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ISZ AMERIKOS
Žudinsta ir savžudinsta už 

szmoteli gelumbes.
Suncook, N. H. — Mrs. H. 

Carpenter likos nužudyta per 
savo kaiminkft Berta Goward, 
kuri po tam atėmė sau gyvasti. 
Priežastis dvieju mireziu buvo 
ta: Govardiene pardavė pen
kis mastus gelumbes del savo 
kaiminkos Carpen t orienes kuri
labai pamylėjo ceiki ir pasiūlė 
kaiminkai užmokėti tiek, kiek 
pareikalaus už ji. Kada Govar- 
diene atėjo užmokėt už gelum
be, kilo terp moterių ginczas 
kiek buvo verta gelumbe ir isz 
to kilo nesupratimas, kuris už
sibaigė žudinsta ir savžudins- 

Govardiene pagriebė re
volveri, szaudama in savo kai- 
minka du kartus, po tam atsi
mindama ka, padare isz karsz- 
czio, paleido sau kulka in kru-

ta.

tine, nuo ko mirė tuojaus.

4 4 neneszio- 
nes ilgos

tai mažas dalykas.
dirbėjas 

peržiūrėdamas 
užėjo ant

Kova prieszais ilgas szlebes.
New York. — Norints mada 

sako, jog szimet moteres turės 
neszioti ilgesnes szlebes, bet 
600 moterių sutvėrė drauguve 
kurios tikslu vra: 
sim ilgas szlebes!“
szlebes vra nesveikos del mote- 
riu, nes szluoje visokius gema
lus nuo ulveziu nuo ko mote
res serga. Sanarei tosios drau
gavęs užtvirtino buk trumpos 
szlebes yra daug sveikesnes ir 
smagesnes, o szlebes turi turė
ti ne daugiau kaip septynis co
lius nuo žėtiiės, nės’ilgesnes tik 
surenka visokius mikrobus, at- 
nesza užkrecziamas ligas in 
namus, instume in pavoju vai
kus, ka kožnas daktaras pripa- 
žinsta, jog tai teisybe.

Užmirszo, jog turi du milijo
nui banke.

Deroit, Mich. — Jeigu pa
prastas žipogelis suranda do
leri, kuri užmirszo kelnesia, 
džiaugėsi isz savo gilukio, bet 
su Fordu,
Ana diena Fordas, 
automobiliu, 
nekurias popieras, 
bankines knygutes, kuri paro
de, buk Fordas turi indejas du 
milijonus doleriu banke Wind
sor, Kanadoje. Fordui tas ma
žai atnesze džiaugsmo, teip 
kaip laszas vandens in mares. 
Sake jisai, jog už tuos pinigus 
nupirks anglių ant keliu san- 
vaieziu.

Ar randasi kur niekesnis 
žmogus už ezita?

Youngstown, Ohio. — Ploji
mas delnu pilnam sude, už
tvirtino viroka koki iždave ana 
diena sudže Gessner ant nie
kiausio žmogaus visam Ohaju- 
je, o gal ir visam Amerike, ant 
Vinco Wills.

Vincukas, kuris turi 38 me
tus, permuszo ant ulyczios sa
vo motina, senuke turinezia 84 
metus, suspardė jaja ir iszko- 
lojo bjauriauseis žodžeis, jog 
praejgiai turėjo paszaukti pa- 
licijanta, paliepdami jam už- 
•daryti taji galviją, kalėjimo.

su savo
gimdytoja, aplaike 200 dole
riu bausmes ir szeszis mene
sius in kalėjimu. — Da per ma
žai.

Pabėgo su srvo mokytinia.
Lansing, Mich. — Juozas 

įGourley, 42 metu, profesoris 
czionaitines aUgsztesnes mo
kyklos, likos aresztavotas už 

, pabėgima su savo mokytinia, 
(14 metu Irena Davis. Mergina 
sugryžo aną diena nafrio,

Milwaukee BU 25 dolereis. 
įGourley turi paezia ir tris vai- 
lra?> ..._____aL. .____ _

Už toki pasielgimą

• «

sugryžo ana diena namo, nes 
gaja ponas profesoris pamėtė
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Kas tau nemfela nedarykie 
gyvuliui.

Zion, III. — Fermeris Cla
rence O. Ellis, ana diena likos 
nubaustas per slidžia Becheri 
ant aplaikymo dvideszimts bo
tagu per nuogus peczius už ne
ini elaszi rd in ga pasielgimą su 
savo arkliu. Dabar ICIlisas ži
no kaip turėjo kensti jojo ark- 

ji su f) lako teip 
i liejosi isz 

szonu vargingo gyvulėlio. Bo- 
prisiege sudžiui, 
nenuskriaus ma- 

po tam ka 
pats nukentėjo kada aplaike 
savo bausme su tuom paežiu 
botagu ka buvo panaudojus 
ant gyvulio.
Naujei gimusia kūdikis, tris 
kartus paszauke “mama.“
Mason City, Iowa. — Ana 

diena užgimė kūdikis vyrisz- 
kos lyties del paežiu les Petro 
Zantes, czionaitineje ligonbu- 
teje. Kada daktaras ir norses 
priėmė kūdiki, in penkes minu- 

pajegu pa
maina

liukas kada 
baisei, jog kraujei

szirdis Ellis 
jog daugiau 
žiausio sutvėrimo,

tas kūdikis gavės 
szauke garsei “mama“ tris 
kartus. Daktarai'ir norses gir
dėjo žodžius ajszkei ant ko ga- 

prisiegt. Lyg sziai dienai 
kūdikis neiždave ne žodelio ir 
ne verkia.

Senos pasiutiszkos tiesos 
Pennsylvanijoi.

Pottstown, Pa. — Bausme už 
peržengimą treęzio prisakymo 
Dievo vra 67 centus už kožna 
žodi o paprastas kasdieninis 
keiksmas yra bmidžemas po 40 
centu. Skvajoris March ana 
diena nuteisė Tamosziu Bum- 
sa, kuris keike ant Alicijos 
Jackson, apkaltino 
pagal 1794 meto tiesas kurios 
yra sekanezios:

“Jeigu kokia ypata, turinti 
16 arba daugiau metu, naudo
tu kokius bjaurius žodžius, 
keiksmus ir imtu nereikalingai 
yarda Dievo, Jezuso Kristuso 
arba Dvasios szv., tai už per
žengimą tuju tiesu bus baudže- 
mas po 40 centu už kožna žodi.

Sudže nubaudė Jacksona aut 
Galima dasiprast kiek 

Tamosziukas turėjo prikeikt 
ant merginos, jeigu tiek užmo
kėjo.
Lyg smert buvo teztikiamas 

savo ponui.
New York. — Argi 

surasti isztikimesnio 
mo kokiu yra szuo, jeigu ji 
myli jojo ponas? Paimsime ant 
paveizdos szuni Jono Bracken, 
sargo prie 
niu fabriku, 
vidtirije 
ke, likos 
szaliu per liepsna kada fabri
kas užsidegė ir 
bėgt,

Ii

$8.29.

vra

Tamosziu

galima 
sutveri-

vieno isz czionaiti-
Jonas būdamas 

fabriko nakties lai-

Geriau mirt ne kaip rodyt savo 
nuoguma.

Detroit, Mich. — Patogi, 22 
metu 'senumo pana Bella Bruce 
norėjo atimti sau gyvaste per 
nusitrucinima, ne kaip stoti 
nuoga priesz artistą kuris no
rėjo numalavosi josios paveik
slą. Mergina yra siera tele ir už
darbiavo būdama modeliu del 
moterių, nes turėjo puiku vei
deli ir pavidalu. Ana diena tū
las malorius pakvietė jaja pas 

jiai misi rodyt 
mergina nesuti-

savo ir paliepė 
lyg nuogumo, 
ko o artistas prispyrinejo. Ne
galėdama isztrukt isz jojo ran
ku ižgere truciznos, no kaip 
stoti priosz vyra nuoga. Mate
lius nusigando, paszauke am- 
bulansa ir mergina nuvožė in 
ligonbutia kur daktarai jaja 
atgaivino.

dažiuretojas

Maitina kalininkus visztiena.
Detroit, Mich. — Kokiu bil

du galema iszmaityt 1855 ka
lininkus po 14 centu ant dienos 
duodami jiems visokius smagu ‘ 
mus o szventemis visztiena, ap
sako kalėjimo
Harry L. Hulburt isz Jacksono 
kalėjimo.

Dažiuretojas sako, jog kaleji 
mas pats užsimoka ir uždirba 
ant meto po 150 tukstanczhis 
doeriu. Kalinei tame kalėjime 
yra gerai dažiuromi, 
noru ir niekad 
deszimts
4000 margu, farma 
ru kokie dirba ant fanuos 
randasi 22 kurie yra apkaltinti 
ant viso gyvasdžid' už žadins
iąs.

dirba su 
nepabėga, turi 

visokiu fabriku ir 
Isz 500 vv

Aukos pasiutiszku automo
bilistu.

New York. — Dvideszimts 
diejesniuosia miestuosia, in lai
ka praejtos sanvaites pasiu- 
tiszki automobilistai užmusze 
98 žmonis o 896 sužeista viso- 
kiosia nelaimėsią. — Ir tai tik 
in viena sanvaitia. 
pabaiga meto?

O kur da

Sumuaze mergina per klaida.
Mount Carmel, Pa. — Mays

ville Parke likos baisei su- 
muszta 19 metu mergina Mare 
Kovalcski isz ^Ferndale peiAVVVUAVDlkl AkJ/J -t- V4 14V4144V *

Frana Rupp, kuris mano buk?"
tai jojo pati, kuri turėjo pa
pratimu valkiotis naktimis ant 
szokiu. Pamatęs savo klaida 
pabėgo, bet vėliaus likos su- 
vmtas ir aresztawotas.

pagautas isz visu j yan Harst,
• 

negalėjo išž
iojo garsei 

pagialbos, 
užtroszko nuo durnu.

jojo szuo 
szaukdamas 
abudu 
Kada juosius ugnagesiai atra
do, szunc galva gulėjo ant savo 
pono krutinės. Jono draugas, 
kuris stengėsi ji ižgialbet, li
kos apdegintas ir kaip rodos 
mirs.

Nebylis vyras, už daug 
“kalbėjo.”

Milwaukee, Wis. — Ona ir 
Ludvikas Hackbartai, abudu 
nebylei, apsivedė 1919 mete, o 
kad buvo nebylei, prietelei ma
ne, 
szus 
ju ju pranaszavimai neiszsipil- 
de.

Ana. diena su pagįalba tlu- 
moeziaus, Ona pasakė sudžiui 
Gregory, buk josios vyras be 
paliovos su jaja barėsi ant 
pirsztu. Nuo ryto lyg vakarui 
jaja bare su pirsztais ir nega
lėdama ilgiaus iszkentet jojo 
barniu, innesze skunda ant

B — < 4 — * J I

bet

jog juju gveninias bus mal-
— be jokiu barniu, bet

Szuo seke paskui savo poną in 
Japonije.

Vancouver, Can. — Kada W. 
, kapitonas laivo 

Simaloer apleido szia pristova 
užmirszo pasiymti savo milei- 
ma szuni “Hectora“ kuris pa
siliko ant kriiszto. Kapitonas 
neužtemino, jog szuo pasiliko, 
o jau buvo nuplaukęs per toli 
idant sugryžti ir nuplaukė in 
Jokohoma, Japonije.

Kada lavias “ Hanley “ isz- 
plauko isz tosios pristovos už 
keliu dienu, 
ant laivo ir nuplaukė teipgi in 
Jokohoma kur laivas sustojo. 
Szuo iszbego isz laivo pradėjo 
uostyt visus laivus pristovoje, 
ir ant galo pasisekė surasti lai
vą savo pono. Už deszimts mi
liutu kapitonas Harst suspau- 
dinejo savo szuni ir stebėjosi 
kokiu budii jisai gavosi in Jo
kohoma.

Hecktoris szoko

-.„B,,-,,-,, , -biy

Lietuvos geležkeliu pajamų.
Birželio men. buvo su vir- 

szum 30,000,000 auks. Grynais 
pinigais surinkta 26,340,358 a- 
(placziuju 23,054,301 a., siau-

persiskyrimo.
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F. W. BOCZKOWHKI, Klltor
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GRAIKISZKI RAITELEI BĖGA NUO TURKU.
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Paveiksiąs parodo boganczius graikiszkus raitelius nuo Turku kurie
iszva rydami Graikus isz Mažosios Azijos. Pasekme tojo

I
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vejasi paskui 
muszio jau visiems yra žinoma.
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34 METAS

bepartyviu

Dalgis

szautuvais

kalba

J

su pažanga 
Atrodo, kad

“Dalgis/ 
prisieina isz- 
spaudima isz

mergele 
rugia-

SAULE“

aiszkiai
, y

lytaus apskr.

einant žydeli 
su

MAHANOY CITY. PA-

ft

Isz Lietuvos
Ejna smarki agitacije, — A- 

merikiecziai turės mokėti 
po 10 doleriu.

Kaunas. — (“Vienybes M

kor.) — Sziuose rinkimuose in 
Parlamenta eina la- 

prieszrenkamoji
1 sietuvos 
bai smarki 
agitacija- Dalyvauja daug par- 
''■i"- . . . . . •

Dalyvauja ir komunistai bei 
revoliuciniai liaudininkai, bet • • 
manoma, kad jie silpniau svers*

demokratai 
absoliuezios

Žem-
mažai ka 

naujas 
Seimas bus margas ir indomus; 
daugiau jame pateks soči ai-de
mokratu ir sziaip 
žmonių.

Susidarė dar jauna beparti- 
nin darbo žmonių irganizacija: 
be žemiu, mažažemiu ir viduti
niu ūkininku, vardu:

Viduriniams 
laikyti smarku 
kaires ir labiausiai isz deszines

—Musu korespondento ži
niomis Lietuvos Atstovybe pa
galinus apturėjo isz Lietuvos 
valdžios parėdymu, kad regis
tracija Lietuvos piliecziu Ame
rikoje butu stropiai vedama ir 
butu imama po $10 nuo kiek
vieno insi registravusio.

l>zviso darosi toksai insudis 
k rikszcz. 
rinkimais

lidžiumos nebesudarys.
lirbiai

kad 
sziais
(

(
laimes.
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Kariszki Debesei.
+» —.-

Anglikai pasirongp kariaut. — 
Miestas Peros dega. — Kon

stantinas prasitrauke. — 
Graikai sukilo.
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užėmė Erenkena, neu-

apsikasė s'trategiszk 
ir kaip .girdėt,

MIESTAS KURI TURKAI NORI PAIMTI IN SAVO 
RANKAS.

Mustapa Kemal Pasha, 
sako buk miestas Konstantino polius 
Turkijai, o Angliszkas generolas Townsend jau

Turkai gali

nacijonalistu

London. — Tris inkstąnezei 
Turku 
traliszkoje zonoje arti Chana- 
ko, norints Anglika.i Tufka’ms 
prisakė idayt in tonais nelysti. 
Anglikai
košia vietosią
tai jau muszei su Turkais pra
sidėjo.

Ugnis kilo priemiestijo Pe
ros, kur gyvena daugiause sve- 
timžemiu
Visiems svetimžemia ms pa
liepta apleisti miestą ir jeszko- 
ti saugios vietos ant angliszku 
laivu. Mieste vieszpatauje di
dele baime terp gyventoju.

Graikijos karalius Konstan
tinas padekavojo už sostą, ati
duodamas karima savo sunui 
Jurgiui, kuris badai nepriims 
karalystes. Visas graikiszkas 
kabinetas rezignavo.

Daugelis Graikiszku karei
viu sukilo ir ėjo ant sostapyles 
numesti karalių ir butu isz to 
kilus didelis praliejimas krau
jo, bet kada dažinojo buk kara-

, pamėtė savo

Pleszikai*
Ek.Seirijai, j ‘

— Rugpjuczio 9 d. piktadariai

Konstantinopoliu je. 
svetimžemia ms

perszove plentu einant žydeli, 
buvusi kareivi, su pleszimo 
tikslu. Kalba žmones, kad Ger
velių sodžiaus balose plesziku, . 
apsinginklavusiu 
esą apie septyni.

Broliai žudosi.
Pervazninku kaimo Jokymu 

du su nu mylėjo viena 
A. Rugpjuczio 4 d. per
p jutes pabaigtuves abudu bro
liu del jos susibarė ir ketino 
vienas kitam atkerszyti. Ry
tmety rado jaunesniji be sąmo
nes gulinti, peiliu subadyta, ka 
patvirtino Jurbarko gydytojas. 
Namiszkiai aiszkina, ji nuo 
tvarto ant geležų nukritus-

Kaimynai
Brolis, broli užmusze.

vadas turkiszku 
turi būti sugražintas 

tai pritarė.
pradėtiPaveikslas parodo miestą už kuri

Vidurį jo matome puiku maldnami Szv. Zo-“Szventa Kare.“
fijos, kuri pastate szventas Konstantinas o vėliaus gavosi in
rankas Turku. '

<‘Q

ISZ VISU SZAL1U lsz Uetuviszku Kaimelio
Klausimas kas-link Vilniaus 

užbaigtas.
Ant susjrinkimo

tiszkos Ligos Genevoje,JSzvai-
carijoi, sanarei atmetė peticije 

sugrąžinimo Vil- 
užtvirtinda-

Terptau-

kas kiszasi
niaus lietuviams,
mi, jog tasai klausymas yra 
užbaigtas ir daugiau negali bū
ti perstatytas priesz Terptau- 
tiszkos Ligos Kamisije.

i

Musziai

Musziai atsinaujino prie Vla- 
dyvostoko.

Vladyvostokas.
terp soviatu h’ baltosios armi
jos (prieszinga partija bolsze- 
vikams) atsinaujino artimoje 
Spasko, apie szimta myliu nuo 
Vladyvostoko, prie Usuro ge
ležinkelio artimoje ežero įlan
ka. Soviatinei areoplanai bom
bardavo Spąska, bet su mažu 
pasisekimu.

Spąska, bot

Pavogė brangu stovyla.
Rymas. — Kas tok is pavogė 

labai puiku ir brangu stovyla 
Szv. P. Marijos kuri laike lai
dyki Jezu ant ranku, kurte ra
dosi palociuje Castle Bėrcaro.
Stovylas buvo puikei iszpuos- 

ruju 3,285,557 a.) Apie 4 mil. tas auksu. Kas stovyla pavogė, 
tai lyg sziai dienai palicije nę-turi sumokėti invairios valsty

bes instaigos. isztyrinejo.

va-Chicago. — Valgydama 
karione Ona Jūroniene, 8374 
Birkhoff St., užspringo mesa ir 
neužilgo pasimirė. Jos vyras 
Antanas, kuris kartu su ja val
gė, bandė jai pagelbeti ir iszim 
ti mesa, bet jo. pastangos nuėjo 
niekais- • *

ll u s atsitraukė 
užmanymą.

Suvienyti Valstijei nusiuntė 
in Konstantinopoliu dvileka 
kariszku laivu at apsaugojimo 
amerikoniszku ukesu, teipgi 
kelis laivus su maistu del pa
bėgėliu.

Naujas Graikijos karalius 
Jurgis priėmė prisiega ir apė
mė tliojaus sostą.

TOTORIŲ PRIEŽODŽEI.

11

Scranton, Pa. — Treji metai 
atgal Jonas Petronis pirko ūke 
netoli miestelio Tunckha- 
sekesi visa laika taip, kaip ir 
kada sekėsi jam czionai musu 
mieste, kuomet jis laike biznio 
vietas ant Wayne Ave. ir kitur 
per 8 metus. Bet dabar, Rugsė
jo 17 d., pasklido gandas, kad 
Jonas Petronis tapo tižmusztas. 
Nelaime atsitiko 
Bedirbant prie “ 
yra sandari duobe, 
paszara sudeda — atsiliuosavo 
szriubai mastineiijos ir iszleke 
in virszu keležis apie 40 svaru 
sunkumo, kuri pataikė Petro-

miestelio

sekaneziai. 
šilo” — taf 

kur žalia

niui in smilkinį,» užm/iszdama 
ji ant Vietos.

Petronis paėjo isz kaimo Ra- 
zioniu, Kauno vedybos; buvo 
37 metu senumo, paliko dide
liam nuliūdima inoteri, Liudvi
ka ir dp sunu: Juozą 13 metu, 
ir Antana, 10 metu. Palaidotas 
Rugsėjo 20 d. ant Tautiszku • • I • AX4Y • 1 • <a v ’kaipniu, Chinchilla, Pa>i «

Parubežiecziai nuodijasi.
Pas mus spiritelis vėl pradė

jo in Lietuva plaukti. Rugpju
czio 12 d. pasienio sargybiniu- 
kai Burgaicziu suome pilieti G. 
ir naszle K. ir koiJiskavo pori
niu vežimu bevežant 100 litru 
spirito.

Trylikta diena Pervazninku 
kaime vėl suimta 150 litru ir 
300 pakeliu vok. ei garėtu drau
ge su vienarkliu vežimu.
Pasienyj konfiskuojami drau

ge ir arkliai* Musu pasienio 
sargybiniai nesnaudžia.

Birsztoniecziai piszkina isz 
szaudykliu.

Szaudymas, kame kame, o 
Birsztono szaudymo netrūksta^ 
Kiekviena vakara iszszaunamą • 
19-20 szuviu ir vis be reikalo.* 
Nervuotiems ligoniams - baisu. 
Milicija rodos ne žiūrėti nebž-

—Lietus dabina žeme su ža
luma žmogų dabina malda.

—Žmogus doras su dorais ir 
blogais draugauje, niekszas 
tiktai apie save rūpinasi.

—Kas iiejaucze gerade ji ilgu
mo, tas Dievo neiszpažysta.

—Kas gerai daro tas tiesa 
gyvenimo varo; bet tas ka už 
pikta geru atlygina tas yra 
geresniu visada

—Kas mažai valgo, sveiku 
buna kas daug valgo ne bus 
niekados sveiku.
• —Nuo kudo arklio tik skūra 
pasilieka, isz kudaus žmogaus 
vi n i >e /liiciriA li/xlxn

—Doleris surastas ne tiek 
yra vertas, kiek deszimtukas 
uždirbtas.

—Vyras paeziuotas 
pys, ka. su pinigais padarys.

—Kol in vidurL kiauszinio 
nepažiūrėsi, tai kas jame ran
dasi nežinosi.

—Kas “Saule” i
ne praleidže ant niek auksinio guoja — milicija? Szauliai! 
« ,wr * * • M

da ir dusze lieka.
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Milicija rodos ne žiūrėti nebe
žiūri.

Vienas
medžiokles

valdininkas gryžes- 
isz medžiokles “inkauszes,” 
isz medžio klės szautuvo po so
da vaikszcziodamas pradėjo 
szaudyti. Milicininkas prasze 
liauties - bet niekas neklause. 
Baugu buvo in soda inszeiti, 
kad ne praszautu- Ryta meta 
žiūrim suszaudyta musu valsty 
bine vėliava, kabėjusi bufeto 

skaito, tas prieangy. Tacziau kas in ta rea

nesiru-
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2 ♦ SAULE

KAS GIRDĖT
F Europiszki smorgoniszki isz- 
Ifuiti akademezikai lietuvisz- 
kos veisles, pakurstyti per ne
puriuos amerikoniszkus lietu- 
Įviszkus grebdolerinius ubagus, 
kurie pririnkta doleriu 
Vargingu darbininku 

vela in

ežiu žmonis, mokytojai, kuni
gai ir žmonis su sveiku protu. 
“Saule 
bina jokio žmogaus, 
partiviszka nepriguli prie jo
kios klikos, 
kitokiu
duoda jokiu 
ant d nitu pamatu 
mala pastate musu isztikiami 
ir sunkei dirbanti žmonelei, — 
musu mitemi skaitytojai, už ka 
lai jiems
atlygina, nes 
ir jai ne duos pražūt.

I > yra del visu, neužkiv- 
yra be-

DARBO ŽMONES — 
GARSUS ISZRADEJAI.

’ 4.

Parasze J. Talmontas.

tas” atplaukė in Albani ir su- 
, Vol žmonių minia 

susi rin k o pa kraut e je.
■■

li1' Pl

gal paskui ir asz kokia inaszi- 
na sugalvosiu padaryti.

— Kaip tik tokiu 
sugalvoti — 
kas.

stojo uoste.
susirinko pakrantėje. Ir ežia 
Fultonas kviete kiekviena va
žiuoti sti juo lig Nju Jorko. Bet 
nieks nesutiko. Ilgai stovėjo 

susirado

’ I '

nors ir 
juokavo bernio-

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
4.

l

i,

Jeigu noHte apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę

Fultonas bėgti nenusiminė. 
Dais paežiais metais padare 

rugpiu-
< I i( lel i ausiai žino-

susivienyjimo ir 
organizacijų,

“pajų
y

Na, reike man namo ju- 
— tariaupaežiaisT 

, nes stovi nauja garlaivi, kuris 
ežio menesi, 
niu miniai veizint eme plaukti 
Senos upe. Garlaivio naudingu
mas pirsztu prikiszamai buvo 

Fultonas kreipėsi in 
Napoleoną, praszydamns 
iszradirna pavesti tyrinėti Mok 
siu Akademijai ir suteikti le
szu jam tobulintis. Napoleonas, 
daugiausia rūpindamasis ka
rais Fultono praszymo neisz- 
klause. Apleidęs nedfaugingus 

k rantus, 
primieji pamate pukszcziojanti 

Fultonas grižta in 
1806

liepa r- Pagaliaugarlaivis.
vienas keleivis. Maž no iszskes- 
tom rankom pasitiko ji Fulto
nas ir ko nepravirko, kai tas 
padavė jam mokesti* už važia - 
vima. lįf^eta minlieziu žiurėjo 

in pinigus, tarytum, 
savo akhii netikėjot

asz, ^vilgere-d intis, 
jes in laikrodėli. 

Tai 
mums papasakosit 1 — 

prasze Rimantiene.
— Su mielu noru, 

asz neikyresįu jums?
— Neįkyrėsite, neįkyrėsite 
visi atsiliepO.

Tolinus bus.

y y

o taji pa- gal ir kita syki kanuo 
czionais, 
Lietuva, 

ne tik tuo
sius geraduszius kurie aukavo 
savo paskutini doleri idant isz- 
klot juju lizdus plunksnomis, 
Jbet ir laikraszczius smeiže.
i Kokis tai .1. K-as isz Lietu
vos “Tėvynėje” smeiže “Sau
le” buk jaja skaito tik tam- 
sunai (teip, tamsu na i,

nors
iszkeliavia

I pradėjo paniekinet
—- - -— — — - —  -1 —.     - — 1 -
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4 4 Tėvynėje” smeiže i i

kurie
\Bavo doleriais apszvieczia bež- 

džioniszkus protus kokeis yra 
p. K-as ir kiti.)

Norints “Sanle”

kitu laikraszcziu,

daugeli 
3c art u a p lai ko korespondenei- 
jes smeižentes kitus lietuvisz- 
kus laikraszczius, bet ant tiek 
tturi laikrasztininkiszko man
dagumo (etiketos), jog nepa- 
niekineja
nes musu nuomonėje, visi laik- 
raszczei yra geri ir naudingi. 
Bet musu konteporarai sugrie
bia koki straipsneli apie “Sau
le” tuojaus su mielu noru tal
pina. O del ko? Isz szetonisz- 
ko pavydėjimo ir užganadyt 
savo asiliszkus pageidimus 
° atkopti kitam!” Ka musu 
ekaitytojai mano apie tai, czio- 

viena 
daugeliu gromatu kokias ap

sišilai nuo 
suprasti 

juju

asiliszkus 
atkopti kitam!t ”

naia patalpiname

laikome, o tiejei 
plunksnos 
kaip 
laikraszcziu s.

i 4

raszti

> y 

žmonis
galės 

m vi i4 i 1y

isz

Dievas, szimtaropai
Sanle” yra jujui i

advokatas E. S

matyti.» Fultonas
j<>'

daugiati
9 4 . 1

in pinigus, tarytum

ĄT asz pctpsirikau? Gal -

jei tik

Turtingus
Price, važiuodamas automobi
liam ant pleciaus kur ketino 

piszkino 80 my-

ei k liaus, 
pribuvo 
jautas 
< *

loszti “golfu”, 
liu ant valandos, o paskui jiji 
leke palicijantas 

Kada 
ant

sulaikė 
Esi tomistą 

pasiūt iszka 
ko milijonierius 
don’t bother 
have’nt time, I’m 
play golf with my father.

Senos kurie patys

Asz gavės smagiause laik- 
“Saule” numari 76 ir 

ji perskaitęs net po kelis kar
tus, in ta tarpa atėjo ir laik- 
rasztis “Tėvynė,” nors asz in 
ja nežiurau visai, bet užėjus 
bedabrei ir 
laiko, paėmiau in ranka isz 
nubodumo ir bevartydamas jos 
nuobodus lapus 
straipsneli kas link 
laikraszti, kad 
neskaito. Taigi, tokiu budo ir 
mane paniekino ir asz esmių 
negeras, o man rodos, jog asz 
esmių geras žmogus ir man nie
kas nieko negali užmetinet. 
Taigi neiszkesdamas tokio pa
niekinimo, turiu pabriežt, jo 
tiejei, kurie paniekineja 

vra didžiauseis

Saule »»

Tėvynė, 
visai, 
turėdamas gana 

paėmiau in

užtėmi nau 
“Saules” 

ja geri žmonis

g 
Sau-4 4 

pusgal-

atejna pas 
asz, bet ir kiti

* J

Tevv-
nes > >

jei 
te”

“Saule” yra 
geriauses Įnik-

le” 
veis.

Kada “Saule 
mus, tai ne tik 
skaito su didžiause atyda, o
kada “Saule” atnesza in stu- 
ba, tai konia suplyszta pakol 
jaja visi perskaito, o

ir kitu laikraszcziu, visai 
neskaito ir nepažiūri ant juju.
Man labai nuostabu kodėl tie- 

“asilai” sako kad “Sun
yra blogas laikrasztis, ma

no nuomonėje tai 
smagiauses ir
rasztis, o isz tojo paniekinimo 
daugiau nieko kaip užvydeji- 
mas.” Su pagarba,

J. D., Rillton, Pa.
Taigi, norints tokie europisz- 

ki ir amerikoniszki pasiutėlei 
kokeis yra J. K-as ir kiti, los ir 
pūsis priesz “Saule” kaip to
ji rupūže priesz jauti kuri po 
tam truko isz pavydumo, bet 
“Saulei” 
da daugiau aplaikis skaityto
ju po tokiam apgarsinimui.

“Saule” szvieczia 
metai ir vis randasi 
Boczkausku ir tai yra geriau
ses davadas, jog jaja žmonis 
myli, o josios spindulei degi
na akis tiems, kurie jaja pa- 
niekineje, — kaip velnias bijo 
Kryžiaus teip jieje bijo 
les”.

įjokite europiszki pasiutėlei, 
nes jum galas atejna, nes 

Saule” pradeda apszviotinet 
ir musu žmonelius Lietuvoje 
kuria skaito szimtai žmonių, o

44

> y

nieko nekenks, nes

34jau 
ra n k ošia

4 4 Sau-

jus to labai bijotės ir geidžete 
idant “Saule” 
sius kainus” 
žmonis vadinate)inesigautu

pas tuos “tam- 
(kaip jus darbo 
;e)»nesigautu.

Kaip jus nesulaikysite dan- 
giszkos sautes teipgl nesulai
kysite ir laikraszczio “Saules” 
kuria skaito desetkai tukstan-

ant motor- 
milijonieris 

pleciaus, palici- 
ji su žotlžeis: 

aresztavotas už
važia v ima.” 

atsako:
me now, 

going to
> y

(Ne ergeliauk manes dabar, ne 
turiu laiko, losziu golfą su ma
no tėvu.) Liepdamas palici- 
jantui latikti pakol pabaigs lo- 
szima. I’alicijantas 
valajidas, po tam abudu nuva
žiavo ant palieijos 
nubaustas ant 38 doleriu ir 
kasztus.

Tokios tai tiesos del tureziu. 
Akyvi esame, kaip tasai pali- 
cijantas ir sūdąs pasielgtu su 
žmogum, jeigu važiuotu savo 
forduku, kuris vra 
turtas, treczdali 
milijonieris ?

paleistu paskui ji 
kulka, arba jeigu stotu gyvas 
priesz slidžia, aplaikytu koki 
meta bausmes in kalėjimu.

Teip tai dalina teisingysta 
czionais musu laisvoje Ameri
koje, sklype lygybes, — vie
naip del tureziu, o kitaip del 
vargszu.

bother 
time,

cijantas

ant

Ant 
‘‘Ob,
— I

lauke tris

kur likos

visas jojo 
greitumo ka 

O gal tasai pali

esate nasz-Vyruczci, jeigu 
teis ir peTstekyrin nuo griauž- 
tes bobeles, drebėkite, nes jaja 
po smert vela sutiksit, tik ne
žino kokioje vietoje/ •

Sztai žinunas Oliver Blend 
sako, buk jisai su pagialba 
naujei iszrasto instrumento va
dinama 
rio” 
sioms

Sako
vvrais kurie 
“♦■r... >>

grižta 
savo tėvynė ip Amerika, 
metais Nju Jorke rūpinasi gau
ti pinigu. Czia padeila Fultonui 
senas jo szelejas Livingstotias. 
įsigijęs leszu ima dirbti pirma 
garlaivi Amerikoje, 
metais rugpiuezio 11 diena Nju 
Jorke gyventoju 
susirinko 
kaip leis in 
nauja neregei n 
retenybių pasikiuroti amerikie
cziai labai mėgsta. Bet mėgsta 
ir savo pastabu daryti. Žmonių 
minia žiuri ir mato: isz tikrų
jų pakrantėje stovi 
paraszu “ 
nematyti, tik 
vamzdis (triuba) ant inbu rio
gso. Minia juokiasi, pasziepia 
mechanika Fultona. Ve, ve, žiu 

“folly Fultonas”! A! 
sztai ta tonu 
tegirdet panaszios pastabos.

— Na, pamatysite — szau- 
kia dusliu balsu kažkoks seniu
kas su auksztu silindriu aplink 
ji susirinkusiems, — kai nuleis 
ta laiva in vandeni su masziįlo
mis ir su ratais, 
matysite. Asz pats esu jurinin
kas, laivais nemaža važinejaus. 
Na, sakykit ar girdėtas daik
tas, kad maszina vežtu?! Kvai
lybe, tikra kvailybe!

— Žiūrėkit, žiūrėkit jau 
leidžia in Vandutę, suMzitko ke
lintas isz minios.

Ir isz tikrųjų garlaivis 
’tintas prie vandens. Pa-v

garlaivi.

— 1807

miniu minios 
in uosta pažiūrėti, 

vandeni kažkokį 
laiva. Įvairiu

Klermontas 
vienas

laivas su 
”. Buriu 
geležinis

rėk, sztai

' reikin? paklausė ke- 
levis, littstebej^, kad Fultonas 
taip ilgrti žiuri in pinigus.

— Ne, ne, 
ke Fultonas. 
paskyriau už Vežimą 
nio “in Nju J orka.

ne daugiau, atsa-

i
ATSAKYMAI.

fool, fool! Tik ir

Kaip tik tiek asz 
isz Al|>a- 

Bct matote, 
jus esate pats pirmasis žmogus 
kurs sutiko patirti mano isz
radimo naudingumą, o tie pini
gai — pirmas mokestis dauge
lio metu trusui. Kęleivis pasi
rodė besąs sznekus žmogus.

Fultonas, Jyg 
draugui, iszpasakojo jam visus 
savo vargus, kurie 
ge. Nupasakojo savo nepasise
kimus ir klintis, 
davo kiekviena žingsni, 
sumanė padaryti garlaivi.

Dabar garlaivis padarytas. 
Jis plaukia isz vieno miesto in 
kita, nori patarnauti gyvento
jams. Bet kas isz to? visi jo bi
josi. . . — pabaigė savo kalba 
nenuilstas darbininkas.

— Nenusiminkite! 
mino 
keleriu 
pliuszkes jūrėmis i 
visas szalis. Ir Fultonas tiki*jo, 
kad jo iszradimas yra naudin- 

Jo tikėjimas dar labiau

J

geriausiam

ilgai ji sle-

kurias sutik- 
kai

ra- 
kelei vis. Palūkėkite. Po 

metu jusu garlaiviai

tai tiek ir be-

žiurekit

J. M. Adamson, Okla, 
si klos Skulk i no

in New Yorka kreipkitės in atsakuneziausia
GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA

kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma. 1
Iszmainome ir siuneziame pinigus in visa pasauli 

pasitinkame keleivius New Yorkepagal dienos kursą;
visa

—- Ka
paviete dirba 

gerai kas diena, žmonių be dar
bo nesiranda, tiktai tokie ka ne 
nori dirbti. Czion žmonis yra 
inalszaus
Jeigu pažinsti ka toki Mahano- 
jui, Szenadorije

o galėsite persitik-

Czion žmonis 
budo ir prietelingi.

ar kitur susi-
ra szy k i te, 
rinti.

N. I). Akron, Ohio.N. D. Akron, Ohio. — Kada 
Vilhelmas buvo va IdytAju Vo
kietijos aplankydavo $3,734,186 
algos ant meto.

J. K. Pirmutinis elektrikinis 
arnikas pradėjo 
Gity, M o., 1884 mete.

K. V. Wilkes-Barre, 
Cžikagineje ugneje iždege 2100 
a|<eriu, sudege 17,450 namu o 
70,000žmoniu pasiliko be pašto

jonu

ejti Kansas

Pa. —

190 mili- 
San Francisko 

drebėjimas ženu’s ir ugnis ižde- 
gino 1700 akeriu, 6000 namus 

• pastoges, 
ant 350 mili

jonu doleriu o 482 žmonis pra
žuvo. Nelaime San

bledes paneszta 
doleriu.

ir upėmis in 265,000 pasiliko be
bledes padaryta

gas- .............................. ..................
sustiprėjo, kai atsirado keletas hnv() (lv<|esll(. jsz (Jbicagos.

Franciske

užjauezianeziutokiu atviru ir
ji žmonių, kaip pirmasis kelei
vis isz Albauio. V
Fultonas eme dirbti dideli gar
laivi vardu “ Fultonas 1 - sis. 
Bet szis garlaivis dideliais sza-

I

ant stoeziu ir sutinkame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo;
portūs ir kitus reikalingus dokumentus.
kainu ant laivnkorezhi ir pinigus kurso.

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

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

pristatome ant laivu ii padarome paš
ilei kalaukite
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TEMYKIT LIETUVIAI

Siuncziu pinigus pagal

‘ ‘ psyęholustromete- 
susikalbet su dva- 

anam sviete.”
jisai, jog kalbėjo su 

ir gavosi 
ten,” sueidami su savo pir- 

mutinioms pacziulems, nuo 
kuriu persiskyrė czionais. Ar- 
sziause tasai psycholustroinc- 
teristas neiszaiszkina ar tiejei 
nelaimingi vyrai gyvena suti
kime su savo 
pacziulems, ar 
jaja suėjo .

erne ar
galinu eme'pluduriuoti

mutulais pa-
pradejo ju-

vande-

gali 
4 4

mire 
sueidami 

pacziulems,

pirmutinioms 
gailesį, jog su

Suvienyti Valstijei szi met 
turi 650 milijonus deficito ar
ba nepritekliaus, kuri ukesai 
turės užmokėti padotkais.

Žodžiu, sklypo gaspadorys- 
paskutiniuosia metuosit.* 

o nuo laiko už-
ta
slenka žemyn,
stojrno prohibicijos, viskas pa-

Tiejei, kurie novos 
stengėsi szi sklypą 
stūmė jiji kas kart daugiau in 
dugną moralinio 
liszko vargo.

giado. kini e 
ižgialbet4 4 y y

ir materija-

Kaip nekurie Lietuvei myli 
apszvieta ir skaitymą parodo 
priaiunsta gromata in musu 
redyste kuri pati rszsiajszkys:

“Asz J. R. aplaikau nuog 
tamstų žino kad iau mano 
pri nu maratus pasibaigė tai 
meldzu tamstų kad sulaiki- 
tumet, wercau uz tus pinigus 
nu sipirksu munsaines kwor 
ta tai koc walanda linksmas 
pabusiu su godone asz J. R. 
Cokeburg, Pa.”
Ir ka nuo tokio žmogaus ga

lima tikėtis atejteje, kuriam 
munszaine palinksmina smege
nis nors valanda, o isz laik
raszczio turi nauda per visus 
metus. Puiki atejtis tojo žmo
gelio!

SKAITYKIT* "SAULE“
M J ui'i i■i 5 rul. * % «• *» ♦

nyje. Isz kamino 
kilo durnai, ratai

ir garlaivis,
eme

dienos kursą. Parduodu 
szipkortes
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 ftetu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas

kompanijų

I

O nelaimė! Yra daug žmoni’), 
kurie j noksi.', iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patarę 
naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilgiukitc RuHles savo gal
vos odą 
savaitę 
tuojuus pranyks.
I 
tuo badu užlaikykite savo gal- 
1 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaino. G.'»c. nptiokose, arba pnsiųs- 
kito 75c. tiesiui į labaratorijn.

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

Brooklyn, N. Y.

Turėdamikasdien per kokią 
laiko ir pleiskanos 

, Naudokite 
R idiles nuolatos ir po to, ir 

vos odą švaria ir sveika ir

JOSEPH G. BOGDEN,
4 S. Main St. Du Bois, Pa. 
mane o nesigailesite.F. J. Wyoming, Pa. — Sc

ant svieto yra
Si rijo i.

M. M. Plymouth, Pa. — Pri- 
siunsku* tamistelia maldų kny
gas, o bus apdarytos ir skūra

niauses miestas
1814 metais injes(ns Damaskas,

t *

leziais, buvusiais ta žiema, isza afsakanczei.
lo Gudzono upeje, o pats isz- 
radejas apsirgo ir nebekole isz . I

dėti, ir garlaivis, lyg gyvas, 
puksztedamas eme trauktis 
nuo kranto. Ant hibu pasirodė 
iszradejas Robertas Fultonas.

— Dar karta kviecziu, pi- 
liecziai, kas norite 
pasivažinėti f! — balsu prabilo jis 
Fultonas, kreipdamasis in žmo
nių minia, 
juoktis, 
gniaužulu mete in 
Sztai kaip sutiko amerikiecziai reikėjo 
savo pilieczo pasiulyma isztirti 
jo iszradimo naudingumu. Liū
dna darėsi Fultonui, žiūrint in 
ta minia, 
tikėjimas

patnlo.
“Fultdnas 1” 

tas dirbti,
Vasario 

visi Nju-Jbrko gyventojai 
dėjo in kapines mechaniko Fu 
tonę kuna..Einant miniai mies
tu, isz laivu aidėjo armotu szu- 
viui, primindami savo trenks- 
niu, kad didis žmogus visai ne-

Laidotuviu diena net
sa

lia bar suprato

buvo pabaig- 
mechaiiikiui mirus, 
menesi 1815 metais 

Iv-

GERA PROGA PLIKIAMS!

su manim

liumi re.
Įstatymu Rūmai -pertrauke 
vo posėdžius.
visi, kas buvo Fultonas ir kiek 

naudos padare žmonijai.
Gyvenant nekarta reikėjo alki 

norint šutau- 
katika savo pamėgtajam

AR SKAUDA KOJOS?
Mano iszradimas naujo pau- 
derio kojoms ir Pedie mostis 

iszgydima 
kurie 

pailsės, 
p raka i- 

: kojas.

visiszka
sz-imtu

turėjo s
isztinus

suteikė 
del

EKSKURSIJA kas SUB AT A
In Kauna .. S106.G0
In Liepoj u .. $107.00

(WAR TAX $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Amerikos Dolereis ir Auksinais.
ŽEMIAUSIU DIENOS KURSU 

Pinigus Lietuvoje gauna arczlauslame 
paszto laike 25—30 dienu.

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

Arabiszka Mostis yra 1 ikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pu ir savo adresa tai aplaikys tuju 
arabiszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant ežio adreso Dr. Jmbco, 23G Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Isz szios progos visi kurie yra 
pus-plikiai arba visai yra nuplikta, t.f.

žmonių 
ka.udaiiczias, 

nuszutytas,
tanezias, dvokanezias 
.Jeigu koneziate ant kojų ir 
norite iszgydima tai prisiu- 
skite $1 ant žeminus padėto 
adreso o gausite kojoms pau- 
lerio ir įuosti su nurodimai> 

kaip vartuoti del jus naudos.
DR. JOHN J. GILLIN

Foot Specialist.
423 N. IRVING AVE.

BROOKLYN, N. Y.

1 NAR
O » — — Oil — — — — e —

IN PILIA V A
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lepku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji "O” Garlaiviai.

Oropesa 30 SepUunbėrio, l Novem. 
Orbita U Oct. 29 Novom. 10. Jan 
Ordiina 21 Oct. 20 Deceia. 317Jan

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg. 

Visos atskirtos kajutos. Nėra 
extra mokoseziu.

ROYAL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

SANDERSON & SON Inc. Agents 
2« Broadway, neyv tork.

Chicago: 117 W. Washington St. 
Ar pas vietini laivakorczln agenla.

IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Greicziauslas Vlsa-vandeninls Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekcija 
Southamptone in Danziga, Piliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grei- 
cziausiu isz trijų laivu kurte Iszplauke 
isz New Yorka kožna Utarnlnka.Minia eme szvilpti, ir szalti pakęsti, 

kažkas het purvu
Fui tona.

pyti s
sumanymui invykdyti, mdearta 

lenkti galva didžtur- 
norint gauti leszu ga- 
daryti. Dabar tie di

I

Panieka ir nepasi- 
“Tai 

tau daugelio metu sunkaus (ru
so dovana. . . ir tėvynėje”!. . .

Tares tai apsigrižo ir nusilei
do nuo Inbu prie isztikimojo 
savo draugo- murzinos. Garlai
vis sunkiai kvėpuodamas pama 
želi eme nykti isz žiūrovu akiu. 
Jis plauke in Albani, in kita 
Amerikos miestą. Minia skirstė 

apie garlaivi

4 4

4 4 šnibždėjo jis.

Visi 3cxi<>$ klases pasnžierial kabinete. 
M AUR ETAN IA AQUITANIA 

BERENGARIA

Teipgl per Liverpoola ir Glasgow
SCYTHIA . . 28 September™
TUSCANIA . 30 September™
LACONIA.......... 5 Oktoberio
Apio laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės i*as savo* vietini agenta.

ežiams, 
rlaiviui 
tižiausia iszkihne lydi Fultona 

vieta. Ma- 
mokytasi 

ir dirbta ne savo labui, todėl 
gal ir jokios kliūtys jo neiveike 
Jis tikėjo in proto pajėga ir tai 
kad žmones kada nors ji supras 
ir jo darba invertins. Jau szim- 
tas su virszum praėjo, kai szal- 
ta veleną prislėgė Roberto 1 ’tri
tono kuna. Pirmuoju garlaiviu 
važiavusio pirmojo keleivio 
pranaszavimas invyko. Kas nė
ra girdėjęs apie garlaivi Kas 
dabar beabejoja jo naudingu
mu? Vos tik iszauszta pavasa
ris ir upes iszsivaduoja isz žie
mos ledu, in visas szalis pliusz- 
ka garlaiviai. O jūrėmis jie 
kiaurus metus plaukioja, vež
dami in svetinius krasztus pre- 
kes ir keleivius.

Pabaigęs pasakoti, žvilgtere-

in amžinojo poilsio 
t y t, kad jo gyventa

ne
y 1

X 
3

I 
3 4»

G UO DOTI NI S K A IT Y TOJ A i!

pirmojo

Lftlke bedarbes po visa Ameri
ka, laikraszczei ir nemažai su- 
kentejo, nes skaitytojai negalėjo 
atsilygint už prenumerata, ir 
mes buvome priversti lankti 
geresniu laiku. O kad dabar 
laikai pąsigerino, fabrikai ir ka- 
siklos pradėjo dirbt, moldžeme 
paguodotu skaitytoju atsilygint 
su skola ir prisiųsti užvilkta 
prenumerata.
pradėjome spaudyt ant 1923 me
to ir turime žinot kiek juju at- 
spaudyt.
su priniuntimu prenumeratos 
jeigu nenorite pasilikt be pui- 
kiaus kalendoriaus* ant Kalėdų.

Kalendori jau
K

si isz uosto, vis 
sznekedama.

— Žiūrėk tik, ko insigeide! 
kalbėjo vienas. Nebteko, matyt 
proto! Važiuok, girdi, su juo in 
Albani! Gyventi, tur but, nie
kam dar nenusibodo!

— Juk jau toks laivas, ne 
naujiena — pastebi kitas. — 
Jau bus penkeri metai, kaip 
jis tokius mėginimus dare Pra
ncūzijoj Senos upe: dirbo ir 
maža ir dideli laivu. Mažasis 
varinis dar plūduriavo vande
nyje, tur but, lengvas buvo, 
bet kai padare didpli, tai ir nu- tęs 
marmėjo in dugną.

O “Klermontas” 
pliuszkejo priesz vandeni Gu
dzono upe. Tikslas dabar pa
siektas, bet kas isz to? Minios 
iszjuoktas, nu^zvilptas, pur
vais mėtytas plaukia vienas isz' 
miesto in miestą... Ar.pasi
naudos žmones kada nors jo 
iezradimu?! Sztai “Klennon- ti! -

su Fultonu

i
i Todėl paskubinkite 

priniuntiniu e

3

Valgiu Gaminimas

jau in savo klausytojus. Vaikai 
nebeplesze plunksna, tik aku-
tes in mane inlięde, iszMžioje 
klausėsi, Rimantiene*ir mergai 

beverksznojanę^ips. Vis, 
mat, moteriszkes szirdis labiau 
atjauezia kito vargus. Senio 
Rimanto pypke užgesusi ir isz 
dantų iszkritusi.

—Ak, kad tave kur! Ir pypke 
iszslydo besiklausant! — pra
bilo Rimantas. — Dokui, taip 
gražiai nupasakojęs.

Vis

— Mokysiuos dabar skaity
atsiliepe piemenukas, —r

ATSIRAUGĖJIMAI,

IT41.. — 1R

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

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

CHAH. S. PAKU U E Y
Real Estate Agent — Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Itandavojamo namup, koletavojame 

randas ir telp tolinus.
238 W. Centre SU Malūno? City, Pa.

pnes galime jumis tame patarnauti.

randas ir teip toliaus.
___  i ' ......... . i

Sįahitaras "Hitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIET V AR AS, - ISZPUTIM AI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
NERVISZKUMAS, 

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes. 1 ’. .1 . 2T"
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-, 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso

GALVOS SKAUDĖJIMAI,

Jis yra labai veiklus ir

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

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

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe lietuviu Daktaro*;
PlttsbUrge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begijo

e

X,

I

ir LenkiszkaL’ 1
DR. KOLER .
I***********

• 32; 
inqtua invairias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug->’ 
nial patinsta. Gydo užsinuodlnhna kraujo Įr silpnybes! 
vyru, spuogus, niežejlmus, ligas tinimo, invairias ligas pa-' 
einanezias nuo neezystumo kraujo. AtsiSzauklte ypatlsz- 

» kai. per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusiszkai 
Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedėllomis 9 iki 2 popiet

•88 PENU AYEm

f * ’l>

- PITTSBURGH. PA.
''’ll ’.41' 1 , Y ’
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J Drąsūs Japoniszkas 
Kareivis.

Tikra* ataitlkimk* Imt Kinu 
Japonu Kara*.

1 , -ip 
»
i

D
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į
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*' Sutraukyti paneziai.
ji

Kaip lengvai galėjo szis mei
lingumas Janitai priegadin- 
gas pastoti. Ale tikru laiku jis 
susimanė, atstume broli nuo 
saves ir kelis kartus kvnezisz- 
kai sukeikė, ir matydamas, kad 
kyneziszkiejie kareiviai ant jo

ga vietos. Jau susirinko žmo
nes, szen ir ten pasirodė pulke
lis apicieriu, kurie tai baisiai 
razbajaus szventei pribūti no
rėjo.

Janita skubinos. Ikisziol 
viskas gerai sekos. Nei vienam 
neparėjo in misi i, kad tai 
szpiegas.

skubinos.

in misli,
.Jis turėjo dyvyties, 

kad per tokia daugybe karei-
žiuri sugautiemsiems su kinus- viu su sugautais .japonais per-
te grumzde, ir kardu isztrau- Į eiti galėjo.

J4

kės daro teip, lig ant ju in- 
kirsti noredams. Gudriejie ja
ponai tai matydami, vislab su-

Keli drąsus kareiviai 
szoko savo vadovui ant pagel- 
bos, o szitiems tare Janita: 

sugaut iejie

Ale kas 
Kas

SAULE'

AMERIKONAI APVAIKSZCZIOJE ATMINTI GENEROLO LAFAYETTE.
Ana diena Suv. Valst. apvaikszeziota asztuoniu metu sukaktuves muszio

»

*

o szitiems
Visi

pn-

tur“Visi szitie
prie generoliaus nugabenti bū
ti. Jie žino karo paslaptis ja- 
poniszko vaisko, o tas turime 
mes patirti, nes jos musu va-

Tasdovams labai svarbios.
iszblyszkusx’sis jaunasis vyras 
yra pirmas, kurs su generoliu 
King-hi arba kitu vadovu kal
bėti tur. Mes turim musu par
eiga tuojaus iszpildyti,
griebkit sugautuosius! Žemyn 
su ju paneziais, 
juos, mes neprivalom juos pavojus.

su

Visi japoniszkiėjie sužeis- 
gulojo žolėjo ir aplink 

juos japonai daugiuus rupiuos, 
ne kaip apie mandarinu ir Ja
nita. Jie juos atkėlė tolyn no- 
szo, idant meilingai kavotu. 
Janita vedu mandarinu tolinus 
in abaža pas generolą Oiama. 
Užpakalyje nesze sužeistuo- 

kuriuos jis isz Mukdu 
tvirtynes iszgabenes ii’ teip isz 
budeliu nagu iszpleszes buvo. 
Žaibo greitumu iszsiplatino ta 
žino, kad Janito sugrįžęs, visa
me a buže.

Karalaitis Komatsu ir gene
rolas Oiama su savo apieieriais 
apstojo narsuji kareivi, kursai 
laimingai nuo

tiejic

sius,
neszo 

jis

$
f 1

r

i

•K

M

L

f

TARADAIKA.
4
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Jersey City mieste negerai 
Daug nukenčiu nuo bobų vy-

rai,
Ant savo nori pastatyti,’ 

Pradėjo pas vaitus tašyti,
Vyrai ne ka turi daryti, 
Turi maszna pakratyti, 

Bausmes po kelis dolerius

<1

laimingai nuo savo smeitics 
keliones sugryžos buvo.

l’rumpais žodžiais papasa
kojo jis apie pasilaikymą ky- 
neziszkojo vaisko ir ant savo 
brolio rodydams, kuri jam pas
kui neszo buvo, tari1: “ 
pailsės, ponas generoliaii, 
no brolis 
draugai tolinus pasakos.

Gerai mano sunau, tu ste
buklą iszpildei, tu jHisielgei 
kaip tikras japonas ir rytoj

i
■A

užmokėti 
Ir da tylėti.

Tegul vyras ir turi užmokėti 
Nes boba turėtu už tai ir pa- 

steneti
O kad vyras isz pradžių va

le duoda, 
"Tai paskui vyrui nepasiduoda.

Jeigu boba spanga, 
Tai jau vyrui gana.

Jeigu butu narsus vyras tai 
kailis atsakytu,

Bausmes pas skvajeri nemo
kėtu ;

Ra n kovės pasi raitoki te, 
Virvagali paimkite, 
Ir in kaili duokite.

* » •

Bayjone puiki apigarda, 
Nes niekszu buna visada, 
Kaip visur, teip ir czion bo

bos siunta, 
Namieje sėdėti nerimsta.

O kaip kada laruma padaro, 
Su juodylu veidus apdaro, 
Savo vyrus po sudus tašo, 

Nebagelei neatsipraszo.
O jus vyrai, vyrai, 

Padarytumėte gerai,
Kad tokia ragana pamoky

tumėte, 
Ne toki varga ’ kentetumete,

• Palik, staug velnei, 
Jeigu daeda gana gilei, 

Pekla turi ant szio svieto, 
Ne kitaip bus ir ant kito; ' 

* # #
Ten kur Morelande miestelyje, 

Tankei užejna batalije,
Už merginas, ba tu ten ma

žai yra, 
Ir tosios kipszu prarija.

Mano, kad už jaises muszasi, 
Tai da labjaus puszinasi, 

O gerai padarytu, 
Kad isz galvos iszsirankiotu 

Bužes ir blusas.
Ir da kitokes gyvatas.

rupinos 
apie ji? Kas turėjo ta drąsą 
jam.-•■prieszais stoties ?

turgaus link, 
gautus japonus apžiūrėti, ku
rie ale jau seniai prapuolė bu
vo. Laimingai nutraukė jis iki 
mažųjų vartų, kur sargai nei 
žodi neklausu in szali pasitrau
kė ir ji perleido,

Janito szirdis 
džiaugsmo del tokio pasiseki
mo.

Jis luitu
žus iszjuokti pradėjus, 
saugojos, nes žinojo, 
lengvai tai pavojingu pastoti 
galėjo. Dabhr buvo jis staeziai 
žemyn puolanezia gatve atsie
kus, kuri in dauba vedu.

Sziczion tropyjo ji pirmasis 
Viena asztuoniu vv- 

neszama krase palengvo 
Toje kra-

trauke ant

rvkavo

I

Visi
su-

isz

mieliausiai kyne- 
ale jis 

kaip

prie Marno 
ir gimimo diena generolo Lafayette, kuris kariavo už Ameri ko laisve ir prigialbejo Wasli- 
ingtonui visame. Lafayetto stovylas Washingtone likos pulkui papuosztas Su vainikais.

vra.
y

ku r ta' szetra
ar ne gerinus butu 

vislab

Pamislyjo, 
mandari

nui dabar vislab papasakoti. 
Jog beprotyste buvo per visa 
kvneziszka vaisku 
dar japoniszkus sugautuosius 
nuo kyneziszku kareiviu in ja 

nuneszti duo- 
arti buvo

pereiti ir

supjaustyk i t
mes•’ ’ > I *

neszti, jie tur patis bėgti! Sza- ru neszama krase
i King-lu, kurs auksztyn artinosi.
isznaikis, pirm- suje sėdėjo pagirtas 'kynezisz-

negu saule tris kartus užtekus.. kas

lin su jeis pas 
visus japonus i

vadovas, mandarinas 
Tie vyrai tur pirmiausiai savoĮaukszto stono. Tas storasis po

nas galva laukan iszkiszes la
bai nusidyvyjo isz tokio pulko.

poniszka abaža 
t i. O tacziaus kaip 
jis savo drasiamjam mieriui.

Jo akis pasidarė 
jis veik verkti pradėjo ir 
dis apsismutnyjo. Tada 
žvelgė jis gailingai in savo nu
mylėta broli, kuri milžiniszkas 
kynezas nesze ir dabar atgavo 
jis savo drąsumą.
ponas esu, kad negalecziau vis
lab padaryt,“
Kiekvienas ilgstavimas ir

lis apsismutnyjo.

d regai os, 
szir-

pa-

4 4 Del k o ja-

pamisl yjo

ntlbrolius iszduoti, tada juos a
jieszmo užmausim.

.Janita butu i
rykauti galėjus, matydamas suĮdis apsistojo muszusi, jis pra-

y

4 t

isz džiaugsmo Jis paliepė sustoti. Janito szir-

kokiu noru kareiviai jo palie
simus pildė, 
bar kasztaunas.

Laikas buvo da-
Jis pats su-

keike savo nelaime 
stojos

ale greitai
drąsinisusimislyjes

priesz mandarinu ir tarė jam: 
pjaustė savo broliui virves, ku-!“Asz esmi kareivis Ting-heen 

kojos risztos ir ant paliepimo mano genero-rioms rankos ir
buvo ir vis isz vien jam sznibž- 

“Xenuliusk mano mielas 
broleli, buk drąsus, dievaieziai 
nor, kad juos iszvalnycziau ir

sugantuosiuh • japonus 
Jis nor juos 

nes jie žino karo 
japoniszkojo vais-

4 f

B

Mandarinas isz 
drebėti pradėjo ir 
pabalo.
ale negalėjo

\sz esu
imi-

ir jo iszgelbetiejie
I 1

iszgasczio 
jo veidas 

Jis norėjo k a sakyti, 
nei žodi Isztarti. 

Nesą jis nieko (langiaus nebi
jo,jo, kaip smerties.

“Tai
karaliau, lisz eshii

sau.
u z 

trūkimas butu lengvai galėjus 
nauja pavoju atgabenti.

Dabar apsiėmė 
liaus szetra visai
nezu eilese jeszkoti. “Tolyn! 

jis savo 
man paskui!“

jis genero- 
pirmose k y- 

y y

priszauke
4 4

vienos kalvos ir pasuko ant 
kai rojo sparno kynezu vaisko

“ Mano sunau, ar tu žinai 
kas esmi,” 
isz savo k rasos.

v v rams.
Jie užlipo ant 

ir

liaus 
pas ji nugabenu, 
iszklausineti, 
paslaptis

vėl laimingai pas savo brolius i ko.
sugryžt umem.

Nei vienas isz kareiviu 
pinos apie opiumo vyrus, kb- 
rie kaip negyvi ant žemes gu
lėjo. Visi darbavos apie japo
nus, atriszo virves 
ir kojų ir atrakino lenciūgus 
Tada tuos i 
kurie tiek daug 
ir jo kankinimo padargas po 
akiu tureje buvo, su szaudyk- 
lems nuo žemes baidyti pradė
jo, idant atsistotu.

Ale, ak Dieve, kaip silpni ir 
nuvargę jie buvo, 
szalin traukti, 
sias laikas, 
sugautuosius nesza. Nesą gy
vus ir stiprus prie balso turim 
generoliui nugabenti, kad ten 
vislab iszpasakoti galėtu. Ap- 
mislvkite tai.“

Užduotis buvo sunki, karei
viai nusigando, nesą kelias isz 
tvirtynes in abaža buvo toli
mas ir sunku juomi keliauti.

Kaip .Janita mate,’ 
nezai ilgstuojas,

llOrU-
li

nuo ranku

j akis perkreipe.

11

Auksztasis kvnezas kvtriai 
“Tai gerai, la

bai kytriai, nesą reikia neprie
teliu apsiėmimus žinoti. Szian- 

| dien laiminga diena. Asz ma- 
j cziau naktyje sapne, kaip sma
kas perioke per kruvinus lan-

nelaiminguosius’, ku8’ ° ,,sz •'°’nu i‘nt balt,> sl°-
advnu budeli

“Mes turim 
aukszcziau- 

Druti vyrai tegul
nes

niaus per japonu lavonus.
Janita i

jis mislyjo kad storasis ponas 
duosis tolinus in tvirtvne nesz- 
ties ir jis gales netmkditas sa
vo keliu traukti. Tuomi ale ap
siriko, nesą mandarinas su sy
kiu tarė:

y y

vėl drąsą sugryžo,

Pn rodais

sunau, 
klausė mandarinas

“Asz esmi bu- 
sesis Kynos pus-karalius, vy 
riansias \adova.s kyneziszkojo 
vaisko, temykis tai.

pakarniai 
“Tie kareivini ten 
kalvos pasitrauks,

y y

Janita vėl nusigando, tada 
pasiklionojes tari*: 

aut anos 
mums ati

traukiant ir kelia valna pada- 
Mano 

priszakinose 
kojo vaisko.

Mandarinas
galva purtė, nesą kad genm'O- 
lias, o dar kyneziszkas, pirmo
se eilese stovėtu, buvo jam ne
suprantama.

“Tave menuo apszviete ma
ma ndarinas,

rvs.

no sunau, 
“arba

genm'olias stovja
eilese kvnezisz-

4 4

nuviervdams

kad kv- 
iszsitrauke 

jis pinigu maszna ir siūle kož- 
nam po doleri, kurs apsiima 
vieųa japoną neszti, tas maezy- 
jo. Dvideszimt keturi karei
viai numetu szaudykles paėmė 
po viena japonu ant pecziu ir 
buvo neszimui gatavi.

Keliuose akies mirksniuose 
buvo ir visas pulkas kelionei 
gatavas. Janita vėl in prisza- 
ki pasistojo, apsiem<ks su isz- 
gelbetaisiais ar in valnybe isz- 
eiti arba draugiszkai numirti.

Saule užtekėdama apliejo 
savo spinduliais tvirtynes ža
liuosius plytų stogus, bogsztus, 
gintuves ir didžiuosius murus 
apie miestu. Visur kur tik akis 
nužvelgė blizgėjo ginklai ir 
gulėjo kareiviai ant pylimu, 
kurie apie, prapulti pasakojos, 
kuri japoniszkienis vaiskams 
suteikti norėjo.

Drąsini, szaudykle gatava 
laikydamas, trauke Janita. 
prieszakyj savo pulko inio tur-

“Tu rodais man smarkiau
sias kareivis viso vaisko esąs, 
nesą sziaip generolas tau toki 
paliepimu neimtu davės, mano 
mielas Ting-heen. Asz tave pa
lydėsiu, sunau, mano vyrai 
krase . szale tavo pulko nesz. 
Asz noriu žinoti 
mes naujo apie neprieteli nuo 
szitu vyru patirsim.

.Janitai 
sudrėbėjo, 
prapuolusi. Ale priesz paliepi
mu szito anksztojo pono nieko 
nugalėjo daryti, turėjo savo li
kimui pasiduoti. Jau norėjo 
jis prie nuodu tverti, kurio nuo 
baisiųjų kankinimu iszvalny- 
tu, jau mislyjo kaip galėtu da
li nuodu savo 
idant

ir girdėti, ka

szirdis 
jis laikės

y y

krutinėjo
save už

broliui paduoti, 
abudu kartu numirtu, 

kaip neszejai k rase in prisza- 
ki nunesze ir mandarinas to
lyn traukti paliepė. <

Kur galėjo Janita sugautuo
sius nugabenti?' Ar neturėjo 
vislab iszsiaiszkint, kad jis ge
nerolą atrasti negales, kuri jis 
nei mates nebuvo.

, tolyn,“Tolyn, tolyn, Ting-heen, 
kur yra tavo generoliaus szet
ra, mes eisim trumpiausiu ke
liu. Klausyk, ten bilda japonu 
sziuviai, jie sziandien vėl su-

tol v n 
f

trauke

T

junda, kraujo diena praside
da.” Baime ir iszgastis apėmė 
manda.rina.

Kacl Janita tik žinojęs butu,

Baime ir iszgastis apėmė

y y

davėju, kuriu 
dyti turėjom ir 
nelaimiu kalti buvo.

Janita paleido 
nusitvėrė durkli, 

perdurti.

tare 
su opiumu apsisvaigi

nai, arba rasi esi viens tu isz- 
daugybe nužu- 

kurie musu
y y

szaudvkle ir 
•norėdamas 

mandarinu perdurti. Ale vėl 
susiprato, atitraukė ranka nuo 
durklio ir nmkas kryžium ant 
krutinės audėjos tarė: 
gas pone!
sugautuosius iki pirmosios ei
les nugabenti turiu, yra pa
slaptis, kuria tik asz ir mano 
generolas žinom.

“Tai kas 
ale asz kaip 
vadovas noriu 
slaptis žinoti. Tnlipk pas mane 
in kraso ir papasakok vislab, 
asz moku gerai tylėti.”

“Tuojaus, auksztasis pone,” 
atsake Janita, atsikreipė prie 
vieno kareivio, padavė jam 
szaudykle ir paliepė ja paskui 
k rases neszti. Paskui inszoko 
jis su prigimtu japoniszku 
miklumu in knise ir pakarniai 
priesz mandarinu pasiklaup
damas, ^su žaibo greitumu ja
poniszka durkli iszsitrauko ir 
atrėmė' ji storam jam ponui 
priesz krutino.

“Kad tu tik viena žodi isz- 
tarsi arba pagelbds szaujesi, 
tai žinok piktasis kynezai^ kad 
mano durklis tavo szirdL per

“Galin-
Delko jnponiszkus

y y

kitas, Ting-heen 
vyriausias karo 

visas karo pa-

y

vislab 
y y

t

skverbs.“

1

■ 1

Isius vadovas, keliauja pas ne
prieteli slaptu siuntimu, kas ji 
sulaikys ir trukdvs 
ti.“

Tie žodžiai 
koks stebuklas. Kareiviai grei
tai atsitraukė ir 
kelia- 
(heras palydėjo juos 
sargybos, idant niekas auksz- 
tainjam madarinui in kelia 
nepareitu. Visi tvirtai mislyjo 
kad ta. kelione del kokiu svar
inu derėjimu 
nusiduoda.

Kaip veik pulkas per kyne- 
norejote. norint ziszkas sargybes perėjės buvo 

ir ant japoniszkojo abažo link 
trauke, Janita 
nt it rauke ir isz džiaugsmo ry
kauti pradėjo. Jis buvo ste- 
bukla iszpildes, kokip karėj ja
ponu su kynezais dar nebuvo.

Nuo kyneziszkuju kareiviu 
buvo tuom tai'pu viens po kito 
pabėgės, ale kaip japoniszkos 
ugnis reginiuos buvo, tai ir su
žeistųjų neszejai, kurie ikitol 
|yg akli krasei seke buvo, savo 
japonus numėtė. Bet ir krases 
neszejai drebėdami nuo kulku 
kurios per orą kauke, 
krase ir davė kalniems 
Janita iszszoko isz 
juokės pilvą susiėmus. Jie ga
lėjo dabar bėgti, 
atliktas buvo.

Bet ir storasis

klausykis, ponas pus- 
Janita, ja

poniszkas kareivis. Asz dfisau 
in jusu vaisku' ir in tvirtvne 
ateiti, idant biedniiosius japo- 
uiszkns kareivius nuo bege- 
diszko smerties iszvalnycziau, 
kuriam jus juos padavė buvot. 
Yra tai sunkiai 
sus kareiviai, 
liui paduoti 
japonai su 
gėriams apsieina, 
pelno. Musu szetros yra su ju
sli sužeistaisiais pripildytos ir 
musu liekoriai procavojasi 
jiems ronas iszgydyti, o jus 

szunis su musu 
sugautaisiais vienas bjaurybes 
provyjat. ”

h' už tai tu mane nužudvti 
nori, japone, norint asz to vi
sai kaltas neesmi, ka kynezisz
kiejie kareiviai daro.“

. ‘“fu esi mano sugautasis ir 
turi sekti, kad mane kareiviai 
ir sargybe perleistu.“

“O kad tai pasiseks, ar tu 
mane gyva paliksi ?“

Nei plaukas nebus tau pil
ant to trikdinti

karei vius

sužeisti, dra- 
kuriuos bude-

jusn sugautaisiais 
kaip jie už-

liekoriai 
ronas 

prakeikt iejie

4 4

O kad tai
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žeistas, tiktai
galėtu. ’ ’

Mandarinas mielai gyvs isz- 
likti norėdamas ant viskok su
tiko, ka nuo jo japonas reika
lavo. Iszbales ir isz baimes dre
bėdamas atsilosze 
kinius driegalvius

nei kvėpuoti nedryso. 
Janita ale laike savo durkli 

krutinės pri-

jis in szil- 
savo kra-

turės mir-

gelbėjo kaip

davė valiui 
Viens auksztesnis api- 

dar iki

su neprieteliais

J 
pametu 

valia, 
k rases ir

nes darbas

si buvo ir 
esi gudrus ir

i i
i T

sės ir
laike

jam tvirtai prie 
spaudės.

Tuom tarpu buvo kareiviai 
su sužeistaisiais ant auksztu- 
mos užlipė, kuria tukstaneziai 
kyneziszku 
buvo.

kareiviu apgulė

szais aiszkus:

V.
Per neprieteliu viduri.

Kareiviams ant kalno užli
pus, suskambėjo jiems prie- 

“Sustokit!” ir
akiesmirksnyje buvo ju pulkas 
szimtais kareiviu apsiaustas.1

Keli kynezai padėjo japo- 
niszkus sužeistuosius 
mes ir szluostesi prakaitu nuo 
veidu. Skaitlius jiuksztu api- 
cieriu norėjo žinoti, kas ežia 
vra. Kareiviai tvledami rode •
ant uždarvtos neszamosios kru
šos. Vis tuojaus iszpažino szil- 
kines spalvas aukszto manda
rino ir iszsigande atgal trau
kos.

Janita ta priegada tuojaus 
apmate ir pąmislyjo, kad jo 
užsiėmimas dabar shgaisz. No
su kaip veik mandarinui pa
sisektu viena žodi išzarti, bu
vo jis prji|)hol6š. Boto negalėjo 
žinoti, ar kareiviai juos per
leis. **

Asztru japoniszka durkli 
kyneziszkam garbes neszejui 
tvireziaps ant krutinės špauz- 
damas, teip kad tas su iszgas- 
cziu pajuto, kaip jam smorti-

ciuriu norėjo žinoti

ant že-

mandarinas 
iszlindo isz nesztuves, kurioje 
jam jau seniai neramu pastoju- 

tare japonui: “Tu 
nepaprastas Vy

ras, ale niekuomet nebūtumei 
lie manes per vaisku, pereiti 
ga 1 o j e s. Su gi m t i e j i e 
juos iszvalnyjei, 
tavo darbu pagirs.
bar gana, japone, atsiskirkiva 
pa ka j ujo, leisk 
pas savo vaisku.
įhidu už tai rūpinti, kad toliaus 
nei vienas sugautas japonas 
teip bjauriai nužudytas nebe
bus!”

4 4

pasielgsiu, 
atsake Janita. “ 
manim in abaža pas karalaiti 
Komatsu, tai bus jusu laime, 
nes tik teip-galit gyvastį isz- 
gelbeti. .Rytoj mes Mukdu tvir- 
tyne inimsim ir nei viens ak
muo cielas nepaliks, tada jusu 
gyvastis nei povo plunksnos 
vertas nebebus.”

Mandarinas, kuriam gyvas
tis už vislab mielas buvoj pa- 
mislyjes atsake: “ 
benk mane pas karalaiti Ko- 
luatsu, su kuriuom pasižystu. 
Tik prižadėk man niekam ne- 
papasa ko t i, k ok i u 1 >ud u mane 
sugavai ir isz kyneziszkojo 
vaisko iszvedei.,, ' . 

. “Asz turiu mano generoliui 
vislab praneszti.ir negaliu nei

valui, tu 
tavo žmonos

Tegul (la

man sugriszti
Asz tau pri-

i

asz jumis gerinus 
y y

Jus eisit su

su
auksztasis pone, 

.Janita.

Gerai, nuga-

ant jokiu prižadėjimu insileis- 
ti,”

mandarinas,
gai gyvensiu ir galiu ja iszdil-
T — . a ' - A ''it

atsake Jajiita.
Ak, geda yra* didi, tarė

“bet asz dar il-
M

(lyti.“
Tuom tarpu Vuvo japonai

noji geležis skūra1 grohcla,1 ’isz- 
silenke Janita isz krąses ir

krose' su kynėziszku kareiviu 
ir mandarinp palpate ir

iszpildei, 
tikras japonas 

pirmasis busi, kurs ant Mukdu 
> boksztu 
užsodvsi.

t virt v nes 
karūna 
kareiviais japonai 
pergales. ’’

ir dovanojo jam 
lenciugeli.

japoniszka 
Su tokiais 

visa svietą 
Karalaitis Komatsu 

praminė tuoj ant vietos Janita
per apiciera 
auksini lenciugeli. Kynezu 
maudarina tie auksztieji ponai 
ale szypsodami pasveikino ir 
liepų su kitais sugautaisiais in 
Korėjos vyriausi miestą Soul 
nugabenti. —Galas.
Turi 100 metu da kerta malkas
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Mrs..
Baldwin, L. I. prosina kas ry
tas marszkinius, kerta malkas 
ir dirba sunkei kas diena no
ri n ts turi jau szimta metu. 
Prie darbo (laimiojo be palio
vos, ir kai kada paszoka ame
ri konisz.ka kazoka..Senuke sa* 
ko, jog žmogus gali praylgyt 
gyvenimą daugiau,
vens be rūpesezio ir bus links
mas.

jeigu gy-
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TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. 'Su pagėlba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Persiszku, GralkiszkU, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldiuojimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra iszdeda ^žmogaus ateiti. Su 
Saiamono Nosd. ____ _____ . Jį_______________

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka |sz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru motoru.

t 
1

Tos kvailiukes, nieko neisz4 
mano,

Apie tamsuma ir kvailumai 
savo. į 

.Viskas del ju dailu ir gražu, ' 
Norints katras phdaro anį 

juoku, ■ 
O vargszes suvisu, 

Del iszmintingu vaikinu.
* # # 

J 
Springfielde dėjosi sziteip:
Žinoma, szunije, ne kitaip, 
Pas viena pribuvo boba, .' 
Turbut motere nelaba, ' 1 

Kurios žmogelis priimti ne
norėjo, 

Bet ta padaryti nugalėjo.
Kada miesto valdže apie tai 

dažinojo 
Iszsisukt nuo to nugalėjo, 

Privertė žmogeli paeze paimti, 
Ir kaip priguli maityti.

Už nedėlios laiko, 
teip inirszo,

Jog vos paezei galvos nenu
kirto,

O kad bobele dmtesne už vjr- 
ra buvo,

Tai to padaryti negalėjo, 
Dabar josios vyras dejuoja,

O bobele visa galva da ir 
sziadien neszioje.

Czionais yra pusėtinai mer
ginu,

- .Lietuviszku ir kitokiu, 
Vienos kitas aploję, 

Tankei subėga in kuopa.

Žinoma, szunije, ne kitaip

vyrelis
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Skausmus ir gčlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
VJSOS TRIS KNYGUTES nr 
TIKTAI UŽ . . . . . '43C.

Prlaiuskito mumis'25c. Gausite 
vlsis tris Jcnygutes per paczta.
Pinigus galite siusti’.stemponi!s.

W. D. BOCZKOW&KI-OO.
NĮAUAtypY CLTĄ PA. ... .

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

. “Ura’> 
smaukdami artyii pribėgo. Bet 
Janita mokėjo jiems vislab • 1 • • «yir jie jipriszauke apicierams it karė i.- ,greitąį( jszaiszkmti i 

trinamai U Ta n u cirri’ m t lt 'Al* Vi % y vi 11     X !viaitąs: Jo auksztyl$, Vyriau iszpaztno.

Valtbaienklia uireg. S. V. Pat. Ofiaa.

DRAUGAS REIKAUI
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I JONAS M. OISARIKAS Į 
* _____________ A______ A fi

Žinios Vietines
.Fire Insurance Agent s 

iI
Apdraudžlu (Inszurinlu) Namus, į *»

:

316 Mahanoy Ave* Mahanoy City i

Tavorua, Naminius Rakandus, 
nuo Ugnies. 

Geriausiose Kompanijose

3

SAULE

ISZ SHENANDOAH, PA. PRADEK DIENA GERAI SU

? L 
f

Į 
4
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| Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR DALSAMUOTOJAS

Laidoja kun u b Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Tclpgt pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

r -t-
Parduodu visokius paminklus, dldel- j 

lUS Ir matlua už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kite paa mane, nes asz galiu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.
Ml B. Pine SU Mahanoy City, Fa.

Lletavtaakas Grabo ii a s

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagelbtninke motete.

Prieinamos prekes.

518 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA,

Bell Telephonaa No. 149

Tilrcziausla Lletiniazkn 
B A H K A

Į . -4—
' Didele kaucija sudėta V aisti- 
joa Banko Departamento. 
E«lu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sydeti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
mui. Slunczu pinigus In vi
sas dalia svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parufdnu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raszykite apie 
kalnas o
atsukimą. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mohanoy AvoM 

MAHANOY CITY,

gausite teisinga

4

PA.

W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

UBABORIU8 MAHANOY CITY, PA.
i

i

t 1

Laidoja Kuaus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del laidotuvių Krlk- 
sztlnlu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
520 IV. Centre 8t„ Mahanoy City, Pa.

IMI

4

Mbksme antre procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą prldedam prie jus 
ptnlfu x Sauaio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atueaiat parodyt knygute 
ar ne. Men norim kad ir jus turė
tumėt reikalą >u musu banka, ne
paisant ar malas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 8 
popiet Bubėtomis 9 ryte Iki 12 vai.

t

CAPITAL STOCK >125,000.00
Surplus Ir Profits 5536,346.50

H. BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prezldent.
J. B. FERGUSON, Kasierius

ej«.

- DIL JUOZAS J. AUSTRA 
(LletuvlR)

Buvusia Daktaras Karlumea- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
, ryte, 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare.

\ 113 E. Coal SL Shenandoah.
I^„„, . ..... ........................
- ' - _ - ------ Į _ - H_ I - - - - - —

Bell Tel. 359-R.

1SZRADEJAI!
Priaiuskite man savo brai
žinius iszradimo iszegzami- 
nnvimui. Reikalaukite mano 
iszradimu knygutes 
rimai Iszradejams ’ ’
duodama dykai. Raszykite 
liotuviszkai savo advokatui.

MARTIN LABINER 
Reg. Patent Atty.

3 Park Row. New York.

11 Pata- 
kuria

— Nedėlioję jau pirma die
na Oktoberio.

— Czedinkit vandeni, nes 
jojo mažai randasi.

— Nekurios kasyklos pra
dėjo vandeni gabent isz aplin
kiniu ežereliu, o jeigu greitai 
nepalis, tai kasyklos turės su
stoti.

— Pacztine valdže meldže 
visu žmonių idant nusipirktu 
dožu kės del gromatu ir prikal
tu prie duriu, bet valdže ne tu
ri jokiu agentu kuriems duotu 
pavelinima dežukos pardavinė
ti arba baugint žmonis idant 
nuo agentu taisės dežukos pir
kinėtu. Kožnas turi liuosa ir 
nepriversta norą pirkti dežu- 
kia kur jam patinka bile insi- 
taisytu.

— A sklando 
susimažino ligoniu, nes tonais 
dnbar randasi tik 322. Matyt 
nekurie paprasti ligonei ižgir- 
dia, jog reikes mokėti už per-

ligonini tėjo

Klavenas— Kun. Klavenas tuom 
laik užyma lietuviszka parūpi- • i ■ i a i * m r ? '

GERAIS PUSRYCZIAIS.
* V «t

Vartok Vaisius.
Vaisiai pagelbsti užlaikytije Eastone, pakol kun. Matu* 

1^1 a! m___ __ i • T • _______ C

— Utarninke atsibuvo lai
duotu ves Vinco MUcejaucko, 
isz namo Dundžilos, i 
tinems pamaldoms lietuviszko- 
je bažnyczioje. | džiovintus obuolius, džiovintus

— Asztuoniolikos mėnesiu 
Fiorentina, dukrelė Sta. Kuže-

laitis neSugryz isz Lietuvos. justi kuna geroj sveikatoj ir 
Utarninke rttsibuyo lai-j jSZVCngti žarnų užkimszimo.

Vartok szyiežius vaisius,_____ szyiežius 
su,bažny- ]<uornet tas galima.

J • 1 . I j .tiji a

Vaiįtok džiovintas slyvas, 

aprikotus. Pamerk juos vande
nyje per nakti ir virink juos 

wakio gyvenunezio arti Readin gnna ;1Kni) į'a(1 butu minkszti 
go stoties, įniro nuo npdegirni- vartok datules arba rozinkas. 
mu kokius aplaike praejta Su- Szios yra iabai geros> jeį prj.

mėnesiu
nyje pernokti ir virink juos

. —-----
nuo apdeginu-j vartok datules ayba rozinkas.

bata. Motina tame laike skalbo,| Jesį p;ie' by kokiu grudu ko- 
szes 10 minueziu priesz nueini-tame atėjo trūkis jsz kurio nu-

kryto kibirksztiš I
ant mergaites szlebutes nuo ko Į kįs cukraus pridėti.

Vartok nunokusias bananes
* 4 f t

kuri puolė nuo pecziaus. Tada ne nerei

ivairiu budu sutaisyti muistą, 
ktiri valdžia praszo mus varto
ti.

Sekanti Suvienytu Valstijų 
Maisto lapeliai yra: s

No. 2. Ar pažysti Kornu 
Miltus?

No. 3. Cieli pietus viename 
valgyjo. *

No. 4. Iszmintingai iszsirink 
maistu.

Na 5,
Miltuk?

NO. 7. Maistas del Jusu Kudi 
kiu. ,

No. 8. Vieton Mėsos.
Į Laikyk Juos. Naudokis Jais. 
Parodyk Savo Kaimynams.

( >

. Ar pažysti avižinius

»

MotinaUžsidegė. Motipn paregėjusi Vartok nunokusias bananes 
mergaite liepsnpje inkiszo inLn tamsiom žievem. Bananes su 
ceberi, o norints liepsna užge-Lįįiiui geltonom žievem yra
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gulėjimą ligonbuteje, staigai 
pasveiko arba nutarė pasilsėti

1 namie.
— Nuo pradžios naujo me

to lyg sziolei, Mahanojiecziai 
inkiszo in žeiniszka turtą Free-

I landė apie 75 tukstanezius do- 
Į leriu. — Visi burbulai puikus, 
| bet greitai trūksta.

— Musu biznieriai 
iszdave ta voro laike straiko ir 
nežino kada jiems pinigai su- 
gryž. Vienas iszdave net už 50 

| tukstaneziu doleriu. Bet angle* 
kasei yra teisingi žmonis ir 
prižadėjo už viską atsilygyt.

— Mėsininkas Jonas Ur
bonas pirko puiku automobili
ni Reo troka del savo biznio.

— Lai vietinai* skaitytojai 
neužmirszta atsilygint su pre- 
mumerata, juk laukėm gana 

o ir mums pinigelei yra

to lyg sziolei, I • « a • w

daug

■IJ Lietuvei važuojant in PU lava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Visa treczla klnsa padalinta in kam- 
barus ant 2, 4, G ir 8 lord.

ESTONIA ..........4 Oktoberio '■
LITUANIA .... 18 Oktoberio

HHRH Isz New York, ar Fhlladelphja in lUmbnyna

ui t įklota isz New Yorko in

k ffį. ri a
C

i I'lllava $10CJ>0. In Llcpoju $107. 
Mes užmokamo už tlkleta Isz New Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agenta.
Mea

geltonom žievem
šiuo, bet kudykis buvo baisei sUnku sužlebczioti, jeigu neisz- 

. I vistos.
a pliekoje su-
ir teisingiausia

apdegintas nuo ko mirė.
— Kazuno 

taiso geriause 
visus receptus. Gausite ten viso

Su koteliais 
ra u gyti del

Laikas raugyti agurkus.
Kurie Savo darželiuose au

gina agurkus, reikia juos ank
sti ryto nuskinti. F
nuskinti .geriausi 
žiemos vartojimo.

Vartok Grudus, Pirmiausia pamerki agurkus
Kornu miltu (meal) kosze, in apsūdyta vandeni, jeigu bi- 

kiu gyduolių ir ko tik prireiks Į avižines kruopos^ ryžiai, mai- le agurko dais- balas, ta agur- 
ant užlaikymo kūno ir svei- sine kosze. »' IL------  ------ - ---------
katos. Į Szie yra daug pigesni negu Į ti.

gatavi valgyti” pusrycziams 
“Gatavas valgyti”

Oktoberio iszvažiuoje in Lietu-j pusrycziu maistas gali leszuoti Į žiūrint jog nesutrinti, juos 
centu už ■ dideli pakeli, bet reikia indeti in szvarias kvor- 

kur apsigyvns Baseinu mieste. I jei tame pakelyje tilpsta tik ke- tines bonkas ar puodynes. 
Reike primyt jog p. 
buvo musu senu i 

>> kurios 
nes

kuno ir svei- sine kosze. ka nuo kitu atimti ir nevarto-

Banka ka Turi Baisa

14 4

Philadelphia, Pa. — Diena 2 valgiai.

va panstva Juozai Puidokai, 15

Po nuszhiostymu ir iszdžio- 
vinimu agurku, atsargiai pri- 

nesutrinti,

* In 
, PuidokasItvirtdalis svaro .— tai 60 centui kiekviena bonka ar puodyne 
skaitytojiuslant svaro už grudu! Tas tai jau reikia indeti szaukszta sutrin-

; neužrnirsz ir asztuonis ar '■ deszim,ts ‘. sykiu tos druskos, du szauksztu cuk- 
, ,.vo užsirasze ant brangiau už kornu miltus raus ir szaukszta

keliu metu idant ir Lietuvoje (cornmeal) po 6 ar7 centus ant kvepianeziu, szakneliu ir gali-

Saules” 
Lietuvoje ant brangiau kornu raus ir maiszvtu*

butu linksmas gyvenimas. Ve-Į svaro. Ziurek in
pažymėtas ant pakelio ir I svogunu.Pripildyti bonkas su

juk laukėm 
ilgai, o ir mums 
reikalingi ant vedimo biznio.

— Mahanoy City 
kompanija prasergsti 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistyki
te vandens, pataisykite began- 
czes paipas, gumines paipos 
yra uždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei
kalingai idant tuo pataisyt. — 
Mahanoy City Water Co. (t.f.

PARSIDUODA NAMAI.
Keturi namai po No. 513 ir 

515 W. Centre St. ir <512 ir 514 
W. Railroad St. ir narna po No.i 
.515 W. Centre St. galima tuo
jau* insikraustytis. Ątsiszau-;. 
kite po No- 51 Š. Main St. (t.79 ■ - . ■■ ■-     . .. , -- - ■■■—,. Į
Statement ot the Ownership, Manage-, 

ment, Circulation, etc. required by - 
the Act of Congress of 

August 24, 1912.
Of the “Saule” published semi-weekly 
at Mahanoy City, Pa., for October 1-st 
1922.
State of Pertnsylvania l
County of Schuylkill

Before mo a Notary Public in and 
for the St ate and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowskl 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that he is 
the Business Manager of the “Saule” 
(The S,un) and that the follpwlng Is, 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the (owner
ship. management, etc. of the afore
said publication for the date sh|own in 
the above caption, require^ fby the 
Act of AugusU 24, 1912, embcfdied in 
section 443, Postal Laws and Regula
tions, printed on reverse of thlb form, 
to wft: /

1. That the names and addi^esses ot 
tho ^publisher, editor,*managing editor, 
anef business managers are: / 
Publisher: W. D. BoczkowAkl-Co.

338 W. Mab.anoy St. 
Mahantjy City, Pa. 

Edfior: F. W. Boczkowsk/l,
313 W. Mahajjoy>St. 

Mahsjnoy City, P». 
Managing Editor: W. D. Borkowski,

338 W. Mr.hanoy St.
Mahanoy City, Pa. ' 

Business. Manager: W. D^ ‘Boczkowskl,
**

Water 
visus

liname laimingos keliones pon- 
stvai Puidokams ir gero pagy
venimo tėvynėje Lietuvoje.

svarumą, ku- nia pridėti szmoteli arba du
ris pažymėtas ant pakelio ir svogunu.Pripildyti bonkas su 
gauk kiek galima daugiau už szaltu actu, uždaryti jas ir pa-

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

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

mažesnes mokesties. •
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 

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

nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.
» •

Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka* 
Pagelbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

n

KUR BUNA.

savo (ledos Petro 
paeina isz Viluneliu 

Jezno Vai., Alytaus 
Seniau

Paieszkau
Noreikos,
Kaimo,
Apskr. Seniau gyveno apie 
Shenandoah, Pa. Turiu svarbiu 
žinių isz Lietuvos, meldžiu at
sisaukt arba apie ji žinantieji 
malonėk i t.praneszt.

Juozas Noreika, 
777 Biruta St„

R. D. — 24, 
ARrcm(lt.)

I
1 Ohio.

APGARSINIMĄ^.

Ana meta ežia mirė Ona į ‘ 
Riaubute, ir pas mano liko jos ya ('fii’eless cooker), 
dailiai piesztas in dažus 21x25 
paveikslas su 
turi daug genezių ežia Ameri
koje, tai kas norėtu apturėti 
ta paveiksią, tai tegul užmokės 
už szi apgarsinimu, ir man už 
supakiavima tas aplaikys.

Jeigu niekas ne atsiims tai 
asz iszvažiuodamas isz Ameri- 

'.kos sunaikysiu ji.
, ’ M. A. Ignotas,

savo pinigus.
Kornu miltu kosze ir avižine 

kosze yra geros, t ik kuomet bu
na gerai iszvirtos. Daugelis 
žmonių vartoja permažai drus-1 didele MAR9ZKĮNU dirbtuve 
kos ir neverda koszia gana | reikalauje agentu parduoti ju marsz- 
ilgal.

Idant iszvirti kornu miltu 
koszes del penkių žmonių, var
tok lJ/o puoduku kornu miltu, 
2 szauksztuku (lygius) drus
kos ir 5 ar6 puodukus vandens. 
Pirrpa užvirink pasūdyta van
deni. Imaiszyk kornu miltus 
povaliai. Neleisk pasidaryti 
szinotams. Virink mažiausia 30 
minutu. Ta kosze dar geresne, 
kuomet virinama per 3 valan
dą* arba per nakti. Vartok du- 
Įiąltava puodą, ant užpakalio 
pečiaus arba be ugnies virtu-

dėti vešioj vietoj. ■ —DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vlco-Prea.

»• / 1

apdarais, ir ji

% •

1028 So. 2nd St., 
Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA GERI 
NAMAI.

randasi Tamaqua,

Del avižines koszes vartok 
2*4 puoduku avižiniu kruopu, 
2*/2 szauksztuku druskos, 5 ar 
6 puodukus vandens. Užvirink 
vandeni. Imaiszyk povaliai avi 
žines kruopas in verdanti van
deni ir virink valanda arba per 
nakti. '-j

Valgyk kosze su pienu arba 
sviestu arba užvaduotojais svie 
sto. Jums nereikia duonos prie 
to. '

Galima daug kornu arba 
aviežines koszes iszvirti vienu 
kartu. Nevartojama dalis gali 
būti padėta in isztaukuota bliu 
da ir gali būti laimoma keletą

REIKALINGA AGENTU
D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vlco-Pres. D. F. Guinan, Treat.

J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewlcz A. Danlsewlcz, M. Gavula
P. C. Fenton

TAMAQUA, PA.

kinus tiesos noszlotojams. • Pigios 
prekes. Sompelei dykai. Madison Mills 
503 Broadway, New York, ad.

KOŽNA SEREDA. 9 ryto iki 8 vakare.
2-tras Floras • 44 WEST.BROAD ST.

DIDELIS
♦

T. G. Hornsby

1 X
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X
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Namai
Pa. Aut dvieju familiju. Viena 
yra dar tuszvzia ir tuojau^ ga
lima eiti gyventi nes nenorim 
duoti ant r undos ba. norim 
greit parduoti^ Todėl jeigu kas 
nori pirkti te gul pasiskubina 
!nes pqskui iszl|eisime ant ran- 
dos. Namas yra pastatytas ant 
28 pėdu ploczio. Loto didumas 

GA 1 L • 1 •35 per 120 pėd u Parsiduos pi- 
gei baj locnininfcas yra per se
nas rrlainuose dirbti. Adresas 

410 E. Elm St. 
ua, Pa. Atsiszaukite po 

tuo adresu. . ) (S.29)

namu/ 408 ir 
Tam»q

1 1

dienu szaltoje vietoje. Ar žinai 
kaip skani suraikyta ir iszkep- 
ta avižines kosze yra?

Vieton pusryęziu valgiu, gali 
valgyt duona — ypacz viena 
isz kares duonu. Kornu duona 
ir pienas yra labai skanu.

Vartok pieną.
Pienas yra labai geras mais

tas. Kvdrta cziolo pieno turi 
tiek pat maistingumo, kaip sva 
ras kudos mėsos.

Pienas ypacz reikalingas vai 
kams, kad pa^elbeti jiems aug
ti tvirtais ir užsilaikyti svie- 
kais. Jis geras del užaugusiu, 
taipgi. Duok kožnam vaikui 
bent stiklą del pustycziu. Gerk

užsilaikyti svie-

338 W. Mahanoy St. 
Mahaf noy City, Pa.

2. That the owners ą re:
W. D. Boczkowsl J,

338 W. Mahanoy St. Mi .honoy Cly, I’ll.
V. L. Boczkow.1/ gi,

336 VV. Mahanoy St. IW ihanoy Ulty, Pa.
3. That the knoil n bondholders, 

mortgagees, and otIJ jr security hold- 
era owning or hold jtng 1 per cent or. 
more of the total .Amount of bonds, 
mortgages, or ot Aor securities are: 
<If there ar none, ' etatą) None.
W. D. BOCZKO' irSKI, Business Mgr. 

Sworn to and r ^ibecrlbed before 
me this 28-th d September 1922. 
W. F. RYNKII xWKSg, Notary Public. 
My. Commhslo a wir<i March 10,1926

/
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/ r Geriavisi 
Cigaretai

]<arszta ar šzalta arba vartok 
su kosze ar padaryk su' juo ka-
kao (cocoa). ’ Nors ir kaina bu
tu augszta, pienas yra pigus 
maistas del vaiku,

Neduok kavos ne arbatos 
vaikams: tai nėra maistas. Te
gul užaugusieji juos geria, jei
gu nori, bet neduok vaikams 
ju ne "paragauti. Vaiku gėri
mas yra pienas.

Szis lapelis yra pirmutinis 
isz visos serijos apie valgius. 
Jie pagęlbes tau iszplenuoti ir 
iszvirti gerus valgius žemom 
kainom, Jie parodo daugeli

DAKTARAS t W. H0D0EI8
Fhlladellphla Specialistas 

Užsisenejuslu ir Chronlsicku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medlka- 
liszka gydimą, per daktgra kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaižote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jalgu esate silpni, nerviszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte paa mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, uikimlmas ir sunkumas po val
giui, gavai, svaigulis* silpnumas sslri 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.*

Odos ligos* iBzberimal, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunu
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu teip tai matykite ma
ne.

Ruinatlzmas visokiuose .padėjimuo
se, telppgl isztlne ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę lai ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, garmatlyvi, 
greitai pallstat, pikti, iszbHszkusls ir 
Iszberlmal ant veido, poilses, nuvar- 
skauamas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite, ’

Pasekmingai gydžlu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir specials ligas pilvo, inks? 
tu, kepenų, pūsle*, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Fo tam 
iszalszkinslu kok|s skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavonea nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju, Tie gydl-

garslnglausius Europos ir Amerikos
mal patvirtinti ir rekoinendavoti per 
garslnglausius Europos ir Amerikoj 
Specialistus:
Ketvergais ir Petnycziomis 10 
vai, lyte iki 8 vai. vakare. Su- 
batomis 9 ryte iki 12 piet.
Dr. Hodgemi Medical Offices, 
4 S. Centre St, (2-tras floras)

Pottsville, Pa.

X Ketverge Petnyežioj £ 
| ir Subatoj.
•įį Matykite sztoro langus.|
X

■ :<±;

Viskas atpiginta. 
Nepraleiskite progos.

t
X

X X

GUINAN’S i
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MAHANOY CITY, MT. OARMEL, SHENANDOAH. *|*
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E. T. EVERETT
ISZDIRBEJAS VISOKIU

POMNIKU IR KRY2IU
Pirkdami nuo pat iszdirbejo 

suezedinat agento uždarbi. Mes 
visa darba patis atliekame^ ir 
esame didžiausi iszdirbejai 
pomniku ir kryžių szioj ape- 
linkeje. Kreipkitės pas mus 
ypatiszkai arba per laiszka o! 
prisiunsime musu žmogų in ■; 
jusu namus. Turime du ofisus 
Mahanoy City ir Shenandoah. 
Laiszkus siuskite in musu ofi
są in Mahanoy City. !!

E. T. EVERETT ;;
Mahanoy City ir Shenandoah
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