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Isz Amerikos
———

Viesulą sunaikino 50 namu, du 
užmuszti, 17 sužeisti.

Springfield, Mass.
kotai pakilo West Spiingt’ieldo 
viesulą kuri smarkiu 
pro ezionais, 
p<‘nki‘sdeszimts 
sze dn žmonis 
tyniolika,

I uapiil e 
sunaikindama 
namu, užimi 

ir sužeido sep 
bledespadarydama 

suvirszum ant puses milijono 
(iyent o jai

nes viesulą be ma
žiausio pers<‘rg(‘jiino 
debesį u.

doleri u. 
nelaimes,

nešit ike jo

kilo isz

ISZ

nesenei pribuvo 
sutiko dūsavo 

ant Ridge

at rado apleistas

lirbti, bet su-

Pirko “auksines” kasyklas 
už 140 doleriu.

Philadelphia. — Juozas \\ a- 
laezuk, kuris

1 >enk i jos,
taut ieczius saliom* 
avenue kurie jam pasakė, Imk 

aukso ka 
syklas bet neturi užtektinai pi
nigu idant jeises i 
tiko ji priimti prie “kompani 
jos” jeigu jisai prisidės prie 
juju su 141) dolrl’cis 
kvailys turėjo.)

Juozas aiiilave 
Apgavikai ji nuvežė in South 
Philadelphia, pradėjo kasti ant 
lanko, surasdami szmotelius 
‘ ‘ aukso, 
bo isz surasto 
dėjo tolinus kasti.

jeign jisai
(viską k a

140 doleriu.

surasdami
Juozui akys prazi 

skarbo ir pra
Apgavikai 

pasako Juozui buk ejna pirkti 
daugiau tul.R'Žlu, bet kaip nu
ėjo tai ir sziadion

Juozas nesulaukdamas savo 
nunesze szmotelius 
pas auksini, kuris 

jog tai szmotelei 
misingio. Prane- 

bet pauk-

t 1 ak v s

nesugrvzo.

■4

'■'y v 4

k

t 
t
*

a k
4 1

i s 3
r v

£ ant 
Worm

ir nedavimą 
užlaikvmo.

dingo isz

M 4*7

draugu,
* a u k so 

jam pasakė, 
paauksuoto
sze apie apgavyste, 
sztelin ivg sziain raszvinui ne 
sura« lo.

Cezariszka operacije — 
dvynukai.

Newark. — Antri dvynukai 
Amerike, kurie gimė ana diena 
per cezariszka operacije (gini 
dvrnas atsibuna per perpjovi 

szono) (Irange Memorial 
ligonbuteje del Mrs. R’obm-t 
Sharp. Dr. Tinney kuris taja 
operacije padart4 pasekmingai, 

metu dakta- 
tik yra antra pora 

gimė per ceza 
Dvvimkai svėrė 
ir abudu \ ra vv

ma
del

I )r. Tinnev

na ko buk in 2000 
rystes, tai 
dvynuku kurie 
riszka būda. 
G ir 7 svarus 
riszkos lyties.

Negales gimdyti vaiku—skun- 
dže ant 25,000 doleriu. •

Boston, Mass. — “Jisai ma
ne padare nelaiminga moterių 
ant viso gyvenimo ir ateini1 
dieviszkas tiesas gimdymo ir 
turi dabar už tai užmokėti.” 
Teip pasakė Rude pana Kdita 
Thornburry, kuri apskundė 
daktaru II. XV. Irving už pada
rymu ant jos operacijos Com 
monwealth ligonbuteje, kuri 
jaja padare netinkama ant 
gimdymo vaiku. Lž taja 
skriauda reikalauji1 25,000 do
leriu. Kdita sake, buk jautėsi 
blogai ir nusidavė pas Dr. Ir- 
vinga kuris pasakė jai jog ser
ga ant pendesaitis. Po operaci- 
jei da daugiau sirgo ir nuėjo 
ant rodos pas kita dūkta ra, 
kuris jaja apžiurėjo ir staezei 
pasakė, buk per taja operacije 
neturės daugiau vaiku, 
mislykit sau, nepasilieka man 
niekas daugiau kaip senatve, 
mano kaklu neapkabys vaikai 
ir ne vadys motina, o kada apie 
tai pasakiau Dr. Irvingui, ta
sai isz manes juokėsi. Parody
siu asz jam, kas juoksis gar-
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vaiku.
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58 Katalikiszki Biskupai Ki
nuosia, valdo 2,142,516 

katalikus.
Katalikiszka baž-

Lenkai vis užklupineja.
Rimsze, Bros), apskr. Liepos 

men. 5 in G diena paežiam vi
dunakti
Geisteniu sodžiaus (Rimszes 
par.) nagtigonius penki lenku

2 raiti ir

Visi fabrikai ir kasyklos su
stojo, tukstanezei žmonių pa
sitiko ejnanti truki ant viso 

kelio. — Laidotuves Pet- 
nyczioje.

iiz/puole ganykloje
Rymas, 

nvezia Kinuosia v ra. valdoma
♦ B

per 58 Biskupus, 
zmituoja 14

vikarijatus, prefektu-

Geriau miegot su krokodileis 
ne kaip su savo moteria.

Milwaukee, Wis. — Gusto- 
vas Worm, 55 metu, likos pri- 
pažytu kaltu už apleidimu pa • 
ežios ir vaiku 
jiems pinigu 
Mete 1921
miesto, motore nežinojo kur ji
sai pasidėjo, kad sztai kelioli 
ka dienu atėjo kokia tai nepa- 
žvstama motore 

sakydama, 
josios

Worm tame laike gyveno Kuli
sas (J t y su taja 
ji iždave jojo paezei.
kejo jam buk ir jaja apleido po 
kokiam laikui.
Worm staezei 
jog negyvens su savo paežiu ir 
velnk miegot sn krokodiliu 
kaip sn jaja. Kada 
do motore net apalpo, 
turi arszesni bilda 
diliu jeigu vyras 1 
jaja gyvent. W’orma uždare ka 
lojime.

Konektiko salimai cjs von!
V’aterbiiry, ('onn. — Valsti 

jos vyria uses adokatas iždave 
nusprendimą kad visi Konekti- 
kos valstijos salimai butu pra- 
szalinti lyg

knrie repre- 
ni i si u, 59 paszta-

policiantai, 2 raiti ir 3 pešti. 
Rado 3 vyrus pusamžius ir G 
vaikinus 23-25 metu pradėjo 
daužyti juos per ausis, o mie- 
ganezius kojomis spardyti. Tai 

‘s būti toks ieszko- 
pabegusiu isz kariume- 

Visus naktigonius iszkra- 
1e, ieszkojo szantuvu, revolve
riu, brauningu, klausinėjo do
kumentu. .Jie sakes ‘‘Kinam 
sodžiun, tai 
rim ir kas ines toki esam, 
lenku policininkai nepaklauso 
ir nuėjo ant ran, Medeisziu so
džiun. V isa sodžių iszkrate isz- 
verte, prigazdino vaikus ir mo
teris, o vyrus pridaužė, bet nie
ko rasti nerado. Paskui nuvv- ♦ 
ko treczian, Va vinos sodžiun. 
Czia tai pat pasikartojo, tik su 
tokiu skirtumu, 
tieji vyrai nežinia, kur dingo. 
Aimanuoja 
džias nuovados 
bet nieko nepesza.
Gyvulei atpigo. — Girtuokly

ste nenustoja.
Rasenai. — Arkliai ir karves 

troezia dali atpigo buvo 
pvasari. Žmnes neturi, isz kur 
mokeseziams susigriebti. Da
bar taip ir szneka, mokeseziu 
ntenrini ir nemokėsime, tegul 
valdžia, eina su savo milicija ir 
imasi pati.

Nežiūrint

liszkas
ras, ir misies, turinti 1438 enro- 
piszku ir 1030 vietiniu kunigus 
kurie aprūpina 2,142, 51G ap- 
krikszytus katalikus ir 537,837 
Kataliuimnenus (kurie neiižil- 
gio priyms kata Ii kyšt a).

Kinuosia sziadion randasi 37 
dydesnios seminarijos, 587 stu
dentu ir 54 mažesnes, mokslai- 
nos su 1G49 studentais, o 784 

kurie neužilgio bus
iszszventyti ant kunigu.

sviet iszku 
ypatų yra G4 kolegijos su G53G 
studentais, 30 katekiszku moks 
lainin su 582 vvrais ir moterį- •
mis, 23 normaliszkn mokslaiiiin 
del mokytoju, penkes mokslai- 
nes ant lavinimo mokytoju del 
mokinimo katuli k vstes ir 778 
paprastas mokslą i nes iii kurias 

mer-
Gana plati katali

kiszka dirva Kinuosia!
Šventasis szulinis atgaivino ti

kėjimą Vengruosia.
Budapesyt.

jimiszka
visa Vengrije

pas W ormie- 
jiji zmo, 

randasi.
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Naujas kvailas isznrislas.
m-t orėdamos 

savo laika, įmo
ka ežia toki isz- 

lagaisetu joju var
ias terp žmonių. Turėjome vi- 

ka i p

A ineri konkos 
kuom praleist 
latos misi i na 
rast idant ] 

<
sokius kalvomis 
Bear, ("narlie t'zaplin, 
Doll, o dabar atsiiado Kiikluk

1 nla moterele 
o parodo.

>as k u ri iszra< lo 
ka i p ant pa vei ksl

Teddy 
( ’upy

Pardavė pacziules gorseta 
idant 4 irkti munszaines.

Sudže W’eb-
Hia Valaitiene
! S

,HI

nia meileje ir

Philadelpbi 
si e r perskyr<‘ 

k’ U 1nuo M ik<>. 
veno ]>er 
but u ilginus gy 
v ’ • ♦
r -rriesz proliibicije Mikas bn- 

iszsi gi ardavo 
kaip kada, bet negirtnokliavo, 
bet kada guzule likos uždraus
ta. o reike žinot, 
tas vaisius g 
Mikas pradėjo
ne kaip verszis pieną. Neture- 

pardave grafo- 
dalykus, o 

nauja gorseta savo 
nusipirkus

To

gy. 
a*t ns, ir

ikime kad m* munszaine.

vo geras vyras*

kad uždraus- 
t odei 

gert munszai-
gardžiauses,

g - i ---

damas pinigu 
foną, po t am kit us 
ant galo 
< Imitės kuri buvo 
tik dvi dienas priesz tai. 'I 
buvo už daug de! t Jautos ir nu
tarė mm Miko atsikratyt, 
jodama idant ir josios dnszelia 
velniui neparduotu už stiklą 

turi kelis 
gyvena pas 

Mikas jeszko kitu gor- 
aplai- 

stikleli mnnszaines. -1- 
Sztai prie ko daveda žmogu pa
laiminta p roh i biri jo.

nepa rduot u 
innnsza mes. Pora 
vaikus. Ona dabar 
broli o 
set u už kuriuos 
k\t stikleli munszames.

gale! u

Tik du tėvai mate savo 
sūnūs prezidentais.

W ash i ugi on, D. C.
(’oolidge ir
vi a v ienai ineis •

Malsi, tėvais, kurie 
tosios garbes 
na,

bi-

moterių kuri
Atsimo

Laike teismo 
pasakė sudžiui,

ne 
tai iszgir-

- <) gal 
i už kroko- 
nenorejo su

4 dienai, 
barai iszimti, užlaidos, 
ežios dores ir 
praszalint i. Nuo

Hartforde bus

tai v ra 
supan- 

paraszai butu 
tos dienos vi

si W’aterburije, Xcw Haven ir 
praszalinti ar

ba dings isz sziu miestu. 'Terp 
salimui randasi daugelis ir lie- 
I uviszku.

68 karves sudege nuo 
paperoso.

Brooklyn, N. Y. — Szeszes- 
deszimts asztuonio.s karves su
degi* tvarte ant Lorraine aven
ue, kurios prigulėjo prie Harry 
Sacks. Priežastis ugnies buvo 
inmetimas paperoso in sziena 
per viena darbininką.

Vaikai da nemate savo 
tęva — prezidentą.

Boston, Mass. — Sumiš pre
zidento ('oolidge, Jonas ir Cal
vin da neinate savo tęva — 
prezidentą Suv. Valstijų. Pa
žinojo ji kaipo vice prezidentą, 
gyveno drauge, sėdėjo ir valgė 
prie stalo drauge, bet sziadion 
Jonas yra prastu kareiviu 
abaze Devins, o ('alvinas dir
ba už $3.50 ant tabakinius far- 
mos, kada levas pasiliko prezi
dentu Suv. Vaisi. Priesz pasi-

v ra

George likimą levo prezidentu, 15 me- 
George Harding 

istorijoj Suv. 
susilaukė

matyti taja die- 
kurioje juju snnus pasiliko 

prezidentais.
HardingGeorge Harding, daktaras 

Marion, Ohajui, pergyveno sa- 
garbes 

kurio
vo simu 
but i

ir 
tėvu

susilaukė 
prezidento,

vardas pagarsėjo po visa svie
tą.

George (’oolidge, prisiegdino 
savo sunn po savo pastoge 
kaino i
( erenionije atsibuvo apie tre
czia valanda
farmoriszkam name
nu Green.
fermeriu ir iiotarijuszu. 'Tame 
laike suims vieszinosi pas to
xa

sunu 
prezidentą Suv. Valst.

naktije prastam 
terp kal- 

Senas (’oolidge yra

pas
ir prigialbejo jam darbo.

Nukirto sau ranka isz 
nusiminimo.

York, Pa. — Laike didelio 
nusiminimo kad negalėjo su
rasti sau jokio 
motu senumo 
nukirto kirviu 
ranka. Likos nuvežtas irt li- 
gonbutia kur po keliu valandų 
mijte. Giminiu neturėjo, todėl

I t si r* n Vk 4* T <1 11

užsiėmimo, 70 
Jonas Barbera, 

i sau deszinia

Po visas Suv. Valstijos su
stojo visos dirbt lives, kasikius, 
kromai ir žodžiu, nepasijudino 
ne ratas praiiionystejo troezia 
valanda po piet laike laidotu- 

prt'zidentoviii mirusio 
dingo.
\ 'Trūkis ant kurio kūnas pre
zidento buvo gabentas isz San 
TTancisko in Washingtona, 

ant viso kelio

J lar- Karaliaus Boriso sužiedotine.
Telegramai isz Nuropos pra-

neva tnreji 
j ima s 
nes.

in 
buvo lankomas 
per 1 ukstancziiis žmoniii kurio 
at įdavinėjo
Chicagi1 daugiau kaip szimtas 
tukstaneziu

ga rbe velioniui.

žmonių pasitiko 
gailos truki kuris sustojo per 
asztnonos minutes.

Washington^ pasitiko kuna 
visa valdžios administracije, 
vaiskas, du buvusieje

administracijo 
prezi

dentai 'Taftas ir W'ilsonas ir ki
ti žonklivi žmonis.

Isz Washingtono kūnas li
kos nuvežtas in Marion, Ohio 
isz kur prezidentas Hardingas 
paėjo. 'Tonais atsibus gailės pa
maldos treczia valanda ir kū
nas bus palaidotas ant vietiniu 
kapiniu. -

Kada g;
dinejo Washingtona, deszimts 
tukstanezei mažu mergaieziu 
barsto ant uliezios žiedus prie- 
szais graba kuri nesze Žalnie
riai.

ii les procosije aplin

klieriku

Ant mokinimo

lankosi 25,879 vaikai ir 
gailės. —

Telegramai isz Nuropos pra- 
nesza, buk karalius Borisas isz 
Bulgarijos, susižimloj 
cesa Nhma, 
rio karalienes 
manijos. Nhma 
metu, o Borisas 29 metus.

i»
jauniausi1

Marijos isz R u 
turi t ik t ii i 1G

su prie
du k te

sakes 
parodysim k a tu- 

’ ’ Bet

manote, 
tokie atsitikimai
ant svieto. Czion Anglijoj ir ki
tam apszviestam sklype isz to 
juokėsi, bet ne Zauzibare, kur 
visi tiki in visokius burtus, ra
ganius ir dvases. Daugelis ma
hometonu yra tosios nuomones 
jog savo namuosia turi turėti 
kokia, nors dvasi1 ir užmoka ra
ganiams idant paszauktu ko
kia nors d vase in namus idant 
juos apsaugotu nuo nelaimiu.
.— Biskupas Weston 
jokiu lengvatikiu
burtus, bet pats apie tai persi
tikrino.

Biskupas Weston teipgi ap
sako apie 
{okius naudoje 
ventojai, o ypatingai

jog tai neteisybe, jog 
negali Imti

jog primusz-

saviszkiai, skun-
virszininkui,

ne v ra 
in dvases ir

tu l’alvinas nuėjo jeszkoti dar
bo, idant galėtu užsidirbti ant 
reikai’jigu apsiredymu ir kny
gų kadii vela prasidės mokslai.

Visokio budo “sztopas.”
Detroit, Mich. — Ptdicije 

aresztavojo Joną Skudi, 3931 
Michigan avė., .už peržengimą 
vienuolikto prisakymo, tai yra, 
prohibicijos. Atsibuvo teismas, 
ant stalo stovėjo davadai pra
sižengimo — keliolika bonku. 
Pirmiause liudijo palicijantas, 
po tam komikas, kuris iszban- 
de suimta sztopa.

Adokatas gindamas Skudi 
jog tai ne munszaine 

tiktai “gyduoles del plaukit, 
OI

Kada trūkis apleidinojo Con
nellsville arti Pittsburgo visos 
tautos atidavinėjo garbe. Terp 
dvdelios mvnios žmonių radosi » «
darbininkai kurie apleido savo 
darbus idant pamatyti gralia 
prezidento. Buvo ten Lietuvei, 
Lenkai Slavokai, Serbai ir ki
tos tautos. Youngstowne buvo 
tiek žmonių, jog trūkis vos 
slinko. Mrs. Hardinienes noru 
buvo idant trūkis sulaikitu be
gi kur radosi žmonių ant sto- 
cziu ir miestuosia idant galėtu 
pamatyt paskutini karta prezi
dentą todėl trūkis labai susivė
lino.
Harrisburge

žmonių,

Isz ton trūkis sustojo 
, o isz ten tiesiog 

nuėjo in Washingtona.

♦

ROSIJOJE VISI TURES 
MOKYTIS SKAITYT 

IR SKAITYT.

pasako J

I

paemias kita bonka in ran
ka, ajszkino buk 
ra del fartapijono, 
bonkoje radosi 
viduriu.“ 
užganadytu ir 
randasi 
ant ko advokatas atsake, jog 
tai “vaistai ant rumatizmo.“ 
Sudže paliepė advokatui para
gauti taji sztopa, bet advoka
tas pasiūlo sudžiui, o sudže 
Jonui, bet visi atsisakė para
gauti tuju gyduolių ir paliep
ta Jonui eiti, nnmo'ii* “dmi-

tai “palitu- 
” o troezioje 

“gyduole ant 
Sudže da buvo no- 

užklause kas
ketvirtoje bonkoje,

vaistai ant rumatizmo.

į.

Moskva. — Sovietine Bosiję 
kyla isz tamsybes in szviesy- 
bia. Valdžia iždnye ukaza 
idant visi turinti .14 lyg 30 me
tu, turi v priverstinai mokytis 
skaityt ir raszyti, jeigu negali 
darodyt, jog ėjo in kokia nors 
mokykla.. Sunki bausme bus 
užduota tiems, kurie tojo pa- 
liepimoi neiszpildys. Tu moks
lą i nes turės lankvtis mažiausia «
tris menesius, po tam turi iž- 
duoti egzaminu ko iszmoko.

Tokiu budu bolszevikai ma
no padaryt isz 35 milijonu žmo 
niu “szviesais“ — 19 milijonu 
kurio gyvena paežioje Rosijoi 
o 1,500,000 ant Kaukazo. Mete 
1921 bolszevikai. uždėjo 9000 
mokyklų
“dnurai ir drauges“ bo mokes

Valdžia

kuriuosia. mokina

— Dydile tike- 
vilnis užplaukė per

, isz priežasties 
pasirodimo paveikslo Szv. Pa
neles medijo mažam kaimelijo 
Zeplene.

Tukstanezei 
visu szaliu atlanko taja vieta, 
kur tasai medis kitados stovė
jo. In tris sanvaites nuo kada 
tasai stebuklingas paveikslas 
pasirodė mediju, žmonis nukir
to medi ir szmotelius nusine-

Dabar nekuriu 
kasa žemojo idant nors szmote- 
li szaknu tojo medžio surasti.

Prie medžio isztriszko szuli- 
nis, o vanduo yra badai stebuk- 

gydo visokes ligas 
kaip: aklumu, užsiseuejuses li
gas, szlubavima ir 1.1. Szimtai 
žmonių pila vandeni in bonkas 
ir vežasi namo.
Dvasios vieszpatauje Zauziba

re, kalba angliszkas biskupas.
London. — Daktaras Weston 

biskupas Zauzibare, kuris at
lanko ana diena Londoną, yra 
persitikrinias, buk isztikruju 
dvasios atlanko musu svietą, 
kurios apima žmonis ir daužo 
grinezes. Paklausykite ka ta
sai biskupas kalba:

“Karta atėjau in viena grin- 
czele, kuri buvo mano diecezi- 
joi, maeziau kaip dydeli szmo- 
tai molines sienos nupuolinejo 
rodos kad kas jiasios isz toil 
nulupinejo. Isz pradžių netikė
jau in jokes dvases, bet mano 
nuomone greitai persimaino, 
nes man paežiam gavosi szmo- 
tas in galva. Poliepiau visiems 
iszejti isz grinezios, apstaeziau 
aplinkui sargus ir vela inejau 
in vidų sukalbėdamas poterius. 
Dvasios tuojaus apsimalszino.

gyventojai atejdavo

kai moczi u isz
daugeli

tenait inei gy- 
kada du

paproeziu
(S.

jauni žmonis ketina snejti in

sze su savim.

liūgas ir

insimyli in 
pirszli pas

Po tam susirenka
ir prasideda de-

pora.
.Jaunikis kuris 

mergaite, siiineze 
evus, jeigu tėvas sutinka ant 

atidavimo jam dnktere tada 
prasideda derybos, kurios už
sibaigė girtuokliavimu per kė
lės dienas,
visas kaimas 
rybos, kiek mergina yra verta. 
Daugeli kartu jaunikis turi 

užmokėti 40 < 
keliems 

jaunikis atejna 
tęva. Pasivma 
tuszczia narna kur 
kėlės dienas pasninkaudami. 
Po tam atejna pamerges, in- 
vynioja jaunamarte1 in drobu
lių ir nunesza ant peeziu in 
girria. Visos moteros atsigula 
ant veido o jaunamarte szoki- 
neja ant juju paežiu, 

su

tėvui 
. Praėjus 1

40 loleriu.
menesiams, 

pas merginos 
su savim insavim 

praleidže

I ‘a na sze i 
atsitinka ir su jaunavedžiu 
bet tasai neszokineja 
ežiu vvrn.

ant pe- 
Pamerges atnesza 

jaunamarte namo ir svodba už
baigta.

'Tas iszrodo
ga, bet visi sklypai, 
gyventojai turi 
ežius.

mums juokin-
tantos ir

savo papro-

greitai persimaino SKAPISZKIO 
AUGA DIDYN.

MIESTELIS

Skapiszkio miestelis nors ir 
nedidelis, bet jame yra ir pasz- 
to staiga, aptieka, Vartotoju 
Bendroves krautuve, gyvena

Nekarta gyventojai atojdavo vienas, daktaras, Feldszeris ir 
pa# mane melsdami idant isz4- 
guiezia isz juju piktas dvases. 
Nekurios dvasios ar tai szven- 

velnei apyma smarkei 
žmonis, kurie turi dvi kalbas 
— viena savo, o kita, nežinoma, 
panaszi in staugimą kuria ne
gali apmalszyt. Sukalbėjau ant 

piktos dvasios

ti ar

ju poterius ir

tt. Vrtotoju Bendroves krau
tuvei sekasi neblogai, ypatin
gai krautuve pradėjo gerai kilt 

i stojus’krautuves vedeju Kaziui 
Stsenui, kurs savo rimtu pasi
ryžimu ir sunkiausiu vokiecziu 
markes krizio metu pereinant 
prie savosios lito valutos suge
bėjo iszlaikyt krautuve nuo su-

— Sztai

tokios padėties 
žmones ir sodžiaus valdininkai 
bjauriausiai girtuokliauja, kei
kia jie valdžia ir tinginiauja.

bendrais musu vals-
cziu dabar vaizdas.

Nelaimingas atsitikimas.
Kaunas. — Liepos 5 d. apie 

11 v. ryto, ties pat Juozapavo 
dvaru, antrame kilometre nuo 
Maurucziu stoties suvažinėtas 
žmogus. Suvažinėjimo priežas
tis — neatsargumas.

Žmogelis, vare gyvulius isz 
Mariampoles in Kauna. Visa 
nakti varės pavargo ir susto
jo pakelėje pasilsėti. Paleidęs 
gyvulius in dvaro ganyklas, 
pats atsisėdo ant szalia plento 
Maurucziai — Kaunas, einan- 
czios geležkelio szakos szpahi. 
Jis buvo gerokai iszvarges ir 
kietai užmigo nieko nemany
damas apie savo nelaime. Tie- 

szia geležkelio szaka retai
vaikszczioja traukiniai. Bet szi 
karta, kaip tyczia, atidundėjo 
traukinys, 
taisyti keliams ir nepastebejes
žmogelio sutriuszkino jam kru-

Nelaimingasis, iszlikes 
dar gyvas, tuoj szaukesi kuni- 
go-

Tai bene treczioji isz eiles 
nelaime geležkelyje. Nesenai 
Kaune traukinėlis suvažinėjo 
moteriszke,
ežiuose mergina — gelekelio 
darbininke, o szi jau treczia 
kam brangi gyvybe daugiau at
sargumo. Kreipkime domes, 
kur sėdam ir ka veikiam, nes 
patarle sako: 
nedaro.“

Sūnūs: 
kis centus.

Tėvas:

sa,

kuris vežė žvvriu

tinę.

ežia vėl Mauru-

sargumo.

<< Atsarga godos
‘hi

“Tote, duok man pen-

Tėvas: “Negražu sunau, jau 
tu esi per didelis praszyti pen
kių centu.’ ’

Sūnūs: “Tavo teisybe, tėvai.
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KAS GIRDĖT met bolszevikai 
das drauge su 
ta paezia diena.

szvons Kale- 
visu svietu —

Waldemaras tvirtino 
jam tiejei

L

k 
į;

B

Isz Washingtono atėjo pa
liepimas idant visi prohibicijos 
perdetinei sumažintu skaitlį 
sznipu, nes pinigu nesiranda 
kasoje ant juju užlaikymo.

Musu Skulkino paviete pro
hibicijos pasiutėlei (protesto- 
niszki bambizelei) matydami, 
jog Pottsvilles slidžios vis at
meta teismus už peržengimą 
tiesu, dabar susitarė uždėti 
draugove kuri rūpinsis idant 
sūdąs nubaustu kaltininkus, 

mano surinkti 
nuo kuriu ap-

laikys po doleri ant meto ir su 
tais pinigais vesti kova prie- 
szais szlapiuosius.

J'iejei szpiclei 
20,000 sąnariu.

't.
F.

t Kongresmonas Cassidy isz 
Arizonos padavė užmanymą 
idant Alaska permainyt 
1 larding ant 
šio prezidento, 
pirmu! inis
Valstijų, %kuris kada atlankė 
t a ja szali.

ant 
atminties mirti

nos tai buvo 
prezidentas Suv.

Amerikoniszki farmerei szia
dien pardavinėja rugius pigiau 
ne kaip Vokiszki farmerei.

Estonijoi likos uždėtas pa- 
dotkas ant senberniu kurie tu
ri nuo 25 lyg 60 motu. O kad 
sziadien Europoje randasi 25 
milijonai moterių daugiau, to
dėl nėr ko stebėtis, jog valdže 
uždeda padotka ant tuja, ku
rie moterių ne nori priglaust 
prie savo krutinės.

Jeigu kožnas perkratinėtu 
savo savžine, tai sziadien ant 
svieto butu szimta tukstaneziu 
lietuviszku detektvvu. *

PittsburgeVienam sztore
ant lango randasi tokis apgar- 

“Su kožnu pakeliu 
paperosu duodame 10,000 vo-
kiszku markiu.” 
sziadien marke verta.

ginimas:

Matyt, kiek

i

Kokia tai moterėlė Filadel- 
fijoi, atėjus in katalikiszka 
bažnyczia, pertrauke pamal
das, uždegdama paperosa kuri 
pradėjo rūkyti... Jeigu vyras 
butu girtas ir teip padarytu, 
tai nėr isz ko stebėtis, nes vy
rai ruko isz papratimo, nubo- 
dumo ir smagumo, o kvailos 
moteres, kad tai naujausia ma
da. Vyras kuris rūkyt u bažny- 
czioje privalo būti nubaustas 
rimbu, 
sedynia.

o motore nuplakta per

įFi 
Į

4
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Londone randasi restauraci- 
je kuri užima penkis akerius 
kurioje patarnauje 
szimtai tarnu, pagamindami 
deszimts milijonu valgiu per 
metus. Matyt, jog anglikai ne 
yra papratia valgyt 
kaip Amerikonai.

’0 
devvni

namie

Pieti-Vokiecziai gyvenanti 
niam Amerike juokėsi isz viso 
svieto ir gyvena karaliszkai ♦ 
nes priesz 1918 meta iszveže isz 
Vokietijos 50 milijonu svaru 
szterlingu (pustreezio bilijono 
doleriu) in Buonos Aires, o in 
Chile 20 milijonu svaru szter
lingu, kuriuos teip paslėpė, jog 
niekas nedasiprato kad tai 
Vokiszkas auksas. Vokiecziai 
suprato kokia juju atejtis bus 
ir todėl aukria iszveže isz tė
vynes idant nereikėtų mokėti 
skolas.

buk 
pinigai teisingai 

prigulėjo už panesztas iszlai- 
das, bet jam užmetinėjo, buk 
jisai niekad neturėjo savo loc- 
nu pinigu, nes prisisavino sau 
pinigus paskirtas ant pirkimo 
knygų del universiteto Perme 
kaipo pinigus prisiunstus ant 
tautiszku lietuviszku tikslu 
aukautus ir prisiunstus per 
Lietuvius isz Amerikos. (Sztai 
kur aukauti pinigai per musu 
amerikoniszkus

apie kuriuos patrijo- 
negalejo ižduot i 

tiejei pinigai

liet uviszku

geraduszius

“Spaviiednis” Mirsz- 
tanezio Sporto.

' ' ’ 1 ' J,; i ■ c 1 1 ;
Keli molai atgal turėjau la

bai artimu giminaiti, kuri įny- 
» Įėjau kaipo tikroji savo broli. 

Jis šiandien jau ilsis ežia, sve
timoj žemelėje.

Dvi dieni priosz įnirsiant, jis 
laikydamas mano deszinc, ta
rė :

> £.

met uKeturiolikos melu Morta 
Walker isz Hobokino, N. J., su
sidraugavo su tu paežiu metu 
“mileinu.” kuris ruko papero- 

kaziriavo isz ko 
Morta labai didžiavosi priesz 

drauges kalbėdama, buk 
“fain fellow.” Mortele ne

turėjo užtektinai proto, dasi- 
prast, del ko 
drausdavo jaja idant nedrau
gautu su tokiu felliu. 
mindama ant motinos perser
gėjimu, Mortele iszsigavo isz 
namo ana vakara ir nesugryžo 
net po pusiaunakt. Kada josios 
motina užklausė ar buvo su 
jaunikiu, mergaite prisipažino, 
už ka aplaike kelis žandinius 
nuo molinos. Ant rytojaus 
kvailiuke isz didelio nusimini
mo ir sarmatos ižgere 
uos ir mirė.

Kada apie tai 
sios jaunikis, nusijuokė kalbė
damas. jog daugiau tokiu kvai- 
lukiu galima surasti kaip Mor
ta.

Keturiolikos metu amžis vra 
labai pavojingas del mergai
tes, o kad motinos savo dukre
les priesz tai geriau mokytu ir 
perserginetu gyvenimo pavo
ju, tai butu kitaip. Keturioli
kos metu mergaite ne per vėlu 
nubaust bet jau per vėlu in- 
muszti protą in pakauszi, o ta
me visa kalte.... motinos!

mileinu.
sus, gero

savo 
turi

f I

ir

josios motina

t ruciz-

dažinojo jo-

No visados prietelysta užsi
moka kaip tai persitikrino du 
bankierei New Yorke kurie 
sziadien yra “vargszais” — 
vienas randasi kalėjimo o ki
tas parduoda 

” nes

vargszais
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mos

dingo, o 
tai tylėjo ir 
rokundos, kur 
pasidėjo. — R.)

Užvedimas tojo teismo prie- 
sznis profesori Waldemara yra 
kersztas isz szalios dabarti- 

k ri kszczioniszkos-deino-
kratiszkos valdžios, nes viena 
sanari isz tosios partijos mi- 
nisteri Puricka, 
ras iszvijo isz kabineto 

sakarinos. Su
skaitą isz tuju dvieju milijonu 
markiu Waldemaras negali iž
duot i, nes 
trijų dienu 
h agi sz kas 
idant tiejei 
gražyti ant naudos lietnvisz- 
k o s v i e sz pat y s tos.

Bet ar Lietuva aplaikys luo
tai abejotinas

— Žinau, kad trumpas ma
no gyvenimas ežia ant žemes. 
Gaili numos, nors asz savo pa
sielgimu isztikriiju to noužsi- 
tarna.vau. Jeigu bueziau tavęs 
klausės, tai dabar, turėdamas 
24 metus amžiaus, nesiruosz- 
cziau in nrnžinasti. Bet kas jau 
i n vyko, — bloga,
si... Užtat ir nerugoju. Vien tik, 
tai praszau tavos - priglausk 
mano sužiedotine, 
su mano brangiausia Katriute.
Tada ramiai gulsiu karstau il
sėtis ant amžių.

Žinojau, kad jis ta savo brau 
giausia Katriute karsztai my
lėjo ir jinai ji. Bet man 
galva 
kad jis

Geriau būti palicijantu ne

valtelėje szale 
drąsos, vilties ir

liepa ta i sy-

1SZVIJO I 
szmuglia vima

p. Waldema- v u z

randasi Kaune.
t posėdžio Kopen- 

nusprende 
pinigai Imtu su

sudak

123

Po

mėtai 
padirbo

sius pinigus, 
klausvmas. t

K(‘t verge suėjo
nuo kada Kultomis 
pirmutini garini laiva Ameri- 
ke — 1807 mete.

/
KUR BUNA?

Paieszkau Mares Maliszaue- 
k ienos,
.lomi Kazanska.
biu žinių isz Lietuvos nuo Onos 
Razanskiutos po vyru Marcin- 
kevieziene kuri paeina isz Ūd
rijos Valsez., ir Para., Kabinu 
Kaimo. Mano vardas po tėvais 

Andruszkevicziute.

('iles Akronienes ir 
(lavau svar-

Marcele
Tegul atsiszaukia ant adreso.

M. Debesaitiene
5 S. Poplar St., 

Mt. Carmel, Pa.
Paieszku Aleksandra Szim-

P<>
1700 S. Union ave., isz ten isz-

M rs

2t.

kevicziu, gyveno Chicago

nastin.
I laba r suprasi, kodėl rūpi

nuos likimu brangiausios Kat
riutės. Tai viskas.

Tarės tiii giliai atsiduso ir 
nutilo.

Palaidojus ji asz pildžiau jo
praszyma, kalbinau 
teketi už manės 
pa i atsake:

jo vien tik juo-! — Nėra jo, tai ir asz pasko- 
j.si u Nirvanoje ).

Ir sziandie ji dar yra neisz-

Katriute 
bet ji trurn-

■

J
AJI

kaip politikierių.
sunūs bu- 

kon gresmon o M out oyo 
, aplaike dinsla

Washingtono , ne
apsivesk

nei m 
nebuvo atėjus mintis, 
net mirties valandoje 

rūpintusi ja. Asz pamaniau kad
jųdviejų tarpe yra kas nors ne
paprasto.

— Klausyk, —atsakiau jam,
— jei Dievo bus skirta tai asz 

nesipri('szinsiu. Vienok, ar ga
liu paklausti, kame priežastis, 
kad tu ja taip rūpinies.

t r 11 m p a i n u s i s z y f) so j e sJis 
tarė:

•s iszpažinti asz jau 
ir gavau iszriszima,atlikau

vienok, kaip matau, turiu ant
ra. iszpažinti tau atlikti. Tad-gi 
kiaušy k.

Truputi pasilsėjęs, jis pra
lijo pasakoj ima.

— Visupirma turiu pasakyti 
kad ta “nuodėmė” 
kitokia, kokia gal
Mano gyvybe ir dabartinis ga
las tampriai yra snrisztas su 
Katriute.

(> tas atsitiko ve kaip.
Žinai, kad sportas, tai buvo

m
(

v ra suvis «

tu manei.

važiavo Vasario 28 diena dabar mano kaip ir antra siela. Me- 
Tegul atsiszau-

Nestor Montoya, 
vusio 
isz New Mexico 
palicijanto,
kaip būti sekretorium savo te 
vo. Jaunas Nešt oris sako, jog 
geriau dirbti ne kaip sėdėt i 
prie stalelio.

ne

savos pavojum
Tai-

dievaži, parodysiu, 
įsu

Tarpas tarpo jos ir manos greit 
ėjo trumpiu. Ir kada jau mes 
vienas nuo kito buvom atstu 
kokiais trimis, keturiais sieks
niais; kada maniau, jog už va
landėles busiu 
tos, deives
grožės; kad ne tik audra nieko 
neinstengs mums padaryti, bet 
nors ir pragaru,s priesz mus su
kiltu, mes isz 
kus darysim, staiga kaip kal
nas vilnis pakilo ir užliejo ja 
kartu su jos valtele... Parnates I tekėjus nors daug jaunikaieziii 
tai, lydekos szuoliais? szokau Į pirszos prie jos. Ji net nepyks- 
prie jos, pasinėriau ir pagavosjta, jei kartais kas juokais pa- 
už plauku apalpusiu 
ant pavirsziaiis. Kaire 
laikydamas ja, kojomis ir de-;
szine ranka, dirbdamas prade- 1 varka, o ypatingai: saikas, nes 

Kas perdaug, tai szelank

gaves o
iszkeliau vadina ja naszlo”.

ranka į Isz szio apsakymėlio matomo
; kad visakamo turi but protas ir

I 4

jam oponento.

I ’ašie-

Isz priežasties staigos mir
ties prezidento Hardingo likos 
pertrauktos visos derybos an- 
glekasiu su operatoriais. Atej- 
nanezia sanvaitia vela prasi
dės anglekasiu posėdis, nes 25 
Augusto bus paskutine diena 
ant užbaigimo tojo posėdžio ar 
anglekasei toliaus dirbs ar su
stos pirma diena Septemberio. 
Jeigu nesusitaikintu tai valdže 
ketina in tai insimaiszyt arba 
paimti kasyklas po savo val
dže. Anglekasei sutinka idant 
valdže paimtu kasyklas.

Vokiecziai iszsiunte po visa 
Amerika apgarsinimus kuriuo- 
sia prižada atsiimsi i už doleri 
kokiu tai milteliu isz kuriu ga
lima padaryti gera vyną, ariel
ka arba alų su “kikn.”

Abejojame ar daug ameri- 
kieeziu duosis prisigaut Vokie- 
cziams. Jeigu ir atsirastu to
kis kvailys, kuris in tai intike- 
tu, tai privalo aplaikyt tikra 
“kika” in užpakali...

Isz daugelio kvailu ukazu 
kokius bolszevikai iždą ve, bu
vo tiktai vienas iszmintingas, 
o tai sulyginimas rusiszko ka
lendoriaus su visu svietu. Szi-

ant ulvezios 
dogies,” nes kaip patys pri

sipažino, už daug 
prieteliams.

Roy MacMasters kuris 
bankrutino ant dvieju milijonu 
doleriu parduoda užkandžius. 
Edwardas M. Fuller subankru- 
tino ant szesziu milijonu dole
riu ir randasi kalėjimo, 
apleido visi 
“Maniau kad turiu daug prie- 
teliu pas kuriuos aplaikyczia 
suszelpima laike nelaimes, o 
vienas prižadėjo mane suszelpt 
kilnia to pareikalauczia, bet 
kada patekau in beda, nedave 
man ne atsisėst kada atėjau 
pas ji melsti paszilapos, 
sako Fu Beris.

Geri prietelei,

C 4

tikėjo savo

su-

nes ji 
jojo prietelei.

, J

tai kaip dei
mantai, kuriuos sunku ingyti 
ir užlaikyti.

u z-

Augszcziauses sūdąs Kopen
hagoje perkratinėjo skanda- 
liszka teismą, užvesta per bu
vusia lietuviszka valdžia prie- 
szais buvusi lietuviszka minis
ter! profesori S. Waldemara
idant sugrąžytu sudėtus pini
gus tenaitiniam banke ant var
do Waldemaro viso 52,000 
dunsku koronu (apie milijar
dą markiu.) Laike tiesino isz- 
ejo in virszu nepaprasti 
metinejimai.

Pabaigoje 1918 mete vokie- 
cziai davė Lietuvai szimta mi
lijonu markiu paskolos; tokia 
tai buvo pradže lietuviszko 
iždo. Waldemaras kuris taji 
giszefta pasekmingai padare, 
aplaike ant lietuviszku tautisz
ku tikslu du milijonus markiu, 
isz kuriu 200,000 (92,000 duns
ku karunu) indejo in banka
Kopoiiliagoje.

Faktas, jog lietuviszka val
dže kilo už vokiszkus pinigus 
buvo laikomas lyg sziam laikui 
slaptybėje.

dže kilo už vokiszkus pinigus

nežinau kur.
kia po adresu.

Justin (lediniu,
Box 524 Oglesby, Hl.

Gerai atkirto.
Biskupas važiuodarnas ka

rietoje sutiko Bernadyna raita.
— Hej Tėvai — paszauke 

ant zokonyko, — nuo kada tai 
szventas Bernadinas uždetojas 
jusu kliosztoriaus, jodavo rai
tas?

— Kaip szventas Petras pir- J 1 • 1 1 ♦matinis biskupas pradėjo va
žiuoti karietoje, 
damas toliaus.

Ka rasso apie knyga “Tolstantis 
Naktų Ir Viena”

— atsake, jo-

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz eslu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena” kuria man prl- 
siuntet, norint asz prlsiuncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplalklau kaipo dovana, už tai 
asz prlslunczlu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik* 
tai gali skaityti lietuvlszkai kad kož
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apr as žymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo.milema azelmlna. 
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už pulku kalendorių ka man 
prlsiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenime. Viso gtaro velijantis pasl~ 
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. iss. 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virss-minetoa knygos tai prlaluskite |2 
In “Saules” Iszlelstuves o gausite tuo* J • . t

lieku ‘'Saules'’ skaitytojas, S. P. iss. 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrss-minetoa knygos tai prialuskite |2 
I 
jaus oar oacxta.

« J l f

vandeni. Vandeninis 
man buvo kuomalo-

gan baseball, football; drisau 
stoti kumszcziuotis su treczia- 
eiliais ir net antraeiliais pagi
lintais. Bet už viską labiausia 
mėgau 
sportas 
niausiąs.

Nuo to laiko, kaip musu plan 
kiotoju kliubas laimėjo 300 do- 
lieriu už tai, kad be atilsio ne
susilaikant perplaukiau in vie
na ir kita puse ten ir atgal — 
upe Delevare, arti Philadelphi- 
jos, ambicijos pakutentas pasi
jutau — patapau, kaip žmones

I 
I I

dabar man mirti nesza.

kas tai asz... asz viską 
Ir tas “asz viską ga-

kalba 
galiu, 
liu”,

Du metai atgal, du plaukio
toju kliubai buvo surengė ge
gužine. Gerokai pasimaudžiaus 

Geguži n i nku užvede 
apie drąsius senovės

v ienas 
kalba
Skandinavijos vikingus, kurio, 
būdami jurose ir per didžiause 
audra niekados nenuleisdavo 
bures ir kad szitokia ju drąsą 
juos ir isznaikino. Apgailesta
vo juos manome, kad tuomi ir 
viskas užsibaigs. Bet kur tau. 
Sztai atsirado vienas “vikin
gas” — vienas szvedas, narys 
kito plaukiotoju kliubo ir, Pi
lypas isz kanapių, iszszoko su 
tokiu pasigyrimu:

— Ne visi vikingai žuvo. Ju 
yra Skandinavijoj ir dabar. 
Kad tai yra teisybe, asz pats 
galeeziau inrodyti.

Visi sužiuro. O Vienas tuoj 
tarė:

— Gerai, inrodyk. Kaip bus 
didele vėtra, tu mažame, kaip 
tik vienam žmogui valdyti,, 
laivelyje su pagelba bures per- 
plaukTipe. Tada intikosim, kad 
tu esi vienas užsilikęs isz tu 
garsiu Skandinavijos vikingu!

tai raudonavo, tai vėl balo — 
U(‘bežinojo ka. atsakyti, kaip 
iszeit isz pastatytu jam siustu. 
Vienok truputi pamintijes nu- 
siszypsojo ir iszdidžiai tarė:

— Senovės vikingai be tiks
lo nestumdavo
Turėjo būti reale nauda, 
gi ir asz turiu eiti ju pėdomis... 
Tegul kliubai eina laižybon isz 
pinigu. Asz atstovausiu musu 
kliu ha ir,
kad vaikinai ir musu laikui 
dar egzistuoja.

Visu akvs sužiuro in mane 
ieszkodamos
Asz-gi, žinoma, ant to sutikau. 

Laižyboms buvo padėta tik
siantis dolieriu.

Sulaukus audros, visi bu
vom paskirtoji* vii'toje.
kus audrai kulniinac.ijinio —- 
aukszeziausio
liepta plaukti. Bet, sztai, szve
das, pagyru puodas, pabūgo. 
Isz jo draugu pasipylė keiks
mai, o musiszkiai, rankomis 
moisuodami 
szauke: Valio!!
sulig sutarties, musu jau buvo 
laimėta.

Musu kliubo 
szokes prie manės, norėjo mane 
sulaikyti, bet kur tau. Pilnas 
ambicijos asz stnmiau ji nuo 
saves ir szokes in vaiteli* isz- 
tempiau bure.

— Valio! Valio!! pasigirdo 
griausmingas
szauksmas. Gi mano valtele, it 

isz saidoko, 
žaibo smarkumu pasileido 
anon pusėn. Tik sztai triokszt! 

bures truko pusiau. 
Metes stiebą ir bure griebiau 
irklu. Bet audra, lyg juokda
mosi isz manes, vikst ir apver
to mano valtele. Iszkiles dai
raus, kur ji, o isz jos vien tik 
skeveldros plaukioja. Žiūriu 
iii viena ir iii kita puse — pla- 

baisus, o vilnys, kaip 
kalnai, viena kita seka. Nebe- 
vilte greit man praszneko: 

jr visk;is bus už- 
Jau norėjau tai pa-

punkto, mums

musiszkiai,
džiaugsmingai

Valio!!! nes,

pirmininkas,

mano draugu

vilyczia pa leista 
smarkumu

Stiebas

tumus

vienas užsilikęs isz tu

Itfzsyk šzvedas susimaisze —
♦ * j f e A. | 1 >

greit man 
Pasinerk 

, J
kaip iszgirdau balsa: 

“Plauk! Plauk ezionai, kur 
plaukei! Asz skubinuos in pa
gelba!”

Žvilgterėjau 
kur
Valtelėje, kuria audra blaszkc 
kaip skiedrele, sėdėjo daugiau 

in deive negu in pa
prasta žmogaus esybe, jaunute 
kokiu szeszjolikos, septynioli
kos metu mergele, kuri visa jė
ga yrėsi prie manos. Pamatęs 
toki regini nustebau, nes drą
sinusi jūreiviai ir žvejai, bijo
dami audros, nedriso skubintis 
man in pagelba, ingijau kokia 
tai
smarkiai pradėjau plaukti lin
kui jos, o ir ji, matyt patemj- 
jus mano prieszinimasi audrai 
dar

baigta... 
daryti,

Plauk!

in ta puse isz 
ėjo balsas ir... nustebau.

panaszi

virszžmogiszka jėga ir

smarkiau pradėjo irtįs.
t

jau plaukti prie kraszto. 3'iosa 
iszplaukiau, be! jau buvo 
manim...

Vos sj)(\jo ja paimi i 
no ranku, dar \ is be : 
jos tėvas ir brolis 
kaip if<z mano burnos. Iv 
kokio szaltinio, iižtelejo 
jits — buvau palrnkrs. 
pau. Kada, pabudau, 
vos paniacziau ju 
torius 
gražiniu man 
ploni jos pirszteliai 
žanezio karolius.

K Ii ubas, laimėjęs 
žinia, 
szus
Vienok veltui. B< 
nuo perszalinio gavau 
i r, po < 
kio, sztai,

kei jau liuv
4 4 I,

p<> ■ —sako lietuviu patarle. Ir tei
‘ sybe. Tos sportininkas, kaip 

i>z m;i-! žinau, isz kūdikystes jau buvo, 
, vandeninis žmo- 

Bet tokiu, kaip žmonos 
s .B 

kr;in ! be laiku iszstiime isz szio pa- 
Apal-’ šaulio.

szale Io-I
Ii ui ir po i

Į 
i1 ras

vbe. Tas

smiiom-sj t.iip sakant, 
. . I 

i<ztr

gus.
kalba, ir vanduo nebijo; ji

Kazvs Vilikauskas.
‘ ‘ Vyt ije.

S( H 
kalbant, kad Di

M; i z i. j-------------------------------------------- ----
• I

Daktaras Juozas J. Austrą
į j

sveikata.
va rst <•

10(H) do|., 
negailėjo ju, kad i^zpb* 

isz gilt i nes nagu.J lt i uos 
p pat rnkinio, 

džiova ,
Ivieju metu nuo to invy- 

asz reiigiuo'-i amži-

mam*

1 y

J «

LIETUVIS.
Buvusia daktarai karlumeneja.

Gydo visokias Ilgas.
Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-laiklnis ofisas randasi
KAZUNO APTIF.KOJE,

38 S. Jardin St, Shenandoah, Pa.

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
V *

I

i

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

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

Iszmainorne ir siuneziame pinigus in visa pasauli 
pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke 
ant stoeziu ir suteikarne nakvine savo botelije; bagažus 
pristatomo ant laivu ir apdraudžiame; 
portus ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

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

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

padarome pas- 
Reikalaukite

ATSIRAUGĖJIMAI,

a hit ar a s fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-i 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

kuna. jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tešlai iszmus.

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

1

4

Po sunkaus
dienos
darbo

Ov

T*M* I

K

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

VISI TAVO Ml’SKl LAI, VISI TAVQ S AN AKIAI YRA BAISIAI
M KANRYTI 111 SUSTYRI:.

Patikėk daugeliui tukstancziui tautiecziu Ir

Praszalink sustyrima
*

Ne bandyk juos priverstinai nianksyti, ir traukyti, tuorni dar dau
ginus juos nukankysi. 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(B E Alt BALSAM)

ip suteikė jiems taip puikia ir greita pagelba.
Baisumu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.

, arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus 
iszsiusim buteliuką Baisumo.

/ Th© CKNTKAL DKU« STORE, Ltd. 21 E. Centre SU Shenandoah, Pa. 
. , i

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu

t •
k Ji ‘J ■
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SAULE

K

d

Lydia
JT1

■m « M Mdlffl (I

Hill Emm]

-—'Kur buvai Lvdia ? 
k o ja u tave

1i

szieno kuriame 
ant kalbe-

Jesz- 
kone advna laiko. 

Noriu su tavim atsisveikint.
Ant tu žodžiu atsikeli' puiki 

mergaite nuo
gulėjo, žiūrėdama 
tojaus.

[sztrauki' abi rankas in jau
na vyruką, kuris godžei žiūre 
jo in jaja o jiji atsake jam:

Važiuoji tik ant poros ne 
dėlių Arnoldai ir nežinau jog 
norėtum ir su manim atsisvei 
kint.

Nusiminė ant josios tokio 
atsakymo nes nesitikėjo idant 
jiji teip jam at sakyt u.

— Tszvažiuoju ant keliu me 
su ta

ant

tai privalai alsi 
jaigu t<> ne Imtmnei 

tai isz tik 
uzpv k us.

uosiu. Argi neprivalau 
vim atsisveikint ant teip ilgo 
laiko

Na jaigu ant teip ilgo lai 
ko važiuoji 
sveikint o
padaręs Arnoldai 
raju butau ant tave^

Paėmė jaja už rankos spaus 
damas druezei ir pritraukda 
mas jaja prie saves.

— Pabueziuok maiu* Lvduk, 
— paklausė meilingai.

— Ne Arnoldai, 
sena del to. Zinai, 
mano brolis,
naitis turi dabar 
cziuot mane, esmu suaugus 
mergina ir tas daugiau nepri
tinka del mus. Zinai jog tai yra 
netinkama.

— Teisvbe

Esin u
j< >g t n no 

n<* jokis gimi- 
paliant bu

esinu

per

jog ne t'smi ma
no sesuo, ne giminaite ir isz to 
džiaugiiK>siu, — paszauke. pri
traukdamas mergina prie kru
tinės, norints gana spyrėsi 
jam.

— Mano m\ limiausia Lvduk 
da randasi artimesnis 
miniavimas, o
isz keliones tai praszysiu tave.1 
idant pasilikt um 
del manes. A r busi!

Lydia nieko jam ant jojo žo
džiu m* atsake 
mu akiu davė jam 
sios atsakvma.

normts

susigi-
kaip sugrysziu

8

taja gimine

nes dirsteleji- 
snprast jo- 

A rnoldas 
griebės jaja pradėjo
bueziuot ir pradėjo kalbėt to
kius žodžius ka tik insimyle- 

galetu kalbėt in 
<> iszgir 

at ši

pa- 
karszlai

jes jaunikis
laika pelikių miliutu

inaszinos
ir nusidavė

idant uepavelint

dės szvilpima 
sveikino greitai

stacijos

laike atlipan-
kuri stojoBogert iene 

užrust inaneziu

isz josios mįslių. Kas tekis pra
dėjo lipt kopeeziom in virszu 
kur jiji gulėjo ant szieno ir pa
mate trumpam 
ežia
priesz jaja su 
veidu.

Josios veidas buvo visas pa- 
rnudonavias isz piktumo o akys 
žibėjo kaip žverio kokio. Moti
na girdėjo visa kalba Arnoldo 
pradėjo koliot ir visaip iszmis- 
linet aut josios jog 
visa net drebėjo 
sa rmal os.

Ant galo
daugiau dagrist sieralelei, lai
kydama josios skrybelt* ir ma
ža pundeli riktelėjo:

-T('1u %
savo driska los ir ejk kur tavo 
akys tave nesz tu ragana. Nesi
rodyk man daugiau in akis. 
Atsimink jog jaigu kada vela 
pasimatytai su Arnoldu ir pri
viliotum ji ant apsipaeziavimo 
su
gyva. .' 
a pragana va i 
akis apdumt.

I dia

n e bagel e 
isz baimes ir

nežinodama kaip

paleisi uvc, paimk

juom tada prakeikeze tave 
jog mano sunu 

nori ir man
<■ gana

nos

ant 
t ruki.

Kada jisai atsitolino Lydia 
žiurėjo ilgai 
tam vela

paskui ji, o po 
ant szieno

prie

ne

IlHIIHHIIHIilHIlUIHMMHlHHlinimillMHIHHIMHIlHK 3Kova prieszais vabalus su pagialba balono

|T'» i L 1 ■ ' 'l, '■

Valdže nusiuntė dideli balona in Henniker, N. IT. ant ko-

ISZ ROSIJOS
Bolszevikai gauna protą.
Moskva. — Bolszevikai ant 

galo susiprato ir gauna sziek 
tiek proto. Soviatu valdže su
gražino tiesas turėti 
ka, turtą bet vis su 
Zenu; randavoja ant
laiko. Biznieris kuris apgail

iu kalėjimą. Bol

žemisz- 
kliuczia. 
paskirto

dineja, ejna 
szevikai matydami, jog be ka
pitalistu negali apsiejt, duoda 
visokes progas ant vedimo biz
nio kur pinigai yra reikalingi
pavėlina atidarinet kasiklas, 
aliejaus sznlnius ir ant vedimo 
visokiu pramonių.

1

vojimo prieszais visokius vabalus, o ypatingai 
visokes auguoles. Balomis isz- 

augiioles su trucizna kuri
gypsy mol h > I

s, < > priesza is
kinis naikina

Iii isz kurio apleisi
4 4

kyla szimta pe<
užmusza vabalus. D\ id<»szimts penki svarai proszku užten
ka ant akiero žemes.

()

No lenke nakt ies vienos.
Bambileis trankosi po rod- 

liauzius, 
prijauezia balius,

Apie tikėjimą nieko *

Ar knr
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Milijonai serga malarije.
Visa Bosijo ran

dasi glebi jo iižterszto oro o mi
lijonai serga malarije, kuri 

sziol buvo nežinoma Rosi-
joi. Liga vie"Zpatauj(‘ nuo Mu
rinai i - k <» 
Balt rnsij<

I

Gyveno kaipo vyras 
ir “motere.
I?r;iii<'i>zka < 'arriuk, 

to l<,ri‘drikas 
V ode d \igu 

kaipo 
iiimtas į 
už

( (
Moskva.

“Mrs.” 
ti'ipgi žinoma kai| 
Thompson, kuri 
ba gyvenimu 
motore, likos 
uag< »s
apiples/.ima

Iv
IH'ŽillO,

Ciklai jeszkoti kokio vaikino 
Kad prikalbyt,

Szil kilios

vyras ir 
>er ( ‘Id 

palieijo už žudimta ir 
daugeliu kromu. 

Paveikslai parodo 
po vyra ir motoria.

Kaukazo ir nuo 
g Si beri jos, sulai

kydama geležinkelius, fabrikus 
ir nk i n i n kils
\ ra pasirengia

ly g
»s h

pundeli ir 
ir nenore-

o-
linejimii piktos 
po kopeezioms 
tiesiog

i >

paėmus 
skrybėlė )>(• žodži 
dama daugiau klausyt užpu 

moteres, nuli- 
žemyn ejdama

ant \ ieszkelio neapsi
dairydama in užpakali.

Buvo tai baisus pabudini 
mas isz saldaus miego kuris ja
ja pervere iki szirdies. Tik va
landine adgali 
ir laiminga — 
dėt i na. 
laukan be skat iko 
in kur galėt u nusiduot. 
sziansia jog jau negales 
matyt su savo milemu Arnol
du. Graudžei apsiverkt' misly- 
dama apie taja motore kuria 
pradėjo mylėt kaip motina.

Kjo keliu, 
karsztai o 
dos augo kas kartas sunkesnis. 
Pakelije paregėjo dideli medi 
po kuriuom 
puti alsilset. 
teip ir padart' 
jaus užmigo ir 
savo vargus

Pabudis vakaras 
užėjus, (lirre 
paszokus ant lygu kojų persi- 
irando Inbni ir nežiiioio in k(>-

baisus

< r

os buvo linksma 
Arnoldo y -:-v- 

Dabar likos isz va ryta 
ir pri('t('liu 

O ar- 
pasi

priza-

parengta in brangias 
nes stovinti mergina buvo pa
sirėdžius ir prastas szlebes, ko
ne' apdriskus ir apdulkinta nuo 
keliones, nes juju veidai pana- 
szus viena in kita kaip du la- 
szai vandenio.

Vyras sukliko o priszokes 
prie josios paszauke su džiaug 
smu:

— Helena - 
ant galo |

Teip staiga! ir

szlebes se:
- Arnoldai, 

A r nesidžia ugi 
g i 111 k o ?

kas tau
isz mano gero

o priszoke

su rada u I a ve

net iket inai 
paimta isz nežinių Lvdia persi 
gando ir puolė apalpus iii gle
bi nepdŽ ::st amo.

laja

o saule 
mažas pundelis ro-

degino

pastanavijo tru- 
Kaip pamislino 

atsigulus tuo- 
užmirszo apie

jau buvo 
tamsi aplinkui

audo labai ir nežinojo 
kia szali turi nusiduot.

Norėjo sugryžt adgalios nes 
susiprato.jog ėjo in prieszinga 
szali nes ant galo pribuvo aut 
kokio tai kelio kurio 
pažinus.

Pakelije stovi gražus namas 
kuriai iszrode kaip kokis palo
vis. Atsiduso gilei isz džiaugs
mo, mislindama jog lenais ras 
prieglauda ir nusidavė prie jo. 
Ne patemijo 
nes durys namo buvo atidary
tos.

I ne jo ant pirszt u in prieme
ne. Pamate daugeli duriu ve- 
danezios in 
navo vargszei idant luitu toki 
puikus pakajeis ant s\ ieto ro- 

in užkeikta

ne buvo

nieką aplinkui,

pakajus. Nesisap-

at sisot lo 
paėmė knyga kuria buvo skai- 
czius. Žiurėjo ant pievų ku
rios susidėjo isz pono Bogarto 
ukes ir nusiszypsojo saldžei.

Lydia buvo sieratelo be var
do. Septyniolika metu adgalios 
viena szalta vakara, kokia tai 
motore pribuvo pas n k įninka 
Bogarta su mažu kūdikiu 
krutinės.

Buvo tai puiki moterų gero 
iszauginimo ni‘s vargas davėsi 
matyt ant josios puikaus veido 
kurio ūkininkas Bogertas 
jojo pati nesuprato.

Buvo susirgus ir nuvargus, 
per ka likos paguldinta in lo
va tikėdamiesi jog in trumpa 
laika pasveiks ir pasakys isz 
kur pribuvo ir kur randasi jo
sios gimines. Nes po menesiui 
laiko nebagele numirė. Ir ūki
ninkas Bogertas 
nieko apie josios gimimą ar jo
sios kūdikio, per ka pasilaikė 
pas save.

Nuo mažens Arnoldas buvo 
josios vienatiniu draugu ir my
lėjosi kaip brolis su sosere, per 
ka Arnoldo motina žiurėjo su 
žvaire ake ant tosios kudikisz- 
kos meiles, nes jiji turėjo di
desnius mierius del savo sūne
lio o ne apsipaeziavimas su ko
kia ten bevarde sieratele. Ir 
tankei kada Arnoldas nesirado 
arti jojo motina niekindavo 
mergaite visokias spasabais.

Baisas artinaneziuju žings
niu isz tvarto pabudino Lydia

nedažinojo

durvs vedi' in

visokį žiedai radosi
Lydiavazonuose.

vra?

užganadin-
I as,

esi neiszmanelis, —
Arnoldas kuripals

I

padžiamas 
pirkti.

Gerai merginos darote,
Jeigu kvailius prigriebete,

Proto tokius mokykite', 
Pinigus viliokite.

• • ♦

Steite Virdžinioje, 
Apygardoji' n('didelioj(‘, 

Isz k it u r boba

I ( )) nil-

l'Teda kai nuo darbo kurie 
surinkti szime- 

tine Rngepjute. Badai viso ser
ga snvirsziim 15 milijonu ypa
tų. Sovietai paskyrė
fondą aut kovojimo prieszais 

daktarai dirba diena 
a nt

■■■—n ..laaaia .laaeni m iHm xi4P - ■•■ man m—t    —iwiiaa mu ..... ....... ....... ... —n*—

Kožna vyra uzkabiiu-je. 
Visiems ant kaklu kabinasi, 

Kad užl’ujidytu, vadinasi.
Negerai žmonele darai,

J e i g 11 tokius 
Žiuri

('zionais

auksini

taja liga,
ir nakti
bet daktaru
\ is platinasi.

sulaikymo ligos, 
yra mažai, o liga

Iriksus varai, 
-k ie ant mot ereli u k i t u, 

a į >sigy vi'iuisi u. 
Vi>os du va d uos, 

Ne ra>i ne vienos,
In save panaszios. 

Pamatysi kaip moterėles su
si t a rs, 

Tai tavi' iszvys ar pakars. 
Nedarinek paveizdos piktos. 

Kad piktytusi nuo tavęs kitos.
() kaip nepasitaisysi, 

Tai szune poteriu daugiau 
iszgirsi.

# * *

Teip geriause, 
1 r gražiausi*.

Jau vvrai bobų nesuvaldo, 
Kas dien turi su joms balda, 

Kada isz darbo parejna, 
Tada bobele gamyl valgi ejna. 

Vyra visame prigaudineja.
Paskutini centuka iždavineja 

Tokios girtuokles vyras turi 
klausyt i, 

Ir jeigu perpykias iii kar- 
czema nuejna,

Tai boba viską pameta ir 
paskui ejna.

Kada suranda barasi, 
1 r nevos namon
J'ai mat, kad užl 

Ir bobai in kaili neduotu, 
t > ka jau tii'jei vyrai ant. bur

do nnkeneze, 
rl'ai ajbeeze,

Szuo to
Isz vargo

e, ne csmni 
atšaki' szali a i.

Tai
i r ne t as
iK'senei buvau pažinojus.

Ant t uju žodžiu paszoko Ar
noldas ant kojn, o jiji parege- 

buvo labai iszba- 
su dideliu kentejimu ant 

jojo puikaus veido.
apsikabino ant kak- 

dirstelėjus jam meilingai

JO jog Jisai 
lias

Lvdia 
lo o

Kada atsigaivino radosi pa- in akis (are:
guldinta puikioje lovoje
pažinstami veidai
jaja. Jau ne yra jiji bevardi? ir

apie kuria

o ne
žiūrėjo in

r->

I’a

KVITU Knygele DrangyatMM M 
lezmokejlme įtaigi llgantow 
me .... He.

KVITU Knygele Draugystes*, del 
Kasleriaue nog sudėta *toiga aat 
susirinkimu Me,

W. D. BOCZKAUSKAS-COm 
MAHANOY CITY. PA^

Juk', asz da prie tavęs pri- 
uliu Arnoldai, jaigu neimsi 

mane už savo paežiu tai' busiu 
labai nelaiminga.

I )irst elejo jai
ratios jog

ant galo:
( »•

apleista
niekas nesirūpino.

Kada suvisai
pyle klausymai ir

jog nepažins-Į jj myli, apėmė ji neiszpasaky

sieratele,

pasveiko pasi-

ir persikanojo,
atsakymai ' jsz priežasties

(amas buvo tai josios tėvas, 
paveikslas inkabant is

o 
kuri

t ei p n usi teini no buvo lai josios j darni apie
motina kuri su savo diikriuke 

atlankyt savo gimines 
o kada sugryžo, bai

sei buvo užpykus ir iszvijo sa
vo paezia su mergaite nes po 
tam graudinosi labai, o norints 
po tam visur jeszkojo savo pa- 
ezios bet niekur ne galėjo ras- 
tie ir nesitikėjo jog teip arti 
savo namu turėjo numirt. Nes 
visados tikėjosi jog gal jaja 
suras da gyva, 
sis jog atrado

paveikslo

desi jai jog inejo 
paloviu.

Pusk ut inios 
puiku kambarį. Grindys buvo 
iszdetos miirmuru, su puikiais 
divonais o 
puikiuose
pastumi? durys ir inejo in vi
durį. Ant sienos kabo paveiks
las auksiniuose reniuose.

Dirstelėjus ant
Lydia nusistebėjo labai ir už-
mirszo apie viską. Paveikslas 
perstatė jauna mergina stovin- 
ezia darželije terp žiedu. Puiki 
buvo toji mergina su akimi 
kaip žibanezios žvaigždes, rau
donos lupeles nusiszypsodamos 
rodos juokėsi.

— J'ai mano paveikslas, — 
paszauke nudžiugus. Isztikru- 
ju tai mano pa veikslas.

Ir teip buvo insiteminus in 
paveikslu jog neiįizgirdo žings
ni paskui save jog1 kas tokis in-

buvo 
Eu ropoję

« *
viena diena se-

gins, nes
Lvdia buvo didelis.

o džiaugdama- 
savo dūk t e re 

teipgi graudinosi jog pati bu
vo numirus.*

Rudens laike, 
dėjo Arnoldas su savo motina. 
Arnoldas iszbales ir nuvar- 

jojo nuliūdimas apie
Nežinojo

kaip nedorai jojo motina apsi- 
ojo su jojo milema, 
tosios nuomones jog 
do pati.

Ant kart iszgirdo baladoji- 
ma prie duriu ir pert rauko ty
lėjimą terp juju.

Molina pakilo
atidaryt ir puikiai parodyta 
motore stoviu ežia duryse 
kokiu i 
grinezia 
persigando
Lydia. Mislino dabar kaip už
pyks josios suims,

nes buvo 
.Iki* aplei-

idant duris

tai
su

Inženge inv vru. a-
o Bogertiene baisei

pažinus ponioje

kada daži
nos teisybe ir kaip su jaja ne- 
mielaszirdingai apsiėjo. Nes 
Lydia ne atėjo ezionais idant 
atkerszine jai už papildyta 
skriauda, nieko ne kalbėjo

in akis, o su- 
jiji nupursimame 
i savo giliuko ir

tinas džiaugsmas, 
ilia stovėjo ilga 

“ savo laime.
Kas lobaus atsit iko, tai 

tys skaitytojai 
man reik 
seilins ir 
vaikelius juju glamonėjau.

— E. B.

o apsikabi- 
laika mislin-

pa
gali suprast o 

primint jog ant ve
lenai buvau irasz

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arabiszka Mostis yra tikrai 
pasekminga, ir kas prisiims ke
liolika stempu ir savo adresu 
tai aplaikys tujų arabiszku gy
duolių dykai. Baszykite ant 

adreso ])r. Jmbco, 236 
Box 9, Brooklyn

N. Y. Pasinaudokite isz szios 
progos visi kurie yra pus-pli- 
kiai arba visai yra nuplikia.

su vyru pri
buvus,

Ir ezionais apsibuvus, 
bobele ant akiu iszžiuri,

Jog liiistauna bilda, turi
Prie vyru kabinasi, 
Ant burdo vadinasi.

Isz pradžia keli atsirado,
Bet nedalaike,
Kožnas pasiemias savo ra

kandus, 
Kraustėsi pas kitus.

Valgi kaip reik nepagamina, 
Sudarko — prisvilina, 

t) jau ka duona, 
rl'ai jau gana!
Tai no iszkyla, 

Tai sudega ar apsvyla.
Skundžt'si, jog mieles niekai, 

Tegul jaja vanagai.
Viena karta buvo juoku, 
Nusidavė jeszkot i mielių 

Priesz pietus iszejo, 
Ir da in viena vieta užėjo. 
Jk'ii in stubelia užsidarė, 

Ir nežinau ka ten daro, 
Lyg pats vakaro se<

Kol vyras isz darbo neparėjo, 
st ubas jeszkot i, 

visus rugoti.

m

y

ll'jo,

*

y

szio
Broadway, a 7

Bego per
Ir priesz

Nežinojo kur nuėjo 
Kur pasidėjo.

O ežia vaikine stubeleje už 
darytu si'di'jo.

Lai mat, mieles persistovejo, 
Ir vi'li'i duonos padaryti ne- 

-galejo, 
Norints suminki' 

Bet teszla

U’
rp

varosi 
>cgtll,

gana, 
nekyla ir gana.

nedalaikyt u, 
sudrask vt u.

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATS AK INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bus kožna Utarninka
30 E. Centre St. ant antro f loto.

Ofiso valandos: I! ryte Iki V vakare.
RODĄ SUETIKIA DAKAI.

ROYAL MAIL
Greitas Tiesioginis Kelias Tarp 

NEW YOKE, SOUTHAMPTON 
lit HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu “O” laivu 
OHIO, ORCA, OltDUNA, ORBITA 
IN EUROPA ISZ EUROPOS 
Treczia klesa Treczia klesa
$103.50 
$106.50 
$107.00 
$105.15

Ilamburgt 
Piliau 
Meinel 
Kaunas

ROYAL mail steam

$102.50
$105.50
$106.00
$106.00

PACKET COMPANY, 
26 Broadway* Now York,

arba pas vietinius agentus.

* # *
Isz Detroito, Miezigauo, 

Boba paskui savo vyra nu-

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25 e.

W. D. Bo cxkowtki-Co, 
Mahanoy City, Pa.

O nelaimei Yra daug žmonių. ties.jai
nieko 

apie tai, nes tik 
savo netikėta giluki.

Kada pabaigė savo apsaky
mu, patemino jog Arnoldas ap
leido grinezia, nes su kantrybe 
lauke jojo 
josios buvo 
Bogertiene.

Nes Arnoldas nesugryžino
jo, o kada saule jau pradėjo 

i leistis,

tižiu pasiremias galva ant ran
ku ir gilei užsimislinias.

Lydia prisiartino patykei 
prie jojo o apėmus jojo kakla

......A Unit*,. .,<1 1 įiMlrlitn t I

t :

pasakė apie

sugryžimo o tėvas 
užimtas kalba su

ėjo in kapaju. Buvo tai vyras 
su baltais plaukais kaip linai 
o veidas jojo baisei nuliudįas.

Sustojas dirstelėjo ant josios 
su nusistebėjimu, o veidas da 
daugiau pabalo paregėjus sto
vi nezia Lydia priesz paveiks
lu.

Ant paveikslo motoro buvo su savo balta rankele užklau-
■ II f

iszejo laukan jeszkot 
Rado ji sodinti po mo

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas persėdimas Southamptono. 

Lietuviai ypatiszkai lydėti
In Hamburgą 3 klesu $103.50 Kares 
Piliava 3 klesa $106,50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS
seda ant laivo Plliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu.

Greiczlausl laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar aplolinkeje.

CUNARD LINE.
25 Broadway,
New Yort,

į lt • ’4MMMM

Kožna savaite.
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kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ruffles
pleiskanų inirtimjjį priešą.
Suvilginkite Rufllos savo gal
vos odą kasdien per kokią• i 1 * M • 1 * i _ . . _
tpojąus pranyks. Naudokite
Huvaitę laiko ir pleiskanos 
tųojaus pranyks. Naudokite 
R u Mes nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal- 

w • • > • 1 •
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.

kito 75c. tiesiui į lubaratorijii.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St. 
Brooklyn, N. Y.

vos odą švaria ir sveika ir.

Kalnu 65c. aptiokoso, arba priaiųe-

HiCiK 1 M,' ’ M-

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Puslapcziu Atei- 

Su pagelba kazirom. Pagal
Cįialdeisz.ku, Pcrsiszku, Graikiszku,
Arabiszku ir Cigoniszku burtinlku. 
Iszguldinejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Noso.Vikriausia burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir motoru.

25c.VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prlsiusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

W. D. B0CZK0WSKI-C0, 
MAHANOY CITY PA.

DAKTARAS HODGENS
FhiUdeliphia SpeelalittM 

Užaisenejusiu ir Chronia«k» 
Eikite ten kur esate tikri kad 

alte tvirta rodą ir atsakanti mediko* 
liszka gydimą,, per daktara kurto turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo manos yro 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nervlsikl ar 11* 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane ir paa* 
laptingai pasikalbėsime. Laukti fn 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptranktaa Uo* 
žuvis, užkimimas ir sunkumas po Vai
čiui, gazal. svaigulis, silpnumas aslr» 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvlntL

Odos Ilgos, issberlmal, papueskos, 
dedervines ir kitos odos Ilgos graliai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunto- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokos jums drūtumo, n|it- 
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

Ilumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztine ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuott ir trote nuodpju, 
. silpni Ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant sp- 
gos, silpnos atminties, oarmaUjnrl, 
greitai pailstat, pikti, iszbltozkusia, ir 
iszberimal ant veido, pailsėt, nuvor- 
skausmas peczuose, skausmas kuz
iuose, skausmas gerkleje, stokos en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katare. 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinlnia gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszalszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano epa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu Ir dvastszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavoti per 
garslnglauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgens buna 
kožna Soreda ir jo ofisas tenals yra po 
No. 44 BROĄD ST. Ofisos valandos 

■! 'nuo 9 ryte iki 8 vakare.
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Žinios Vietines
Sziadien Pradingo pe-

do.
nedirbs 

laidot uviu

Isz Shenandoah, Pa. Nepaprasta vieta del lizdo.

— A’isos kasvklos 
Pet nyczioje laike 
prezidento 1 lardingo.

— .Jurgutis, deszimts me
tu sūnelis Viktorio Žuko, 19 K. 
Pine ulyezios, likos sužeistas 
per Fordini automobiliu.

— A”isi sztorai Ims uždary
ti atejnanczia Sereda per Žo
lines, nes taja diena 
Lietuviu Diena.

Pet n vežioję laike prozi
ni) o 12 lyg 3 
visi kromai,

pripuola

dento laidot uviu 
valandos po piet 
fabrikai ir kitos dirbtnvt‘s bus 
uždarytos, vrpai skamb<»s per 
tris miliutas, o žmonis per taji 
laike atidnos garbe 
prezident ui.

mirusiam
Tok is pa I iepimas 

likos ižduofas per burmistrą

— Moose
ria priguli apie tuksianti 
nariu, mano pirkti
Opera Ibuisc netolimoji* atej 
teje.

mano
I I < H|sC

draugyste in ku- 
s sa- 

1 leskerio

verte
apsi 

kuriame

Teofilus Sadauckas li- 
Shenandoah 
Nelaimingas 
septinis vai-

I

Dambrauckas

kos
Cit v kasi k losią, 
paliko pa ežia ir 
kus.

uzmusztas

— Jokūbas
isz Brandonvilles likos sužeis
tas per automobiliu. Dr. Ausz- 
ra dažiuri ligoni.

— Jonas Pikaitis ir Henri- 
kis Bekus likos aresztavoti už 
vogimą visokiu automobiliniu 
tulszin prie parko isz automo
biliu kurie sustodavo laike lo- 
szimo beisboles.

(I u bemat orius 
tas paskyrė kamisije 
žiūrėjimo musu
tain ligonbntes tiksle 
mo josios per vaisi i Pennsylva-

Prie kamisijos priguli 
Kichards prezidentas 

Keadingo kasyklų, T. Kdwards
isz Szenadorio, trys ypatos isz 
I larrisburgo ir daktarai ('.

Nors ant 
gubernatorius

Pineho- 
ant per- 

Loenst Menu
li žemi

mjos.
W. J.

Arli Tunnel Hill 
;i uloumbiluis

J nrgis (’zesinskas ir 
i s z. M < »iinl 

sužeist i. 
buvo tu, 

k i a 11 
idant

važiavo
Mikola
(’arinei, kurie
Priežastis nelaimes
kad didelis t rokas buvo 
liszkai apžiojus 

nuo

\ mbrazas 
likos

kelia, o 
apsisanv’t nuo susidūrimo 
monl ka iiniszkei turėjo pasuki 
isz kelio.

Jonas 
gyvenant is ant 
kos sužeistas per automobiliu 
ant West Knd, kada ėjo namo, 

automobilistas isz
>ego, <»

1 9

Anareviezius( )
B. ui vežios Ii

Sz(‘szka> 
baibies pal 
kitas automobilius

Joną surado 
kuris su 

žeista atvežė pas daktara Dun- 
na ant pataisymo.

Ims i 
valandos 

batikos teipgi bus i 
visa Petnvezios diena 
minties laidotuviu

— I’a ežia s 
nuo 4 lv«;

uždarvlas 
po piet, 

uždąrvtos 
ant at- 

prezidento 
Hardingo kurios atsibus Mar
ion, (Ihio, t reczia valanda 
piet.

Irrczia po

TEMYKITE!

van-Isz priežasties štoko 
dens, nevale naudoti guminiu 

sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
1.1, kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

paipu. Uždrausta

Reading k

$4.00
in

New York
NEDELIOJ 12 AUGUSTO

Dubshavaa 
Tikietaa

Specialia trelnaa S a bates nuktL

Isz Ryte
Shamokin ................... 12:01
M t.Canned ................... 12:10
Ashland....................... 12:47
Girardville ....
Shenandoah ...
Mahanoy City .......
Tamaqua ..............

... 12:55 
... 12:33 

1:16 
1:45

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo West 23-rd Street 6:47 vakare 
Standard Time (7:47 Daylight 
Time), 
vakare Standard Time (8:00 Day
light Time), ta paezia diena in 
vlysz-mlnetas vietas.

Time 
nuo Liberty Street 7;00

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

’ Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.50

o

i r
M iner ir Kila Pot ter.
galo susimylės
ant vargingu anglekasiu.

LIETUVIU DIENA.

15 AUGUSTO, LAKESIDE 
PARKE, SCHUYLKILL 

PAVIETE.

Jau Lietuviu Diena po szonn 
apie kuria visi kalba ir lau
kia. visi jaiiezia, kad toi dienoj 
visiems 
viena virta suvažiuoti, virus 
kita sutikti — puikioje giruže- 

luoteleje ant ežerėlio, 
kitiems savo vargelius 

pasisakyti ir džiaugsmais pa- 
sidalvt i.

Placzei visu kalbama apie 
tos dienos programa. Juk 15 
Rugpjuczio tai Žolines, ir visi 
gerai atsimena, kad 11 vai. 
ant lauko kun. Valanezius at
būk vs szventas 
Szenadorio choras 
la

Lietuviams teks in 
viela

je 
vieni

ar

ViSU

gerai

žvinskas.

kun.

Sena- 
Paksztas, 

papasakos

terp Shona-
Girardvilles kliubo,

Vilniaus. Visu 
pirkti tuja diena

miszes, giedos 
, o pamoks- 

sakvs isz X’ilniaus kraszto 
ka tik atvažiavęs kun. P. Mie- 

Koneertas invvks
1 valanda, girraiteje, kuriaiqe 
dalihaus korai isz Shenandoah, 
Mount (’armel, Mahanoy City, 
Fra k vi liesi r Tania k ves. 
torius Pepper, Dr.

Bart uszka,
apie Vilniaus vadavimu ir ki
tus lietuviu reikalus.

Sportu dalis prasidės 4 vai. 
po piet, baseball 
dorio ir
žaislai, lenktines ir 1.1.

Laike misziu bus kolekta ant 
iszvada vimo 
priederme
gnzikeli už 10c. Merginos už
kabinęs tags už ka gausei jeis 
apdovanokite in dėžutės.

Ant kalno girraiteje bus ke
li barai (stendai) su ajskrinin 
ir visokeis gėrimais — stengki- 
tes ten pirkinet viską nes visas 
pelnas ejs del Vilniaus.

Automobilistams bus parink 
ta vieta, daržuose — kalne ir 
prie girraites, o už prižiūra bus 

po 25c. kožnani bus
duotas tikietas kad užmokėjo 
už priežiūra.

Kas sveikas 
trauke in Lakeside ant Lietu-
viszkos Dienos 15 Augusto per 
Žolines!

vmama

ir gyvas lai

9

Presos Kamisije.

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

bus apdaryta in

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
8zus ir be virszu. Prisiunskit 
pas mus, o
skūra ir bus geresne no kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines • knygds, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re
dakcine “Saules.
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Kožna diena kada pacztinis vagonas aut Readingo gele
žinkelio iszejna isz New llope, Pa., in Filadelfije ir sugryžta 
adgal vakaro, ant artimo medžio lauke 
dagilėlis ant tojo vagono, nes

liekant rei paukszt is 
po apaez.e turi savo lizdą ku

riame randasi penki kiauszinei. Kada vagonas sustoja, moti
na nuleki' in lizdą pažiiireti ar da josios szeimyna nepasidaiir 
gino. Ant paveikslo matome breikmona Nugenta, kuris da- 
žinri tojo lizdo idant niekas ji nedalipstet u pakol mažiuleliai 
neiszsiperes. ir gales susivieny t su motina.

Aut

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Johnstown, Pa. -
Sos, 25 metu, isz 
baudi' nusižiidvti ir dabar ran- 
(laši ligonini t eje. 
savo

M i kola
Vintondale

/

Sos nužudė
15 metu paežiu. Kada 

pasveiks bus patalpytas in ka
lėjimu atsakyti už žudinsta.

— Francas Voidakas, kuris Į
aplaistė karasinu savo dranga 
Masenka po tam uždegė, nuo 
ko mirė dideliosia kaukesiu, 
likos uždarytas kalėjime.

Minersville, Pa. — f Diena (i 
Augusto persiskyrė su sziuom 
svietu, po ilgai liga Ona, ini- 
lema pati Jurgio Kupozinsko, 
(po tėvais Zienute) turėdama 
56 metu amžiaus. Velione pali
ko dvdeliam nnliūdimia vvra, « v
du sunūs ir dvi dnkteres Katre 
Piliauckiene ir Klara Szaulinc- 

szeszis anūkėlius, dn 
tris seseris. Laido-

bažnytinėm pamaldoms

kienia, 
brolius ir
tuves atsibuvo szia petnyczia 
su
Szv. Eranciszkaus bažnyezioje 

vietiniu kapi- 
kuriuosia dalybavo daug 

A. a. 
Amerike

ir palaidota ant 
niu, 
gyminiu ir pažystamu.
Ona*pergyveno Amerike 32 
metus, buvp mylema per visus 
kurie jaja pažinojo. Lai ilsysi 
po,\ sunkiam triasui, o žemele 
lai buna jai lengva.

Mount Carmel, Pa. — Kra
nas A’aržinskas, 17 metui, likos 
užgriautas prie Sayre kasyklų 
stripinso po szuviui, kada su
griuvo daug žemes ir akmens. 
Niekas nežinojo kur jisai din
go, o kada nesugryžo 
pradėjo jojo jeszkoti
prato gal likos užgriautas. Ku
na nelaimingo atrado net penk
ta valanda ant rytojaus.

namo, 
ir dasi-

Chicago. West Pul įmano 
lietuviu Szv. Petro ir Povilo 
parapija turėjo savo pikniką 
Kareczkos darže (netoli tos vie 
tos kur buvo Naujienų pikni
kas). Policija padare antpuoli 
ant pikniko, jieszkodama inuli- 
szaino. Tikrai, munszaino liko 
rasta ir už ta liko suimtas dar
žo savininkas Kareczkas, kuri 
yeliau paleista už kaucija.

Policija pradėjo vaju priesz 
munszainierius. Ta diena aresz- 
tuota arti penkių szimtu asme
nų ir daug skystimėlio ir mun- 
szainui daryti aparatu konfisz- 
kuota. Septintadienis irgi bu- 

‘ves policijai sėkmingas. Ta 
diena aresztuota teipgi nema
žai žmonių ir daug munšzaino 
ir jam daryti aparatu konfis
kuota. Viso iki septintadienio 
12 valandai dienos dresztuota 
820 žmonių.

A m r ti

Teisme.

fr<‘is<‘jas 
visu savo 
szimti dienu.

Kalt iuinkas:
mano taip skaudžiai, jusu my- 

Mano

Taip, 
szoimvua ?
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buvo maža szei-

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

gI

Levit’o Sztoras \
13-15 W.CentreSt. MahanoyCityl
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS ' TR RALSAMUOTOJAS

4*

Laidoja kunna Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lam*.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirksit* POMNINKA UI kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.
801 K. Pine SU Mahanoy City. Fa.

I

Gražiausi siutai del vyru ir vaiku. 
Marszkiuei ir nektaizos, apatinei 
drapanos, szkarpetkos, skribeles ir 
kepures ir 1.1, už priimamas prekes

į
y

i “Užsimoka Pirkti Levito Sztore

ATSIUSK TIK $1.(50
O ganai Ballklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu aiauR 
kaip padaryti ir prisluntima apmoka-

GeriaiiHia stambi trajanka 60c
Puplaiszkat

Truk-

hi! pamokinimu

BIO.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banko.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip .suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
---- 1—

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM. Prez.

LEON ECKERT, Vlco-Prez.
J. H. GARK AHA N. W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

ir szita

D. F. GUINAN. Sek. Kaeljerlua

arba G pakolei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 

Daktaras NamuoseKnyga “Daktaras Namuose“ $1.00. 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gailink u. tuzinas už 65c. 

m. j. Bukaitis.'
451 Hudson Avo. Rochester, N. Y.

Aukso 
senovės

Laiszkams

Tvlrcstaaila Lletavlaika
B A rt K A

Dlisls kaucija sudsta Valsti
jos Banko Departamento.
Estu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali p r aluti Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mut SluDczp pinigu* la vl-

Parduodu Laivakor
te* kompanijų nustatytam 

kainoms. Parūpinu Pasiper
tus keliaujanti esą* in Lietuva 
Viskas daroma'teisingai, gref 
tai Ir pigiai. Raižykite apie 
kalnas e 
atšalima. Adresavokltv:

V. LAPINSKAS
•01 Vf. Mahaaey 

MAHANOY CITY.

sas dalis svieto, pagal Alenos 
kursą.

gauRlte tel ala a*

- FA.
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Laidoja Numirėliu* pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Tari pagelbininke motere.
Prieinamo* preke*.

>■■!—■■■■ ■*

811 Went R pro c* Street 
MAHA50Y CITY. PA.

Bell Telephones No. 149

JONAS M. CISARIKAS
F Irę Insurance Agent

LietuvlsikMt Graborlus

K. RĖKLAITIS

Apdraudžia (InRzurlnlu) Namu*, j 
Tavoru*, Naminius Rakandu*, 

nuo Ugnies.
G sriauniose Kompanijos* 1

H. Mahanoy Avė, Mahanoy City |
1

Szitie batai padirbti isz ilgiausio
! CAPITAL BTOCK 

tarpias Ir Profits |4$4,14I.M

Mokam* aatro procentą aat tudftta 
BlnlK. Procoata prldedam prl* ju* 
plalO 1 Sausio ir 1 Llepo*,' aepal- 
•aat ar atnosiat parodyt knygut* 
ar a*. Mofi aorim kad Ir ju* turt- 
tumot reikalą *u musu banka, ao- 
palsant ar maža* ar dideli*.

Bankas adara* nuo 9 ryto Iki 1 
poplot. Subatomla 9 ryto Iki 13 vai.

IMMMMMI ri

H. BALL, Prezidentas.
Goo. W. BARLOW, Vlce-Pre*. ) 

I Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus. j

nesziojanczio gumo!
Dideli ir drūti—bet ne per kieti!

*' Kaip ir kožna kita dali, szitu nauju 
“U.S.” batu—dideli juodi padai 
reiszkia ilgesni nesziojima.

Yra padaryti isz drueziausio gu-

U.S.”

Inio kada da buvo indėta in bile ko
kius batus—bet yra toki minkszti 
kad teip lengvai lenkėsi kaip ir jusu 
koja!

Temykite kaip yra didelei pada
ryti isz frunto—teip pat ir isz už
pakalio. Tas extra didumas priduo
da didesne drutybe.

/ ,r.'.i.

,Temykite teipgi ir ant baltu vir
šau.

Pacziupinėkite ta drūtuma! Yra 
padaryti isz drūto gumo ir ciekio— 
ir yra padirbti drueziai ten kur dau-

giausia nesziojasi. Prie kulniu, prie 
kulsziu ir prie kojų pirsztu.

Nauji “U.S.” dar parodo del 
szimtu mainieriu kaip ilgai batai 
tikrai gali nesziotis!

Kita karta kad pirksite batus— 
tik indėkite koja in “U.S.” batus,

U.S.”

tik indėkite koja in “U.S. 
o patis persikanuosite!

Yra teipgi ir nauji 
batai, padirbti kad dtiotu ta pati 
ilga nesziojima kaip ir szitie trumpi 
batai.

Nepaisant ar nesziojate ilgus ar 
ilgius batus—klauskite szitu nauju 

U.S..’’ batu kad kita karta pirk-

“U.S.” ilgi

C l'

site ir temykite kad butu juodi pa
dai ir “U.S.” žymė. r "|T ir į,'-'
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United States Rubber Company

K

4

W. TRASKAUSKAS
FIRMUTUIS LIETUTISZKAS 

MMABMRIUB MAHANOY CITY. FA.

(atidoj* Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobiliu* del Latdotuvlu Krik- 
■ztlnlu. Vesellju, Pasivažinėjimo 

Ir 1.1.
420 W. Centre SU Mahanoy City. F*.

Klauskite nauju “U.S.
trumpu ir ilgiu batu 4

CMAB. B. FARMLEY 
Real Estate Agent — Notary Pakilo

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabas, 
me* galime jumis tame patarnauti. 
R an d a rojam e namus, koletavojame 

randas Ir telp toliau*.


