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Trūkis trenko in vežimą su 
. vaikais.
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Penki vaikai in laika 10 
menesiu.

Baird, Tex. Mrs. M.
Ii
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Young isz Clyde, pagimdė pen
iu laika
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kis sveikus vaikus 
paskutinius deszimts menesius. 
Diena 21 gruodžio, 1921 mete, 
Youngiene pagimdė trinukus. 
Ana diena vėlu pagimdo dvi
linkus. Priesz tai pagimdo dvi- 
nukus ir penketu vaiku atski
ria!. Ne motina ne tėvas da 
neturi trisdeszimts penkis me
tus.
Irzliejo 12,000 kvortų guzutes 

in kanala.
Mineola, Wis. 

tnkstaneziu kvortų 
szkotiszkos guzutes verties dc- 

tukstajiczius doleriu 
iszliejo in kanala prohibicijos 
agentai. Guzute konfiskavo isz 
laivelio “Edith.”

Nepaprastas kūdikis.
Bemice, La. — Devynių me

nesiu dukrele \V. E. McChmgo, 
turi trileka dantuku, svėrė 45 
svarus, yra 42 colius dydžio, 
turi ilgus plaukus, o kaip dak
tarai tvirtina yra 
kaip trijų metu kūdikis, 
dikis svėrė 
kada užgimė. Tėvas turi 60 
metu, o motina 25 metus.

Daktarai vra 
be ja tuom kūdikiu 
daejti priežasties tokio iszsito- 
bplinimo. . .
Kalėjimas už parodymą lie

žuvio. .
Pittsburgh, Pa. — Jeigu Al

fredas Gilinore, 32 metu nige
ris, butu laikės savo liežuvi už 

sziadien nesirastu

Dvileka 
geriausios

szimts

suaugus 
Ku- 

tik szeszis svarus

labai nusiste- 
ir negali

rado Gilmora
Palicijan-

dantų, tai 
kalėjime.

Palicijantas 
stovinti prie namo, 
tui pasakė jog pribuvo isz
Chester, Pa. ir jeszko pažinsta-

Kada jam pagialbejo at
rasti narna kuriamo jojo pa- 
žinstamas nevos gyveno, o pa- 
licijantas pradėjo ejti savo ke
liu, nigeris atsigryžo rodyda
mas palicijantui liežuvi.

Užpykins palicijantas pribė
go prie niegrio, kuris pradėjo 
bėgti, bet likos suimtas 
nresztavotas.

“Už tai ka tau prigialbejo 
palicijantas atrasti ko jeszko- 
jei ir teip jam atsimokėjai, nu
baudžia tave užmokėti

mo.

ir

) <lo-K

lerius, arba ejsi ant 30 dienu in 
kalėjimą. Neturėdamas pinigu 
nuėjo in kalėjimu.

> >

Vicksburg, Miss. — Kada 
vaikai Važiavo in mokslaiuo 
Bovinoje, trūkis trenke in ve
žimą užmuszdamas * keturis o 
sužcklo vienuolika.

1 Nesugražino jam pacziules.
Pittsburgh. — Danieliui Co- 

vingtohui pabėgo mptere, ku
ria geide labai surasti ir su 
tuom tikslu nusidavė pas bur
tininke . Mare Tau, duodamas 
jiai dvileka'doleriu. Kada dvi 
sanv'nites praėjo, o paežiule 
nesugryžo, 
de burtininke 
Pacziule da 
gryžo.

Vyras be usU — motere su 
ūsais.

Pound, Wisv— Szinias Puzi- 
ka, gyvenantis Plains, 
penkiolika myliu nuo czionais 
lankėsi ana diena mieste, 
nas Puzika turi vos kelis plau

Važiavo
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praėjo,
Danielius apskun- 

už apga vysta, 
ir sziadien nesu-

apie

Bo

kuczius ton, kur ūsai privalo 
rastis, bet už tai jojo moterėlė 
guli džiaugtis, jog 
gamta

turi ta, ko 
nepadovanojo josios 

Szimukui. Kaimynai tvirtina, 
buk Puzikiene turi ir drutesni 
būda už savo vvra. 
buna ant jomarko,
pavežineja, o josios vyras sėdi 

neprakalbedamas 
Puzika turi farma

Kada pri- 
tai mote re

kaip boba, 
ne žodelio, 
czionaitineje aplinkinėje.
Iszcziaude kulka isz nosies.
New York. — Jonas Brady

Jamaica, -palieijantas li- 
onbuteje Panos Marijos, teip 

sueziaude szirdingai 
na, jog isz nosies iszpuole re
volverine kulka, kuri ten rado
si, laike paszovimo per bandi
tus, 
savo daktarus 
jam

isz 
g

aną (lie

ir dabar

Tuom cziaudimu paliuo- 
nuo padarymo

operacijos, na 
visiszkai pasveiko.
Automobiliai Pėnnsylvanijojc 

užmusza 2 kas-dien.
Pennsylvanijoi kas diena bu

na užmuszti du žmonis per au
tomobilius. Teip skelbia statis
tikos biuras Harrisburge. Bu
tu labai naudinga del visuo
menes idant kožna automobi
listu kuris užmusza žmogų, pa
guldyt ant kelio ir jam duoti 
paragauti tuju >>i t g;vduoliu.

Milicininko žiaurumas 
Lietuvoje.
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Iszgere dvi kvortas “davado.
Boston, Mass. — Laike teis

mo už peržengimo prohibicijos 
tiesu, sudže padavė dvi kvor
tas geros guzutes del džiures 
idant apsvarstytu ar tai mun- 
szaine ar no, paliepdamas džiu- 
rei truputi paragauti isz bon- 
ku kaipo davada. Kada džinre 
apsvarstė visa teismą sugryžo 
įsz savo kambario atneszdarni 
tuszczes bonkas pripažindami, 
buk kaltininkas ne yra kaltu, 
nes guzute buvo gardi ir labai 
prisidave laike apsvarstineji- 
Xno.
t Nudurtas už tris centus.

New York. — Szmulius 
.Goldbergas pardavė Mariutei 
Stewart balona už tris centus. 
Me rgaite atėjus.adgal pasakė, 
jog balonas buvo negeras, pa
reikalaudama kito, Szmulius 
pagriebęs mergaite iszmete 
Jankau. Mergaite su verksmu

, kuris a te jas
Szmuliu pareikalavo su

grąžinimo pinigu.

nuėjo pas tęva 
pas

to kilo

Scviatai kersdna užėmimu
Vladivostoko.

I ■■■

— Telegramai isz
buk

Tokio.
Vladivostoko pranesza 
miestas yra pavojuje užėmimo 
per bolszevikus. Sanarei “ 
tosios Valdžios” apleido mies-

Generolas Dieterikas, va
das baltosios armijos atsidūrė 
prie kiniszko rubožiaus.

V

“SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.
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Tėvas padege vienkiemi, na 
kaip atyduoti vaikams, 
viskas sudege — pats 

pasikorė,
Sziauliai. — Sziauliu valscz. 

Smilingiu vienkiemy
invyko baisus atsitikimas. Mi-

M. 
Szpinkis senai nesugyveno su 
savo vaikais del valdymo že
mes. Teismas buvo nusprendęs 
vaikams valdyti, dirbti žeme, 
o tėvas, 70 metu amžiaus senis, 
ttirejo būti vaiku iszlaikomas. 
Bczt szeimynos galva su tuo ne
galėjo sutikti ir inspedavo vai
kus, kad greit isz
krisianti ugnis ir sudeginsianti 

6 rug
sėjo vidudieni visas vienkie* 
mis buvo .jau ugny. Nustojęs 
proto senis Szpinkis padegė vi
sa vienkiemi 
javais ir pats pusplikis mzbego 
in miszka ir ten pasikorė Beg- 
2_____ padegdavo avižas,

neto vienkiemio savininkas
Bal-
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sudegė Brookso Field arti San Antonio, . e. . ... .Texas, utarninko ryta. Oralaivije radosi keliolika kariszku virszininku ir 
Suvirszum penki tusktanezei žmonių prisižiurinojo kaip oralaivis 
žmonis likos sužeistais ir apdegintais.

Isz Lietuvos
Anglu karo istorine komisija 

Lietuvoje.
In Kauna atvyko sziomis die 

Anglu karonomis istorine 
komisija rinkti vietoje medžia
ga didžiojo karo istorija.

Szios komisijos nariai 
skaieziuje ir vienas anglu 
rolas, pešti pereis

r>

,ju 
gene 

visa kelia > 
kuriuo 1914,10..ęjo*gen. Renen- 
kampfo kariuomene 
jos in Rytu Prūsija.

isz Rusl

prekybos 
kuriuo nu

Prekybos sutarties projektas 
del muitu unijos.

Estu vyriasybe inteike Lie
tuvos vyriausybei 
sutarties projektą,
matoma muito unija tarp Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos, 
rybos bus vedamos Taline.
Tautu Sąjungos atstovai neu- 

tralineje zonoje.
Komisija 
zona su

gyventojo padeti-

De

Tautu Sąjungos 
atvyko in neutraline 
sipažinti su g 
mi. Priesz pat Tautu Sąjungos 
Komisijos atvykimą 
atitraukė savo kariuomene nuo 

. r demarkacijos linijos per 5 kilo
metrus, palike tik milicija ir 
žandarmerija. ‘ ‘ Partizanams

lenkai

t
i

val- 
Sz. 

vietos vv-

Ibutoniai (Krekenavos 
scz., Panevėžio apskr.) 
m. rugsėjo m. 9 d. 
resn. milicininkas pil. Mikolai; 
ežio namuose daro krata, bet 
nieko intarino nerado. Beeida
mas pro duris pastebėjo ūki
ninko medžiokles szautuva ir 
irž tai prikibo prie ūkininkę. 
Ūkininkas turi leidimą szgu- 
tuvui laikyti ir buvo drąsus su 
ponu szneketi. Milicininkas 
nusivedė ūkininką in vietos Se
niūną isztirti. Seniūnas pripa
žino, kad szautuvas yra ūkinin
ko Mikolaiczio ir prasze jam 
ji gražinti, bet milicininkas, 
nežinia už ka, ūkininką Miko- 
laiti smarkiai sumusze. ’ "f 

------------- ^1

duris

szneketi.
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Bolszeviku nauji pinigai 
“czervoncy”.

Maskva. — KomosarU Tary
ba užtvirtino instatyma iszlei- 
dimui naujos pinigu valiutos 
Rusijoje. Bus iszleista nauji 
poperiaus pinigai, vadinami 
“ czervoncy 
remti anksti. Nauji 
cai ’ ’ 
so rubliu, ir bus iszleisti pope 
rinose nuo vieno

Bus iszleista 
pinigai; 

r” (raudonieji) pa- 
“czervon- 

bus lygus deszimcziai auk

Isz
barms, Stewartas dure su pei- Visa'valhitri busiant i paremta 
iiu in krutinę Szmuiiui, kuris auksu*, 
Hflhnr mill Ii iron hute ie.

rublio iki 50.

kidtrumpo laiko 
nnfnmis ir nrkeitlis.

ki lo
laikrasztininku. 

in padanges. Keli

vienkiemi. Isztikruju, 
visas

Nauja veisle szunu.
Rhodesa. — Gamtininku eej- 

me, kuris atsibuvo Anglijoj, 
buvo praneszta apie nauja 
szunu veisle, vadinamu “szuo

Profesoris Myersas sa- 
szunes tosios veisles

yra drūtus ir dydeli, su ilgais 
kareziais. Rhodesijos farmerei 
jau turi tokiu sziinu apsisau
goti nuo levu, kurie užpuoli- 
neja bandas gyvuliu.

lovas. ’ ’ 
ko, kad

su gyvuliais ir

damas dar 
stovinezias kupstuose lauke.
Subėgo isz laukd sugel
bėti tik 2 apsvilihsiftfi kalves Ir
• , • Lt . iw, .. r • .. >
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gelumbes
2,000 iki 8,000 auk., bacziukai 
praseziausi 4,000 auks.
ginu. Visos kitos

Lietuvos paszto'lttbai

BADAS VERCZIA LIETU
VOS PAOZTORIUS VOG

TI AMERIKIECZIU 
DOLERIUS.

Perskaitęs “ 
vaidininku sauvale,” buvau la
bai užgautas pavadinimu Lie
tuvos paszto valdininku

“doleriu va-
Turiu praneszti, jog 

visu paszto val- 
klerikalų tarnais”, ir

rikalu tarnais” ir 
gimis.” 
pavadinimas 
diuinku “I '

doleriu vagimis/’J

J

“kle-

“doleriu vagimis/’ yra labai 
neteisingas, nes dauguma pasz- 

nebuvo ir nebus 
demokratais ir 

o dolerius

to valdininku
krikszczionim 
klerikalu tarnais;
vagia tik nesąžiningi valdinin

ku riems
tėvynės labui;
nevisi.

Isz vengi niui
vogimo, ]

kai, nerupi tarnauti 
bet tokiais v ra

gi
patariu 

nigus ne paprastuose,

ke pabrango 20

t ras kainuoja nuo

ir dau- 
prekes irgi

(1 went i 
prisieina 

msigrudus

jauti — likusĮs tilrfad’viwt^su- 
dege: gy venahlašls / *’ 
jimas su javais, 
ir kiti g 
liko gyvi.

doge: gyvendhiašis r kld- 
iviu 

vvuliai. Arkliai tuo isz-
>■<K

A '►

žandarmeri ja. ‘1 Partizanams ’ ’ 
buvo insakyta, kad kol važines 
komisija, nesirodyiu neutrali- 
neje zonoje su szautuvais. Ko
misijai iszvažiavus buvo jiems 
insakyta ta pat savaite pulti 
Szirvintus, Giedraiczius ir ki
tas vietas, o visa kalte suversti 
paskui lietuviams.

Susikūlė traukiniai.
Isz 17 in 18 rugsėjo men. die

na tarp Lydos Sks’zybovcu su
sitiko du prekių traukiniai. 
Penki vagonai sudaužyti, keli 
pagadinti. Del tos priežasties 
greitasis traukinys isz Varszu- 
vos atvyko in Vilnių labai pa
vėlavęs.

' Nelaimingas atsitikimas.
Ek. Taujėnai. — Rugsėjo 23

ventojos J^aiparauskienes pir
kioje sudege du jos vaiku. Na- 
miszkiams iszejus laukuosna 
dirbti ir palikus namie vaikus, 
pastarieji užlipė ant krosuos, 
kur 
napes, 
kyti papirosu ar,

lasziniu sva-
180 auks.;

50 — 00 auk.;

doleriniu 
suntinoti pi- 

bet ap
draustuose laiszkuose, arba per
bankas. 

/

Tiesa, paskutiniu laiku pra
gyvenimas Lietuvos paszto 
valdininku ir žemesniu tarnau
toju nepakeneziamas, nes mar- 

grito ir viskas
50 kartu. 'Kambarys provin

cijoj kainuoja 200 arba 300 
auksinu menesiui be kuro; mal 
ku vežimėlis kainuoja 1,000 — 
'1,800 auksinu; sviesto svaras 
100— 150 auks.;
ras taipgi 100 — 
mėsos jautienos
o apie kiauliena paszto * valdi
ni n kai negali nei svajoti. Už 
blogus pietus, pusryczius ir va
kariene prie tokios brangeny
bes reikia mokėti 1,000 — 1,500 
auks. in menesi.

Kadangi dauguma paszto 
valdininku gauna algos nuo

dauguma

1,500 iki 1,700 auks., t.y. apie 
1 y2 dolerio menesiui, isz kurios 
sąžiningi paszto valdininkai 
negali prasimaitinti ir nenorė
dami kentėti bado ir szalczio, 
priversti jiėszkoti kito iszeji- 
mo, t.y. Ii uostine laike eiti pas 
žydus arba taip namu savinin
kus malku pjaustyt ir skaldyt,

d. Gaspąriszkiu sodžiaus

buvo sukurti linai ir ka
tu rbut mėgino pasiru- 

kaip kitaip 
užki'ete ugni, kad užsidegė ka
napes, o draugo 
kai.

sudege ir vai- 
Kaimynai pastebėjo du

rnus subėgo in pirkia ir spė
jo užgesyti ugni. Bet vienas 
vaikas 5 met. jau.buvo liepsnoj 
suspirgęs, tik kaulai like o an
tras 7 metu nuvirtęs ant lovos 
tuoiaus Įnirę.

Motere rado skarba.
Hatton Chattel, Francije. — 

Tula amerikpniszka moterė isz 
New Yorko, kuri nuvažiavo in 
Francije Suszelpti tenaitinius 
gyventojus atstatyme Chattel 

rado puodą su 400 
anksineis pini-

Daugelis isz tuju pinigu 
nuo laiku kada da 

Amerikas nebuvo 
daugiaaše isz keturiolikto ir 
penkiolikto szimtmeczio. Visi . 
skarbai surasti Francijoi, pri-

/ j - 

pį ■

Amerikonka aplaikyta

1'I 
f 

■I 

J
1 ■ I 

: ■ i s
miestelio, 
senoviszkais 
gaiš.
paejna

11 (I''

Užmuszimas del Spekuliacijos.
Židikai, Mažeikiu apskr. —

ft if |

valdi hi ii- 
ar

paszto
dviejuose 

susigruaus viename 
d r eg n a m e k a m b a r y j e, 

paszto valdi
ninkai neinstengia pasamdyt.

Todėl, gerbiamieji Amerikos 
lietuviai! Kokia lgal but,tėvo.

kalus
trijuose
mažame
nes geresni butą

gerbiamieji Amerikos

padėtis, 
myna kenezia 
isz tos priežasties dažnai serga 
ir mirszta, nes be pagalbos gy
dytojo sunku iszgyti, o gydyto
jas be užmokesezio ligoniu ne
aplanko.

Jeigu tėvas yra sveikas, tai 
jis, kaip buvo aukszcziau nuro-

matant kaip jo szei- 
szalti ir bad a, o

dyta, eina įdirbt liuosu laiku 
fizini darba, o tokie, kurie ne
turi sveikatos priversti jieszko 
Ii kitos priemones — vogti a- 
merikoniszkus dolerius.

Jeigu ateity * paszto 
paskirtas

valdi- 
ninkams bus paskirtas atly
ginimas, kad jie bent kiek žmo- 

gyventi, tada 
įalima tikėtis, kai jie sažinin- 

v,*.; nes bijos
nuo tarnystes,

cr r*> 
niszkiau galėtu
O* o 
Dai eis savo pareiga 
paliuosavimo 
kurios dabartiniu laiku nieks 
nebrangina.

Bet jeigu Steigiamasis 
mas nekreips domes in valdi
ninku gyvenimą, tad mes pri
versti busime kovoti ir turim 
vilti, kad isz 
me'nugalėtojai, ir iszvarysim 
’isz Steigiamojo Seimo visus 
krikszczionius demokratus ku
rie gaudami dideles algas visgi 
nepasitenkina, 
džiausi szmugeli (pav. kun. 
Purickis). v

Gana mes vargom, prisiken- 
tejom bado ir szalczio, bet dau
giau taip kentėti jau nebega
liu!.

Greitai ateis laikas, kada bu
sim priversti patys nustatyti 
sau algas. Tada Seime ir mini- 
steriu kabinete pasidarys per-

Sei-

tos kovos iszeisi-

bet varo di-

I ' j

daug karszta, ir kokios koszes
o valdininkai nesąžiningi ir jįe ^us privirė, tokia prisieis it
kurie neturi sveikatos dirbti 
fizini darba, bado spaudžiami 
priversti knabineti paprastus 
laiszkus in Amerikos, 
jiems pasiseka surasti doleri.

Nėra ka kalbėti apie valdi
ninkus vedusius, kurie turi 

keletą vai
ku, ir aprėdyti jups gaudami 
algos 1,500 — 1,700 auks. in 
men. ir vaikams priedo pb 200

vedusius, 
iszmaitinti žmona,

ir kita

suvalgyti. Valdihihkas.
— Toki iszajszkinima'* dp- 

llaike “Keleivis” nuosavo korė 
spondento apie padėjimą lietu- 
.viszku pacztoru Lietuvoje^ Ar 
gi ne liūdnas juju padėjimas ?

suvalgyti.

Kadangi isz Židikų iki Latviu 
rubežio tik 8 klfii., tai sžniuge-

• 1 " *1,1 1 4 i • į • ■ • /-»

lis varomas kitoplacžiausiiti 8 
VII Sz. m. isX ypyiepscziu kai
mo du vaikinu nupirko keletą 
maiszu miltu kad iszvežns Lat
vijon. Iszvažiavus isz miestelio 
juos užklupo phrubežio sargy-

Bet szie dtemb
binis, kuris iibrejo aresztuoti. 
Bet szie dteihb isz kareivio 
(nes vienas tebuvo) szautuva 
ir dviem sdviazis mirtinai per- 
szove. 10 VII. kareivis Mažei
kiuose palaidotas, o prasikaltė
liai po ilgo ieszkojimo jau sui- 

Kazis Juodkosmti Stepas ir
18 20 metu vaikinai.

Vilkai.
Musu 

priviso daug vilku. Pradžioje 
rugsėjo men. viena 
vaike keliu kaimu 
liūs laukuose, 
ma buvo

Vievis. — apylinkėj

Antra

nakti isz- 
visus ark- 

Net vargu gali- 
surasti juos.

nakti Orlinskiu kaimelio vieno 
ūkininko užpjovė 
dirbama 
ūkininko
pakando gerkle ir isz užpaka
lio szla.unis,

2 metu jau 
kufnelioka ir antro 
1 metu kumbliokui

bet tas gal iszliks.

Zubiszkiai (Szimoniu vai., 
Rokiszkio apskr.) — Szioj apy 
linkej priviso daug keturkojį! 
žmogaus prieszu vilku. Taip, 
sziu metu Jlugpjuczio men. 20 
diena Zubiszkiu k. gjjv. J. Star 
kaus papjovė ir sudraskė net 3 
avis. Dar nesenai vieno ūkinin
ko buvo užpuolė kumeliuką. 
Užuraįsczia pievose važiuojan
tis mato mažus vilkelius. Rug- 
pjuezio m. 25 d. Szimoniu girio 
se netoli Plikiszkiu kaiipo įpisz 
ko administracija dare vilku 
medžiokle.

Miličijantai ir vaikai.
Kaune. Rugsėjo 18 d, va-

atrastas,

JI?

J

guli prie valdžios,- bet-radi
|_ Al j ‘ <■

aplaiko desžlmta prbčenta T 
dinio,
dali surastu pinigu paaukaus 
del Metropolitan muzejo New 
Yorke.

paviete Templine, pas

Užsmauge kūdiki kad galėtu 
miegot.

Berlinas. — Miestelije Grau- 
see,
sziaucziu Hansa Sterlinga, sie
ratele vardu Julije radosi 
kaipo pastumdėlė visos szei- 
mynos. Gaspadine vargindavo 
mergaite visokeis budais, tai ‘ 
ejk ten, tai atneszk ta, padaryk 
teip, užmigdyk kūdiki ir sziin- 
ta kitokiu užduoeziu turėjo pa
daryti per diena ir nakti ir 
nekarta vos pastovėdavo ant 
kojų. Per* kėlės dienas poni 
sziaucziuviene baisci vargino 
Julijc su kudikju kuris neri
mavo ir verkdavo per diena ir 
nakti o mergaite ne tik ka tu
rėjo iszpildyt visokius paliepi
mus ir gaminti valgi bet per 
nakti supo reksni 6e paliovos... 
negalėdama užmigti ne.aut va
landėlės, nes gaudavo tuo 
kumszcziu per sprandą. Varg- • 
sze jau negalėjo ilgiaus stovė
ti ant kojų, nes ka darydavo 
arba kur ejdavo, tai užsnūdo — 
tris naktis jau negalėjo miegot. . 
Ta vakara nusprendė kiek pra- 
migt, bet kūdikis reke kaip in-

nes

Nuszove mergink©. - 
Ek. Viikaviszkis. — Rugsėjo.
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siutęs. Imi daro^mergaite, sztai 
kada gaspadine miegojo, mer
gaite priselinus prie vyges už
smaugė kūdiki ir pati puolė 
kaip negyva ant grindų. Kada 
Sterlingai atsikėlė ant ryto
jaus ir nuėjo pažiūrėti kūdi
kio, tasai buvo negyvas. Kada 
mergina pabudino ir pradėjo 
kvosti su pagialba kumszcžiu 
ir pagaliu, nelaiminga prisipa
žino,

|
i
■W

r i I

1
kare Laisves Alėjoje sūsidu 
riau su tokia komedija: milici- 
jantas kad szeria, kad szeria su 
šzikszna berniukui per 
'ežius H
protestavo del to elgesio ir pil. 
L. G - ra, net pareikalavo mili- 
cijanto pavardes, kas ji labiau 
nugąsdino negu vaika szik- 
szna. ,

Milicijantas aiszkinosi, kad 
jis varinejes nuo gatvių vaikus 
kad ti’iulcszmo nekeltu.

Pagirtihas dalykas, kad 
rinejas, ’ ’ »bet kam 
vaikais, ar negalima rasti kitu 
priemonių Tk •

“kar-
... Žmones subege už-

I 

'sr I 
■>

jog kūdiki užsmaugė 
idant galėtu sziek tiek užmig
ti. Laike teismo sieratele ap
sako kaip ja ja Sterlingai kan
kino ir vargino, sudže paleido 
jaja ant liuosybes, o sziaucziu 
nubaudė ant deszimts tukstan- 
cziu markiu.

Mergaite likos atiduota in 
narna priglaudos del sierate- 
liu nes turi vos dvileka metu, 
labai sukudus ir svėrė tik 69 
svarus. N •» < ,1

15< d. milicininko MorkertO 8 
metu ^amžiaus berniukas nu
szove mergaite 13 metu Tasai 
vaikas nesant nieko naniieje 
paėmė szautuva, kuris ant sie
jos kabojo, iszejes laukan ra? 

’•alimybes, kadangi me- ties' ta mergaite ir nuszove.

auks., tokios szeimyiids padėtis 
yra tikrai ubagiszku. Visi.turi

- .»!* .. i »’iA , IL

vaikszczioti apskurę iibs insi- 
talsyti sau ir szoim^iidi geru 
drabužiu paszto valdininkai ne 
turi g

“va
musztis sii
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9 SAULE

1

KAS GIRDĖT
Amerike raudasi daugiau 

automobiliu, ne kaip kitam ko
kiam sklypia ant svieto. Jeigu 
visus automobilius, kokie czio- 
nais randasi sustatvt vienas 
prie kito, tai pasidarytu diržas 
ketvirta penkta dali aplinkui 
svietą. Jeigu sustatyt juos po 
septynis in ejlia, tai daejtu isz 
New Yorko lyg San Franciska.

Prezidentas amerikoniszkos 
automobilines d raugu ves
George Diebl, sako, buk Amo- 
rike randasi 10,600,000 auto
mobiliu, kuriuos sustatė in ej- 
le pasidarytu 20 tukstanezei 
angliszku myliu.

Sugryžtanti keleivei isz Ode
sos kalba, buk tasai miestas,
kuriame radosi daug žmonių ir| 
jbuvo turtingas, sziadien yra 
ikonia tuszezes, ant ulycziu gu
li pūvanti lavonai ir mirsz- 
tanti isz bado gyventojai. Sva
ras duonos iszkeptas isz szieno 
5r sziaudu, kasztuoje milijonas 
rubliu svaras.
do,

Iszskirent ba- 
vicszpatauje tennis tifu- 

sas, kuris buisei žudo gyvento
jus.
I -----------

nupuolimo 
Vokietijoj,

Isz priežasties 
yokiszkos markes 
prekes teip kyla ant visko, jog 
Jiegalema ne tikėti. Priesz ka
re už tūkstanti markiu galema 
Imvo pirkti dvideszimts siutu. 
[Dabar tūkstantis markiu vos 
isztenka ant pirkimo kainzo- 
les.

Kitados už JMM) markiu ga
lema buvo nupirkti fartapijo- 
Pa, o sziadien vos isztenka nu
pirkti pora czeveryku. Už pen
kis szimtus markiu priesz ka
re galima buvo pastatyt sau 
Tnaža nameli, o sziadien vos 
užtenka ant pirkimo pora pan- 
t’ziaku. Sziadien nepirksi szpu- 
Je siūlo už tiek kiek mokėda
vo už gera siuvama maszina. 
Kitados už 500 markiu galema 
buvo pirkti szilkinia szlebia, o 
jdąbar vos užtenka ant pirki
mo skepetaites. Du paperosai 
Vokietijoj kasztuoje tiek, kiek 
Bzimtas kasztavo 1914 mete. 
Ir teip su viskuom, brangeny
be neiszpasakyta.
I —--------

mergina 
Stockton, 

dvieju coliu il- 
Po kokiam tai lai- 

apsivede ir

Trys metai a d gal 
Kthela Frinck isz 
Calif., nurijo 
gio adata. 
J<ui pana Frinck
susilaukė kūdiki po kokiam tai 
laikui. Josios kūdikis tureda- 
Unas menesius ana diena 
pradėjo sau 
tankei verkdavo. Motina geis- 
jdama isztyrinet kas kūdikiui 
kenke, pradėjo akyviau prisi- 
^iurinet pecziukams kūdikio Ir 
Jiemažai nusistebėjo, kada pa
regėjo galuka adatos kyszio- 
jent isz kūdikio pecziu. Buvo 
[taj toji pati adata, ka motina 
|)uvo nurijus trys metai adgal.

Gal sakysit, jog tai negali- 
tnas daigtas, o bet tas yra ga
limu.
I .................. . .... ...

Suvieniti Valstijei pargabe- 
pa isz Kanados 1,800,000 bu
izelių kviecziu. Jau septyni di
deli laivai su kvieezeis iszplau
ke isz Fort William, Ontario,

menesius
trinti peczius ir

in Buffalo, kur paliks 1,487,- 
000 buszeliu kviecziu, užkal
bintus per amerikoniszkas 
kompanijos. Už tai Kanada ap- 
laikys septynis laivus su angli
mis.

Yra tai pirmutinis zopostis 
kviecziu iszvežtu isz Kanados 
in Suv. Valst., o viso ketina 
isz tonais iszvežti apie keturis 
milijonus buszeliu. ,— Argi 

neturi užtektinai 
Turi, bet Kanadoje 

perka pigiau ne kaip czionais, 
o tai amerikoniszkas biznis!

per

Suv. Va.lst. 
kviecziu ?

visos

Fabrikantai

nes tas antkudos nepralobsi, 
gero neiszejmr teip, kaip pini
gai ingyti apgavingai neatne- 
sza jokio džiaugsimo, nes ar 
greieziau ar vėliau skriauda 
žmonių iszdjna in viražu.

MOiir^LlA rm f-yni -į tu -n,— irirmr -.it-j. iminniwr htj. i.-- — — jr -- 4 —r^"1

DARBO ŽMONES — 
GARSUS ISZRADEJAI.
I’ai'nsze' 3,. Talmontan.

(lumfris pevis visu gyvento
ju buv.o mylimas ir gerbiamas. 
Syki vakarti griedamas namo,namo

velniavos 
amunicijos

amunicijos

Priežastis
Rytu szalije yra
fabrikantu Anglijoj ir Franci- 
,|OI.
turėjo labai daug tojo tavoro 
ir neturėjo daug 
duot Turkui kuris pirmiau 
apsimalszys pakol
dys paskutini Graiku ir Arrne- 

Turkni

bėdos par- 
ne- 

neiszsker-

neturėt n

Work 
praneszima,

I’aczto Direktorius 
sziadien iszdave 
jog pacztas, tarp Suv. Valstijų 
ir Graikijos pacztiniu sekto
rių sviįSmyrna, sulaikytas.

Laiszkai ir viskas adresuota 
in (mažesne) Azija ir Smyrna, 
kurie dabar yra Graikijoj nuo 
Amerikos piliecziu bus sugra
žinti siuntėjams Suv. Valstijo
se.

Sulaikymas pacztiniu
timu, su pakietais, in Smyrna, 
yra pasekmes kabeliuotos in
formacijos paczto direktoriui

Graikijos paczto virszi- 
ninku. ______ ___

Meldžeme myleinu skaityto
ju atsilygint su prenumerata 
už laikraszti, nes dabar konia 
visur dirba ir
kožna yra. .Juk tris dolerei ant 
metu nesunku užmokėti, o 
priek tam nežino kas gali būti 
atejnanti meta, bot laikraszti 
turėsit kad ir nedirbsite. Vc- 
luk isz laik apie tn.i pasirupyt.

Slllll-

Devis ptisUJWjIj,, kad kaž koks' k|iuutll. nusif. 
rUAVitAlA niiudninit

gramofono dainų ir juoku eme 
trainiotis pakampiais, asz ta
riau, Na dabar praszau visu sė
stis asz pasakosiu to žmogaus 
gyvenimą, kurs ta sznekamaja 
maszina 
matant piept susėdo i

I k • • . « • A *

žmogus, gaivoje Instates men-1 jįa|<oįį
kuli teleskopą, jodo susirinku
siems moBulijiF žvaigždes; De-
vis taipgi jįĮrieihmaiioka pensą nietttj8

na. .Jeigu 
amunicijos tai sėdėtu inalszoi 
nes pa t is yra per dideleis tin- 
gineis jaja dirbti.

Todėl angliszki 
ziszki fabrikantai 
geisdami atsikratyt 
t a voro,

ir franeu- 
amunicijos 

nuo tojo 
nepardave Turkams, 

paisydami kiek tasai kraujege- 
ris nužudys žmonių, bile turė
jo isz to gera pelną.

Kas gali sutaisyt 
suardė ? 

uždėti obuoli ant szakos kuris 
nukrito prie jusu kojų ? Ar ga
lite susinti peteliszkes sparne 
Ii kuri suardė bledinga ranka? 
Ar galį indeli liranduoli adgal 
in rieszuta arba
trukusi luksztaT Kas 
žyti midų adgal in kosi ir pri
dengti vaszku. Yra tai sunkios 
užduoties milenii skaitytojai 
bet panaszei ir 
apkalbėjimu ir 
savo artimu, 
bjaurus žodi: 
sugryžta ii

kuri vejas
ver t ink Ii, 
Ar galite

kiauszini ir
gal sugra

su praplatintu 
apjuodinimu 

Karta numestas 
jau daugiau nes, 

sunku jiji atszauk- 
ti kuris bėga aplinkui žaibiniu 
staigumu po svietą.

Kokis tai F. Witt 
consino, norėjo pralobt

isz Wis-
norėjo p ra loot su 

skriauda savo artimo. Pastate 
jisai sau puiku nameli isz ku
rio aplinkinei gyventojai labai 
gėrėjosi, bet kokiu budu jiji 
pastate, niekas 
locnininkas nepasiliko aresz- 
tavotu ir iszajszkino kokiu bu
du jisai taji 
Prisipažino jisai, jo 
la pavogė isz visu 
to kur tik buvo statomi nauji 
namai. Vage viską, kas tiktai 
davėsi: vinis, lentas, duris, 
langus, ir 1.1., bet tik tokiu bu
du idant ji niekas nepamatytu 
arba nesusektu.

Neužganadytas tuom, 
namas jau buvo pabaigtas, nu
tarė in ji aprupyt naminęjs ra
kandais, bet teipgi vogtu budu. 
Ana nakti insigavo in puiku 
narna isz kur pavogė keliolika 
szmotu rakandu. Kada locni
ninkas pradėjo jeszkoti dingu
siu rakandu, užiko juos name 
Witto.

Neturėjo naudos isz pavogto 
namo, nes kontraktorei innesze 
skunda prieszais pavogta ma
ted jola ir užgriebė visa narna 
o Wittas nuėjo ant penkių me
tu in kalėjimą.

Taigi su skriauda kitu, nie-

nežinojo, lyg 
nepasiliko

nameli pastate, 
g materijo- 
daliu mies-

kada

nuo

pinigėliu pas

Dabar galema pirkti septy
nis milijonus bolszevikiszku 
rubliu už viena amerikoniszka 
doleri. — Kas 
kad ne yra verti 
popiera ka ant
spaudi na. (Jai prisiduotu rublei 
ant iszpopieravimo kambario.

isz tuju rubliu 
ne tiek, kiek 

josios rublius

labai szva-

naudoja 
svaru muilo.

visi naudotu

Amerikonai yra 
rus žmonis, nes kožna meta su- 

konia tris bilijonus 
Tasai skaitlis dn

padidėtu, jeigu 
muilą, bet randasi czionais to
kiu žmonių, ka muilą naudoja 
tik karta ant menesio.

kare užve- 
pabudo isz

2,-

Norints nekurie sako, jog 
Amerikas insipainiojo in pas
kutiniu svietiszka 
Jai, bet Amerikas 
miego pastatydamas 4,800,000
vyru, iszsiuntc in užmari 
086,000 isz kuriu Francijoi žu
vo 77,118, o sužeista 221,059 
žmonis paskolino arti 23 bili
jonus pirkdami bondus o pas
kolino allijentams $9,641,882,- 
500. — Kokia, kita vieszpatys- 
te galėtu panaszei padaryti in 
teip trumpa laika ?

Dr. Milton Nobles, inspeto- 
jas drebėjimu žemes, geologas 
ir geras daktaras, gyvenantis 
Philadelfijoi, kurio inspejimai 
jau nekarta iszsipilde, sako, 
buk Europa neužilgio iszleks 
in padanges, nes vulkanai ku
rie randasi po vandeniu neužil
gio atsigaivys ir 
ropos ne bus, o musu Naujas 
Svietas (Amerika) pakils, Pa
namos kanalas iszdžius, aszis 
žemes teip persivers, jog isz 
Žiemiu pasidaris tikras rojus.

Daugeli žmonių pražus Eu
ropoje per 
T 
Europos yra 
kili budu 
sios mirties, 
buk svieto amžis 
devyni tukstanezei metu ir jau 
tasai laikas prisiartina, kada 
turės užejti didele permaina.

ir geras daktaras

pikszt, Eu-y

mariu.užliejimą
Tiejei ka dabar pribunn isz 

laimingi, nes to- 
apsisaugos nuo bai- 

Dr. Nobles sako 
yra tiktai

o penki isz tuju laivu plauke

in-.

Turkijoj. Ant paveikslo matome pasirengimą ir prikrovima laivu su maistu ir amunicija jei

AMERlKONISZKI LAIVAI RENGĖSI PLAUKTI IN TURKIJE
Dvileka torpediniu laivu plauke in Turk i jo Jcuriq apsaugos amorikoniszkus padonus

gu tas butu reikalinga naudoti.

triuba.^ Žmones
“Tai Gumfris Dovis 

kodėl tu isz jo ifpi mokesti 1 
Tada telekkopo sįViriinkits grn 
žiną jam pinigus sakydamas, 
negalįs imti mokesezio isz drau 
go filiosofo.

Kita karta Dovis vaikszczio- 
damas su savo (įrangų, susitin
ka buri kažkokiu žmonių. Vie
nas isz to būrio nepažines Do
vio ima juoktis isz jo iszvaiz
dus ir eįsenos. Kitas tuojau ji 
subarę “Kvaily ka tu darai, ar 
tu nematai, kad tai. yra Gum
fris Dovis. Juokavęs iszbego ir 
nusigando, lyg nusikaltęs mo
kiu i ūkas.

Gumfris Dovis mirė Genevo- 
je 182.9 metais gegužes 29 d. Jo 
gyvenimas buvo nuolatinis 
triusejimas žmonijos labui. Jis 
invykde posakįn, kuriu jau
natvėje inrasze pastabu kny
gutei):

Auksztoji kilme 
laisvos valandėlės, 
niuoti su mano szeimyna, in- 
garsinti ir ingyvendinti ja bet 
kokioje pilyje. ’ Asz manu, jei 
teks pagyventi pasauleyje, 
taip pat galėsiąs Imti 
draugams ir žmonijai naudin
gas, kaip ir gyvendamas tur
tuose, bei būdamas auksztos 
kilmes.

Baigus 
eme

ir zi u n m 
szuauti

eme

f

neiszrado 
susigimi-

pasauleyjc
mano

kai kurie 
isz rod e 

Dovio iszrastoji lempa, kas in- 
vyksta peikiu gazui pro audi
mo skylutes priėjus prie ug
nies. Paaiszkities visus klausy
mus, buvau beinąs namo. Vie
nas berniokas atsikosėjo ir sa
ko:

pasakoti, 
klausinėti kaip

As nežinai tamsta, kas 
iszrado gramofonu.

— Žinau, žinau; to iszrade- 
jo gyvenimas labai indomus, 
papasakoti, bet sziandien vėlo
ka, nebent kita syki.

Netoli Kalėdos tarė Rimantu 
Kalėdų antra ja diena su

sirinkime, persineszkime isz 
Jociu gramofonu, pagrieszime, 
pažaisime. Paskui mokytojas 
nupasakos gramofono iszrade- 
jo gyvenimą.

— Gerai,
taip ir padarysime, 
gal iszskysime, 
tas ten . Tat 
dar nors viena vakaru mokyto
jo pasakojimu.

— Na, tai sudiev,
antraji vakara tikiuos su visais 
pasimatysias.

— Sudiev.

kas,

gerai, tarė
Po kalbu 

vienas szen ki- 
pasinaudokime

VISI y

Kalėdų

Mes tada ir 
draugu atsivesime, kalbėjo kai 
kurie jaunimo. <

Keli Tomo Edisono gyveninio 
bruožai.

isz

Sztai ir Kalėdos. Kaip v si 
j u lauke.

Mokiniai skaitė heliku ius 
dienas ir valandas lig jut 
mokyklos paleisiant. Samdiniu
kai vienu kitu džiugino šaky-’

Kųledos už vųrtu s^flyp 
Ūkininkai taip pat 

lauke Kalėdų. Įr jiems ingriso 
isztisiniai darbai. Kalėdoms ir 
jas lydimosioms szventems pra 
sidejus tik jau ir jie gaus dus- 
teret. Susimylėjusioji berneliai 
ir mergeles lyg gerves giedros, 
lauke Kalėdų neszumo vedybų 
meto. Negaliu sukyli, kad jr 
asz nebueziau laukes Kalėdų. 
Bet jos ir prabėgo, rodos žaibo 
greitumu. Turbut dėlto, kad 
labai j,u laukta. Sztai jau ir 
antrosios Kalėdų dienos vaka
ras. Pavakarieniavęs iszejau 
valandėlė pasivuikszczioti. Be- 
vaikszcziodamas sustikau jau
nimo būreliu beeinanti in Ri
mantus. Drauge su jais nuėjau, 
ir asz. p.TAUlibeca jųu daug juu- 
.uuomeneH* Atsiuesze isz Jocio 
gramalona ir bėręžia pįolkį. 
Kai jr prisiklausęs.

darni “ 
szczia. ’ ’

Negaliu sakyti, kad jr

Kai |)t'UUzoW^ 
i r

iszgalvojo* Visi be- 
ir su- 

, Asz ėmiau pa- 
Tomas 'Edisonas, knis 

yra iszrades deszimtimis in- 
valriausiu daiRtu, gimė 1847 

i vasario Udiena, Qhajo 
Valstijos Milano .^iiestcly A- 
merikoje. L 
neturtingas, 
maus budo žmogus, 
jam nelabai sokesi. 
uos reikalais 
davosi jo žinomi

Ed isoncf teva^ b u vo 
bet laimi'įiinks- 

(lyventji 
Szoimy- 

lubiausiai rupin- 
kadaise bu

vusi mokytoja !gerokai prasi-
V«.<VV.->4 *i>*V‘**p

lavimts.1 moterisfeke. Asztuntus 
motus stojus Toma omo leisti 
pradžios mokyklon. Mokslus 
nelabai jum tOsiyeke. Visados 
jis būdavo apie kažka susisva
jojęs, ir susimastęs. t

— Tame nieko gero isz ta
vęs nebus, pasiliksi tu jau k va
las, syki tarė mokytojas rustu 
balsu. Vaikas, kuriam leme to
kia liūdna ateiti, nuleido galva 
ir iųyįkniaubęs graudžiai eme 

Parėjės isz mokykos 
muno vis dar negalėjo sulaiky
ti aszaru. Motina eme klausinė
ti, ko jis verkia. Tomas nupa
sakojo jai nusiminimo priežas
tį.

Motina tokiu mokytojo iszsi- 
tarimu buvo labai inžeista. Ji 
tuojau nubėgo mokykloj ir su
sitikusi mokytoja eme bartis.

— Mano sūnūs ne kvailes
nis už tamsta. —

Tamstos pamo-

nelabai jam tOsiseke.

raudoti.

m

Jis daugiau
nereikalingas
ku, asz pati imsiu ji mokyti.

moky
klon Tomas turėjo gana daug 
laisvo laiko. Jis nuolat vaikio- 
davosi uoste, arba eidavo pas 
darbininkus, kurie state laivus. 
Czia jis klausinėdavo apie ju 
vartojamus inrankius. “O tai 
kam reikalinga ? Kaip tas iszar 
dytH Kaip ežia yra tas pada-

— ”0 tai linginiu mai- 
visi kalbėdavo

Nevaikszcziodamas

inrankius.

ryta?”
szas,” visi kalbėdavo apie ji, 
nesuprasdami, kad to vaiko 
galvoje esama didelio visa no- 
rinezio patirti proto. Amerikie-' 
ežiu paproeziais Tomui gana 
anksti teko dirbti darbi is. Try
liktus metus, eidamas pastojo 
jis tarnauti. Traukiniuose, ku
ru’ eidavo isz Fort Guronoi De
troitą ir atgal. Edisonas parda
vinėdavo laikraszczius ir po- 
pierosus. I860 karo metais visi 
nekantraudami laukdavo fron
to žinių ir laikraszczius grobte 
grobdavo. Musu jaunas par
davinėtojas gavo samdytis net 
ketvertą pagelbininku. Vienais 
metais surinko jis arti 2000 
doleriu ir atidavė juos savo te- 

i 4 r|i ‘ •
j y ven i m o d ž i a ugsmas
—-----

vams. 
mano g 
sako Edisonas 
pi rma j i pasise k ima. 
pasireiszke nepaprastas jauno 
vaiko sumanumas. Traukinyje, 
kuriame jis pardavinėdavo lai- 
k raszcz ius, a 11 kszt ame
vagono kampe Edisonas, pir
kęs raidžiu, insitaise spaustuve 
T .. .7
t i ir spausdinti 
lųikraszteli vadinama 
kly Herald”

Tai buvo pirmutinis 
1 >

minėdamas ta
Net rukus

prekių

Tame vagone jis eme redaguo
ki traukinio 

‘ ‘ Wea- 
(savaitines ži

nios). Jis buvo nedidesnis kaip 
nosine. Tame mažame lapelyje, 
kuri pardavinėdavo Edisonas 
keleiviams po 2 kap. galima bu 
vo rusti stotyje nugirstas ži-j 
nias, gimimu mil iniu, 
ir kitokiu nuotikiu praneszi- 
mus... neskaitant begales klai 
du. Viena tok in 1867 metu va
sario 3 dienos numeri turi dar 
Edisono žmona. Savo spaustu
vėje Edisonas insitaise ir elek
tros patarėja, jis dęstytluvo ja 
ii ardydavo, maiszyęh|vo in
validas rugsztis. Vieųų syki jo 
spaustuvėjeJ<ilo gaisras. ' Įpy
kęs konduktorius pagriebė ele- 
trotechnika mėgėja už pakar
pos ir mete stoties aiszten d ra u 
ge su jo spaustuve, ba ta rėja ir 
svajonėmis.

Tolinus bus.

vedimų

r

f

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTA! 25c.

Boc>kow«ki*Co. 
Mahanoy City.P*.

LUCKI 
ITRIKI
CIGARETTE

' ib' 1 >

Geriausi 
Cigaretaim

y n*1.

Skausmus ir galimus

PAIN-EXPEI.LER
Vdibaienkllfl ulreg. B. V. Fat. Oflaa.

DRAUGAS REIKALE

nutildo ** i

REIKALINGA AGENTU
DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalaujc agentu parduoti ju marsz- 

klnus tiesog neaziotojamB.
prokca. Sempclel dykai. Madison Mills
603 Broadway. Now York. ad.

Pigios

JAU ISZEJO

NAUJI LIETUVOS PININGAI
‘ '• JI K t *.:■

LITAI
Siųsdami Dabar Piningus Lietuvon
Nesiųskite Auksinais, ne Doleriais.

Siuskite Tiktai LITAIS
—$—

Gerai ir Greitai Persiunczia

Lithuanian American Trading Co.
112 N. Green St. Baltimore, Md.

i

galutaras Hitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, '■ • 
NERVISZKUMAS, 

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai mcdikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiek orius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

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

GALVOS SKAUDĖJIMAI,

ATSIRAUGĖJIMAI,

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

i *

visa pasauli ;i

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę; 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA i 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainome ir siuneziame pinigus in
pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke, 
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo; 
portus ir kitus reikidingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

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

Of i sos valandos; Nuo 8 ryte iki 8 vakaro. .
. ,, Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

padarome pas- 
ReikalauRite

DYKAI -r BAROMETRAS IR REVOLVERIS

Ai

DYKAI
Barometras

* W

Import uotas
kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus ir gerai 
padirbtas daiktas su tikru 
Fahrcnhcln termometru, ir 
priesz gražu orą lele-moteris 
iszeina in tarpduri o priesz 

L lietu vyras iszeink in tarp- 
1 dūri, priesz permaina oro tai 
f abudu iszeina in tarpduri, 
i laibai naudingas daiktas del ' 
J kiekvieno. Taipgi revolveris

B. C. Z2 kalibro kuris yra 
padarytas, gražiai ir druezei, • 
szauja su B.C. kilikais. 'Kas

‘ b -jin turi gales apsaugoti savo namus. Szitus 2 brangiu daiktu mos prisiųslm 

yra labui geras laikrodėlis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikelinuosc luk-
dykai kožnaių kuris užsisakys pas nuimi b žemiau nurodyta laikrodėli. Tai

sztuose, laika rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metu. Vertas ne 
iriažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už $S.75. 
Prišlapkite 25c. stempomis už prisiuntiina o $3.75 užmokėsite kada aplai- 
kyslte tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojame kad busite užganėdinti

liesk 25, Chicago, Iii.
‘ arba sugražlnaipo pinigus. Raszyklte sziandlen ant adreso:

1210 N. Irving Ave.yilACTlCAL,SALES €0.
I

t
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V AUKSO ŽIEDAS.

Vaizdelis isz Amerikos Lietu- 
J. via Jaunimo.
r

if
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Pamenu gerai. Buvo tai 

priesz prasidesiant didžiajam 
karui, kada rodos ir gyvenimo 
vargai netaip sunkus atrodė ir 
pats gyvenjinas saldesniais 
mielesniais bruožais Jaunimo 
szirdyse atspindėjo. x

Tuomet teko pažinti du jau
nuoliu ka tik suėjusius tarp 
saves in pažinti. Buvo tai Ro
žyte ir Jonukas,
juędu riszo vien draugingas 
ryszis. Tecziaus laikui bėgant, 
jis persikeitė in meile, 
mylėjo Jonukas Rožyte1, 
žyte Jonuką, kad rodos ir pats
Augszcziausias juodvieju mei
le laimino. Abu nekaltu, lyg 
pavasario žiedas, 
mylėti žadėjo, 
ne visuomet 
gaus svajones, 
jie atrodytu

karto

Ir pa
ti Ro-

viens kita 
Bet gyvenime 

insikunija žmo- 
troszkimai, nors 
szveneziausiais,

isz pat gilumos szirdies iszsi- 
veržtu.

Karui užsiliepsnojus, 
jo kuodaUgiansiai auku. Neuž
teko vien Europos. Aukotoju 
skaieziun ir Amerika tapo in- 
traukta. Pastaroji pabrėžė net 
ir tikslą, kuriam tas gyvybes 
atikas ji rižos paszvesti. Draug « t • Iv* • 1 •

reike-

su tuo obalsiu nudžiugo ir Lie
tuvos veidas. Nepriklausomy
bes gyveniman žengti jai sau
lute patekėjo. Lietuvos sūnus 
ir dukterys, petys in peti sto
jo darban.

Jonuko krutinėję 
plake szirdis, karsztesnis krau
jas jo gyslomis tekejo. Ne vien 
Rožyte jis mylėjo. Lietuva jam 
buvo brangi. Jos meile dege jo 

už Rožytes 
-lirmiau

gvvuiu
< •

ri žos i

padu rius .sau

Jonukui 
su saviszkiais

szirdis nemažiau 
meile. Tadgi 
Tevvne vaduoti kad tik kitus 
laimingesniais 
laime surasti.

Paszaukus Amerikai liuos- 
anorius, in ju būrius Jonukas 
isz lietuviu stojo pirmas. Atė
jus paskirtai. dienai, 
prisėjo skirtis
ir mvlima Rožvte. Nulindo na- 
miszkiai, gailiai apsiverki1 Ro
žyte. Ramino ja .Jonukas, davė 
žodi kad ja visad mylėsiąs ir 
kad netrukus griszias savo pri
žada iszpildyti. Savo žodžiams 
patvirtinti davė jai 
da. Rožvte 
karszczia usia 
sudėjo.
nukas

savo žie- 
sa vo puses 

prižada

SAULE*'

ISZ 
meiles 

Atsisveikindamas Jo- 
pabueziavo jos veidą,

dideles sz\ lesias kasas ir inse- 
des traukiniu draug 
kareiviais dingo isz akiu.

szios sza-
meiie-

už Allan-

su kitais

Neilgu i teko būt i 
lies stovykloj. Už dvieju 
siu Jonukas jau buvo 
tiko ir grūmėsi su prieszais. 
(*zion pateko nelaisvėn, apie 
ka isz valdžios buvo praneszta 
namiszkiams, 
pabėgo, tik
Būdamas tokioj padėty

o vėliaus isz jos 
sunkiai sužeistas.

nepa
jėgė nei saviszkiams nei Rožy
tei paraszyti laiszko, nors isz 
pradžių ir labai dažnai juos 
laįszkais aplankydavo. Kanki
nė ji žaizdos ir nuolatines min
tys apie Rožyte. Nors ir to
kioj padėty būdamas, tecziaus 
j iš jos neužmirszo, savo priža
da iszpildyti ilgėjos.

Kitaip buvo su Rožyte,
dama toli nuo gyvenimo var
gu, visu kuom patenkinta, ji 
greit Jonuką užmirszo. Besi
linksmindama po invairius pa
silinksminimu vakarus, susipa
žino t<Mi su kitu, 
be, paproeziaj

Bu-

kurio taut v- *
ir elgimosi liu

dijo, kad jis esąs lenkas. Lank
sti Rožytes szirdis prie jo pri- 
siriszo. Nors jis sakėsi ja įny-

8
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SZITOS MERGINOS MALIAVOJE SAVO SZLEBES. /

mados i n vestos per 
Merginos vietoje
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augliu

Skulkino moterėlės
ant tu

Katrie pribuna isz 
minksztu,

Ant gasjiadineliu ružije,
Negali tokiu ant burdo laikyti

Turi kaip kada
U 

sii szluota 
iszvarvti.

labai girtuokliauje 
Ir didelei mandrauje,

O kaip suHimnsza,

Sa ko
I

ve

Maliavotos szlebes yya naujausios 
Studentus Chicago Academy of Pine Aits, 
iszsiuti desenius tai puikei iszmalavoje ceiki kaip ant pa- 

ikilo tihrodo po tam pasiuva. Szlebes iszrodo labai puikei, 
bet ne visos moteroles moka maliavoti, todėl ir ne visos gales
neszioti fiiiscs szlebes. -  

mvlimas
Nežinojo 

toji Rožytėj kuri 
stotyje patiko, savo meile sve
timam ir tai ’ jo prieszni buvo 
pažadėjus. Džiaugęsi jisai ja 
iszvydes, tik kaž kodėl jos vei
das Jonuko akyse taip nespin
dėjo, nors jis tokia pat iszt i ki
lnybe savo lupomis ta veidą pa
lytėjo. Staiga jos szirdi skaus
mas suspaudė. Ji pravirko ir 
dideles aszaros jos skruostais 
pariedėjusios nukrito ant -Jo
nuko pecziu, kurs Rožytes at- 

nesiiprato. 
jo žiedas, ji 
jo szirdies 

netyczia pame-
’ pavaitojo. Sztai ir vėl

tęs 
jon.

* t 1 y J’l8

Paslapti

&>/*.

gailos 
Užklausta 
nenorėjo

paslapties 
kame 

užgali t i 
tad žodžius 
ežia u” 
tiem dviem jaunuoliams szvie- 
te nauja gyvenimo viltis.

Nekalbant apie 
niu nedalaikytus 
visad ir valdovai savo prižadu 
laikosi, Ųor^JiįZ to. vkjta tauta 
.’-J-*-__ *.i skriauda turėtu.

l 4

visoki atpuskai.
’, pasemeu 

ir szczyvu lazdų, nu ir 
Dzievotlci'dejis.

szep ir te p — nemožna i gana. 
Tcp man su tu bulbioni betu- 
cįojanc nemačius ^ino kap, pa
slydo viena koja 
kos. E,
kad cikras dzyvokas, kad tek- 
sziu, atbulas in tu dzieszku! 
Oi! Net taszla in visus szonus 
iszlakiojo. O puodas su bulbie- 
ni, ku laikeu rankose, Inmatai 

galvos. Tai
Cik, cik per- 

dzideli bed'll'Ssikepuruejau isz 
.dzieszkos'Visas in taszlu insi- 
.inoknojfal ir bulbieni apsidzir- 
bis, iii stvarainiji 
O tai viesznage! 
Nukrapszteu
paskui iszpleszcvi langu 

isznerau lau
kai!

ir uh i vožė man ant 
tau veczarija!

DOS III

* •.i  * t-—.'-—  - 1 - ■ ■ 1 1 n —- —-u r

DZŪKELIO KELIONE IN 
KAUNA.

j

Asz labai myliu eicie an at- 
pusku. Vienu rozu mekterejo 
man ant r.azmno atlankyc at- 
puskus, ba girdėjau, kat lynai 
labai dzidelei szvintos viidos ir 
acipro vi lieja
Apsivilkau gunczi 
tarini 
(lavai aic an
Nėra ku zcrtavoc, ba Kros- 

Kaunu paseipusči Dzi
delis kialas; nemiaisi vi’ertu 
dzienu. Ainu, ahiii, jau limsta. 
Ainu in gaspadoriu praszyc an 
nakvynęs. O kur pazdesi ? Nu- 
veinu, sako, nėra kur gule. Te
gu tavi nemaeei! Jau saule nu- 
slaido, ainu iu kįtu gaspadoriu 
katro pirkee 
“nugi, ai k 
ir sprok kiek cik cilps, kat no- 

” Kas

no

nepadabnas. 
Ku darve? 
akiu taszlu, 

iszlu-

starkesne. Sako: 
an kluono szalines

pirkcioj nėra kur.

V t
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O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto i 
Tačiau gerus draugas patars

*

pinejis cv’ekus, 
kan ir paidisz, 
sliedo ireužvuostu.
.visko, kiek turėjau .procios, pa-

visii lakmotu
ne-

Kad bu
tai! numnisne tep padu ris, tai
nieko, alc visai neevee!

j. Vis-kas.

mani nei
Apriez to

naudoti

Raffles 
pleiskanų mirtinqjj priešą. 
Suvilginkito Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko i 
tuojaus pranyks.

tuo bodu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir Žvib

savaite laiko ir pleiskanos 
Naudokite 

Ruffles nuolatos ir po to, ir

k i nukrapszteu 
gunczi! O, Džiovė ratavok, 
možna nei iszrokuoc;

gančiais.
Knina G5c. nptinkono, arba prisiųM- 
kito 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. A D. RICHTER & CO. ,
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

1 f *1—1 ........ in1 I,

co zo nakvyne, misnu sau! Na
ic, ku dzirbi padzirbis: nuajis 

aciguleu ir gunczi 
eik pradėjau

Tai langus ir duris iszmusza. 
Davadni žmones tokiu nelaiko, 
•Tu o jau s isz bn rd o isz va i ko. # * *

L V

Broliukai, nauja mada atėjo, 
Jau kitaip ir melstis pradėjo, 

Už duszeles meldžesi, 
Su b jiem beldžesi, 

Vienas roke:
Melskis už diisze, 

Kitas rėk e:
Jau Įauga iszmusze!

Todėl vyruezei gera malda, 
Jeigu muszates visada. 

O vis Dievui apieravokite, 
Už diiszes palieeavokite.

tai jums bus ant 
sveikatos,

O ir gražesnis, kaip turi rum
be ant kaktos.

Juk kuom Lietuviai atsižy
mės,

Jeigu ženklo ant terlos neturės.
# * #

\ ienam pleise buvo teatras 
ir baliukas,

Bet ne kas, 
'Tiktai l’uniu buvo invales, 
Ne vienas ilgai paminės. 
Diena da sze i p ,(teip buvo,
Nes ant vakarui km Uk musz-. 

tinę neatsihuvp,
Mat ten užkandala payduvi- 

nejo,
Už ka užsimokėti kožnas tu-

t*
I

Vienas žmogelis užkandala 
nusipirko,

Nuo ko *7os nepatrūko, 
Žinoma, už tai užsimokėjo, 
Bet kita

in szalini 
usimeteii. Kaip

girdžiu per miegu — 
kitoj pusėj lyk kas sznipcioja 
ir atszlaumoja ciesei par szau- 
dus iii mani, 
ini!” misnu sau. 
dokas, a kokis nemačius ? 
progine u akis ir 
szonu. Kap mani gyvu — cep, 
cep, cep—top ir atszlamoja 
per grandzimu in mani. Brole
li, man plaukai kap sztakietai 
acis(ojo, visas pascirau,—nėra 
k u daryc, 
pamacies. Niirapetojau in sie
nų, apginibeu karanei sprage
li! ir stoviu napagatove.
cik ladokas arcyn mani, asz 
jam bupc sprageli! kuprom jis 
kabardukszcz ir misikaporino. 
Asz Džiovu padiekavojis ir 
szczyrai papoteriavis, vėl spa- 
kainei aciguleu. Ale kurtu! 
Kap cik sudėjau akis, klausau 
i vėl atrapeckioja, atszlumcio- 
ja isz kitos szaliiles ciesiok in 

Pone-dzie szventas, jau 
cik, sakau, Ce ladokas prispai- 
niojo, ar negerečius 
neszezescies.

sause,

“Skradzoi ža- 
“a kibą ce la- 

’ !” Is-
žuree in tu

Tikra lietuvaite — kad j u 
daugiau butu.

Alena Blu-

t 1—1 e a M

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ

Neužkliudant Lenku Koridoriaus.
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai. ' 

| Oropesa..................  4 NovemkerloMl .
Orbita .. 
Ordunn -

Sztai ka raszo 
džiute isz W..., Pa.,

“Prisiuncziu gerbiamai 
mistai prenumerata 
melo už “U 
tik 12 metu ir skaitau “

Kaip tik gaunam laikrasz- 
ti tai visi susėda, prie stalo 
ir klauso atydžiai. t

Mano tetėnas < davė man do
vanu pusantro dolerio liepda
mas nusipirkti kokia dovane
liu, bet asz atsakiau kad apsi- 
ejsiu be dovanos, nes geriau 
užsiraszvti “ 
labai patinka ir yra labai link
smas ir naudingtis laikrasztis. 
Praboczykit kad 
gerai raszyti lietuviszkai, tik 
asz moku skaityt. Su pagarba 

Alena Bludžiute.
Jeigu daugiau Amerike bu

tu tokiu Aleuehii, tai Lietuvei 
niekad neiszsitautytn, 
numene užlaikytu savo teveliu 
kalba ir butir naudingais tau- 
tieęziais, — Garbe tau Alenuk 
ir tavo tėvams!

29 Novom. 10 Jan
20 Decem. 31 Jan

ta- 
ant puses 
asz esmių 

San-

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg. 

Visos atsklrios kajutos. Nėra 
extra mokeseziu.

ROYAL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

SANDERSON & SON Inc. Agentą 
26 BROADWAY. NEW YORK. ;

Chicage: 117 W. Washington St. 
Ar pan vietini iaivakorextu agentu — men an win* oi

Saule,” 
ir skaitau

nuvyko Lenki- krutinę jau buvo nutilus, 
vargszas, kad paėmė jo ranka, liet akimirks- 

ji szi karta ny ja paleido. Savo aukso žie
dą, duota Rožytei aut nukau
tojo pirszto pažino. Jo gyslose 
kraujas sustingo, szirdis tarsi 
nustojo plakus. Valandėlė sto
vėjo lyg butu stabo isztiktas.

s, kaip tas žiedas pa
teko lenkui, jam buvo nežino
ma. Staiga atsiminęs savo pa
reigas, pilnas mineziu apie sa
vo Rožyte, žingsniavo skubiai 
pavyti savuosius, 
likdamas lenko lavonu ir duo
tąjį Rožytei žiedą.

Po keliu dienu, .Jonukas bu- 
savo mylimajai 

likimą, bet 
pertrauke jam dar

bu laiszkaneszys, paduodamas 
jam laiszka isz Amerikos. Di
džiai nudžiugo ji gavės, nes ti
kėjosi, kad jo mylima Rožyte 
jau atvažiuoja eiti slauges pa
reigu, ir tokiu . bildu pranesza 
Vavo atvykimo diena. Bet voST 
žvilgterėjo ant laiszko, 
džiaugsimus virto didele 
me. Laiszkas 
juodais 
keno 
atpleszes ji skaito:

Rožyte, M uazkites

i i

sziaij) žino- 
prižadus, ne

skriaudadidžiausia
Szi kart W’ilsono obalsis neda
vė Lietuvai ta ka žadėjo.

buvo nutolus 
prižado nuo kurio 
mens laime priklausė. Vienok 
ji ta laime vėl jam gražino. Jai 
kur kas lengviau atleisti. Bet 
ar lengva atleisti valdonui, 

neiszpildydamas priža
do, leido Lietuvos sunu krauju 

gali tau-

lis. bet szirdyj visai ka kita tu
rėjo.

Rudeni, 1919 m., kada Ame
rikos lenkai organizavo savo 

“ mylima
sis” — lenkas prie ju instojo. 

' Ir vėl prisieina lindėti, atsis
kyrimo valandas pergyventi. 
Negana, kad ji ja mylinezio Jo
nuko žodžius in ji atsisveikin- 
dąma kalbėjo, bet ir jai dova-

legijonus ir Rožytes
— lenkas prie

žvte

kuris,

liet i ? Ar tokia laime 
ta džiaugtis.’

J mm kas, karta 
ve tėvynei,

užpakaly pa-

vo beraszas 
laiszka apie žiedo 
tuo tarpu

raikė ^iurec kokios le.” ■ f1

■'t■

Ro
ll no savo 
vieno as- krasztais.

nors

JO 
bai- 

nepaprastas — 
Tai

pranesza. Skubiai
mirt i re,jo.

mani.

Knp

ISZRADEJAI!
Saule” kuri niau

asz nemoku

1
Iii

i

aukojęs sa- 
dabar dar labiau 

troszko save pasiszvesti. Apie
Rožytei. Isz

tuom sutikti ne
ve Ii a u s,

tai jis pasakė ir 
karto ji su 
norėjo, bet 
kilnų- jo paszuukima, sutiko. 
Negailių!o, pati rižos mokintis 
kareiviu slauge palikti ir vyk- 

Prakilnaus lais-
Jonukas 
inti savo

supratus

rengėsi
bro-

ti Lietuvon.
ves obalsio vedamas 
iszvažiavo Lietuvon g
:evyne nuo užpuoliku, o Rožy
te instojo mokyklon —
tapti savo sužeistiems 
liams sesute-slauge.

Jonukas Lietuva 
laimingai. (Ji būdamas jau is; 
lavintu kareiviu, 
vykti in parubeži, kanu1 draug 
su kitais broliais-liet.ilviais sa
vo krutinę stato priesz savo

jiasieke

greit turėjo

state 
prieszus, pusi kėsinusius Lietu- 

nepriklausomybe
Szi kova isztiko tieR Giedrai- 
eziais ir Szirvintais, 1920 m., 
lenkams puolant lietuvius. 
Lietuviai 
davė mirtina 
Szioje kovoje 
tukstaneziais 
ko k u Ii p k os kri taj 
kas, kurs pirin miįtjf.' jd’^nyli
mos Rožytes mciieM’y^osi pa- 

i vogti. Mat ir ljiJ>®iUg-8ų ki-

vos praryti.

Szi rvintais 
puolant 
savo narsumu už-

Jeųkarhs smūgi.

l1^

nota Jonuko aukso žiedą ji Jy 
Jefikui atidavė.

Karui pasibaigus,įKanii pasibaigus, Jonukas 
grižo, kuomet ' antrasis Rožy-

I
k ** - «

‘ ‘ Mylimas drauge:—
Nenusimink. Buk pasiren

gęs szia nors skaudžia ir di
džiai liūdna žinia priimti. Ta
vo mvlima Rožvte mirties au- • •
ka liko, priglaudę ja svetima 
žemele... Mirties valandoje vi
sa szirdimi troszko tave matv- 
ti, ant tavo ranku Imti... Buvo 
besirengianti Lietuvon sužeis
tu broliu guosti, tik visi kil-tik 
mis troszkimai ir siekiai liekas 
amžinai neinkunvti... Ji mi
re...

Asz ir tavo i 
vom hiidotuvese.

Tavo draugas,

neinkunvti...

sesute (lais va-

1 Tanas. ? 5

Skaudi tai žinia. Skaudes
nes, liūdnesnes valandos Jonu
ko szirdis iki sziol dar pergy
venusi. Jis gailiai pravirko. Jo 
tyros aszareles, tarsi, szi kar
ta jam buvo vienintele paguo
da. Jis troszko

V • •

žinia.

gyventi del 
jos... pildė savo priesaikos žo
džius, ja amžinai mylėti?
likimas nedavė juodviem eiles 
gyvenimo laime dalintis.

Akivaizdoje
dies skausmu ir

rrPik

pardavike nepati
kėjo,

Ka jis už užkandala pinigus
• padėjo.

Videlciu pagriebė, 
Su katiuužkandala pjauje, 
Žmogeliui butu in lupa pa

taikius,
Kad ne imtu galva patraukiąs. 

Žmogelis vienai tarnaitei už
simokėjo, 

Bet kita pribėgus netikėjo. 
Po tam viena kita koloje, 
Ka tik musztis nepradėjo.

Žmogeli perprasze, 
Ant to ir užsibaigė.

*
Buvd tlii priesz

an mano 
pacykom, 

kapcz už spragele, k u szal i sa
vin buvau paždejls. Kap cik 
negcrocius arcyn, asz jam vėl 
sprageli! cik — dziupcz in la
bom! Kap teszkeu, tai net ven- 
trabos iszleke. Ogi, iszryto,

A HZ,

Ogi, 
kap cik pradėjo brekszcz, pra- 
plesziu akis, žiurau ir pac sau 
nevierinu. Szali mani cvso dzvi 
telyczaites vuodegas papūti. 
Tfu! Kat tu staugdamas! Tai 
dabar padzirbau!-—misnu sau. 
Ku paskais gasjiadorius už to
kiu viesznagi! Raikė neszcz 
kudaszius, kur grybai auga!

ratavok, 1 ‘ ’’ 1
di nulupę paskucini gu-

kat uzci k tuDžiovė 
da g; 
cziali no kupros! Tai nežertas!
— Nieko nelaukis, pa-

KUR BUNA.

o .jau-

Prisiuskite man savo brai
žinius iszradimo iszegzami- 
navimui. Reikalaukite mano 
iszradimu knygutes “Pata
rimai Iszradejams” kuria 
duodama dykai. Raszykite 
lietuviszkai savo advokatui.

MARTIN LABINER 
Reg. Patent Atty.

3 Park Row. New York.
t
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Paieszkau broliu Andriaus 
ir Juozą Pūkas paeina isz Su-> 
valku Red., Prienų para., Gi
mimu kaimo. Turiu svarbu rei
kalą, jei kas žino apie juos 
meldžiu praneszt arba tegul 
patys atsiszaukia. (lt

TEMYKIT LIETUVIAI.
------ j......--į-.-:-------------- - -........    * . . j,--'- . ... „

Ii

4^SU kitais

ytdl'.id’miyli- 
meflcMjy^osi pa- 

tais lenkais buvfi'itsidailgines 

atsigerti.
Lietuviai, pcrifrkleje lenkus, 

ženge pirmyn koja kojon. J u 
tarpe ir Jonukas. Tik vienas 
jsz sužeistųjų (priė^zo puses) 

ir 
se.
kad mirsztantis kokios pagal
bos reikalauja; ‘ Tecziaus

Lenkijos IjeįU? k L kraujo
~T|JU i i '

ir ranka in .Jonuką isztie- 
Jis sustojo, manydamas

I

tu didžiu szir- 
liudesio Jo

nukas savy prisiekė likti Lie
tuvos gynėju eilele kol jo kru
tinėję plaks szirdis, kol paga
linus nukeliaus ten, kur nuku- 

!?• ’
gailiai. Jo 

buvo 
pilna viltis

liavo iP ,jo mylima Rožyte
Jomikitš5 verke 

tyros ašžilrbles, tarsi

gyvenimą. Jis

a^žArbles, 
kriksztu ii! liauja 
ir džiaugsmo 
troszko gyventi vien cĮel jos

> Broniu.

j 'U* •

GERA PROGA PLIKIAMS!
; i--

Arablszka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiuns keliolika stom- 
pu ir savo adresu tat aplajkys tuju
aiabluzku gyduolių dykai. Raižykite 
ant hzIo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y, Pnnątldo- 
kito Isz. szios progos visi kurio yra

ant hzIo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad-

jo pu b-pilkiai arba Visai yra nuplikta, t.t.

I■ I

i 
b 
iii

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.

kompanijų
d"
ik

Ml
Kranas Pūkas

40 Searle St., 
Pittston, Pa.

Paieszkau Joną Zarkszona, 
paeina isz Seinų Apskr., Leipa
lingio Para., 
mo. Tegul atsiszaukia. ant ad
reso. (lt

Augustas Petrauckas,
Box 121 Ernest, Pa.

ik

nelaukis, 
szmm kszcz per stogu ir pai- 
disz, kat net kulnai braszka!

Kitu dzienu, broleli, ainu 
ir iyituszcino tarba, kat 
pi r i n i o nei szk rapszcy^si 

Tuszcziu 
žarnų neužgtusi! Asz, 

gaspaodriu. O jau ir 
time ome, Kap cik in rozu pa- 
tropinau an veczarijos. Pagar- 
bavojau ir praszeu kat priimtu 

, gulėk ant suo
lo, ba nor kur. Ir an veczarijos 
nepraszc. Ku darysi, Dzjevu 
dėkui ir už tai, Ale žiuraii, ųo 
veczarijos dar liko daug bul- 
bienes. O man nedavė nei pa- 
kasztavoc. Tegu jus džiovai, — 
asz cik mierkavoju kur tu )>ul- 
bieni padės. Misnu, 
nakciu pascieszysiu, ba jau ne-

amu 
uei g 
daugiau. Ku daryc? 
tarbu 
druf iu

*
veseile va
karas,

Ant ko ir pribuvo cimbilis-
tas geras,

Buvo liepta jam atsitraukti, I pergulec. Sako
Bet tasai nenorėjo klausyti.
Mat norėjo snmuszt visus, 
Ba buvo (liktas iv riebus.

Bet vienas drąsuolis atsirado, 
Ir jam amerikoniszka būda 

' parode.
To da nebuvo gana, 

Ant to tris paliemonai pribuvo.
?l’aeme bolszcvikiszka narsumi 

In cypia pasodino,
Nebagelis didele* bausmia už

simokėjo,
Ba niekas belos užstatyti ne

norėjo.
Toki rakalci tik sarmata vi- v 

siems daro,
Ba tankoi in koza uždaro, 
Kad vehik juosius midetu, 

Ar ant giiižio iii koza padėtu.
- . t

V UITU Kn^<el* Draugystėm® de) 
K YI I U iszmokejimo pinigu llgonla-

KVITU Knygele Draugyiteme, del
V ‘ ‘ ‘ ' 1

euelrinkimu > - »■ ,• - į* SOc
W. D. BOCZKAU8KAB-ęO..

MAHANdrCiTY.'RA
■ •, 7 .' J'._., ' • ■; y •

‘■.v . [į *. > i’ •:

'—   - ' f >
__ ___( ... _ . <wf, ,. i 

KMBlerlaus hof sudėtu, pinigu ant
............ į*/>. Wc,

n1 •;
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acikclis

trivbju. Kap tyus, tap bus, kat 
cik szunim neaduotų. An mam> 
szczescio^ bulbieni uždajo^y 
lancynos. Kap cik visi iisOlliw 
cios iszajo, asz 
nu paveczeroc. . ' 
au kszai, neda sieki u.
rycY ^urau, brace, netoli lan
cy nos stovi dzieszka su taszlu, 
užrauktu duonai kcpc. Nu 
inierkaVoju, aų jos užlipsiu ir 
nugtimsių bullMoni. Gerai. Vie
nu- kojų uždėjau i au vienos 
dzieszkos braunos, kitu ant ki-

lancynos. Kap cik visi i«;

Ale lancyna
K u da-

cynos stovi dzieszka su taszlu

Vilkininku kai-
Turėdami 

reikalus kreipkitės pas 
mane' o nesigailesite, 4

JOSEPH G. BOGDEN,
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

i

4i|

Ar jus kojos yra nesveikos? 
, Jeigu keneziate bilo nesveikumą 
ant Jus KOJŲ, nelaukite ilgai, bet 
atsilankykite in mano ofisą ant 

Tiems

kenezia KOJŲ
»

žeminus padėto adreso.
kurie negali asabiszkai pribūti in 
mano ofisą ir 
SKAUSMUS, kaip tai, isztinuscs
nuvarguses, nuszutytas, prakai- 
tanezias, dvokenezias ir t.t. kojos, 
mano >; Kojue-l’auderis ir Mestis 
jums greitai duos palengvinimą

į; 4- " F v

jums greitai duos palengvinimą.^ 
Prisiuškitė $1.00 ant mano' bfIbo 
adreso o jums prlsiiiBiu , KOJŲ 
gyduoles sd nurodymais kaip var
tuoti del juą KO JŲ nesveik urna.

' - m ~ __ _ Mik

kitais moderniszkuis budata'maho 
bfiSO* lHrithi! llptiivl<U9kfi< *. -i i< y- 

■ !/ '' 4 ‘•. Ju

203 Ha vėmė

gyduoles su nurodymais kaip var-

Gydau'KOJES su elektriku, įr suV

I

L. r *
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'■i

■ u ;p

fax New Yurka k ozu u Utarnlnka. ■ fi
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IN LIETUVA PER 12 DIENU
Greiczlausias Visa-vandeninis Kelias.
Lknkursijos bu palydovu su konekcija 
Southamptone in Panziga, Pillava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grel- 
cziausiu isz trijų laivu kurie tszplauke

Visi Sedos klasos pasaž[ertai kabinete.
MAURETANIA AQUITANIA 

BEKENRARIA ’

Telpgl per Llverpoola ir Glasgow
SCYTHIA .... 26 Oktoberio 
CAMERONIA. 4 November™ 
0AR0NIA..... 4 Novemberio
Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

A i>1'J- GILL1N 
^KsKLsi^cUllBfa/ 

, . 77*^ ... .... . .
..., _ JOBBw—vh. avi vuiMj

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 12 
Nuo 2 poplot. iki 5. Vakarais nuo 
G iki 8. Nędeliomis nuo 10 ryto iki 
1 popiet.

i„ m -m —......i ............................. ......... ............. fa ,

r

t

tos ir top visku pasomeu...r
Skradzoi žemi! Užlipė buvo
lengva, ule nulipo nei szop nei

Step: nei kur puodu padeę, nei
kur kojų nukėlė. Mėginau ir

D ■ ■ ' 1 i ' ’ ■■ . ■ ; į '

f
t

P r.

Brooklyn, N. Y 
is: Nuo 10 ryto iki 12

G iki 8. Nedoliomis nuo 10 ryto iki

VYRU
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu DaktarasT 
. ; ............... ....................--į Į

yru ir Moteru, todėl jas nuodu*, J 
niai patinsta, uyao uzsinuoainima kraujo ir silpnybes! 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, In vairias ligas pa* | 
einanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszaukite y pa tisu* I

> kai, per lalazkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusteikai I

Nedellomis 9 iki 2 popiet. ’7
tĮ

IJC.O^ Pittaburge, Jisai mokino 
Užtils Invalrias Ligas; V 

— ....r.K

t

ori Varszavoje, studijavo begtje 3Į 
„ , yru ir Motoru, todėl jas nuodui 

&iai patinsta. Gydo utsinuodinima kraujo ir silpnybe*
k 

einanczlas nuo neęzystumo kraujo. Atsiszauklte ypatlMr 
i kai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Mustszkaj 

ii* Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakarį

. • .j.
s DK. KOLER . IBS PEO AVEm
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Žinios Vietines' Isz Lietavuzko Kaimelia

— Szimet Mitchell Day bus 
apvaikszcziota 28 
menesio ir badai taja diena ne-

i"K A 4 A

diena szio

dirbs kasvklos. . i

— Viktoris Žukas pardavė 
savo saliuna D. Amicu, H. Kle- 
mentoviez del Teofilo Navicko.

— Slavoku kun. York, se
redoje suriszo mazgu mote
rystes p. Izabelle Czevinskiute, 
lietuvaite, su Miknių Romanu, 
sUvoku, kuris grajina su Au
gusta, Ga., beisbole.
t Nuo apdegi n imu 

aplaike 22 Sept.

— Shenandoah, Pa. — No
vember i o menesije pildys dins- 
tus “džiures” 
de sekant ieje:
Adele Yuocikojute ir Albertas 
Pocziulis.

— Neužilgio

Pottsvilles su- 
Jokubas Juba,

vedoje suriszo mazgu

kokius 
Vulkano 'ka- 

syklosia, Ashlando ligonbuteje 
mirę seredoje, Mikolas Pažer- 
ka, 56 motu. Pažcrka pribuvo 
iii Amerika būdamas jaunu vy
ru. Paliko paezia vedusia duk
teria New Yorke ir su n u Fra na 
Kanadoje kaipo ir viena dukte
ria Teofile namie. Laidotuves 
atsibus subatos ryta su bažny
tinėmis apejgoms. Velionis gy
veno po No 
ui veži os. W I

529’2 W. Market

M. J. Crane— Vyskupas 
lietuviu bažnyczioje Dirmavo- 
nes Sakramentu 
doje, 25 
er) 3 valanda po pietų.

suteiks sere- 
diena Spalio (Octob- 

(124

Mikolas Jakimonis, 600 
jau nuo kokio 

laiko serga ant pavojingo szal- 
cįio. Gydosi namie. Vėliname 
gtdlto pasveikimo.

W. South Str..

lietuviu— Mięijos lietuviu szv. 
Jhozapo bažnyczioje prasidės 

24 diena spalio, 7utaminke, 
valanda vakare. Misijos ves du 
kunigai Marijonai isz Mari
jampolės miesto: kun. P. An
dziulis ir kun. A. Czikota. Mi- 

utarninke .31 
(t 27

sijos užsibaigs 
diena Spalio.

— Pirma diena Liepos dar
bininkai isz geležinkeliu szapu 
iszejo ant st raiko ir iki sziam 
laikui dar straikuoja. Czionais 
Mahauojuje geležinkeliu sza
pu nesiranda bet visgi yra ke
letą desetku vvru kurie turi 

f •

užsiėmimą szapuose Delano ir 
kurie dar straikuoja. Jau pra

st raikieriu 
kurie reikalauja pagelbos o 
kad ju Unija da nemoka regu
lar] s zku benefit u už tai kad j u 
kasa to nedaleidžia, tai nutarė 
kreiptis priė publikos praszant 
pagelbos. Todėl neužilgio at
lankys pas biznierius ir kitus, 
paskirti kolektoriai, ir turi vil
ti kad kiekvienas paaukaus pa
gal jo iszgale.

John A. Blackwell, Pres. 
Charles Dei bert, Sek.

H. C. Engle, Kas.

tokiudejo rastis 
reikalauja

KOJOS.

Kojos, kojytes, 
Kojeles, kojukes, 
Koja i tos ir kojy te les. 
Kojos jaunutes, 
Kojos senukes — 
Liesos ir riebuteles.

Tiesios kojeles, 
Kreivos blauzdeles,

/ Baltos ,.ir purvinos.
■ Plonos kojeles,

Storos blauzdeles — 
Plpkszczios ir rundinos.

Kojos iki keliu, 
Kojos aukszcziau keliu — 
Juodas ir baltos kojines. 
Baltai prakiurę, 
Keliai nuskurę — 
Užtat sajonai szilkiniai.

— Akys Dar Mato.
reikalingas’

Jaunas vaikinas drapanų 
sztore. Gera proga del atsakan^ 
ežio vaikino. Guinans, 201 W. 
Centre St. (t86

PERSERGIMAS.
f

— Mahanoy City Water 
kompanije prasergsti visus, 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistyki-
tervahdenff, pataisykite bėgan
čios paipas, gumines paipos 
yra nždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi-

SAULE

FAKTAI APIE VĖŽIO 
LIGA.

I suomot prasideda kaipo kas ki-

— Neužilgio isztekes dak- 
tarka Helena R^lkėVicziute už 
daktaro F. P. Sumos isz Nan- 
ticoko, Pa.

. b<rA
Minersville, Pt. — Ana die

na palicije užtiko 
nuo 11 lyg

tris vaikus 
14 metu 

kurie buvo apsvaiginti, 
pradėjo kvosti isz 
svaiginanti geryma, vlciias isz 
.vaiku pasakė, 
Jonas Nevaris

seunmo, 
Kada 

kur gavo,

buk jojo levas 
davė j toms pa

ragauti namines.
dare krata pas ji užtikdami di
deliu samogonka kuri dirbo 
ant
dirba munszaine, pat i s gere ir 
vaikams duoda. Sztai vaisei 
palaimintos 
prohibicijos, kuri daugiau in- 
stume in pragaru jaunumenes 
ir vaiku in viena meta ne kaip 
in 50 metu kada tosios pasiu- 
tiszkos prohibicijos niekas ne
žinojo.

Palicije pa-

samogonka kuri 
dvieju sziptu. — Tėvai

Szta i 
amerikoniszkos

nes,

Springfield, ID. f Spalio 11 
diena invyko iszkilmingos lai
dotuves a. a. Onos Kuczkailie- 

sn bažnytinėms pamal
doms. Velione buvo labai pa-
vizdinga moterę, prigulėjo prie 
susivienijimo L.R.K.A., 
kuopos ir prie Tretininku. Pa
liko dideliam nuliudimia vyra 
Antanu/ Kuczkaili, dukeris 
Adelina ir Paulina teipgi su
nūs Joną ir Juozą* Kuczkaliu 
szeimyna per dvideszimts me
tu yra “Saules“ prieteleis ir 
skaitytojais. Kadangi veliones 
Onos Kuczkailienes du sūnūs 
i r dukrele priguli prie jauni
mo organizacijos, tai Lietuvos 
Vycziu, 48 kuopa, žymiai pri
sidėjo x laidotuvių

Kuczkaili,

Saules

121

j

side jo laidotuvių iszkilmes. 
Amžina Atsilsi duok Onos du- 
sziai Vieszpatie. Lai buna jai 
svetima žemele lengva.

— Nu Hudu s.
%

Chicago. — Policija areszta- 
vo Paul E. Stern, 30 metu, 2417 
N. Halsted St. Stern turėjo 
ofLa Rector bute. Kaip Bischo 
fas ir Harrington, taip ir Stern 
isz lietuviu
pinigu, žadėdamas 
szta nuoszimti.

Policija ieszoko dar dvieju 
Štei no pagelbininku, kurie va
dinosi jo reikalu • ‘M riai.

Praneszta, kad Stern isz lie
tuviu ii- kitu tautu žmonių su
rinkęs apie 200,000 doleriu.

sukolektavo daug 
už tai auk-

4 4 organizato-

Haverhill, Mass, f Diena 14
Oktoberio persiskyrė su 
szinom
cunib 6.3 metu amžiaus. Laido-

persiskyrė 
svietu Ignotas Vit-

'tas; sutinimas,, priegama, kar- 
I, mažas skau- 

ąrba apdegimas. Kar- 
pasirodo, patys

—__ pa> indreskimpa
Garsiausi Amerikos chirur-. dūlys?,;. 

gai, gydytojai ir mokslininkai .-tais apt kuho 
1913 1H. jnsteige draugyste, pran^^ta, bot jeigu per ilga 
“The .............................. ”

chirur-. duly s

jnsteige <
American Society 

the Control of Cancer, 
fihintyopiszkn 
Jasdjkslas yra 
•visuomene su vėžio

I

mažas skau- t ♦? ♦> 
<♦ 
♦>

For į laika pabūna/ gali pavirst in 
Ji via •’ ■ 

organizacija, 
supažindinti 

liga, ypa- 
tingaiddant galėtu pažinti ap- 
sireiszkimus ir in laika pradė
tu gydyti liga. Tik taip darant 
mirimai nuo szios baisios ligos 
sumažės.
teitus motus

J 3
/, - J, „

veži ii' tada pavojingi, 
prižiūrėti• v »

»•

Ii

inr

♦L*

Per dvide-x

musu sztore geresni tavora

♦I*

t
T

X

kada perkate pas

GUINANA
ii , 14
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Gaunate tik Geriausios |
rRuszies Kaitinus Kotus į
UI . • X

I!

Saugiausia tuoj 
tuos daigtus. Getas gydytojas 
lengvai gali matyti’ar pavirs 
in veži ar ne. Joi^u pasirodys, 
jog ne vožis, lengvai g'ydytojar, 
iszgydys. Ant kitos pintas jei- 

, gydytojas isz- 
ims ir vėžio pavojus pranyks. 
Tokiu operacija, jeigu iii laika 
pradėta, yra greita ir neskau- 
džiama. Kad nors ir vežis pra
sidėjo, serganezio gyvastis isz- 

a jeigu in laika pągau-

gu pavojinga
Liga per koletus pe- 

vis dauginus ir 
(langiaus žmonių užpuola.

Vėžys yra sena liga.
Rekordai rodo, jog žmones gelbem jei 

tas.
Gydytojas tik tada gaji pa

gelbėti kuomet sergantis pas

vėžio liga, sirgo 1500 m. priesz 
Kristaus giminia.

Vėžys yra beveik seniausia 
žmonijos liga. Apraszymai li
gos, kuriu dabar vadina “vė
žio liga,“ 
kos Indijos ir Persijos rekor
du. .

Egyptos gyventojai 
apie liga priesz 
dienomis, ir aiszkiai paminėta 
in Papyrus Ebers 
priesz Kristaus gimimą.

Herodotas mums prancūzą, 
jog Democedas iszgyde Atossa. 
Darijaus 
dukterį kuomet ji 
ežio vėžiu 
taus gimimą, kuomet Danielius 
buvo nelaisvoj Babilonijoj.

Hippocrates surinko labai 
daug žinių apie veži. Jis buvo 
pirmas vartoti iszdeginimo bu
dus su pagelba i n kaitintos ge
ležies ant odos vėžio, 450 m. 
priesz Kristaus gimimą. Leoni
das isz Aleksandrijos 180 m. 
priesz Kristaus giminia, apra- 
sze kaip jis atliko operacija 
ant krūties vėžio 
i n kaitinta 
tokia operacije 
tik dvideszimts metu atgal ir 
padare.

Galen, , garsus chirurgas ir 
gydytojas, kuris mirė 200 m. 
po Kristaus gimimo, daug ru- 
sze apie ta liga. Jo rasztai bu
vo vartojami Karąjienes Elz
bietos laikais. Bizantijos ir po- 
naissance laikais nėr jokiu re
kordu.

Per Tamsu Amži, ant vėžio 
žiurėjo kaipo aiszkus ženklai 
Dieviszko piktumo, ir bažny- 
czios uždraudimas medikalisz- 
ku ir moksliszku isztyrinejimu 
sustabdė iszradimus. Kaipo pa
sekmes to tikėjimo, labai dau 
prigaudinejimu 
per Europa 
stangos surasti 
tis nepasekmingos.

Vėžio liga nepaveldeta.
Vėžio liga nepaveldeta, ir 

nėr kraujo liga ir ne užkreczia- 
ma.

Vėžio liga sergantis nepavo- A W Y B -

vadina 
rasti tarp senovisz-

žinojo 
Maižieszians

1300 m.

Persijos karaliaus 
sirgo kru- 

520 m. priesz Kris-

geleži
vartodamos 

iszdcginti, 
Dr. Halstead

<y o 
iszsipletojo 

ir visos dėtos pa
vežto priežas-

jingesnis tiems, apie ji, už ta,
tuves atsibuvo su bažnytinėms kuris sulaužyta ranka keneziu.

Niekas nežino kaip ir kada 
vėžio liga prasidėjo, bet dau 
žinoma apie ligos 
kuomet prasideda.
platina nuo kur prasideda ir 
naikina sveikas kūno celes. 
Iszsiiniezia gyvas celes, ku
rios apsisoja kitose kūno daly
se ir ten vėžys vėl prasideda. 
Galutinai taip apsilpnina ser-

apejgoms o kūnas palaidotas ■ 
ant katalikiszku kapiniu. ^Ve
lionis paliko dideliam nuliudi- 
mia moteria Elzbieta ir sūneli 
Joną. Paėjo isz Kauno guber., j 
Kupiszkiu valscziaus.

A. a. Ignotas buvo doraus 
gyvenimo žmogus mylėdavo 
labai skaityma4r buvo skaity
tojam “Saules“
pradžios josios iszleidimo, — 
per *34 metus. Lai silsisi ‘paRa
juje po tiek metu triūso ant 
szios žemes, o likusia szeimy- 
nelia lai Dievas suramina.

nuo paežiu

7 milijonai naujam pavojui 
r bado.

TĮh»

Maskva. — Rusijoje 
amerikonai surinko žinias isz 
visu krasztu, ir jie sako, kad 
Rusijoje gresia naujas bado 
pavojus. Nežiūrint, kad sovie
tu valdžia-raminasi lauku der
lium, vienok nuo szio Gruodžio 
iki kitu metu rugiapjūtei bū
tinai turėsią badauti apie 
7,000,000 žmonįu.

esanti

l 

t 
X X

gyvas

• • • ir pe

*

ANT LEGISLATORIAUS 
f . 

Balsuokite už

| . **144 w 4«*c ”:rei lAdam C. Schaeffer
"I

kalingai idant tuo pataisyt. — 
»r_i____ Tir-4.^- /a a__ - vrr~4.~~ n T>«a

<r r»
progresą

Liga iszei-

gauti, jog nėr jokios pagelbos.
Bet jeigu vėžys in laika su

griebus, sergantis gali būti isz- 
gydytas. Geriausia tuomet, 
kuomet vėžio karpa, skaudulis 
arba užgavimas dar nepavirto 
in,tikra veži, kad nors ir kar- 
taisxtuomet gali būti iszgydy-

Geriausia tuomet

tatų. tiki-reikia sugriebti priesz 
i.Bzplątįm^na. Kuomet tik vėžys 
pradeda per kuna iszsipletoti 
nėr jokios pagelbos.
Karpos gali pavirsti in veži.

■4-. Dr. Joseph .Bloodgood;-John 
Hopkins medikaliszkos moky
klos kliuiszkos mokyklos pro
fesorius, paraszo sekanti trum
pa apraszyma apie vėžio apsi- 
reiszkinius:

“ Buvo pereitu deszimts ar
ba dvideszimts metu chirur- 
giszkais payfimais parodyta, 
jog vėžys in laika suimtas yra
išgydomas. VežysK niekuomet

ji ateina. Kuo vėliaus ateina — 
tuo arsziaus darbas 
jingesne operacija ir sunkesnis *|*

persergėjimus.
Tik reikia su jais Rpsiphžinti.

gydymas.
Vėžys turi

•pavo-

— Foreign Language Infdr. Service.
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T.lrcilaa.t. LletnrlMk.
B A n K A

Didele kaucija sūdeta Valsti
jos Banko Dopartąmęnto. 
r ' ’ .. 
tolp kad pinigai stidotl mano' 
Saukoje negali prgžutt’ PrL*f 
Imu pinigus saugi airi 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, grel 
tai Ir pigiai. Raszykitc apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsaklraa. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
flOl W. Mahanoy Ave^

Estu po priežiūra Valstijos, t A t . , „ . . J
Batikoje negali prjžutt;’ Prb*'

kurna.

dOl W. tfkhnnoy Avė
• PA.MAHANOY CITY,

»   .„X I*.      — ■- . -Į

' ‘. V;... X
į ' T «• 4
. * t"1" ' '

TAMAQUA, PA.
KOŽN.A SI2REDA$ 9 ryte Iki 8 vakaro.XkU4iyA OJU.Jttii.UA4 
2-trmi Flora* - 44 WEST BROAD ST.

»l

DAKTARAS I. W. H0DGENS
Fhlladeilphla' 8pecl»Hrta« 

UŽviscneJurtu Ir ChrOAlssku Llgn 
Eikite ten kur enate tikri kad g*u-
Uiviscnejuslu ir t'hroAl»«ku LIko
1

šito tvirta rodą Ir atsakanti mcdlka- 
liuzka gydimą, per daktafa kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo manos yra 
gvarantuotas. • ‘

J algų esate silpni, ncrvlazkl ar 11* 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikal bosime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gnzai^ svaigulis, silpnumas szlr* 
dies* ir visos viduriu uėtvarkoš grei
tai palengvinti. c '

Odos' ilgos, iszberimat, papuczkos, 
dedervlnoB ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu Jaunin
tas Jus apleidžia? Ar esate nuvargo Ir 
silpni? Ar atokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgiu telp tai matykime ina- 
ne- . ;

Rumatizman visokiuose padėjimuo
se, teippgi Isztine (r nztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir troto nuodeju, 
silpni Ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambiclJoB, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, aarmatlyvl, 
greitai pailstat, pikti, lazbUszkusis (r 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas, pecziiose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos, Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžtu kataro, astma, 
dusuli, užimąs kalvoje, trumpo girdė
jimo, Isztlnlma gerkles (goitre.) krau
jo, odos'ir Speciales Jigns pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszalszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagolbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekayones nuo dak
taru, lojoriu ir dvasiazkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir fekomendavoti per 
garsingiausĮus Europos it Amerikos 
Specialistus:
Ketvcr^dįs jr Potnycziomis 10 
vai. ryte IM 8 vai. vakare, Su- 
batomĮįį Jbr/Įto iki 12 piot.

ADr. Hodtfėns Medical Office.,

iO

X 
ž 
Y

Gerumas tu kotu sutbikia jumis pilna 
užganedinima visame. .
tik geriausi atsižymėjai kailia-pirkliai 
pripažinti už geriausius.
szimts metu mes pardavinėjame tuos 
gerus kotus.

X 
i Xt r fJu geruma gali ♦♦♦

X 
t 

❖ 
Mus miesto moteres ar merginos *:* 

kurios mano pirkti kailini kotą, atras y • «lir turėsite 
užganedinima kad gaunate tikra patai*- 
navima. Rasite visokiu naujausiu madų 
ir didumu.

s I

Kad ir turime visokiu kailiuu kotu bet turime ir dideli
■t . l” ■ ■ / " F ‘ *

pasi r i riki ma ki toki u kotu; ;kaipb tai:
Bay Seal

WO ♦ * *

Hudson Seal — Bay Seal — Marmot — 
Marmink — Muskrat- Trimmed.

Su didelais kaluierais ir rankovėm, ar prastu madų.

\ tGuinans 201 W. Centre St
Mahanoy City, Pa.

i

i

i

X

X

i❖ J
i

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LJETUVISZKAS 

GRAIIORIUS MAHANOI CITI, PA.

Laidoja Kūnus Nu m irusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuviu Krik- 
sztlniu, Vesoliju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
Mnhanoy City. Fa.520 IV. Centre St«

JUHIlUUIIHIllIlHHtniHHHHIIhlUfmniHHUIHIHlIlHHIIHH

Į JONAS M. CISARIKAS j
S 
! 
!

F i r o Insurance Agent

s Apdrnudžiu (Inszurlniu) Namus, 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

I 
2 I

* a

s

x
815 IV. Miilmnoy Avė, Maliauoy City j

— ........... ... „. ...... , .i . . ——

C RAS. S. FAR ML E Y 
Real Estate Agent — Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas. 

mos galimo Juinia tame patarnauti. 
Kanda vejame namus, koletą vojame 

randas ir tolp toliausi 
W. Centro SI.. Mahnuoy City. Fa.

I it
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' CAPITAL STOCK >125,000.09 - 
Surplus ir Profits >586,840.50

Mokamo antra procentai ant audOtu 
pinigu. Procentą pridodam prie Jus 
pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnoszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažus ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte iki 8 
popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

4 S. Centre St. (2-tras florae) | 
Potisville. Pa. L

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vke-Prezldent.
J. E. FERGUSON, Karterius

* I

v

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

----- $-----
Nori kad taupytume! savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. JI gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo priedeliams.
Musu depozitorai yra musu prietydiai 

banka jeszko daugiaus prieteliu. 
Ji suteikia paturima kur 

pinigus.

ir szita

geriausia investyt 
Prigelbes jumis pirkti praperto.

Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in
‘.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

——?—
DIREKTORIAI:

D. F. GUINAN, Sek. KaHJcriusD M. GRAHAM, Prez.
S' LEON ECKERT, Vicc-Prez.

J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON,
IV G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

Lloturlszkns Graborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja /Numirėlius pagal 

naujausia i.mada ir mokala. 
Tu ri, page 1 bin Inks motoro.

PglelnamoH preke*, 
į *’-l-------

51d-Wert Spruce Street 
MAllA^OT CITY, FA.

Bell Telepbonaa No. 145

įeinamos
S ——

LIETUVISZKASSAPNINYKAS
Arba Iszįfuldimas Sapnu.

* £_ 
205 Puslapiu, 
Drucziai apdaryta audeklineis 
kietais vymais.

310 Paveikslu.

Preke $1.50

W. D. B0CZK0WSKI-00.
MAUANrtV ntTV PA

'b

Ant. J. Sakalauskas
IJETUYISZKAS GRABORIUS 

IR BAI.SAMUOTOJAS •

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams. z

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite TOMNINKA tai kreip
kitės pas mano, nes asz galiu Jumis 
pigiau gerinus parduoti negu ^ItL

SUM E. Fine 8U Mahanoy City. Fm

DR. JUOZAS J. AUSTBA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlutnen-
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig !
9 vakaro. J
113 K. Coal Si.

eje.

2 popiet,, •« lig
Boll TOI.S59-R.

Shenandoah*><•

t




