
F

1

4

*

w • t m — o o i'ra r e e — b r ' J

THE LITHUAjJlAN SĘMIAVEEKLY ŠAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

A

ESTABLISHED IN 1888.
Bring* the beat reanlta to Advertiiwra. Rates on application.

PUBLISHED BY THE
W. D. BOCZKOWSKI-CO.

MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA.
mb O ■» — Bi • 1 <»

YEARLY SUBSCRIPTION $8.00

%

ft: *
]W

'S

k i

M

ISZ AMERIKOS
■Iri 'i>‘

Na. 82 / KNTBRXD AT TUK MAHANOY CITY. FA.. Y 
VrOBT-OFFlOK AR KKOOND CI^AHM MAIL M AT T H R./

1
m

I %

i.

Ih

'mm

♦

■

4

Vagis apnuodino kunigą ir ap
vogė klebonija.

Scranton, Pa. — Kunigas 
Franciszkus Krukovski, pra- 
baszczius Szv. Szirdies bažny- 
czios Duponte, ntsikelias isz 
lyto, pradėjo rugot ant skaus-* 
ino galvos ir užtemino, jog pi- 

auksinis 
padėjo 

buvo dingiu, 
atėjo, apreiszke 
buvo užnuody t as 
per nežinomas ypatus. Vėliaus 
susekta, buk vagis insigavo in 

skiepo langeli, 
užnuodino kunigą ir apiplesze 
klebonije. Naktiniu svecziu ne
susekta.

Nereikes jam pirkti anglių.
Pottsville, Pa. — Kada P. V. 

Higgins kaso skiepą ant naujo 
namo, užtiko gysla kietųjų 
anglių deszimts pėdu ploczio,

nigai ir 
kuriuos
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klebonija per

ziogorelis 
ant stalelio 

Kada daktaras 
kunigui, jog 

kloroformu

Pradės didelia užduotia.
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Wnlteris C. Landermilk, in
dienomis su
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žinierius, tomis
savo moteria iszplauke isz San

o tik pėda po žeme. Žmogelis 
turės anglių kiek uores, nes 
gales sau iszsikast anglių isz 
skiepo. Po miestu randasi daug 
gyslų anglies kurias kętina 
iszdirbti atejteje.
Duonkepis sudege ant smert.

Passaic, N. J. — Per porsi-

Franci sko 
dos sodvt 
ti dideliams tvanams ir statys 
fabrikus, kurie duos užsiėmi
mą del tukstaneziu darbinin
ku. Jojo pati buvo misijonier- 
ka Kinuosia per penkis metus 
ir moka kalbėti kiniszkai.
Jaunas vaikinas nužudo pri

czeri ir jojo mylema.
New Brunswick, N. J. — 

Ray Schneider pripažino pali-

in Kinus kur pra
ginus, idant užbeo*-O

vertima verdancziu tauku ku- ei jai buk jojo draugas Clifford
> Hays nužudė priczeri Rev. Ed-rie užsidegė, liepsna a penu

duonkepi Jurgi Lavinski, ku- "arda Hali ir Mrs. Mills jojo 
ris sudege ant smert. Ugnis 
padare bledes ant 3000 dole- 

Kitas duonkepis Jonas 
fizudak vos apsisaugojo mir
ties.
Vyras paskandino tris vaikus 
maudyklėje, pats atėmė sau 

gyvastį.
Rochester, N. Y. — Neturė

damas darbo nuo ilgo laiko ir 
rūpindamasis apie iszmaitini- 
ma savo szeimyneles, Willia- 
mas E. Wheeler nusprendė už
baigti savo varginga gyveni
mą. Pirmiause 
maudyklėje tris 
menesiu lyg penkių 
tam atsiklaupęs prie mirusiu 
vaiku pats sau paleido kulka 
in smegenis.

Tame laike jojo motore ra
dosi bažnyczioje, kada sugryžo 
namo, rado gromatele prie du
riu, iszajszkinant, del ko Wil- 
liamas atėmė vaikams ir pats 
sau gyvaste. Sziadien namie 
guli keturi lavonai trijų vai
ku ir tėvo. Motina isz didelio 
rupesezio pavojingai apsirgo. 
Daug aukso, bet jojo nematyt.

Washington, D. C. — Nuo 
atradimo Ameriko, likos isz- 
kasta 18 bilijonu aukso, tai yra 
nuo 1492 meto. Begije arba 
bankosia randasi sziadien apie 
asztuoni bilijonai doleriu auk
se. .Viena ketvirta dalis tojo 
aukso randasi Suv. Valst. 
skarbeziuje. Likusie deszimts 
bilijonu aukse likos sunaudota 
ant padirbimo visokiu auksi
niu dalvku. — Kas isz to, kad 
tojo aukso niekas nemato, o ki- 
szeniuosia labai mažai.
Banditams užsimokėjo darbas.

Cincinnati, Ohio. — Penki 
Thnvditai atvažiavo su automo- 
bilium prie Hamilton County

"Banko, sulaikė kasijeriu ir pa
siėmė $12,454.93 pinigais ir 
bondais dingo nežino kur. Ęa- 
licije da ju nesugavo.
10,465 sužeista, o 106 užmuszta 

akmendaužesia.
Washington, D. C. — Ameri- 

koniszkosia 
praejta meta likos užmuszta 
106 darbininkai o 10,465 su
žeista. Akmendaužesia dirba 
77,Į85 darbininku, 
koŽno tukstanezio darbininku kuris atbėgo ant vietos ižgir- * • • ra • « • I ii * ra « ■ »

o paczia 
turėjo

zakristijono 
užsiėmimą prie

/ riu.

m i loma 
kuris 
Rev. Hali.

Badai Hays seke paskui sa
vo milema Pearl Bahmer ir 
josios patėvi kuriuos mano nu
žudyt, bet kada užtiko dvi se- 
dinezias ypatas po medžiu, pa
tamsėjo neužtemino kas tai bu
vo per porele, na ir abudu nu
žudo. Bet pagal policijos tyri
nėjimą, tai Hays negalėjo pa- 
pildyt tosios žudinstos, nes ap- 
linkvbes tosios žudinstos ne
sutinka su jojo apsakymais, 

paskandino Matyt jisai geidže užslėpti tik- 
vaikus nuo G 

motu, po

Su v.

akmendaužesia

todėl ant

atsibuna dvi nelaimes.

su

rus žadintojus priczerio ir jojo 
mvlemos.

Motina ir 6 vaikai užmuszti 
ant geležinkelio. 
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Admirolas Ilorthy, tuomlaikinis valdytojas
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Amerikos Lietuviai Lietuvoje.
Kaunas. —* Emigracijos biu

ruose sužinota,
kos Lietuvon grižtit kas menuo 
A.merikos ir Lietuvos piliecziu 
apie 1,00(1-^:1,500 žmonių. Isz- 
važiuoja isz Lietuvos atgal in 
Amerika apie 425 Lietuvos pi- 

ir tiek
piliecziu, daugiausia lietuviu.

Isz Lietuvos pirma kart e- 
migrantai važiuoja Amerikon,

— Mauda- kai juos szaukia gimines ar pa- 
■« • i s*» 1 r# v » i ra X

ir duonkeptu- 
už tai,

jog sirgo liecziai pat Amerikos

i
milijono dole-

n

Didele ugnis Tokio;
Tokio, Japonija. — Ugnis 

sunaikino kemiszka. laboratori
ja imperaliszkam universitete, 
su brangeis instrumentais ir 
knygoms, padarydama bledės 
ant pustreczio 
riu.

Naujas “Jflesijoszius.
Krasnoslobodzk. 

rasztis “Pravda 
ezionais atsirado teip pramin
tas “Božuk” (dievytis) kai- 

vaikiukas, kokiu 14 
metu amžiaus, 
ižbadejas, priprastas kaimisz- 
kas vaikas. Pagal tikėjimą kai- 
muocziu, tai jisai ketina būti 
sunum Dievo prisiunsta isz 
dangaus ant ižgialbejimo kai- 
muocziu isz bolszeviku ranku. 
Isz tosios priežasties kaimuo- 
czei šukele tikimiszka kova. 
Keli tukstanozei fanatikiszku 
kaimuoeziu nesze szventus pa
veikslus ir cariszkas vėliavas, 
ejdami in Krasnoslobodzka ir 
tik su dideliu pasisekimu pali- 
cijei pasiseko iszvaikyt pasiu
tusia myne tamsuoliu.

— Laik-
raszo, buk

Žiurke duonoje, — skundžo 
ant $1,000.

New York. — Kada Zuzana 
McCabe atsineszo isz kromo 
duona ir pradėjo valgyt, užti
ko puse iszkeptos .žiurkes nuo 
ko labai apsirgo. Motoro sknn- 
dže kromininka
via ant 1000 doleriu 
kad radus žiurke duonoje teip 
jai pasida.ro blogai, 
kolos dienas.
Mandagus gromatneszis aplai- 

ke $6,000.
Terre Haute, Ind. 

gumas gromatnoszio 
Thompsono už iszpildyma savo 
privalumo užsimokėjo gausei. 
Mirusi Sara Bryant, kuri gyve
no ezionais per 75 metus, o 
kuriai gromatneszis atneszda- 
vo paczta per penkiolika metu 
ir buvo jai labai 
paliko jam testamente szeszis 
tukstanezius dolerius už gera 
patarnavimu. — Kaip kada už
simoka būti 
žmonių, nes tai 
tuoje.

Norėjo sudegint paczia ir 
kūdiki.

Philadelphia. — Szmuliui 
Levinui nubodo giszeftas, ma
nydamas, jog 
didele Ugne ir gaut asekuraci- 
je ne kaip vargti ilginus kelis 
metus. Na ir kokiu ten budu, 
žinomu tiktai Szmuliui namas 
užsidegė ketvirta 
ryto. Pats iszsigialbejo, 
paliko lovoje paczia 
kiu, kuriu nelabai norėjo gial- 
bąt. Szmuliu aresztavojo kada 
norėjo bėgti isz miešto.

Motore su kūdikiu ižgialbo- 
jo isz deganezio namo palici- 
jantas. Miegkambarije kur gu
lėjo pati, ugnagesiai 
bonka su gazolinu. I 
nežinojo kokiu budu gazolinas 
atsirado teip arti paezios lo
vos.
Negalima tikėti idant tėvai pa
sielgtu su savo kūdikiu kaip 

szitie dare. y
Chicago. — ZVerys nebūtu 

pasielgia su savo vaikais kaip 
Teodoras ir Zofije Navickai 
pasielgė su savo szesziu metu 
šuneliu, kurio stengėsi jam 
priskubyt mirti idant aplaiky- 
ti posmertine nuo insziurenc 
kompanijos. Kūdikis tiek isz- 
kentejo per du metus, kiek su- 
augias vyras nebutu kentėjas 
pėr visa savo amži. Moczeka 
kūdikio pasiclginejo su juom 
bjauriause. Ant galo kaimy
nai pranesze drauguvei kuri 
užsiima nuskriaustais vaikais 
ir aresztavojo nelaba tęva ir 
moczeka. Ana diena vaikiuku 
atvede in sucla. draugavęs in- 
spektoris idant parodyti sli
džiai kaip jisai- iszrode. Vai- pakartojo szauti bent kelis sz- 
kinkas apsakė apie bjauru pa
sielgimą su juom, parode savo 
pamelinavusi kūneli kuris bu
vo pilnas szaszu nuo plakimo 
su lazdoms, turėjo koja isz- 
laužta, nes moczeka jam iszsu- 
ko norėdama jiždet ant kaklo, 
tankei kankydavo ji ant karsz- 
to pecziaus, apsvilino plaukus 
ir maitino trupinėtais nuo sta
lo ir smirdanezeis kaulais, ku
riu rie szuo nedalipstedavo. 
Kūdiki paėmė in priglauda del 
vaiku, o tėvus uždare kalėji
mo.
Anglekasis sulaužytas pusiau.

Hazleton, Pa. — Nuo prasi
dėjimo darbo kasyklosia, atsi
tiko ezionais pirmutine nelai
me Hazletoi) Shaft kasyklosia. 
Kada Jonas Mihalik, 44 motu,

Cocilo

mandagus,

mandagu del kitu 
nieko nekasz-

geriau padaryti

valanda isz 
bet 

su kudi-

surado
Szmulius

Valparaiso, Ind. — Rene 
Margot, gyvendamas Chicago, 
pirko sau farmele arti Ply
mouth, 
nubodo 
brangia randa, 
samdė jisai automobiliu 
krovė visus savo rakandus, sė
do su moteria ir szeszeis vai
kais, atsisveikino su kaimynais 
ir važiavo linksmas ant far- 
mos. Užvažiavęs ant geležin
kelio, staiga i automobilius su
stojo, o oze staigai atejna grei
tasis Pennsylvanijos 
Hargotas iszszoko su szoferu 
isz autoinobiliaus mėgindami 
automobiliu nustumti . nuo ge- 
ležkelio, bet nepajudino ne isz 
vietos. Moteroi su vaikais jau 
ne buvo laiko iszszokt, 
trūkis trenkė in juos užmusz- 
damas visus ant vietos, tik tė
vas, suims 14 metu ir locninin- 
kas automobiliaus iszliko 
vi. Motina su vaikais butu ap
sisaugo ja nelaimes, 
iszszokia in laika, bet mane 
jog da bus gana laiko.

Užbaigė gyvaste dinamitu.
Fort Wayne, Ind. — Del 

Fredo Tapp, sunaus turtingo 
kon t ra k tor i aus, 
kio iszejimo kaip mirtis, o gei
de tai iszpildyt kanuopasok- 
mingiausin ir groieziausia.

Nuėjo in netolima girraite 
prie Ilammondo, atsigulė ant 
žemes, padėjo ant krutinės 
ązmota. dinamito ir uždega, buvo pasilo\ikias prie savo dar
iojo sudraskyta ant szmoteliu 
kuna surado artimas farmer i s

nes mieste jam 
mokėti 

Ana diena pa- 
, su-

Ind., 
gyventi ir

trūkis.

neš

gy-

kad butu
9

nebuvo kito-

'«h

M

I

dęs ęksplozije.
r
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Z įsam i.
Amerikos pilioeziai (tarp ju

ir lietuviai) grįžta atgal dėlto, 
kad jie ten pripratę 
sniu gyvenimo sąlygų

prie gere- 
, o ežia 

juos < daugiausia kankina eko- 
nbinine padėtis. Be to, ežia 
esanti stoka organizacijos, ku
ri duotu jiems ežia 
ir padėtu insigyventi. 
sutverta ir paduota 
struoti “ 
susiartinimo draugija 
uždavinys bus padėti 
vent i Liet uvoje 
amerikiecziams.

Amerikieeziai, kurie jau insi- 
Lietuvoje
uždėjo prekyba ar isi- 

dabar 
kad jiems

n u rodymu 
Jau yra 
užregi- 

iLetuvos ir Amerikos 
9 9 

9 kurios 
insigy- 

grižtantiems

gijo 
turtą

nekilnojama
9

steige kokia inmone, 
džiaugias ir girias 
ežia geriau gyventi, negu Ame
rikoje. Paeziame Kaune 40 a- 
merikiecziu nusipirkusiu namu 
o provincijoj daugybe
insigije ukius ir insisteige viso- 

bei didesniu in-

9

turi

kiti mažesniu 
moniu.

Pargrižusieji isz Amerikos 
lietuviai pasakoja, kad daugu
ma Amerikos lietuviu yra la
bai iszsiilgo ir isztroszke musu 
istorines sostines — Vilniaus, 
ir jeigu Lietuva ji atgautu, tai 
lietuviu su kapitalais grįžimas 
kelis kart padidėtu. .Jie daro 
pastangų, kad ta Lietuvos 
Szventove Vilnius, butu Lietu
vai atiduotas kuogreieziausia.
Pleszikas nužudė Barusevicziu.

apskr.

kad ta

Luoke. — Telsziu
Rugsėjo 14 diena apie 5—6 
valanda po pietų inejo in Me- 
jerovicziaus smukle nežinomas 
jaunas vyras katras praszo sa
vininko, lead iszvadintu kaimy
ną Stasi Barusovicziu Barvi- 
džiu kaimo gyventoja. Smukli
ninkas atsisakė vadinti, nes at
vykėlio nepažįstas ir vadinti 
negalįs. Matydamas savininko 
prieszinguma, atvykėlis patsai 
atsidarė duris in kambari, kur 
gere Stasys Baruseviczius. Ilga 
nekalbėdamas ir nelaukdamas 

isz kiszenes brau- 
szove in Borusevicziu.

Bet isz pirmo sykio nepataiko: 
pataiko szalo sedineziam'kitam 

in doszine szlauni:

iszsi trauke 
ninga

kaimynui

ir vadinti

“Božuk 
miszkas

? 9

suVargytas ir

*

bo, anglis sugriuvo ant jojo 
perlauždamas ji pusiau. Nelai
mingas paliko paczia ir keletą 
vaiku.

kius ir pataikino Barusevicziui 
in galva — ir ji nuszove ant vie 
tos. Žmogžudys tuojau iszBego 
ant gatves rado pastatyta arkli 
nes buvo turgaus diena ir nulė
kė iki netoli esanezio miesto 
o pats pasislėpė, norint milici
ja vijosi paskui, bet jis dar ne
surastas. Priežastis nuoszovi- 
mo buvo del to kad. Barusevi
czius labai stengėsi susekti vei- 
kianezia apylinkėj plesziko Rei 
kauskio kuopa. Jam szaikinin- 
ku buvo grasinama užmuszi- 
mu.
Nuogas, nepaprastas pranaszas 

sako bus blogi laikai.
Visztytie. — Czia žmonių pla 

ežiai pasakojama apie szin atsi
tikima: 7

Sz. m. liepos menesi nuo Vy- 
žait|įo važiavo vienas ukinin-

Vengrijos, 
valdo kaip kokis karalius, paskyrė virszininkus ir pildo viso- 
kes priderystes kaip tikras valdytojas. Priveiksiąs parodo, 
kaip Horthy paženklina virszininkus, dalypstodamas juos su 
karcĮjį kaip tai už senoviszku laiku atsibūdavo. Nors Vengri
ja yra susibankrritinus ir be karaliaus, bet 
pamėto ir uliavoje kiek kas g 
n i varga.

savo ponystes ne- 
ali o vargszai kencze da didės-

0

ka vežat parduoti ir kiek pra- Lietuvei užklupo ant palivarko 
Kugs. 25 <t. isz nakties lie-szas. Žmogus atsakęs, kad veža 

ir praszo 40,- 
liepia

parduoti meitėli 
000 markiu. Nuogalis 
praszyti 90,000 m., isz ju 40,000 
sau pasilikti, o už likusius nu
pirkti jam drabužius it gryž- 
tant atiduoti, ^mogus’nnyažia- 
vo jomarkan nors nedrisdamns 
paprasze 90,000 markiu, 
gus jam tuoj užmokėjo.

jau baimes

Pini- 
Žmo-

gus nustebės ir , 
apimtas, nes nežino su kuo turi 
reikalą, perka drabužius už 50, 
ooo mar. Nežinodamas kaip to
liau elgtis, eina pas kunigą pa
sitartu. Kunigas liepo vežtis 
drabužius, važiuoti kitu keliu 
ir sziauduose paslėpta 
m iii c i ja n ta. Iszpi Įdės 
paturima, gryžta atgal kitu ke
liu. Girioje susitinka vėl ta nuo 
gali, kuris užklausęs 
iszpildes, ka ryta sakes.
O’ r>

vežtis 
kunigo

ar visa 
Žmo

gus iszsigandes atsake: taip — 
ir duoda nupirktuosius drabu
žius. Nuogalis atsisakė juos 
imti,

i

Nuogalis atsisakė
ties, sako kam jis ėjęs 

klaustis patarimo ir vežas mi- 
licijanta. Jeigu sako, nebūtum 
tap dares, būtume eje drauge, 
o dabar lik 
,kad už trijų 
kitaip...

Antras atsitikimas ir beveik 
tuo paežiu laiku. Ties Viszty- 
cziu moterims bulves bekaupia 
nt, atėjės nuogalis isz Prusu pu 
sos ir pasakęs: taisykitės, už 
trejų metu bus kitaip, Tai pa
sakos nuėjo in giria.

Dabar žmones apie tai daug 
kalba ir invairiai aiszkino: yie- 
ni sako už trejų metu busianti 
pasaulio pabaiga, kitikil
siąs didelis karas.

eje drauge, 
sveikas, atisimink 
metu bus viskas

Guzute pabrango. — Ugne.
Kurszenai? — Sekmadieni 

rugse'jo 3 d. staiga pakilo deg
tines (140 auksinu pusbutelis) 
ir taboko pakelis

M

*

Isz Lietuviizku Kaimelis

žait)įo važiavo vienas ūkinin
kas (jo pavardes susekti nega- 

' lejati) in Suvalkus turgum. Be-
važiuodamas per giria susitin
ka nuoga žriiogu, kuris klaupia,

į >, . • '•

“ukrainisz- 
ko” ar “lietuviszko 100 — 160 
auks.

Rugsėjo 4 d. po pietų sudege 
dveji namai, Gaisro priežętstis 
tikrai nežinoma: ar isz kamino 
(tuo-metu buvo kepama duo
na), ar vaikas užkrėtęs, bran
giu kiausziniu paliepese beie- 
szkodamas. Nuostoliu in 2 mi
lijonu auks. Gaisras kelius sy
kius buv6 boikimbas, ir in mo
kyklos namu stogą ir in vuls- 
czįaus Valdybos namus, bet pa- ♦ <« lt*! i •siseke sulaikyti.

25 <t. isz nakties lie- 
apie 

puolė Slavino palivarka, 
t i neit rale j zonoj, x užmusze pa
livarko nuo mininka ir neitra- 
les zonos milicijanta.fcUm. Pie- 
sliaka.”

“Spalio 7 d. Tautu Sąjungos 
atstovai, Saura ir Lasiczas, ap
silanko' neitrales zonos Szirvin- 
tu - Giedricziu atkarpoje, rink
dama žinias apie vietos gyven
toju nusistatymu. Atstovai per 
važiavo 
nesenai lietuviu kareiviai buvo 
puota ant tanku, ir apžiurėjo 
lavonu inilicijanto, to puolimo 
laiku nukabto.”

JJiidege dvaras. '
Ukmerge. — Rugsėjo 6 d. 3 

kilometrai už Ukmergės sude
ge didelis Bjmunu sodžius ir 
Kontauto dvaras. Nuostoliu 
skaitoma in kelias deszimtis 
milijonu auksinu. Priežastis — 
neatsargus apsiejimas su ugni
mi.

Nusiskandino szulinyje.
Kiduliszkiai Nakti priesz 

rugs. 7 d. nusiskandino szuliny 
je Marijona 
Priežastis—

4 4 

tuviu kareiviai 40 žm.
esa li

Binghampton, N. Y. — Rug
sėjo 24 d. vietos žmonėms buvo 
nemalonus atsitikimas. Apie 
pusiau penkta valanda po pie- ’ 
tu vienoj smuklėj, matoipai 
munszaines prisitraukęs ir gtl 
už ka supykęs Jonas. 
leulo tris szuvius in kitw vyri, 
P. Mainoni. Viena kulka patai
kė in galva, kita in szona. Ma- 
cziusieji ta atsitikima tuoj pa* 
szauke ambulansa ir nuveže 
Mainoni in miesto ligonine; bu
vo manyta, kad jis yra mirtinai

už ka supykęs Jon®^,žigį

Aviliu kniB.a kur sa?eistaa- . dakJa.ras aPž?’
rėjos rado, kad sužeidimai bu
vo lengvi.

Tuo tarpu Žigas, atlikęs szi- 
ta žiauru darba, mėgino pabėg
ti, bet greitai susirinko žmonių 
minia ir eme ji vytis; karta bu
vo ji sugavę, bet jis vėl isątru- 
ko ir bego in miesto pakraszti. 
Iszbeg in miesto pakraszti jis 
leidosi bėgti per laukus, o žmo
nes dui vytis, kaip pasiutusi 
szuni. Buvo jau prisiviję,.bet 
jis atstatė jiems revolveri ir ne 
prisileido. Žmones eme metyti 
in ji akmenimis, jis dantimis 
grieždamas taiko kuri nuszauti

I

fi a

*

A

1

Pestininkiene. 
pamiszimas.

Krata pas ūkininką.
Szilenai Marjamp. apskr. •— 

Sziomis dienomis vietine mili
cija daro krata pas ūkininką 
Grebiiauski: ieszkojo jo sunaus 
nuo kareiviuos besislapstanczio 
Slaptukas nesugautas. Visai gi 
netikėtai daržinėj, 
tiktas kitas laimikis: Ameriko
nu dovanos Lietuvai, susideda- 
nezios isz manufaktures, siulu 
ir kitu brangumynu . atsidūrė 
ežia, daržinėj. Iszviso trys ve
žimai kartu su namu szeimynin 
ku, iszvežti Mariampolen.

Grobi i a visk ą i pasako, 
tuos daiktus jie gave Kaune 
nuo Socialos Apsaugos Depar
tamento valdininko Jono Ma
ciavicziaus kuris insakes gau
tuosius daiktus 
ti.” 
ke nurodė, kad Pakuonio para
pijoj, Margininku kaime irgi 
randas daug visokio gero, 
dėto”

Pribuvo 630 Lietuviai in 
Amerika.

New York. — Praejta, Šero- 
da ant laivo “Lituania” Bal
tic American Linijos, pribuvo 
630 pasažieriai isz Lietuvos.

Taip jie nuseko paskui Žiga 
kokias tris mylias iki atėjo 
jiems policijos pagalba.

Kada atbėgo detektyvas, 
tai Žygas stojo su juo kovon ir 

77 paleido in ji szuvi, liet nepatai-
ke. Ant galo policmonas.su žino 
niu pagalba Zaga suėmė. Kada 
ji suėmė, tai jis parpuolė žemė
jo ir nesikelia, sakydamas, kad

11;l
‘-Ui

y!

i' *4

I
M

sziene, už

kad

“gerai pade- 
Pagaliau namu szeimynin-

upa- 
to'patibs Maciavicziaus

Lituania

jis esąs girtas. Policmonas da
vė kumszczia jam in sprandą ir 
pagiros, matyt, iszruko. Imete 
ji in vežimą, kaip gyvuli ir nu
vežė in belange.

Jonas
amžiaus, 
isz Panevėžio apskriczio, Ro- 
zalino valscziaus, Klovainių

yra 26 metuŽigas
isz Lietuvos paeina

Klovainiųzalino valscziaus 
parapijos, Moniun kaimo.

—“V M

I
J

* Sziadien Europoje fanda-

AKYVI TRUPINĖLIAI.
, . . .. —. m i, irt

* IY________ J*

si 25 milijonai moterių dau
giau ne kaip vyru. Vyru yra 
225 milijonai.

* Amerike žmonis užmoka 
kas met už gimimus $225,006,- 
000; už palaidojima numirė
liu $75,000,000 o apsivedimai 
kasztuoje $300,000,000.

Sveikas dirbantis žmogus 
privalo su valgyt ne mažiau. ’* 
kaip švara mėsos ant dienos.
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KAS GIRDĖT
palijo,Kėlės dienas palijo, žemo 

truputi atsigaivino, pmduo- 
sia daugiau vandens priėjo ir 
vela žmonis užganadyti.
; J______________

Daugelis pyksta aut plauku 
kad augai te
I

riems

> 
kur uoreike, om i 

ant virsz&ies galvos kaip kat
riems neūžauga. ?__
Baviszkai daro.

— Gamta vis

Amerike tiek gazolino isz- 
ganioje, jog forduka galima 
butu varyti konia pusantro bi
lijono myliu. — Kiek tai žmo
nis iszleidže nereikalingai ga< 
ro per diena, 
t

Matuzelis gal ir gyveno de
vynis szimtus metu, del to kad 
nesirūpino apie atejte ir trum
pas szlebes del savo moterių.
L- , ------------

Daugeliu politikierių viena
tiniu tikslu jojo gyvenime, yra 
pasilikti prezidentu Suvieny
tųjų Valstijų idant po juju 
mireziai nors tiek galėtu pasi
džiaugt, jog juju paveikslas 
rastųsi ant pacztiniu markiu o 
žmonis jaises nors isz užpaka
lio galėtu laižyt.

Daugelis jaunikiu mano, jog 
jtik save užsilaiko — nežino 
vargszai, jog turi užlaikyt tuk- 
Rtanczius dykaduoniu kurie tu- 
X*i valdiszkus dinstus.

tai
1 !

svietasKaip matome, 
Įirogresuoje “pirmyn.

Net pats iszpaniszkas kara
lius Alfonsas iždave nkaza, 
kuris uždraudže ypatoms pri- 
siartyt prie jojo “didybes,” 
kuriems atsiduoda isz burnos 
czesnakas. Matyt, jog tasai ka
ralius 
pius.

“didybes,

gerai pažinsta kvėps-

i Buvusio kaizerio Viluko tur
tas yra teip didelis, jog kada 
kamisije geide su juom suši

lai negalėjo apsvars- 
,tyt*kielį!jįsai yra vertas.

Tik aplinkinėje Berlino, Vi
lus turi 53 palovius, namus ir 

Jisai vra 
locnininku daug turto po visa 
(Vokietija. Pagal teisingysta, 
jtai visas jojo milžiniszkas tur
tas privalo būti konfiskuotas 
pei* tebyria valdžia.
i -— .

taikini
ai yra vertas.

k aplinkinėje Berlino, Vi-

žemiszkus turtus.

Jaunas Juozas Block, geis- 
jdamas iszmokti 
nio pradėjo dirbti

“pudloris

geležinio biz- 
savo tėvo 

fabrike kaipo “pudloris” 
35 centus ant valandos. Bet ne 
jisai vienas dirba tonais už 
Įtiek — randasi ir kiti.

i Gal girdėjote,

u z

jog Amerike 
kožnas turi proga dasidirbti 
ttirto. Bet galima spėti, jog 
jaunas Block neilgai pasiliks 
prie,tojo darbo, o tiejei pudle- 
rei ka su juom dirba, niekad 
nepakils augszcziau, nes dirbs 
,ta pati darba lyg smert. Teip, 
ęzionais pasekme yra tik 10 
procentas, o ženklivumas žmo
gaus 90 procentas. Dirbk žmo
gau iszsijuosias, bet jeigu ne
turėsi prieteliaus arba politi- 
Jcieriaus kuris už tave užta- 
riautu, tai isz duobes niekados 
neiszsigausi.
I ------------

Ant suvažiavimo 10,000 ban- 
kieriu New Yorke, vienas isz 

užmanima idant 
josios sko- 
ga Ameri-

bet bankieriai

svietinei 
už

i

juju innesze 
Europai dovanoti 
las kiek vra skolin 
kui.

Toji skola likos užtraukta 
per pardavimu Liberty Bond- 
nu del žmonių,
južmirszo dovanoti skolas už
trauktas per europieczius juju 
Lankosią. — Galima kitus mo
kyti ir dhvineti rodąs, bet pa
ltis juju neklauso.

t» i

i Būdami dėkingi
karei, mokame sziadien 
maistu 17 procentą daugiau ne 
kaip du metus po užbaigimui 
kares, ir daugiau kasztupje 
pragyvenimas ne kaip priesz 
kare 1914 mete.

Daug kalbama ir bubnina,I

jjį įj°g paprasti laikai atejna ir
gerove pradeda užžydet ant

F 11

nil:

visos linijos. Teip — bet kam? 
• Tiems ka žydėjo tai žydi — 
darbininkas gėrįause atjaueze, 

paprasti laikai jamjog tiejei
tik nukerpa mokesti, o už mė
sų to ir duonute turi konia ne
daugiau mokėti ka už 
laiku.”

f

‘ ‘geru
— You tell him!...

Randasi tokiu žmonių ant 
svieto, kada juos gilukis aptei
kė visokeis smagumais, už- 
inirszta apie tai, ka palis turė
jo nukensti 
neatsimena 
artymo.

Randasi ir tokiu, ant kuriu 
kada nelaime užkrinta, nu
duoda jiems, jog jau visos sun
kenybes szio svieto nukrito 
jiems ant sprando.

Abudu sztamai užsitarnavo 
ant pasigailėjimo, nes pirmuti- 

______...j pažinti, 
gyvenime nieko ne-

J

kitados, 
ant vargo

o dabar
savo

j * • 1 ■ • 4

1 
uis duoda ' ant saves 
jog savo 
pramoko, o antras 
t is ne nori.

Geriausiu mokslu del žmo
gaus j;i;a pats gyvenimas, kuris
ji iszmokis visko.

jog moky-

Veidmainingas yra tas musu 
svietas ir žmonis kurie jame 
gyvena. Daugeli kartu žmonis 
iszkele žmogų ir skelbia apie
jojo didybia, kada tasai žmo
gus tojo , visai nepageidauje 
— nes yra miros.

Paveizda: Bukie prietelium 
žmogaus už gyvasties ir laiky
ki visus už savo prietelius.

Antra paveizda: Greicziau 
ar vėliau atejs ožka prie veži
mo.

I i

didelius pakau- 
papratima laikas

Nekurie Szenadoriszkei (tie
jei ka turi 
szius) turi 
nuo laiko garsinti angliszkam
laikrasztije visokius praneszi- 
mu£ 
mirszo 
les, jog turi po uosi a lietuvi sz- 
<» , -9 ... 1

O gal už-lietuviszkai.
tosios dynines galve-

ka laikraszti ir per Telefoną 
galėtu papraszyti idant patal- 
pyti tuosius a.tsiszaukimus.

Teip, kaip geidže garsyt 
didelius daigtus‘‘didelius daigtus” del tau- 

tiszko Iab4| tada atslenka in
redyste melsdami suszelpimo 
ir apgarsinimo, bet szeip, tai 
garsina angliszkam, laikraszti- 
je ir tai teip, jog tankei sumai- 
szyti žodžei jog rodos tai kokis 

jeruzolimiszkas 
ap-

lietuviszkas
szlekta turėjo
skelbimą. — Aj vai, Szenadori-
je randasi labai asinus kaput.

suraszvti r

Likos iszrasta nauja spau
doma maszinuke, kuri yra 
daug didesne už 
maszinuke, nes randasi ant jo
sios 22 
lei daugiau. Maszinukeje ran- 

žodžei kaip: the, 
, it, no ir daug 

kitu, kuriuos galima atspaudyt 
su pagialba vieno guzikelio.

Iszrastojas sako, buk augsz- 
cziau minėti vienbalsinei žo
džei talpi naši 32 procentas vi- 
sosia drukuotosia gromatosia. 
Ant nauju maszinukiu galima 
daug greicziau spaudinti ne 
kaip ant senoviszku.

kuri 
senoviszka

klaviszai arba guzike-

dusi tokie 
was, are, and

Bolszevikiszkj rusiszkiBolszevikiszkį, rusiszki ko
munistai pradeda krypti kas 

koipunizmo.kart toliau nuo korhunizmd. 
Komunistiszki ihokslhi ęjna in 
kampa sūs i jungdamossu kas
dieniniu praktiszĮcu

kuris parpde bolszevi-
‘ gyveni

mu, kuns parpde boiszevi- 
kams, jog juju- komunizmas

7?

nesenei paveli-
yra. niekam netiktas.

Bolszevikai
no kapitalistams ant kasimo 
aukso, karąsino, platinos, 
anglies, kirtimo girriu ir t.t. 
Krasinas, bolszevikiszkas mi- 
nisteris kalbėjo: 
nesiranda komunizmo, 
talizmas
ir valdže rėmėsi dabar ant tujų 
pamatu. Jau nesiranda visuo- 
meniszko sukuopinimo priva- 

"tiszkn locnascziu. Darbinin- 
kiszki komitetai daugiau ne-

i

karąsino, j. 
kirtimo girnų ir 1.1.

Rosijoi jau 
Kapi- 

pradeda imti viražu

< t

valdo fabrikais. Darbininkisz- 
kas padėjimas pradeda virsiį- 
teip, kaip kituosią sklypuo
sią.’*.

Bolszevikai yra gana narsus, 
jeigu atvirai prisipaŽinsta,. jog 
komunizmas nuėjo 
pat” ...................'

U nnapra-

Departamentas 
Darba.

A

__________ SAULE t

DARBOŽMONĖS 1 z • ?* L 6

Darbo Depatiameiitas Kon
greso insteigtas 1912 m., ir in- 
statyme, kuris"* insteigia De
pą r ta men ta, 
reiksztas 
pa keti i - 
Va Istiju darbininkų 
pagerinti ju darbo padėjimą 
ir naudingu darbu progas. Tas 
aktas, kuris paraszytas musu 
insta tymuose, 
sas darbininku, 
moj randasi 
Parodo, jog 
ir neatszaukiamai 
statymą, del 
dirbantieji ir dirbanezios ko
vojo per amžius.

Savo tikslu globoti, pąkelti 
ir iszplatinti tautos darbinin
ku gėrove, Darbo Departamen
tas neturi teise teikti specia- 
les ypatingas tiesas darbinin
kams. Departamento tikras 
tikslas yra apsaugoti darbo 
tiesas, pagerinti darbo padėji
mo, ir.pagcrinti naudingo dar
bo prpgas. Tas darbas apima 
dideli veikimą.

Dabartinis Darbo Departa
mentas yra iszaugimas ir isz- 

agitacijos, 
Namine

jo . tikslas pa
sekančiai : globoti, 
ir iszplaBnti Su v. 

gerove,

pripažysta tie
kimo didžiu- 

Suv. Valstijose, 
valdžia galutinai 

priėmė in- 
kurio pasaulio

Departamento 
yra ;

pagerinti darbo padėji-

platinimas agitacijos, kuri 
prasidėjo- po Namine Karo, 
kuomet pastangos dėtos, jog 
federųle valdžia pripažytu 
szalies darbininkus, ir 1884 m.

Departamente buvo 
i n steigt a s Darbo Biuras. Po to, 
pastangos dėtos, jog darbinin
kai turėtu atstovu prezidento 
kabinete. Tas užsibaigė insta- 
tymo priemjmu ir prezidento 
Tafto užtvirtinimu Kovo 4, 
1913 m., ir Darbo Departamen
tas tapo insteigtas ir prie jo 
pridėta Darbo Biuras, kuris 
dabar vadintas 
tiku Biuras,

Vidaus

valdžia

Darbo Biuras
Darbo Statis- 

Vaiku . Biuras, 
Imigracijos Biuras ir Natūra
lizacijos Biuras. Instatymas 
duoda teise Darbo Sekretoriui 
sutaikyti 
sipratimus, kurie 
tį.

pramoniszkus nesu- 
jam paduo

n i »i1 » m * , - ; « i , . i

Kiekvienas isz tu biuru at
lieka savo ypatinga darba kas- 
link darbininku geroves. Imi
gracijos Biuras prižiūri tautos 
vartus ir 
Kongreso 
Amerikos 
bled i ngos 
užjūriu.

instatymu, 
apsaugoja 

nuo

su lyg 
priimti 
darbininkus

konkurencijos isz 
Natūralizacijos Biu

ras apsiima paversti ateivius, 
kurie czion atvažiuoja in tin
kamus pilieczius, 
savo vieta imti musu tarpe. 
Darbo Statistikų Biuras laiko 
Departamento pirszta ant dar
bo reikalavimu ir aprūpinimu, 
pristato visas 
formacijas ir 
darbininkams 
darba, algas,

kurie gali

reikalingas in- 
v i suome ne j ir 
pranesza apie 

ir darbo, padėji
mą ir gyvenimo iszlaidas.

Conciliation Servicą, Šutai- 
« t-w • • > • z s. <•kymo Biuras, kuri Darbo Sek
retorius prižiūri, bando nu
kreipti arba sutaikinti pramo- 
niszkus nesusitik imas ir bando 
pagerinti bendradarbyste taip 
darbininku ir darbdaviu.
teriu Biuras

AI < > 
ir Vaiku Biuras 

dirba del moterių ir vaiku ge
roves pramonėje. _____ ___roves pramonėje. Darbo Tar
nyste, bando surasti nedirban- 
cziams darbus, Tarnyste dabar 
iszpjpletojus per visa szali ir 
bando suvesti iy prilaikyti dar
bininkus su darbais.• I
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t ėdami, nomileisdąmbj thio jpa-

vieno iudi(‘czio

Amerikos misžkuosė. Czyi

t r

( o
i »■ -įi 
lįu nok ITT1;

šakotojo akiu klausė
l a. — J ! 1 > - I ' l ta 9 ^9.

n(‘paroinaniiioS(!

ėo minimi tigrai, ir ;ąmąiį^li^i

\ i. ką^ors 
imdavo kalbėti 'pa
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kojinio apie 
nuotakius

4

bandymai, 
prastuose

Darydavo juos pa- 
iminose ir 

sproguliais 
iszgasdindavo visus nainisz-

---- ~ .... .» 
kad gydytojas vaistininkas, 
pripažindamas jo ąumąnuma ir 
darhsztuma, vis dėlto, laike ji

virtuves
kartais stipriais 

visus
rfat nieko nuostabauskins.

labai neramiu gyventoju.
Dovis , būdamas ( 

labai mokosi, 
mus ir mintis jis suraszinedavo 
in pastabu knygute. /

Tuos knygutes vėliau parode 
kaip uoliai jo

I
.......  » ■' ' «' ■ » — ..... —N ■ ■■ I I . .....  I

Pakirpti plaukai ir -pleiskanos nėra nm-
~ ~   r " »* ** ■J R*, i A X. ... . . .•».

Įileiskafjų lupynos sunaikina gražiausius

4

*

k
■

vaisi ineje 
Visus savo jaus-

Joni binacija. Tos pošvario# balto# 
pleisMapų lupynos sunaikina gražiausius 

’ kiokvt*plaukus. ;

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

v *

i!1

booso ir jaguarai. Pats pįifflįko- 
tojas a tjiasa kodams 
bai sen i o imdavo kalbėt!
slaptingiaus, tyliau arba*sjfeįi- 
biau. ,

Tada ir senasis medis, roadMj
drebėdavo isz baųnęs. iSįiiii- .......
fris taip mokėjo pasakoti, tfchd doros ir tikybos mokslo st ra i-

. A »

Im imps. ;Qįfai-

kaip uoliai jo mokytasi invai- 
riiiusiu mokslu. Vienoj 1795 
metu knygutėje 
mokinirnosi plana

randiiine jo
fi losi fijos,

rodos, visa tai pats buvo mates, paneliu, brėžiniu, cheminiu for
mula, filosofijos posakū, istori
niu pastabu ir 11. Pirmajame 
tos knygutes puslapyje plunks
na iszpieszta lyra, kitame pus
lapyje lempa lauro lapais ap
vainikuota.

Matyt, kad būdamas septy
niolika 
savo didiji iszradima 
ingarsino savo varda.

IPas svajones 
szis nuotikis. Syki 
iBingamas Borlez

pats pergyvenęs. Draugu tarpe
jis labai ingarejo savo vaizdi il
gu pasakojimu. Pas ji visada
susirinkdavo būrys draugu. Jie 
žinojo, kad Gumh’is iszgirdes 

s arba iszskaites isz kny
gų visada labai 
pasakos. Gumfri 
žens mėgo ruoszti invairia 
spalvins ugniadarius fejerver
kus. Szi darbu dirbti jam padė
davo vyresnioji jo sesuo. Kai 
tik vaikas neturėdavo pamoku, 
tuoj su savo seserimi imdavo 
grūsti, trinti i 11 va iri u s m i szi- 
nius reikalingu spalvų ugnims 
padaryti.

Viena toki miszini Gumfris 
isz ra d ėja s,

Perkūno milteliais.” Tie mil- 
sutraukus, 

nusileidus nuri- 
iszrodydavo,

k a n oi

•».' .. .K/J ■
--------- x. -------------------

kartus panaudojus jas iš galvos visiškai
* u’ ’ pranyks pieiskonos, Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit liujjles.
Kaina G5 centai nptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. WCHTER & CO.

104*114 So. 4th St. * • Brooklyn, N. V.

Cgalutaras Hitters
T »■ ■ M •«» it T |(l

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Netvarkumo:

PRIETVARAS,< ISZPUTIMAI,

I ■

ATSIRAUGĖJIMAI,

indomiai al
ūno pat rna- 

ruoszti
metu, jau svajojo apie 

, kuriuo

NĖŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI, NERVISZKUMAS, 

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.

NERVISZKUMAS,

J

pavadino

spiog-

kaipo 
4 4
lėliai, juos
davo ir saulei
musioj apylinkėj
lyg grianstino dundėjimas.

Taip hego Gumfrio kūdikys
te, taip sutiko ji ir szypterejo 

jaunatve. Bet bejam maloni 
dos taip gi artinosi in laiminga 
Doviu szeimyna. Susirgo tėvas 
ir numirė. Gumfris tuomet paįs

jo tik szesziolika metu, 
laime labai ji pereine. Tarytum 
notas vaikas liko, Vąikszczioja 
susimastęs, dažniausiai tyli. In 
kaimynu ir draugu 
atsako tik energingai spaus
damas rankas. Gumfris iszkar- 
to suaugo in pilna vyra ir ryžo
si rimtai imtis darbo.

Syki ryt met i jis iszejo pasi- 
vaikszezioti in inlszka. Ten vi
sa jis apsvarstė ir iszsiaiszkino. 
Pareina naųio, gi žiuri, jo mo 
tina beverkianti. Gumfris lyg 
suaugės vyras, prieina prie mo
tinos atsargiai deda jai ranka 
ant peties ir meiliai sako.

— Mamyte, kas tau yra 
Gal tu nesveika ? Asz. eisiu gy
dytojo parvesti. Gulkis lovon, 
asz visu aprūpinsiu.

---• iiiuhv! vai- 
asz esmu svei-

vvriausis penketo vaiku teture- 
Ta ne

užuojauta 
energingai

1 I >1

— Nusiramink, mano 
kuti, nesisielok, 
ka, tik szirdi man skauda. Ką 
gi asz 
vaikais.. 
valdyti 
taip tarusi eme 
doti.

viena suveiksiu likusi
Ar ingalesiii asž isž- 

musu nedideli ūki — 
graudžiai rau-

. i 
ji

■' i

1

4
» iI

I

4

I

šukele jame 
gydytojas 

išzvargęs ir 
rustus atsisėdo prie stalo, nes 
visi namiszkiiu 
ta.
kas
ome pasakoti apie neseniai isz- 
tikusin sprogimą vienoje Valli-

b

Gegužio dvylikta

jau gere arba- 
Soseriai emus klausinėti, 
nauja girdėti Bingumas

jos kasykloje.
— ( Gegužio dvylikta (liena

— pradėjo gydytojas Borlezas
— F’elingo kasykloje netoli nuo 
sunderlando isztiko baisus spro 
girnas. Paprastai kasyklų dar
bininkai yra dalomi dviem bu-

kuriuodu kas diena pa
mainais dirba.

Tik, sztai 
emus lipti isz niauraus požemio 
o naujieji, 
mint visu iszvargusiuju 
gu, buvo benusileidžia, pasigir
do kasykloje baisus sprogimas. 
Mat, insidege kasyklų 
Tarytum anuotu szimtai isz- 
karto szove. Liepsna ome plak
tis ibz kasyklos szulinio. Pakilo 
durnu debesys ir, tarsi rūkas 
iszsklido po visa apylinke, ku
rioje gyveno 
mynos, 
laime.

Kasyklos vidury buvo girdi
mas baisus užimąs; isz jos ver
žėsi laukan lentos, akmens, liep 
sna ir durnu mutulai. Gyvento
ju daugybe bego klykdami prie 
kasyklų angos. Motinos, žmo
nos ir vaikai klykė ir dejavo. 
Kai kurie drąsesnioji darbinin
kai buvo bemėgina gelbėti žu- 
stnezius. Sugriebė plienini prie 
taisa panaszu in malūnėli, ku
riuo sukant plienini ridi isz 
titnago iszskeliama kibirszcziu 

bedugne, 
kurias iszkelia

riais I

pirmajam buriūi

nelaukdami iszei-
drau-

cazas.

anglekasiu szei- 
skelbdamas baisia ja ne

nusileido in baisia 
kibirsztis,Tos, 

isz titnago, mat neidega, kasy
klų garo, paąiszkino gydytojas 
ir ėmė sriųbczioti arbata.

Visi nuliūdę sėdėjo. Gumfris 
prikandęs lupa giliai susimastė 
Matyt, kad jo galvoje pynėsi 
invairios mintys. Jis kaž ka 
tikrino, lyg pats saves klausdą- 
mas, o tai ar tik nebūtu tika- 
ma» ur t>k ne butu gera? Jis 
laukę, ka nupasakos toliau, no
rėdamas aiszkiuu insivaizduoti 
visas to baisaus nuotikio smul
kmenas.

Bingumas iszgeres puse stik
lo arbatos tęsė toliau/ . .

Priglaudę prie krutinės savo eįįit Malūnėliu kibirksztis žų-

— O mane tai jau pamir- 
szai, mamyte ? Asz aprūpinsiu 
savo brolius ir seseris, darysiu 
visa, ka tik galėsiu. Atrasiu 
sau darbo, dirbsiu dienomis ir 
naktimis ir padarysiu... 
(u nesigrąudihk!

Gumfrio akis doge pasidyži-

Tik

inu. Kad tuomet hutu ji kas ma 
n >• i •tęs, butu neabejojęs jo žodži 

Tat ka bekalbėti apie mylimo
sios motinas pasitikėjimo? Ji 
tikėjo jam. Ji szyptėrejo ta szy- 
psena, kuria gali tik szypsotis 
savo vaikamk motinos. — Drąsuoliui netoli tegavo

nes jis sužadino jojeGuinfri, 
nauju jogu ir energijos gyventi 
ir vargti. Gumfris szventai vyk 
de, motinai pąsižadejima. Jis 
visa savo aihži didėliai mylėjo 
ir gerbe motinėle.

Gumfrio motina i 
kaimu ir pei’sikrausto in Peil- 
zauso miestą. < k «•. !■ . < k J 11 • *■

apleidžia

Tenai drauge su Viena pran
cūze inkuria nedidele moterų 
paszvitalų krautuve. Ji ima uo
liai darbuotis geisdalnii kūoge- 
riausiai iszaukteti savo vaikus.

Gumfris Dovis tam paežiam
mieste pristojo pas vaistininką

BorieZti
■ V iI

' * 1' " *» I- » , . į z I

( Bęt vaistinipko amatas jo 
viliojo, jis nesijautė turis vajg-

gydytoja Bingumą
mokytis. ‘ -

. Jis yra labai veiklus ir 
ir taipgi priiiiitiuš. Jis iszvalo žanias, pagelbsti virini-

t
mui, pataiso dpetita ir priduoda viso gerumo del viso
kuna.. Jeigu jūsų aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

ui uždengė ir apipylė žemėmis.
Tam szuliny uždengė amži

nam poilsiui ir asztųonias deszi 
Imtis (levinis žuvusius anglia
kasius.

Menesiui
kasyklos szulini. Kaikurie tikę 
josi rasiu dar ir gyvu, nes buvo 
žmonių kalbama, 
atsitikusi kasyklose 
laime ir praslinkus 
deszimtim dienu, atkasus kasy
kla radę gyvu, kurie inaitinesi 
žvakygaliais. Todėl omus valy- 
ii kasykla vėl susirinko visus 
apy 1 i n kės gy ven tojai, 

•r

žuvusius

praslinkus atidarė

buk taippat 
tokia ne- 
keturiom

buvę baiŽuvusiųjų kūnai 
šiaušiu iszvaizdu. Deszimti die,- 
nu rankiojo apdegusius kunusr 
Kai kiųie.buyo tajp.ąjsiiuąintv 
kad ir gimines tegalėjo rasti 
savuosius tik pažine jų daiktus 

ir dejavimas 
Bažhyezios

pabaigė

vargu 
sproginias. 

KO-pasak

Baisus verksmas 
tebuvo girdimas, 
varpas liūdnais garsais kiaura 
diena minėjo nelaimingiausius.' 
Kiek tat szirdgelos ir* 
padare akimirkos 
Gailiu baisu 
tojas.

Klausytojai buvo susigrau
dino, (keletą minueziu negalėjo 
ne, in kits kita žvilgterėti). Gu- 
mfriui iszbalusiu ir trukezio- 

r i ode jo asza- 
Tik sztai, visioihs tebety-

iszbalusiu
janeziu skruostu 
ros.
lint, jis paszoko isz savo vietos 
ir sako:

— Asz Dievui padedant pa
darysiu gala toms rtėlaimems! 

szypsena bl i įl
ydytojo

Ui <

Nepasitikėjimo 
storėjo 
veide.

<r Bingumo
Z

II

ATSAKYMAI.

B. K. ir S. M. ir kitu. — 
Meldžeme mums trumpai isz- 
ajszkyt del ko jums jūsų pa- 
cziules uždraudže skaityti 
‘ ‘ Saule ’ ’ 
matu pasirodot, jog

S. M. w I1 ■ w

uždraudže 
norintį iszj jusu gro- 

ęsate ap-

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

4* PAIN-EXPELLEH
Valibaž^nklls užrog. S, V. Put,

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsuji per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėta Ikaro (Anchor) 
Yalzbuienkl].’

DIDELE

REIKALINGA AQENTU*
MARSZKINU DIRBTUVE 

reikalauje agentu parduoti ju mamt-
kinus tiesog neszlotojams. - Pigios 
prekes. Senipelei dykai. Madison Mills 
503 Broadway, Now York. ad.

« Tiems

Ar jus kojos yra nesveikos?
Jeigu kenczlale hllė riėsveiktūna 

ant jus KOJŲ, nelaukite ilgai, bet 
atsilankykite in mano ofisą ant 
žeminus padėto adreso.
kurio negali asabiszkai pribūti In 

• mano ofisą ir kenezia KOJŲ 
SKAUSMUS, kaip tai, isztinuses, 
nuvarguses, nuszutytas, prakai- 
tanezias, dvokenezias ir t.t. kojes, 
mano Kojų Pauderls ir Mestis 
jums greitai duos palengvinimą. 
Prisiuskite $1.00 ant maho ofiso 
adreso o jums prisiusiu KOJŲ 
gyduoles su nurodymais kaip var
tuoti del jus KOJŲ nesveikumą. 
Gydau KOJES su elektriku Ir su 
kitais modcrniszkais budais mano 
ofise. Kalbu lietuviszkai.

DR. JOHN J. G1LLIN, 
Kojų Specialistas

203 Havenieyer St. Brooklyn, N. Y. 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 12 
Nuo 2 popiet iki 5. Vakarais nuo 
6 iki 8. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 
1 popiet.

IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Greiczlauslas Visa-vandenlnls Kelias. 
Ekskursijos su imi y do v u su konekcfja 
Southamptone in Danziga, Piliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz Krei- 
cziauslu isz trijų laivu kurie iszplauke 
isz New Y orka kožna Vtarnlnka.
Visi Bczlos kinuos pnsažieriai kabinete.

MAURETANIA AQU1TANIA 
BERENGARIA

Teipgl. per. Liverpool ir Glasgow

Iii

danios (.luinuose neikiek nesz- 
•yiete. Pilni iszgasczip iszsikra- 
pszte vargais negaliais lauk ir 
negalėjo Veikiai atsipeikėti. 
Minia nebetikejo esant galimy
bes žustanezius. Kasyklų savi- 

ir tuo budu — užslopi’ne ugnį,

negalėjo atsipeikėti.

ninku! rūpinosi kasyklos anga

iszgel Bet i že me j gu Ūmus t ur-
tus. Bet minia pasibaisėjusi ta
gesinimo priemone begalo iszir 
do ant savininku. Szie nieko ne
padare nusineszino namo;

Visa nakti stovėjo ir dejavo 
žmones prie kasyklų. Motina, 
galbūt, tikėjusį iszgirsiaųti pą- 
ėkųtjpi sunaus, žmona vyro 
atdusi,.

Ryto meta dar clų drąsuolių
leidžiasi in kabykla ir intikrina

tininko< paszaukiipo., Labiau^
šiai jo buvo niegiam^ chemijos nors iszgelbeti. Kasyklos szulb 

f
* f «

žmones, kąd,nębera y ilties ka

I

szviesti žmonis ir turite svei
ka protą. Ar gal isz mandagu
mo ir paguodones ,del saves, 

peklos namie 
idant užlaikyti

nenorite turėti 
ir “sorkiu” 
namine tvarka ? Daug tokiu 
nelaimingu randasi vyru ku
riems pacziules, užyydi ,skai- 
tyma, nes paezios būdamos 
tamsios ęeidže kad ir ju vyrai 

“Ne patj 
ne kitam nori

AUSONIA (naujas) 19 Ofctob.
ASSYRIA...... 21 OfctoberiO;:
SCYTHIA .... 26 Oktoberio

Apie laivakorte ir informacijas .tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

1

pąnaszeis butu. — 
kaukt griaužė, 

n
4 į rduoti.

4 4 Ne pati
• * i . ■ I • ‘ |
| GUODOTINI SKAITYTOJAI! 11

• ‘ P ■ ii

■ . 4

J. Ž. Springfield, -r Geriau; 
tamista raszykie kokias žinu
tes ne kaip dainas ir paėzijaą^ 
nes poetu ^niekados ne busi. jr 
tik szkada laiko, uos. jusu dai
nos netinka z ir tik redakto* 
Haus gurbą pripildo.

‘ ‘Lietuvaite, ’ ’ Pittsl^nrgh.-r 
Parąszykie tamista tąnkiąti 
žhniczių isz jusu mieątp dr gy- 
Venhna musu tautiečiu,ouj

< /

t
s 
3 
i
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Laiko bedarbes po visa Ameri-1 
ka, laikraszczci ir nemažai su- 
kentejo, nes skaitytojai negalėjo 
atsilygint už prenumerata, ir 
mos buvome priversti laukti 
geresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai ir ka
sikio# pradėjo dirbt, meldžeme j

i

>| paguodotu skaitytoju atsilygint !

i 
i

9

Ii

skola ir prisiųsti, užvilkta I 
Kalendori jau

to ir tarimo Žinot klek juju at-
• spaudyt. ■

k>iA jp< aqattas^Biiiu yi vuuiiwi wmo 
jeigu nenorite pasilikt be pin
klaus kalendoriaus ant Kalėdų.

' I ’• " ’ 'I , |
iHiiHiimirtiiiliiiiiiiiiiiiiinniiiitifiiiitniiiiiitiiHtmiitMiit

BU 
prenumerata, 
pradėjome spaudyt-ant 1923 me-

Todel paskubinkite 
su prisiimtini u prenumeratos

kiaus kalendoriaus ant KaiedU.
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labai iszsigan-

I -

1800 metais, viena < 
diena jaunas gydytojas 
nei pastojęs in tarnyba, sedej 
pas linksma ugnele 
cziame kabinete, 
sis vėjo, kuris daužė ir langa 
didėliais vėjo laszais ir gū
džiai staugė ir szvilpe židiny. 
Oras buvo drėgnas ir szaltas; 
jis iszklaidžiojo visa diena 
purvais ir klanais ir ramiai il
sėjosi dabar, sėdėdamas palai
diniu ir kurpėmis ir svajoda- 

sapna, negu 
tūkstanti in- 

invairnmu. Pirma jis 
pagalvojo apie tai, kaip žiau
riai siauezia vejas ir kokia ne
maloni kova su ta audra tektų

gruodžiai vaikina, kuris 
do.nese-

11

savo mazu-
klausvdama-

romai

Inas daugiau per 
tikrumoje, apie 
vairiu

r

jam kovoti dabar, kad jis ne-
sėdėtu ramiai namieje. Paskui 
jis prisiminė savo kasmetinius 
važiavimus szvontems in gim
tino, in brangiu 
pažinstdmu rateli, kaip 
apsidžiaugtu vėl pasimato

— Iszeik, 
jam jaunasai 
trauk užuolaida ir uždarvk du- 
ris.

Tomas iszpilde ka liepiamas, 
ir tuojau pradėjo jeszkoti savo 
didelėm akim rakto skvleles.

Daktaras patraukė kode in 
židini ir paprasze atėjusios 
sėstis.

Paslaptinga poriih palengva 
priėjo prie stalo,lir'jis pastebė
jo, kad jos juodi rubai buvo 

purvais ir suszlape 
nuo lietaus.

— Jus labili suszhipote, — 
tarė jis.

— Taip, atsake nepažins- 
tamoji tyliu, vos 
su.

ir

suterszti

— tarė 
žmogus, — už-

girdimu bal-

*į,

giminiu ir 
visi 

su 
juo, ir kokia laiminga butu Ro
že, kad jis galėtu pasakyti jai, 
kad turi, pagaliau, nors viena 
pacientą ir turi vilti turėti jn 
daugiau, ir tašyk vėl greitai 
atvažiuos, ves ja ir parsives^.

— Ir sergate? — 
daktaras užjausdamas 
balsas re isz k e 
ma.

ka asz dabar pasakysiu, jums 
gali pasirodyt vien kliedėjimu. 
Tai jau man yra sake kiti, tik 
ne taip mandagiai, 
Apz moteris nebejauna 

kalbama,
einu galop, tai jo

y 
kad ir kažin koks gailus jis at
rodytu kitiems, žmogui, kuris 
artinasi prie mirties, yra bran
gesne už visus praėjusius mo
tus, su kuriais yra surisztas at
siminimas senu, senei užmirsz- 
tu draugu ir nauju, gal but, 
vaiku, nedėkingų vaiku, ku
rie nors ir gyvi, užmirszo apie 
jus, lyg butu ir jie mirė. Mano 
gyvenimo liekana negali prasi
tęsti ilgai ir todėl man ji bran
gi, bet, kartoju, 
ryžusi mirti tuojau be gailes- 
czio, galiu net pasakyti lengvai 
ir noriai, jei tas, 
manau jums pasakoti, 
dytu ar neteisinga, ar mano 
suerzintos fantazijos vaisium. 
Rytoj ryta tas, apie ka asz 
kalbu, — asz žinau, kad ir ka
žin kaip asz norecziau kitaip 
manyti, — negales Imti isz- 
gelbetas ne vieno žmogaus, ir

Gyvena senam strytkare

M

>

kaip jus.
, ser, ir 

jog kadateisingai
gyvenimas
phskutinioji nedidele liekana

asz esu pusi-

apie k a asz 
pasi ro

t
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Pana Mary Louthan iszrado 
būda kaip galima pigei pra-
gyventi ir
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in savo namu židini — guosti 
jo atskiruma ir kelti ji nauja 
energija. Toliau jo mintys ap
sistojo tame, ar bus jis, paga
liau, kada nors paszauktas pas 
koki nors ligAmi 
mas yra nusprendęs 
duoti praktikos? Paskui jis vėl 
susimasto apie Rože, užmigo ir 
kliedėjo taip gyvni, kad jam 
pasirodo, jog jos linksmas bal
sas vėl skamba jo ausyse, ir 
jos mažute szvelni rankute gu
li ant jo peties.

Ir isz tikrųjų, jo peti paly
tojo ranka, bot tiktai ne mažu
te ir szvelni, nes ji priklauso 

apskritgalviui,
samdo už

ar jam liki- 
visai ne-

kuri

— Taip, asz sergu, — pasi
girdo atsakymas — ir 
sergu, tik ne fiziniai,;Wdt dvasi
niai. Asz atėjau pas jus, — tose 
nepažinstamoji — ne savo rei
kalu; kad butu nesveikas mano 
kūnas, asz nebueziau iszejusi 
viena per toki bjauru Orą ir to
kiu velia va landa: o kas del pa
ežius iminės, tai Dievas žino, su 
kokiu džiaugsmu isztiesczi’iu 
asz kojas nors dabar. Bet asz 
atsilankiau pas jus ser, kito 
asmens vardu. Gal but, bepro
tyste isz mano puses — asz ir 
pati laikau savi' beprote, jesz
koti pas jus jam pagialbos; 
bet ne vien.ii nakeziai, per il
gas ir gailias nemiego ir asza- 
ru valandas, nuo manes nenu
eidavo toji mintis, ir nors asz 
matau, kad jokia žmogaus pa- 
gialba iszgelbeti jo negali, vis 
dėlto mano gyslose stingsta 
kraujas prie vienos minties ati
duoti ji be kovos kapui.

Ji visa krūptelėjo prie tu žo
džiu ir padaro tokio nepapras
to inspudžio daktarui, kad apie 
dejimasi jis negalėjo no pama
nyti. Begaline tos nelaimingos 
moters nelaimi' labai sujudino 

Jis dar ma- 
žmoniu kau

j .pridėjo
, nes jos

dideli kenteji-
. ba visa to jus negalite jo maty-

nemokėti rnndos. 
Pirko ji ji sena st ryt kari, davė 
nu vežt ant (•ondit Road, 
Washingtone, iszredo du kam
barius ir gyvena linksniai, be 
jokio ergelio. Kada buna gra
žios dienos,
pasirėdžius kaip 
mo. Pragvvenimas 
tuoje mažai ir 
užgamldyty.

savos Rože -

in varės jam

pilnam 
aplinkiniai žmones 
szilinga,savaitei ir iszlaikyma 
neszioti vaistams ir kitiems 
galams. Bet kadangi tu pirmų
jų nieks nereikalavo ir nebuvo 
ir kitu reikalu, tai apskritgal- 
vis paprastai užpildydavo sa
vo laisvas valandas — maž 
daug keturiolika per diena — 
mėtys laszu varymu, valgymu 
ir miegu.

— Pas jus ponia, ser. po
nia! — sznibždejo jis, energin
gai stumdydamas mieganti.

— Kas per ponia? — sa
gtuke nubudęs musu bieziulis, 
dar ne visai tikras savo sapno 
iliuzija ir dar tikėdamasis pa
matyti szalia 
ponia? Kame?

— Tenai, ser, — atsake 
vaikinas, rodydamas in stikli
nes duris, vedanezias in lau
kiamąjį kambari, su tokiu vei
du, lyg nepaprastas atėjusios 
atvykimas butu to
didžiausios baimes.

Daktaras atsigryžo in duris 
ir isz karto patsai nusigando 

w netikėtu atėjusios atsilanky
mu.

Ponia buvo nepaprastai auk- 
szta, apsivilkusi t rauni ir 
stovėjo taip arti duni, kad jos 
veidas beveik liete stiklą. Ji 
buvo visa apsisiautusi juodu 
apsiaustu, lyg nenorėjo būti 
pažinta, o* jos veidą donge tam
sus juodas vėlomis. Nepažins- 
tamoji stovėjo iszsitiesus visu 
augumu, ir nors daktaras jau
te, kad akys isz velono žiurėjo 
in ji, bet ji neiszsidave ma
žiausiu judesiu, kad pastebė
jo, kaip jis in ja atsigręžę.

— Jums reikia pasitarti su 
manim?f— paklausi' jis ne vi
gai drąsini, atidaręs duris.

Apsiaustoji statula stovėjo 
nesijtidindama kaip stovėjusi 
tojė paezioje vietoje ir tik pa
lengva linktelėjo teigiamai 
galva.

— Na tai praszau jusu in
eiti, — mandagiai tarė dakta
ras.

Statula padare keletą žings
niu, bet tuojau ir vėl sustojo 
lyg abejodama ir atsigręžę in

labai Ii szinūdien nors jis

jauna ji gydytoja.
žai buvo matos
ežiu, su kuriais labiau prityrė 
jo profesijos draugai susiduria 
kasdien ir pamaželi visai apsi
pranta su jomis.

— Jei justi ligonis
ruju yra tokioje baisioje padė
tyje, kaip jus sakote, — tarė 
jis, skubiai keldamasis

isz tik-

nuo
— tai nereikia praleisti

skubiai 
kėdės, 
ne minutes. Asz eisiu su jumis 
tuojau, 
ežia n 
pagelbos /

Bet kodėl jus auks
uosi kreipei medicinos

Siųsdami Dabar Piningus Lietuvon 
Nesiųskite Auksinais, ne Doleriais^ 

Siuskit Tiktai LITAIS
.—$—

Gerai ir Greitai Persiunczia

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

t
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nori ezionais 
gyventi,

Turi in kokia draugyste pri
gulėti,

Apie tai ne reikė daug kal
bėti, 

kožna gerai gali suprasti.
Ana diena, 

Palaidojo viena vaikina,
O kad in draugyste neprigu- 

lejo,
Ir pinigu neturėjo,

Tai kasztu pavieto |)alaidojo, 
Bet kur? Niekas nedažinojo.

Mirti tokia turėjo, 
In Veselka nuėjo, 

Su mimszaine susirupeziavo 
Ir nuo to kaput gavo.

Tok is gyvenimas, 
Tai vyrucžėi nekas, 

Girtuokliavo
Ir nuo to gala gavo.

Jeigu žmogus

Ba

j. * Ji
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tai Mariute vra 
ant plauki- 

jai kasz- 
buna visame

vakare 
yra prie mirties 
jam padėti.

Asz nenoriu — atsake dakta
ras kiekp agalvojes — didinti 
jusn nelaime kokiu nors paste
bėjimu del to, ka esat pasakė, 
arba reikalauti smulkesniu 
aplinkybių, kurias jus, matyti, 
norite paslėpti nuo manes, bet 
jusu žodžiuose žymu tokio 
priesztaravimo, kad asz nemo
ku ju suriszti ir suprasti jn 
prasmes, ir noromis nenoromis 
turiu žiūrėti in juos su kai 
kuriuo nepasitikėjimu. Ligo
niui gresia szia nakti mirtis, 
ir asz negaliu jo matyti, kada 
mano atsilankymas galėtu bū
ti jam naudingas... Jus mano
te, kad rytoj mano atsilanky
mas nebebus naudingas, o tuo 
tarpu norite, kad |isz tik rytoj 
pamatycziau ligoni... Jei 
jums isz tikrųjų toks bran
gus, kaip taC( jnij|;yti.isz jusu 
žodžiu ir aszaru, tai kodėl jus 
neleidžiate pamėginti iszgelbe
ti jam gyvastį, kol dar novelų.

— Dieve saugok! — suriko 
nepažinstama per aszaras. — 
Argi galiu tikėtis, kad pasza- 

, kas man 
atrodo neintikima ?.. 

Vadinasi, jus nesieksite jo pa
matyti, ser? — pridėjo ji stai
ga sustojus.

— Asz to nesakiau — atsa
ke daktaras. — Bet leiskite 
jums priminti, kokia baisi at
sakomybe krinta ant jusu, jei 

' jus busite atkakli savo nesu
prantamame nesutikime, ir li
gonis numirs.

— Sunki 
sziaip ar taip teks kitam asme
niui — nusiminusi prakalbo 
nelaimingoji moteris. — O ta 
atsakomybe, kuri tenka man, 
asz esu pasiryžusi kantriai pa
kelti.

J 
ir negalėsite

T
* *

f

ka esat pasakė 
reikalauti

sau insivaizduoti 
nepaprastas 

padare gilaus in-
a tai-'

žodžiuose

Jis

lieeziai i n tikes tam 
paežiai

atsakomvbe

Lengva 
kad toksai 
lauk vmas ♦
spūdžio jaunojo gydytojo vaiz- 
dnoklei, ir kad jis daug ir il-
gai galvojo, nors 
gai, apie

ir nesekmin- 
kaip iszSpren- 
Jam, 
musu, dažnai

pirma tat buvo be 
naudos, kaip, antra vertus, yra. 
be naudos ir dabar — atszove 
nepažinstama liūdnai mostelė
jusi rankom.

Daktaras sustabdė valandė
lei savo kvoezi/hnaji 'žvilgsni 
juodame velone, lyg butu norė
jos pastebėti paslėpta po juo 
pabuda, bet buvo perdaug tan
kus, kad paszalietis galėtu in- 
žiureti po juo nors koki bruo- v za.

— Jus isztikruju nesveika, 
— tarė jis maloniai, — nors to 
ir neinsivaizduojate, ir kon- 
cziate baisu d rūgi, kuris duo
da jums jogu penieszti toki 
dvasios intempimii. Atsigerki- 
te — tese jis, padavęs jai stik
lą vandens — pasistenkite nu- 
siarminti ir 
kaip senei serga pacientas, ir dama.

pasakykite man, 
paezia liga. Isz to asz supra
siu, kokios* pabūklu man rei
kia pasiimti su savim, kad ma
no atsilankymas butu jam isz 
tikruju naudingas, ir tada asz 
galesiti eiti su jumis.

Nepažinstama pridėjo . stik
line prie lupu, nenuimdama 
velono, pastate ji, nenugerus 
ne gDrksznelio 
aszaromis.

— Asz žinau, j*,
garsiai raudodama — kad tas

‘S

si ramiu t i ir

pasakykite man,

ir apsipylė

— tarė ji

— Bet kai asz — tese dak
taras — 
nerizikuoju 
jums, tai aplankysiu ligoni ry
toj ryta, jei jus paliksite man 
savo adresa. Kelinta valanda 
asz galiu ji pamatyti?

— Devinta — atsake nepa- 
ži n st a moji.

— 2Vtleiskite man dar vie
na kląusyma; ligonis yra dar 
jusu globoje?

— Ne. ,
— Vadinasi,

czian jums kai kuriu nurody
mu, kaip elgtis su juo nakti, 
jus negalėtumėte man padėti ?

— Ne, — atsake ji, raudo-

tai kadangi niekuo 
nusileisdamas

tai, 
Į džius problema, 

kiekvienam isz 
tekdavo girdėti ir skaityti apįe 
nepaprastus atsitikimus, 
riuose tam
jautimai ir mirties pranaszavi- 
mai iii vykdavo isz tikrųjų pa
skirta diena ir net minute. Isz 
pradžių jis buvo linkės many
ti, kad ir tas atsitikimas galė
jo būti tok kategorijos, bet tuo
jau po to prisiminė, įj'ėd visuo-.

jam epizoduose 
kalbama tiktai apie tuos nu
jautimus, kuriuos Nurojo kai 
kurie asmonvs del savo mir- ♦
ties. Bet szitoji moteris kalbė
jo apie kita akmeni, apie vyra, 
ir negalima buvo manyti, kad 
paprastas sapnas arba jausmu 
iliuzija butu priverto ja kalbė
ti apie jo galima mirti su to
kiu baisiu tikrumu, kaij) ji tat 
daro. Jei ta žmogų lauke nu
žudymas kita ryta, ir toji mo
teris, isz karto, gal but, ir da
vusi savo sutikima dalyvauti 
tame dalyky, susiriszo priesai
ka laikyti paslaptį, 
gailėjosi ir nusprendė 
bos iszgelbeti ji, 
mas, nors nuo
negalima buvo atitolinti aps
kritai kokio nors 
aukos, — tai argi
lykas, kad panaszi žmogžu
dyste galėtu būti padaryta per 
kokias dvi mylias nuo sosti
nes? Todėl musu daktaras gri
žo prie savo pirmojo manymo 
apie nepilna tos moters protą; 
kadangi jis nemokėjo kuriuo 
nors kitu bildu ineiti in paslap- 
ti, tai ir sustojo tvirtai msiti-

, nors ka
žin kiek galvojo apie tai na
miego nakti, kuria juodas vė
lomis ne minutei neapleido jo 
vaizduok les.

kaip ir

kri
ti kru asineiiu nu-

so žinomuose

o paskui 
pagial- 

kick galeda- 
mirties, jei jau

siu ūgio nuo 
galimas da-

kines. kad ji beprote 
galvojo

jei asz duo-

kad tęsdamas 
iszkvosti 

k^kiu nors kitu žinių ir neno
rėdamas skaudinti nelaimin
gos moters'jausmu, 
nebosivaldc ir atrodė visai pri
slėgta nelaimes), daktaras pa
kartojo prižadėjimą aplankyti 
ligoni rytoj paskirta valanda 
ir iszlydejo savo keista viesz- 
nia, kuri, ' nurodžiusi jam na
mus tol i maino Uolvorso gale, 
taip pat paslaptingai isznyko,, 
kaip buvo atėjusi. j

Insitikines, 
pasimatyma negales

kaip buvo atėjusi.

(ji dabar

' * 7 I 
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Uolvorsas toje pat dalyje, 
kuri labiausiai atitolinta nuo 
sostines, net ir dubnr atbodo 
menku užkampiu be teisingu 
gatvių, o 
penkis metus jis buvo truputi 
geresnis už liūdna dykuma, ku
rioje gyvpno /būrelis dvipras
mes reputacijos gyventoju, ku
rie del savo. neturto, negalėjo 

tose arba kuriu pramone ir

priesz trisdeszimt

, samdytis butu goresne.se, vie-

Ton kur apie S k ra n t u s sziam 
yteite, 

mažam pleise
Randasi didelis būrelis Lie- 

> tuviu,
Visokiu — kreivu ir kuprotu. 

Viena Veselka atsibuvo,
Ant katros ir bolszeviku pri

buvo.
Revolverei ir biles darbe buvo, 
Nuo tvorų lentas lupi pradėjo 

Ir ant gaivu kitiems dėjo. 
Bobelkoms teipgi vietos 

buvo,
Ba ir tos in kova pakliuvo, 

Bet nelabai smarkios buvo, 
Ba viena su lenta per ranka 

gavo.
' Vyrai pamate, kad boboms 

szlektai,
Griebėsi prie bolszeviku kaip 

levai, 
gerai gavo,

Ne labai

ne-

gyvonimoti budos priversdavo 
branginti* ta ja* Uolvorso atski
ruma. Daugelio isz tu namu, 
kurie dabar yra. temti, tada 
dar nebuvoto stovėjo vietomis 
tuo laiku, nameliai buvo labai 

■nuskurdąui ,

isz tu namu,

U I '|A r į» 1 |

■ ’Tblidus bus:

Ant rytojaus

In kaili
Net per kėlės dienas dejavo, 

varantus isz- 
pirko,

Pas vaita nusivilko,
Už piszkinima po $10 užmo- 

kejo,
O kitu pagauti nespėjo, 

Per kalnus in vestus iszke- 
liavo, 

Jog net viskas garavo.
* * *

Kur ten Gerardvileje, 
Gražioje vietoje, pagyrrije 
Yra platforme del szokiu, 

Del Lietuviu ir kitokiu.
Viena subatos vakaru, 

Prinesze daugybe kvarabu 
Vyru morgu ir bobelių, 

Kurios nepaliko 
vaikeliu.

Tiejei vaikai susodyti ant 
krėslu, 

Dainavo dainas kacziu:
Visokeis balsais, 
Storais ir plonais;

Bet motinos ant to nepaiso 
Ne ant savo apredalo nepaiso 

Szoko, kiauliszkus szposus 
varinėjo,

Ir kampuose gūžinėjo.
Cze volei vaikinai, 

Visokį ledokai, 
Musztis pradėjo, 

beto apsiejti 
negalėjo.

Czia. volei vienas apiO mer
ginas tupinėjo .

Mat meilei pasikalbėti norėjo,

Mat pikniką#,

y

namie ne

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

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

Iszrnainome ir siuneziame pinigus in
pagal dienos kursą; }

visa pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorke 

\ ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiame; padarome pas- 

< portus ir kitus reikalingus dokumentus.
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

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

* Of isos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
. Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet
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IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

Orbita 14 Oct. 29 Novofa. 10 
Ordnna 21 Oct. 20 Decent. 31 .Inn 

. 4 Novom bėrio
Tiesiai in Cherbourg. 

Southampton Ir Hamburg. 
Visos atskirtos kajutos. Nėra 

extra mokeseziu.
ROYAL STEAM MAH PACKET į

I 
i

TEMYKIT LIETUVI*!

i
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Oropesn....

PACKET COMPANY
SANDERSON & SON Inc. Agents

26 BROADWAY. NEW YORK.
Chicago: 117 W. Washington St.j

Ar phs vietini inivnkorczlii n*;<Hitiu Z

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

MARTIN LABINER 
Reg. Patent Atty.

3 Park Row. New York.

4 - X t K

į
Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes kompanijų• •

kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje. Turėdami 
reikalus kreipkites pas 
mane o nesigailesite,

JOSEPH G. B0GDEN, 
4 S. Main St. Du Bois, Pa.
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GERA PROGA PLIKIAMS! ,

Arabiszka Mostls yra tikrai pasek
minga ir kas prisiuns keliolika stem- 
pu ir savo adresa tai aplalkys t uju 
arabiszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz sz.ios progos visi kurie yra 
pus-plikiai arba visai yra nuplikta, t.f.

DYKAI — BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAI

J

Czia volei palicmonas pasi
suko^ j

Narsilnus in kežo, inbruko,,
Norints po ilgai sėdėjo,

1 p™ . . ■■ ,

Bet 18 dolerujju užsimokėjo.
t Argi tai ne gyvulei, 

Tokie liethvei?Tokio liethvei ?
Da szis tas . atsirastu, padai 

? nuot, 
‘ i Tll ' F 'k * jl '■ I. 'I. f

Ęėt jau turiu nu^tot,,.
Mąjtele laiko neturiu,
.0 ir gaisruoti negaliu.

‘ -į*  limito a.ei,.ii ■ diiJfcafrW

SKAITYKITE “SAULE"
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BarometrasImportuotas 
kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus ir gerai 
padirbtas daiktas su tikru 
Fahrenhein*- termometru, Ir 

, ’ priesz gražu orą lele-moteris 
k iszeina in tarpduri o priesz 
» lietu vyras iszeina in tarp- 

dūri, priesz permaina oro tat 
Ml abudu iszeina in tarpduri.

Labai naudingas daiktas del 
kiekvieno. Taipgi revolveris 

f B. C. 22 kalibro kuris yra 
padarytas gražiai ir druezei, 
szauja su B.C. kulkais. Kas

H t

r

, M

jin turi galea apsaugoti savo namus. Szitus 2 brangiu daiktu mes prlsiusim 
dykai kožnani kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli. Tai
yra labai geras laikrodelih, nikelinio judėjimo, gražiuose nikelinuose luk- 
sztuose, laiku rodo teisingai ir gvaranluotas ant daugelio metu. Vertas ne .
mažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot, tik už $3.75,
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užmokėsite kada aplal-PrisiUBklto 26c. stompomlH už priBiunlhna o $3.75
kyšite tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojaine kad busite užganėdinti 

>' arba sugražinamo pinigus, Raszykite sziandien ant adreso:

7K
' f

PRACTICAL SALES CO.
į Į • ' ■ .

VYRU
■ ; _ t

1210 N. Irving Ave.
i rfl ,K H I

Desk 25. Chicago, Ill.

1

LIGOS
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras ] 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo beglje 32 j 
metus Jnvairias Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodus-, 
nlal pažinsta. Gydo užsinuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spubgus, niežėjimus, ligas tinimo, in vairias, ligas p<- 
einanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklto ypatiss- 
kai, por, laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba F.ustszkal 

Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 Iki 2 popiet.

638 TENN AVKh

ir LenkiszkaL

DR.K0LER .

to

Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare
I
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Žinios Vietines
i

li

— Kardinolas Dougherty 
isz Filadelfijos atvažiuos in 
miestą 24 diena szio menesio, 
birmavot vaikus visosia kata- 
likiszknnin hninvnviinsin

ISZ SHENANDOAH, PA. FARMA ANT PARDAVIMO.j 
’<45 akorei.su virszutinc vei-* 
ne anglių ant 90 akeriu, o ąnt- 

niu ruimu gera stuba. apmaja- 
vota isz lauko o ploisteruota

Litvinaviczius

I

likiszkosia bažnycziosia.
— Vincukas Vilseviczius, 

1138 E. Centre ulyczios apdau-

— Mikola' 
18 metu, i 
kos pavojingai 
dian Ridge kasyklosią, pulda
mas po karuku. Likos nuga
bentas in ligonbuti.

> J

607 W. Penu uli., Ii-1 ra veįnis po 45 akeriu. Septy-

J; SAULE * 
-T-”-’-------srrrr————~1

Kaip laikyti vaidus,
i W . 4 i -i 1 x '■ y i ?

daržoves ir mesas

_r„  —r-.      —   

BAUSME UŽ MEILES 
' SALDYBES.
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žeanbmielaszi rd ingai savo pri
slėgėte, likos nubaustas per
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siegele, likos nubaustas 
burmistrą deszimts dolereis, 
bet Vincukas atejas namo pa
griebė mėsini peili norėdamas 
pąskerdyt savo prisiegele, ku
ri vela melde burmistro idant 
ižgialbetu jaja nuo smert. Bur
mistras nuvožė szikart Vincu
ką in kalėjimą ant penkių die
nu ant pakulos. Priežastis szei- 
myniszkos revolhtcijos yra ne
žinoma.

Atejnanti menesi bus 
rinkimai, Republikonai yra di- 
delejs baimėje, nes per savo 
visokes szunybes labai pradėjo 
sHpnet. Tikisi, jog moterių bal
sai, juos ižgialbes, bet tame di
delei biustą,' nes moteres ne- 
bateuos idant paskui nuo juju 
traukti taksas. Vyrams teipgi 
nubodo republikoniszka parti
ja ir ketįna sziuose rinkimuose 
daugiausia balsuot už demo
kratus. Jau didelis laikas idant 
užejtu permaina.

—4*— Nedėliojo Szv. Kazimie
ro lenkiszkoje bažnyczioje pra- 
sides keturesdeszimts valandų 
pamaldos.

— K^aiero impedžiai da ne- 
sUsitaike su paliktu turtu po 
smert tėvu. Badai turtas isz- 
nesza 375 tukstanezius doleriu 
verties, kuri ketina pasidalyt 
visi vaikai lygiai.

— Persiskvrimai 
nadineziu porelių musu pavie
te auga kaip ant mielių. In lai
ka trilekos metu likos sutesz- 
kinti panežei tukstaneziu ve
dusiu porelių, o in laika dvie
ju paskutiniu metu persiskyri
mai vis pasididina.

’— Poni Adomaitiene (Mi-

menesi

neuzga-

cziAlįene) sena gyventoja Ma-
hahojaus kuri persikraustė in 
Detroitą, lankosi tomis dieno
mis pas gimines ir pažysta
mus Szenadorije ir mieste.

— Subatoj specialiszkos 
pigios prekes pas mėsininką 
Juoz. • petrusaviezia 917 E. 
Piųe St. Szvieži szolderei 19c. 
ir aukszeziau. Pork Czaps 32c. 
ir aukšzcziau. Czuk Rost 15c ir 
aukszeziau. Rib Rost 17c. Viso
kios balones 22c. Szviezi kam
šai 25c.

•— Kapitonas Ladas Nat- 
keviezius narys Steigiamojo 
Seimo ir buvęs Steigiamojo 
Seimo, sekretorius, 
aplanke ‘‘Saules” redakcija.

— Vincas Norkus apėmė 
vieta naujam czeveryku szto
re Shuey Shoe Store kaipo 
manadžieris.

—r Gera proga pasinaudoti

ana diena

sužeistas In-

Likos nuga

— Elzbieta Matuleviczie- 
ne, 51 metu, gyvenanti 332 Co
lumbus ulyczios, sirgdama nuo 
ilgo aliko, mirė ana diena. Ve
lione paliko vyra ir du sūnūs.

Juozas Radzeviczius, 55 
metu, likos palaidotas Utnt- 
ninke. Paliko paeze 
vaikus.

— Neužilgio czionais atsi
darys nauja Lietuviu Duonos 
Kepykla po vardu Liberty Bell 
Bakery. , Josios manadžeris 
yra Al. Ęlimas. Kepyklos spe- 
eialiszkiimas bus kepimas ge
ros lietuviszkos rugine^ duo
nos. . e

ir kelis

— Kazy no aptickoje sutai
sys jum koki norints receptą 
paraszyta per bile koki dakta
ru teisingai ir savžiningai. Ten 
gausite visokiu saldumynu ir 
gardaus ajskrimo. Užejkito, o 
patis persitikrinsite, No. 38 S. 
Ja rdi n ulyozo.

—Dyvinas dalykas, kaip tie 
mokslincziai viską žino, net 
saules ir menulio 'aptemimus 
atspėja. >

—Szitokio ežia \teikto: 
in bile koki ’ 
riu įr iįnau taip-pat, kaip ir 4 • * ▲' U-. V** * '^Jft •* . / x f,  /

viska

: asz 
kalendorių pažiu-

tie inbkslinozikr. ''

” 'I,

Sekanti nųrę^ythiu yr^ aiau-
vidurijo. Vanduo stuboj. Ga-ldingi kuomet norime palikyti 
zas už. dyka del kurinimo ir valgi ant kiek hlikO:
szviesos. . Didelis tvartas pil-
nas szieno. Gnradžius. Viszti- 
nydze. Anglių padojimits po 
stuba. Geras skiepas. 2 mylės

Bulves dėtos in sftusa, szalta 
amsia vieta. • ■

Morkvas, pasternokus ir ro- 
oes galima laikyti skiepo žertie-

J

nuo cimentinio kelio. 1 niyle sc, arba žemo pripildytose.ilčžu 
Pacztas da- 

2 
Kasykla su

nuo mokslai nes.
Telefonas stuboj.

mylės nuo sztoro.
41 coline Veine anglių atidary
ta del aplinkinio biznio ir už- 
randavota iki pavasario. Kas

voeztas.

b;A
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apilinkes moterims, sziom kai
nom, petnyczioj ir subatoj 13 ir 
14*Oktoberio. Szvieži szolderei 
18c. Galviena del zupes 3 sva
rai už 25c. del kepimo 16c ir

1

i'

I

18c. Czuk roast 15e. ir auksz- 
cziau. Geras sviestas 48c. Ir 
daug kitu daigtu kuriu nega
lių paminėti! Kas perka pas 
mus tas taupo pinigus, negu 
pirkdamas kur kitur. P. J. Ku- 
bertaviezia, 600 W. Pine St.
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Mtiffimo Lekcijos Dykai.

Miss Jennie Dexter isz New 
Yorko rasis musu sztore per 
dvi sanvaites Oct. 16 iki 28. 
Jiji duos dykai lekcijas mezgi
mo, kas dten nuo 9:30 iki 5:30 

yra užpraszoinipopiet. Visi 
ateiti.

ilk. 1 *

r .*
Jennie Refowicz

129 W. Centre St.
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: K 'PERSERGIMAS.
r— Mahanoy City Water 

• kompanija pr a sergsti visus, 
»1 jog vandens randasi labai ma

žai, todėl beroikalo nelaistyki-
b ta vandene, pataisykite began- 

ezes paipaa, gumines paipos 
yra uždraudžemos naudoti ant 

% 'laistymo Vandens ir žodžiu, vi- 
sur, kur tik Vanduo bėga nerei
kalingai idant tuo pataisyt. — 
hįahanoy City Water Co. (t.f,

• /

w

Jauna Ona kaip inmano 
Puoszes ir dabinos, 
Kad atkreipti jau atyda 
Koks dailus vaikinas.

Ji norėjo, kad vaikinai 
Tik in ja žiuretu, 
Ir kur butu puikiauses 
Ja namon lydėtu.

ese, ir daržovs pasilikė szvie
žios. ' •

Adynus ir arbūzus reikia nu-|i<uri8 8ftVo teipgi puosze

Toip ir karta palydėjo 
Sportiszkns vaikinas,

skintin ir Įniks nuo\ laiko su Knd patikt merginoms, 

ne ant skiepo grindų;bet ant jn kambari jie suėjo
ž- skuduru nuszluostyti ir padėti

pirks farina gaus 50c. nuo kož- lentynos, ir gana toli nuo viens jUQkeš ir mylavos,
no tono rrtndos iki pavasario kito/Tik gerai nuokųsius skin- Viens kitam labai patiko
be jokio darbo. Teipgi vein is 
kalkines akmens tik 2 pėdas 
po žeme ir 1 akeris medžiu del 
propu del kasyklos. Kas pirks 
greitai' gaus pora 
karves, 4 verszius, 
vežimas ir springsu vežimėli 
boge, aszis, pora 
pleszkes, plūgas, 
ir akeczias.
peezius del gazo ir anglių. Vis
kas už $4,000. Puse pinigu rei-

:1 arkliu, 3
50 v i sztu,

ir Bingelius 
harvester!, 

Stuboj kukninis

ti. . i ■ ■
Kopūstai dėti, in baczkas su 

szaknims in virszu.
.Salieros be jokio tnnzgojiino I Veikė kas jiems tiki,,"

—i-------- --  :^l__ .............................. ... <

ilgas, gilias dežos, kurios pri- Į Onii vest sutiko, 
pildytos su sausa žemo. .

Tomates gali būti laikytos po kokiam laikui Ona 
iki Sausio menesio, jeigu skin- jau pr(ldejo jausti, 
tos tik priesz szalna, sausai Jog už meile garnys žada 
nuszluostytos ir padėtos ant jn rėksniu nubausti, t j ii m • t j • v

Spaudėsi ir bucziavos,

O prie buczkiu ir daugiau ten

indetos, su galvoms in yirsz, iii Nes sportelis isz tos laimes

sausai

lentynos skiepe. Turi būti ža-
JUCIO U/4 X ~ .♦ i T* • • A • U A !• •

ko iinnokoti o untrn puse ^uli tvirtos ir gerui iszsaugu-1J ipriinino tai sporteįiiii 
pasilikti ant Į)go laiko ant 6-to * 
procento. Piežastis pardavimo 
yra kad turiu dvi kitas farinas 
ir negaliu dažiureti. Ant far- 
mos teipgi soda 12 obuoliu me
džiu ir^visokiu uogu. Atsiszau- 
kite ant adreso.

J. Dumbroski
R. F. D. No. 1 

Raymilton, Pa.

(t.83)

sios, ir kaip tik pradeda nokti Jog laikas jau vesti, 
galima jas vartoti. ..Laiksnuo Kad vėliaus žmonių pajuokos 
laiko reikia peržiur.eti ir nuno-1 Neprisieitu kensti. 
kusias iszimti ir vartoti, Supu- 
cusiaą ir reikia iszmesti.

Olmęlius galima dėtį inbacz- . .» '« ♦. 1 ..•‘l • r ,
puvusins

Bet sportelis i^uo to sykio 
v .. j .. . . I Pas Onute jau ne ėjo,f 11x41 zvl ii* h Ii iv* n z“4 n r i i Vi Iv n z>r» I » •" *

kas ir Įniks nuailaiko-isziųit su-
, Bet- jei gu obuoliai

*

Lletuvhikaa Gršborlut

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliui* pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagelblnlnke motore.

Prlelnamon prekei*.

SIS West Spruce Street 
MAHANOY CITY. PA

Bell Telephonae No.

X

Atidarymas Naujo Sztoro 
Visokiu Apsiaviau

f

Branch No. 1O

110 W. Centre St. Mahanoy City
H 1 r

• .A

Atidarytas Subatoj
SHUEY SAKO: “Turime praneszti del 
publikos musu tyksln, yra tai tas pats
tykslas kuris suteikė didele pasekme 
musu kituose, Batoruose kurie randasi 
9 miestuose. , Ten . žmonis pripažino 
musu būda vedimo biznio, per pirkimą 
nuo mus visokius apsiavimus. nes jie 
gauna geresni tavora už mažesni pinigą 
negu kituose sztoruose.

M^s gaunam tąvbra tiesog isz fabri
ku ir perkant daugybe ant syk, galime 
tokiu budti ir pigiaua pprdavineti už 

“ i V’ ft

• Pigesne Preke
\ <1

Todėl pas mus pirkaite geriau ir pigiau 
negu kitur. . Ateikite ĮSubatoj ar bile 
kada, nereikes jumis pirkti, tik pama
tykite musu tavom ir prekes, nes ka

&

1

kitur.

žmogus pamato tai ir intiki.
atidarytas subatoj 

dovanas dykai
' v

Didžiausia
Preke

$3.98 i

t

Didžiausia 
Preke

$3.98

Banka k.a Turi. Baisa
Merchants Banking* Trust Co. banka visada užtara už 

darbinnka žmogų szali.
Jį Visada užstoja už varginga žmogų. ’
Jį nori but atsakanti.
Jį dar užstoją už angfekasius ir patara jiems nepriimti 

mažesnes mokesties. ;7r i «
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir Isz 

,rlnvi Inl.viAalf'A '** ’’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.

. -T

D. M. Grabam, Prcn.
J. Garraban, Attorney W. F. Rynkcwlcz 

L / P. C. Fenton

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pros.

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

D. F. Gulnan, Troaa.

■1111-4

Del Rudens.. ... 9
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Diiigo, lyg butu isznesztas 
Vblnio ar vėjo.

laikyti iki žiemai arba pavasa- Į Ona Mahanojui pasilikus 
riui, turi būti rankomis nuskin- Verke ir dejavo, 
ti ir czieli, nesudaužyti. Sausai Linksmos dienos neturėjo 
nuszluostyti ir gražiai ant len-1 Gyvenime savo.
tynos skiepe padėti. Patartina 
apvynioti minkszta popiera.

Grūszios ir ant kiek laiko ga
li būti padėtos in piaulius, pa- 
marinezius ih citrinius taip pat 
galima laikyti, bet reikia ifyvy- 
nioti stf minkszta popierą. Pa- 
marinožiai per ilga.laįka gera
me stovi szaltoj vietoji Seno- 
viszkasG)udas laikytįhsiįrinius 
yra indeti iii suryta*vandeni.

SpanguoUas' TeUrift^atsargiai 
peržtųtCti, liszimant minksztns, 
Įr padėti irt1 puodyne ir vande
nių apdengti. Ant. pųpdynes 
padėti 'torfelka arba lenta. Van 
d^ųi teikia permainyti syki ant 
pienesio. -i* • i, <,

Žlefnoje galima nupirkti 
(teųg szviežios mėsos įr paka
butį skiepo. Plonus szmoteliai,

Už buczkius ir saldybes.
Ka sportelis teikė,- 
Greit verkenezig dovanele 
Garnys ja apteikė.•/

—Ten buvęs Garnys.
ir

TAMAQUA, PA.

-

ųių ąpdengfti. Ant., pųpdynes

bytį skiepe. Plonus szmoteliai 
ktįip įaį, aviena, gali būti ną- 
unrkyti.ių avienos lajų (suet) • 1 r , • 1 • < i • _ 11^_ Į
t i virszu lengvai galima su pei
liu nuimti, •f , k

Kalakutus, visztas ir kitus 
paukszczius ir. galima laikyti 

11 i * • ft A _• ' T~^ _ 1 __
tas kumpis, rūkytas lietuvis ir 
rūkyta jautiena ir žuvis.indeti 
in lininius maiszus ir pakabinti 
Sūdyta kiauliena ir sųdyta jau-

> _i_______________ ________

ir kuomet reikia virti arba kep

pakabytus vosioj vietoj.sRuky-
, v ♦ ii i» 7v. . _!• • „

t iena laikyti sūdytame vanden
yje baczkutese ir gerai uždeng
tos. >

Kiauszinius padėti in, kalkių 
vandeni. Daugelis szeimynin- 
kiu kiauszinius deda in avižas 
arba sausa druska. Kad nors 
toki kiausziniai negali būti su
lyginti su szviežiais, bet jeigu 
gerai padėti gana geri.

—Foreign Language Infor. Service.

ANT LEOISLATORIAUS 
Balsuokite už -

Adam C. Schaeffer
< / - 1

Praszo juso balso ir intekmes.
' *4®|b

L i. m ■ —

Tvirciianela Lletuyfszka
BAHKA

> Didele kaucija. sudėta Valsti
jos Banko Departamento. , 
Eslu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai Rūdėti mano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
mul. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nusuftytems 

kainoms. Parūpinu Pasftpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisintai, grel 
tai ir pigiai. Bastykite*, apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsaklina.: AdreagvbfcltA: ‘

[Į 

L '!

kalnas o gausite teisinga
a. a4m mi. ' A A.—*

* j«ix. w. *w|Ui

MAHilfOY CITY,

Minskas
I ,W. M>b*uį>y , |

pa. |

X i

X

♦%

t 
Vyrams, vaikams, mote-

f

y Nauji siutai ir visokiu nauju drapauu 
J* del rudens.

iy rems ir merginoms.

Ka tik aplaikeine dideli pasirinkimą
T* ' •♦j* nauju siutu ir drapanų. Pasiūti ir
X

O

KOŽNA SEREDA, 9 ryte iki 8 vakaro. 
2-tras Floras - 44 WEST BROAD ST.

t

•f materijolo.

DAKTARAS L W. HODGEMS 
Philadelphia Specialistas 

Užslsenejusiu Ir, Chronlssku Ligų 
Eikite ton kur esateJUkrl kad gau

site tvirta roda.fr atsakanti mediką- 
lllMzka gydimu, per daktare kuris tur| 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplglftote nųp menes yra 
gvarantuotas. , .

Jeigu esate silpni, nervlszki1 ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaldąs ka kiti 
esu padare, atejftlte pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yęa 
pavojinga.

Vidutin / netvarkos, aptrauktus lie
žuvis, užkimimas Ir sunkumas po val
giui, getai, svaigulis, silifuumus ss|r- 
dles. Ir visos vlduHu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberlmal, 
dedervines h* kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimu.

Silpni vyrui ar pajėgos jusu juunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokus jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino. jeigu taip tai matykite ma
ne. * 1

Rumatlsmas visokiuose padėjimuo
se, telppgl isztine ir sztyvl suledklmal 
pasiduoda per mono gydime.

Ar esate nervuoti ir tyote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę 1st ryto, be 
ambicijos, bo gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailsint, pikti, lazbliszkusls ir 
Iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokos en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katare, astma, 
dusuli, užimąs gyvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir specifies. Ilgas pilvo, inks
tu, kepeny, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai, Po tarj> 
Iszalszklnslu kokis ' skirtumas, geres
nis ir daug pagolbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekhvohos nuo dak
taru, lojcrlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekorpondavoti per 
garsinglausius Europos Ir Amerikos 
Specialistus:
Ketvergais ir Petnycziomis 10 
vai. lyte iki 8 vai, vąkąrę. Su- 
batomis 9 ryte iki 12 piot.
Dr. Hodgens Medical Office!,

X padaryti pagal naujausios mados ir A

X1
Ateikite pamatyti. Prieinamos prekes 

X

I

7 X 
X

X
GUINAN’S i

♦♦♦ MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH
❖ - - \ 1 A A ........................... \

W. TRASKAUSKAS 
piiucutinis ireinviszKAs 

UIUBOUIUS MAHANOY CITY. TA,

A..

Ant. J. Sakalauskas
UKTUVISZKAS GKABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuvlu Krlk- 
sztlnlu, Vosoliju, Pasivažinėjimo 

'■ r Ir t. t.
.*>20 W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

papuczkoB, s,

5
3

!
3 
3
3
3
9

4 8. Oentre St, (2-tras floras)
Pottsville, Pa.

£

JONAS CISARIKAS Į
X

IMI

F iro Insurauce Agent

Apdrąudžlu (Inszurinlu) Namus, 
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose
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| 315 W. Mahanoy Avo, Mahanoy Clty|
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CAPITAL STOCK >125,000.00 • 
Surplus ir Proflta >536.346.50
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Mokam* antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedam prie jus 
pinigu i Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mea norim kad ir jiu^turė
tumėt reikalą su musu banka/ ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte iki 3 
popiet. Subatopats 9 ryte Iki 12 vai.
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H. BALL, Prezidentas ** ■
F. J. NOONAN. VJce-Presldent.
J. E. FERGUSON, KasleriUfl

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

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, lodei 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mano, nes asz gailu jumis 
pigiau geriam parduoti negu kiti.
801 E, pine 8U Mabaaoy Lity. Pa.

DR. JUOZAS J. AU8TRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlnmen- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai.,
ryto. 12 lig 2 popiet, 6 lig 
9 vakare. "Bell TO1.859-R.
118 E.*^oqI SU* Shenandoah.
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C II AS. S. PARMLEY.
Notary rftbllcHeal Estate Agent

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabas, 
mes galime jumis tame patamahti. 
Randavojamo namus, koletayojajme 

randas ir telp toliausi1
283 W. Centre SL Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS 
SAPNINYKAS

- Arba Iszguldimas Sapnu.
205 Puslapiu. 310 Paveikslu. 
Drucziai apdaryta audeklineis 
kietais vyrszais. Preke $1.50

W. D. BOOZKCWSKI OO.
MAHANOY CITY. PA.
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