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Motina 23 vaiku apsivedė su 
vyru turineziu 17 vaiku.

Buffalo, N. Y. — Mrs. Emma 
(Tossman labai myli vaikus, 
ir tai teip mylėjo, jog turėjo 
net 23 savo. Bet ne buvo jai 
gana. Po 
isztekejo ana diena už Makso 
Zimmerman kuris turi septy
niolika. Dabar augina po viena 
pastogių 28 vakius. Nekurie 
isz josios vaiku yra niiria.

Turtingas rakai i o sūnūs.
Chicago. — Laureatas Crow

ley isz .Joliet, sunns miestisz- 
ko rakaliaus, pastojo turtingu 
žmogum uždirbdamas milijo
nus doleriu užsiimdamas but- 
legerysta — parduodamas 
munszaine.

Bet 
mircziai savo vyro,

28

Turi
Joliet, Pekine ir Elgine ir mo
ka. nuo savo inejgos valdžei 
puse milijono doleriu ant meto.

Skundže tęva už darba.
1 ndependence, Mo. — Edna 

Lieser, 36 metu ir Lena Lie- 
sser, 54 metu, innesze skunda 
prieszais savo tęva Fredrika, 
idant joms užmokėtu 21 tuks 
tanezius doleriu už darba anl 
fanuos. Mat, tėvas padare tes
tamenta palikdamas visa savo 
turtą inoczekai, o dukterims 
nieko.
ant fanuos nuo jaunystes be 
jokio užmokesczi0t o idant ap- 
laikyt sziek tiek teviszko tur
to, apskundė dabar tęva idant 
aisilygihtu*sfl joins 
per tiek metu.

Nukirto sau ausi, nubaidy- 
damas muse.

Bicknell, Ind. — Odell Par 
ker nubaidinejo nuobrodia mu 
šia kuri jam nedavinėjo ramy
bes laike skutimo. Baide jaja 
su ranka kurioje laike britva. 
nukirsdamas sau ausi. Dakta 
ras turėjo prisiut nupjauta Au
si.

25,000 velniu paintukeje 
munszaines.

Erie, Pa. — Priesz suda sto- 
Antanas Borczvkas už ne- 

ant ulv

jisai namus

moczekai,
Du k teres dirbo sunkei

už darba

.l<>
padoru pasielgimą
ežios kada buvo girtas. Sudži 
tuom kart nenubaudė Anta- 

kuris pripažino slidžiai, 
nes isz- 

mnnszainos 
tukstanezei

na, kuris pripažino 
buk nežinojo ka daro, 
gere pain t ūkia 
kurioje radosi 25 
velniu, kurie ji apipainiojo ii 
nedavinėjo jam ramybes. Su- 
dže buvo tosios nuomones, jog 
žmogus, kuris iszgere 25 tuks- 
tanezius velniu ne yra atsakau 
tia už savo pasielgimą.
Motina liepe aresztavoti savo 

dukrelia.
Rochester, N. Y. — Ona Na 

guszewskiute, 18 metu mergai
te, likos aresztavotn už nepa
doru yasielgima ant paliepi-
te, likos aresztavota

• ft a

mo savo motinos. Ana diena 
Onuka likos surasta girta, gu- 

- tinti prie geležinkelio ir nuga
benta in ligonini t i a, kur ap- 
reiszke daktarams, buk kokis 
tai žmogus .pakvietė ja ja in 
automobiliu, davė jai gerti 
munszaines, po tam subjaurino 
ir iszmete lauk. Bet vėliaus 
pasirodė kad tai neteisybe, nes 
Ona gere su dviems vyrais 

visa nakti ir turėjo ap- 
terszta varda.
Inpuole in katila verdaneziu 

tauku.
Burlington, N. Y. — Harvey 

Snyder, 36 metu, inpuole in 
dideli katila. verdaneziu tauku. 
Kiti darbininkai nemato tojo 
baisaus atsitikimo. Kada isz- 
trauke nelaiminga tai skūra nu

per

simove nuo katilu. Jleluimingas
.. m* ZXWW a vtrtn

je igu 
turit ant kurdo szvogerius, tai 
nepaniekinekit virimo savo 
prisiegeles, nes su jumis gali 
atsitikti kaip atsitiko su Leo
nu Dwajeru, kuris jianiekino 
kava kuria iszvire paeziule ant 
pusrycziu. Du szvpgerei paszo- 
ko nuo stalo i
Leona apdaužė, jog turėjo ras- 
tis per dvi sanvaites ligonbu
teje. Laike teismo sudže palie
pi* szvogeriams pasijeszkoti 
kito kurdo ir tuom laik. sutai
kino Dwajerius. Nuo tosios die
nos porele gyvena sutikime.

Pardavė 12 metu mergaitei 
munszaine.

Aleksandras Ja- 
1606. Greenleaf 

isz Evanston, likos aresz
ta volas 
munszaines. 
mergaitei, 
ne inneszi 
solkevjcziu. nes josios vyras, 
kuris yra paprastu girtuokliu, 

mergaite iii saliima 
paruesztu muuszai

Mare

Sesutes susipesze, viena kita 
apszutino verdaneziu van

deniu.
Westfield, Mass.

Kozaikowskiene randasi vieti- 
nioje ligonbuteje nuo apszuti- 
mu kokius aplaike nuo savo 
kaimin.kos sesules 
Lukasz. Sesutes 
prie kitos. La iki* pesztyniu s<>- 

įga-

Isz Lietuvos
W. n. ROCZKOWMCI, Pre*. A Mrr 
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ANGLINIS PAVOJUS.

34 METAS t

Isz Lietuviszku Kaimelio
I
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JTis-

nuo
Agnieszkos 

gyveim viena

ISZ VISU SZAL1U
32 Kiniszki banditai užmuszti.

Hong Kong, Kinai,
deszimts du banditai kurie su
laikė truki ant (’anton'Kow- 
loon geležinkelio praejta san- 
vaitia, likos užmuszti per vais
ku, bet didesne dalis banditu 
pabėgo in kalnus. Banditai bu-

Intendantūros vagiu nubau
dimas.

(h'gužes m. 21 ir

Operatorei ne nori sutikti ant 
anglekasiu pareikalavimu.

Pa.

ir teip nebageli šute atbėgo pas Mare su pa 
užmuszimu. vo apipleszia truki aut 50 tuks- 

lancziu doleriu.

szvogeriams

Chicago. - 
^olkeviczius. 
avė..

Lansford, Pa. — Juozas 
Biinkonis likos surasUis negy
vu badai nuo pervirszinio gėri
mo. Anglekasiai ejdami isz ry
to in darba rado jojo lavonu ar
ti No. 5 kasikiu po medžiu. Pa
liko dydeliam varge moteria ir 
ki*lis vaikus 

Gilberton, Pa. — Darbai ej- 
žmonelei gyvena 

Musu miestelis guli

:ln

Kaunas.
25 d. karo lauko teismas prie 
Kauno Komendantūros nagri
nėjo iszvogusiu isz Lydavenu 
intendantūros Ijiuko sandelio 4 
vagonus urgiu to sandelio tar
nautoju byla. 25 d. Gegužes m. 
apie 8 vai. vakaro buvo paskelh 
tas teismo nuosprendis: San
delio

r>

At laid ic ('ity, N. J. 
torei ne nori pripažyt į angle- 
kafsiu uniji* ir duoda liktai 
penkta procentą, pakėlimo mo- 
kesties vietoje dvideszimts.

Priek tam anglekasei geidze 
idant 

czek oi 
t n menesi n ia 
nariams

iimje

ii
i

liu, kerszindama
Po kokiam laikui Mare iszcjo 
lauk ir vos /.enge isz st ūbos, 
kad sztai Agnieszka isz lango 
paleido Vied ra verdanezio van
denio ant pecziu Mariutės. Ag
nieszka. randasi kalėjimo, o 
Mare vaitoję ligonbuteje.
Sudege Kun. Januszo namai 

Akrone.
Akron, Ohio. — BiržeJio 

d., 3 ' . ' ' ‘
sudege Lietuviu klebonija, prie 
Szv. Petro
East A ven m*. Klebonauja 
Kun. Mykolas Cpbelis. 
klebonu Imvo žinomas 

redaktorius Kun. A. Janu- 
ir tas laikraszcziai raszo, 

Kun. Janusziii.
Sakoma kad klebonija buvo 

padegta. Nuostoliu kokius pa
kele Kun. Cybelis, jo gaspadine 
ir viesznia siekia $2,000.

Gaisre smarkiai susižeidė 
Elena M ikluszaite, Marijona 
Masinauskaite isz Daytono, ir 

Bernatavicziene. pats Kun. Cybelis, apdegęs sau 
rankas ir veidą.

Akrone Kun.
tis imamus Ir visi tris namai be- 

paskutiniojo pusmeczio

Alus iszgydjO džiova.
London. — Pagal pripažink 

geriausia Angliszku (lakta 
alus yra geriause gy- 

ant ižgydimo bitvusii; 
serga

teisino
virszininkas kapitonas 

Balkauskas, katalikas nusmeik 
metams tvirtoves kalėji

mo, stoties virszininkas Kviet- 
kauskas, katalikas iki 
galvos siinkinju dalini

I as • > 
•)
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už pardavima kvortos 
dvilekos metu 

Helena Wiktorskie-
• skunda prioszais Ja

nes

26
> vai. ryt<“, Akono visjszkai

bažnyczios, 151: 
ežia 

Pirma 
Vana-i 6

J y

)

ma 
ru, tai 
dnole 
švietimu kareiviu kurie
džiova. Tiejei, kurie aplaiky 
davo alų, pradėjo tukti ir džio 

buvo sveikesm 
kuriuos dakta

va praejtiuejo
ne kaip tiejci,

gyduolėms. Viemu 
kuris paliovė gert’’ 

pradėjo

gyvus 
kaleji- 

man, sandelio rasztvedys Ska- 
marauskas svetimSzalis ir 
mokas lietuviu > kalbos iki
vos galvos sunkiųjų darbu ke- 

raszlininkas Ber/.in-

He
li-v-

nusiuntė 
idant jam 
nes, norints žinojo, jog jam bu 
vo uždrausta parduot geryma 
Wiktorskiui. Sudas nubaudė ji 
ant 500 doleriu.
Nužudė savo prieszininke kuri 

paveržė meile josios vyro.
- Devvni menesiai

V
Chicago, 

adgal Mare 
38 metu, 
k u, kerszi no 
Audraszkicnof^^O^iietu už pa
veržima nuo josios vyro.

motina kęturiu vai-
užmuszimu Onos

go 
szas,

smarkiai
M ikluszaite.

Januszas turi

Ana gyje 
diena atsistojus ant kampo uli buvo padegti. Sakoma kad kaž 
ežios ne toli namo, lauke 
savo Įirieszes, szaudama in jaju 
isz revolv<*rio jwidedama 
vietos. Bernatavicziene

ant patikas rūpinasi sudeginti ir 
Kunigą Janusza....

l’gni pajuto Masinauskaiteant
laiky isz Daytono; ji svecziavosi pas 

dama rankoje revolveri užklu- Kun. Cybelio gaspadine 
po ant Andraskienes kada toj' luszaite. Liepsna jau buvo taip 
lipo in strytkari važiuoti in dai 
ha, szaudama in jaja’dii kartus.

su tro augszto. t’gniagesiai
idant jam ko gana greitai po to kai paste-

Bernataviczienes 19 metu 
nūs melde motinos 
duotu revolveri nuszauti 
draskienia.
' Bernatavicziene hadai buvo 

vyrui: kada tave 
pasekmingiay- 

gyvasti 
o v-

An

sakius savo 
gyvenimas bus 
sės, tada asz atimsiu 
moterei kuri tau pasaldino 
vasti o man atėmė rainybia ir 
padare mane nelaiminga”.

Bernataviczius - yra organi
zatorium geležinkeliii darbinin
ku ir yra persiskyrias su mote
rių per susidraugavimą su An 
draskienia ir nekarta kerszino 

paezei nužudinimu, jeigu 
prieszais drauga-'

vima su Andraskienia.
Bernavicziene likos 

vota drauge su savo sūnum.
8 likos užmuszti 40 sužeisti 

eksplozijoi.
Alton, III. — Asztuoni dar- 

likos užmuszti o in 
sužeisti isz

keli mirs, eksplozijoi 
kilo dirbtuvėje patronu 

East 
nelaimes

savo 
prieszintusi

areszta-

Mik

prasiplatinus kad prisiėjo 
denis szokti per įauga nuo an

ai v v-

vi-

beta buvo ugnis, bet nieko ne
galėjo iszgelbeti — sudege net 
baltiniai ant lovų. Kun. Cybe
lis tik sziaip taip iszgelbejo ke
letą knygų. Tuoj po gaisro pa- 
rapios komitetas turėjo savo 
susirinkimą.

Indėj o pirszta in sriuba, 
likos nužudytas.

Detroit, Mich. — Kada \\ a- 
dlus Teminskas valgė sriuba, 
jojo draugas' Petras Potiszius 
ant juoko inkiszo savo pirszta 
iii torielka ir isz to smagei nu 
sijuoke, sakydamas, jog
bu labai gardi. Vaši liūs isz to 
teip insiuto, jog kada Petras 
nuėjo gult, pagriebi* kirvi, nu-, 
diego ant virszaus ir nužudė sa
vo dranga. Vasilius už tai li
kos nubaustas ant asztuoniu 
metu kalėjimo.
Perkūnas uzmusze karve bet 

vaiko nedalipstejo.
Glasgow, K y. — Arimas, su

ims farmerio Vaughan, turėjo 
stebėtina atsitikima kurio ne- 
užmirsz pakol gyvu bus. 
nas melže karve
sztai užėjo lietus su perkūnija. 
Perkūnas trenkė in karve už- 
muszdainas jaja ant 
szeszes kiaules, liet vaiko neda
lipstejo tiktai sudegino viena 
czeveryka. Tvartas užsidegė, 
bet darbininkai tuo užgesino.

sTill-

ra i gydė 
kareivis

pdu, i 
laika ketin iu dienu neteko dvi- 
leka svaru.

Ir prohibicijos 
vydi tiems, 
padėjo savo gyvastes už juos 
stiklą gero alaus.

paliovi 
vela

B 
sirgti ir ii.

kurie
szpielei už

kariavo ii

Bandė nusižudyti visokeis bu
dais bet negalėjo.

Beri imis, Vdk iet ije. Saliu- 
ninkui Henrikiui Barz, nubodo 

nutari* sau pasi- 
gala, bet mirtis jojo da 

gy-

kirviu.
Net u rodamas

gyvenimas ir 
darvt i ♦
nenorėjo, todėl ir pasiliko 
vas. Henrikis pirmiause bandė 
nukirsti sau g:\lva su 
bet nepasiseko.
pasekmes su kivriu, bandė per- 
pjaut ranku gyslas
bet ir tame neturėjo pasekmes. 
Nuėjus ant. tilto, szoko iii upia, 
bet palicije ji ir isz tonais isz- 
trauke. Nusiminęs nuėjo namo, 
užlipo ant medžio, pririszo vir- 
via ant kaklo ir szoko žemvn. 
bet szaka buvo supuvus ir nu
lūžo. A t ėjas namo rado plecz- 
kutia truciznos kuria visa ižge- 
re. bet trucizna buvo per sena, 
net įli edama užtekt inai 
mo.

Negalėdamas pasidaryti sau 
mirti nutarė laukti pakol neat
siras geresne, proga nusižudini- 
mo.

Baržas yra tosios nuomones, 
jog ji Francuzal vaiko po įdi
ržęs su automobiliniu norėdami 
ji nuszauti.

su peiliu

drutu-

Pakars motere po pagimdimui
4 1 -- JI 1 2 _

lejiman, 
skis staeziatikiai ir buvęs psa- 
lomszczi.kas 13 metu sunkiųjų 
darbu kalėjimam Ržeekis 
timszalis ir buvęs popas 10 me
lu smukiųjų darbu kalepiman. 

galutinas, 
nei

SVP-

Teismo sprendimas 
Nuteistieji nei apeliacijos 
kasacijos nebegali duoti.

Szia byla iszkele Raseinių ap 
d<rities viszininkras Grigisz- 
kis. Prie jos vedimo prisidėjo 
mokesniu inspektorius Elsber- 
gas, milicijos vadas 
ežius, nuovados 
Chomanskis ir
Zaica, Milicijai baigus tardy
mu, byla kart sn aresztuotais 

asmenimis buvo perduota 
Sziauliu ruožo ir stoties k omen
da ntui Vyr. 
vi u i ir jisai 
tardymu byla atidavė karo lau
ko teismui. — (“L. Žiu.”)
Motere papilde savžudinsta.
Augsztadvaris. — Traku ap. 

Augsztadvario milicijos nuova
dos virszininko padėjėjo žmo
na Marija
amžiaus buvo labai 
moteriszke. Birželio 1 d. 
met vyras buvo iszejes 
ji iszvare isz 
vaikus ir 
t

Szut kevi- 
virszininkas 
milicininkas

•* 
)

Leitenantui Pur- 
galiitinai baigės

kompanijos
tai yra, imtrankiiK'- 

ir bausmes sa- 
prigulintiems in imi

je ant ko operatoriai \ įsai 
nori sutikt.

Anglekasiai ilginus ne lauks
1 Septemberio idant 

operatoriai susitaikintu sn jeis,| ; 
nes ne mano ilginus dirbti 
kaip lyg

Yra sakoma, 
kai kanecz spirsis pripažinimo 
unijos, o 
ir ant to 
kompanijos 
jos tai 
mus atmes, nes neturės tada sn 
kuom 
kovos.

kaip lyg

mano ilginus 
.”>1 7\ ligūsto.

buk darbinin-

jrign ta iszlaimes tai
paliaus,

nepripažy 111
ir kitus

nes jeigu 
1111 i - 

pa reikalą vi-

vesti (larbiiiinkiszkos

kusio užpuolimo Salocziu vals- 
cziuj, kuriame rado gala Raka- 

kompanija' ’szius, “Žalioji 
iszyro. Sale palx*go Latvijon. 
Kiznis, bandės pereiti >iena in 

pasienio 
sulaik v t as

I xit vija, musu aki los 
sargybos kareiviu 
ir pristatytas utatinkumoii val
džios instaigon. Kondrotas il
gesni laika slėpėsi Dauždgiriu 
kaimo,Pabiržės valscziaus, apy 
Ii ik oje,
pasJ<aikurius gyventojus, 
ir tas sz. m. Gegužes 
20 diena tapo mil iri jo 
Ibis
konst rūkei jos 
riuo Kondrotas mane 
gyvas nepasiduoti, taip pat ras 
t i kiek daiktu '.kaip tai: aukso 
žeidas ir kartūnine skarele, pa
vogt i

rasdamas užuojautos 
bet 

m<*iiesio 
nuimtas,

ji asrtas kariszkas rusu 
szautuvas, kū

gi utis ir

Vabalninku valscziuje. 
Kaltininkai slėpime palu 
kaliniu, vėliau

na
malszei.
netoli Maliaiiojaus ir Szenado- 
rio. Lietuviu czionais gana di
delis barelis.

Seredoje aplinkines ka
syklos nedirbo isz priežasties 
miestinio metinio pikniko aut 
kurio <
.H-

f Praejta

gerai,

jai \ ba vo visi gyvento

Pel n y ežia
< )na Zelioniene sii

mirė 
czionais i >na /a*iioniene sirg
dama szirdies liga. Velione pa
liko penkis suniis ir ketures 
dukteris, kurie savo motinėlių 
labai 
ves

apgailestauji*, 
atsibuvo

Laidotu- 
su bažnytinėms 

pamaldoms t’tarninko ryta.

New York.
7 <
lis
iszvažiuoja*

- Sukatoj liepos
I. in\yko iszleistuviu vakare 

p Jei A. Auszriutei, kuri 
Italij6n mokintus 

operinio dainavimo.
Isz ( hieagos Italijon operį- 

mokintus yra 
iszvažiavusios ponios A. Pocie-. 
ne ir b’. Brucziene. Prie ju skai- 
cziaus dabar prisideda ir New 
York o
daini ūke p Jo A./\usz<riute.

Iszleistuviur vakarėli p-lei 
Auszriutei renge New Yorko 
Lietuviu Operetes Choras 
Auditorium
t re, Richmond I Iii, L. 1.

nio dainavimo

1 ietuv i u pasižymėjus

Recreation Cen-

Chicago. — Pereita l’tarnin- 
ke liepos 3 
rainas ir 
21

diena. Jonas O bu* 
Andrulis Huffas ėjo 

gatve vėlai namo, kaip juo
du pasakojo, apie 1 valanda 
ryto. Einant jiems po tiltu, ne
toli Rockwell 
Ii u privažiavo

J

bildukai
ket uresdeszimts 
kuriu 
kuri
Western Cartridge (io.,
Altone. Priežastis
yra nežinoma. Drūtis eksplo
zijos davėsi girdėt už keliu 
myliu.
Dvi moteres užmokės gyvas- 

cziu už žudinstas.
New York. — Ona Buzzi ku

ri likos nuteista ant elektriki- 
nio krėslo už nužudinifna savo 
vyro Fredriko Schneiderio su 
kuriuom gyveno ant vieros, ne- 
užilgio bus elektrikiuota.

Chicago. — Sabile 
Crudella kuri nužudė savo vy
ra, likos nuteista ant pakori
mo, bet apie tai jai da nepra- 
įieszta. :

Advokatai stengėsi iszgial- 
.bqti moteres'5iuo mirties ir po- 
4is»i*iAci *inM Tin ui iiYiin nna nriiVim*-

girdėt

Aro- 
tvarte, kad

vietos ir

Rusijos mokslainej.

Nitti Mokytojas: — Ivanovai, kiek 
yra# Rusijoje gyvantojiu?

— Nėra žinoma.
Mokytojas: — Kodėl nėra ži

noma?
Mokinis: — Nes gubernato- 

tikru saraszu tu

Mokinis:

rius neveda 
MrnrvniO Irnriiina Tin Vnrtnvnmis

kudykio.
Shanghai 

kiniszka
Dyujig She,

5 Kinai, - 
mergaite

Jauna’ 
Wong

randasi kalėjime 
Lumgwha laukdama- pagimdi 
mo savo nelegaliszko kudykio, 
bet in szimta dienu po pagim
dimui turės užkibti ant virvu
tes už žudinsta.

Keli menesei adgal, likos su
rastas baisei subadytas lavo
nas josios mylemo. Palicije. isz- 
tirinejo buk ji nužudė du brolei 
ant josios praszimo už tai kad 
mylemas jaja prigavo ir neno- 

josios vesti. Vienas isz 
broliu teipgi likos nusprenstas 
ant pakorimo.

Kada mergaites teismas Irau 
kosi sūdo, advokatai melde su
do idant mirties bausme per
mainytu ant kalėjimo, nes ne
užilgo ketina pagimdyti kudy- 
ki, bet * ant tę sudus nesutiko, 
tiktai [ 
szimta dienu po pagimdimui.

rėjo

prailgino viroka ant

Ženkliviausios ypatos ir tuk- 
stanczei moterių pasirasze ant 
peticijos idant sūdąs susimi lo
tu ant jaunos motinos ir per
mainytu bausme mirties, nes ir 
teip nuilcento daug būdama su
vedžiota ir apleista per myle
nui knris nedalai ke duoto žo-

Bareikiene 27 m. 
nervinga 

kuo- 
turgun

kambario savo 
tarnaite, užsikabino 

turis ir isz brauningo užsiszo- 
ve. Paliko 3 vaikus naszlaiczius
ir vvra.

Kristaus Gromata”.
Kalvarija, Mariam, apsk. — 

Pas mus Kalvarijoje balandžio 
10 d., per Szesztines, kunigėlis 
priesz miszias užlipo in sakyk
la ir pranesze žmonėms, kad ga 

raszta “nuo paties Kris
taus”. Iszsiems raszta pradėjo 

Kristus ragina 
kata lik iszkas 

ypacz tik už Kriksz-

< <

ves

skaityti, kad 
balsuoti tik už 
partijas”
czioniu Demokratu partija, Ka
talikių Moterų Draugija, už 
Pavasarininkus, Blaivybe. Ku
rie neklausys szitu 
žodžiu”, 
taus nubausti

ir

4 4

Moterų

“ Kristaus 
tie bus paties

ligomįs, lanku 
nederlių, ir bus atskirti nuo 
bažnyczios; po mirties nereges 
Dangaus Karalystes. Tai 
tote, broliai amerikiecziai, mes 
negalim būti žmonėmis, mes tu
rim būti1 vergais, tai po smert 
juodieji mus degins. Jums 
sai kitaip,

K ris

mu

v‘-.

jus su juodaisiais

‘gUSIU 
lupusiu atvi

rais pleszikais, patraukti tieson 
ir jiems gresia kalėjimas.

Pabiržės valscziujo, (’zcmis- 
zkin ir Kirdoneliu kaimo apy
linkėse, vagiu banda susuko 

g
vagiu 

ęuszta,sau
<r 
ta.
ir Pasvaliecziu

grobdami 
gyventoju sunkiai uždirbta tur 

Ji iszpl(*sze Streliszkiuose 
kaime svirną, 

Rauboniu kaime Krinczino val- 
seziuje ir Czepuku kainu* Bir- 

valsczilije iszplesze kalve,

gat., automobi- 
prie ju keturi 

vyrukai ir vienas ju erne klaus
ti kur juodu eina. Suprantama, 
pas lietuvius didvyriszkumo ne 
linksta. Juodu tuojaus atsake: 
“O kas jum galvoj!

'Tacziaus pleszikai ju nepak 
bugo. Vienas tuojaus

rainiu jiemdviem revolveri ir pasakė: 
4 4

kacziaus
į 5

atstatė

Hands up.”
Lietuv’rai dar viens kitam in 

akis |>ažiurerjo, bet jau pabijo
jo pleszikams prieszintis. 
vienas | 
o 
je pinigu nesurado. Isz kito ji( 
atome $13 
laikrodėli. Paskui pleszikai dar 

cen
tu ant karteriu, kad nereiketu 
jiems pekstiems namo eiti. Mat 
taip sakant,

pleszikai rado tik 
kitu paslėptu vienojo kiszont*-

b

pinigais ir auksini

M intogailiszkii* jiems iszmete keturiolika

va-

nuken-
da-

z u 
iszplesze Dąumenu kaimo ma
limą, apvogė krautuve Gulbi
nu kaime, pavogė arklius Pa
biržės dvare,
dvare, Daniunu kaime ir Kir- 
doniu kaime ir daug kitu 
gyseziu padare. Gaujos dalis 
jau suimta ir atiduota teisman. 
Suimtieji prisipažino vogė. Su
rastas tratas gražintas
tėjusioms. Likusioji vagiu 
lis nesuimta, toliau savo pikta 
darba varo. Vietiniai gyvento
jai dažnai mato piktadarius, 
nes viena ju gerai pažinsta. 
Žiūrint intai, kad keletas asinė

drauge gyvenat, apsipratę ir ju uu, davusiu pastoge piktada-

Pabėgusioji isz 
namu kaliniai: 

Kundrotas, Kizinis 
mene-

nebijot.
Nubausti pleszikai.

Biržai. — 
Biržai areszto 
Ra k a sz is,
ir Sale, sziu metu Kovo 
šio pabaigoje ir balandžio pra
džioje plesze ramius gyvento
jus Vabalninku valscziuje ir
‘‘Žaliosios girios” apylinkėj. 
Milicijai pradėjus tiksliai pik- 
tadarius persekioti, pastaireji, 
pasijutę pavojuje, pakeitė savo 
oneraciiu

riams ir suteikusiu kitokia pa
galba, patraukti tieson ir dabar 
dar tebesedi kalėjime, bet liku
sieji to neboja, ir vagis vis dar 
randa sau vagystes baze. Mili
cijai tuo tarpu, dedant visas 
pastangas, likusios vagiu kom
panijos dalies suimti nepavyks- 

vagys turi užuojauta 
dar pas kaikuriuos gpventojus, 
pasiseka laiku pasprukti isz mi 
licijos nagu. Kada gi musu kai-

ta, nes

dar“ 
niszku” bomu butą.

džentelmo-

Shamokin, Pa. — Kun. Da
binas su parapiniu komitetu 
davė kontraktą .Juozui Oszins- 
kiui ant pastatymo naujos Lie- 
tuviszkos bažnyczios, kuri jau 
yra per maža del auganczios 

Darbas prasidės 
atejnanczia sanvaitia. .

SU

parapijos.

Rugepjute Rosijoi szimot 
bus gera, nes ketina iszgit- 
benti daug grudu in Vokietj- 
ja, bet rusiszki ūkininkai tu
ri nemažai bėdos su laukinęnis. 
pelukems, kurios labai prasi
platino ir daro milžiniszkas 
bledeet Todėl bolszevikai isį- * 
siuntė specialiszka kamisije in 
Lenkije nupirkti daug kaoziu 
ant naikinimo pelukiu. Už kož*

nes

miecziai susipras ir atsisakys na kate bolszevikai moka po 

vieta insirinkdami ku milicijai
nuo savo bailumo praneszti lai- 30 milijonu rubliu.4 Dabar Ldfr-

apie esancziu pik- kiszki miaukei kovos su bpj*
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KAS GIRDĖT
Valdže patarė 

rikams pirkti dabar anglis ant 
žiemos. Isz to duodasi suprast, 
jog tikisi ergelio su angleka- 
scis, o priek tam kaip duodami 
suprast, tai operatoriai nesu
tiks ant anglekasiu pareika- 

Užsinesza ant pava
nos anglekasei spirsis 

unijos, pakėlimo

visiems fab-

lavimu.

pripažinimo 
mokesezio ir asztuoniu valan
dų darbo.

Kmilius Karlpiulsomuollo- 
rerlicr likos aresztavotn už ne
padoru pasielgimą ant ulyczios 
Chicago laike dideliu knrsz- 
cziu. Sudže Roonev užklausė A
jojo kaip vadinasi. Kaltininkas 
atsake Kmilius Karlpinlsernu- 
ellererlier. Sudže jam paliepė 
perslizabivot arba spelyt pra
varde, kas užėmė kėlės minu- 

Sudže buvo labai nekan- 
o priek tam buvo labai

szilta ir sudže apsiliejo prakai
tu, ant galo paszauke:

“Pasiimk žmogeli troka, už
dek savo ilga pravarde ir vež
kis namo. Jau ir teip esi nu
baustas nesziodamas teip sun
kia pravarde.” 
mete isz sūdo.

tas. 
t rus

- Teismą isz-

konsulis Chi ca

Kazimiero ir 
Roma.ua uc k u

Lenkiszkas
ge pajeszko sekaneziu ypatų: 

Krano Lukaszkevicziaus, gy- 
venanezio kitados po No. 238 
Newberry avė., Chicago.

Franciszkaus
paejnancziu isz 

Kauno, Lietuvos, kaipo ir El- 
miros Kamanauckiutes, 38 me
tu, kuri iszplauke in Amerika 
ir czion apsivedė. J uju pajesz
ko brolis Juozas Rainanauc- 
kas dabai- gyvenantis Lenki- ♦ • JO1.
, Jono Raželio,
isz kaimo Do v m ia n u isz kau
ni nes Lietuvos. Mete 1915 gy
veno Chicage. Pajeszko duktė 
Ona Ražoniute dabar gyvenan
ti Kolberge. Atsiszaukite ant 
adreso:
N. Robey St., Chicago.

paejnanczio

Polish Counsel, 1115

Tn Washingtona 
pribuvo profesores Teodoras 
Petrow isz Petrogrado, kuris 
t«iko, buk soviatu vadas Mika
lojus Leninas jau senei numi
rei, o jeigu da yra gyvas, tai 
pasislėpė ir palengva mirszta. 
Bolszovikai apie tai negarsina, 
nes bijo idant nekiltu Rosijoi 
nauja revoliucije. Profesoris 
Petrowas nesenei buvo atsi
lankęs Moskvoje ir Petrograde 
kur girdėjo apie mirti Lenino, 
bet apie tai uždrausta tonais 
kalbėti atvirai po bausinia su- 
szaudimo.

ana diena

Leninas jau senei 
prasiszalino nuo dinsto, o jojo 
vieta užėmė žydas Leibas 
Trockis. Apie mirti Lenino, ži
no tiktai kelios ypatos.

Pagal manyma profesoriaus 
Potrowo, tai Soviatine valdže 
da laikysis drueziai per kelis 
metus, nee turi gerai suorga
nizuota raudonąja armije kuri 
Huszelpineja 
valdže.

u žeme

Norvegijoi

ginklais soviatu

gyvena žmogus 
kuris turi szeszta pajautimu, 
kuris atranda užkastus daly
kus, pavogtas brangenybes ir 
1.1. Tasai Norvegas vardu Hal- 
derson, neapleisdamas
savo namo, apreiszke vieta kur

visai

"UI
uty

vagei buvo paslepia pavogtus 
daigtus. Kitu kartu Ilalder- 
sonas atrado gyslas geležies 
ruda. Kada palicije geidže ka 
toki atrasti, tai nusiduoda, pas 
ta žmogeli turinti szeszta pa
jautimu. Žmogus turi tik pen
kis pajautimus, o tokie ka tu
ri po szeszis, tai labai retai 
ant svieto atsiranda.

szeszta pa

Kaip matyt, 
gentkarte lekios in moksląines 
su areoplanais. Musu diedu
kai ojo in mokslainos basi; le
vai važiavo ant strytkariu jei- 

už ka, o szindien 
1 su automobih’is. 

Atejteje naudos areoplanus.

tai atėjimui e

$te

gn turėjo i 
vaikus vėže

Iki Liepos 1, 1923, Khi.ipe- 
kvotos buvo 

bet su pra- 
Foreign Language* Tn- 

Service,

Lietuvosdos ir 
atskirai laikytos, 
szymu
formation Service, kuomet 
Klaipeda buvo paskirta Lie
tuvai, Klaipėdos kvota pridė
ta prie Lietuvos kvotos ir nuo 
Liepos 1, 1923, kas menesi isz 
Lietuvos ir 
žmones galės atvažiuoti, 
per ni(‘tiis 2,

Klaipėdos 492 
arba

460.

ne-
prancszdamas, 

iszejna isz proto, 
buk in dvide- 
metus svietas 

visiszkai

Knnadiszkas profesoris M. 
S. Fewer, apreiszke mums 
malonia žinia, 
buk svietas 
Jisai tvirtina,
szimts penkis 
maždangiau ne teks 
proto.

Ar isztikruju svietas siun
ta? Žinoma kad ne! Paklausy
kite!

Tula motore 88 metu apsi
vedė su žmogeliu turineziu 89 
metus ir dabar daro lenktynes 
mezginirno Atlantic City.

Deszimts tukstaneziu 
rikonu iszplanke’ in 
kas sanvaite ant geru laiku ir 
sugryžta susibtinkmtinia.

Labdaringa drauguve iszke- 
liavo in Afrika tiksle aprengi
mo tenaitinius laukinius gy
ventojus su naujausios mados 
drapanoms.

Kokis tai daktaras Najorke 
duoda rodą merginoms idant 
apejtu aplink svietą, jeigu no
ri turėtu puikia 
gera sveikata.

Gerai žinomas
Londono sako, buk vyrai ne- 
szios drapanas padarytas isz 
asbestos.

Turtingos moterėles Pary
žiuje naudojo žalius miltelius 
ant veido.

Kokis tai žmogelis 
iszplaukti su maža vaiteliu isz 
Newfoundland in Liverpoliu.

Taigi, ar isztikruju svietas 
netenka proto! Žinoma kad 
ne! 
proto.

svietas

ame-
Kuropa

iszveizda ir

krianczius

mano

Svietas jau senei neteko

Lietuva pradėjo susipras! ir 
laikosi dieviszko prisakymo 
“mylėk savo 
pats save.M 
geriause yra gyventi prictelys- 
teju su savo kaimynu 
neapykantoje.

Lietuviszka valdže jau pra
dėjo dorojimu su Lenkije apie 
vertelgj’sta ir mainimo visokio 

Tame tikslo likos isz- 
siunsta specialiszki Lietuvisz- 
ki delegatai in Warszawa. 
Gal a.tejteje terp Lenkijos ir 
Lietuvos užejs prietelyste ir 

terp tuju

dieviszko
artyma kaipo

Persitikrino, jog

ne kaip

tavoro.

taikus gyvenimas 
dvieju sklypu.

KORTOS! KORTOS!
No. 1. Laimes Spfjlmo Kortos gerai 

Žinomos Madaino Ixj Normand, gar
singos mystlrizkoH Prancūzes mote re#, 
kurios pranaszavimai turtingiems ir 
biedniems, karalliams Ir kunlgalk- 
szcziams 
Kalade szitu kortu su paaiszkinimu 
kaip inspetl laime tiktai

No. 2. SuŽenklItoH kortos, in kurias 
žiūrint Isz užpakalio galima pasakyti 
kirkia korta yra. Jos yra vartojamos 

■% garsiausiu maglku ir kazirnlnlnku. 
Preke už kalade su paaiszkinimu kaip 
jas pažinti, tiktai ................... $1.50

No. 9. SnŽ<‘!ikllnt<>s kortos geresnio 
iszdlrbimo. Preke su paaiszkinimais, 
tiktai ...........   $2.25

Mes gva ran tuo Jam užganėdinima 
arba sugražinamo adgallos piningus. 

Prblusklto tik 25c. padengimui persiuntimo kasztu lt paraižykite kokiu
kortu norite o likusius piningus užmokėsite kaip aplatkysite kortas savo
namuose. Adresą vokite sziteip:

ka ratilams 
visada pasirodė teisingi.

.. $1.00

Olv

SAULE

PREZIDENTO HARDINGO KELIONE VESTUOSE.

ji mynios žmonių

Kndn prezidentus Hardingas . 
važiavo per Westus sutikdavo 

kur tik su
stodavo ant trumpo laiko, pa
sakydamas trumpu kalba. |

lyti l

REGISTRACIJA, PASAI IR 
SUIRUTE.

* ? apie

Abejojimas,

Ar tai teisybe,

KIAULIENOS IR TAUKU 
SUVARTOJIMAS.

raszo apie tas 
kuriomis \ra 

iniszvažia vimas
Fsa Lietuvos Atsto- 

poiitikoje einanti

‘ ‘ Vienvbe 
sunkenybes, su 
snrisztas 
Lietuva,
vybe savo 
taip toli, jog neiszduodanti pa
so tiems žmonėms, kurie nesi- 
registravo, nežiūrint to fakto, 
kad tas registracijos pat var- 
kvmas liko atid<*tas in szali.
‘Toliau “

kaip Atstovybe 
tuvos pilieeziais

mainui e, 
kad žeme sukasi aplinkui sau
le — klausia mažas Jonukas.

— Teip, mano vaikeli.
Jonukas truputi pamąstęs: 

Xa o kai p nėra saules ?>

ANT PARDAVIMO.

Vien vbe ’ ’ raszo, 
rūpinasi Lio- 
ir kokia be

tvarke ten siauezia. Ji sako:

Kiek teko k i t u

visa kiaulie-

dali valgio

Vienas mūrinis mimas, dide- 
lis sztoro ‘ruimas 
del gyvenimo su naujausiais 
intaisymais, ant N. Centre St. 
Kroeland, Pa. Atsiszaukite ant 
adreso. (t J.)

ir 8 ruimai

Paprastai per 
uos daugiau suvartota negu ki
tokios mėsos. Bet niekur neuži
ma tokia svarbia
kaip su Amerikos ūkininkais, 

visoki akės gyvuliai 
kurie auginti kaipo maistas be
veik iszsikiriamai skersti ant 
ukes. Sulig isztyrinejimo 191? 
14 m. kuris ineme 950 iikiu, isz 
visokiu 
suvartota iki 54%. 

ir visztu 21.

1 Jovei k

O o-

B juokai
Prasikalbejo.

— Kuo daugiau mastau, tuo 
daugiau persitikrinu, kad vie
natine gyvenimo laime yra 
viltis.

-- Na

Kaune.
Pasakykie man, 

drauge, kodėl pas mus 
pleszikai ir vagiai be

jok ios bausmes pabėga t Czio- 
nai yra kas nors nesnpranta-

brangus 
dabar

visokie

paskolykie linuitai 
szimta doleriu.

— Kode! asz tau turiu sko-

Amžinai busi laimingu su 
ta vilezia, kad asz tau atiduo
siu.

Mažai kalba.
A:- Ka kalbi paežiai, kuomel 

vėlai nakezia isz aludes parei
ni namon?

B:- Asz tiktai pasakau: 
ra. vakaru paeziutei! o 
kalba Iiklai mano pati.

DULKES.

na i yra kas
mojo!

Kas vėlei! Priežastis 
labai paprasta.

Nu ir kokia, kokia ?
Niekas juju Besiveja.

(i < * -1 
paskui

via

Neiszpasakytai.
- Kaip tai, tamsta myli ma

la* jau nuo 10 metu laiko, o iki 
szitim laikui man to nepasa
kini /

laikui

Nes
1 tamsta mvliu.

asz noiszpasakytai

, teatruose, 
gelžkeliuose ir gatvių

gali turėti

kraut u vėso 
ežiose,

bažnv

“ Kiek teko pat irt i, 
valstvbiu atstovai ir konsu- 
lai, jeigu negali iszdnoti re- 
gnliariszko paso, tai iszduo-

Kno-
nn važiuoja 
jo palies g

patikrinti savo

m 
uli

da tik laikinąjį paša, 
met, žmogus 
vieta, tai ant 
atsakomybe
asmeni isz to valseziaus, ku
riami' vrn gimęs. Pas mus to 
ii(‘ra. Žmogus yra ginies Lie
tuvoje, desetkai jo kaimynu 
ežia gyvenanti ji pažinsiu ir 
gali apie ji paliudyti, jis yra 
pirkęs Lietuvos Laisves bo
nus, aukavęs Lietuvos reika
lams, bet jo neiszleidžia isz 
Amerikos ir gana!

“Buvo paėjės 
kad Lietuvos valstybe m- 
steige New Yorke konsulatą.
v

Žmones prasidžiugo nors 
tuomi, kad per szita konsu
latą atliks reikalus su pasu 
gavimu ir vizavimu, taipgi 
su užliudijimu visokiu doku
mentu. .Dabar pasirodo, kad 
New Yorko konsularis agen
tas, Dr. J. Bielskis, bute tai 
yra, bet negali jokiu oficia
liu reikalu atlikti, ne netu
rįs leidimo isz Washingtono, 
o Washingtono galvos 
teisinasi, kad negauna, jokiu 
instrukcijų isz Kauno. Ko ne 
ko, lai bent, jau pasportu 
klausimas turėtu būti leistas 
New Yorke 
nėra.

“Kiek jau buvo pastaruo
ju laiku atsitikimu, kad bū
riai Lietuviu atvažiuoja ke
liaudami in Lietuva, bet ne
gali atlikti pasu reikalu. 
Žmones blaszkosi po agen
tus, keikia agentus, Lietuvos 
valdžia, Lietuvos Atstovybe, 
bet szitie keiksmai niekur to
liau nenuveda, kni|) prie fak
to: negali Lietuvon isz va
žiuoti! Laivu kompanijos 
agentams staeziai in akis pa
sako: Jusu atstovybe Wash- •/
ingtone yra numirusi. Kom
panijos pyksta, grūmoja Lie
tuvos Atstovybe in teismą 
duoti, kad ji gadina kompa
nijos bizni. Jeigu 
hutu su privatinėmis kompa
nijomis, tai mažesne beda,. 
Bet dabar jau pradėjo kelti 
skandalu ir Suv. Valstijų 
Laivynas — U. S. Lines. Jau 
buvo atsitikimu, kad szis lai
vynas susodino būrius Lie
tuviu be pasportu vizos ir 
iszveže Vokietijon. Sako: te
nai gausite viza pas Lietu
vos atstovu.”

.r—”, ............... ..

paskalas, 
vaisi v be

prasidžiugo

bent

atlik t i.

vėl

Bet to

tai dar

/ SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE ‘'SAULE“

mesu kialienos buvo 
jaut ienos 

Tiiret i
su- 

vasara, iszsipir-

( *

Dulkes yra sausa 
taip 

lengvai
I)idk(»s nepavojingos 
kia sveikata, 
ypalngai kenkia 
jos surenka visokias svilo ir ki >z\ ieczia ant tu dulkiu,

Kuo- lai nenuodingi, nes saules *zvi< 
a juos užmusza. Tik 

[vietose kur

kuri 
jog

medžiaga gali tureli džiovos, plaucziu 
smulkiai sutrinta, uždegimo ar influenzos gema

lui ma. lus. Nes tu ligų gemalai j><‘r ne
bot ken- ; i ar burna iszmesti isz sergan- 

(latviu dulkes rzio žmogaus kūno todėl pavo- 
nes|jinga spjaudyti. Kuomet

oars jas

sveikai a, šunie 
gema-

tamsiose 
saules spinduliai 

negali prieiti, per ypatiszka su- 
gerkles sidurima su gemalais džiova 

Bet paprasz-

daigt us.
dulkiu,;

rt

l

24.5G ir visztu 21.or;.. T. 
szviežios mėsos per žimna, 
dvtos mvsos 
ginti tankus del visokiu virimo 

•s lasziniu. 
vra svar •r 

Ims darbas iikininkei.

A. P. Mavberrv
Cropland, Pa.

—_ H................................................... - - • ■

ĮI ikslu, t uret i kumpi
i deszru ir skilandžiu.Lietuviszkas Bankierius 

ir Laivakorcziu Agentas 
J. G. BOGDEN

4 S. Main St. Du Bois, Pa.

KREIPKITES PRIE DR HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAK INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRAD1MA IR SPASABA.

MAHANOY ( ITY bus kožna Utarninka 
90 E. Centro 81. nnt antro floro.

Ofiso vnlnialos: II ryto iki 9 vakare.
RODĄ SUET1KIA DYKAI.

DAKTARAS HODGENS
Phllndeliplila Spectalistas 

UŽBisenejusiu Ir Chrontezku Lira
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
llszka gydimą, per daktarą kurie turi 
daug motu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manės yra 
gvarantnotas.

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

Viduriu netvarkos, aptrauktai lie
žuvis, užkimimas Ir sunkumai po val
giui, guzai, svaiguliu, silpnumas szlr- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos tgrel-

papuczkos,
tai palengvinti.

Odos ligos, Iszberimal, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

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

Ramatizmas visokiuose padėjimuo
se, telppgi isztlne ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinut ant vo
ros, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pallstat, pikti, iszbllszkusls Ir 
Iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmaa peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydliu katara. astma, 
dusuli, užimąs gaivoje, trumpo girdė
jimo, laztinima gerkles (goitre,) kraur 
jo, odos ir speclales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rpda dykai. Po tam 
Iszaiszklnsiu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbantis yra mano spa- 
skbas gydimo. Padekavones huo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garbingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hudgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tonais fra po 
Na 44 BROAD RT. Oflsns valandos

tlB.

K’a 44 RRDAD RT.

Mes turime vartoti maiszyla 
valgi, ir pardavėjai turėtu iii 
tu kreipti iilyda. Kiauliena 
reik ia

iii vda.
vartoti su daržovais, ir 

papas!ra szeimininko žino, jog 
< 
uos tankais

I Įnagėli

laržovai pagaminti su kiauli<‘- 
yra skeningas val

gis. uaugeiis žmonių negali 
valgyti kiauliena, bet jie gidė
tu valgyt jeigu valgytu su kilu 
maist u.

rie- 
naminiu

Szcimininkes suvartoja 
bumus visu skerstu 
gyvuliu. Bet tie riebumai m*ga- 
li lygintis su taukais, 
lengvai žlebczioti. T 
siminti jog 
vitaminą, “a 
reikalingas augimui — ta lak
ta reikia atsiminti kuomet tu
rime maitinti vaikus — ir pa
tartinas dalpkas regulariszkai 
vatotri pimia ir kiauszinius ku
rie turi ta vitaminą. Galima su 
kiauliena virti 
peš, kopūstus 
žaliu daržovu. 
miau daržovus 
tam

'raukai 
Purinio at

lankai nepristato 
”, kuris būtinai

paskanint i 
skystimu nes skoni 
no verti* pasilieka.

szpinakus, ro- 
ir daugeli kitu 
Patartina pir- 
iszvirti, ir po- 

sii riebumu 
s ir vitami-

eetoflMl

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimaa Paslapcziu Atei
ties. Su pagolba kažlrom. Pagal 
Chaldoiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arablszku ir Clgonlszku burtinlku. 
IszguldinejlmaA to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORAL1SZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS Tąis KNYGUTES O|? _ 
TIKTAI UŽ.............................4«JG.

Prlsluskite mumis ,25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Piuigus galite siusti stompomls.

W. tfc BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

tus pavojingus
mot oras turi perdaug 
žmones jas inkvepiu ir kartai, 
sustabdo plaucziu tinkama vei 
k ima ir yra priežastis
kroniszku ligų. Kaikuriosv pral užpuola žmogų, 
mones dulkes inkveptos padaro' eziausi užkrėtimo budai yra ko 
mažas žaizdas plaucziuose arba į sėjimas, sziaudijimas 
kitose kimo dalyse ir tokiu bu ikejimas. 
du lengva in kuna inimti džio-j

►
gyvosidabro dulke 

yra naudingos. 
Dulkes vra A

Imtinai reikalinga oro dalis. Bej 
ju musu drapanos visuomet bu-j 
tu drėgnos, musu sienos 
pios ir klimatas 
mas. Kuomet oras turi 
oras

vos gemalus.
liu arba

ir szne-

Ligonbuezinose kur randasi 
sergantieji, sergan-rzviiio, žiurkžo-Įtik džiova 

iczio seiles tinkamai prižiūrėtos 
|ir iszmestos, ir nėra pavojaus 
jog liga iszsiplatins.

l’avojingiausitis
sveikatai yra dulkes kurios su
sirenka 
purvais.

lulkiu, szke, jog 
pa-|f

kontraliuoti tempera- limpsta prit* 
, susiedai

I

normaliszki ir
dalvkas•K

szla- 
DeDakonczia- 

( 
tinkamai <lr<*gnas ir 

gelbst a
turą. Dulkes mimuose, ofisuose

aut grindų ir tapsta 
Vienas žinovas parei- 
“putvai yla Bilo no- 

rari medžiaga kuri taip pri
lok io dalyko, jog 

d i patemyti.p*:s* 1I

Po sunkaus 
dienos 
darbo

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI YRA BAJSIAI 
M’KANKYTJ IR SUSTYRE.

Ne bandyk juos priverstinai inanksyli, ir (raukyti, tuomi dar dau- 
l’atlkek daugeliui tukstaneziui tautiecziu irglaus juos nukankysi.

' darbo draugu, kad

Praszalink sustyrima

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

sutelkė jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balsamu smagiai (rydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c.

Iiszsiusim buteliuką Balsamo.

Jcigu negausi (uos vaistus pas vietini aptickoriu 
už pasiuntimą, mes tuojaus

The UENTBAL DRUG STORE* Ltd. 24 E. Centro SU Shcmindoab, l’au

priskaitymus prie sumos

Kaune, Rygoje,

I Baltic States Bankas
Lietuvos Finansų Ministerijos Korespondentas.

BANKO RESURSAI $1,700,000.00 
----- $-----

Parduoda Lietuvos Laisves Paskolos Bonus ir iszmoka 
nuoszimczius už Kuponus.

į Priima depositus ir moka 4%,
kas menuo. Depozitus galima prisiųsti ir per paszta.

Siunczia pinigus in Lietuva ir visas pasaulio szalis, su 
pilna garancija, greitai, teisingai ir pigiai.

Parduoda laiva-kortes kelionei in Europa ir isz Europos 
ant visu linijų.

Turi savo korespondentus - Bankus:
Vilniuje, Berlyne ir kituose Europos miestuose.

Baltic States Banke savo depozitus laiko New Yorko 
Valstija, New Yorko miestas, Lietuvos Finansų 
Ministerija, Lietuvos Bankas, Lietuvos Kredito Ban
kas, Prekybos ir Pramones Bankas, Susivienijimas 
Lietuviu Amerikoje ir kitos instaigos.

Kad ir trupueziuka isz kelio, bet apsimoka kreiptis 
VISAIS BANKINIAIS REIKALAIS IN

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave.
Telefonas: WATKINS 2142.

Bankas atdaras kas dien nuo 9 ryte iki 5 vai. popiet.

New Yorko miestas

New York, N. Y.

| Subatomįs - iki 7 vai. vakare.

Roma.ua
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SAULE
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^Dvi Seserys

Įžasti turėti.”
Vėžaitis iszveže 

mu visai in kita, kainui ciela 
mylia atstu nuo teviszkes, te
nai ji pastojo ant tarnystes pas 
tūla vokieti už pakajava. Jai 
ne in galva neatėjo pasisakyti j po galva mislys

ja su veži-

I

I

i

— Tu mane greit ant laivo 
užmirszi, Jonai.

— Ne, anaiptol.
— Tas ir neturi būti, dabar 

ne dauginus; .Jonai, kaip ilgai 
dar turi tarnauti ant laivo?

— Mažiausiai du metu.
— Du metu, — ji vėl verke:

— o jeigu tuom tarpu...
— Ale kas tau, ne buk juok

dare.
— Tu man prižadėjai, Jonai.
— Ale kaipo matrosas juk 

asz negaliu pacziimtis.
— Tu negali ? Tai yra, jeigu 

teip turi būti...
Jis eme ir pabueziavo ja, sa- 

kvdamas:
— Tai buk. Katro, linksmes

ne, nesugadink paskutines die
nos musu matymosi.

Ji prasijuokė biskuti.
— Tai vra teisvbe, neiszmin- 

tinga nusiminti, asz galiu tau 
pasitikėt i.

— Juk nieko man nemaezvs, 
kad asz ir nusimineziau, taigi 
pabaikaukim, nemislykim apie 
rvto.

Jie dar ilgai sėdėjo, linksmai 
kalbėjosi. Saulele visai leidosi, 
apszviete
spinduliais eglių 
kalno, 
joms.
tino visai prie savo tėvo namu,
seko dar ja Jonas ir szauke 
vardu, ale ji nuo jo pabėgo in 
namus ir užsidarė nuo jo du
rimis.

Anksti ant

u z-

asz

Marike nemažai nusistebėjo, 
iszvydusi ja tokiame apverkti
name padėjimo, veidą visa su
kruvinta.

— Kas tau atsitiko?
klauso ji gailestingai:—kas 
tave teip apdraskė?

— Tėvas mane sumusze, — 
verkdama atsake: — dar tik
tai stebuklingai likau gyva.

— Ale už ka ?
— Ak del tavo brolio.
— lk‘l Jono ?
— Teip, del Jono. O Dievu

li, Dievuli! kad jis žinotu... 
visai negaliu pasakyti.

Marike daugiaus jau nerei
kalavo teirautis, kitką ji pati 
dasi protėjo.

— Ar tave Mare iszdave ? — 
klauso ji tiktai.

— Teip, — atsake Katre — 
ji teip man vieszai iszmet i nė
jo, jog galutinai daejo tėvo au
sų, ale juk ir negalėjo ilgiaus 
tas dalykas užsislėpti. O Dieve, 
Dieve! ka asz dabar veiksiu ?

savo motere ir 
iszgirde toki ai-

I

I*

i

i

I

I

I

*

savo auksiniais 
galūnes ant 

suatsisveikindama
Kad jau Katre prisiar-

rytojaus iszva
žiavo matrosas. Katre dar mie- 

o Mare stovėjo lange ir 
• ant 

mais perimta, 
ja visai nemislijo.

o.
Buvo teip apie Kalėdas. Per

kūnu sodžiuje buvo dikeziai

gojo, ' 
žiurėjo jo kareziais jaus-

bet Jonas apie

užsnigę, kad viena diena Per-
_____—.................... 1 labai re-

JI**

kūnas savo namuose
kavo, galima buvo toli girdėti 
ant sodžiaus gatvių. Jis buvo 

musze Katre be 
su bizūnu per 

galva, per nugara ir visur, kur 
tiktai papuolė. Prie

pasigėrės ir 
susi mylėjimo bizūnu

•g tam kei
kė ir pravardžiavo jis ja viso
kiais bjauriais žodžiais ir vis 
reke’daugiaus:

7- Asz užmusziu ta netikusia 
mergaite!

Katre isz baimes raitėsi ir 
klykė visa gerkle, Mare su bo
bute bandė ja isz nemielaszir- 

iszvalnyt i;
tuom tiktai kliksma ir klegesį

Ant

dingu ranku ale

dauginus padidino.
Perkūnas iszstume

galo
Katre pro

ANT MOTINOS KAPO.ir ant malūno rato gala pasi
daryti arba nusiskandyti’, ale 
neturėjau tiek, drąsos, ir Die
vo pasibijojau mislydama, jog 
griekas del to nekalto... Ak 
Dievuli! Dievuli! kokios man 

i neva i kszczio- 
jo! Ant galo norėjau Kubilie
nės rodos klausti, ale ji laike 

ir paisake,

Viename Lietuvos sodžiuje 
gyveno ūkininkas su savo žmo-

Juodti augino du su nu ir 
viena dukteri. Sulaukė senat
vės juodu savo ūke aprasze vy
riausiam sunui. Antram sūnui 
ir dukterini paskyrė dalies po 
kel(‘ta szimtu
sau užsirasze, kad 
sūnūs, kaipo paveldėtojas 
turto, privalo juos užlaikyti ir 
prižiūrėti ligi gyvos galvos.

Vyriausias sūnūs, ingijes 
ūke, tuojau vode motere ir pra
dėjo suvytai gvventi.

vienturte

*1

BALTRUVIENE
'ninlUlUhinHhlHhlRllHHlHhHfHllHH

na.

- kur da-

Viena vakara Onute iszejo 
isz namu ir pasileido laukais 
pati nežinodama kur eina.

Artinosi naktis. Beeidama 
pavargo ir parkniubus ant že
mes pradėjo gailiai raudoti. 
Dieve mano, Dieve..-,
bar dingsiu, kur pasidėsiu. Ne
turiu motinėlės, neturiu kas 
mane užtartu, paguostu, sura
mintu. O, motinėlė mano, kad 
tu Imtum gyva asz nekente- 
cziau taip! O nelaime!... niekur 
negaliu rasti ramios vieteles; 
neramumas kaip kirminas, 
graužia mano sąžine už tai, kad 
nemylėjau, neklausiau savo 
motinėlės.
v o kapo, 
siu. Szauksiu 
prakalbęs ir suramins mane!

Ir pakilus svyruodama ėjo 
kapinyno link. Žvaigždes viena . 
po kitai, kaip žvakutes pradė
jo mirksėti ant mėlyno dan
gaus. Galop ir sutingęs menu
lis isz po szilo pakele mieguis
ta savo galva ir pažvelgė ant 

sidabriniu spinduliu 
akimis. Sublizgėjo kapu ki*y- 
žiai tarpe juodu krutancziu 
medžiu szeszeliu. Onutei pasi
darė baugu. Rodos, nematoma 
ir nežinoma jėga ja, sulaikė. 
Rriojus prie vartelių sustojo 
kaip stulpas ir nesijudindama 
žiurėjo in ramia atilsio vieta 
— kapinynu. Maste, ar eit, ar 
ne. Galop pravedė kapinyno

apie savo praeiti.
(>.

Žiema praslinko, sniegas jau 
seniai buvo nutirpęs, Gegužio 
saule 
sprogo, galima . buvo sziltu 

Perkūnu so
džiuje jau seniai ūkininkai dir
vas are ir rengėsi sėti.
ir Perkūnas, norint senas, dar
bavosi stropiai. Mato gana kas 
dien prisiklausė skundu, kad 
jam jau sunku darbuotis del 
senatvės ir kad kiti ūkininkai 
jo amžiaus jau seniai ilsisi na- 
mieje užpeczkyje. Tūlas nasz- 
lys pirszosi už Mares, jis buvo 
savo ūke už gana gerus pini
gus pardavės, dabar daugiaus 
pramonyste užsiėmė, dar užsi
geidė apsipaeziuoti. Perkūnas 
buvo jam biski skolingas, dėl
to ir prikalbinėjo, kad Mare 
už jo iszteketu, ale Mare jo vi
sai nenorėjo, sakydama, kad 
jis yra žmonių apgavikas, 
prieg tam turėjo t ris vaikus po 
pirmos paežius, apie kuriuos 
jis ne girdėti nenorėjo. Tarnas 
Jurgis Matutis jai apreiszke, 
kad jis ir tikisi kokios iszimti- 
nes, kadangi jis teip ilgai ir 
isztikimai toje ukeje dirbo, vi
sa savo sveikata pat rot i jo ir 
tikėjosi kada likti Maros vyru. 
Mare ta visa seniai temijo, ale 
nudavė, kad nieko nesupranta: 
juk už jo ji galėjo bile kada 
iszteketi, negavus geresnio.

Viena vėlu vakara, kada Ma
ri' jau savo kamaraitėje norėjo 
atsigulti, iszgirdo, kad kasžin 

subarszkino. J i 
negalėjo nieko

gražiai szilde;

sekminių tikėtis.

Vėžaitis su
prisiartino, 
manavima.

— Perkūnas vėl nusiramins 
gaspadorius: — juk 

nieko daugiaus nepadarysi.
tvirtino Kat- 

negaliu daugiaus 
to jis

mane 
jis gazdino.

— Asz tavęs negaliu priim
ti, — tarė Vėžaitis — isz to pa- 
sidarvtu nesutikimai su Susie
du. Asz ir dar nežinau, ka Jo
nas apie ta mislija, ale jeigu 
tu nori dirbti, ta gali greitai .

pritarė

re: —
grižti, 
jis tikrai

\ ne, — 
asz

negali perkasti, 
užrnusz, kaip

kas

S

beržai

Teipgi

mane tris dienas, 
kad asz turiu skubintis in 
miesto ligonbuti, ale pakelyje 
paerne mane tokia baime, kad 
sugrįžau. Asz mislijaii, kad 
man tikrai reikes mirti, taigi 
nusprendžiau kad vis tiek, 
teip mirti,
kaip pareisiu, vis tas pats. Ale 
asz tave Maryte, norėjau dar 
norint syki matyti, ir tave už 
viską pernielsti, ir nekalta kū
dikėli,
man mirti 
likti. — 
žodžius

ar
ar tėvas užrnusz

Dievas daleist U 
tavo aptekai pa-

jeigu
$ 

Isztare paskutinius 
visai apsilpusiu ir

verkianeziu balsu ir užbaigė.
Mare paguldė seseri in lova.
— Tu dabar esi sziezia, — 

sako ji: — ir sziadien tavos

!i 
u
H

am

rubliu. O patys 
vyresnysis 

jn

>unus kirminas

, neklausiau
Eisiu ant szalto to

gai ten ramybe ra-
Onute, vienturte iu duktė, 

buvo graži, geltonplauki' mer
gaite. Isz mažens buvo ražiai, 
pavyzdingai užauginta, iszauk- 
leta, už ka turėjo būti dėkinga 

motinėlei. Bet 
blogi draugai iszvede ja isz ke
lio, iszmoke negerbti 
tinos-sengalvėlės. Onnte 
prato, to vargo, kuri motinėlė 

Ji

Isz Tolokos žinia gavau, 
Net isz piktumo paszokau, 
Apie pasiutlszka mergina,
O ir joisos kvaila szpica, 

Kurie badai bjatirei apsiėjo,
Jog man no ant mislies neuž

ėjo;
idant tokia ižgarna randasi, 
Ka sn žmonim nuolatos kan

dėsi,
Dorybes jokios neturi, 

Ne ant žmonių nežiūri,
Pekloje už tai staugs, 
Susi mylėjimo szauks.

♦ ♦ *

Ansonijoi karszczei truputi 
apstoja,

Bet merginos da vis žylioja
Jaunos, suaugę, vienos ir kitos.

Žujoja. lyg pamaigytos, 
Visi sake, nustos kaip biski

atves,
Bet vis žylioja, yes.

Kaitina devyni sznnes nepa
vytu,

Apsuka per diena deszimts 
strvtu.

Lietuvoj augusius, vis patai
ko tenai,

Kur lietuviszki,

gal, motinėlė

savo brangiai

savo mo-
nesu-

isz vargo iki ja užaugino.
kalbos žemes--  ] p 

niekur neiszloisiii; ryto pakal
bėsimo, ka tolinus daryti.

Katre isz didelio pavargimo 
greit užmigo. Mare prie jos at
sigulė, ale dar priesz diena at
sikėlė, tiktai pavirszutiniai ap
sirengė ir skepetaite užsime
tus skubiai nubėgo iii daržine 
pas berną. Tuojaus jam liepe 
užkinkius arklius važiuoti pas 
daktaro.

— Delko ? — klausi' jis neuž- 
sit ikedama.s.

— Ko tu 
lauji niekam 
atsake asztriai.

Praėjo kelios valandos. Per
kūnas temijo, kad Mares ka
maroje kas-žin kas darosi, ale 
nieks jam nieko nesako ir teip 
iszojo tn laukus. Kada jis apie 
pietus sugrįžo, jau Matutis isz 
tolo kas-žin ka jam mojo. Jis 
pyko ir keiki' ant visko, kas 
jam pasipainiojo. Mare padavė 
jam valgyti ir

nežinai, nereika-
ne pasakoti, —

5

juokdavos isz motinos . .........
kuomet jai kalbėdavo: dukrele 
kiek vargo padėjau, kiek nak
tų nemiegojau ir sveikatos ne. 
tekau iki tavi' užauginau. Kuo
met sveika buvai, ant ranku pa 
siemus isz džiaugsmo bueziuo- 

sak vdama:
ateitis, 

užvadėlis.
nerami,

la vau, 
viltis, mano 
natves 
būdavai nerami, nelinksma, 
manydavau, kad sergi, vėl pa
ėmus ant ranku ir prispaudus 
prie krutinės, bucziįlodavau ir 
iK'sziodavau.

Kada paaugai, pradėjai 
gioti vėl saugojau, labiau negu 
<avo aki. Visuomet už tave bu
vau prisirengusi atiduot n<‘t 
gyvybe', O dabar, užuot meiles, 
■u man, dukrele, tulži' atsimo
ki.■ . \ . ...

Onute-gi, motinai lig
Ar asz prasziau, 
augintum; nore- 

trenkdama
ma-

vau prisirengusi

lai mano 
mano se

tt kuomet

be

f
K*.

prakilnesni 
vaikinai,

Kaip antai: 
Salunikai, muzikantai, 

Garsingi birbantai, 
Lakstydami per atryta, 

Vos nenuvertė in upe tilta, 
Net valdže bromus uždėjo, 

Teip smarkei bėgti, negalėjo, 
Dabar tiltas atstatytas naujai, 

Atlanko visi gaujai.
() žinoma, priek tam ir drūtas, 

Ant deszimts metu gvaran
tytas.

Czion nugukios ejna po plynu, 
Keleis, Džinui, Bleneziu ir 

Kai ly n i u,
Po uliczes da narsiau szaudo, 

Tiktai juos ir gaudo.
Pasigavia didi džiaugsimi 

turi, 
Apstoja kaip apuokai žiuri 

Tamposi, kojoms mina,
Gunfii kramto, dantimi kalina. 
Tai man mergos regu lamos, 
Ka iszsižioja kvarksi kaip 

varnos, 
Kaip man kalbėta, 

Ejna in karszta vieta, 
Kur velnei po smert kankys, 

Už savo nusidėjimus atsa
kys 

szniureliu

in Įauga 
priėjo arti, ale 
lauke pa temyli.

— Kas ten vra ! — užklausė
J'-

— Inleisk mane, ■— praszesi 
meldžiancziu balsu.

— Ka asz turiu inleisti ? 1
manes nepažysti? 

isz esmi Katre.
Ji isztare ta vardu iszsigan- 

dus ir atsitraukė du žingsnius 
Giliai kvėpuodama pa

stovėjo ji maža valandėlė ir vėl 
prisiartinus prie lango su ran
ka subarszkino.

—Atdaryk-gi, Mare 
dėt buvo balsas meldžiancziai 
graudingas.

— Ko tu nori ?
— Asz negaliu tolinus eiti, 

turiu-gi asz szalta 
gatves gulėti...
bėjo.

— Ale man nevalia, tėvas...
— Tu gali, jeigu tik norė

tum, tiktai viena nakti, kurgi

— Ar tu

rasti pas gerus draugus susie
jus. Mes tau parūpinsime vie- ( 
ta, o tuom tarpu gali užsilikti a\(ra]

pradėjo prie 
, tos progos kalbėti apie Katre. 

■ Ji dar nedaug iszknlbejo, kaip 
’ isz kamaros 

mažo kūdikio 
iszaiszkino.

iszgirdo verksmą

kirviu

pas Marike.
Vežaitiene po valandos nu

ėjo pas Perkūnus ir pasikal
bėjo su Mare.
savo sesers daiktus, 
slapczia nuo tėvo, kurs dar isz 
užsigerimo miegojo. Ji ir pini
gu biski inbruko.

— Asz juk negalėjau to už
tylėti, ka paskui visgi but visi 

kaip pasiklojo, teip ir 
iszsimiegos.

— Tu per asztri, 
Vežaitiene.

— T 
atsake Mare: 
davau.

— Tiktai nekalbėk 
apie ta, juk tarp žmonių ir 
teip greit prasiplatis.

Matutis ant paliepimo

Ji iždave visus 
visai pa > jxirr*

mate;

— isztare

nakti ant
— žodžiai dre-

kas jau seniui 
viską iszaiszkino. Peikimas 
biski pasiklausęs, pradėjo isz 
piktumo baisiai juoktis.

— Ar jau teip yra, tas jau 
mano namuose darosi? ji turi 
iszeiti isz mano namu, asz ne
duosiu jai ne minutes czionai 
u žs i gyvo nti!

Tuojaus paszokes nuo kėdės 
bego prie durti. Mare ji sulai
kė, neleido iszeiti, norint jis 
bandė nuo jos iszsi veržti.

— Tas negali dabar stotis,

J

Tai juk viskas teisybe, — asz turiu dingti ? asz visai ap- 
— asz perserge-

už didžiausia
Matutis ant paliepimo su

krovė visus daiktus ir nuveže
duris laukan, kur ji sniege ant karuezio pas Katre. Katre
apalpusi sugriuvo.

— Eik tu, kur nori: rėkia ji 
— asz tavos savo akimis neno
riu daugiaus matyti, tu in ma
no namus (langiaus nepasiro
dysi.

Bobute atitraukė ji atgal, 
Mare uždare duris.

Katre gulėjo valanda 
verkdama graudžiai. Net ber
nas Matutis neiszdryso paduo
ti jai pagelbės ranka. Ji buvo 
visai plonai apsirengus ir dre
bėjo visa perszalus.'

Ji bandė atsikelti ir kur no
rint prisiartinti, pa lysti po pa
stoge, kas jai pasiseko, ale la
bai sunkiai. Pastogėje atsisė
dus verke dar kokia puse ady- 
nos rankomis veidą uždengus.

Maste, ka ji dabar darys? 
Tėvui in akis ji negalėjo pasi
rodyti, kad sesuo Mare ja slap
czia in namus inleistu ji lietu

s

o

sniege

rojo jokios vilties, czionai po 
atviru dangum ji ir negalėjo il
ga likti. Ant galo pasiryžo ji 
eiti pas Marike ir tenai jos 
tuom tarpu pastoges praszyti.

jau dabar daugiaus
Ji mislijo, jog svietelis yra ga
na platus, ir jai pasiseks ruda 
gauti. Ja tiktai dabar daugiaus 
apėjo jos sutinęs veidas.

— Kaip szlykszcziai asz da
bar iszrodau, — sake ji, pasi
žiurėjus in veidrodi.

Marike subandažavojo jos 
žaizdas, ramindama ja, jog ir 
su kitoms merginoms nuolat 
panaszus daiktai atsitinka, o 
paskui nieks apie tai ne neatsi
mena.

— Tiktai Mare džiaugėsi isz 
mano nelaimes, alę ji nėra 
teip bjauri, kaip iszžiuri, asz 
vis su ja kada susitaikinsiu; 
ant visko laiko reikia, juk asz 
dar jauna ir galiu dirbti, ar ne 
teisybe ?

Tris dienas gyveno ji pasi
slėpusi. Paskui mislijo, kad 
biski žymus nuo sumuszimo 
ženklai ant veido nieko neisz-
kadys iszeiti kur ant tarnystos. czionai rodytis, ale kas mane

‘ ‘ mano

neverkė.

leista.
Mare apėmė gailestis. Juk 

tai buvo jos sesuo, kuri melde 
nakvynes. Nežiūrint kas pirma 
atsitiko, skaitė
reikala tokioje valandoje pa
duoti ranka del vienos tiktai 
meiles artymo. Ji atrakino ty
liai duris ir iszejo pati laukan. 
Katre sėdėjo ant zoslano gal
va nuleidus ir drebėjo.

— Asz darau, ko man neva
lia, — sake Mare. — 
st ubą,
vu; jeigu

iViea sumuszta, nuo skausmo ka 
įtik nusivilko in namus Veža i-
ežio, Marikes tėvo.

— kalbėjo Mare rimtai: — iii 
kamara negali eiti tame piktu
me, nes butu nelaime. — Ji bu
vo pįistacznis bonka degtines 
aut stalo ir pripildo pati jau 
stikluka. Tolinus bu&

M f

Eiksz in
o ryto pakalbėsi su te- 

jis tave laikys, asz 
neturiu nieko prieszingo priesz . 
tave. Asz žinau, jog mes vienos 
motinos esame vaikai.

Ji pabueziavo Katre, pasta
te nuo suolelio suszalusia nuo 
szalczio ir insivede in savo ka
maraite,
Vienas tiktai 
ant jos viską iszreiszke.

— Asz mfelijau, kad jau po 
visko — kalbėjo Mare isz- 
blyszkus ir iszsigandus, nes 
jai po galva dabar skraido vi
sokios mislys. Katre isz nu var
gi mo tuojaus atsisėdo ant suo
lo,
galva prilenkė ant stalo.

visai nenorėjau

tenai uždegė žiburį, 
žvilkterejimas

CONARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kėlias Lietuvon 

•Mauretania 
Berengaria

Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas porsGdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkal lydėti 
In Hamburgą 3 klesa $103.50 Kares 
Piliava 3 klėsa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo PU lavoj važiuojant 
in Southaniptona ir ten persėda 
ant miižinh lai vii. Kožna savaite.

Greicziausl laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apiellnkeje. 
( JIN AK D LINE, 
25 Broad Hayr ^ 
New Yort. 

' * <<
A A
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Mergyt

Aąuitania

HM. " IIHIII

uždengus rankomis akis

— Ak, asz

priims, isz tarnystes jau pen
kiolika dienu kaip iszvare, vie
nok esu dėkinga, kad mano ir 
teip ilgai laike. Tada vaikszti- 
jiejau visur, pakol nepraval-

“O jeigu,’’ mišlijo ji: 
gaspadorius ir iszgirs, kad asz 
isz savo tėvo pamu pabėgau 
už tai, kad jis mane suplakė, 
isz to viso asz; sau nieko daug 
nedarau, tas gali * ir kita prie j giau visu pinigu. Norėjau jau

M" I** "ii

ROYAL MATĖ
Greitas Tiesioginis Keltas Tarp 

NEW 10RK, SOUTHAMPTON 
IB HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu "(y* laivu 
OHIO, OHCAi OHDUNA, ORBITA 
IN EUROPA ISZ EUROPOS

J ■ ‘

Hamburgt 
Piliau 
Metinei 
Kaunas

trauke 
kaip žąsis,

Jus silpnaprotes, kvailiukes 
lengvadvases,

O ejkite doru žmonių pa
veikslu, 

Apsiszvieskites per skaiti
nius mokslu, 

Mylėkite brangia tevynia 
Lietuva,

Ir mano žodžei, te pas jus ne
žūva.

Nes da nekarta atsilankysiu 
Ir kaip tik pamatysiu, 
Jog kuri prie vyru, 
Duosiu tpo pipiru.

O dabartės, 
Sos ant suites, 

Dedo Tarada i ka, 
Ir parodys jum baika, 

Jos raitas, rysezia, 
Iri Springfielda. isz ežia, 

O kaip pribus, 
Vaikinam vėjo bus.

----------------------------------------- - . . .. .

GERĄ PROGA PLIKIAMS!

I
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TrecEla klesa
$103.50
$106.50
$167.00
$105.16 ’

Treczta klesa 
$102.50 
$105.50 
$106.00 
$106.00

ROYAL MAIL STEAM

M BMadWAL
PACKET COMPACT, 
rtWAn ■ ’ I ■ ■ »eW Tortu

arba pas vietinius agentus.

Arabiszku Mostis yra tikrai 
pasekminga ir kas prisiims ke
liolika stempu, ir savo adresu 
tai aplaikys tuju arabiszku gy
duolių dykai. Raszykito ant 
szio adreso Dr. Jmbco, 236 
Broadway, Box 9, Brooklyn,
N. Y. Pasinaudokite isz szios

1P *progos visi kurie yra pus-pli-
kiai arba visai yra nuplikta.

atkirsdavo: 
kad tu mane 
jai, tai auginai ir
turis iszeidavo lauk. Dieve 
no, Dieve! Tu matai mus ir tu
ri savo rankoje, atsidusus kal
bėdavo motina. Jei asz esu kal
ta, jei asz negerai auginau, nu
bausk mane už tai. Bet susi
milk ant jos, atleisk jai, nes ji 
nesupranta ka daro. — Suteik 
jai Dvasia Szventa ir atidaryk 
akis, kad paregėtu ir pataisy
tu savo gyvenimą.

Taip bego menesiai, metai, o 
Onyte netik kad nesitaise, bet 
dar vis blogesni'darėsi ir tan
kiai užduodavo motinai szirdi.

Pagalios, 
m i ngas 1914 
menuo. Sugaude pat rankos, pa
rako durnai užtemdo sauk', pa
plūdo kraujuose žeme - 
dėjo karas. Ginkluotu 
vin pulkai pasklydo po laukus 
ir mi'szkus, degino triobas, ple- 
szo gyventoju turtą. Žmones, 
Ivg beproeziai, bego viską pa-

Ta-

*

prisiartino nelai- 
m., rugp juczio

praši
lk arei-

me dideliame 
žuvo žmonių, 
motina,

like, kur katras iszmane.
sumiszime daug 
žuvo ir Onutės 

nes būdama liguista,
silpna neperėjo to karo audros 
sūkurio. Szaltoji krauju ap
laistyta žemele priglaudę dar 
jauna, bet nuo rupeseziu var
gu jau pražilusia moteriszke.

Netekusi motinos Onute la
bai nulindo. Dabar jai priesz 
akis stojo visos pragyventos 
valandos. Kur tik ėjo, niekur 
nerado ramybes. O gailestis 
lyg asztrios reples gniaužė 
jos szirdi. Nuolatos jai skam
bėjo ausyse 
džiai: “Dukrele mano, kiek 
vgrgo padėjau, kiek naktelių 
nemiegojau, lygi tave užaugi
nau. O dabar, tu man, dukrele, 
tulže atsimoki. Ryta ir vakara, 
kuomet rasa, nukrisdavo ant 
žoles, arba langas aprasoda
vo, da sunkiau darosi, nes tas 
primindavo 
ras, 
esant, iszspusdavo 
Nuo verksmo ir 1 . v —

o
reples

tie motinos žo- 
Dukrele mano,

jai motinos asza- 
tankiai gyvai 

isz akiu.
aszaru jos 

akys užpurto. Raudonas pir
minis veidas iszblyszko ir pa- 
^i&^ lyg drobe. Gailesti jai pa

kurias,

^(įtindavo dar tėvo žodžiai, 
kurft; supykęs tankiai primes-
dftV0: *4Per tave ir motina isz 
^yietb , jszejo, tu paskubinai 
•iri, inriM-i ** ijai

vartelius ir siauru, vingiuotu 
takeliu tykiai, nesižvalgydama 
žingsniavo prie motinos kapo. 
Prisiartinus apalpo ir sukniu
bus ant kapo vėl pradėjo grau
džiai raudoti. Motinėlė, mano 
motinėlė! szauke rankas laužy
dama. Bet motina tylėjo; ty
lėjo visas kapinynas. Tik kada 
nekada pasigirsdavo balsai 
naktiniu paukszteliu ir vėl nu
tildavo, vėl užvieszpataudavo 
grabine tyla. Menulis, tartum 
su si domėjos apsistojo ir pasi
kreipdamas pro medžiu szakas 
temijo, kaip alpsta duktė ant 
szalto motinos kapo.

Nuo tos dienos kas vakara 
ji eidavo in kapinyną ir par
puolus ant motinos kapo laisto 
ji savo aszaromis. Žmones 
pradėjo kalbėti, kad kapinyno 
vaidinasi ir nakty bijodavo 
pro juos eiti. Onute-gi kas kar
ta i'jo menkyn ir menkyn.

Praslinkus penkeriems me
tams, viena diena laidodami 
nabaszninka žmones rado Onu
te sustingusia ant motinos ka
po su raszteliu rankoje: — 
‘‘Buvau iszpažinties ir pri
ėmiau Szv. Sakramenta. Pa
laidokit mane ežia szale mano 
motinos.” Prie to dar buvo pri
dėta: “Kas nori laimingas bū
ti sziame ir aname gyvenime, 
turi gerbti ir mylėti savo mo
tina.”

aszaromis.

ANT PARDAVIMO PIGEI.

Gera pelninga tempronco isz? 
dirbyste. Geras biznis ir visas 
intaisymas. Iszmokysinie dirb
ti. Dali pinigu ant iszmokes- 
czio. Atsiszaukite arba raszyki
te ant adreso. (t.56)

J: R.
330 W. 6-th St.

Mt. Carmel, Pa.
i.................. ' w - '•

Daktaras Juosas J. Austrą ■
LIETUVIS. ’

ButubIs daktaras karittmenaje.
Oydo vlsokl&a ligas., 

Priima Itaonius iki 10 valanda ryta. 
12 iki 2 popiet 6 iki 9 vakare.

Tuom-laikinis ofiso randaai o 
t MA1LN0 APTIEKUS,, i 

M B. Jartla St. StenaUMk, fa.
KAMINO APTIEKWK.

t1
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SAULE
O

Ant. J. Sakalauskas
UETŲVISZKAS GRABORItJB 

IK BALSAMŪOTOJAS

Laldeja kunua Numirėliu pagal Nau- 
jauata mada. Pigi preka. Teipgi pri
stato automobilius visokiems relka- 
IMM.

Parduodu visokius paminklui, didel
iu! ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kite* pas mane, nei asz gailu jumla 
pigiau gerlaua parduoti negu kiti.
Ml K Pine SU Mahaaoy City. Pa.

ru pamokinimu

mc.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba

house
Kaiero

— Pacziule p. Kriezino ap
teikė savo 
drūta dukrelia. Yra, tai 
tinis juju kudykis. 
Reklaitiene isz to labai nudžiu
go.

JUJU

prisiega puikia ir 
pirmu- 
Bobute

Sziadien p. Dnminikas 
Baneviczius pirko saliuna, nuo 
p. Bekerevicziaus,

viena, isz ge- 
vietu mieste. 

Bekerevicziai laiky-

ant West

Teisme. T

ATSIUSK TIK $!.«()
O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus 
kaip padaryti Ir prisluntitna apmoka-

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiszkal 

Truk- 
nž $1.40. 

Knyga "Daktaras Namuose" $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6 50. 
Altorius Maldų Knygele.
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Cclu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1.50. 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c. 

M. J. ŽUKAITIS.
<51 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

Žinios Vietines
l .l 111<

Turėjome vilti ir visi 
džiaugėsi, jog mieste neužilgio 
pastatys puikia opera 
ant vietos sudegusios
opera house. Žydelei pirko lo
tus ir prižodejo pastatyti pui
kia sale del perstatiniu, bet da
bar viskas nuėjo ant szunc uode 
gos ir parduos lotus ant bizniu. 
Giszeft, daugiau niekas.

Palicije aresztavojo V ik 
toria Žilinskiute, Norkevieziu- 
te ir da dvi mergaites isz She- 
nadorio kurios apvoginejo žmo 
nis Lakewood. Pas jiases suras
ta keliolika doleriu kuriuos isz- 
eme žmonims isz kiszeniu. Ko
kia atejtis tuju mergaieziu?

— Leonas
Martinas Lessi ir.Juozas

Shamoku važiuo
dami automobiliu per 
Nedėlios vakaru likos
volais už rėkavimo ir keikimą. 
Visi likos nubausti per burmis- 
t ra.

Adomas Vnieiekunas, 
117 W. Spruce Str. i.szsuko ko
ja szlopoje Vulkano kasi k losią, 
ejdamas iii darbu.

Kokis tai nežinomas ple- 
szikas pradėjo užklupinet 
darbininku kurie ejna in darba 
ant nakties in North Mahanov 
kasikius. Gerai butu idant Indi 
pasirengusiu ant tojo naktinio 
paukszczio.

ant

i

6 pakelei 
Daktaras Namuose"

Aukso 
senovės

1 jiiszkams

Tytrcsiasala Ltotsvlaaka
B A H K A

Dlicla kaaclja audata Valatl- 
J«a Banko Departamento.
Kalu *• >rloilura Vali (I jot, 
tai* kad plnlffal audatl mano 
Baakoja nagai! pražūti. Pri
imu pbnlfua aauftam palatkl- 
mul. Siunčiu p įnirus In vl- 
•ao dalis sviato, pagal dienos 
karna. Parduodu Lalvakor- 

tsa kompanijų nustatytumo 
kainoms. Parūpina Pasiper
tas keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, gro!

, tai Ir pigiai. R as zyki t e apie 
kainas o gausite teisinga 
ataaklma. Adreaavoktto:

V. LAPINSKAS
Ml W. Mahanoy 

MAHAJ0Y CITT. • PA.

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Agent

Apdraudžlu (Inszurlnlu) Namas, 
T a vorui, Naminius Rakandui, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijos* a

W. Mahanoy Ave, Mahanoy City| 
f i n« a • a • • e • u t« m t • *v »• t«t • t • i e • ?

Lieta visikas Graborlas

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliui parai 

naujausia mada ir mokslą 
Turi >a*«lblnlnka motsra.

Prieinamos prekes.
»

il< West Sprue* Street 
KABAMO! CITT. PA.

Bell Telephones No. 149

1

Panike viržius, 
Gu-

rp

(linukas isz
miestą 

areszta-

priežasties mazai
pruduosia la

Isz 
lietaus, vanduo 
bai susimažinus, todėl be reika
lo nelaistykite. Nekuriosia tlaly 

vandens dvdele>ia 
stoka.

pavieto i

akulo-Jeigu kits rado 
rius ant kalnelio ejnaut in ka
pines t<‘gul buna teip geras šu

tai aplaikys dovana.
lydele blede del nasz-

les. kuri jiaises pamėtė. Malo
nėkite atneszti po No. 803 East 
Pint* St r.

— Utarninko 
('zesna.
stes Antanu
Szumakerio su naszle Viktori- 
je Kvintinskienia isz Park PlėV 
so. Svodba atsibuvo nuotakas* 
name. .

grąžyt i
\ ra (ai (

ryt n Kun. 
suriszo mazgu motery- 

Stepankoni isz

4 
atsibuvo nuotakos*

Centro uliezios, 
riaušių bizniavu 
Ponstva 
darni bizni daugeli metu, dabar
atsilsės, atlankydami gimines 
Westuosia ir mano važiuoti in 

menesiu, 
yra sve- 

velinta

ant keliuLietuva
Ponstva Bnnovicziai 
tingi žmonis
geros pasekmes ant naujos vie
tos.

kuriems

Ketverge ryta arti Vul- 
plento smarkei va- 

automobilium in Maha-
ant

Dvi moterėles Szimulio- 
niene ir Tomko likos nubaustos 
per burmistrą už nepadoru pa
sielgimą 
turėjo

Petras Petra nekas 
už 

. Pi-

kano 
žiavo
noju Mikas Brady isz Pittsto- 
no. Nežinomu budu vienas ra
tas atsdiuosavo nuo maszinos. 
Automobilius kelis kartus ap
sisuko ore ir sukrito in szali 
užmuszdamas Brady ant vie-

Kunas
baisui sumankiotas ir patalpy- 

graboriu Jlaughney.

tos. nelaimingo likos
duot i

o 
užmokėti bausmin 

suplakimu savo prisiegeles 
gus tai būdas sumuszti savo gy 
venimo draugi* po tam
kelis dolerius burmistrui už dv- 

atliginti moterėlei 
už padarytu skriauda.

Sugryžias isz darbo ir 
neradus suszildyto vandens ne 
vakarienes, Mikas Diaduk, ru
sas, gyvenantis 
inirszo, jog
bonka munszaines, ir lanke su- 

savo prisiegeles, 
kuri lankėsi Mahanojui iszgau- 
ti daugiau
savo vaiku po užmuszimui jo
sios pirmo vyro, 

nuo 
josios,

daugeliosia 
užbaigos gyvaste, bet

ka vietoje

i zuore
Lovele, teip 

konia visa

gryžtanezios

kompenseiszion del

tęs 
ant

vietosią

)O

Mikas insiu- 
munszaines užkliiĮ 

supjaustydamas 
ir butu 
moterei

pasisekt* iszsprust laukan. Mi
kuti Hurakvta 
skvitjeri in Ashlanda kur u? 
ji pastate 300 doleriu kaucijoj- 
AntanaN Navickas isz lai vėlėj- 

Gyg teismui. I M

nugabeno pas

tas pas
Tame laike ėjo in darba Vulka
no kasyklos 1‘ajerbosas Strolis 
kuriam lekenti 
automobiliaus

daktaras turėjo tuom- 
i susinti

9 

szmotelei isz 
pataikė in gal-

va, jog 
laikiniai susinti ir nusiunsti 
fajerbosi in Ash lando ligonbu- 
tia. Buvo tai ‘baisi nelaime ir 
niekas nebūtu apie jaja duži
uoju kad ne 
apie 
darbininkams.

fajerbosis kuris
. lį I •

tai prahesze ejnantiems

♦
SKAITYKITE “SAULE”

KVITU Knygele Draugyitem! 
Iszmokejlmo >1n<iu IIgonla
ma - - - - goc.

KVITU Knygel* DraugyHema, da) 
Kantoriaus Mog sudėtu pinigu ant 
susirinkimą

W. p. BOCZKAUSKAS-CO..
MAHANOY CITT. PA.

60c.

t

CAPITAL BTOCK lUi.Ht.M
Surplus Ir Profits |5S4,X44.M

Mokamo antra procentą ant audfttu 
Maigu. Procentą prldedam prie jus 

x Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ae. Mee norim kad Ir jus turė
tumėt reikale sn musu banka, ne
paisant ar malas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Ik! I 
potlet Bubėtomis 9 ryte Iki 11 vai.

H. BALL, Prezidentas*
Geo. W. BARLOW, Vlce-Proz. 
Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus.

kW. TRA8KAUSKAS 
POLMUTINIS LTETUTISZKAS 

mUMBIUB MAHANOT CITT, FA.

Laidoja Kanus Numirusia. Pasamdo 
Automobilius del Laldoturla Krlk- 
sstlnlu. Vesellju, Pasivažinėjimo 

ir L L
S20 W. Centra SU Mahanoy City, Fa.

OMAS. B, PAULEI 
Beal Katate Ageat *—
I ............M

Jeigu norit* pirkti ar parduoti gtuba*, 
ae* galim* jum!* tam* patarnauti.

' Randarojame namus, koletavojamo 
randa* ir teip toliau*.

mate m *1 aaa *^*A— —

Notary Fubilo f

Teisėjas: — Tvirtini, kad ta
vo pati mete puodą in galva.

Vyras: — Teip, tamsta teise- 
JL

Teisėjas: — Bet ant tavo gtd- 
vos nėra jokiu sužeidimo ped- 
sakiu.

Vyras: — Nu teip, ant mano 
’•aivos nėra,“užtat yra ant puo

lio.

fe i sėjas:

(f

▼

Reading

In
$4.00

ATLANTIC CITY arba
$3.50

In WILLOW GROVE
Nedelioj, 1 ir 22 Liepos

Ekskursinis TreinasHpeciallNzkns

Apleis
Shamokin ....
ML (’arinei .
Ashland .........
Girardville ...
Shenandoah ........................
Mahanoy City ..................
Tamagua ............................
Philadelphia, pribus ......

Isz ryto 
... 5:00 
....  5:08 
..... 5:45 
.... 5:52 
..... 5:33 
..... 6:14 
.... 6:42 
..... 9:40

(Dubcltiivas tikietas Irz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic City 
$3.75 in Willow Grove Parka $3.25)

GRĮŽTANT—Spccialiazkaa treinas 
npleia Philadelphia 7:00 valanda 
vakare Standard Time, 
vakare Daylight Tiipo.,

8:00 vai.

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
e ‘ FRKKI TIKTAI 25 e.
W. n. Bo cakowaki-Co.

; ’M«hanoy City. Fa.t;

<<
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Pacziupinekite 
szitus padus!

Padaryti isz dru
eziausio gumo

r

Dideli ir drūti—bet ne per kieti!
Kaip ir kožna kita dali, szitu nauju 

“U.S.” batu—dideli juodi padai 
reiszkia ilgesni nesziojima.

Yra padaryti isz drueziausio gu
rno kada da buvo indeta in bile ko
kius batus—bet yra toki minkszti 
kad teip lengvai lenkėsi kaip ir jusu 
koja!

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

Temykite teipgi ir ant baltu vir- 
szu.

Pacziupinekite ta drūtuma! Yra 
padaryti isz drūto gurno ir ciekio— 
ir yra padirbti draeziai ten kur dau-

U.S.”

M1 
y

TRADE MARK 
1 ' d .

&

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

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

Kita karta kad pirkaite batus 
tik indekite koja in “U.S. 
o patis persikanuosite!

Yra teipgi ir nauji “U.S.” ilgi 
batai, padirbti kad duotu ta pati 
ilga nesziojima kaip ir szitie trumpi 
batai.

Nepaisant ar nesziojate ilgus ar 
ilgius batus—klauskite szitu nauju 

batu kad kita karta pirk- 
site ir temykite kad butu jubdi pa
dai ir “U.S.” žymė.

United States Rubber Company

U.S.”
M

> > batus,

I

»

“U.S > > • •

I

Klauskite nauju “U.S.99

ftrumpu ir ilgiu batu
t

I

*» >*

itters

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

Calutaras
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDEITIMAI,

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

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

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

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

GEO. J. BARTASZJl’S AGENTŪRA
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Jszmainome ir siuncziaine pinigus in 
pagal dienos kursą;

visa pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorke 

ant stočziu ir suteikame nakvine savo botelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamu; 
portus ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

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

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

padarome pas- 
Reikalaukite

t 

1

I’akirpli plaukai ir plviskauoH nėra ma
loni kombinacija.
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
h o t us panaudojus jas iš galvos visiš-kat

!
Tos nešvarios baltos

pranyks pleiskohos. Pahiikyinni sveikos 
galyos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit

Kaina 65 centai apte kose, arba už 75 centus [•risiunėiainv 
tiesiai iš hibaratorijos.

F. Al). RICHTER A CO.
104-111 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

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

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

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia 

pinigus. Prigelbcs jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dekite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
-1— , 

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. KoljerluB

ar

ir szita

invest y t

t

D. M. GRAHAM. Prez.
LEON ECKERT, Vlce-Proz.

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

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

Per dvi sanvailes
*'■ *

duosime jumis dykai
25 rekordus, jusu pa
ežiu pasirinkimu, jei- 

4...

gu pirkaite pasgu pirKsite pas mus 
grofonola $125-$150.

Mr. Watkins mekanikas ran
dasi musu sztore ir jumis gali 
pataisyti bile koki fonografa 
ar grafofona.

GUINAN’S 201 W. CENTRE ST


