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YEARLY SUBSCRIPTION $».00
Bring* the beet results to Advertisers. Rales on application. 
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DU-KART NEDELINIS LAIKBASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS ŪTARNINKA DR PETNYCZTA.

PRENUMERATA KAHZTCO.1A:
AMIRIKE: Ant viso melo 13.H. Ant pueee meto $1.50 

EUROPOJE: Ant vww meto $4.00.
M)r LelMime tr piningus risiula siuskite liktai ant »rito adreso:
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■NTIHID AT THE MAHANOY CITY. FA

— Atej- 
sena toris 

Edge isz Now Jersey, persta
tys kongresui bila, kuris duo
tu žmonim tris procentini alų.

MAHANOY CITY. PA.
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Jeszko cariszku skarbu Pitts- I 
burge. |

Pittsburgh.
radus c
mirusio kareivio ant
B rook lyno, dabar pradėjo jesz- 
koti mažam kaiinelije 
ville, arti rzoiiiais. Du

įvekaipo de-
‘ Normaną

Watkins pradėjo kasti skiepe 
bet nieko nerado.
snkobuk kokis tai jaunas rusas 
kuris radosi
Watkinsus, buvo paslepiąs

skarba

ariszko
Valdže nesu- 
skarbo grabo 

kapiniu

kurie persistatė si

Swiss- 
vyrai,

MAHANOY CITY, P'A. PETNYCZIA 9 KOVO 1823 (FRIDAY 9 MARCH)
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ISZ VISU SZALIUl Isz Lietuvos
Lenkai pleszia Lietuvos 

kaimus.
Kaunas, — Vasario

t

Senatoris Edge sako, buk t(|- dektyvai, at oje i pas 
kis alus no yra apsvaiginau- J’ 
czin ir valdžo privalo ant to 
pavelint.

Motina 97 svaru pagimdė 
trinukus.

Pati Wiliamo 
Can*, motore 24 metu, sveren- 
ti tiktai 97 svarus, pagimdo 
trinukus Bronx ligoniui!i ana 
diena.

kis alus ne

Now York.
riszkn 
aplaikytas 
Bos i jos.

:<■ i.> 
fe i J

300 Bulgaru užmuszta.
Tris szimtai

Biilgijrii likos užmuszta muszi-
Jugo Slavais 

rubežirtim. • - -

Belgradas. —

y

I
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Puola Lietuvos pasienio sargy
ba ir Lietuvos miestelius.

Vasario 26 d.
Lenkai puolė Liszkevos baž
nytkaimi Lietuvos pnsejo; du 
gyventoju užmuszta, trys su-

Kaunas.

Detektyvai

nnt burdo pas
ra-

skiepe, pagal 
informacijos isz

px

M

4*
v

•>

i '

‘F
<

■X‘

r i

7
i

’ ■ |4>'
' A 
l 

Si 

‘'X T " '

4

h«

prie Ser- 
biszko rnbežinus. Apię 2001) 
Bulg'ani ojiia *dabar 
tarsko. Nuo kokio lai laiko 
Bulgarai užkhipinojo ant jngo* 
slaviszko rubežiaus apipleszda- įSabaliava. 
m i gyventojus. , j
Bolszevikai szaudo savuosius.. 

Sovietu' valdžia 
už

jp 811

ant Ta-

27 nak-...............
tyje lenkai su dviem kulkasvai-! žeista. Vasario 28 d. puoĮe sar-
džiais insivorže i
M alėtus, 25 kil. už demai kaci 
jos zonos musu pusėje. Vasario’ ritoriioie. tirt .i:—  • i,.  i t i  • J •’

ir apipleszc| gybas

William

Vaikai svėrė 2, 3*į» ir 
3Vi svam. Vienas įniro po pa
gimdymui bot kiti kaip rodos 
augs.
Sugražino $5,000, gavo $100 

dovanu ir saldu buczki.
Boston, Mass.

Brothers szoferis taksi pavijo 
Harry Weston ir jojo paeziulo 
isz Greenville, N. Y. kada tie- 

jojo antomobi- 
i krepszeli su 

$5000 ir bondais. Vž savo tei- 
singy’sta aplaiko szimta dole- 

'wanii f) Mrs. Weston pri- 
szoKiis prie szofero apkabino 
jojo kokia, duodama jam saldu 
bnczki.

jei iszlipo isz 
liaus pa likt lam i

Vaikai užsiimdavo szmug- 
lerysta.

.DoUoijuMisK

Žmogiszka “muse
Npw .York. — Kada t nkstan- 

czei žmonių ant Broadway pri
sižiurinejo Harry Young, pra- 
siminias žmogiszka “muse” 
kuris be jokiu prietaisu kabi
nosi aid deszimts laipsniu Ma- 
rinique hoteliaus, 

susitoszkino

) f užsimuszo.

muse I
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staiga i nu
puolė ir susitoszkino ant 
smert. Szimtas moterių apalpo 
kada pamato nukrintant 
Young. Priežastis užsimuszimo 
buvo ta, jog 
buvo suszalo ir negalėjo užsi 
laikvti ant sienos.

pamate

pirsztai Yomigo

nauju

>J

Kada b’or t 
savo 

užpirkta 
gyventojai

NEMOKA PLAUKT BET I2GIALBSTI SKESTANCZIUS.
norints 

Kada 
arklio

Palicijanlas Dolan isz San Franeisko 
plaukti, bet ižgialbejo daug žmonių, 
skonstamzia y pa t a i n joja ant savo 
plaukiku, meta virve del skonslanczio ir isztrauke in krauta.

nemoka
Dolan pamato 

kuris vra geruvra ♦

Dolegoninkuose, Tidie- 
“I tuose, ir Leiptynuose, nnisu tc- 

J . Vienas lenkas už- 
26 diena apiplesze Liszkevn ir! nmsztas. Lenkai dar puolė sar- 

j gybas ties Sapicžiszkinis, Po- 
vieszninkais ir Agradninkais, 
musu teritorijoje. Susiszaudy- 
mnose du lenku kareiviai nn- 

trys paimta, nelaisvėn 
Koknaro dvare, musu teritori
joje, dn Lenku kareiviu 41 pul
ko.

Lenkai neliauja užpuldineje
Lietuvius.

Kaunas, — Vasario 26 d. len- 
yaldininku l^ni puolė Liszkevos bažnytkic

Maskva. — 
pradėjo placzia kampanija 
sustabdymą, tarp ’ 
ėmimą, kysziu. Ta kampanija y-- —.........r
vedama žudymu nusikaltusiu^^11 
valdininku. Penki žmones,

|iii Lietuvos pusėje; du 
i, trys 

ju Vasario 28 d. puolė 
tarpe pirmininkas miestelio re
voliucinio tribunolo, tapo nu
teisti ir suszaudyti 
miestely, Raizaniaus 
doj, už ėmimą kysziu. 
dininku vra teisiami už

4

kauta
<10-

gy\ i‘ii- 
snžeista. 
sargybas'

ir
I

Dolgeninkuose, 1 idiotuose, 
teritorijoje, i

Žudinsta.
Plokszeziai. — Tarp Put- 

riszkes dvarelio ir Gražiszkio 
sargybas ties knimo Sausio 10 d. rasta nužn-
Poviosninkais

Letpilnuose musu 
Vienas lenkas užmusztas. Len
kai dar puolė 
Sa piežiszkiais, 
ir Agradninkais musu teritori-j 
joje. Susiszaudyninos<‘ du len
ku kareiviai nukauta, trys pa- |joniR> matvt pirmiau buvo nu
imta. nelaisvėn. Taipgi paimta szantas 
nelaisvėn Koknaro dvare musu

I

Motiejus Matulai
tis, Akecziu kaimo, Luksziu 
valscziaus, Szakiu apskr. Vė

dvlas
A krežiu

a. a.

Igorjovsk 
apygar- 
14 val-

aresz- 
tavima valstiocziu tikslu gauti
isz ju kysziu. Pereita savaite 
Maskvoje liko nuteisti, suszau- 
dymui trys geležinkeliu virszi- 
ninkai irgi už ėmimus kvsziu.

Bolszevikai renka padotka 
už tarnus.

Moskva. — Bolszevikai ne
žinodami isz kur traukti dau
giau pa dot k u, nutarė uždėti 
ant kožnos szeimvnos kuri turi 
tarnu ar tarnaite 500 milijonu 
rubliu padotko nuo vieno tar
no o jeigu randasi kitas, .tai 
turi niokoti po 400 milijonus 
rubliu, kas ant amerikoniszku 
pinigu pasidaro keturi dot erei.

Paprasta mokestis Moskvoje 
del naminio lamo pagnl pa
skirta mokesti per Contrallsz- 

l’nije, ap-

linta nelaisvėn. Taipgi paimta s7JU](aR o 
szantuvu musztas.

I‘!,r(‘i-! nosis ir ausys buvo uupjaus- 
tytos, vos buvo galima pa žiu- 

_ . , ti. Jis nakties metu pjo (apie
Lenku smurtas neutralmeje 24 vi|| , HU ,.oikal„ in netoli. 

zonoje, )nuR kaimynus.
Valscziaus Tarvba

nutarė;

teritorijoje lu lenku H 
vinis.

paskui tuo paežiu 
Velionio#

ausys

Jėzaus paveikslas ant sienos, 
szimtai žmonių atsilanko 

in namus.
■ Szimtai

“apsijovijn- $12,8(H) doleriu 
stebuklu. Stebuklu

-- (1724 .’lustine St.
Tai mažas namelis, kuris pri

klauso frimotliy J. Duly. Midui 
su virszum auksztut iniame

Li
pa reiszke 

ant
Szi rd ios

t

Chicago.
‘jo žiūrėt i naujai• * ♦
-III

Tėvas nedalaike... prižadėjimo, 
Sūnūs apskundė.

.Jamaica, L. 1. 
žmonių \ Purest ppškundo 

už nodalaikima
Tėvas 

prižadėjo duoti sunui taja su
ma. jeigu apsives su pana Pilna 
Serena, kuri dirbp jojo fabriko 
W’liitohall PurnitĮure Co. Priek 
tam prižadėjo sutini padaryti 
ji bosu fabrike su $5000 algos- 
ant meto, o 
mot u po $1 1,000 algos.

su mergina

Sidney M. 
savo tęva ant

viela duota jam prižadėjimo.

zonoje,
Lazdijai, Seinų apskr. 

Lenkai, užėmė Varviszkiu kai- Gruodžio 11 d. 
ma. in sziaure nuo Curzono Ii- lankiusius svetimose vestuvo- 
nijos, nentralineje zonoje, lie
tuviu pusėje, nesiliauja terori
zavo ir plesze neutralines zonos 
gyventoju. Grasindami savo 
“baudimo buriu bmnbardiWi- 
mu, pleszimais, padegimais ir 
kitokiu smurtu” 
vimu nepildymą, jie Gruodžio 
menesiui pareikalavo pristaty
ti partizanams isz Padumbliu 
kaimo 20 pudu avižų, 6 pudn 
mėsos ir 2 pudu lasziniu; isz 

20 pudu 
9 
r)

1922 m.
Atsi-

nekviestus sveczius regis
truoti ir bausti pinigine bau
da iki 50 litu.

so

Fordas gali lengvai “daryti 
milijonus.

Pikesville. K v.
das pribuvo pnŽhireti 

loenascžiu
Pond Creek, visi
jiji tuo pamib-io. o tai isz prie-

2 A • ■ IhM BAbii , i/1. •

zasties papigmuno maisto ii 
pardavinėjo 

sztoruosia

virszum 
kambaryje m i it-jo dūkte, 
lian. Prie>z mirti ji 
<avo motinai, kad matanti 
-ienos Saldžiausios 
paveikslu.

Po to, kai Lillian numirė, jos 
gimines »‘ioe kalbėt i ša

lnota

kmmmw . Yn l d ž. • Oh
agentai aresztavojo penkis vai
kus nuo 12 lyg 14 motu senumo 
už szmuglerysta gėrimu.

joju
kalininkams

Jaunu me ne stoja HLptilkUB.
Pagėgiai. — Vietine jaunuo- 

me’ne skubiai stoja in savano
riu pulkus. Daugelis didžiojo 
karo veteranai, dalyvavo di
desnėse kovose, daug sykiu bu
vo sužeisti. Ateina savanoriu 
net isz anapus Nemuno isz Til
žės kraszto. Isz mažai organi
zuotu sukilėliu buriu greit isz- 
dyga stiprus prityrusiu kovo
se kareiviu pulkai.

niiuftto iižast irs 
t a voro, 
kumpanieznuosia 
kur anglekasei

I i/11 

■
į: III |

f

1

f

I

'įr jflį

4 in

Tris isz 
mtinszaine 
vaistinio kalėjimo, 
suimti už atgabenimu munszai- 
nos ir alaus isz Kanados per 
užszahisia upia.
Atejvyste isz Rosijos didinasi.

Washington, D. C.
vysto isz Rosijos. kuri konin 
visai sustojo )>o karei, vela at
sigaivino. Nuo praejto meto 

pribuvo isz

l»arda vinejo 
isz 

o du likos

Atej-

IIH"

r

-

kokus

Kada jojo 
bankmtys 
kasyk lonU, 
»i

riu

su savo
Fordas

už trijų melu aplai- 
Sunelis 

apsivedė su mergina su laja 
vileziu, jog levas savo prižadė
jimu dalaikys. Bet po 
kitaip stojos'h 'l'ovas

už ju reikalą-
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X uo 
lyg sziam laikui 
Rosi jos 21,613 atejyiu.

pirkinėjo vis
ką kas jiems buvo reikalingu 

užklausta ar nesu
naujom.4- 
atsake

Jeigu subankrutinsiu tai tu 
kurie man 

dirba, o terp juju nesiranda ne 
vienas, kuris man nepaskolin 
tu viena doleri, todėl ant ry 

pasilikta u mil i jo

czion žmonis,

szliubui 
nenorėjo

tarp

tojaus vela 
uioriuin.”

Paaukavo gyvasti del vargszu, 
vargingai ir mirė.

New York. — Kitados turėjo 
puiku gyveni imi ir buvo turtin
gu žmogum, o karta nepriėmė 
nominacijos ant majoro miesto 
daktaras Ferdinandas Secgar, 
74 metu, įniro vargingoje 
kuželeje, nes už 
linosi visknom
dirbo del juju labo kaipo gydy
damas visus už dyka. Gimė ji
sai mięsto New Yorke, 
daktariszka diploma isz

levai ii
vo pažįstamiems, kad ir 
ant sienos to paveikslo ženklus, pažyl savo sūneli ne savo mar- 
Kalbos apie tai paskydo
Szv. Brendimo parapijos nariu.

Daugelis parapijom! atlankė 
nrtmus ir eme tvirtinti, kad jie 
isztikriiju mate ant sienos ste
buklinga paveikslu. Kiti vėl sa
ko, kad jiems reikėjo bent kelis 

pirm * ’ • m-

ežios o šuneliui paliepė jeszkot 
darbo kitu r.

J.kunigą 
70 m., 

laugpat ysteje. J is ten

Prank 
kaltinama 

gyvena 
Nors jis 

viena
perskyrų. Skundžiaba- 

gyvasezio įla
šu vargszais ir

turėjo 
Hei

delbergo universiteto \rokieti- 
32 kitus diplomu

Kunigas su 3 paeziomis.
Grand Rapids, Mieli. — Sze- 

ril'o pagalbininkas iszvažiavo 
in \\ oleott ville, Ind. aresztnoti 
metodistu 
Ketterhof, 
t
jau su treezia paežiu, 
vade tris paežius, et ne 
nėra gavės 
ji antroji pati, kuria jis vade .18 
menesiu atgal; ja pamote ir 
menuo atgal 
ežia. Su pirmąją 
gas turis 8 vaikus.

B

atgal;
vrde troezia pa- 

parzia kuni-

joi kaipo ir 
isz visokiu universitetu, 
žinomas gerai po visa

S
Buvo 

miestą 
no tik terp vargszu bet turtin-
giausos szoimynas.

Nuplaktas ir inmestas in kalė
jimą, už truputi anglių.

Wilmington, Del 
damas kuom suszildvt savo 
szoimyneles laike szalczio, 
Burionas Quailles už pavogimą 
75 centus verties augliu, ku
riuos vėliaus turėjo sugražyt, 
gavo penkiolika rykszcziu nnt 
rinkaus ir nuteistas ant vieno 
moto kalėjimu. Kaip pasirodo 
laike teismo tai Quailles buvo 
priverstas vogti anglis, nes ne
turėjo už ka. nusipirkti, ir jeigu 
no butu vogius tai butu jojo 
szeimynelo labai kentus nuo 
szalcziu.

Dele wares valstija 
bausme plakimo už visokius 
mažesnius prasikaltimus ir tai

- Net u re-

lai k e

randasi

tebyriam apszviestam dvide-
*

kartus atlankvti namus 
negu jie galėjo “stebuklą 
žiūrėti.

Dalv 
B<

ga lojo

sako, kad
sirgo,

ka i kure jo 
kaimynu sirgo, bet dukters 
kambari ir atsiklaupė ant 
liu pasimeldė priesz 
paveiksią, jie tuoj pasveiko.

Pasakojimai apie tuos stobuk 
tingus pasveikimus labai 
plito. Žmones virtinėmis 

, lankyt i “
Pagalios, tatai labai

Namai pigesni Rosijoi ne kaip 
drapanos.

Flint, Mich. -™ Ana diena 
sugryžo is zRosijos Mrs. Henry 
Long su savo dukteria, kalba 
buk kada josios vyras prisiun
tė overkoti su maistu, pardavė

Ta j iji už 60 milijonu rubliu.
ke-

menama
overkoti Longas pirko pansza-

Viktor i no dvaro 
avižų, 10 pudn mėsos, 
lasziniu; isz Norkumi — 
linius;
avižų ir 11.

padus 
3 kai- 

isz Diržu — 15 pūdu

Kuime Golodlu-

Norints buvo paliegęs bet
darbo nepamete.

Kongresmonas J. Mansfield
per du metusisz Texu sirgo

ant rumatizmo, bet kožna die
na. važiavo prie darbo ant rati- 

czionais per-nes kroses kaip

pi užmokėdamas 50 centu, net 
j'"1 6() milijonu rubliu buvo veri i 

tiktai $1.10
| pinigais. Kada apleidinejo Ro- 

„ ! sije, Mrs. Long pardavė savo eme Į 
stebuklingus namus’.

in k y re jo 
namu savininkui ir jis atsisakė 
beisileisti “ pilgrimus.
įeita penktadieni jis 
savo nuosprendi ir 
kad kiekvieno menesio , pirma 
durys busianezios “pilgripuims 
atidarytos. Pasinaudodami ta- 
j|i privilegija, daug paliegėliu 
ir sziap serganeziu žmonių erne 
grūstis- in namus. Kai kurie ju 
sako, jog jie apturėję nemažo 
palengvinimo. Tarp lankytoju 
buvo nemažai , ir nrotestonu, 
kurie taipgi sakomi inžiureje ka 
ta i sienoje.

Būvio nuėjo keli kataliku ku
nigai. Bot jie atsisako duoti Ju>- 
kio nors 

stebuklingo

amerikoniszkais

4 4

pra-

Bet pe-* $

atmainė 
nareiszke,

paąiszkinimo del to 
’’ reiszkinio.

* — UN.”

Negalėjo iszkenst tojo 
regėjimo, 

Wheeling, W. Va. Cha ries 
Ahrens, 63 metu; probibicijos 
agentas, krito negyvas, Ipida 
prisižiurinejo kaip jojo pagial- 
bi n inka i iszpyle in upeluka vi
sa vagona gero aluezio kuri šu

keles sanvaites adgal.
Daktarai sako buk gal agentas 
labai susigraudino, jog tiek ge-

omo

sije, Mrs 
narna ir visus rakandus už 20 
milijonu rubliu (40 centu).

Szventa Apolonije patronka 
dentistu.

ka Darbininkiszka 
laiko po 200 milijonu rubliu 
ant menesio. Visi tarnai turi 
būti aplaikonti su pa velniniu 
valdžios ir turi būti užregis
travo! i valdžios biure, jeigu to 
nepadaro tai kaltininkas būna 
bandžemas kalėjimu.
Szv. Panele kalbėjo su jaja.
\ ieilnius. ~—

ha, Ona Sofiene, kuri turi kar- 
czema, sako, buk jiai pasirodo 
Szvencziausioji. Paivele laike 
sapno, apreikszdama Onai, buk 
ketina apleisti savo vieta 
Lourde ir apsigyventi Golod- 
luhoje.

Žino apie tai pasklydo vi
sur. Žmonis pradėjo suvažinėt 
kaip ant kokio atpnsko in kai
meli ir dabar kaimuoeziai pra
dėjo rinkti aukas idant pasta
tyti del teip ženklyvo sveezio 
koplyczeliii. Poniute szinkorka 
pastato didesniu karezema ku
ria praminė hoteliu idant žiop
lius pavieszyt. Smart bobele,

savo

pasklydo vi-

kuri toki sapnu iszmislino kad 
tik turėti iszto nauda.

London. — Londoniszki den- 
tistai ana diena aprinko sau 
už patronka szventa Apoloni
ja. Toji szventa motore buvo 
skaisti, mergele isz Aleksan
drijos, kuri buvo nukapkyta 
per netikinezius, kurie iszmu- 
szo jai visus dantis pakol likos 
sudeginta ant laužo. Nuo tojo 
laiko tiejoi, kurie turėjo skau-
danezius dantis meldo josios 
įdant palengvintu juju skaus
mus. Ant paveikslu Szv. Apo
lonije yra perstatyta stovinti 

replėms kūrinsią randasi
dantis. ,

Kiti szventiejo

su

nuo visokiu 
ligų yraBlažiojus nuo sjegu- 
danezios gerkles, 
nuo sznnies inkandimo, Bene
diktas nuo truciznos, Lucijo ir 
Klara nuo skaudaneziu akiu,

Hubertas

Klara nuo skaudaneziu akiu, 
daktaru patronas yra Kosm’as 
ir Damijonas muzikantu szv. 
Cecilija, notayijusziu Morkus, 
maloriu Lukoszius, pilozopu 
Katre, o ligoniu yra. Camilius

Dovana del prezidento, y, limn I
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Pana Yeo Chu, kuri pribuvo
isz Kinu ant szilko parodos 
New Yorke atvežė du vejadur 
riuš (fanus) kurio yra padirbti 
isz/ szilko ir puikoi padabyti. 
Tuosius vejadarius1 padovanos
del prezidento Hardinio ir jo-

Lenkai užpuolė ant Kalviu.
Lazdijai. — Nakti in Sausio 

16 d. apie 20 civiliais perreng
tu lenku kareiviu užpuolė Kal
viu dcaima nentralineje zonoje 
(In vokams nuo Kapcziamies- 
czio) paėmė nelaisvėn Lietu
vos milicijos sargybos virszi- 
ninka Žuką iszsivede už kaimo 
ir suszaude, kita gi milicinin
ką sunkiai sužeidė.

BADAS VISKO 1SZM0KINA.

sargybos virszi-

Dažnai

sa-
jio gali pasisamdyti

Varo darbininkus nuo darbo.
Lauksargiai. — Szios apylin
kes dvarininkai pavaro nuo 
darbo dirbanezius pas juos lie
tuvius darbininkus.
juos iszveja be užmol^esnio. 
Vargszu skundai dar ne visuo
met turi pasisekimo, nes sza- 
lies valdymo aparatas dar ne 
visai sutvarkytas ir negali vi
sit tu nenormahinu sekti,

Dvarin i nka i - vok ieezia i
ko, kad
sau vokiecziu darbininku, ku
rio netik jiems dirbsią, bot •rei
kalui esant ir ju toises ginsią.

Vietiniai g.yventojai lietu
viai sako, kad dabartine val
džia. per daug jau nuolaidi 
priesz tu iszgamtr nkiplcszisz- 
kuma. '

Ugnis.
Alytus. — Nnkti in Sausio 

27 d. kilo lentpjūvėje gaisras.
Subėgo kariai didėle savo ener
gija ir narsumu užgesino, ne
leido gaisrui iszsiplesti ir su
naikinti visa ka. 
vienas namas, 
valstybei bus daug. Prasidėjo 
degti, kaip pasakoja pirmiau 
atbėgo* žmones, sargo bute; 
mat, tame paeziame trobesyj, 
kur vra dinamo mnszina ir

Vincas Vagilius, karta užėjo 
restnuranan, kąd szi, ar ta ga
vus užkasti, nes jau kelinta die
na kaip jo pilvas neinate mai
sto, bet varguolis nei skaitiko 
prie duszios neturėjo, kad už
simokėti už pa valgymą. Sako
ma vra: kad badas visko iszmo 
kiną. Taip atsiliko ir su Vincu.

Vincas drąsini, kaip kiovie- 
nas sveczias atsisėdo, . padavė 
užsakymu valgio, valgi padėjus 
pradėjo valgyti ir gardžiai sau 
pasivalgo.

Einant laukan, reikėjo užsi
mokėti ir priėjės prie restau-

. . - - I— Gerbiamasai. Gal tamstai 
pasitaiko, kai kurie neužmoka 
už valgi?

— O, atsitiko neretai, 
tamsta darote su to-i

— Ka gi jiems daryti, kada 
jau sudarko valgi. Pnomes už 
pakarpos ir iszsitumiu laukan 
per duris.

— Labai aeziu už paaiszki- 
nima, bet su manimi taurinta 
nesirūpinkite iszniesti, asz pats 
iszeisiu. 0 už valgi užmokoti 
neturiu skatiko. — Vagilius 
mandagiai pasiteisino.

Savininkas nei nesuinane kft 
taip greit padaryti, o szis isz- 
sprūdo per duris.

ranto savininko klausia:
. -t

— K a 
kiais?

>

.J. V. Kovas.

im

*«
į/
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'a

Apdega tik 
bet nuostoliu

e

Glen Lyon, Pa. — R. Sar- 
binskis, 9 metu vaikas, randaai 
Nantiko ligonbuteje ant mirsz- 
tmiežio patalo nuo szuvio isz 
knrnhinn kuria eksnlodavain
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KAS GIRDĖT
Visi tiojo kurie nplfliko pra- 

neszima apie pąaibaigųna pre* 
numerates už “Saule/* nentsi- 
lygins in penkiolika diebu, bu
simo priversti iszbrankti isz 
knygų. Uklaikymiis iždavystos 
kasztnoje daug o už dyka, laik- 
rnszozio negalima siuntinėt.

Saule, nentsi-

luosia. Sako, kam mums nau
doti Anglijos kalba, jeigu tu
rime savo ameri koniszka. — 
Turi tame teisybe, nes czionais 
nė Angliję idant knlbotnmem 
angliszkai, tik gyvenamo Ame
rika ir privalomo kalbeli amo- 
rikoniszkai.

-------- -------------------------------------- 
buk tėvas yra nekaltas.

Sudže paliepė tęva tuojaus 
paleisti isz kalėjimo, o mergai
te atidavė in raukas drailgti- 
ves del pasijeįdnsįu vaiku.

Žinios pvanosza.

paleisti isz kalėjimo, o morgn.i-

SAULE
T

ŽMONIŲ LIGOS.

Vokioezirti užmokėjo ltd k i 
ninkama pirimi bilijoną auksi
niu markiu kaipo atbginimą 
už , papildytas 
sįfrinndns, 
padalyti teqi 
Sdv. Vaisi, nieko negaus 
kinink.ii 
Valst. .padare 
su Vokieczinis, 
aplatkyli atskira gvarancije, 
jog aplaiky< piniginio dali ku- 
riszku bledžiu.

Matyt Amui i kas negeras dpi 
talkininku, jeigu vjna apie pa 
sidalinimr. pinigu. Tiula talki
ninkai nustumia. Amerika in 
szali, bei kada apima juos be
da, tada. \isi 
Amerka szauk 
dnmi gialbvlut

Kaipo puiki kletka negalus 
iszmaityt paukszezio, teip ir 
puikus apsiredymas nepriduos 
iszinintingnmo kvailai 
re i.

moto

kariszkns 
tiejei pinigai bus 

talkininku, liet 
Tai 

buk Snv.t virtinu, 
atskira šutai’ 

todėl privalo

ia nda kelia in 
‘ nuhimllulami: 

le uiG-.

iejs pagal garKaip viskasI

nio norą, tai bnvusis vokiszkas 
kaizeris Wilimukas da pasi
liks tęva. Telegramai danesza 
Imk paežiule buvusio kaizerio, 
randasi “\iltije,” o kad szliu- 
bas atsibuvo
del duodasi suprast, jog opera- 
cije, kokia Wilukas turėjo, bu
vo labai pasekminga.

Badai kaizeris .mano permai
nyti savo butia, 
talkininkai sutiks.
mano persikranstyt- in Italija 
ir užimti Achilleiou paloeiu 
ant salos Korfn, nes palovius 
Doom už daug kasztuoje.

viltije,”
ne teip senei, to-

jeigu ant to
Kaizeris

Liotnviszkam vaisku nesi
randa jokio pared ko, nes kož- 
nas nficierius elgėsi pagal savo 
kurpaliais, o kariuineneje ne
siranda jokios disciplinos. 
Kuopos susidedanezios isz 
dvieju arba trijų szimtu karei
viu užklupinėja ant vietų kada 
jiems patinka be pavelinimo 
vyresnio kariszko sztabo, isz 
ko kyla nesupratimai ir nerei
kalingi praliejimai kraujo.

jokios 
susidedanezios

Mokyti kvaili tai tiek ženkli
na kiek kodvmas del nebasz- 
ninko.

Goresnis žvirblis rankoje, 
no kaip kanarkas ant rankos 
— Geresne sveikata 
stiklelis munszainos...

< i

? y

ne kaip

Sziadien persi skyrimu daug, 
nes vyras nemyli savo paežiu- 
les o ji ji savo meile apdova
noja kita, priežaseziu ant per 
Riskyrimn yra labai daug, bet 
taisės priežastos 
galime dasipnn 
nėA jaunos moterėles, žiuri ant 
puodu kaip ant menulio, nes 
kada vyras atejiai isz darbo 
išnaikins ir pailsins, geisdamas

ir mes pat is 
ti. Sziandieni-

4*

knom norints susidrutyti, bei 
nieko neramia, ba paeziulo Be
turėjo laiko o 
virt vakariu n kaip 
tiktai bėga iu

ir nemoka isz- 
reikia, 

sztora, atiicszn 
•linerkia kokios sriubos, 
szildo ir potato vyrui po no

su-

siai Isz to kyla nesupratimai ir 
kasdieninei bqrnei terp poros 
ant gald susimusza. ir bėga in 
sndh jeszkr>ti persiskyrimo. 
Jpigu tebyrios jaunos motoro

la! turėtu 
ir nereikėtų per

ant gald susimusza. ir bėga in

les mokėtu virti, 
goresni vyra 
siflkyrinet.

Sziandieninos merginos ne- 
jeszko vyro del to, kad prisėst
kvbfdas, tiktai kad turėtu ge
nia laikus ir znlyt automobi- 
Iniosia.

Plieninis plaktukas patai-
kys Hubjaaiyt ^uksine siena, o 
paskutinis bnlvouas pataikins 
kritikavoti iftzmintinga ž.mo- 
gil-

I , -tJ. --
Valstijo Illinojaus legįsla- 

tnra inneszę biln ant vartoji- 
M

roika-
mo 4^ADierjkbniszkos kainos 
visnoųtA vaidiszkiULsia t

Niekas teip žmogų nepada
ro senu ir netinkamu kaip ne- 

niekas nepadaro 
tokiu bjauriu rankszliu kaip 
nžvydejimas; niekas teip nesu 
bjaurina, veidą kaip nuolatinis 
klabi n imtis 
Ant k ozuos
pažinti žmgaiis jausmus.

Žinios pvanosza. isz Kaimo,’ 
buk szi pavasari ketina,Ątsi 
lankyti isz Lietuvos in Ameri 
ka. bperos rttst:ovai: direktorių 
Antanas Sodeika, kuris vargo* 
ninkavo Mahanojui keliolika 
metu migai ir Kipras Petraus
kas, Lietuvos 
za.lorius.

I

Po

I

operos organi-

svictinos
apykanta;

žmogaus snvžines. 
riaukszlos gnloma

m i r-Praojta mota Maskvoje 
tis vela omo virszn ant gimi
mu, 
nais 41,107 žmonių, o gimė tik
tai 35,166. Badai daugybe pa
bėgėliu, kurio 
glaudes buvo 
mireziu.

omo viražu 
nes praojta mota mirė te

joszkojo pro 
priežastim tiek

Episkopolinis kunigas (Lik
au t tiek 

iszreiszko savo 
mausto ir lame 

Ant paskuii-

iu rojotaras Grant 
narsumo, jog 
nuomone k a. 
turėjo teisybių.
nio savo pamokslo pasako, Imk 

rojų yra pasaka 
vaiku. Akvva

istorijų apie
del suaugusiu
žinoti, ka lasai kunigėlis ma
no apie obuoli
medžio, kuri suvalgė Adomas

Vra lai loipgi akyva

nuo uždrausto

ir Jova.
istorijų.

Rojus 
bot t a ji

raminsi 
rojų

žemos,ant
kožnas žmogus 

turi sutverti del saves per ge 
pasielgimus,

bais ir doru gyvenimu. Kitokio
rojaus gal nebuvo įr ne Ims.

ms gerais d ar

orineAna diena susitvėrė 
laivine kompanijų kurios ora- 
laiviai ir ąreoplanai lekios isz 
Chicagos in Kuba. Del visu tu
ja, kurie neapkenezo prohibi- 
cijos ir geistu suviigyt savo 
gerkles ant Kubos, kur nesi
randa prohibicijos, ta ja žinn- 
tia labai nudžiugs. Kelione isz 
Chicagos in Kubu ejs per K<»y 
West. Ąreoplanai gales paim
ti po dcszimts pasažieriu, o 
kelione isz Chicagos in Kuba 
užims dvideszimts tris valan
das, kasztuos kožnam pasažie- 
riui nuo 300 lyg 500 doleriu, 
arba už kožna valanda po $.21.- 
74 ir tai be jokios gvarancijos 
ar atlėks pasekmingai ant vie
tos. Yra tai labai brangi kelio
ne in Kuba, kad suviigyt tru
puti isztroszkusia gerkle.

sanvaites adgal 
nega lodą mas 

savo dnkrelia,

Kokia pasekme gali būti kū
dikio melas pricszais savo gim
dytojus, parode atsitikimas 
ana diena vienam isz didesniu 
lietuviszknSniestu czion Penn- 
sylvanijoi. gude stojo Vincas 
Daszkeviczius (kur buvo nesa
kysime) apkaltinta# per savo 
14 metinia dnkrelia, buk jisai 
jaja subjaurino.

Kelios
Daszkeviczius 
duoti rodos su 
kuri nenorėjo ejti in mokslai- 
ne, atidavė in rankas valdžios. 
Valdže pradėjo tyrinėti isz ko
kios priežasties mergaite ne- 
norejp mokytis, persitikrinda
mi, bnk motina geisdama pri-: 
gialbet savo vyrui ant iszmai- 
tininio savo szeimynoles, ėjo 
teipgi in darba, o keturis ma
žesnius vaikus palikdavo po 
apgloba vyresnes dukreles, bet 
toji vietoje dažiuret vaikus, 
iszejdavo in miestą ir ant kr li
tam uju paveikslu.

Mergaite norėdama atker- 
szyt tėvui, pasako virszinin
kams, buk jisai jaja subjauri
no. Tęva aresztavojo ir uždare 
kalėjimo, bet tėvo advokatas, 
pažinojo Daszkevicziu ir žino
ję, jng jisai nugalėjo papil<fyt 
teip bjauraus pasielgimo ant
savoldcno kūdikio. Sndžo pats 
iszklausuiejo mergaites ir ant 
galo flasiprato, jog mergaite 
molnoje ir ant galo prisipaži- 
ho, jog tai padare isž korszto ir

nžslibaigimui 
karos gyventojai Amerika su
dėjo 850 milijonus doleriu ant 
suszolpimo ouropiecziti. 'Tiejei 
pinigai buvo sunaildcili siiszel- 
pimui dvideszimts 
k oi n vi oszpn I y stoms.

Amerlkonisrici žydai surin
ko net 58 milijonus doleriu, ir 
priek tam d a 
szimts milijonus

Del riisiszku žydu
nusiuntė trilekn milijonu dole
ri n.

europis/,-

nusiuntė do- 
doloriu vor.-

tos m hi st o.

I
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AKYVOS 2INIUTES.

Vezvs sumala 
ta su rėploms.

Vatikane randasi vienuo
lika liikstanczin visokiu kam
barin.

savo mais-

Dauginu kaip Liksiantis 
randasi visokiu kviecziu.

Žmogus ejdamas peksz- 
cziais mile kelio padaro papras
tai 2263 žingsnius

KUR BUNA?
Paieszkan mano pus-broli 

Dominika Turki paeinantis isz 
A’ilnians Red., „ 
Variuos Para., Druskunu 
mo. Gvv.eno Hanover 17 metu

I llinois

mano

'fraku l’jezdo.
Kai-

1

isz ten iszv/ižiavo in
Žinantieji apie ji meldžiu pra- 
neszl. (t.20)

John 'Turskis
553 K. Main SI., 

Plvmoutli. Pa.

r
PAIN-EXPELLERIS

JUMS PAGELBĖS!
Knbmet flnnkiamriRl Pam-Expellerio 
pa(.7ilboft, Skausmas greitai uipga*
L t Įima ir noamaffuinai 

—•pranykHta. Su 
pirmu žnyptclCjimu 
rGiimfttiRko skajls- 
mo, uorvtik kratau- 
čion neuralgijos,knn- 
kinančio ir rieCIan- 

dieglio, tuojftbS »u- 
Tsipirklto Bito galin
go ir patikėtino flei-

Tikraiia 
Pain-Expelleris turi must; INKARO 
- • Viši kiti yhv po-
įnėffzdžiojimaia. Kaina 38c. ir 70®.

’ -’“i
Y. AD. RICHTER G CO

c*

ėlo Į krūvą strėnų
U4V|£41V, lU’.JWUM

^-^Bipirkito Šito gal in

tnynlnio linimento ir juotui ifttrin- 
kito skaudamas violas. r" ’

vaiBbažonklį.
! “ '"7 
aptiekoso arba

Y. AD. RlCtiTKR & CO., 
104-114 S«nth 4thSt, BraoUya, N. Y.

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per SoutJmmpton nnt Milžinu laivu 
Vienatinis vnnilenlu keltos Lietuvon 
Aquitania Mauretania

Berengaria '
Apleidžia Now Yorka kas Utarninka 
Greitas persėdimus Soulhamplone.

Lietuviai ypatlszkui lydOp 
ln I’iliava 2 klesft $150.00 Kares 
ln Plltovn it klesti $100.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVON Į 
soda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Soul ham plona ir ten persAda 
ant. milžinu laivu. . Kožna fiavaitė.

Greicztoiisl Inlvul pasaulyje.
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del Iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
na^bilo agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apiollnkoje. 
( uNAIUI LINE, 
25 llroadjvhy« 

New Vort.

Lietuviukas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas
į. G. BOGDEN

4 S. Main St. Du Bois, Pa.
T

tis prie.,gydytojoines isz to man 
ko, rodos, daikto 
kis kariais pasimirt

■I

gali ir kudi-

jiis pūliais užsitersz.
Bambutes įszsiveržimas 

(Jlernin umbilical is) gana sun
kiai gydosi, nes y—1-’--- ■ 
verkdamas vėl ir vėl intaisyt 
ir suveržta, iszsiverzima iszva- 
ro. Galu

iOalutaras fritters
* t’ 1,11 ‘ rutiiX '' i •

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu
• su Pilvo Netvarkumo:

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDĖJIMAI,
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas)isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini
mui, pataiso apetitu ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salotaras Drug & Chemical Cb.
1707 3. HALSTED ST. Dept. 15.

m—>i» **►*«•■» «»<*W »

♦4
Raszo D-ras K. .Grinius.11 I i , '*

vį<lp.us.
_1 01^

ausi

Avsies bųbnelįp ir
CĮegimas (Otitis media et m- 

te’rniiV. Baisiai skauda, ausi, 
girdejimit užgįĮa. Už bnbnelio*

.ui*1/
Baisiai skauda

pęunbutes

kini gydosi,

jpi k ra u

darosi dąž^l futiiu, kurie prn- 
eda buHheli ir nekarta žmogus 
darosi anižilut pgliegeliu, ne 
jku’stolio .Įain teka isz ausies. 
Ypaez dažnai prisimeta vidaus 

zos (iimiedės)

ėda buhbėli ir nekarta žmogų
t

ikirątolio jtun tpka fck ausies.

uždegimas prie inflhen- 
I, sknrbttinos, ty

mu ir szi lt i n i u.
juoku negali daryt, tuojau rei
kli gydytojo.

Kai kurio neiszinanolbii pn- 

rigms Įpradhrti bubnelb kad m

s k a rbt tin os 
Su sziIn liga

lys snyo nprii duodu piktada-,
h J

kūdikis be- 
a

ATSIRAUGĖJIMAI,
gale kantriai hegy- 

darit kūdikiui sutvirtėjus iszsi
verzima s praeina.
(am tikru bamlmtes Amerikos 
pli(rit(‘riu (isz vaistines) ta vied 
(a aplinkine oda aptraukti, kad! 
nęt kūdikiui rakant iszsi.verži-1 
mas neiszsivaryln.
pliosteris vandens neliijo ir ga
ji, laiky lis kokia savaite. I ždel j 
pliostm’i turi 
pirmu kart.

NERVISZKUMAS,
(ioiiausui

A įnori kos

Jis yra labai veiklas ir

imlu ka.riuonienon ir tokiu bu- '
dvi gauna ltžd<'gima ir per kvrii-
lybo pusi Helen iiiitvisatla ligO-
n in i. Reilua priminti, kad Lie-, 
tavos instatyrnais su bubnolio

. .. ’ dello imami kask ylom i s vis 
riuomenen.

n’ad tokie loatrmma, kad da
bar notnri reikalo ailsu gadint i

ĄusiAs kanalo užde-

Vzkia dideliu skaudejimil ausy- 
/ eziatidinl, 

kosint. Kanalas matomai pati
nęs, kartais ihžiuri parUndima 
ir lyg virszune vienoj vietoj. 
Czia darosi puliu, kurie isztruk 
sla ir liga pamažu pereina.

Skaudėjimu sumažina 
komprasni, kurie szitaip daro- 

suszlapintu

girnas (Otitis externa) Apsiri
♦ i V •' i * 4 t* t 1 ( i •»

so ypaez kramtant,

sz ii t i

ir isZgrežtvi

dąklitrai, bent1
* hr

Ęlaūzdu nugedimas (lT1 ce r n
eriiris) Nu viėiiiim ypaez antrai 
pusė amžiaus beoininil atsiran
da dauginusiu žemuliuej blauz 
$u dalyj(‘ noigydomu nugedi- 1

• 9V • . . • i |"J

snykas ar ilgoji rože 
tuk Aplink nugedimtis 
ygtinšta, pa raust a ir ilgai

mu. Žirnines raminasi - - vala į 
prisime- j 

kūnas j 
i ne-' 

gyjh. No karta blauzdose matyt; 
molynu j u 'mėlynu, 

k ra 11 j a g y s l i 11 i s zs i sk e t i m a s 
pėda ošti pabrinkusi, I ..

guzu tai

Jta

i

t

Ir 
Priežas

tys ligos ne vjsai žinomos. Kar-

CHICAGO, ILL.
B

H
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tais lai atsiranda isz insiseno-, 
jusio sifilio, isz kraujo alsimui 
nynio (podagra), 
kraujo ei:kuliaeijos

iisz blogos’ 
isz szi c•! 

dies apsilpimo. Gydytis isz ravz

.Teigii norite apsisaugoti nuo niioskriaudymo tai pribuvę 
in New Vorka kreipkitės in alsnknnbziausiri

GEO. J. BARTASZIIJ^

mi:
girgždanezios valos gabalėliu 
arba, paszytu seno audeklo siū
leliu reikia, prikrauti pilnas au
sies anga ir grybas, taip pat 

grybas;

viltos

nes ir geram 1 
a 11 i k I i. inopigu

kojos reikia t 
kad'

I

anga 
reikia apdet ir ansi(‘s 
ant szlapin apdejimn reikia už- 
klot platokas c.eratilio*.' 
vaszknotos popieros 
ant jo gerokas 
kas ir viskas s

ti! neapsimoka, 
gydytojui lai 
A’is dello lokius 
paangoli, ilgiau pagulėti,
kraujas goriau ai i lokei n.

'Tolinus bus.
«'M>» IIRI..I.I.WH.IIWW.—I«w> Į» Į»|I< I>|»*||»|||MI—|«| f, «•»! '• wi«»i

i arbn 
gabalas, 

sausas vilos ple- 
arba

KARMOS KARMOS

AGENTŪRA
kuri yra visiems Liotuviams gerai žinoma.

Iszmainome ir siiineziame pinigus in visa pasauli 
pagal dienos kursą; pasitinkame k<*leivius New Yorke 
ant stoozin ir sutinkame nakvine savo botelije; bagažuš 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo; 
porins ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu anl laivakoreziu ir pinigus kurso.

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

Ofisus valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki

I p l : i ■ - i

visa

f
padarome pas- 

Re! kniaukite

I O «> popiet. r"

kopėta i to 
bandažu apriszti. Taip mninyl 

4 
pere. Žiūrei, kad 
butu drėgna. Jei 
kompresas dėti dažniau, kas 
— 5 valandas, ln ausi be dak
taro

kompresas 3 karius per 
permainant 

sausa, lai 
4

Oorbomieji lietuviai norinti ap* I 
vemti ant goru žemu ir tarpt’ navo 
tautos žmonų, kur jau vra nuvirs'.'. 
■100 Ih'luviu apj:lpirkia fyjinas. Uotu- 
vlom apaiglvoiniH Anglai tratikor.it 
szalyn

ir tarpe 
kur jau via

V

galima inpilli kelis, laszus 
sziUos alvvo-, kokius 3 karius 
per para.

Kai lik votis pritvinks, taip 
5 diena, duot daktarui 

pūlius iszloiti.
Baltieji žipcĮai (Klour alinis) 

atsiranda isz gimtiniu motoru 
daliu, jei tenai prisimeta liga. 
Priežaseziu jam daug — ir už
sikrėtimas, ir kraujo nepritok-

> 
kita kas.

ežio na i 
mote- 

Jriai prasi pplaul prietaisos, iri- 
gatorium arba I o valyva vadi
namos,
priotaisa nesidaiinkile su kito
mis moteris, nes tokiu „budu 
galite ir gauti ir duoti
Kaip nuo tu baltųjų žiedu gy
dytis, turi daktaras'pamokyti.

Pradžioj galima 
plautis t 
indo (ne sėdint) sziltu vande
niu su alunu (haltuo.jvi akmenė
liu), imant valgoma szaukszta 
alūno kvortai (litrui) vandens.

Bambeles nugedimas (Om- 
Kndikiui atbėgus 

virk.sztele perriszama ir nnker- 
po 

lik u ežia i 
nukrinta, žaizda užsitraukia ir 
bambele
žaizda pegyja, gimda, pūliuoja, 

i ąplinkni tinsta. Tai pareina 
nuo neszvariu žirkliu, nuo no
vai vi o siūlo 
nuo neszvaraus 
mo.

Bambiite po gipidymo apžiu-

kokius

in 3 -

liūs, ir apaugos, ir omtnizmas 
iv gumbo ligos 
Szvarumas tai pirmas 

.dalykas. Be tam tikros

I

i

ir

neapsieisi. Tik tokia

ligos.

pabandyt
atsigulus ant jlideiio

phalitis).

pama. Gerais atsitikimais 
sa va i I es virkszt olos

nžgyji. Bet dažnai

aplinkui tinsta. Tai pareina

ar raiksztolio ir 
kūdikio Įnik v-

if ||ITU Kny<el® iiel
hvllu 18-oiiokejlflao plntMū Utcoia- 

60c.
lazriokejlmo Gula
ma - - • * ' * 60c.

KVITU Knygelo Draumle»«.
K^Mteriav* ®u4ctu pln|cu aul
luaftlpktmu - - - - - -

W. D. BOCZKAU8KAŠ-CO.,

HAJpANOY CITY.

tfoc
> ' 1

rint reikia naudotis paujai isz- 
virtomis žirklėmis naujai isz- 
virtu slulu ar raikszteliu ir go- 

kefiais van- 
muiln rankomis.

> apklojama 
girgŽdanczia. szvaria isz vaisti
nes vata. Tad užgis ji greitai 
ir dailiai. Jei jai! bambuto ima 
nngėsti, tad tuojau.klokite va
ta, suvilginta szvino. vkndeniu 
( Aquae plumb.) ligi paraudi
mas pranyks, bė to gohi. yra 
pljLuiti borihiu vandeniu (arba
tini szanksznkn borines rug- 
szties stiklino virinto vandonk) 
K a in lik iralimn. rtmiari kroin-

rai nupraustonris 
dėnimis su
Toliau l/mnbute

tini szanksznkn
i i - « »♦’ ' 'J 1

Kaip tik galima, (nujau kroip

Anglai 
palikdami gcrlauiias fuimas. 

Afiz knip(» seniausias ūkininkas szios I 
apellnkes žinau szila krasžia 
todėl gailu sutelki i goriausius pala 
rimus kns-llnk larmu pirkimo. Jau !» 
metai kaip patarnauju lietuviam-; lai
mu pirkime, torte! ir szlmot surinkau 
63 formas pardavirnuj: Daugelis i u 
farmu parsiduoda nu gyvulols, padar
gais ir apsėtais laukais. Karmos par
siduoda ani lengvu Iszmokūjimti. Dar 
szlniet fanuos yra di<*'>lol nuplge, 
todėl nesiduokite 
save apsigftute, 
mane o asz 
patarnaviina. 
raszimu. Adrcvnvokllo sziteip:

JOHN\A. ŽEMAITIS,
K. 1. Box 17

gerai,

Daugelis;

v raK
mirsi u

Int kreipkitės 
s 11 te i k si u kol e i si n gi n use 
l{(>ika)auklfe f'arinu ap-

di<’-'lcl
agenicloni 

prie

fl.

Al1 1 K
US i \ I

*riES!
KELIOM

f
I 
į

' i
! ii ii L? Jįjf ? *

P

į*

/

LTIJOB^MERIKOC
N!JA 9Brone’rvay, Nev fork N.Y 

s LIETUVA.
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HAMBU e flizvpltlAVI\

Llciuvol važuojant in Plliava aplenkia 
lenku juosta (karlrtora)

VInji trerzin klnsn padalinto In kam- 
barus neit 2. 4, G Ir 8 ’ovn.

LITUANIA ...
ESTONIA ....

.4

t

’ Ssr** a |

“ 4 f*

y
• i i

įT*>? I,

m

MM iV

.... 14 Kovo

... 28 Kovo
Isz Xcw' Yorko ur I*hll»<Jeh»lila lu Hamburgą 

u , vi.:

FOUNTAIN Mini.

. ln rpinvn $10(M>0. In Mepojo $W« 
Isz Philadelphia hi Non Yorkn geležinkelio. 

Kreipkite^ prie Vietiniu Agentu.

M
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1
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Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikra

t
o • o a

Genausi mainenams
i y b * * 'n>. r ■ $ fc bi ' irj * r

musų specialiu procesu i viea grynę,
pagerinimą savo kojoms, kada perki
O Ball-Band” robinį autuvu.Ball Band” robinį autuvą. Kiekvienas 
Bhll-Band” batas ar čeverykas yra velias

*< S gi " «F "K *

Įvirtą šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir
nešiojamą ilgiausiai.

A A D/>*
66BAL LIBANOM

i^: 
i*Y.

%

I

* i

Paplantinti padai “Ball-Band’’ 
yra padaryti ypatingai mąineriams neėioti. 
Jie apsaugoja ViršŲ ir yra padaryti pat-

autuvo

varliu ir stįpri taip, kad akumo ar anglis
negali įpjaut arba iplčšt jį.

Žiūrėk Ėahdona Kouly
1

b ženklo ant

kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada 
perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio, 
kurj Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut “Ball-Bapd” |ui-“--—-- a- 
Lopac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk

perki. Jis stovi ant augščiausto laipsnio,
v . _ * fhrA * • • • * * - * m* m ■*

batus, H i miners irgaut

I GO Water St

I

C'

jy savo pardavėjo.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
Mishawaka. Ind.

i
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Tas kitas jos sūnūs.
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1
“Kur gi 
m’(

mulais, iszl^rąuua vežimą,”
*

I
teršAplankus. Vienas vaikas 
dėjo ant apverstos Q 
turėjo ąnt keliu ko 
siu * ~
e * 'II' . V’ Ji 11 .!>,'F * MII* , V ,’>l»

jo po žeme tnq> visztp, kurios

AAz norėcz pasikalbėti su 
Rqku Trupia,” pratgre jaunas

ir Jr

TJgip, tamista.
Jnr gi tavo tęvgs?”

Jis ana kpr užpąkaly sp 1' *  > >
lt

^Pįiti buvo toliaiįs ant kiemo,

v” <> >

“ ' 4 ’t į.

sirodžiusias putas. Net ir akys 

laiiiiąs gydytojas, Jąbai

SAULE 
4 ■ t • 1

palinguodama galva. Dar apie szitu galvažudžiu...” 
__ ia!_ » į t < t

“Jie ząiįle balomis,
’ M lt All’ tf < : ll : I ,,H

gWojot pasa^-Pįfloįlfls,-
Kąn i ba rda ? ” i liftiĮiobd a

A

4

pasruvo.
Jautiąs gydytojas, Igbai sn-

ji. ’ ,Qą|) but,” jįs aąt gąlp pra
tarė, “ dėlto jnsu pintiną jr ne4 
nop jpsu viesznągos priįmti^

j

M? ”‘hWi

v ..
ji. 'Miaji but,” jĮs iiįit gąlo nra
a ’____ //vii' • • * . r ’• - ’ •
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o asz juos jau maeziau su ązį-’ se j 
tomis ivkiinis. kurias kruvįąo-i! 4 
misasząBlįąis išverkiau. ’Ajr[I;(ę^W 

irijflejot a.R9tta.
io toki Kąnibarda?” ilgiimbda 
Gnrihnldi ?” nA^khnwJ vinnn 4a

jiis po JJįoyns nieko pcmisUjo,] 
n 11SZ inns inn mno'/tnn su jaiziJ' 
tomis kurias krnvmd-i!

— -- --------------~ 1 • A
jus, ponuti
jant apie

ifi 
gydytojas.

JJJRQS PRAM ANllgb nhKb kas buvo ? klau-
I 
tenai

b^tŽrwiu .gąlvęmtH... .j, ’ • '' ril « ' * .
!(

uvo jąs už plauku... ię
’" pili

ątnįzzi’

taip gar 
L.be ,ply

zenięuiiH ąpHivele... jie
J

yiflnn isz ju buyp — nuuio ,xy-, 
ro... jis pats, Kolas įKp

į
1 ..

r>'' ■ M
|l» i-A "| i * <

Vieno juries laivo j 
pagavo akula (shark). Užtrau

»/

✓

/

/
jūreiviai,

i koja kanabekais ant paiubos 
; aszdari nėjo.

— Labai indomn, kas jos vL
— (are laivo dūk

tiesiog pradėjo verkszjenti:
•— Žiopliai jus, žiąpliąi, sako, 

juk isz bado tąpeeįte dvėsti.
— Tai bnržujo kglha — sa-

— Žiopliai jus, žippliąi, suko.I J
.»

*i5

'r

11

»;

'Rkiuriuose yra,

Ga 1 Dąribaldi ? ’ ’ porldaufIe’
" • -r ■ , - .

/‘Taigi, ponuti, kpris czįaj tąrąjp SQ‘Vobj*ą^koje,,įr jis ąyid- 
nsii knlinis hnvn iv>n-wa id $5 ją. {fl^įpaitO. ĄsZ.tą«« "'“’’-I 

šiai sukiykmn tkad .kuo

jis pats,
k

r /,

/
ko Aliosza. — Karta proletari-

/

IJ

jatas dirba, t/ii jis tur ir tinka
mai maitytis Kitaip uogai bnt 
jokios pažangos.

Ketvergis. Sziandien Alio- 
sza Gaikin iszsitmuko i»Z ki- ........ Ufa

Keliais buvo užejos (r

z szo mano gerkle ir maim lira 
tinę--*-.'

musu i
privertos v.įsus leajjąns ir |i(įt

Ar •i”s Ilpie ji 'pn.ąnW 
.iant?”

“Tu>p, taip, nn.tju sfikyk to- 
Han! Ka szdas 
tup ^iszĮisi?”

gzitąs l<anibardas, uiejes, pa- 

lojimus. Dabar Tamista, ponii- 
Xi, galit insivaizdinti, 
pievo rūstybe ,nukrito ant vi
sos szplies! pidžiauąi.

it taras.
Narsus jūreivis vienu peilio. . , y V jllfl

lestus, kad swltji Iir|CH 
Hqvo ir žananip (iistft<xiqus!

jokios pnžnngos.yiesznągos nriįmti» 
fe 

kerszta .imlęloja|e ? ”
Rokąs 

sujęniąąž- 
ąsz savoj

Maząkavo savo vyresniosios.dūk- kad jus priesz ąiinos jirolius

dėjo ant apverstos iĮžtuvęs ir
► rnene-

mrizt 
te)eto

Už tipll

j5
1

kudiRi. Dar vienas ropįne-
I ■

ne tnipnezio jo nesiĮiaide.
HZ

gydytojas in motoriszko. “Asz 
osmi naujas gydytojas.”

Moteriszke in ji spoksojo.xr . . , • .” ’ W

miątę^usi, nesuprasdama, ko 
dabar szis gydytojas norėtu isz 
jos vyro. Ji suome rankon savo 
sziurksztu sijoną, 
pasiūlo jam kodo.

pasilon kės žemyn

atsistojo ir 
Gydytojas 

atsisako ir ’ 
glosto kūdiki ant žemos, ti|om- 
tarpn kitas vąikas mikulniavp 
paszaulcii tėvo.

In kelias minutes pasigirdo 
klamnsojimas įlinkiai pąkans- 
(ytu batu ir Rokas Trupią isz- 
lindo isz figų sodnelio.

Jis pakele nuo darbo lavikuo ! 
^e siigargažejiisia ranka ir pą- 

įmo I 
megsiino kepure, in 
mrt Ženklą: “ 
tos ranka, ponas, 
liepsite?” 

pasikalbėti su jumis 
tojns suklupo, pakliuvęs tarpe 

keistu kaimioeziu. 
su jumis tipio

U;

kaktos augsztyn 
sveikini

Biiezinoju tam*H-
Ka tamista

f »>
I *

O! asz atėjau... asz atėjau
” gydy-’

^nanko

drovingu 
“...Pasikalbėti 
jnsu motina.”

Rokas Trupia
“A? ji su.sirgo?l,

“Ne ” 
Al I ,

pridėt. '

krūptelėjo.

gydytojas skubinosi 
ji tokia

visuomet, bet taip sgna, suvar-
•Ji kaip ir

gusi, neprižiūrima, niekas jos 
nepaiso...”
* Bekalbant gydytojui Rokas 
Trupia vis labiau ir laljiau peri 
mayo. Ant galo jis nebegalejo 
susilaikyti ir tarė: “Gydyto
jau, ar jus neturit man daugiau 
ko kito pasakyt? .
pątarnausiu. Bet jeigu jus atė
jot pakalbėti apie mano moti
na, tai a.sz tamista persįpra- 
i 
bo.

>» i

Tnipia, kųmszczlus

noapkeneziau Dabar,

t{ųp pri veš

damas. 0 kpopiet
brolip
paimti, tai asz ju neapkeh<‘2|u^ 

. I jie tmp privertouž tai, kad
mano motina ir ipane kęntoti! 
Kuomet jie buvo czionni, nieko 
nedirbdavo i
del visu. Ta paezia viepa naktį 
,pe atėjo pas “L s 
kad jie neturi ko valgyti ir 
kad motina eis gult alkana, to
dėl daviau. Jie mano duotus pi
nigus pragėrė ir iszaįkvojo, jie 
mano visjii i'i f '• " I
mą no pat i pašakys. ’1

‘Gr trndnl ifiifrv*1*

ir asz tąyojąu fįįrbt

mių|b sakydami

i.H7rczįąlpo.

t

Sztai
f 

paklausė 
gydytojas, beveik pptą sgve.

Rokps Trupia piktai isz- 
sznjrpszte: 

e ir

5® kodėl taip ?

Rokps Trupia
\ * ii

Kode)!
/ r u H1 »i . '

Dėlto, kad mąnp,IRI « f . , *

motjna sako, jog asz ne jos stu 
mis?”

“Kaip! 
4 4

Kaip!?”
Gydytojau, tegu) ji .pat i tL 4 I • 

mistn iszaįszkins. Asz neturiu! 
"p ■ • • JiM * 2 J ’ I

ląukia vyrai 
i 
matot, kąd

Jftrtt’

režimu perplovė akulos pilVa,
* j f i»! ' i ' * f J "u , ■ ltarapaika I

j 
<1Imvd toks mano riks- 

‘ piąs, kad nęt szitie galva# ji- 
džiąi sudrebėjo. kuomet 
Kolas Kapiizzi griebė man už 
gorinęs, kad mane siistitlidyt, 
vienai isz ju, insntes, szoko ant 
jo paties; ir tuomet keturi, 
penki, deszimt is isz ju, insidra- 

lį 
sukilo priesz .tironybo szitos 

kokia nuožmios szmbklos, ponaiti, ir 
asz gavau užsiganedinima pati 
savo akimis matyti, kap ji, gal- 
vnžifdi, iižmuszo jo paties seb- 

a 1^ *Ii t

Garibaldi spr

^J[is su tuo labai jnszasi. 
pzitas Ka n i bardas, gt e jos, pa
liepė atidaryti visus l^|mu |ka-; sino,jhatesi aid. jo. Jie taipgi

vagys, 
, lau- 

por daug motu 
pasileido.

pikeziausi galvažudžio i 
kiniai žvėrys, 
retežiuose pasiute, 
Tarpe kitu buvo vienas tokis,
baisiausias pr^musztgalvis, to
las Kolas Kamizzi, plesžiku va
das, kuris užmuszinedpvo bied- 
nus .pįevo tvarinius, tgi,P sau, 
del smagumu, kaip kokias mu-

las Kolas Kamizzi, pleszikn
♦

to

ks
t; » t "Ar“ 1 U r I k t / < ./Mii

Jau tosios Hazlet ono merge
lės alkanos labai, 

Nuolatos guma kramto staigai

iiikiszo ranka ir isztrauko
i# v , * * • V< • ll

•J žmogaus ga|va ir nžraszti kny-l
*

1 
f 

oszka. iszrodo 
na vatnai.

Tiko man būti ant pasilinks-

Kur tik, kramtant jais matai 
Kaip ajriszio

• urinitpo vieno, 
Ant kurio daug merginu le

nais sifejo.
Szokinejo su vyrais ’dikezei,

sz.cn i nu s kalendoępli, pąĄiįpv • • 1 i • « "i y • <"‘ ; ---------
poriinfnm pilvo ^y-Į, bulan:

Xjinrnkitf (iitp szvęntc!
*1 s*

t’i|

■ .!’ ■[!

I|M|gėlė gražiam audeklo apdare.
sziek tiek 
vais.

jūreivi
le.

— Nieko panaszaus —
taęe daktaras. — Spronžiąąt ___ ________
aulig formos, tąį makaule lau- mn (|jona‘ streiko. Priežastis ki-

iszsivvstvino....
— Nemanau, 

pirmo luipspio — 
jaunesnysis afieieris. — Nega
limas daiktas, kaxl laukinis

< rojo ir kad suriks džmugsmln-

,Į —Draugai! Szinndįąn 4pybo
----- ! Nicjcs netur Xeinw

— llradzionoK ipnkan-| šiandien priversti mus dirbti.

Na, ir galva! Bravo!
Penktadienis. Szandion pi r- *daktaras. —

Moskite irklus! 
per-

kinio žmogaus. Pirmo laipsnio ]0 jHZ į0, į{.k| Aliosza profsoju-

1

1 ilt•nįj
I

ro vardu pareiszke virszipipkui 
H1, reikalavima dėlei ligopiu kasos A ... * K ‘ A

Jf'

knd tai hutu 
nusijuokė’

Jr džiaugės lyg vidurnakezio. 
Viskas butu nuojn gerai, 

Bet viena, apžiojo nepadoriai.
»Szta i n oi ai mo pi 11 ik o,

jį
iio

•i

frai!”
Maragracia, "nuilsusi, puksz- 

tnodiima. sukrito ant suolo; ji 
visa, kaip drugio kroezimna 
drebėjo.

Jaunas gydytojas stovėjo in 
ja žiūrėdamas su pasibaisėjimu 
ir szlyksztybe iszsimuszusia 
rtnt jo veido. Tacziaus pirmut i 
niam sziurpini nuėjus, .jis atsi- 
kvoszojo mintyse, 
sznokO in senuko, 
kad jis visgi

4 daiktas, kad laukinis

ir apdraudimo darbo pajėgu 
laįke ju nustojimo.

vom. Aliosią szita pąvadino
“L_,Z7 ' ~ ‘ "

17 H t Ii1

limas
žmogus turėtu prie savos užra-Į

neabejotinai
Icnygele 

asmeniui.,
^n7”i,-?li li°s- Maisto — tik iki rytojaps.

Gavo ątsnjcyina — sustreika-
Ir garsei tuo sgklyko. 
yięnn guma prarijo,Viena guma prarijo 

Ir konia dantys nęnurijo, 
Butu nabage užspringus,

j1 szn knygele. Juk 
makaule ir 
priklauso 
Na, pasižiūrėkime...

dftrbdayw/’konfliktu su
Ssfesztądjenis. Streikas eijm 

normaliai. Iki kniszto 68 niy-
užraszu 
vienammis Dievo tvarinius, taip

sos! “j-Knifl iszbąndyt, ar geras 
parakas,’Mąidavo jis sąkb. Jis 
ezionąi perėjo ir pęr Fąiąiin, ir 

j nužudo visus, kurio neseko pas 
kąi ji. Asz tądą jau bąvail ko 
lota, melu isMokojusi įr jau tu 
rojau szituos du sunąs, kurio 
dabar Amerikoje. Tą i mane

.vom noiąli tDozzettos, kur ma
— lai ilsis jo siela 

nupmoji

czĮonąi perėjo ir per Fąiąi’11

Butu nabage užspringus
....... ' a

Ir t no,jaus dingus.
szvta rusiszkai. Pasiklausyki!!

* * ♦'Šzokis.tuo spėtojo, 
Visi aplink ja apstojo,

Jei virszininkas atsisakys mai- 
irklns. 

“Jprąn-

Ko dar
• •• 

isz-

užnrszu knygele pri- ’“Szi 
klauso 
Vladimirui Drikimii.

Sekmadienis. Baisu, baisu, 
dar karta baisu. Musu 
“ Amfitrite
Iszsigolbejo tik virszininkas ir 
mes szoszieso... Plaukiam valty,' 
kur — nežinia! Gerai, kad vir
szininkas suspėjo paimti kom
pasu ir žemlupi... Sako, kad iki 
kranto yra 80 myliu ir jei ener
gingai irsimos, tai per szoszias 
Lionas dnsiirsime kranto. Dar
ban, draugai!

Pirmadienis, 
žiūrėjom muistą.

tinti snlaužvsim
Aliosza. taip pasakė: 
kin gamybos gadinimas.

Pasirodė akulos.
szitai bjaulybei ežia reikia?

Sekmadienis. Maistas
(baigta. Gi darbo žmogui misŲ

ir yol pra 
sakydamas;

jis visgi nematąs, ka 
bendro turi szi baisi pasaka sn 
jos szituo kilu sūnum.

• ‘^Palauk, 
vusi kvapo.
sukilo, kuris mano apgynė, va
dinosi Markus Tnipia.”

“0!” snszuko gydytojas,
»>

“Profsogrob*o
• 9 1 • a

;inariniPradėjo kvarksėti kaip var

Mikas instumo dantis in gerkle. 
Tuo morgica. pasitaiso, 

Szlebęs sutaiso,
Isz namo isžnesze, 
Namon nunpsze.

Tolinus kita mergina, 
Suvėlė savo pu+k+t-Ji'rica, 

Gupm drapanas aptepliojo, 
Puikins ūselius aprnozojo. 

Pąbąr niokiis ne nori szokti, 
Ne su tokioms daug užsiduoti 
JCurios nuolat guma kramto, 

Jog matant roike vemti nuo to 
# t

i

Vienas smarkus Antanėlis

I T . I

Asz tildą jau bąvnp ko 
ąu iszjoKejusi ir jąu tu 

rejąti szituos dą sutpis, Uline 

paezios .krąujftsl Mes tada bu-

kili ji.

i,

laiko tani alkvoti. Ąną kur. 
b i prie vežirpo su 

mulais. Asz turiu dirbt... ir jusi 
mątot, kąd asz visas snsiniai-; 
szes\ Tegul ji pati tąmistai pa
pasakos.”

Dar labiąu sujudintas ir su 
sielotas gydytojas pasiskubi
no gri^t in kaimą ir galutinai | 
iszsiaiszkint szita t
kuri atrodė taip keistai kad| mj 
net neintįketįna.

Kaip buvo pąlikes,

tose senuko, atga 
uPirmutinis kuris

nuėjo

ir 
laivas 

dugnan.

Hll*

>'i

i

pasakos.

ilo vyrąs, 
rąmybeje! turėjo

v

Dar labiąu sujudintas ir su 
pusi skubi-

ūki. paisai Kolas Kamizzi pro 
mumis irgi prasznioksftto -ir sn 
žveriszĮra pajėga mano vyra • • 4)« * • . ' * -w+w » -s > a « *

4 <

visa b via

• ii ,,r o ' n 11 W 1 'h r

mumis įrgi prasznioksftto -ir 
žvoriszka i
iszvilko eit. Dvi dieni vėliaus. 
/ ’ pagrįžo nei gyvas, nei 
miros. Jau buvo nebe tas žmo
gus. Jis nebegalejo kalbėt, nos

snszuko į 
tokiu Imdn szitas Rokas...

” dabaige Mara-
Bet pamąstykite, gy-

jisai pagrįžo nei gyvas, nei

reikia.
Akulos tiesiog isz proto isZr 

ėjo. Dūksta apie valtį diepa i]f 
nakti — jokio 8 valandų dienoj 

<1 t • * V • J

I

Aliosza kaž kodėl . nutilo, s O 
jura insiaudrino. Isz vakaru 
juodas debesuo slenka tiesiog 
priesz mus. Akulos tiesiog per 
bortą stengiasi porszokti... 
Aliosza vienai net per snuki 
kumsztimi uždrožė.

Sekmadienis, (vąj^aras). Au
dra... Aliosza kaž ko verkia.

Atleiskite, drangai, man 
Del manos vi-

darbo jos nepripažinsta!“Jo sūnūs! 
gracia. “ 
dytojau, ar asz galėjau būti to 
žmogaus po to visko ka asz re
gėjau? Bet jis manos visais bu
dais norėjo. Tris menesius jis 

savim suriszta, 
, nes asz ro- 

l‘o trijų

iri a mes.
Nors pusbn- astengiasiIžiai, liet 5 — d dienom isztoks

taip ir Į jo akys,buvo pilnos to viso, ka 
jis regėjo, ir jis biednas kavoje 

, su pasibjaurėji
mu nuo to visko, 
priverstas daryt.

szi rd i s sustojo plakti, 
toki prie savos 

“Niuo mio,”
“Niuo mlo!
Jis negalėjo 

Juk tu pabėgai nuo 
jie tavo pagaus?

” .lis nieko 
neatsakė. Jis sėdėjo su pa k va i- 
szusiom akim, koki laika žiu
rėjo in kurenanezia. ugni, po 
tam praszneko: “ 
ti!” Ir daugiau nieko

ji paslėpusi 
i 

iszejo. Mes buvom biedpi.

rado senuke Maragragia bose-1
i dint anl tropu savo namelio savo rankas, 

prieky.
Eik szia,

dint ant trepu

jisai ja paszaU- 
ke, ir jo balsas buvo truputi

< 4 ! >
ko jis buvo 
O, tomistą*!

Ąsz jupiią

Rzau. Asz turiu grįžt prie dar- 
>>
“Tik truputi paląuk... 

žinau, kad jai nieko netrūksta 
isz jusn puses,” 
tojas, bandydamas ji sulaikvt. 
4 4 P/x fAiOlrkn! r>i >1 «

asz

kalbėjo gydy
” J| * * m • * «ro teisybei, man sake, net 

knd jus...M ’
per-

t f 
szia, tamista,“Eik szia, tamista,” 

trauke ji Rokas Trupia, mos
telėdamas galva įn vidų. “ 
esam biodni, bet jeigu jus esat 
gydytojas, tai matot ir daugiau 
tokiu nameliu. Asz noriu jums 
parodyt stovinezia lova, visuo
met prirengta tai gerbi senu
kei; ji yra mano motina. Ki
taip a.sz jos negaliu vadint. 
Sztai mano pati. Sztai mano 
vaikai, kurie paliudys, kad asz 
jiems insakian tarnauti tai 
senukei kaip Molinai Szven- 
czionsiai. Kadangi, ponuli, mo- 
tiną yra szvonfa. Ka asz pada
riau szi tai motinai ? ::
mape gėdina priesz visa kaima • • -1 V • • • v • ■ j X ?

teledamas galva įn vidų. Mes

rinn szitai motinai ?
iHlliL ii. 7 1 —. . 11 11

iy leidžia jiems kažin ka mąhy- 
ti apie mane? Tas tiesą, kgd 
ano mano kūdikystes, ponuti, 
asz augau pas mano gimines. 
iHH X1 “   Ju: . .
lixUpojau. Kuomet szitie jos 
nūs iszvažiavo Amerikon, asz 
tiiojaus nubėgau pas ja parsi-

no namnose Karaliene. Ne, 
lipti i Ji vaikszczioja po kainui

Kodėl ji

Bpt asz ja gerbiau ir jai gero

nūs iszvažiavo Amerikon
mi-

szitirksztokas.
Jis ojo pirmiaus ir pasiekęs 

namus, insiyede ja sąvo rasz- 
tinen, parode jai ątsisosti ir 
asztriai in ja žinredamas, pra
dėjo: “Klausykis, sene. Asz 
kalbėjausi su tavo snnum ka 
gyvena ties “Kolumnos Na
mu. ’f Kodėl gr tu man nesakei, 
kad tu turi, ezipąai dar vjena 
aunu?” ’ '

Maragraeia pažvėlge in ji
1- . - • '.y 7-r,'-į-r*; z

paskui beveik , persigapdo; ji

mano 
kuomet asz ji 
pamneziau: 
ji prasznekinan. 
ka tu padarei?” 
kalbėt. “< 
ju ? O jeigu 
Jie užmusz tave!

asz

gyvena

UI .p, 
pinniaus kluikmn žvilgsniu,

perbraukė per savo kakta ir
žilus plaukus drabaneziomis 
rankomis ir tarė: “0, pone! 
Mane szaltas prakaitas iszpįjs, 
jeigu jus man kalbėsit apie ta 
su nu... Neminėki t man jo, asz 
meldžiu tamistos!”

“Boto kodėl?” paklauso gy
dytojus. “Ku jis tau padare? 
Asz noriu žinot, papasakok 
man.” -

Jis man nieko nepadaro, 
senuke 
11

ir tarė:

4 4

pasiskube atsakyt.
Szita asz sakau su pilna sa- 

žipo! Užtiesa. Bet asz... Alattii
kaip ąsz drebu, ponuti, bekal
bant apie ji! Asz negaliu.r. Ka- 
dąngi jis, ponuli, no mano sū
nūs!”

Jaunas gydytojas, netokdę- 
mas kantrybes, ]

Ką tas.rbjszkin, no tavo su- 

isztikro pakvaiszu.s?

kantrybes, prispyrė ją
<4

nūs? Ka tu ežia kalbi? Ar tą 
žiopla ar

Qeriau mir- 
nesa

ke. Asz laikiau 
tris dienąs. Ketvirta diena jis 
iszejo. Mes buvom biedąi. Jis 
turėjo dirbt. Atėjo naktis. Jis 
nebegrįžo. Asz laiškiau ir lau
kiau. Ak, Dievo! Bet asz ta jau 
Žinojau. Vis dar 
“Kas gal žinot; rasit jie dar 
noužmusze jo. Gali but jie vol 
ji pagavo!” Po szosziu dienu 
asz dagirdau, kad Kolas Ka- 
muzzi su savo szaika atsigrūdo 
Monteulsa apygarden, 
priklausė vienuoliąjns Liguo- 
rini, ir kad vienuoliai pabėgo. 
Asz kaip kvaila, nusidanginau 
tonai. New Pozzetto in tenai 
buvo daugiau negu szoszios 
mylios kelio. Tai buvo, ponuti,

svajojau:

mane laike su i 
užkimszta gerkle, 
kiau. Asz kandau ji. 
menesiu ji pagavo ir uždarę 
kąlejiman, kiir jisai potam ir 
numirė. O, ponuli! Asz prisie
kiu, kąd buczian daxhisi sau 
vidurius isžpleszt, kad tik szi- 
tas vaikas pasaulin neužgiin- 
tu! Asz jaueziau, kad asz nega
lėsiu in ji ant mano ranku ir 
pažvelgt. Asz tik ka uenumu 
riau jam gimstant. Mano moti
na, Dieve duok jai dangų, man 
pagelbėjo, ir ji pagalinus rritin 
jo ne neparodė. Ji tuojaus ji 
ntmesze pas jo tėvo gimines, 
kurie ji ir uŽauklojo. Dabar, 
gydytojau, 
sakyti, kad jis 
nūs?”

Jaunas gydytojas per keletą 
minuczhi pats mintyse susi- 
maiszes ir nežinojo, ka atsn-

Bet kuo

kur jisai potam ir

ar gi asz negaliu 
nėra mano su-

J

v

kuri

jr nežinojo, ka atsa- 
, : “liet k no

tad yra kaltas jis, tas tavo sū
nūs?”

“Niekuo!” skubinai atkirto 
sena motoriszko. “O kada gi 
asz sakiau bent viena žodi 
priesz ji ? Niekuomet, gydyto
jau... Bet ka. asz galiu daryt,

kyt. Paggliaus tarė:

jau... Bot ka. nsz galiu daryt, 
jeigu asz jo neapkėneziu ir ne
noriu no isz tolo matyt? Jis yra

Mažas nebagelis, 
važiavo strvt 

kariu,
Hu dideliu mmidrumur
Kada kunduktoris a tėjo, 
Fers plyš! sukleksėjo.

A.n tane 1 i s n u dž i u go.
Suvfls nepabūgo.

jMano knd

In Szamokus

ji kunduktoris 
pasveikins, 

Ir. už dyka pavėžins,
*

Antanelis pasveikino, grąžei 
In ranku pabueziavo garsei.
Kunduktoris paraudonavo ii 

užsisarmatino,
“Gud boj Džan!
Pasažieriai už pilvu laikosi, 
Garsei isz grinoroljo juokėsi.

? > pavadino,

V'ažiuojent isz Kulpmonto tas 
buvo,

Kur taip atsibuvo, 
Ant juoku nuo visu pasitiko, 

Ant kito kampo isz .karuko 
iszlipo.

atvažiavo 
■ v ’* 

Teip prasimine inteligintai, 
Atlantic City apsistojo,

.-

• *

Isz Piladelpijos 
keli sportai

Ir tenajs panakvdjo.
Ant ^tojaus kelios merginos 

ir pribuvo.

t 9

Vriamos diena ir nakt'i.
Antradienis. Y rėmės, yremes 

urnai atsistoja Aliosza 
■rsąlip: ....... *

tlaikin Aliosza kaz ko verkia.
* -* >

— 0 Ka, draugai, juk sunku 
vra. darbąs irtis ?!yra darbas irtis?!

— Labai sunkus - 
kom.

— Taigi, draugai, szis dar
bas, kaip ir visi kiti darbai tur 

organizuotas! Dėlto asz 
Kiulftu inkurti profesine 
'ninku snjunga gynimui musu 
prolot ariu iu i r k 1 i n i n k' u 
su!
. Virszininkni

visi alsu

but
irk i-

intore-

suma n f-SZIS 
mas nelabai patiko.

— Ka jąs manot ? 
ežia sąjungos ? Irkųnes ir 
ląs! Dasiirsime kranto, tuomet 
darykit, ką norit.

• — Ne! — sako Aliosza Gai
kin — tu meluoji! Tuomet bus 
vėlu. Draugąi, rinkime 
ninka! f

Didele galva kalba — reik 
klausyti. Mėtėm irklus ir

Kokios
ga-

pirmi-

klausytu Alėtom ivklu§ ir pra- 
dejom rinkti. Suprantamas da

prakeiktajam... 
siems teks žūti..

Audra tuo tarpu vos valties 
neperverto!

Akulos dar didesniu inirtjmu 
siaiicziu aplink...

— Draugai! Kas per liki-
mas...

• • •

Po paskutinio žodžio tęsęsi 
ilgas paiszelio pabraukimas,
tarsi kas nors butu sukliudė? 
prof sojų ro sekretoriui baigti

J

'i

I

II"

Ik

tokia vėjuota diena, kokios asz 
savo gyvenime nemaeziau. Ro
dosi, kad visu nužudytuju sie
los susirinko kerSztni 
Imnkt. Vejas mane prarlejo 
lįeszt. Asz bogau.. Netrukau no 
valandos pasiekti vienuolyną,

mane
atsi-

lįeszt. Asz began.. Netrukau

lygiai kaip jo tėvas, ponuli.
A a te . ' A ' ‘ -a I *m

asz sudrebu ji papuu»zius
* ' ‘ 1 -te -' A > '' '

1

iszmusza! Tai ne asz, bet mano 
f t ll J

0 reikė žinot jog szpltiK buvo, 
pradėjo szposus daryti,

sakini.
Toliau seko tuszti lapeliai.

— Kokia keista istorij’a — 
prabilo daktaras, mesdamas 
makaule per bortą —• O visu 
baisiausia tas, kad ne vienas 
noiszlosze!

Afieieris atkirto:
— Kaip tai ne vienas? O 

akulos. Verte Sesute.
' t 
f.

lt #

makaule per bortą —• O visu 
tas,

si

lykas, kad Aliosza 
iszrinkom.

— Tokiu bodu 
nudžiugęs Aliosza — karta ma
ne iszrinkote, tai reikalauju 
asztuoniu valandų dienos dar
bo ir be jokiu spaudimu!

O virszininkas (pet juokas 
ima įn ji neŽjurant) vos-vos ne-

• iw • u #:i " I

(laikina ir
i

tai

— prabilo

:.rif

. 'I
j

Ii
I

ni!
i
M1" mniF

r*> .

T"" e <r n h 4 ' # . ..... W*

r
'i ,,|J
Ji!'”

pradėjo sy.posus daryti
Vienas .kita vaikyti,

»evj ,pi,

Tsz toip vadinamu “polan.dė

S

Iszvaizda, sudėtis net jo bal
sas... i
ir mane visa szaltas prakaitas 

pats kraujas sukelia maiszfa. 
Ka. asz galiu dpryt?”

Ji tnipuli palnukejo,
1

szojlu. Tuomet vėl pyisimind iy
« a " <■ -a . a l . ' “i

Anglijai juokėsi isz j u
Ar - i ' 1 • i • z t 1

rin. ” 
ly daugiau tonais baikit buvo, 
Kada dauginus sportu prįbnvo, 

' Bet ant sziadien bus gana, 
ĘĮa turįu vąžiiioti in Mipziganą.

k * c “
1

verkia: •' ‘II J (1 i»
— Ar isz proto iszojot! Kur 

jus — sako matėt, kad žmones
> __ _ _______ u_____________________

4

vos nogrimzdanti dugnan rei
kalautu asztuoniu valandų die-

I I* a' . U 1 - t b

Bet ąnFsziadibn bus gana
J' i... U] 

su dolpo
I

knipįpjejo, kad tik emi grant jt

nenąemes jos įaiszko įp 
i tikruosius snnuš, jos nly- 

irji yo(

szliioseziusi savo akis f nos darbo?! Jau asz pats nuo- 
sayiorp rankom irkluosiu 1b 

. Apsinmsty-

Ba ten bu Ii vieta, 
Kur juokina svietą, Geriausi 

Cigaretei
Argi ne tu pati ji pagimdei ? ’ ’ 

Taip sziurjcszcztai užpulta 
sena moteriszke nuleido žc-

-,4 • « — • < . 't-" ■ r f -

“Taip, ponuli, gali but ąsz esu 
‘r'žiflpJn. Bet fcyiūlii.hii ne. 
Twzu»iw tūlu dftlykii, ponuti. 
i“9 ..........
bc»ąt

Ta ip az i u rk szczi a i
I

miąii pąraMdiiąias akis ir tąro:
, *' *' .„J

žiopla. Bet kvoilo. liii ne.

vesti pas save, kąd ji Imtu ma- .  -J. r X. " Ir* . II _ . " '" '■ 1

' p°-
rintit Ji vaikszczioją

savo priesz visus paniekinta ir

jau, asz prisiekiu, knd jeigu
bent sriegs jo» rantu sugryž ų»Lv,„.., .. ................... ,4, ...
Fflrnia, tai nsz ji užmusziu už czuiti! Asz maeziau tokiu d(i-

nlgetaudama, persishgydnnm 
aavjo ptąesz visus paniekintą ir 
maijo Barmfltydnjma. Gydyto-1

i 
bent vieipis jos sūnūs sugry ž

it žinoti, nes dar te- 
iiiokas. Asz jau turiu 

keniojąu, ir »bz daug ko ina-

žinoti, nes dąr te-

bąli^s plaukli^ ir ąsz tąip ilg

Htovinti tarp dvieju topoliu. 
Aplinkui dideli kiemą stovėjo 
rijąros muro dienos. Įn kiemą 
gą|ejau iueit pdr szono siauras 
dura i t es. Asz pasiėmiau ak 
TOui, kad galima l)iitu garsiau 
pądnzginti. Asz duzginau ir 
duąginau. 'Bet jie neiitidarcf. 
Bįąt asz duzginau taip smagiai,

Aplinkui dideli kiemą stovėjo 
sporos muro dienos. J..

pasiėmiau ak

burohs neiszvažiuotu isz Far
i L ■ . < I

duraitos.

--- ---
kad ant galo jie ntglare. Vai!f
Ka asz paregėjau ? ’ .*

szita geda ir iszitas kurtybes, lyl<», koj?*11 jus, ponuti,
1_____1 •______ _ ' O
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nę in-
sivujsjdint ncRiilit.

Gerai, tai ka gi tu esi ma- _ , „ "! *•

pia pradėjo drebėti; jo veidas dytoiM ifl ragindamas.
H T»/xrl,.w rlnJIriinc I JuoUuS 

atsiduso senpole, |

kurias ašz del ju koptejjĮiu per
sžita keturioli ka met u. ' mHHĮHHHHHHHHHH

Ta kalbėdamas, Rokas Tru-. ežius? Pasakyk <ban!M tafo gy-

pwmkreipe, ii- sy rankove ji-
sai nuaisiiooste isz burnos pu- dąiktuą!

Juodus daiktus!
k I Ji < „ * fr • • t- i- A ’ *H

Cz i a A (ą ragracia. ąįsį stojo 
isz pasibaisėjimo

♦ • I* - - -

.1* 
rąnka insmeigusi pasruvusias

ganios rįestęsą Isz pradžių ji

Ju Fankose... J n rankose...
■■■'1 s ' 1 '* i . ■/».' .i

jos veidas 
persikreipę,

J

isztįcse viena
'■ Jk . ik < miAI

r 
pirsztai Isz nup-

T 1V» u.
. * 7 1

pęjeko žado... Potam:
4 t Tu HnttLoriA 1 Vi

akis in toli, f i • u ’

t

JI • % .

,lua>

anuos ’tikruosius snnuš, jos 
limiatisius sūnelius, ir ji yel 
pasidrąsinsi taro in gydytoją j
knris dar buvo giliai hžsimjį^ 
tos: ;

“Kad# tamsta, 
padarytum tu mylista, kaip 
dėjot e.”

Ir kuomet gydytojas, vw 
Vte-'n szali.atkilo prie iyi- 
B/,pĮpo.įo stĄltyftp. W.pasako jm. 

"" .......
pr
V ' r

ponuti, ngųt! 
cit n If&ilrl

moįęp iri Midi nt8jRę(lo prie rp 

kad jis jau prisirengęs, ji
Jjęi priėjo prie staliuko ir 
.vol syki prądpjo diktiiptj:vol syjei prąęlpjp (JįktiĮod: 

“Mieli sūneliai!”
*T

|J Iff“

.U.1

f'

v*- Mw ^0^0111)0001, 
Kvaili snortsnionai.Kvaili sportsriiona

X

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS,

Gal turite <ln isz“ tintu vos 
Išaugu paminklu savo sena 
maldaknyge ant kurios moki- 
įjotos poteriu/ p kuri yra snply- 
szus ir be yirszu.
į ¥ 
sjcura ir bus gęyęąno, )|o kaip 
įjuvo nauja. Apdarome toipgi 
.yjsokeS istorines knygas, na
tą, menesinitis laikrasz^įiils ir 
tį. ITisinnskite knygas in rc- 
ęĮakcijo “Saules.0 o darbas

maldaknyge ant kurios moki-

Prisiunslpt
pas mus, o 'bus apdaryta in

buvo nauja. Apdaromo toipgi

bliu pHaąrytns puikĮįi ir 'go-. 
' . ' (t.f.

•' ’r

(t.f.

valandų in pa ra
ki t, kh. darot!

~ Mnsteme — tarė 
Gaikin... — Ir karta 
P|isirpj.|zke pukszta sąmone,

Alosza 
pas mus

, tai 
jokiu isz jušu puses kąįbu uo
gai but. Tiesą, draugai?! Bal
suokit stojimu...

Sustojom balsuoti ir vos-vos. 
valties nepen’ęrtem. ĄJ.ąąe ežią 
pat iszrinko sekretorium. To
kios garbes ho nesitikojąu.

Trecziadienis. Nutarėm irtis 
taip: keturias valandas iki 
pieta ir keturias — popieti^ 

| pietus buvo* n,o kaž- 
grasinimn

virszininkas’

k«ki ai Aliosza

T»>

Streiįępotji iszreikalavo priedo
Musu buriiijinis
’ J Ii ’ |v * if

ROYAL MAIL
“FATOflUMU KKUAŠ* 

IX Fl H0FA
Vienos, klesos kajiitomis garsus “O

ir rlnswli

smagu kclirt in Hamburgu. Ijiiva-

I 
J 

laivai “Oriui*’*‘ ir “Ortluno” duoda

Trecztamkorte antra klcsa $130.
klesos 1103.50.

Pavasary pradčs plaukti laivai 
“Orca” ir

BQVAL, X-M.L STE4M

■ n Ii įPyt n
. A . . - ■' . ■. « 1

A 

ftlbl

Ohio”

,T COMpANT, 
i So», taę«• \l»l«
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SAULE

I

t

Metama aatr*. procentą ant auditu 
>i*t«<. Froceut* prldrdam prie Jua 
* baltu i Sausio Ir 1 IJepos, nepal- 
MBt ar atxaxat parodyt knygute 
ar a*. Met aortų kad ir jua turė
tumėt raikai* su sausu banka, ne
paisant ar malas ar didelis.

Bankai adam nuo 9 ryte iki S 
pepiat Subatomla t ryte iki 11 Tai.

CAPITAL STOCK 3126,600.06 
tarpia* ir Profit* >584,344.40

t

!

H. DALI.. Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kaperius.

v

Ant. J. Sakalauskas
LTETUTISZKAS GHARORIC8 

TR BALSAMUOTOJAS

(

11

ssr
Laidoja hunu* Numirėliu pagal Nau* 

jausta mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lam*

Parduodu visokius paminklus, didel
iu* Ir mažių* už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirksit* POMNINKA tai kreip
kite* p** mane, nes ass gailu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

8A1 E. Pine NU Mabaaoy City. Pa.

i 4 4

Žinios Vietines Isz Shenandoah, Pa. MOTINOS MEILE.

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Agent

Apdraudžiu (Inazurlnlu) Namus, 
Taroms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

i

315 W. Mahanoy Avė. Mahanoy rily*

W. TRA8KAUSKA8 
rnurTTININ LIETUVISZKAS 

B1ABOBIUS MAHANOT CITY, PA.

Laidoj* Kūnas Numirusiu- Pasamdo 
Automobilius del Laidotuvių Krik- 
eztlnlu. Veaeltju, Pasivažinėjimo 

Ir L L 
6W W. (Vaire SU Mahanoy City. Pa.

LlrtivUskAB (Jraborii*

K. RĖKLAITIS
Ixddoja Numirėlius pagal 

naujau*  t b mada Ir mokslą. 
Turi pagalbininke moters.

Prieinamos prekes.

Numirėliui

616 West Sprsce Street 
M AB ANOT C1TT, FA.

Bei) Telepbonas No. 149

’I

C H i S . ». PIRM LEY
Real Estate Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas. 

ne* galime jumis tame pataruautl. 
Kaodavojame namus, koletavojame 

randas ir teip tollaua.
til* W. Centre SU Mahaaoy City, Pa.

Notary Public

Tvlrcaiaaala IJetavlaika
B A M K A

DI4«la kaucija audėt* Valsti
joj Banko Departamento.
Belu po priežiūra Valatljoa, 
taip kad pinigai sudėti mano . 
Bankoja negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
muL Siunčiu pinigus in ▼!- 
BM dalia svieto, pagal dienos 
kuras Parduodu Laivakor
te* kompanijų nustatytame 

kainoms. Pampinu Paaipor- 
tua keUaujantletna tn Lietuva 
▼teka* daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raezyklte apie 
kainas o gausite teisinga 
ataaklma. Adreeavoktto:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avsw 

KABINOT CITY, • n.

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Bumai* daktaras kariumeneje.
Gydo visokias* ligas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.

Tuonirlpfkinls ofisas randasi 
KAZUNO APTIEKOJE.

38 H. Jardln St. Shenandoah, Fa.

GERA PROGA PLIKIAMS!
e

Arablszka Mostla yra tikrai paaek- 
tniBKa Ir kas prtaluns keliolika įtem
pti Ir oaro adreea tai aplaikyi toju 
arablaako gyduolių dykai. Raezyklte 
ant ežio adreso Dr. Jmbco. 236 Broad
way, Box 9. Brooklyn, N. T. Panaudo- •4.4 lrM»4. —

— Ajriszei neužilgio ketina 
pad y < 1 y t haži i yez i u, 
nauja klebeni jo, narna del sese
rų ir dydelia parapine mokslai- 
nv ant vietos kur stovi sena 
klebonije. Kardinolas jau davė 
pavelinima ant tojo darbo.
t IT t a rn i n k o ry t a m i re J n ozn- 

kas, deszimts menesiu milemas 
sūnelis Antano Kinkio, 316 \V. 
Pine uliezios. Laidotuves 
buvo ketverge ryla.

— Graiidžiure 
sudo at mete daugeli teismu už 
prohibioije uždedami kasztus 
ant sloitinin.

Readingo kasyklos mies- 
aplinkineje mol

pristatyt

vietos

atsi-

Pottsvilles

te ir 
nyczm ,ie.

Plytininkai, pleisterei ir 
mūrininkai nuo 1 Apriliaus lip
iai k is už savo darbu po $1.25 
už valanda, dirbdami tiktai 44 
valandas in juinvaite 
loję tik puse dienos.

AKYVI TRUPINĖLIAI.

• Tik 
203 yra 
ežio. 

*4

• )

vienas
szesziii

K(‘S IM-

o Suba-

žmogus isz 
pėdu augsz-

I ta liję turi 4,800.600 cit
riniu medžiu Isz kuriu surenka 
kas metas 1,260.000,000 citri-

I nu.
Daugelis kirmėlių nume

sk ura kelis kartus perta savo 
meta.

Darbininkai dirbanti prie 
ale.jaus niekad neserga ant 
gerkliniu ligų.

POMN1KAI
..VMMIMItlIHf 11*1(111 liti II Hl IMMMIII •! I« • 111111 • 11 • 111*

Jeigu užsakykite dabar pom- 
bus pabaigtas ant

Nereikė isz kalno

neserga

ninka tai
pavasario.
nieko mokėti, užmokėsite kada
Ims pastatvtas ant kapinu.

I< T. Everett,
S. 3-rd St. Mahanoy (’ity, Pa.

i

PARSIDUODA NAMAS.

Namas ant puses loto po No. 
767 E. (’outre St. Ant kito 
loto szti'helis. Kreipkitp'-j

I .eahoys 11 a rd ware
26 E. Centre St.

! (m.9)

r- Marijona Berkauskiene, 
gy’venanti ant Heights ejdama 
Coal ulyczia. stargai apsirgo 
Bzirdies liga, mirdama in trum
pa. laika. Velione paliko vyra 
ir viena sUnu.

— Palicije užklupo netikė
tinai ant. skiepo po vienam isz 
czion.nit.iniu botęliu, paimdami 
du ženklyvus biznierius ir dvi 
sntersztas balandėlės visai 
nuogas. Isz priežasties ženkly- 
vumo biznierių 
puikei iižsimuilyt 
žmonių.

R. Monkewiez ir F. Anu- 
seviezius kurie dinamitavojo 
narna FJhaj 
ant $50 ir tris metus kalėjimo.

— Ketverge atsibuvo 
les pamaldos

Daug 
aplinkiniu dulybavo.

Seredos vakaru mirė su
gyvent ojas

balandėlės

viskas davėsi
priesz akis

J o likos nubausti

Pnut ieniu. 
visu

gai- 
už a. a. kunigą 

žmonių isz

nas gyventojas Jonas Czer- 
nianckas isz William Penu kur 
dirbo per 35 metus ii* nesenci 
paliovė dirbti isz priežasties 
nesveikatos. Paliko dideliam 
nuliudimui paežiu, du sūnūs ir 
dvi dukteres. Laidotuves atsi
bus Subatoje 
Lietuviszko.je bažuyezio.je.

su pamaldoms

Tamaqua, Pa. — Diena 4 
Kovo kalbėjo czionais p. Že
maitis, kurio kalba labai pati
ko visiems. Svetaine buvo pri-

Viena naszle turėjo sunu ku- 
mažens, 

su n u

Hunus

ri labai mylėjo. Nuo 
dora motina iszauklejo 
grožiai, iszrnokino mylėti Die
vu, dare viską, kad jos 
hutu doras žmogus pasaulyje,

Vienok sūnūs užaugės nebe
klausi' savomotinos, susidrau
gavęs su nedorais draugais lei
do laika vėjais. Jo szirdis kas^ 
diena darosi blogesne, ir visa, 
kas buvo jame gera, rodosi, isz- 
nyko. Motinos, kuri ji taip my
lėjo, kuri tiek del jo vargo, 
netik k a negundo jo, 
bet kariais nesigėdijo 
vargsze senute.

Taip slinko diena po dienos, 
savaite po savaites, taip nedo
ras sūnūs vis brido gilyn ir gi
lyn nedoryben; nekarta jis ap
vogė krautuves, nekarta 
muszo silpnus, bet atėjo diena 
— szt n i jis sėdi tamsiame kale- - 
ji me.

Viena diena, atėjo kalejiman 
semi, suvargus moteriszke. Pa- 
maezius sargu, tarė silpnu, dre
ba nezi u balsu:

“Asz noriu pamatyti 
šimeli.”

Sargas pažines 
tarė:

“ Ka, tu dar nori matyti 
paleistuvi I Tu užmirszai 
jis tave muszdavo ?” .

sz... asz viską žinau,” 
re verkdama senute, asz žinau, 
bei jis mano sūnūs.

“Simus!”

4 t

jis 
neklauso, 

rnuszti

pri

sa vo

fnoteriszke

»» 
tarė sargas,

ta 
kaip

ta-

k i ne-
pildytu klausytojais. Likos isz- |)(>vertnK jįs to Var<lol Jis atėmė

specialiszka. kamisijo n|1() tavosrinkta 
kuri rinks aukas. 
Auk u t a.į i 
$20K35.

Atojnauezia Nedalia, tai 
yra II Kovo lietuviszko.je pa 
rapijoi S.S. Petro ir Povylo 
prasidės 40 valandų pamaldos, 

t likos pakviesta 
v i (4 iniui praba sz

per namus, 
vakaru surinkta •

paskutini s kai t i ka.
ji atsako, “bet jis 

vistit'k mano sūnūs.
“Jis tavo nnisze, paniekino, 

aphudo; toks suims nebevertas 
motinos meiles.

“Taip. 1 * e e

♦ 9

bet

Daug kunigu 
in pagialba 1 
ežiui.

Shamokin, Pa.
Wiszniewskis likos
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IR SZUNIS
Ne (ik žmonis myli klausyti muzikes i 

mišo muzikes ir pritaisė

v ►

i
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-It
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f

> ■ rlrai

f
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njlsijriA

JT;
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t:

MYLI KLAUSYTIS muzikes per radio.
paveikslo matomo. Vaikiukas kh 
matyt isz to yra užganndytas.

Į”’ 
?! 
o; 
t?! 
M

S
O> 

tej Jo;

Pi’f i
I.įV.

ir koncertu per radio, bet ir sztinis, kaip tai ant 
prie austi irzu ui u i klausvkhis

T v*’
f
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“Žinau, bot vistiok jis 
mano sūnus, o asz jo motina.

h' kada sargas pradaro 
ris, motina puolė prie 
apkabino ir prispaudė ji 
savo motiniszkos szirdies.

Dievas myli mus nusidėjėlius
i savo

via
>»

du-
sunaus, I

prie
UŽPECZETYS GRABA FARAONO TUT -AN KH-AMEN.

Nuo kada atrado grabu faraono rut-Ankli-Anum kuris valde kelis tukstanezius me
tu priesz užgimimą (’liristaus, 
peezetys

fukstaiiezei žmonių atlankinejo taja vieta. Dabar vahlže už- 
___ __ _ įgiau neleis tonais.- Baltras 

a reszt a vo
las už nžklnpima ant Rozalijos 
Zarembos, tiksle sužagejimo.

Juozas Czikoskis pacz- 
arl i 
per

valdže'nž prisisavinima paežio 
pinigus.

^llo
pas... tOris linimolije Ranshaw, 

czionais,

Mahanoy Cit y, Pa. I

(V

Store liktis suimtas

labiau negu motina myli 
vaikus. Jis atleis musu nuode 
mes jeigu meA 
užimsi i ne, jeigu 
daugiau nehenusideti.

ga ii esi mes. Ji
prižadėsimo i

grabu lyg tolimesniam tyrinėjimui ir žmonių dau

ANT PARDAVIMO.
Namai po No. 11)21 14. M.ah- 

nnoy St., ir 
Mahanoy (’ity. Kas pirks

lIWuninuiiDiDriiiMni]^
t

MAHANOJ11XZIA1 
APLINKINEI

Szluomi pranosziu Jog mano iHzillr-J 
bysteu vinoklu žolėn proQruatal, žolių, Į 
ivukžolea, puplaiszken įr gerlauHloH į 
pu lango.h

111 :i i it

1020 E. Pine St.
stn- 

I nes 
(t.20

bas galės tuoj insikraustyt 
i loenininkas iszvažiuoja. i

t,

1

ATIDARYMAS 8

§

• <

Naujos Lietuviszkos
Aptiekus

I

Mahanoy City, Pa
__________ 1 s

\ Seredoj 14 Morcziaus 
po No. 302 W. Centre St., 

Szale Daktaro Dunn’o
i
i

i

g
Galesite musu aptiekoje gaut visokiu | 

ptiekoriszku ir patentavotu gyduolių, 
toiletinii daigtu, saldumiuiu, cigaru ir | 
visokiu kitokiu daigtu kurie randasi į 
pirmos klesos aptiekoje. |

Iszpildysim visokius daktiariszkus | 
receptus pagal daktaro pristakyma. | 

Mahanojaus lietuviai dabar turės savo | 
| tautos aptieka kur bus suteikta man- | 

dagus patarnavimas ir užganedinimas | 
ž visame. iį

i

K --------------------- k ✓ . ’•y ,

W. J. Milus, Loenininkas
302 W. Centre St. Mahanoy City

Szale Daktaro Dunn

J om
GERIAU SU DINAMITU SUGRIAUT NE KAIP 

ISZ ARDYT. ' '
Antrų seniausi' bažnyczia Ameriko, kuri likos pastatyta 

likos sugriauta 'dinamitu, idant 
J*aveikslas parodo laika,

T. Kv<‘d(‘ras, 
1021 E. MahpnoySt.

Altdinnoy City, Pa.
puplaiazkes įr gerlauHloH 

liejos (lovinėmis, i 
gauti už. numažinta preke nas: 

Mrs, K. Juszkevi<>xlene, 
1100 H. Pine St. .Malianov Qity, Pa. 

arba tiesiog Ihz manes, 
devlnierlu 00c. : 
už. $3.30. 1 
aplinkines ir duodu gera'pelnu. Czia* 
gulima gauti visokius žotes kokiu tik! 
ant svieto randasi. ! ... _
gailina gauti prisiimdami 10c štampo-Į

knyga Raktaras Nnmiiosp kuri \Torjn| je įj pirkt atsiszailkit pils 
n viunkhiu -/nlnu •> i i

gal Agile j

Preke IrljuUlttiifn. i i vnr i i įju i 
su prisiimt Imu arba ii 11<\V, 

Reikalauju pardavėju visoRj(’į(y;
į kliai,

ANT PARDAVIMO.
Karma 75 akeru Locust val-

4 mniles
17
kiaules,

žolių katalogu! inaszinerijos,

mta. I
apraKzo visokias žoles $1.00.

.M. J. ŽUKĄ IT i S.
451 !Indijon Ave. Rochester, N. Y.•

*

Krumu,

nuo Malianov 
Holstein karves, ar- 

visztos; naujos 
grepsiniu 

260 vaisiniu medžiu.
1600

H. \V. Creasy
M a h a noy (’it y, Pa.

Box 147
t. 21)

Pakirpti plaukai ir pleiskanoj utrii aut- ♦ 1 i ‘ • • ne • « * .•<>ni kombinacija. Ton iiušvuvioy baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiaushis
kiokveno plaukus.

Raffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartiiH panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Pubiikyiutil sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit.
Kaina 65 centai iiptiokoso, arba už. 75 centus prisiunčiama “* - ••w’lV ' A «•

pranyks pleiskanos. Puhiikynjiii sveikos

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

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

Merchants Banking Trust Co.
' . . ’ MAHANOY, CITY, PA.

----------------$----------------

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

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

banku jeszko dauginus prietoliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus, Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera bunka yra jusu geriausis prietelis.
Dekite savo pinigus in

-MERCHANTS BANKING TRUST 00.
—i—

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez. 

LEON ECKERT, Vlco-Proz.
J. H. QARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTOfC

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVŪLA.
1 ' » ‘ "f I f .1,

ir szita

D. F. GUINAN, Sek. Kasljerius

1803 moto, Grimsville, Pa 
ant tosios vietos pastatyt nauja, 
kada boksztas sugriuvo per eksplozije.

ATMETE PASIULINIMA BŪTI AKTORKOMS
PAVEIKSLUOSIĄ.

SzioR patogios merginos kurios laimėjo 
patogiausios merginos valstija Oklahoruoje, nuvažiavo • in 
Los Angolos kur joms pusinio darba prie krutamuju paveiks- 
■»» Lz»4 n^uiiilinimn ir filiffH’in T1M1Y1O.

dovanas kaipo 
nuvažiavo


