
užtempiau 

Man beduduojant, te
pasuka

nekreipia,

regst
4 f

Volnias* ir

nuo žemes

Žmogus“
asz velnio už vis labiausia bi
jojau; tėvui suminėjus velnią, 
asz tuojaus prie savųjų grei
tai prislinkau ir klausiau kas 
ežia bus.

Brolis paszokes
ir ranka moskuodamas susl- 
szauke daugiau aplinkiniu. 
Szaukdarnas visiems apreisz- 
ke, jg tėvukas pasakęs pasaka.

Aplinkiniai žinodami, jog 
Armeniszkiuose ir yra geriau
sia pasakorius, 
trydas, visi, lyg žąsis.

tai senis Men- 
, .vienas 

kita pasikvietė, susirinko pas 
mano tėvuką.

II.
Susirinko didelis buris žmo- 

Asz prisispaudžiau prie 
mamos, o atėjusieji susėdo ap
link mano tęva.

— Na, — pradėjo tėvukas 
— dabar kaip tik sziuos me
tus reikėjo mums žinot, kur 
bulves pasodint. Bet juk mes 
ne tas žmogus, kuris su velnio 
pagelba viską žinojo.

— Tai pasaka? — paklau- 
pe vienas.

— Inžanga in pasaka.
— Nepertrauk — pertarė

niu.

nuėjo >r atki- 
Insivede grinezion 

nepažinstama ir pradėjo su 
juom kalbėtis:

— Sak y k, 
vaikszezioji tokioj tamsumoj?

— Vietos jeszkau.
— Vietos?
- Taip, 

lėtai priimt pas 
na! v

pradėjo

prieteliau, kur

Ar tamista nega- 
save už ber-

— Už. berną ?...
—K Taip, tamista.
—Buk tamista protingas

— tesi* muzikantas kalba to- 
Pats maisto neturiu, ir 

už berną, tai asz 
Tiirbut tamista isz

liau.
tamista imt
nežinau... T
manos tyeziojiesi, o ne kitaip!

— Visai ne.
— Kaip tai ne?

isz
T

past t vežiojimas
žmogaus.

— Bet sakau, kad ne!
M uzikantas

pamate, kad sveczio,

Pa i tikrai 
biedno

nusigando
per juo

dus, garbiniuotus plaukus, ma
tosi menki, 
ragucziai. 
ome taip
plaukai pasistojo, 
bete drebėjo.
padėtyje

ir

menki, 
Muzikanto 

smarkiai 
o 

Bet 
atsidūrė, 

bėgt, m* rėkt...
mislines, ir truputi sąmone at
gavės, pradėjo kalbėt.

— Jeigu jau tamista taip 
užsispyriai pas mane tarnaut, 
tai darvsim sutarimą.
kokiomis iszlygomis 
pas mano!

— Kokiomis
Mano iszlygos tokios: 
rvsiu tave
ties tapsi tu mano nuosavybe.

— Gerai. Bet asz tau duo
siu savas iszlygas: Iszark, isz- 
akek szitas pustynes ir užso- 
dyk jas bulvėmis.

— Bot palauk
— Asz iszarsiu

susirieto 
1 szi rd i s 
szokinet, 

kojos dre- 
jis tokioj 

kad ne 
Pamisimo, pa-

Sakyk 
tarnausi

iszlygomis ?
Pada-

bagotu ir po m i r-

— perk i r-
to ‘‘sveczias’’
ir užsodysiu tukstanezius pus
tymu mai’gu žemes, bet derlius 
bus per puse. *

— Taip.
Po keliu dienu visos tos ba

los iszdžiuvd ir velnias viena 
nakezia iszare, kita nakezia už
sodino bulves. Kuomet sveti
mieji pamate balose susodytas 
bulves, juokėsi, kvatojo ir sa
ke, kad muzikantas 
bernu sukVnilioję.

O vienok1 bebuvo taip. Vasa
ra tacziau*buvo labai karszta 
ir sausa, kad net visur iszdžiu- 
vo laukai. O tose balose, kaip 
tik ir buvo tinkama bulvėms 
žeme. Aplinkiniai numanė, kad 
muzikantas su ne paprastu 
bernu gyvena. Kad ju bulves, 
tai biski bulves! Buinumas, 
naszumas neiszpasakytas!

Muzikantas galvoja,
ežia ajigayu^ ta berija, nes isz 
karto padare sutarti, kad ims 
bulves per puse. Jis suko gal- 

prisigriebus berną. 
Bet viena karta sugalvojo pa
kviest pasidalyt dar ant lauko 
esancziąjJbtflves. Kaip sugal
vojo, tiŲp-il^Tpailare: Pasikvie
tė j5rie stalo, pasisodino ir pa-

šu savo

kaip

•va, kaip

jo, tiŲp-df^padare:

klausia:
— Sakyk, kaip mudu daly

simos! szios vasaros laimikiu?
— Kaifi? Nugi ve kaip: nu

dirbsimų, o paskui susaikuosį-

Mieste Ohajuje,
J) i d c Ii o j o a |) i ga r d o j e, 

Baisoi apszviosti vaikinai, 
Teip kaip l>o proto pusgAlvei, 

■ Kada merginos savo kotelius 
pasideda,

| Tai iii rankoves plytas sudeda. 
O ka daryt, kad sveika "pro 

ta turėtu,
Tai tokiu triksu nedarytu 

Geriau padarytu,

I
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n
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Nebūk netikineziu 
bet tikineziu.

ll

ATMINTIS DEL “BUFFALO BILL.
Denver kalno 
(pulkauninko

>I

Valstis Denver pastate puiku nameli ant
“ Buffalo Bill

Cody) kuris daug prisidėjo prie atidarymo szalies Westu ka
da tai imigrantai pradėjo keliaut in Kalifornia.

1 I
... I dalgiais

ir turėsim ’
1 
I

I

ant atminties garsingo žvalgo

mo ir pasidalysime.
— Bet, kad kiti su 

pjauna, tai 
))jaut ?

—■ Gerai,
atsake

— Bet man tnri pl ikiau- ; 
svt kas ant žemes

— Su mielu noru
Žeimyje

\ 
I

— Sakau, kad tali 
—suriko muzikanto bernas.

Po viso susitarimo isz nak
ties tapo visu bulvių virksz-d 
ežios nupjautos, \ imi stygsojoj 
stagarai, o kita 
gins tapo sukraut

Muzikantas tik 
rankas sau tryne 
mo, kad pasiseko 
gaut.

I ž kiek laiko 
daro spragilu. J 
javu no szniukszt,

mudu

galėsim pjaut 
muzikantas.

Bet man

() kas 
klauso l

tai

pavirsziaus. I 
sutinku. I 

man pri ;

szakn vs j

mi kt i in ku-'
os. i

(
» • • IIžiailgesį ir; 

isz džiaugs- j 
‘berną’' ap-

Į 
bernas“ pa-l 

Kūle, kūle, bet . 
nepasirodo. 

Neprisikules isz bulvių virksz- 
eziu javu, maitinosi visa žiema 
vi rkszeziomis. 
susikvietęs 
se galybes 
pardavė ir 
dalijo ir taip 
jo.

Sulaukus 
užsimano 

Nors muzikantas

4 k 1 * pa-

O muzikantas 
kaimynus prisika- 

bulvim Pats valgė, 
dvkai kaimvnams 

visu nesunaudo-

kito

1 1

*

TARADAIKA.
. I , , ,

Ihdesniuose miestuose
yra Lietuviu, 
žvdai be bernu

k u r

Aeapsiejna
Ypatingai žydai biznieriai, 
l>(‘l ju.ju Lietuvis 

tai t inka gerai.
Tokie berniokai ir vage, pas 

žydą nesza, 
gerymo lasza.

F11

J

Kad karsztas plytas sau in
kelnes sukisztn.

O a blankai, 
() pasiutėliai!

Vidurije Amoriko, 
Tai da nieko, 

Terp žmonių visu, 
Yra da ir geru.

Bet kada nuvažiuoji in vestus, 
Tai iszrodo aut puslaukiniu 

l’mi visokiu pamatysi, 
Ir viso datirsi.

Isztikruju juokingai iszrodo 
Kaip musu

rp

broliukui 
redo.

1

pusi-

Ant. veido kaip žioplys, 
Ant prot

Skatiko kiszonije nepalaiko,
Rodos kad

o didelis kva i Iv s

.H

t raukt,

ejnikio pratraukt.

meszlungis. 
t rauko,

Kad in karezema
Kelis kauszus iszriaukt, 

A r ant
Tada ir kulokus panaudoja, 

Vieni kitiems terbia iszma- 
lavoja 

melinai,
1

už berną

J uodai,
O ir kruvinai

O kaip Susirupeziuoje 
Pas vaitu vežioję, 

lu prova pasiduoda, 
Ir ka naudoje?

J

Žmogaus protas visko neisz- 
tiria.

K, I’rotas, reikalaudama^ 
dažnai

kitu 
naudojasi 
visai j u 

nes, arba negal 
arba netur

pagalbos,
daiktais gatavais, 
nėtyl’i nedarnas, 
isztirti, 
laiko.

Imkime ta pati
Davome kokiam nors 

reikalui

I

reikalo ir

1a pavyzdi, 
žmogui 
ga prie 

.1 nonos kepimo ir pamokinome,
visko, kas tik
(
kaip reikia duona kepti. Ka gi 
pasak ytuine 
kalbėt u:
juk turiu.protą!

apie ji, jeigu taip 
“Palaukite!

Reikia 
paežiam isztirti, kas lai yra tie 
miltai, isz kur jie atsirado, kas 
juos male... kas (ai yra mal
kos, peezius ir taip toliau”. 
Jeigu toks žmogus 

gni

peezius ir

a sz 
pirma

Geriausi 
Cigaretai

Nors tikinu* 
bet

.1

1
y!'

ii IIII
i'n 

"ii

— - ------------ !'■*»
Žmogus tiki kad ir nesuprazda- 

mas. <
k items iszrnin-

dažnai priv<*rsti 
esame tikėti kad ir nesupras
dami. Kūdikis, sakysiim*, tiki 
motinai, jog negalima svetimo 
daikto imti, nors ir nesupraz- 
dmnas, delko negalima. Ir žmo
gus suaugės lame viską supran
ta in ka tiki Bern* visi supran- 

kas tai yra žaibas arba 
o kuris isz musu 
Bene visi supran- 

* maszina 
geležinkeliu varo: neveža jos 
nei arklys, nei kitoks gyvulys, 
o jis sau bėga ir kaip da grei
tai! Argi iszmintingu pavadin
tume ta žmogų, kuris nenorėtu 
maszina važiuoti tik dėlto, jog 
nesupranta, kas ja varo? Daug 
yra dalyku, kuriuos ne visi su
pranta, bet kuriais visi naudo
jasi. Ar gi visi suprantame 
delko, prikiszus ugni, medis 
tik dega, o parakas sprogsta? 
O kuris tam netiki ir paraku 
nesinaudoja?

Toliaus bus.

K u< I i k i
turėtu di- 
gy venl u, 

isztirtu viską 
ežia

deli protą ir ii 
gale pats

ir duonos pasikept u. Bet ir 
da ne galas. .Pasik'efms duonos, 
norėtu ja valgyti — ir vėl turė
tu pats isztirti: delko jis valgo, 
kaip iiųkiek tur valgyt. Žodžiu 
sakant, jeigu, protas viską pats 
norėtu isztirti, niekad galo ne- 

*s mokv- 
al isztir-

ga 111
lį

tame, 
griausmas, 
mn netiki.’

tanu*,

f r

kokia gaivia 
varo:

i,

Net ir žmoni
»<r 
K

tai ka' jau ir kalbėti apie 
žmones mažai mokytus, arba 
ir visai nemok vtus. Žmones 

1 1 *

mpkyti isztiria viena, kita daik 
ta.J)(‘t ir ežia visko savo protu 

; yra 
jog Uuna kraujas mai- 

isztiria 
mai- 

jie iszaiszkina,

prieit u.
cziansi pūtis visko n<

' jau ir
mažai mokytu 

nemok vtus.

(i:

negal pasiekti. Žinomas 
daiktu
tina. Žmones mokyti

t

Po keliolika doleriu paleidže, kokih badu kraujas kuna
Mat, neapsileidže.

t) oze volei, kad ne užmokėtu 
Tai szaltoje kozoje sėdėtu.

Daugiaaše ezion yra tamsunu. 
Ir griūti kaip bizūnu.

Yra kaip kur ir keli skaity
toju, 

suvis su savo tautie- 
ezeis neužsidėtu 

gerai vidindami, kal
bina, kad užriraszytn 

Shulb,
Bet ar nori skaityti girtuok

lis ir kiaule?
Nekurie save laiko už socia

listus,
Kiti už anarkistus,

O apie tai nieko nežino, 
Ne savo paėjimo.

SKAITYKITE MSAULEW

tina,
kokia galybe Jįepia tani krau
jui ežia auginti nagus, kitur

Protas

bet teguIr palieka už 
žydelis geriauses prietolis, 
Teip sako konia kožmis Lie

tuvos.
N(‘t ir sorutes apie toki tupi

nėjo,
Katras kas diena kendes at- 

neszineje.
Ne vienas valgyti ne turi 
Ba, uždarbi

Kad sorutes privjrlgydyt, 
Juju norus prisotyt, 

\rienas net savo terla krosije, 
Kad sorutom intikti.

Daug roiketu apie tai raszyti, 
Kad viską iszsakyti.

> i
už kendes ati-
Jjiot tin i, I

J

auginti nagus, 
skūra, mesa ir kauliu■: u i . , . s?

bet negal

Tiejei

fiejeim

< 4 ? y

mato, jog taip yra,
delko taip yra, delko 

tas kraujas nesuklysta ir delko 
nemaitina ten nagu, kur plau
kai, o plauku kur nagai ?

i.yztirti, J UOKAI.

IZI

t JT

Žmogaus protas tur kitiems 
tikėt.

Jeigu protas pats
pavasario 
sodyt ro- 

noi’ejo 
vis viena su-

4 bernas 
peš.
atsisakinet, bet 
tiko. Sutikus ant ropių sodini
mo, bernas parūpino sekios ii1 
pavasary j užsėjo visus laukus 
ropėmis. —Tolinus bus.

... . . 1Bet sziadien apie tai nustosiu 
Kitu kartu padainuosiu.

t # *

visko ne
gal is*ztirti, arba neturi reikalo 
ir laiko, tai ka gi jis daro, kad 
įaletu pažinti ta daugybe daik
tu, kuriuos ar sziaip ar taip vis 

pažinti! Protas 
Imkime pavyzdi.

Prieinu asz krvžkeli ir nežinau 
kuriuo keliu eiti. Randu ant 

vienas ke-

gi stengiasi 
tiki kitiems.

iiif
>;i

A,

4a

dėti ant pataisymo.
Mishawaka Woolen Manufacturing Company ) 

4GO Water St., Mishawaka, Ind.

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”

Kada Tamsta perki guminį autuvų, temyk kad butų 
Raudona Koulys dirbtuvės ženklas.

Jis stovi ant augščiausio laipsnio, kurį Tamsta gali 
nusipirkti.

Trįs skirtingi augščiai padaryti mainerio autuvo — Batas, 
Visi galima gaut balti, raudoni arba

Nešioji ilgiau— 
Jauti geriausiomis savo kojas

, j

BALLBAND
- I

Himincr ir Lopac. 
juodi, 

į

Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypa
tingai nešiojimui maineriams. Jie apsaugoja viršų bato, ir 
padaryti taip patvarus ir stiprus, jog, aštrus kampai, akmens 
arba anglies negali nei įpjaut nei įplcšt.
. Tamsta sutaupini pinįgus kada nešioji “Ball-Band” nes

1

keliu eiti, 
stulpo parasza, 
lias veda in ten 
Patikiu paraszui. 
susitinki^ žmogų 
mo klausiu, ar gerai einu, 
rai, gerai ” 
sis — ir asz da drąsiau žengiu 
apsirinktu keliu ir pareinu na
mo. Jeigu nobuezia patikėjos 
paraszui, ( buezia turėjos pats 
visus keturis

kad atradus, 
ant namu veda. Ar gi ne-

jo
»

ft

o kits in ten. 
Beeidamas 

ir del tikru- 
“Ge- 

atsako užklausta-

I
Na už ka balsuosimi Ka___ 4 C

szimet rinksim V’ 
Asz jau daugiau nebe

lies
____ 4 4

rinksiu. Viena syki rinkau, 
pavyko, to ir užtenka.”

—‘ ‘ Kada tai l>uvo ? ’ ’
—“Penki metai atgal, kuo-.

met apsirinkau sau paezia.”
ui:

’1

Ar tamstos vyras na

kelius iszvaiksz- 
kuris iszcziot

ju
vereziau tad patikėti, negu ka

A rba
jog in New

5

B 
■■J

'"i j
*

paežiam viską tyrinėti ? 
vėl žmones sako, 
Yorka tiek ir tiek myliu. Kuris 
gi tani'netikėtu? kuris gi imtu 
mustUj, ar sieksni ir pats mie- 
ruotu, kad isztyrūs, ar teisybe 
žmones kalba ?

Žmogus tiki iszmintingai.

Protas i* 
kitiems patiki,

dalyku

Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštus įemš ir Ve viskam.

daugelyje
, vienok ne vis-

___ 4 4

mie ? ’ ’
—“Ne, jis saliune.“
—“O kada jis pareis!”
—“Niekad. Ji visuomet gir

ta parnesza.

♦'"i
I

■I

■į.;

'IiH
imi IF

SU

rikedamas 
saves ap- 
tiems, ka

kitieniš,\ 
galiu, by t tiki tik 
rietus galima patikėt, ir tiki in 
ta,' in! ka galima tikėti. Klaus
damas kelio, žmogus nepatiki 
kūdikiui, bet ieŠ’zko žmogaus 
ne melagio ir žinanezio teisybe. 
Snukiai 
kiasi kaimo bobeh 
ežia tik apie “ 
ko nenuvokia^iczia 
Kiekvienas žmogus

nesiduoda

ta,' in! ka galima tikėti. Klaus-

sirgdamas, kas szau-
J

pimba”, bet nie- 
apie ligas?.

klausiusi 
tuomet rodos Įlaktaro, ir tai ne 
bdo kokio, bet iszmintingesnio 
daktaro. Jeigu žmones kalba, 
jog iri*RymaTiek ir tiek myliu, 
nepatikime / juk 
pliilszkeie 1/obai, 
žmonių, kinio ta toluma miera- 
vo, 1 
dėjo, arba tikrai nbrfc apie tai 
žino.

iszmanan-
- - ■> .

ft

kiekvienai 
bet ieszkome

y

Wl
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Biednas Abraomas.
vNumire pikta pati. Draugas 

ratui na jos vyra ir sako:
—Neverk, neliūdėk. Ji jau 

ant l\*liij Abraomo.“
—“Gaila may Abraomo, — 

atsako yerkdųnulš vyras, nes ji 
pNgos iszdraskys

A ’ ij,1 b'* "r uMp

ratui na jos vyra ir sako:

arba ^uo adoravusiuju gir-

| jam akis...
prie-pirmos

H

i S-
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SAULE

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORTUS 

IR BALSAMU0T0JA8

Žinios Vietines Isz Lietuviszku Kaimelio

'<1

Lekioja are opi an u kaip geriau- 9

RALTIJOSAMERIKOQ
LM LINIJA 9Bi'oadvay, Ne^z'York.NY LV

- TIESI 
KELIONE

KUMUTE.Rillton, Pa; — Y ra < cz/ion 
vienos kasyklos, bet visi dar
bininkai yra iszeja ant strniko, 
bet kompanija pargabena sko
bus prie darbo,
pripažyti unijos ir

— Da sziltos dieneles.
— Petnyezios ryta atsidaro 

. Publikines mokslainos.
Petnyczioj pripuola ka

talikių szvente “Užgįmimas 
' Sz. Marijos

szvente
o Nedelibj pri

puola Vardus Marijos.
— Vietinei lokalai iszsiun- 

delegatus in Wilkes- 
instrukcijoms idant 

I balsuotu prieszais priėmimą 
^rk^teUpOMNiNKAV\Ti"kr®'i^l vienmeczio kontrakto. Delega- 

kltes pas mane, nes asz gailu jumis tai spirsis 
įplglau geriam parduoti negu kiti.

E. Pine su Mahanoy City. Pa. I 
r ~ ~ ■ ■ "■! ■ ............. ..

5 Lietuvlsikas Graboriaa

>
r ....... I

Laidoja kunu« Numirėliu pagal Nau- 
■Mda.' Įptgl. preke. Telpgl prl- 
|wfom<M*lllU3 vlnokiems relka-

jausta 
atatO 
lama

’-t-
Parduodu visokiu* paminklu*, dldel- 

»lua ir mažius ui pigiausia preke, todėl |

L p Iglau goriam parduoti negu kiti.

K. RĖKLAITIS

I J

nenorėdama
kaip isz

viso pasirodo, tai unije dings, nuu> pn(į
žmonis gryžti jrnes žmonis pradeda 

prie darbo ir labai nerimauti.

4

A

n

a

l
I

4
i

s

te savo
Barre su

pusantrinio meto 
Konvencija prasi-

Laidoja Numirėlius pagal 
naujausia mada Ir mokslą. 

Turi pagelblninke motore.
Prieinamos prekes.

516 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, FA.

Doll Telepbonaa No. 149

Tyfrcafanala Lietuviuką 
B A H K A

* Didelė kaucija sudėta Valstl- 
.* joa Banko Departamento.

Ealu po priežiūra Valstijos, 
taip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje pegali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
mui. Siunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos

* kursą. 'Parduodu Lalvakor- 
. tęs kompanijų nustatytam*
kainoms. Paruplnp Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai Ir piglal7 Raszykite apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsaklma. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
001 W. Mahanoy Ave 

MAHANOY CITY,
’•t
PA.

W. TRAŠKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

URABOIUUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus' Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del laidotuvių Krlk- 

; aztlnlu, Veaellju, Pasivažinėjimo 
ir L t.

520 W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

Į JONAS M. CISARIKAS 
Fir* Insurance Agent

Apdraudžiu (Inszuriniu) Namus, 
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

l«4

i L M

315 W. Mahanoy Ave, Mahanoy City
i s aoaoaeoM m s M t sms ta M st Moots f* 

. ..... ........— y-

’Mokame antrč procentą ant sudėtu 
'pinigu. Procentą pridedant prie jus 
pinigu i Sausio ir 1* Liepos, nepai
sant ar atnaszat parodyt knygute 
ar no. Meo norim kad ir jus turė
tumėt. reikalą su musu banka, ne
paisant ar malas ar didelis.

Bankas adaraa nuo 9 ryte iki 3 
popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

CAPITAL STOCK 3125,000.00
Surplus Ir Profits >536,346.50

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prezident.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus

*1 I— ' 11 —■ -—..........

DR. JUOZAS /. AU8TRA
5 (Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
eje. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryto. 12 Ug 2 popiet, 6 lig 

.9 vakare. Bell Tel. 359-K.
118 E. Coal SU Shenandoah,

ISZRADEJAI! |
>" 1 ... . ' ■ J

Prisiuskite man savo bral-Į 
žiniiis iszradimo iszegzami-c 
nąvimni. Reikalaukite mano? 
iszradimu knygutes ” Pa ta 
rimai Iszradejama

Į O

”. kur į- 
duodama dykai. Raszy*'

ia
tietuviszkai savo adv/^* dįuj

MARTIN LABFjy^
Reg. Patent Att,y. 

jjeW( York.3 Park Row

kontrakto.
dėjo seredoj 2 vai..popiet. Yra 
-sakyta kad greieziaus neužsi
baigs konvencija kaip subgtoj 
o balsavimas delegatu kaslink 
užbaigimo straiko"' greieziaus 
nebus kaip petnyczioj.

i . 11
— Anrihtliena atlankė re- 

p^^etras Stebnlis su 
paczinlę isZyNanticoke, Pa. Ke-
dvsta

UH .J’ .lione atbuvo automobilium.

— Vipca'š’ Viliseviczius( ?) 
isz penkto va^dp likos pasta
tytas priesz burmistrą už ne- 

I padoru pasielgimą ir likos nu- 
1 vežtas iii forĮeca su automobi- 
j Hum už kuri litai pasivažineji- 

turejb*užmokėt 5 dol. Vin- 
sake burmistrui:

: vaif meik mi truciznos teik, 
1 bet burmistras netikėjo in tai

. t A • 1

i ma
1 cas 4 4 m a,j> >

i ižduodamas 
“szot up, j 
dvk!”

i trumpa Viroka 
go hom ir a.tsiszal-

Ponstva A. Kižeiy isz 
Filadelphios, pribuvo aūtbmo- 

jbihim pas savo tėvelius p. 
Zablackus panedelije. t?o trum
pam pasisvecziavimui sugryžo 

___________JS ‘y
ISZ SHENANDOAH, PA.

~ Wj|

Kada daktaras _,Lus- 
czinskas
lium artimoje Connertono, isz 
netyeziu trenke in penkių* me
tu mergaite Darata Byady ku
ria užmusze ant vietos ir sun
kei pažąido Danielu Francy 
kuris stengėsi ižgialbet mer
gaite. Daktaras stengėsi isz- 
sukti isz kelio idant mergaite 
nepa ta i ky t, bet mergaite susi- 

užbegdama prieszais

tėvelius p.

I daktarasAjrtJI I 
važiavo- ailfomobi-

maisze, 
automobiliu.

Francy mirė nuo sužeidimu 
utariiinko vakara ligonbutej'e.

— Terp lietuviszkos baž- 
nvezios boksztu likos iszkabin- ♦

i ta puiki amerikoniszka vėliava 
15x20 pėdu, kuria buvo matyt 
izs visu pusiu. f • 

’A•Į
— Kazunonptiekoje 

riausios gyduoles,
ge- 

o receptus 
sutaiso teisingai pagal dakta
ru prisakyma.

CHAS. S. PAIMLIU 
Kcal Estate Agent

—
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 

me* galUpę jumis taino patarnauti. 
RandavojOjine namus, koletav pjamo 

randas Ir teip toliaus. ’ .
238 W. Centre 8U Mahanoy C Ity, Po.

REIKALINGA AGEKiTU

Notary Public

MAR9ZKINUDIDELE MARSZKINU DU tBTUVJ* 
relkalauje agentu parduoti jie mat/.z- 

kinuii tiesog neszlotojams. . ' PF^los 
prekes. Sempolel dykai. Madson 'Milla 
KAS DroadwuV,’ New York.

FARMA ANT PARDA’ VIMO.
G8 akieriu, upelukas f eka pro 

_ i 
ir miszka apie 18 ak/ kita

• A . . F

namus per gamikla, / teip - gi

visa gera gyvenimo Žz apie' Par- 
gyvuleU . ar be gy- 

Labai gori 1/ udinkai su 
[į eroj vietoj 

ir utrit -‘ kariu.

s id u oda su 
vuliu.
vandenų. Laboj 
arti ateito kel> 
Tik 25 miloy,

ar be g y-

o
nuo įviduris Phil-

adelphijop miesto,* arti geležim 
Collegeville, Pa. 

tik sz'pihe musu lau-
kelio sto' (įes 
Moksle t___ r
ko. F |aczjai žindomas farmas 
P°' szia 
P'

Montgo inery paviete. 
į:" arsiduoda už brieinamą pre-r Ke. Kas nori inf jigyti savastį ir 

sau laisviai gy yenti tai reike 
ir vaisirga farnia turėti, „ jįada 
neužpuls hedariią. be anglu, be 
duonos. Visko pLlna yra. Del

. . • n * ______

Crystall Falls, Mich. — Ru
dos kasyklos gerai dirba, o del 
pribuvusiu ne 
aplankyti, .o net ir trunka dar
bininku. *-

— Moterėlėms 
reikalinga' poni 
nes czionais reike apmalszyti 

szloivutia” ir “riidutia.

su nku darbus

i < ir

Tik jau sakau tas Džianas 
tai tur but bus tiaras bedie
vis... Vakar padariau nami- 
neles/pati viriau, pati raugi- 

ir rūtas užauginau
IR 

ir viskas
O tas Džianas ne- 

ir gana.

ir trfejankoszantu pirkau i 
Pyteris parsitraukė, 
rodos gerai, 
geria 
lauk tu gyvatninke, ar asz tau 
neisiulysiu. Paėmiau vakar 
bonka, nusinpsziau in bodniimi 
pati geriu ir jam duodu, d jis 
lyg bei be sėdi ir tuos

Na, sakau, pa

Paėmiau

isztikruju
BaĮtruviene, perius skaito... Ka asz nepri

savo pei-

“riidutia.”
— Chris. Falls.

Czio-’

būrelis, 
skirtingu

Bridgeport, Conn. — 
naitiniu Lietuviu yra netnažas 

Tam burije randasi 
pa žvalgu žmonių. 

Pirma vieta užima katalikai;
antra, tautininkai; treczia so
cialistai su komunistais o ir 
keli Leibos Trockio pasėkėjai,- 
kartu susipietia 
karves speni, 
daug prižinda,

su

dariau, kaip nekalbejftu, o jis 
aeziu, misiuke, asz nege-

žinda penkta 
o kada jau per 

ejna skebąut 
ant geležinkeliu, o norints mo- j 
kestis menka, 
kenoze alki, bėgdami pas bobu
tes, kurios labai meilingai pri
ima, 
iszmieruodamos stiklukus su 
“menulio szviesa” 
laiko) po kvoteriuka in savo 
“mįteri.” Mat cze jau i nėjo 

miteri” teip 
kaip kunduktoris ant karuko 
užskambina “ziegori” kada 
paima nikeli.
nas atsitikimas. Kokis tai sen
bernis, pripuolė prie vieno mė
nulinio spindulio “miterio” 
praxlejo traukt .Kada jau pri-

bet kai kurie

kilnodamos andarokus

Mat 
mada gerti per

cze
4 4

už ka ap-

“ziegori ”
Sztai buvo vie-

vis: “ 
riu ”.

O asz juk ir 
deszimtuka kai 
po kyoteri sumoka kad tik gau
tu kiek nori.
ir primokėk, jam tur Imt pirsz- 
to reikia: kai verszis ne gert 
nemoka.

Ir uosi varle turi gera, 
jam in kava arba in barszczius 
inpilk, o jis tuojaus, žino. Pa- 
rnaiszys, paragaus ir eina sau. 
Net piktumas ima: jis 
kad asz isz rives pasemiu...

Jau sakau, kad kreiže tai vis 
mus. Kitas vyras žiūrėk kiek 
butu pralakęs, o Džianas dai
ne kvoterio neiszmete.. v Džio
vas, ' būdavo, ir pats gers ir 
man fundys, ir vis užmoka, vis 
ne uždyka. Turėjau ir sziusu, 
ir drošiu ir pornicziip ir vai
kams visokiu tinksu, galėda
vau pripirkti, o dabar tai, tik
ra beda. Senis pede prageria 
kitur, burdingierius visai ne
geria, jo frontai visi davatkos

kai

4 4 miterio

sipyle kiek tilpo, nutraukė in 
Sea Parka, pradėjo szaukt 
Abraomo idant tasai susimy
lėtu, ant galo 
raudona j i 
go [patis

pradėjo szaukt 
Marksa, bet pribe- 

“aniolai sargai,” sen
berni paėmė in Įigonbuti kur

aniolai sargai

daktarai iszpumpavo pusantro 
goneiaus mėnuliniu spinduliu,
sakydami kad ejtu namo ir at- 
simytu apie*, septinta prisaky
mą y- ne vogk! — Garnys.

V|ilkes - Barre, Pa. —- Įva
žiuok ’ ' ’ ‘
Mar 
tiltais. Rugp. 29 d. 
szite tiltuko 
gat\į es staiga iszsmuko ir eme 

Akiesmirksniu cemen- 
sukriuszo ir pa- 

visus žomnes

(jant in Wilkes - Ęapre ant 
ket gatves yra ant prūdo 

viena puse 
visa žemo iszsu

slin’fc :ti.
tini į.i stulpai 
gri Hie su savim 
km ^le tik szia gatve ėjo ar va
žia 4vo. Ant laimes daug kelei
vi) i tuo tarpu nėjo. Pakliuvo
tik ( pora automobiliu, isz kuriu 
vit ‘fas greitai spėjo isz nelai
mi jsį pabėgti, bet užtai kitas 
ai itd. mobilius paezion islankon 
pAteįio. Automobilius buvo For 
uas ii ■ jame sėdėjo Lillian Lynn
13 mtį fu, isz Edwardsville, taip 
gi jos\ brolis, Carl Lynn, 26, 
ir ju gi 'minaitis, 3 metu berniu
kas,. Jei hn Wright, isz Kings
ton, Ju. automobilius nukrito i
duobėn. 20 pėdu gilumo ir Lil- t - / - - . Mo kiti

.„sunkiai sužeisti.du
lian nTerg'aite užmusze,

Geras patarimas — aukso1 .. ,.rt„
t—44Tikra nelaime. Ka dabar 

dairyti L Vejas nunesze kepure

platesm informtaciju raszykite
ant szio.adreso... t ’

C. J. Majauskas *
' / > R. F?P. No. 1 ;

Collejgąvillė, Pa.

%

C. J/Majauskas
■ 7 T> 171 t Tk

(8.15)

,ii| upe... Žmona tikrai manys, 
kad (buvau ingeres...”

—-“Tai tik tiek nelaimes! 
Sakyk, kad tave valkatos ap
vogė.”
—tai yra' puiki min

tis! Sakysiu, kad. pinigus tai
pogi atėmė... Puikiait”

M

pogi atėmė... Puikiai!’

ses lekiotojas.

•y

Harris j! twin r.

kv i >: 
Į i, 

M 
L'-? 
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Miss Janet Moffett, 
admirolo Moffetto 
perdetiniu orines 

Tam beibei nors! lekioti areoplanu

nebranginu: po 
savajam, kiti

Tu

mano >

iLIETUX4\
PER HAMBURGĄ,P[IA.M D U R. GĄ.PTLl/CvĄ 

ARBA L1EPOJQ.
Lietuvei vaduojant In Plllava aplenkia 

lenku juosta (karldora)
Vlsn treczia klasa padalinta In kam 

r<4 barus ant 2, 4, (J Ir 8 lovų.
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POLONIA .. 20 September™ 1.5 m _ -- M A V > « L • lM *
I 
3

ESTONIA ........... 4 Oktoberio
Isz New Yorko nr Philadelphia In Hamburgą

z 3103.50. In Hllnva $100.50. In Llepoju $107.
* Mch užmokame už tikieta Isz Now Yorko In

Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agentu.

G

I 
f

duktė 
kuris yra 

įlotos, gali 
kaip ir gc- 

riauses lekiotojas. I)a lyg szio- 
lei neturėjo ne vienos nelai
mes.

ne

Pagal pinigus ir tavora.
“Bet

tai man jau tikras vargelis.
O vis tai Pyteriene kalta. 

Atėmė mano Džiova ir inkiszo 
man ta beibe Džiana. Ir pati 
kas vakaras atbėgdavo pas 
mane prisilakt, ir Džiovui pirk 
davo... Jau asz maeziau, kad 
ne priesz gera czia juodu taip 
susifrentavo.

O dabar asz Džįapui pasaky
siu kas reikia. Man beibiu ne
reikia. Kad tu-namineles ne
praryji, tai keliauk sau Šveikas 
is# kur atėjės. Tavo gaziotos ir 
kpygos man nereikalingo^. Už- 
gimei vorszju, 
szis ti)ę mano auzoj pieną ne
mauksi. Geraut isz mano namu 
|u bedievi, tu tik su knygoms, 
su gazietopis, o daugiau nieką 
nežinai. Becziju, jis ne in baž- 
nyczip neina. 0 ka toks beibe 
bažnyczioj veiks: ten pieno ne^ 
ra, o jis be pieno ne vienos die
neles neapseina, 
but su karvėm augintas...

Asz jam buezia Kęide iszpir- 
szus, 
negeria.
dar niekas paezios neprisivilio
jo. Kai isigeri, tai f/ida atsiran
da ir meiles, ir sznekos ir visko 
Ne, Džianas 
ir gerai.
kiu vyru, katras negeria: antai

Burdingierius— “Bet tas 
ruimas yra labai drėgnas! Czia 
prie sienų jau auga grybai!”

Szeimininke—“Tai ka, gal 
norėjote, kad už tokia 

menka užmokesti 
je augtų rožes?”

jus
jums vidų-

O

tai ir buk ver-

TAMAQUA, PA, 
KOŽNA SEREDA. 9 ryto iki 8 vakare. 
2-tras Floras - U WEST B110 A D ST.

DAKTARAS I. W. HODGENS 
Phlludellplila Specialistas

jau sakau tur

bet ka tu padarysi, kad 
Jau sakau, su pienu

paliks singelis. 0 
Jau ka veisksi su to-

I I

Kazienes Tonis sztedi isz ki- 
czino neiszeina ir baderiuoja 
gerus žmones. Jau sakau, kad 
vyras negal iszgert kelias buri 
nas, 
Maniszkiui paduodi bonka, jis 
sau žmogus įsipylė, iszsigere. 
kiek jam reikia, nuėjo in be- 
druirni atsigulė ir miega kai 
katinas. Taip geram vyrui ir 
reikia. * .

tai versziau nesiženytu.

Daunis,

NAUJAUSE METODĄ.

Ant sudrutinimo plauku ir 
kad nežiltu ir nėpliktu. Kuris 
tik vartojo \Dr. Brundzos gy
duoles per pereita 30 metu, tai 
del tu bus dykai siustą naujau- 
sės būdas gydymtf " ant 'persl- 
tikrinimoy kėlės štampas kuris 
atsius aplaikys urnai per pacz- 
ta. Proga tik dabar — pasi
naudokite. 'Raszykite sziadien:

Dr. Brundza Co. Broadway 
South 8th St. Brooklyn, N. Y.

(t.71)
X

GYVENIMAM
Sz. Marijos Panos 

tBKKI TIKTAI 35 e.
W. I>. Booakowaki.Co. 

Mahanoy City, Pa. '
.. » ------- - ....................

Mahanoy City, Pa. ‘
* Vi

Užsisenejualu Ir Chronlszku Ligų
Ejklto ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą Ir atsakanti medika- 
llszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, norvlszkl ar 11* 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esu padare, atejkite pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumus to val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas szlr- 
dles, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti,

Odus ligos, iszberlmal, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

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

Riiniallznins visokiuose padėjimuo
se, telppgi isztlno ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.
• Ar esate nervuotl ir troto nuodeju, 
silpni Ir nuvargę, pailso Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotipat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sannatlyvi, 
greitai pailstat, pikti, iszbllszkusis Ir 
iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite. ‘ /

Pasekmingai gydžiu katarą, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir specialos ligas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis. -*

Ateikite gausite rodą dykai, Po tam 
iszalszklnslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagolbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojorlu Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavoti per 
garsinglansius Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Kotvergais ir Petnyczlomls 10 
vai. ryte iki 8 va], vakaro. Su
imtomis 9 ryto, iki 12 piet. F 
Dr. Hodgoiis Medical Officer, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.

tai palengvinti,
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Banka ka Turi Baisa
XT

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 anglekasius ir patara jiems nepriimti 

mažesnes mokestjes.
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 

vien 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* 

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA,

D. M. Graham, Pros.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkcwlcz 

P. C. Fenton

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vlce-Pres.

A. Danlsowlcz, M. Gavula
T. G. Hornsby

D. F. Guinan, Treaa.

Del Rudens
t

"C 
A

a

Nauji siutai ir visokiu nauju drapanų

X del rudens. Vyrams, vaikams, mote-

rems ir merginoms.

X Ka tik aplaikeirie dideli pasirinkimą
y nauju siutu Ir drapanų. Pasiūti ir
X padaryti pagal naujausios mados ir

4- *'• I♦j* materijom
♦>

i.

A Ateikite pamatyti. Prieinamos prekes

ir

GUINAN’S
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E. T. EVERETT
ISZD1RBEJAS VISOKIU

POMNIKU IR KRYŽIUI
Pirkdami nuo pat i s įdirbėjo 

suezedinat agento uždarbi. Mes 
visa darba patis atliekame, ir 
esame didžiausi iszdirbejai 
pomniku ir kryžių szioj ipe- 
linkeje. Kreipkite^ pas fo. 
ypatiszkai arba per laisriji 
prisiunsime musu žniogn in 
jusu namus. Turime du ofisus
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Mahanoy City Jr Shenandoah. 
Laiszkus siuskitę in musu ofi- 
'sa in Mahanoy City.

E. T. EVERETT
Mahanoy City ir Shenandoah
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