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‘ Amerikonkos siunta su savo 
naujoms madoms.

Los Angeles, (’ai. — Mergi
nos ir motoreless, jeigu geidžo- 

“ in 
tai turite dabar pri- 

pratinot savo kojeles prie szal- 
czio nrba miegot iszkiszia ko
jas per Įauga, o tuom priprasi- 
te prie naujos mados.

Kvailos krutamuju paveiks
lu aktorkos inves mada už tri- 

ant visokiu 
susirinkimu

neneszios

’ ' • • • • '■ " ” ” T «| f .

to būti naujausioj madoj 
feszion

ju menesiu, buk 
vakariniu 

evening
su

“evening gown” 
paneziaku tiktai moterėliu ko
jos bus nuogos — be jokiu pan
eziaku.

O gal bus ir gerai, nes sueze- 
dins po keliolika doleriu ant 
szilkiniu paneziaku o vyrai ir
gi bus isz to užganadyti.
Amerikonai Europoje praleido

$300,000,000.
Washington, D. (’. — Amori

ta ristai (keleivei) 
praleido praejta meta 300 mili
jonu doleriu Europoje ant viso
kiu smagumu ir kelionių. Atej- 
voi iszsiunte isz Ameriko del 
savo giminiu in Europa 400 mi
lijonu doleriu.

Kūdikis prigėrė ceberije.
Nanticoke, Pa. — Kada Adol
fina Dudakiene iszejo su reika
lu ant kiemo, paliko kuknioje 

senumo dukrelia.
* rado 

mergaite prigėrusią ceberije 
vandens kuri pripylė del vyro 
atejnanczio isz darbo. Motina 
buvo iszejus tik kolos minutas. 
Kūdikis buvo negvvas.

Užspringo ant “ežiu.
Cleveland, Ohio, 

“fut boles 
metu

le on iszk i

16 menesiu
Kada pn>timt jįjįgryžo

* • *4

grajinimo
Mares, 23 
sikimszo burna

grajausturėti laike

I >
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Laike 
('h ester 

senumo, pri- 
tabaku idant 

“ežiu. ”
Laike grajaus, kada ji kiti per
mėtė ant žemes, Chesteriui 
“ežiu” paslydo in gerkle, nuo 
ko užspringo ir mire Rainsville 
ligonbuteje.

Motina buvo priversta par
duoti savo kūdiki.

Litchfield, Ill. — 
mergaite

WA'.H.)

Karve parode kur buvo 
užslėptas skarbas.

Saint, Louis, Mo. — Keturi 
vnikrii rinkdami bulves ant far- 
mos savo kaimyno, ūžt ('miner 

cjnanli per 
nes užėjo ant 

Vaikai buvo akvvi ir

kaimyno, 
kaip viena karve 
pieva suklupo.
skvles.
pradėjo tolinus krapsztyti skr
iejo užtikdami 
dežia kurioje
Pinigai buvo pavogti isz Klk- 
villos, III., bankos. Vaikai butu 
tuo sugražinia pinigus, bet lau
ke ar bankas ueapgarsys dova
nu už suradimu pinigu. Ant ga
lo kiti kaimynai dagirdo apie 
suradimu skarbo, pranesze apie 
tai palicijei kuri pinigus ato
me jmo vaiku ir sugražino pi
nigus bankui, o už radini vai
kai aplaike... szpiga.

Vyras prikaustė savo pa
eziule prie grindų.

Nottingham, Pa. — Palicije 
arcsztavojo fanneri Josephata 
Bouldona, kurio pati ant 
t nriu ” 
apsako palicijei apie žveriszka 
pasielgimą savo vyro, kuris 
prikaustė jaja prie grindų, bet 
po dvieju parų pasiseko jai pa
bėgti ir pasislėpti artimoje 

gavosi in

tonais Llokinia 
radosi $22,000.

“ke-
pr i veži jojo in miestą ir

pasislėpti 
girraiteje isz 
miestą.

Bouldcnas apsakė palicijei 
buk turėjo teip pasielgti 
savo jauna 
už ji konia 25 melus jaunesne. 
Nieko nenorėjo dirbti ant far- 
Ojos, tiktai nuolatos zulino in 
miestą ant szokiu, pikezeriu ir 
užsidavinejo su jaunais vyrais, 
o idant jaja laikyti namie ir 
nubausti už tai, prikausto prie 
grindų, bot szeip pasielginejo 
su jaja dorai ir davinėjo ka
li uogeriausius valgius.

Atidavinėjo tris vaikus 
už skola.

Uoal City, 111. — Franas Vo- 
daczek apskaito, buk trys jojo 
vaikai yra verti po <$10.72. Ka
da ji apskundė sziauczius už 
ezeverykus, Vodaczekas stojas 
priesz sudžfli, pasako, buk ne
turi pinitru užmokėti skolos, 

nori, tai

kur

su
paeziule kuri yra

s
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ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

link aplaike

ISZ VISU SZALIU
—■II !!■ ■> 4b I »HII*I ■«— —*

Rosije mobilizuoje vaiska prie 
lenkiszko rubežiausz

London. — Telegramai is# 
Rygos pranesza,
žino isz Moskvos, buk bolszevi- 
kai pasironginoja ant karos 
prie lonkiszko-rusiszko rube- 
žiaus isz priežasties didelio pa
vojaus kokis užėjo Vokietijoi. 
Daug sunkios 
kuopinio prie
žiaus o prie ukrajiniszko rilbo- 
žiaus sudrutino drutvietos ir 
padaugino sargus.

Popiežius ketina pripažyt
1 1 / f • 1 ■ W V •

su-artilerijos 
lenkiszko rube-
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DU KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZE1NA KAS UTARNINKA IR PETNYCZLA 

PRENUMERATA KA8ZTUOJA:
■AMEBTKE: Ant vino meto $3.00. Ant pusM meto $1.50 

EUROPOJE: Ant tuo meto $4.00.
i* f JMST Laimkue ir piningus visada siuakite tiktai ant saito adreso:

W. D. BOCZKOWSK1-CO.
MAHANOY CITY. PA.
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lt. D. BOCZKOWMKI, Pr«m., 
>. W.BOCZKOW8KI.K41lor . ' 35 METAS

ima suskaityt 
kas markes.
— Vokietijoj lyg 

radosi 8,627,- 
markiu (asz- 

o skolos 
turi 48 kvadrilijonus markiu. 
Drukoriszkos 
diena ir naktį

Vos galeijna suskaityt 
vokisz]

Beri i nu s. —
Soptemberio 
“73,275,162 

luoni kvadrilijonai)

Isz Lietuvos
OO
729,77

Septynių 
menesiu mergaite Genovaite 
Jennings, likos atiduota in pri
glunda apleistu vaiku, nes jo
sios motina negalėjo 
žiūrėt ne iszmaitvt. Motina vos 
turi 17 metu, kurios vyras jaja 
apleido, apgarsino Jaikrasz- 
eziuosiu, buk atiduos savo kū
diki tam, kuris 
ja pasiūlius. Per 
pulkai moterių trauke pas jau
na motina. Ant galo atsirado 
Frediene Taulbee, pati vietinio 
bankierio, kuri sutiko paymti 
mergaite.

Jenningsiene isztekejo turė
dama vos 14 metu, o josios vy-1 
ras likos uždarytas kalėjimo už 
koki ten prasižengimą. Motina 
aplaikė darba fabrike ir nega
lėjo užsiimti kūdikiu, būdama 
priversta ji kitiems atiduoti. 
Tylėjo 20 metu — persiskyrė.

tai, 
vyras Henri k is

Visi szmugleruoje Lietuvoje, o 
ypatingai ant rubežiu.

Kaunas.
tik turi

I
Scranton Pa. — 12,000 angle- 

kasiu. kurie sustra.ikavo Hud
son kasi klosią 
gryžo 
sutikdami idant sutaikvmo ka- •• 
misije užbaigtu visa ergeli.

— Magdalena Skarbek,

Pa nobeli,je sa
.Lietuvoje kas 

tnl> užsiyma
iHMUIB iONIII

proga
i o ypatingai kai- 

arti •lPn-

■

1darbo Ketverge, szmuglorysta
I • ♦

priemaszinos dirba 
‘ Iszspausdamos 

bilijonus m.arkiu ir nežino ka
da bus tam 
turi daug paslėpto

j ji nenori paleist in begi, tikėda
mi esi,, jog talkininkams nubos 
laukti užmokejjmo skolos ir isz 
to iszsisuks, bot talkininkai ge- 

szunybos vok le
ant žings

nio spirdami vokioezius ant už
mokėjimo skolos.

galas. Vokiecziai 
aukso, bet *

ra i supranta 
ežiu ir neatstojo no

bolszevikiszka valdžia.
Madridas. — Iszpaniszka 

valdže dažnojo, buk popiežius 
trumpam laike ketina pripažy- 
(i bolszevikiszka valdže. Už 
tai soviatai prižadėjo duot i ka
talikiszka i bažnvežei v i sokės 
privilegijos. .Jau nuo senei Ry
mas stengėsi aplaikyti nuo šo
vini u pavelinima laisvo katuli- ka doleri 
kiszko tikėjimo i 
mokslainiu už ka Vatikanas su
tiko ant tokiu mainu. Soviatai 
turi vilti, jeigu Rymas juju 
\\aldžia pripažys, tai ir kiti ka- 
talikiszki sklypai juos pripa- 
zvs.

v įsokės

vUz važiavima turi mokėti 
10,000,000 markiu. M

Bailinas. — Vokiecziai norė
dami važiuot karuku turi Tuo
kei i deszimts milijonu markiu. 
Sziadien už viena amerikonisz- 

gaunama 1,600,000,-
ir uždėjimą 900 — suvirsztim pusantro bi

I

Ii jono markiu.
Dabar valdže 

na smulkiu bumaszku 
po 5 ir 10 bilijdhu, 
gal spaudinsis 
sumas.

jau nespaudi-

o atejteje 
ir po djdosnes

tiktai

21
metu isz Diksono likos užmusz- 
ta per automobiliu teipgi Ka
zirnieras Jankaskutis 
isz miesto.

J 3 metu

Chicago. — Pereita nakti, 
ka.ip 1 vai., pasimirė gerai chi- 

pažistama Mare 
46 

žmona žinomo

DARBININKAI IR BOSAS, 
ARKLIAI IR POLICISTAS

Szimtas
I

Syki gyveno bosas, 
darbininku dirbo jam. Jis turė
jo du arkliu darbui.

Darbo buvo daug. Biznis ėjo 
gerai. Darbininkai dirbo ilgas 
valandas. Jie eme unijines al
gas. Jie gaudavo didesnes ai-, 
gas už virszlaikio darba.

Arkliai turėjo irgi daug dar
bo. Jie dirbo virszlaiki. Jie tu
rėjo ruiminga, szviosia arklyde 
ir gaudavo puikiu avižų paes-s
ti.

iszeiti be palydovu. Supranta
ma, jie pasileidd gatve krei
vom, galvas palenkdami, pas
kutines kojas kilnodami.

Policistas pamate, arklius.

jie pasileidd gatve krei-

Jis pagavo juos. Jis klausinėjo 
visus praeivius:

Ar jus nežinote, kieno szie

Ne”, atsakydavo praeiviai.

cagieeziams
Vosiliūto-Damijonu it iene, 
metu amžiaus, f 
lietuviu darbuotojo ir buvusio 
SLA. prezidento M. J. Damijo
nu iezio.

Mirė ji savo namuose
Stony Island live., po labai il
gos ir kartų labanisunkios li
gos. Kiek laiko atgal, jai be
sergant, buvo patikusi didele 
nelaime ir pati M. J. Damijo
naiti. Nelaimingame atsitikime 
jis iszsilauže koja ir dėlei to 

gulėjo ligoninėje, o 
jis vos pavaigszto. 
visuomenes labui 

ir todėl p? p. 
pastaruoju 

laiku teko dideli vargo kosti.

ilga laika 
ir dabar 
Dirbdami 
turtu nesu krovė
Damijona.icziams

6725

Pittson, Pa. ^r— Po straiku 
žmonelei truputi atsiduso leng
viau dirba gojį?ai iryel lįnksjni-

muocziai gyvenanti 
kiszko-lietuviszko rubežiaus.

lenkiszkas ūkinin
kas pardavė savo kainynui lie
tuviui karve ir vedė per Komu
na. Sztai vydurije upes karvu
te užsispyrė tolinus ne cjti ir 
sustojo. Tarno atėjo du lenkisz- 

sargai, lenkas ma
tydamas juos negalėjo kitokiu 
budu iszsisukt, kaip užmokėda
mas sargams idant jam pagial- 
betu pervest karve ant kitos 
puses. Laiko, kada visi stūmė 
kaive in krauta isz kitos puses 
pasirodė lietuviszkųi saigai su 
a.tkisztais karabinais. Tada vie 
nas isz lenku paszauke in juos 
lietuviszkai: ‘ “Hei brolyezei, 
padekite ginklus o prigialbekit 
mums -su Mitą "karve o uždirb
site gerai anPšziiapsuko. ” Sar
gai taip ir padare pasidalino 
piningais ir kožnas nuėjo savo 
keliui. ,<

Ant lenkiszko -
*

Nescnei

ki rubezinei

Hei brolvežei

J

t 4

uždėtus mokes-

------------------------------------------ ...... . —

Lietuvos Valdžia degtines pa
naikinti negali.

Kaunas. — Kuris tik žmogus 
skaito laikraszczius, tai jis ži
no. kad Lietuvos finansinis sto
vis nėra pergeras. Daugiau isz- 
laidu negu inplauku. Stam
bieji ūkininkai tai (lar užsimo
ka valdžios
ežius, bet tie, kurio turi nuo 5 
lyg 15 hektaru žemes Ui jau 
yra priversti parduoti paskuti
ni gyvuli, jei valdžia, uždėtu 
mokeseziti nelauks lyg rudenio. 
Valdžia isz degtines gryno pel
no turi 30 milionu litu. Taigi 
jeigu panaikihti degtine, no- 
tektumem 30 mlionu litu, o kur 
tiemilionai reiktu paimti? Tie
sa degtino pudžia tauta,
musu apszviestesnieji jaunuo
liai jos negeria. O jei ir valdisz 
ka degtino panaikinsi, tai visgi . 
girtuoklyste su sziuo budu ne-< 

Nes kiekviename 
ir degtine

Bet

i
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sumažinsi.
kaime bus bravūrai 
gamins kaip gamino, kolei val- 
diszkos degtines nebuvo. Ge- 
riuasis būdas kovoti priesz gir
tuoklyste — knyga. Bet visgi 
po Nauju Metu valdžia mano 
negtine panaikinti. 30 milionu 
padengimui yra sumanyta su
mažinti kariumene; žinoma — 
jei bus ramybe.

Suėmė agenta.
*• Telsziai. — Ruępjuczio men. 
19 d. vietos milicija suseko ir 
suome 
patogiomis 
“valdžios”

inti

.■ I 
į
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rumuniszko 
rubežiaus panaszei

Vienas isz rumu- 
niszku kareiviu norėjo apsi
vesi, bet negalėjo pamesti sa
vo sargybes, tada susitarė su 
lenkiszku sargu kuris pasirėdė 
ir rumuno mandiera ir sergėjo 
rubežiaus pakol draugas neap- 
šivede ir liž dvieju dienu net 

Lenko

terp sargu.
atsitin ka

—r Ruępjuczio men.

Ž. J., kuris nepaprastai • 
sąlygomis ir su 
(taip pasakoja- 

žmones) "žinia, vesdavo žmonos 
i h Amerika, 
szimta lituku jis isz žmonelių 
iszviliojes ir palikes juos szia- 
pus balos — juru. Vedama tar
dymas, busianti indomi byla.

Gaisras.
Luoke, Telsziu apskr. — Sz. 

m. Rugpjuczio m. 18 d. 2 vai. 
nakty kilo gaisras. Sudege Pa- 
luksztos Mejerio svirnas ir 
kūtes. Nuostoliai siekia 3,000 
litu. Gaisro priežastis nežino
ma.

1
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. . ..*’■ i f . ■ ■ snaši ir sutikime visi gyvena.

— Dydele nelaime, patiko 
Vinca Tuinila, kuri pagavo szu 
vis laiko darbo ir kaip rodos 
neteks akies kaip daktarai tvir 
tina. Jojo motere teipgLranda- 
si ligonbuteje po operacije.

nieko apie

Šilko, ne viena
I

‘!y|
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arkliai 1
i i

Pagalios vienas žmogus atsa
ke policistui, kad jis dirbo su 
tais arkliais vienam bosui.

“Kas yra tas bosas?” 
klauso policistas.

“Eiksz, asz parodysiu 
žmogus.

Taigi vežėjas, policistas ir 
arkliai pasileido žingsniuoti. 
Pagalios jie atėjo in 'boso ofi
są.

< $

cistas,

u z- f

? f tarė

sugryžo ant sargybos, 
draugai žinojo apie tai, bot sa
vo d/augo virszininkams neiž- 
dij.ve o rumunai ir 
tai nežinojo.
Baudžia už skaitymą Liet u- 

viszku laikraszcziu.
Vilnius. —.Lenkai, radę pas 

ka nors kaime lietuviszka laik- 
rasžti, raszo protokolą ir pilie
ti gabena kalėjiman. Reikia tik 

Icnkiszkus laikraszczius 
skaityti.

— Kratos. Lenku policija, 
jcszkodama 
kas savaite

Ii,''

V
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Brooklyn, N. Y. — Iszsieme 
leidimą vesti: Jonas Bikertas, 
2021 Blecker St. su Klara Re- 
meszUicziutc, 221 Grove St.

Frank Czilinskis, 38-50th St. 
su Kate Maczilioniute isz ten 
pat.

Justinas Juknys 9 Oliver St. 
su Mare Kavaliauskiene, 284

y

Mejerio

■ "
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Užsakymai tapo iszpildyti.... 
Dalykai apsistojo. Užėjo nedar 
bas. Bosas pradėjo mastyti.

Jis suszauke darbininkus. Jis 
prabilo in juos sekamais žo
džiais:

“Vyrai, mes visuomet susi
taikydavome gražiuoju, ar ne?

“Taip”, atsake jie.
“Jus dirbote sulyg 

taisyklių ir patvarkymu ?
“Teip, gerbiamasis”, 

po jie.
“Asz mokėjau pusantros mo- 

kesties už virszlaikio darba, ar 
nemokėjau?”

“Taip, tamstą!”, sutartine 
atsake darbininkai.

*?Dabar, vyrai, asz turiu pra- 
neszti jums lindau žinių. Nora 
darbo, ir 
isz manes užmokesnio. 
asz paleidžiu jus 
Kuomet man prireiks jusu, asž 
jus paszauksiu.

tai
i!T
B

■ir

1 p

Užmuszti per truki.
Kėdainiuose — 9-9 traukinys 

suvažinėjo du valdininku, ke
liavusiu Szilavon in atlaidus.

Žudinsta.
iH ■ U

Kaunas. — Nukovė. Rugpju-

pinigu 
bet jeigu sziauczius 
gali tris vaikus pasilikt už sko
la. Tęva uždare in kalėjimo o 
vaikus pa talpino pri gla ūdoje.

Tavas ir trys sūnūs sudege 
ant smert.

New York. — Tėvas ir trvs .
suaugusieji sūnūs pražuvo de- 
ganeziam nahie Brook lyne. Mo
tina Mrs. Charles C'amaratta 
randasi ligonbutije kuri baisai 

daugiausia už apdega. Apie 500 žmonių kurie 
visa diena gyveno tame name turėjo ap

leisti savo kambarius nakties 
laiko, tiktai su tuom ka turėjo 
ant paežiu.

Raganius” nužudė dažiu- 
retoja ligoniu. >

Pittsburgh, Pa. — Apleistam 
name, artimoje ligonbutes, li
kos surastas Kūnas jaunos da* 
žiūrėtojos ligoniu panos Elsie 
Barthal, 28 metu amžiaus. La
vonas buvo pririsztas prie stul
po o szale gulėjo kruvinas ak-/ 
m u o, su kuriuom žu d in t o jas 
nužudė savo auka.

Už taja žudinsta likos suim
tas Lorenza Savage, 
juodas “raganius”
mergina atėjo pirkti “meilingu 
proszku ”
apgavysta, nes norojb isz josios 
iszvilioti 300 doleriu kuriuos 
turėjo su savim, tas juodas sze-

k
užmuszc jaja po tam pini*

jaja pri-

< <

Teip, gerbiamasis

unijos

atsilie-

jus negalite tikėtis 
Todėl 

isz darbo.

Klausyk!” suszuko poli- 
“ar tamsta pažįsti szi- 

tuos arklius?”
“Taip,” atsake bosas.
“Ar tamsta žinai instatyma 

apie areliu ližlaikyma? ’’
“O kokis tas in statymą s 

yra ?’’ paklauso bosas.
“Justatymas sako, kad tam

sta privalai rūpintis arkliais, 
nepaisant ar jie dirba, ar no. 
Arkliu .neprivaloma, kankinti 
arba marinti badu. Arkliai tu
ri būti laikomi arklydeje. 
tamsta pasakysi del to?”

< < P/a1 įaro bosasPoliciste

I.

Ka

tarė
“duok man arklius.”

Bosas nuvedė arklius atgal

su Mare Kavaliauskiene, 
Scholes St.

Stasys Bruneviczius, 42 No. 
3rd. su Lade Pauliukouiute, 53 

? So. 7th. St.
— Musu tauta padaugėjo dar 

vienu piliečiui Rugsėjo 30 d. 
kun. Remeikos bažnyczioje pu

tnias žydelis su 
lietuvaite Bindpkiute. Saitas 
žydelis buvęs iszmokintas ka
tekizmo ir priemes kataliku ti- 

žydelis jau isz 
mažens turėjos palinkima, prie 
katalikybes ir

eme szliuba

kybą. Jaunas

Spokane, Wash. — Už 
kad.. josios 
Hammerly nieko neprakalbėjo 
in jaja per dvideszimts motu, 
jojo pati Natalije, apskundė 
savo vyra ant persiskyrimo nes 
negalėjo ilgiaus gyventi su to
kiu vyru.

Porele
Minn., 1889 mote, turėdami 
deszimts vaiku. Kada norėjo 
ka toki kalbėt, / tai susikalbė
davo su pagialba savo vaiku. 
Priežastis tylėjimo buvo nesu
pratimas už pasidaliiflma pu
siau turto, ant'ko vyras nesuti- 
Vn loilrn nanrn Ir o llw» Ja

i apsivedė Laverne, 
1889 mote, 

Kada

35 metu 
, pas kuri

o kada suprato jojo

tonas teip inirszo ant merginos
jog r* * '
gus pasiėmė ir vėliaus pas jiji 
palicije surado.

* Gyventojai Belgijos kai- 
puse naudojoba dvi kalbas 

l’lomim/lrn

J 9

Nirienktomis galvomis, su
smukusiais, petimis darbinin
kai iszejo isz boso ofiso.

• • •
“Na”, tarė bosas, asz nusi- 

kraeziau vyrus, bet kaip su ark 
liais?”

Po valandėlės jis nusitarė pa
sielgti su arkliais taip pat, 
kaip su vyrais.

Jis atsistojo 
snukius ir pradėjo tokia kalba:

Arkliai, asz visuomet el
giausi su jumis gražiai, ar ne?’ 

Arkliai linktelėjo galvas.
mano arkliai,

Na
e

priesz arkliu

“Dabar, jus 
asz nebeturiu darbo jums. Jus 
nesitikesite juk, kad asz jums 
mokecziau, kuomet jus nedir
bote? Taigi asz jusr paleidžiu. 
Kuomet man veikos arkliu, asz 
pasiusiu žmogų parvesti jus”.

Jis atidaro arklydos duris ir
1-.-1-____i -

in arklyde iv prižadėjo užlaiky
ti juos gerai.

■ Vežėjas (draiveris) visa tai 
temijo. Jis maste, kaip puiku 
butu, jeigu žmonėmis kas nors 
rūpintųsi taip, kaip arkliais. 
Jis pakele akis, valandėle pa
žiurėjo policistan ir 
prabilo: 1

“Klausyk, policiste: paliepk

katalikybos ir lietuviu, todėl 
pramokęs neblogai ir liotuvisz- 
kai. Jis esąs Amerikoje gimęs 

‘ir augės.

pagalios

bosui pasirūpinti manimi taip, 
kaip'jis rūpinasi arkliais —'pa 
liepsi?” ..

H Ak, susieziaupk! Tu nesi
arklys, tu esi tik darbininkas”

— Darbas.suriko policistas.

nužu-— Visiszkas kasztas 
dinimo vieno kareivio laike 
svietines karefe kasztavo Snv. 
Valstijoms apie 40 tukstgn- 
czius doleri h.

* Suvienytos Valstijos už
mokėjo 15 milijonu doleriu del 
Mexico .už

-U-
szmdtelins žemes

xy . n r • • 1 ■

■" a
. yl■

įl
naujoku, beveik 
daranti pas tuos 

paežius gyventojus kratas, ku
rie taip jau prie tu kratadariu 
pripratę, kad skaito juos, kaip 
ir kromelninkais, kurie bet gi 
tuszcziomis neiszeina. I

Apipleszimai.
Raseiniai. — Rugpjurzio 27 

d. važiavo in Lydavenu gelež- 
kclio stoti žydai, ir isz krumu|, 
iszbego du kareiviszkais rūbais 
apsirėdžiusiu vyru. Jiedu bu
vo gerai apsiszarvoje. Sako 
ploszikai atėmė apie 300,000 li
tu, laikrodėlius atėmė ir žiedus 
numaustė.

Nuskendo vaikinas.
nu kaime besimaudydamas ku-

Plunge, Telsziu .apskr. — 
Liepos men. pabaigoje Aiksne- 
droje nuskendo 17 metu am
žiaus vaikinas — I 
lingu.

4

"•i

S 'Ii*ežio 24 d. ant vieszkelio Pane
vezys — Paliunisžkis, ties Bob- t

'kablio vienkiemiu, pik Dirkis . - v • • • 1 • '*1 •Alfonsas susiginezijes penkiais 
revolverio szuviais
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užmuszo-• "1 pil. Koncziu Miką. Kaltininkas 
suimtas.
Nužudė tėvus, padege grineria

Dukteriszke, Sziauliu apsk. 
—Dukteriszkes vienkiemy Ba- 
tunikas su giminiecziu A. Bu- 
trimuku susitaręs padare 
bjauria žmogžudybe. Isz vaka- 
ku pavojtfe esąs, ir nokti isz 6 
in 7 d. Liepos m. minėtieji vai
ro ir pamote Baturiene. Nužu
dė tėvus padege grinezia, kad

susitaręs

*

l
-

.*

I

442,-Kinuosia randasi 
000,000 gyventoju isz kuriu yra 
priemia 1,679,492 katalikiszka
tikėjimą, o 325,000 yra atsiver- 
tia ant protestonizmo.

Pranas Le- atrodytu svetimu plesziku dar-*

-r

DIDELE NELAIME
.;■• Į" ——

ANT GELEŽINKELIO.

I

Paveikslas parodo sunaikintus geležinkelio vagonus kurie

■ • ■ ’.sk •

has. Pajutęs durnus iszgelbe- 
jo isz ugnies du mažu vaiku- 
cziu ir dar kiek gyva pati Ba
tura. Užmuszta Baturiene, ir 
gryczia su visu
Batūras mirė. To viso priežas
tis esą szeimyniniai nesutiki
mai. Kaltinamieji tiedu vaiki
nai suimti.
nebūta.

turtu sudege

f

Kitokiu plesziku

• Žvaigžde Alpha Centauri, 
artimiause žvaigžde nuo musu 
žemes yra atitolinta net 25,-

nukrito nuo sugadinto tilto in upele arti Casper, Wyomingo i • * »** « • . • . • « —- -

000,000,000,(500 myliu.
* Didžiausi žmonis ant svie

to buvo milžinas isz Poeio, ir 
motere Soumdilla kurie turėjo 
po 10 pėdu ir 2 colius dydžio. 
Gimė už rymissko ciesoriųus
i A A 1 ♦ • _ *

'i 
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d
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Augusto. Anglijoi gimti ktldi-į.„'iį
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. SAULE

" KAS GIRDĖT

a

Ellis Searles, redaktoris laik- 
raszczio United Mine Workers 
garsina, buk anglines kompani
jos neprigulinczios in susivie
nijimą operatorių, suszolpineja 
pinigiszkai visokius radikalus 
ir komunistus kurie pnkursti- 
noje anglekasius ant suardimo 
unijos. Operatoriai stengėsi vi
som pajėgom su phgialba tuju 
komunistu kuriuos pinigiszkai 
suszelpineje idant anglekasius 
atkalbimd mm unijos įr kad ją
ją suardyt.

«>
rvmu

e

Kanada kas menesis parga- 
lM»na isz Anglijos visokio gery- 
moarti uždu milijonus doleriu, 

konia didesniu dali tuju ge- 
sinnczia in Suv. Vnlsti-

jus. Szmuglerysta alkoholineis 
gervina is in Suv. Valstijus di
dinasi kas menesis isz ko Ka
nada turi dideli pelną, <> ameri- 
koniszki butlegerei pelnije ant 

o valdže
ant to visko žiuri per pirsztus.
1<» milijonus doleriu,

per
part i-

“Three billions stolen 
National Chairman 

AV ashington is 
with Political Porch 

♦ ♦

Valdiszki virszininkai ir vi
sokį politikieriai apvage val
džia kas motas nuo trijų lyg 
koturiu bilijonu doleriu, teip 
nžmetinoja Cordell Hull, 
det inis demokrnt iszkos 
jo*.

Kas tai butu, jeigu mes vie
nas kitam nžmetinetumem va- 
gysta, tudjaus bntumem pa
traukti in teismą, o czia laik- 
raszczei po visa sklypą bubni- 
na, buk: 
yearly;
states that 
filled 
(’limbers.

Juk ne Jeip senei republiko- 
nai užmetinėjo demokratams 
buk pavogė bilijonus doleriu 
nuo valdžios.

Gerai kad turimcfkeles parti
jos czion Amerike, tai nors vie
na kita ižduoda josios apga
vystes ir nuskriaudima val
džios. — Visos . Bzunc - vertos, 
nes visi dirba tik del savo nau
dos o ne del žmonių.

Tūlas vokietis isz aplinkines 
Reno, isz amato gizelis mėsi
ninko, neturėdamas ka savo tė
vynėje veikt, iszkeliavo da 
priesz kare in Amerika. Difb-
damas sunkei ir spekuliuoda
mas visokeis budais, surinko 
nemaža turteli, — ru turtu ir 
metai prabėgo. Keli menesei 
adgal, užsinorėjo jam atlankyt 
teviszkia paskui kuria labai 
liūdėjo, o kad da buvo jaunikiu 
norints jau turėjo apie 50 me
tu amžiaus, rūpinosi kam turės 
palikti savo turtą.

Iszpardave savo visa bizni, 
suemias visus pinigus iszsiren- 
ge in Vokietija, atrasti savo 
gimines nuo kuriu senei ne bu
vo girdėjas. * Pribuvęs in New 
Yorka susipažino su varginga 
jauna, patogia mergina in ku
ria tuo insimylejo, nes buvo tai 
teipgi vokietaite, kuri taipgi 

in Ameirka jeszkoti 
gilukio, bet kurio nesurado.

Nutarė su jaja apsivesti. Pa
gal amerikoniszka papratima, 
ilgai .nelaukdamas, iszeme lais- 
nus ir ta paezia diena su jaja 
apsivedė. Po szliubui in kėlės 
dienas iszkeliavo in Eufopa, isz 
ko jauna motere labai nudžiu
go, nes geide pamatyti savo 
motina, kuri gyvena aplinkinė
je? Reno. Po keliu sanvaieziu 
jaunavedžiai pribuvo in tevisz
kia nusiduodami tuo pas nuo
takos motina. Nemažai nusiste
bėjo amerikoniszkas turezius, 
kuris savo uoszveje pažino sa
vo sesere, kuri da priesz jojo 
iszvažiavima in Amerika iszte- 
kejo ir gyveno kaipo'naszle 
dideliam varge užmirszta 
nuo visu giminiu. Dabar tasai 
žmogelis pasiliko žentu savo 
sesers.

pribuvo

Daugeli kartu redaktoris szio 
laikraszczio aplaiko gromatas 
nuo moterėliu isz visu szaliu 
Ameriko su užklausymu: 
“Kaip asz galiu užlaikyti savo 
vyra namie!” Ant to klausymo 
stengsiuosiu trumpai visoms

sn

jo

atsakyti. ' H
Norints staugimai goru žmo

nių, kunigu ir kitu kurie kovo- 
prieszais girtuoklyste, da 

daug isz musu tėvu ir broliu
praleidinejo savo laika visokio 
šia urvosia ir karezomosia, per 
ka trtitina svarbiausia gerada- 
jyste: namini pakaju, czystįi
ma savžinos ir 
savo duszios nuo prn|)ulti(

sunkum darbu. Mylinti ir isz- 
rnintinga motoro, privalo vi
sados dabot apie tai, idant 
valgis butu pagamintas ant 
laiko. Jeigu vyras per tingi- 
nysta savo paezios turi laukt 
ant piet ar vakarienes, inpuola 
in p’ktuma, kuris atima jam 
norą prie valgio, negali atsil- 
sot ta trumpa valandėlių, taip
gi t rot i jo norą ant „tolimesnio

iszgialbejima 
?s, o 

ta viską pradangina per tebyri kasdieninio darbo, 
rangala nnmszaine, kuri jiems 
atima protą ir sveikata, v

Už tai kožna, pati, motina ir 
sesuo paprasto girtuoklio, ne
mažai iszlaisto 
valandoms laukdamos ant par- 
gryžimo savo vyro, sumins ar
ba brolio ir mausto kokiu bil
du ji galėtu užlaikyti namie. O 
jeigu kokia kūmute arba prie- 
telka darodytu jai kokius mil
telius arba vandeni, po kuriu 
sunaudojimui ant visados ga
lėtu atpratyt josios vyra nuo 

karezemos, kaipgi 
tokia motere sn mielu noru ne
pirktu. taji būda norints už 
brangius pinigus ir duotu jam 
iszgiart taja gyduole.

Bet ant nelaimes 
duoliu nesiranda, 
motere, pati suras suvijo ge- 
riause ir pasekmingiauso būda 
ant užlaikymo vyro namieje, 
idant tik naudotu taji bilda su j 
kantrybių.

Darbininkas vyras, sugryž- 
tantis namo, pailsins užimu ir 
staugimu kasyklos ar fabriko, 
prakaitu ir dulkėmis apdeng
tas, geidže pirmiauso tykumo. 
Ne tik jojo kūnas yra pailsins 
bet ir dnsze yra prispausta

girtuoklio, 
aszaru ilgoms

ir

*

tokiu gy
bed mvlinti

vyras,

Negalime stebėtis vyrui jeigu 
pirma i r ant ra i 
pagaminta valgi 
laiko ir inpuola in piktumą, o 
lankei kvla barnis ir kmnsztes. 
Jeigu isz tosios priežasties ky
la namie nesupratimai terp po
ros, tada vyras jeszko pasi
linksminimo ir atsilsiu kareze- 
mosia ir glebije kilos, kur sun
kei savo 

įduoda ant gervino 
smagumu.

Kitos vela moterėles, norints 
sz\ arei n 
ežia ir stengėsi visom pajėgom 
intikt savo vyrui, bet, užtai

’ ° i liežuviu, 
terp saves, 

kitam vis ka toki

kart noužtinka 
i ant paskirto

uždirbta doleri isz- 
ir kitokiu

ant josios; musza ir paniekina 
arba ejna in karczcrna ar pul- 
ruimi jeszkot atsilsio ir paka- 
jaus, kur sutinka linksmus vei
dus, kalbas kurios ji pralinks
mina, stiklclije munszaincs 
paskandina savo rūpesti ir na- 
minias kankos ir nesupratimus.

Kas tam visam vra kaltas? . • h,
Argi nepikta ir i...........  ...
grystanti mot ere ?

Ir vaikai, 
privalo Imti per motina mokyti 
idant prieszais tęva pasielgi- 
net malszei ir neperirankinei 
jam tykumo. Lai vyras siigryž 
taut is namo, randa jame mal- 
sznma, pasilsi, szvarumn ir 
valgi gardžei 
rints ir butu prastas. Lai ji pa
ti pasveikina sn mielu veideliu 
ir linksmu prakalbejinm, <7 ta
da gerai jam bus namie ir nie
kas jam nerupus prie visiszko 
užganadimo. O'kad ir lures no- 

prie girtuoklystes ar kazi-

i

5

T <L. 4

nimlatori da-

noriai m da maži,

szvarumn 
pagaminta no-

ra
i ir pnikei už.... ko grin- !ler ""'iln ir ap-

vyriu, 
kitokiu budu jam dagrysta 

su... piktu 
nesibara 

vienas

labinusi1 
Norints 
bet
iszmetineje: Imk per mažai už
dirba, tai už daug ižduoda ant 

tai nepagialhsti 
namie, tai mažai pinigu j(ii 

Įduoda — ir panaszeis skundais 
j kankina ir erzina pailsusi vyra. 
Ne visi vvrai turi tiek kantry
bes, idant to visko klpusyt mal- 
szei tarkinimo savo mielos pri-

savo reikalu, 
tai

siegeles. Kada pati nepaliauna, 
suerzintas vyras inpuola in 
piki urna ir savo tulži iszliojo 
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Newton Falls, Ohio, 
szimtais nauju 

statomi visokiu tautu.

siejimą pačiups, gaus norą prie 
savo szeimynos ir pacziules ir 
po valei szalinsis nuo kareze
mos. Namie viesZpataus lioka
jus ir meile,, o szirdije paezios 
pasiliks jauslu, jog pat i ko savo 
vyra permainyt ant gero ir do
rans žmogaus.

Teip padarykite moterėles, o 
užlaikysite savo vvrus namie’.

Naujos Puikios Maldaknyges.
Ka tik aplaikeme labai pui

kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėles po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drueziai apda
rytos skurinois apdarais, auk
suoti krasztai lapu. tf.

---------  • ~nrT~F1'VrJ----- ~~iri ir -ttr-1- . -Į ^11 inun Į1-.!- ,r ' > -X* .lIMtto*!! Iiwi ■. ■ K. II4MM. , įHMl rrr-.IMILIIII -I

GYVI PINIGAI.
Pardavimui vidurmieste na

mas tinkamas su mažu patai
symu kožnam bizniui, namas 
randasi
Miestas auga 
namu
Yra apie 5,000 gyventoju. Czia 
nėra ne. vieno fotografisto vi
riam mieste.
aukso Įiroga. arba poolruimiu, 
hotel in, buezornei ir t. t. Narna 
parduosiu lengvom iszlygom. 
Atsiliepkit, greit sziuo adresu.

Oak Land Co. ■
P. O. Box 977 

NowtOn Falls, Ohio.

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU. 
. Meldžeme nesiunskite mums ■

pinigu už “Dideli Sapnoriu,” 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneša
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei
kalingu rokundu.

Valgiu Gaminimas
e----- IR------ r. «)

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre- x 
ke tiktai .

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

Ilwllfci • ■ «.-■ ■*|l l|l l ll—||. M •* IMIH| b—«»■ l HlIlllH H* fc..»’IIHI i ii'IMtoblIf ■^>■■■1 H bl«l»

Hkczorninkui

Dideli Sapnoriu,

4

. . $1.50
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Cakitaras
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDEIIIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinh 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiek orius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

itters
■ ■—'-•vtxp-r/-

K
I

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

I

1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji FJetuviai! Praneszu jums, kad dabar yra 

patogiansis laikas siunst i laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinsiamiems.

Kadangi Amerikos Konsidis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
iii Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota, 

del atvažiavimo in
in Lietuva LITAIS ir Dolo- 

1 loteli del keleiviu

Padarom AFFI1 )AVITl S li<-tuviams 
j\meria, siimcziam pinigus 
riais pagal dienos kurso. I /.laikom .k

keliaujineziu in Lietuva. I’.isit inkam
ežiu New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos.
Suteikiame nakvyne už prieinama
LA I VAKOKCZIU ir pinigu kurso 
memszkai po žmniaus nurodytu antraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street, New York City. |

keleivius ant sto-

<1

1SZ

kaina. Reikalaukite 
per laiszkus arba as-

1

L ss<Ž3
HE TftAM MAtoM

VLSI TAVO MUSKULAI, VLSI TAVO SANARIAl YRA BAISIAI

i

L

Po sunkaus
dienos
darbo

3 Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

NUJUNKYTI IR SUSTIRĘ.
Ne bandyk juos priverstinai niąpksyti, ir traukyti, tuoml dar dau- 

Patikek daugeliui tukstanczitti-fauticciht Ir »*» ♦ pw

M
Praszalink sustyrimaL'

M _
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glans Juos nukankyai.
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM) 

suteikė jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balsamu smagiai trydamas suskaųdctas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi. Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptickoriu 
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus 
iszsiusim buteliuką Balsamo.

The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 21 E. Centre StM Shenandoah, Ta.
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Del saugumo priežasties investykite savo suezedintus 
pinigus in Preferred Stock’a kompanijos

Pennsylvania 
Power & Light Company 

7%Kožnas szeras atnesza
Pirkit szerus 
no bile kokio 
szios kompa
nijos darbi
ninką, jie yra 
mus agentai, 
arba prisius- 
kite kuponą 
o gausit pil
na apraszima

>Uii
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Levit’o Sztoras
13 -15 W. Centre St. Mahanoy City

T
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Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

už jusu pinigus
■ < *

______ __ ____ I
Pennsylvania Power & Light Company, 

Investment Dept., Allentown, Pa.
I ' ' '* ‘ . f

Senji me illustrated booklet “How to Put Money,
> > and Information about your Preferredto Work (

Stock also details of Easy Payment Plan.
: h . ■ ■ .4 ' ♦ ,i,+ O ■’ W *
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Turim depar
tamenta kur 
norintiems 
parduoti sa
vo szerus, tai 
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu 
tuos szerus.
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X.
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Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke. 
Nori kad atydartuinet taupinimo ar Czeldu 

sfcyriū. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams. 
Musu (lopozitorai yra musu prieteliai ir szita

banku jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in •

JMERCHANTS BANKING TRUST CO.
.....

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sok. Kaaljeriw 

LEON ECKERT. Vlco-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

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

D, M. GRAHAM, Prez.

T

i

IM



I r
i

t

t

I

*

RII

jiKI
I

. SAULE

z

I

4

KAS GIRDĖT
Kilis Searles, redaktoris laik- 

raszczio United Mino Workers 
garsina, buk anglines kompani
jos neprigulinczios in susivie
nijimą operatorių, suszelpineja 
pinigiszkai visokius radikalus 
ir komunistus kurie pakursti- 
noje anglckasius ant suardimo 
unijos. Operatoriai stengėsi vi
som pajėgom su pngialba tuju 
komunistu kuriuos pinigiszkai 
suszelpineje idant anglekasius 
atkalbinet nuo unijos ir kad ją
ją suardyt.

Kanada kas menesis parga- 
luma isz Anglijos visokio gerv
ino arti už du milijonus doleriu, 
o konia didesniu dali tuju ge
rvinu siunezia in Suv. Valsti
jas. Szmnglerysta alkobolineis 
gorymais iii Suv. Valstijus di
dinasi kas menesis isz ko Ka
nada turi dideli pelną, o ameri- 
koniszki butlegerei peluije ant 
to milijonus doleriu, o valdže 
aut to visko žiuri per pirsztus.

Valdiszki virszininkai ir vi
sokį politikieriai apvogė val
džia kas metas nuo trijų lyg 
ketiniu bilijonu doleriu, teip 
užmetinoja Cordell Hull, per- 
detinis demokratiszkos parti-

Kas tai butu, jeigu mes vie
nas kitam užmetinetumem va- 
gysta, tuojaus butumem pa
traukti in teismą,
raszczei po visa sklypą bubni- 
na, buk: “Three billions stolon 

National Chairman 
Washington is

with Political Porch

o ežia laik-

yearly;
states that 
filled
< 'limbers.

.Juk ne jeip senei republiko- 
nai užmetinėjo demokratams 
buk pavogė bilijonus doleriu 
nuo valdžios.

Gerai kad turim#kėlės parti- 
jes czion Amerike, tai nors vie
na kita ižduoda josios apga
vystes ir nuskriaudima val
džios. — Visos ; szunc • vertos, 
nes visi dirba tik del savo nau
dos o ne del žmonių.

Tūlas vokietis isz aplinkines 
Reno, isz amato gizelis mėsi
ninko, neturėdamas ka savo tė
vynėje veikt, iszkeliavo da 
priosz kare in Amerika. Difb-
damas sunkei ir spekuliuoda
mas visokeis budais, surinko 
nemaža turteli, — su turtu ir 
metai prabėgo. Keli menesei 
adgal, užsinorėjo jam atlankyt 
teviszkia paskui kuria labai 
liūdėjo, o kad da buvo jaunikiu 
norints jau turėjo apie 50 me
tu amžiaus, rūpinosi kam turės 
palikti savo turtą.

Iszpardave savo visa bizni, 
suemias visus pinigus iszsiren- 
ge in Vokietija, atrasti savo 
gimines nuo kuriu senei ne bu
vo girdėjas. • Pribuvęs in New 
Yorka susipažino su varginga 
jauna, patogia mergina in ku
ria tuo insimylejo, nes buvo tai 
teipgi vokietaite, 
pribuvo 
gilukio, bet kurio nesurado.

Nutarė su jaja apsivesti. Pa
gal amerikoniszka papratimu, 
ilgai ^nelaukdamas, iszeme lais- 
nus ir ta paezia diena su jaja 
apsivedė. Po szliubui in kėlės 
dienas iszkeliavo in Eufupa, isz 
ko jauna motere labai nudžiu
go, nes geide pamatyti savo 
motina, kuri gyvena aplinkine- 
jerReno. Po keliu sanvaieziu 
jaunavedžiai pribuvo in tevisz
kia nusiduodami tuo pas nuo
takos motina. Nemažai nusiste- 
hejo amerikoniszkas turezius, 
kuris savo uoszveje pažino sa
vo sese re, kuri da priesz jojo 
iszvažiavima in Amerika iszte- 
kejo ir gyveno kaipo*naszle 
dideliam varge užmirszta

kuri teipgi 
in Ameirka jeszkoti

varge 
nuo visu giminiu. Dabar tasai 
žmogelis pasiliko žentu savo
sesers.

Daugeli kartu redaktoris szio 
laikraezczio aplaiko gromatas 

■ nuo moterėliu isz visu szaliu 
su

į
i

Ameriko su užklausymu: 
“Kaip asz galiu užlaikyti savo 
vyra namie!“ Ant to klausymo 
atengsiuosiu trumpai visoms

pricszais girtuoklyste, da 
tėvu ir broliu

-I

%sunkum darbu. Mylinti ir isz- 
mintinga motoro, privalo vi
sados dabot apie tai, idant 
valgis butu pagamintas ant 
laiko. .Jeigu vyras per tingi- 
nysta savo pacziofi turi laukt 
ant piet ar vakarienes, inpuola 
in p:ktuma, kuris atima jam 
norą prie valgio, negali atsil- 
sot ta trumpa valandėlių, teip
gi trotijo norą ant ^tolimesni o 
kasdieninio darbo.

Negalime stebėtis vyrui jeigu 
pirma ir antra kart noužtinka 
pagaminta valgi ant paskirto 
laiko ir inpuola in piktumą, o 
lankei kvla barnis ir kumsztes. 
.Jeigu isz tosios priežasties ky
la namie nesupratimai terp po
ros, tada
linksminimo ir atsilsio kareze- 
mosia ir glebije kitos, kur sun- 

doleri isz- 
ir I;itokiii

atsakyti. 1 -i
Norints stongimai geru žmo

nių, kunigu ir kitu kurio kovo
je 
daug isz musu
praleidineje savo laika visokio 
šia urvosia ir karezomosia, per 
ka t rutina svarbiausia getade- 
jyste: namini pakaju, czystu- 

iszgialbejima 
savo (tuszios nuo praĮiuilies, o 
(a viską pradangina per tebyri 
raugala munszaine, kuri jiems 
atima protą ir sveikata. v

Už tai kožna, pati, motina ir 
sesuo paprasto girtuoklio, 
mažai iszlaisto aszaru 
valandoms laukdamos ant par- 
gryžimo savo vyro, sūnaus ar
ba brolio ir mausto kokiu bū
da ji galėtu užlaikyti namie. <> 
jeigu kokia kūmute arba prie- 
telka darodytu jai kokius mil
telius arba vandeni, po kuriu įduoda ant gervino 
sunaudojimui ant visados ga
lėtu atpratyt josios vyra nuo 
gervino ir karezemos, kaipgi 
tokia motore su mielu noru ne
pirktu. taji būda norints už 
brangius pinigus ir duotu jam 
iszgiart ta ja gyduole.

Bet ant nelaimes 
duoliu nesiranda, 
motore, pati 
riause ir pasekmingiause būda 
ant užlaikymo vyro namieje, 
idant tik naudotu taji būda su 
kantrybių.

Darbininkas vyras, sugryž- 
tantis namo, pailstas užimu ir 
staugimu kasyklos ar fabriko, 
prakaitu ir dulkėmis apdeng
tas, geidže pirmiause tykumo. 
Ne tik jojo kūnas yra pailsins 
bet ir dusze yra prispausta

ma sa v žinos ir 
duszios nuo prnpulth

ne
ilgoms

tokiu gy 
bet mylinti 

suras suvijo ge-

I

vvras jeszko pasi-

k e i savo uždirbta

smagnmii.
Kitos vela moterėles, norints 

szvarei n 
ežia ir stengėsi visom pajėgom 
intikt savo vyrui, bet, už tai 
kitokiu būdu jam dagrysta, o 

• mo nikiu liežuviu, 
tori) savos, 

kitam vis k a toki

ant josios; musza ir paniekina 
arba ejna in karezoma ar pul- 
ruimi jcszkot atsilsio ir paka
baus, kur sutinka linksmus vei
dus, kalbas kurios ji pralinks
mina, stiklei ijo munszainos 
[askandina savo rūpesti ir na- 
minias kaukes ir nesupratimus.

Kas tam visam yra kaltas 
Argi nepikta ir 
grystanti motore ?

Ir vaikai,

GYVI PINIGAI.
Pardavimui vidurmieste na-

mas tinkamas su mažu patai
symu kožnam bizniui, namas 
randasi 
Miestas auga 
namu

) i 
nuolatos da-

nėra ne 
dam Hkczorninkui

ittersffialutaras
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

ATSIRAUGĖJIMAI,

noriais da maži, 
privalo būti per motina mokyti 
idant prieszni.s Ieva pasielgi- 
net malszei ir neperl raukinei 
jam tykumo. Lai vyras sugryž 
t aut is namo, randa jame mal- 
sziinia, pasilsi, szvaruma ir 
valgi gardžei

szvaruma 
pagaminta no

rint s ir butu prastas. Lai ji pa
ti pasveikina su mielu veideliu 
ir linksmu prakalbojimu, o ta
da gerai jam bus namie ir nie
kas jam nerūpės prie visiszko 
užganadimo. O'kad ir lures no.- 

girtnuklystos ar kazi-į ra prie
i ir liuikei užlaiko grin. > Į>. »><’>’ meilu ir iszmintnga ap-

labiausi
Xorints

su... piktu 
nesi bara I

vienas 
iszmetineje: buk per mažai už
dirba, lai už daug ižduoda ant 
savo reikalu, tai nepagialbsti 
namie, tai mažai pinigu jęi 
duoda — ir panaszeis skundais 
kankina ir erzina pailsusi vyra. 
Xe visi vvrai turi tiek kantrv- 
bes, idant to visko klausyt mal- 
szei tarkinimo savo mielos pri-

bet

reikalu, 
tai

siejimą pačiups, gaus norą prie 
savo szeimynos ir paczinles ir 

nuo k .'įrėžo
mos. Namie vieszpataus paka- 
jus ir meile,, o
pasiliks jauslu, jog patiko savo 
vyra permainyt ant gero ir do
rans žmogaus.

Teip padarykite moterėlės, o 
užlaikysite savo vvrus namie.

po valei szalinsis

szirdije pa ežios

siegeles. Kada pati nepaliauna, 
suerzintas vyras inpuola in 
piktumą ir savo ttdži
.   "—  -----~T----

vvras
iszlioje

Naujos Puikios Maldaknyges.
Kti tik aplaikemo labai pui

kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drueziai apda
rytos skurineis apdarais, auk
suoti krasztai lapu. tf.

Newton Falls, Ohio, 
szimtais nauju 

statomi visokiu tautu. 
Yra apie 5,0Q0 gyventoju. Czia 

vieno fotografisto vi-
mieste.

aukso proga arba poolruimin, 
hoteliu, buezcruei ir t. t. Narna 
parduosiu lengvom iszlygoin. 
Atsiliepkit greit sziuo adresu.

< lak Land Co.
P. O. Box 977 

Newtdn Falls, Oliio.

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,’’ 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi- 
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei
kalingu rokundu.

4 Mll»l■ I , .  —   I ■■■>  - ■■—.■M* —     O W Į |Į|,m III,  II ,h ..     ---------------------------- --  - ---- - „ - - J4 J|1|ur «

Valgiu Gaminimas
-- IR---

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

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

■ I <10,1.11.w «. HO nil <1 t i HMHHlB

Dideli Sapnoriu,
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Jis yra labai veiklus ir

NERVISZKUMAS, 
NUSILPIMAS, IR T. T.

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

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15. CHICAGO, ILL.
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Seniausia Lietuviszka Agentūra I
Gerbiamieji Lietuviai! l’ranoszn jums, kad dabar yra 

patogiausis laikas siaust i laivakortes in Lietuva savo G L 
MINEMS ir piižinslamienis.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos szin metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleisk-i<e 1ai|>
proga ne aid ilgo laiko yra, iki užsibaigi

geros progos. Toji 
<ziu metu kvota. I

Padarom AFFIDAVITl S lietuviams del atvažiavimo in H 
in Lietuva LLi’AIS ir Dole- D

Iloteli del keleiviu | 
it inkam keleivius ant sto- B

kitu miestu Amerikos. |
prieinama

Ameria, siuneziam pinigus 
riais pagal dienos kurso, l’žlaikoni 
kėliau jonužiu in Lietuva. P<:s 
ežiu New 5’orke pribuvusius 
Suteikiame nakvyne už prieinama kaina. Keikalankite 
LA I VA KOKCZIU ir pinigu kurso per laiszkus arba as- I 
meniszkai po žemiaus nurodytu antraszu: M

GEO. J. BARTASZIUS I
498 Washington Street, New York City. |

...... .. ...........   . .............................. . .................................. ....................... A-----------.............. —------- -------------------------- -------- - ■ -
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a Po sunkaus
M dienos
i darbo

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

Patikėk daugeliui tukstancziupfautieczhi Ir M> 1 /*)♦ »

t Praszalink sustyrima
V

1

o r

VLSI TAVO MUSKULAI, VLSI TAVO SANAIUAI YRA BAISIAI 
NUKAK KITI III SUSTYRE.

Ne bandyk juos priverstinai mąpksyti, ir traukyti, luomi dar dau
giaus juos nukankyai. 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

sutelkė jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balsamu smagiai t rydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlsiusk mums 35c., ir 5c. 
iszsiusim buteliuką Balsamo.

The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 21 E. Centre StM Shenandoah, Pa.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu 
už pasiimt ima, mes tuojaus
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pinigus in Preferred Stock^’a kompanijos

Pennsylvania 
Power & Light Company 

7%Kožnas szeras atnesza
Pirkit szerus 
no bile kokio 
szios kompa
nijos darbi
ninką, jie y ra 
mus agentai, 
arba prisius- 
kite kuponą 
o gausit pil
na apraszima

už jusu pinigus
C» <

Pennsylvania Power & Light Company, 
Investment Dept., Allentown, Pa.

Sen£ me illustrated booklet “How to Put Money,
and Information about your Preferredto Work

Stock also details of Easy Payment Plan.
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kada perkate Levit’o sztore. |i
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Siutai, Marszkinei, Skribeles, 
Kepures, Apatinei Drapanos

I
%

Levit o Sztoras
13 -15 W. Centre St. Mahanoy City
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Turini dep ar
tamenta kur 
norintiems 
parduoti sa
vo szerus, tai 
gauname del 
tokiu kupcziu 
kurie pirktu 
tuos szerus.
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Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

•— '5-----
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

sfcyritt. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu tjlepozitorai yra musu prieteliai ir szita

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus, Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dėkite savo pinigus in x *

JMERCHANTS BANKING TRUST CO.
,—i—

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sok. KaslJerlMD. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vice-Prez.
j. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON,

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.
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Mylėk savo artima
/

■u,

— Tu be abejones gali žinoti
— kalbėjo toliau Pranciszkus
— in kur tavieji žmones maho 
tęva nugabeno ? Meldžiu, pasa
kyk man, kas su juo atsitiko ir 
kame jis dabar atsiranda. Grei- 
cziau pas ji keliauti ir būti sy
kiu su juom. Geriau sykiu būti 
nelaisvoje.

Abdul iszgirdes mostelėjo su 
ranka.

— Negalimas daiktas dabar 
ka nors gero padaryti — atsi
liepe jis. — Visi belaisviai, 
tarp kuriu buvo ir tavo tėvas, 
nugabenti Algierati ir tenai už
daryti dėjo kalėjimai), kame 
lauks bilos ir nusprendimo. Te- 
cziaus buk ramus, manas bi- 
cziuoli! Nemislyk, 
Jenai atsitiks bloga. Transpor
tines kaliniu 
Abderaman,- yra

manas 
kad jiems

eskortus vadas, 
mano artus 

♦ bieziuolis. Tavo prie perskyri
mo su tėvu 
vers ji su tavo tėvu kelionėj ap 
sieiti mandagiai. Jis mano min
ti gerai suprato ir be abejones 
mano meldimą iszpilde.

— Ai, doką tau szimteriopai 
už ta, ka padarei mano tėvui!
— suszuko Prafieiszkus. — Bot 
bukio toks geras, mano bieziuo 
Ii, padaryk da ka nors geresnio 
man ir mano tėvui! Mane pfis 
save laikyk, o jam atverk kalė
jimo vartus, tegul jis esti lais
vai.

— Ir tas daiktas negalimas
— atsiliepe Abdul. — Dejus 
savo sostapilyj yra visagalis. 
Virszininkas net, mano tėvas, 
norints pilyj pas vieszpatau- 
janti yra godojamas, negalėtu

palengvinti, 
bet da tuo arsziau pas deja sa
vo intekme susiaurintu.
liaus gal butu 
padaryti, 1x4 dalbai’, broli, kuo
met tavo tauta iszszauke kare, 
maldauti by prancūzui susimy- 
1 • • v 1 1 * J 1

vaitojimas ir pri-

nieko kaliniams

Ve
ga Įima ka nors

/ Įėjimo,, ženklintu savo galva 
kiszti po kalaviju. Ir to negali
ma padaryti. Mano tėvas Iv- 
giai ir asz prancūzus 
kadangi mano motina 
isz jusu kraszto. Juk tėvas ne
gali tuom ant saves užsitrauk
ti dejaus rūstumo.

— Tat jokio jau palengvini
mo mano tėvui negalima su
teikti? — paklausė sopulingai 
Pranciszkus.

— Jokio — atsake Abdul J~ 
o ypatingai sziame laike. Rasi 
prisiartis tuojaus laikas, kuria
me bus tavo ir mano tautos 
iszrisztas likimas. Mos žinome 
gerai, kad in Algiera atplaukia 
prancūzu laivynas. Jam atplau 
kus ir, iszsodinus ant sausže- 

prasides baisi 
kova. Jeigu mes prancūzus in- 
galesime in ka tikiu su Allacho 
pagalba, tuokart dejaus rūstu
mas isznyks ir gal mano tėvo 
praszymo iszklausys. Prieszin- 

|gam vėl atsitikime, jeigu Al- 
lach gelbės tavo tautiecziams 
paimti musu sostapile szturmu. 
tuomet be musu užtarymų tė
vas paliks liuosas. Tat-gi tu
rėk kantrybe ir nieko negalimo 
nenorėk.

— Bet kaip tas viskas ilgai 
trauksis koliak gausimo žinias 
apie atsitikimus, kokie invyks, 
jeigu mes ežia, toli nuo Algio- 
ro tunosime? 
Pranciszkus.

Abdulas iszdidžiai 
ciszku pasižiurėjo ir su energi
ja atsake:

— Ar mislini, kad mes ežia 
su sudėtomis rankomis sėdėsi
me sulaukė savo prieszu ? Kas 
valanda gali pareiti žinia, jog 
nuo Algiero muru jau mato ar
tinantis jusu laivyną, o tuo
kart sesimė ant arkliu ir sku- 
bisime in muszio lauka.

— 0 asz kame liksiu? — at 
siliepe Pranciszkus.

— Galėsi, laitai ngai musu 
szetrose gyventi. Czionai tau

mio kareivius,

— Galėsi,

mylime, 
paeina

T

— paklausė vėl

iii Pran-

k nei plaukas nuo galvos nonų- ’•►W -i • rn • *" j • ■ ui

ir saugos — atsake Abdul
kris. Tave visi stropiai dabos

— O ne, asz vienas neliksiu, 
Abdulo — atkirto iszdidžiai 

Nekantiybe 
Sakai, jog 

esu liuesas, kaipo tie padango
se debesėliai, todėl suteik man 
liuosvbe.

— Kalbi be jokiu apmasty
mu, manas broli —. atsiliepe 
Abdul. — Visos szalies dauge
lis tukstaneziu kareiviu vyk«s- 
Algieran ir jie, beveik kožnas, 
svetimtaueziu
Net mano paties intekme tavos 
negalėtu apsaugoti. Sziezia esi 
apsaugotas, bet tenai ant kož- 
no žingsnio tau galėtu atsitikti

Pranciszkus. — 
mano numarintu.

I

j'i 
JiMI
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nieko pada
ryti, nes paskui savo gyvasti
mi turėtu atsakyti.

greieziausia nusiskubino in Al-1 jis negales mums 
giera. Su anais sykiu jojo ir 
Pranciszkus. Jis tui’ejo puiku

Su anais sykiu jojo ir

arklį. Jo rankos, veidai ir Icalt- 
laq buvo taip puikiai iszjuody-

, Generolas
Bdhrmount yra mano biczjuo-
1 k l ( ukJ kk ll' •>. k A t •L- a
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ti, kad tarp arabu nebuvo £iilU 
Ima jo iszskirti ir pažinti, jog 
tai buvo svotimžemis. * Tat-gi j 
jam buvo linksma ir jis su ra
mybe žiūrėjosi in ateiti. Visos 
jo mintis buvo atkreiptos ^aši- 
matyman su»tevu, kurio ilgaimatyman su»tevu 
nebuvo mates.

f Tat-gi

kurk> ilgai

u

neapkenczia.

nepalaimos.
— To visko asz nesibijau ir 

joks pavojus norą man baisus, 
bile tik galecziau surasti savo 
tęva — atsake Pranciszkus. —

*

Pagalios kas man gali nždratis- 
ti sutepti savo voida ir arabu 
drabužiais apsirengti. Taip pa

risi mislytn, jog asz 
Dar nei 
asz esu

da rius, 
vietinis gyventojas.
pats nepažintum 
svetimas.

p

(r

• — Kalba tavo tuojaus isz- 
duotu. Juk pats žinai, kad ne
moki arabu kalbos.

— Galėsiu tylėti, o tu Abdul 
pasakysi savo žmonoms, jog 
asz esu nebvlis. Ir kas tuokart 
tavo žodžiams gales netikėti?

Abdul apsvarstė szi nauja 
Panciszkaus iszmishi ir trupu
ti nusiramino.

— Rasi tas

savo

pirmutines progos 
pasikalbėjo su tėvu.

viskas ir gerai 
nusiduotu — atsake jis. — Bet 
pirmiau apie ta turiu pakalbė
ti su savo tevuj kad jisai pasi
klaustu pas savo vėliavos ka
reivius, ar szitie galėtu ta pas
laptį palaikyti. Juk jie tave 
gerai pažįsta ir tu pers i rengės 
nuo ju neužsisleptum. Pirmiaus 
kaip sakiau, turime persitik
rinti, o paskui daryti planus.

Pranciszkus Abdulo pažadė
jimais buvo užganėdintas. Ab
dulas prie 
apie ta
Antra diena senesni kariaunin
kai sudėjo rodą ir Pranęiszkui 
daleido sykiu in Algiera kėliau 
ti, bet ineitr paežiam miestan 
jam buvo uždrausta. Jam bu
vo daleista matytis prie bile 
progos su savo tautiecziais.

Pranciszkus toki nusprendi
mą su džįaugsmu priėmė. Bet 
jam szito da neužteko. Jis pas 
Abdula pasirižo maldauti ir 
dviem jurininkam-vergam lino 
sybes, bet Abdul jam tuojaus 
pradėjo priesztarauti.

— Nenorėk' pas mane nebe
reikalingu 
cziuoli —r

tik
Jiedu galėtu 

iszsipirkda-

jis nieko loęno 
ka pradėti.

daiktu, mano bi- 
atsiliepe Abdul — 

Turėjome but dėkingais tam, 
kuris mano gyvasti apsaugojo, 
bet tiedu mus krasztan atvy- 
ko kaipo prieszai ir pateko mu
su rankosna. Mano tėvas ir asz 
prie anųdviejų neturiva nieko 
bendro; tegul anudviem rūpi
nasi valdžia. Jiedu yra vergu 
ir priklausancziu didiemsiems 
kariauninkams, 
pasiliuosuoti 
mu.
Argi galėtum juodu iszpirkti? 

Pranciszkus atsiduso. Apart 
savo gyvasties 
neturėjo. Nebuvo
Turėjo juodu be jokios vilties
palikti pasižadėdamas teeziaus 
duoti jiems pagalba vėliau. Tie 
du labai nudžiugo iszgirde 
Pranciszkaus pažadėjimus. Ji^ 
dvieju 
viltis, 
rios vergams sunku yra gyven
ti.

Keliolika . dienu nuslinko, o 
ypatingo nieko neatsitiko. 
Tarp Pranciszkaus ir Abdulo 
kasdiena meiles ryszys vis la
biau augo. N’“

Nekuri vakąra seniai laukia
mas pasiuntinys atvyko ir pra- 
nesze kariauninkams rengtis 
karen, nes prieszas jau buvo 
apgulės mięsta Algiera.

Kolaik sutemo visi kariau
ninkai sodo ant arkliu ir kuo-

sielose užgimė nauja 
nauja kantrybe, be ku-

nieko

Htt. Idant jisai negalėtu mus 
niio mirties iėzgelboti, tat pas
kui jisai už ta baisia atkerazy-
tu. Mums nieko daugiau nobo- 
feikia, bile mus tik pats de, 

o tvirtinu, jog su 
unitais neatsitiks nieko blogo.

Kapitono 
s

pamatytu,

i szva i zd A 1 iu d i j o . 
pu 1 k i n i ko žodžhltas 

| menkai tikis.tBet tuojaus pra-
■ l?‘d j j

bito:
— Tat turėkime vilti, pulki-

III.
Kuomet Pranciszkus su arabu 

skyriumi joj|i Aprikęs smilty-1 nike, jog taip bus kaip snkdi.
turime laiko pasižiūrėti 

kitu belaisviu, ku
n ai s 
in likimą kitu belaisviu, ku
riuos kitas arabu skyrius buvo 
nugabenęs ir atsiminti pulkini- 
ka Dumouriera, kapitonė Bri
ant ir da viena jūreivi.

Pulkinikui sopulys buvo ne
apsakomas persiskyrus su sū
numi, o gal jau ir ant visados. 
Bet būdamas kareiviu ir pa
pratęs jau vargus per tiek me
tu tempti, be jokio murmėjimo 
pasidavė likimui ir drąsiai in 
ateiti žiūrėjosi. Juk iszgelbeji- 
mo niekur nemato. Galėjo jam 

suteikti tik aplinky- 
pakrypitaas. Ir patis jo 

neapsa ko

pagelba 
bin
prieszai jame mate
mai artuota dvasia ir drąsumą.

Vadas-gi to skyriaus Abder
raman, apie kuri Abdul P?an- 
ciszkui pasakojo, pulkinika 
gerbe. Todėl ir jo valdonai, ki
ti arabai, 
nekankino, kaip 
su kitais daryti.

Belaisvai sykiu visi tris ėjo. 
mastydami 
likimą.

Pirmutinis 
traukės tila, atsiliepe in pulki
nika:

— Labai man tamstos gaila 
nes jo padėjimas yra blogesnis 
už musu.
save rūpinasi, 
gubai turi kentėti,

pasakojo,

belaisvio pulkinike 
esą papratę

kožnas apie savo

kapitonas, per-

Kožnas musu apie 
Tamst a-gi d vi

nes apart 
savo padėjimo, rupi da sunaus 
likimas. Bet ka darysi.

— Isztikro turiu szi rd y j d i
- atsake pulki- 

Pecziaus da turiu
džius sopfflius 
n i kas. —
Dievuj vilti. Tik Dievas viską 
geron pusėn pavers. Jo globon 
savo vienturti vaika atiduodu. 
Jisai vienrts visur yra ir viską 
mato. Jis randasi kaip tiruose, 
taip ir tarpo mus prieszu. Vie
nok man rodosi, kad tasai jau
nas arabas, kuris užsistojo už 
mano snnu, kuri kariauninkai 
puolėsi nužudyti, turi but labai
geru vaikinu; juk jis Prancisz 
ku apgynė. Tas apsireiszkimas 
man, tarsi szirdin ir kalba, jog 
mano sunaus vergija nebus jam 
per supki.

— O tavo
pulkinike ? — paklauso kapito- 

Kokia ateitis mus lan

locnas likimas,

kas. —

nas. — 
kia?

— Mes ir-gi nieko blogo ne
sutiksime — atsiliepe pulkini- 

Esame kariszkais be
laisviais ir kaipo tokiems prie- 
szai mums nieko negali daryti., 
Juk neesame žmogžudžiais. Ir 
jeigu neklystu, dabar keliauja
me in Algiera. Ta suprantu pa
gal arabu 
rion pusėn žengiame.
mano ranga arabu valdžia pa- 
žis ir su manimi pasielgs pagal 
szio karfezto kariszkas teises. I 
Tame nieko blogo nematau nes 
pnlkiniko laipsnis visam pa
saulini žinomas.

— O kad Dievas taip surėdy
tu — atsake kapitonas. — Bet 
asz labai abejingas, ar mes ga
lime tikėtis tokio arabu pasiel
gimo? Juk esame szalyj tu gi
miniu, kurio da nepriklauso cl 
vilizuotiems žmonėms. Jiems 
perdaug negalime iižsitiketi. 
Musu gyvastis priklauso vie
nam dojui. Jisai akies mirks
nyj gali insal^yti mums nuka- 

galvas ir szalep jo kojų 
kaip kokius arbūzus. 

Pats supranti, pulkinike, kad 
dabai4 esame jo vergais.

— Apie ta nonugastauk, ka
pitono — atsiliepe pulkiriikas. 
—. Dej’ labai gerai žino, jog 
prancūzu laivynas su galinga 
.armija in czionai atplaukia ir

kalba ir matau ku- 
Algiere

I

pnlkinikasJiotas beeinant
norėjo susikalbėti su skyriaus
va du ir in ji praszneko prancu- 
ziszkai, bet' Abderraman davė 
jam ženklą, kad prancuziszkai 
nesuprantąs. Nei kiti arabai 
piilkiniko kalbos hesuprato;
tat-gi vėl tilodami žengė pir
myn tai prieidami juriu pakra- 
szczius, tai vėl nuo ju atsitolin
dami. Perėjo kelias pakalne? 
puikia žole, apaugusias, tai vėl 
kai kur sutikdavo arabu kai
melius, kuriu gyventojai kaipo 
laukiniai su nuosteba žiūrėjo
si in baltus europieczius.

Kelione nebuvo taip daug 
apsunkinta kaip pulkinikas isz 
pradžių buvo mastės. Jie n’ėjo 
nuolatos vienais tirais, bet su
tikdavo oazus su
ežiais medžiais, kur atrazdavo 
ir szalto 
užgesinti.

Pagalios 
arabu skyrius sustojo vienam
kaimelyj. Belaisvius uždaro ko 
kion tai pusiau suirusion pilni, 
kuri turbut paėjo nuo kartagi- 
niu laiku vieszpatavimę, 
laisvini atsilsėti tik atsisėdus
ant sugriuvusiu tenai akmenų. 
Visa pilis buvo tuszczia. Jiems 
atneszc tik truputi virtu ryžu 
ir vandens. Tai ir viskas.

— Kaip matau, menkai apie 
mus rūpinasi — atsiliepe kapi-

žaliuojan-

vandens troszkuliui

tūla pusiaudieni

Be-

tonas Briant'biski užkandės ir 
savo alki numalszines pora 
sauja ryžu. — 
V( 
lui, norecziau 
laisve pamatyti. Matome, arav 
bai su mumis blogai nęaįisioi- 
na, tacziaus ju draugystėje vis
gi pavojinga būti; maeziau ne
kuriu didi ant mus žvairavima. 
Kaip manai, pulkihike, ar ne
galima butu bandyti jieszkoti 
bent kokios nors laisves?

Toliaus bus.

Jau man ta j i
orgija daede likt gyvata kau- 

kuogreicziuifs

J*f

poti 
parieti

O

K.jią taippąt žino, kad tai armi
jai negales prieszintis. Jeigu
jam nenusisektu ir tai tuokart

MEDŽIOKLES 
MAI SU SPECIALEMS 
TIESOMS ATEIVIAMS.

INSTATY- $25.00 leidimą turėti szaudyk
las. Oregon turi szaudyklu lei- 

aft’iviu
t
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Apie Pittsburga beinu atsi
rado, 

Kurio nuo pleszimn uždarbi 
rado, 

Del ojnancziu kele užstoję, 
Isz pinigu aprubuvojo, 

Katrie in czion pribusite
O gerai neapsižiureto,
Ta,i neteksite pinigu, 
Žiedu ne ziegoruliu. - 

Czionais pasielgimai neku
riu Lietuviu,

Tai kaip laukiniu. 
Girtuoklei dvdžiausi

Vagei smarkiausi, 
O ir porosia nesutikime gyve- 

• na, 
Vyrai moteres nuo savos gena

Kas diena raujesi,
. Ir provojosi, 

Kas no nori, tai lietuvius pri
gauna,

Tai skryneles aprabina, 
Viską ka randa payma, 

\’i(‘nas vilniszkis apvogė ke
lis v y m s,

Ir mislino laimingai iszsprus.
Bot tuo nutvėrė, 

Na ir savo piktumą iszvoro. 
Kaip lietuvei užpuolė, 

Kaip budelei apipuole, 
Su b i lems sveikino, 
Dorybes mokino.

* /

Jau ka davė, tai davė, 
Da ir in džela padavė, 

Kur szeszis menesius atsėdės, 
Paskui paleis ir kur norės 

ejti gales.
# ♦ #

Ilazletone sportelei padaro 
triksu,

Jog būna juoku

?

Kuomet medžiojimo sezonas 
atsidaro daugelis medžiotoju 
bando sužinoti kada, jie gali 
medžiokles instatymus. Kėliau 
janeziu paukszcziu /sutarties 
aktas, Kongreso priimtas, pil
dyti sutarti tarp Su v. Valstijų 
ir Kanados pavėlina perkeitį- 
mn daugeli valstijų instatymn. 
Ta instatymn. pildo Suv. Vals
tijų žemdirbystes Departamen
tas per Biologiszka Biurą ir 
aprūpina, jog valstijos gali pa
daryti ir iszpildyti instatymns 
kurio tolinus apsaugos kėliau 
janezius pa.nkszczins bet nega
li atidaryti sezopa ilginus kaip 

aprūpinimu nutarta, 
medžiotojui apie 

valstijos ir

federaliu
Paaiszkinti
jo privilegijas po
federates instatymn žemdirby
stes Dopa rta m e n t a s 
Farmenr’s Bulletin

paduoda

pagamino 
No. 1.T75, 

sutraukime 
medžiokles instatymn del 1923- 
24 medžiojimo sezono del kiek
vienos valstijos, parodydama 
atidarytus sezonus del kelian- 
janeziu paukszcziu kurios su
tinka su valstijos ir fedoraliu 
instatymais. Galime gauti ko
pijas tos knygeles paraszant in 
United States Departament of 
Agriculture Washington, D. (■.

Peržiūrėdami
jog visos valstijos

kuris

ta knygele,

d ima del 
Washingtonon 
vis turi 
szaudyklas.

Ateiviai

$25.00. 
valstijoj atei-

turėti leidimą neszti
/

1
4

li ž medžiojimo ir 
žinvavimo leidimus turi mokė
ti augsztesne kaina negu pilio- 

apsigyvene ar neapsigy- 
piliecziai,

foru i joj, Idaho Montana, Okla
homa, Oregon, Rhode Island, 
Virginia.

Pcnnsylvanijoj
medžioti

ežiai
vene A lankoj, Cali-

Rhode Island

ateiviai no- 
pavelinti medžioti ar turėti 
szunis ar szaudyklas. Yra vie
nintele valstija kuri instatymn 
liecziant szunis.

klasifikuoti su ne- 
, ir

A tu i via i 
apsigyvenusiai 
ir žinvavimo 
panasziai lieczia, 
Arizona, 
tuckv. Louisiana,

medžiojimo 
instatymai juos 

Alabama, 
Florida, Iowa, Ken- 

Minnesota,
Missouri, South Dakota, Texas 
Washington.

Valstijos medžiojimo ir žu- 
vavimo instatymai neturi spe
cialiu apriipmimii ateiviams in 
Arkansas, Delawar 
Indiana, Maryland, Michigan, 
Mississippi, New Hampshire, 
North Carolina, 
Carolina, 
mont.

e, Georgia,

Now Hampshire;
Ohio, South 

rcnnesM'p ir Ver-
— F.L.I.S.
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randame, 
turi savoInstatymns apsaugoti 
ir užlaikyti medžiojimus pauk- 
szczius ir žvėris, ir jog jie isz- 
duoda medžiojimo ir žiuvavi- 
mo leidinius, kurie duoda lai
kytojui teise medžioti, vaiky
ti ir užmuszti medžiojamus 
žvėris ir paukszczius, tam tin
kame sezone,
žuvauti. Tie leidimai yra trijų 
rusziu, apsigyvenusiems, neap
sigyvenusiems ir ateiviams. 
Kelios valstijos neturi specia
liu instatymn ateiviams bet 
beveik visos valstijos kurios 
leidžia ateivius medžioti ar žu-

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSA KINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

I 
į
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ir v ra leidimas

instatymn 
visos

,, vauti juos padeda in. neaps i g>r-
.1..........1..

Teip kaip ne senei juoku tu-

Žmonelei vos pilvu nuo joku 
j nepatrotijo.

Kaip daugiau laika turėsiu 
Tai daugiau aįiio juos pape

lysiu.

1

•s padeda m. n< 
T&a<nWa

"iM

MAHAX0Y cfl’Y bus kožna Utarnlnka 
30 E. Centre St. ant antro floro. 

Ofiso valandos: 9 ryte Iki 9 vakare.
RODĄ SUETIKIA D.YKAL

I
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duoda 
jiems specialius ateiviams lei
dimus. f

Užmokestis del nenpsigyve- 
nusio leidinio yra a.uksztosnis 
negu už apsigyvenusio, ir atei
vio leidimo mokestis yra auk- 
sztesnis už apsigyvenusio ar 
neapsigyvenusio pilicczio. Kai- 
kuriose valstijose ateivis nega
li gauti medžiojimo leidimą, 
jeigu ne savininkas nekilnioja- 
mos nuosavybes toje valstijoje. 
Kelios valstijos reikalauja spe
ciali leidimą 
las.

■^1
*DAKTARAS HODGENS

PhiUdelIphla Specialistas 
Užslsenejasia ir Chronisska Lis* 
Eikite ten kur esate tikri kad <au- 

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liazka gydimą, per dakUra kuris turi 
daug metu pasekmingo .praktikavimo. 
Gydimą ka apiaikoU nuo manos yra • 
gvarantuotas. g

Jalgu esate silpni, nervlsskl ar li
tuoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ateikite pas mano ir pas
laptingai pasikalbėsima Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas Ir sunkumas po val
giui, gezai, svaigulis, silpaumaa sslr- 
dies. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

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

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

Rumatismas visokiuose padojimua- 
se, teippgl Isztlne Ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir troto nuodoju, 
silpni ir nuvargo, pailso Įsa ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo
ros, silpnos atminties, aarmatlyvt, 
greitai pailstat, pikti, iszbllsskusis ir 
Iszberimal ant veido, pailsot, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo glrdo- 
Jimo, laztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, tako
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszalfl'zkinsiu kokis skirtumas, gores
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavonee nuo dak-

< * • • /

Kokis tai narsumus isz Kan
su pribuvo, 

O vyruti baisui piktas buvo, 
Visicnts muszimu kdrszino, 
Bet progos aut to neturėjo.
Ant pagalios apsimalszino 
Norints gavo proto sumaiszi- 

pio;
Apie ji kitu kartu pakalbusiu 
Kada daugiau laiko turėsiu.- 

< • • •
Nuog to žydo “^i kolera” 

Isztikro Vaterburije gero nėra
Vyrai ir vaikinai, 

Sutaiko labai gerai, 
O kaip szuo nežino petuyežios, 

Teip ir lietuvei iszsižada ant 
visados.

Ana diena kas ten dėjosi, 
Suba.tojo kaip szunos ėdėsi, 
Bausmes užmokėti turėjo, 
Norints pinigu neturėjo.

Gerai vyruezei tegul pati ir 
- vaikai nugaisztn, 
Tai norint nepadaro toki 

kaszta.
Bambiliu payma, kaip padu- 

kia trankosi,
Tai teip svieto dęcįasi.
Pas vaitu prova nuėjo,

Po kelis dešetkus sudėjo, 
0 O kad czion nemokėjo, 
Todėl prova in suda nuėjo, e • #

- Brqoklyne susirinko narsunu 
Kareiviu bolszeviszkuju,

z
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vartoti szaudyk-

Ateivia.i apsigyvena valsti
joje negali medžioti Coloradoj, 
Connecticut,
Nebraska, Nevada, New Mexi
co, 
nia, 
Wisconsin.

Turėjimas

Kansas, Illinois,

t

O nelaimėti Yra daug žmonių, 
kurie juoksis D tavo sielvarto! 
Takiau gerus draugas patars 
naudoti u

Raffles 
pleiskanų mirtinąjį įriešą. 
Suvilginkite Ruftles savo gal
vos odą kasdien -per kokių 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir svėika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kainu 65c. aptiekoNO, arba priaiųa- 
kito 75c. tiesiai į lubaratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

North Dakota, Pennsylva
li tab, West Virginia ir

bile kokios ru- 
szios szaudyklo yra instatymo 
peržengimas Colorado, Nebras- 
koj, New Meksikoj ir Pennsyl-

4
1

t

Naudokite

Kaina 6<)c. aptiekoso, arba prisius-

varu jo j. New Yorke, ateiviai 
nepavelinti turėti szaudykla. 
karabinu, arba medžioti, tik sw 
specialiu leidimu nuo užlaiky
mo komiteto. Now Jersey val
stijoj ateivis negali medžioti 
ar turėti szaudykla, tik jeigu 
turi nuosavybes iki $2,000, ku
riame atsitikime, jis gali gauti 
neapsigyvenusio ar ateivio lei
dimą.

Massachusetts valstijoj apsi
gyvenęs ateivis turi turėti iki

ih
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L Lietuvbzka* Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

; >>
r ' ■

Daktaras Juoaas J., Austrą
1 . LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje.
Gydo visokias Ilgas.

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

Tuom-lalkinls ofisas randas! 
KAZUNO APTLEKOJE.

88 8. Jardlu SL Shenandoah, Tn.
Ii__ 1 L1 ‘JJ*"
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Kareiviu bolszeviszkuju, 
Ir vadus savo turėjo, 

Lenina;|, ' > . . g I 4 I *

Ir loiba Trockina, 
Bet krikszezionei kare laimėjo, 
x Del bolszeviku not molinus 

brylius uždėjo, 
Tai mat ar ne bloznai lietuvei 

Argi tai ne kvailei!

PUIKI MALDĄ-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Vitos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksstais 
skurinais apdarais, auksuoti krasstai

, . . . . . .. • tam, lojeriu Ir dvaslazkuju. Tla gydl-gyvones ateivis turi turėti iki 
penkių szimtu doleriu vertes 
nekilniojamos nuosavybes gau
ti medžiojimo ar žuvamimo lei
dimus. .

Virginia skaito ateivi apsi
gyvenusi jeigu yra savininkas 
nekilnuojamos nuosavybes, ir 
jeigu gyveno toje valstijoje per 
penkis metus. Jis užmoka to
kia kaina kaip ir apsigyvenęs 
— valstijos užmokestis isz tri
jų doleriu. J

Apart medžiojimu ir žiuva- 
vimo leidimu" užmokeszcziu, 
Idaho valstijoj, ateiviai turi 
užmokėti atskira užmokesti 
del szaudyklos leidimo — $5.00

mai patvirtinti Ir rekomendavoti per 
carsInKiauslus Europos ir Amorikoe 
Specialistus: , >

TAMAQUA Daktaras Hpdgens buna 
kožna Seroda ir jo ofisas tonais yra po 
No. 44 BROAD ST. Ofisos valandos 
nuo 9 ryte iki R vakare.

SKuFin*iB auMEMuii > r 2 *11 •• 1 • •P„ke su pri.iuntimw tiktai $1.50. Montana rpikalau,w.]0g ateivis
f W. D. BOCZKAUSKAS-CO,

MAHANOY<,elTY;•'PA;’'•, 
i l,i- . ’ • ■; • > . i 1 ’ v r ;• .

' ' . y .'■ ' 'L I ■ , l!

kuris neturi medžiojimo leidi-
ZiA -x ' i Y •> 1 7* it v y t r?ma, turi ^auti liuo”* užžiuretojo
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ROYAL MAIL
IN IR I&Z LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA”

Tio Jaivtti yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir Vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas
ant baltai .uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
fepeeialo patarnAvima.

ROYAL KAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

20 Broadway* New York,
arba Dam vietinius agentus.
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Ant. J. Sakalauskas
IdOETUVISZK AR (IRABORTUS 

IR BALSAMUOTOJAS Kardinolas
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Ketverge, 
svarbus apsvarstimai

1

po

' alroja juinti* Numirėliu pagal N*u- 
P1<1 preke. Tetpgl prl- 

»hto<coblilus vifokletn® relka-
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C* a ir.«u C risjoklu® paminklu®, dldeb 
•» uit p1x!«'iM« preke, todėl 
u PO.MN1XKA UI krolp- 

? P®® wiiue, ne-i pdlu Jumh 
parduoti negu kiti.

>.!’ 5. riti lUhanoy Cit r. Tv
* ling—Ii »W||$I « II i n iiglHiiwi— i a—Ii ii n <1 wi

HSIl’SK TIK $1.60 
aitklo ir n pyni u del 15 gor- 
lalu alaus
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su pamokinimu 
ii Ir prisiimt ima apmoka
nčia Rtambl trajnnka GOc 
M už $3.20.

6 pikclcl ui $1.75.
arba

Daktaras Namuose

PuplalKzkal 
Truk

ti pakelei už ?1JO. 
$1.00.

$1.25. Garsas Dienos Sūdo 
nrntorlus vaikams po 25c. 

Aukso 
senovės

liukas, prasto nbdaro po 75c.

i S/.vontufti $G.5O.
Maldų Knygele.

tu nbparu fu kabo $l.C0. Celu-

J

>* l

4 r 1 11

arais $1.50. Vainikėlis mnžu- 
» a Maru 65c. Ccluloido $1.50,

uMarii $1.25. l^ilazkamti 
fu gatunku. tuzinas už 65c.

Bukaitis.

$1.25.

M. .1.
• i.ion z\vo. llocheMer, N. Y.

JONĄ 3 M. CISARIKAS
i »re Inrnranre Agrat

t:? > nUlu (Tnuzurlnln) Nimu«, 
i n,»^rrB Naminius R&kandun, 

n io Ugnie®. 
OrlaciioM* Kompanijose4

J 
j •15 IT. Wahanoy Ava, Mahanoy City

IHflOHI

» L < Valstijos
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Tvirčiausia Lietuviszka 
Banka 

K<ja nudėta
> Departamento.
,uura Valstijos, teip kad 

i1 ti’ mano Bankoje negali 
PHimu pinigus saugiam 

. Siuncziu'pinigus in visas 
- pagal dienos kursą, ir 

^kertes kompanijų nu- 
I’nrupinu Pnsz- 

in Lietuva, 
d r 'ina teisingai, greitai ir 

zykite apie kainas o gau- 
:<i nt. ūkimą. Adresavokitu:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

MJhanoy City, Pa.

* t I .

> r r 1 ’

imu pinigus

i; 11 v 
r., kainom®.
i;cliaUjan tiems 

teisingai,
T >

IJ U « d tikai UraborluK

LAITISirPL- RE..f T k

I >
a Asilaiti

NattireUua 
madM !r

Till! moters
PrUlnKcnue Drėkti^.

p* oi 
moks] a.

I

H8 W ėst Mji/Dce Str«*n> 
mahanoy cm. r a.

Bell Te‘epboa*i No. 14S

--------------------------- ----

stock lus.tea w

I
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'J PXT4UL.
Ir Prof! i a $SS< 3-H.SO

>Mokina* aatrf. procentą ant auditu* 
tStaiia. Procentą pridedam prie jua

4 Kanalo Ir 1 Liepos, nepai- 
kjAct tr a Ina® i at parodyt knygute 
?ar.ne. Mes norim kad ir jus turk- 
rtunaet reikale nu musu banka. n»- 
j paisant ar maža® ar dideli®. R *
7 Ranka® adara® nuo S ryte iki S' 
C pcDU't. Subatonal® • ryte iki 13 vai..
C ■linu

y H. HALL, Prezidentą®.
f, Oeo. J7. BARI.0W. Vlce-Prei. 
J /Ooh. E. FERGUSON, Koalerlu®.

»
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVfSZK?XS 
CRABORIUS MAHANOY CfITY.

Laidoja kūnus numirusiu. Tesamdo* 
automobilius del laidotuvius kriksz- 
tijiiu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t.
520 W. Centro St. Mahanoyj City Pa,

— i ■IIMIIMIIIIWI >1.1 II.■    ........... .. ................ ...................... ■ II. 

‘ CHAS. S. PARMZEY 
Real Ectate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
Ftubae, mes galime jumis tlamo reikalo 
patarnauti. Kanduvojarvie namus, 
k'.lektavojamo randas. Parūpinamo 
visokius insurincus ir teip tpliaus.

Kampas Catawissa ir .Market St.
A at *

Randavojairie

ŽINIOS VIETINES.
♦

•---------------------------------------- *

Daugherty
turėjo svarbu posėdi su visais 
kunigais isz pavieto, kuris at
sibuvo Tamakvoje 
Buvo 
apie parapinius veikalus.

— Petras Strungis, 45 mo
tif, likos sužeistas Bukmanto 
kasiklosia ir likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti ant gydi
mo.

Nedelia prasidės 
valandų pa

pra važiavo

t Utarninko , vakaru 
trumpai ligai’mirė Jeva Kuzio- 
ne, 43 motu amžiaus, mirė Mili- 
kon ligonbntija Pottsville sirg
dama ant peildesaitis ir amenu- 
ku. V’elione buvo naszle, kurios 
vyras mira apie .10 metu adgal, 
paliko keturis vaikus: viena 
ditklere Jeva kuri nežino kur 
randasi, sunu Juozą ameriko- 
mszkoje karmmencje ir Joną 
namie, teipgi •dukteria Colsie- 
nin. Paėjo isz Veisėju miesto, 
Laibagaiios kaimo. Laidotuves 
atsibus Subatojo pusiau devin
ta va landa hz

Laidotuvėms užsi- 
tautietis graborius 

'Truska nekas.

sunn

miszioins.
ome musu

rvto su dviems

ll, kuria 
Armistice

— Szia 
kcturesdeszimts 
maldos lenkiszkoje bažnyczio
je. Daug svetimu kunigu keti
na suvažiuoti.

— Ana dieila.
per Mahanoju lietuviszka szei- 
myna kuri keliavo in Szenado- 
ri. Szeimyna pribuvo isz Vil
niaus, Lietuvos, ir turėjo daug 
žinių isz Vilniaus, o kad laiko 
nebuvo ant pasikalbėjimo, to
dėl negalema buvo dažinoti vis 
ka.

— Novembcrio 
ta diena pripuola
Day (užbaigimas Kvietines ka
res) atsibus juokinga paroda 
kurioje dalibaus visos draugo
ves, kliubai ir kitokios organi
zacijos. Komitetas paskirs do
vanas už geriausius parėdus ir 
juokingiausius kliu bus/

'Taksoris Blew apgarsi
na, buk yra privestas, užvesti 
skunda prieszais visas moteres 
kurios neužmokes taksas už 
1923 meta. Tiesos davė ligybia 
moterims visame, todi'l yra 
priverstos laikytis tiesu ir už
mokėti savo taksas, nes kitaip 
papuls in beda.

— \'iskas pabrango: mais- 
drapanos, dakta- 
kasztuos daugiau

nes

tas, valgis, 
ra i ir daba r 
nubrnžinimas veido, nes bar
benu pakele prekes ant skuti
mo 20 centu o nukirpimas plan 
ku 50 centu. Neužilgio maszno- 
les pradės sirgt ant džiovos.

— Motiejus Mažeika, dirbo 
Vulkano kgsiklosia nuo kokio. 
t:ii laiko l»e unijos guzikelio. 
Kada apie tai dažinojo unijos 
virszininkai nubaudė Motiejų 
ant 50 doleriu ir turėjo prisira- 
szyt prie unijos.

— Pottsvilles 
perklausimai 
n.iju kas kiszasi 
daugiau 
asesmenta. Nutikėtai perklausi 
mas pertruko, nes kompanijos 
sutiko mokėti daugiau taksu 
ne kaip moka sziadien ka daug 
palengvintu žmonių kurie yra 
labai apsunkyti taksais.

Tamoszius Blackwell isz 
sztebelbosis Sca-

snde ejna 
angliniu kompa- 

užmokejimo 
taksu pagal nauja

Boston Run, 
iklu Tunnel Ridge, ejdamas in 

darbu likos užmusztas per au- 
.kuriame važiavo 

sunūs buvusio 
Edwar-

tomobilin
Roy Edwards, 
burmistro Edwardso.
das važiavo namo pasiutiszkai 

valanda isz rvto 
i Blackwell teip 

ii uzmusze 
paliko sep- 

vaikus ir paezia. 
paskala, tai ba-

apie treczia 
trenkdamas in 
smarkei, jog žmogeli uįmuszc 
ant vietos. Velionis 
tinis mažus 
Pagal žmonių
dai Edwardas buvo užsigeriąs.

— Panedelio ryta likos su- 
J u ozą s Alek-

Nei ainio 
Uokso kasiklosia. —

atsitiko laike

žeistas-iii galva 
sandraviezius, 318 W. Pine uli- 
czios.
darbo
Gydosi namie.

— Szi -vakara (Ketverge) 
Jonas Reyn< >|das, 
“žrnogiszka muse” 
be jokiu virvių ir kitokiu prie-i 
taisu ant Eagles namo, naudo
damas tiktai savo rankas. Užli- 
pias ant stogo perstatys viso
kius “triksus. ” 
valanda vakare.

— Antanas Dumkus, 35 me
tu, likos pavojingai sužeistas 
Primrose kasyklose per nu
puolimą anglies. .Likos nuvež
tas in Ashlando ligonbutia.

Jtmas Traskauckas, te- 
p. F. Sklarienes, dankesi

kėlės sanvaites Filadelfijoj pas 
savo dukteria Kreiveniene ir 
sunn Vinca. Turėjo puiku pri
ėmimą nuo vaiku kurie teveli 
priėmė szi rd ingai. t

—; Atejnanti mota automo
bilinei laisnai bus geltoni

vadinamas 
užsikabvs

Pradės lipti 7

va s

su

gyvenantis 
likos

— Jonas Bokns, 
ant E. Market ui vežios I
paszaūktas pas skvajera Kel- 
lev už sumuszimli savo moteres 
ir neina i tinimą vaiku. Bokas su 

turėjo du 
vaikus ’o sn antra susilaukė 
tris. Su pirmutineis pasielgine- 
jo gerai bet del kilu neturėjo 
jokios jauskis, 
valgyt ir priversdavo juos ga
leli drėgnam šlepe.

pirmutiniu paežiu 
ant ra

nes nedaviliojo

LAIKE UGNIES.
Nauji numarai signoliniu 

stoeziu.

81

Sztai nauji numarai ngninifi 
signolu ir kokioi vietoi randa- 

Ana diena likos priduotos 
dvi naujos stoties baksai nu
marai 17 ir 3(). Del paranknmo 
musu skaitytoju patalpiname 
numurus baksn ir kur jieji rau
dasi. Iszkirpkite szita, o žinosi
te kur yra ugnis kada signolas 
buna siunstas del ugnagesiu. 
1-2 C and Centre streets. 
1-3 B and Mahanoy streets, t
1-4 Catawissa and Centro sts. 
1-5 Catawissa, and Centre sts. 
1-6 C and Spruce streets.
1- 7 D and Mahanoy streets. .
2- 1 Linden and Mahanov sts. 
2-2 Main and Centre streets. 
2-3 Second and Mahanov sts. 
2-4 Eourth and Centre streets.

5 Main and Centre streets.
2- 6 Main a.nd Birch streets.
3- 1 Sixth and Pine streets. 
3-2 Eighth and Centre streets.
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SVODBA KU KUJCS KLANIECZIU.
Yra tai pirmutinė svodba Ku Knks Klanu kokia kada at- 

siįvirszum 20,000 Klanieeziu. Lai-sibuvo, ant kuriu dalvbav
ko svodbos sudegino dideli kryžiu ir visi svodbininkai turėjo 
užsidengia veidus, tiktai moteres to nepadarė. Svodba atsi
buvo

O

Ohajui praėjiu sau va itin.
A------- - ----------- -------- .--- ---------------- - -- --- -- ------------

Isz Shenandoah, Pa.
— Juozas Kupczinckas isz 

William Penn, likos sužeistas 
Black Creek vaszeri.

— Magdute, septiniu metu 
senumo dukrele Stravinsku, li
kos sužeista per aptomobiliii 
kuriame važiavo Sinkeviczins. 
’....i g”

— Ketverge
Jlukio nepavojinga i.

atsibuvo lai
dotuves StanisloVo Cibulskio, 
kuris likos užmusztas Packer 

su bažnytinėms ap(\j- 
.Jurgio bažnyczioje.

bot ant

x y 
a\

go m s S
Velionis paliko paezia ir ketu
ris vaikus.

9

TRUMPI PAMOKINIMAI.

skausmo

MOTINA IR DUKTĖ.

Menka,
Ankszta lyg kalinys, 
Akla ten sėdi senute 
Szviesos daugiau nematys. 
Sztai vargsze jau nustojo 
Ir proto ir akiu — 
Jau nieko nedboja 
Nejauczia vargu.
Tik dainosia tur ramvbe 
Visurgi jiai tik naktis - - - 
Jau baigėsi jos gyvybe 
Kaip nuodogelio ugnis - - - 
Isz ryto jau pas Įauga 
Darbuojesi jos duktė — 
Szirdi skausmu ten banga 
Nes alksta — juk naszle. 
rp -1- ' viskas nutyla

sena grincziute

PASAKAITE.

Kurios yra teisingos bet ne- 
• •« «iszpildamos.

Karta gyveno tūlas vaikas, 
kuris geriau vėlino puikia die
na lankytis in mokslaine ne 

praleisti brangu laika 
traldyti s
kai j)

po uliezes fiu savo 
draugais ir rūkyti paperosus.

# * w

Gyveno kitados rnotere, kuri 
j)irko sau smagius ezeverikus, 
netemindama, jog kelis numa
rins dydesni, niekados nenau
dojo pauderi ir nesispyre nuo 
vyro idant jiai pirktu nauju 
skrybėlių kas tris menesius.

* *■ *

Buvo karta rnotere, kuri vi
sados, t.ilcjo, buk josios vyras 
buvo vienas isz geriausiu ant 
svieto kokiu buvo nuo pradžios 
kada ji pažino ir su juori) apsi- 

)ažino ir su juom apsi-kada ji 
ved e. • • •

Kitacįos gyveno tula moterė
lė, kuri karta paprasze savo 
vyro idant jiai pirktu kailinius 
ir nauja skrybėlių, o kada jisai 
pasakė jog ant to neturi pini
gu, noringai sutiko ir daugiau 
nedžiovino jam smegenų.

# * •
Gyveno vienam mieste sztor- 

ninkas dažinojas buk ta voras 
atpigo, tuoja.us ir jisai atpigino 
del savo kostnmeriu isz ko visi 
labai nudžiugo.

W * «r

Nežinau kur gyveno, bet gy
veno kitados locnininkas keliu 
stubil, kuriam szirdis labai pa
gailo žmonių, kurie mokėjo dy- 
deles nrtidas, o kad jiems kiek 

sumažino ran-

SVARBUS PRANESZIMAS.

Kaip nekarta jau buvo pas
tebėta, kad Amerikoje kas me
tai pražūva apie $600,000,000 
žmonių pinigu, ar tai indedami 
in blogus investmentus, ar tai 
sinncziant in Lietuva ir in ki
tas szalis. Pereita Liepos mene
si ir vol vienAs agentėlis pabė
go su $100,000 žmonių pinigu, 
kuriuos buvo paeines pAsiusti 
in kitas szalis ir už parduotas
laivakortes. Tuo agentėliu yra 
Arthur Broks isz New Yorko. 
Galima butu szimta.is tokiu at
sitikimu priskaityti, bet czio- 
nai mes neturime vietos tatai 
padaryti, nes norime svarbes
niais dalykais pakalbėti. Tr tos 

atsitinka 
kad žmones ’perdaug 

lengvai pasitiki kiekvienam 
mokaneziam kalbėti

žmonių prigavystes 
dėlto,
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gražiai 
prigavikui ir nėra gerai infor
muoti, kur reikia kreiptis, kad 
tokius reikalus tinkamai ir tei
singai atliktu. *’

Musu Baltic States Bankas 
gyvuoja jau arti trys metai ir
per ta laika, toko patirti daug
nuskriaustu žmonių. Paprastai 
žmones kreipiasi, 
rodos tiktai 
pervehi, kai jau pinigai sukisz- 
ti, tbs kompanijos subankruti- 
ne i

klausdami 
tuomet, kai jau

j
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3-3 Tenth and Pine streets.
-4 Thirteenth and Centre sts. 

3-5 Twelfth and Ma ha noy sts.
3- 6 Eleventh and Centre sts.
4- 1 Tunnel Ridge Colliery. 
4-2 Mahanoy Ci tv Collierv. 
4-3 North Mahanov Colliery. 
4-4 Centre and Second streets.

Kada szvilpine užszvilpe* 1, 
tai yra ženklas, jog signolas 
randasi neparedkia, 2 ugnis 
užgesinta, 
nagesio; -J 
lu; 4 iszszauke visus ugnage- 
sius; 5 szauke ugnagesius idant 
susirinktu iszkeliaut isz mies
to in pagialĮia. savo kaimynams 
artimam mieste. '

PRANESZIMAS.

O 
t)

. arba laidotuves ug- 
3 iszbandimas signo-

Pradedant nuo 15
Oktoberio Balberiu prekes bus 

__  Nukirpimas piau- 
ziokioms dieniomis 50c. Su?

Skutimas barz-

dienos

sekanezios. 
k u s 
batomis 60 c. 
dos 20c.

/ K

Per paliepima Prezidento 
Balberiu Unijos 
Mahanoy City, Pa.

ANT RANDOS. X

Farina, prie Steito kelio Bar^ 
nesville. Didelis namas su vi
sais intaisymais. Geras tvartas 
ir kitokj budinkai. Vandens 
visada užtektinai. Lankąs ge
rai apdirbtas.
adreso:
(85)

I

t

Raszykite ant 
Box 11, Barnesville, 

Pa.

TEMYKITE1

Isz priežasties štoko van
dens, nevalo naudoti guminiudens, nevala naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t.. kUrios yra kiauros turi bū
ti tuo jaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas.
ti tuo jaus pataisytos nes bus

— In stain muszi, 
pajusi; kas mylisi tas muszasj.

— Kas augsztai lekioja, tas 
turto nustoja; ne visados bu
na auksas, del merginos dova
notus.

— Kad ir szeszis pirsztus tu
rėsi, tai vis daugiau dirbti ne
galėsi.

— Jeigu koki daigta bijeisi 
gaile-

slaptybes ne slėpk 
in prieteliaus

pradėti, tai to neprivalai 
t i.

— Jeigu ka prižadėsi o ne- 
isztesesi, tai niekszas busi.

— Savo
in skrynia, tik 
szirdies slaptybių.

— Su puikybe nepasidabysi. 
tiktai kaip pūsle iszpustas bu
si.

— Kas ilgai gyvena, dužino,
,]6g gyvena negana; yra tokiu 

jog nieko nežino, tik 
gėrimą ži-

a.psva rsty tu meni

žmonių
apie miega, valgi ir 
no.

— Kas mėgsta daug kalbėt, 
tas niekad ne gali tylėt.

• — Jeigu proto neturėsi, tai 
del kitu ir mažo daigto pavy
dėsi.

— Jeigu
gerai apie tai ka kalbame, tai 
nuo daug ergeliu apsisaugotu* 
mem.

— Vieni paoziuoti vyrai turi 
gerai, o nepaeziuoli isz to 
džiaugėsi Jabai. z

— Kur už daug valnystes, 
ten daug, klaidos ir kvailystes.

nepaeziuoli isz

Po sudeginimui žmogaus 
tiktai du- ar

X

kimo, pasilieka 
trys švarai pelenu.

i

Lietuviai Schuylkill Pavieto 
Balsuokite už" savo Tautiete

V. Dundzila
ISZ SHENANDOAH

Ant County Controller
Ant Demokratiszko Tikieto 

Praszo jūsų balso ir intekmes

Balsuokite už

Wm, C. James
■  ANT -—

County Commissioner

Tvka — > t
Sutingus slenka diena, 
Tik veda muses tvla 
Ir vargsta ji viena.
Senutegi dojuoje .
Ir vis daugiau liudyn, 
Dukters šzirdis kovoja 
Pati vis linkst žemyn. 
Žmoni u ejn proszali 
Teip daug
Visi skubina kiek gali 
Bet Dievas žino kur!....
Sutemo, jau naktis 
Pakirto ji gultoj,
Nieks jos ežia neiszvys 
Pnįkritusi — vietoi - -

j u isz kur?

Skaitykite “Saule”
mbit-* ww nil ii—— ii i *11*..

PAIN-EXPEI1ERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerip

Įima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su

roumati&ko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riočian-

dieglio, tuojau® nu
sipirkite fiito galin
go ir patikėtino Bei- 

A I V A _ . f  

Tikrasis

pagalbos, Skausmas greitai apga«

pirmu žnyptolčjimu

čio į krūva strėnų 1* - .Tlf - A_____ _
^4*V|5**V7j V <4 V J W140 44 Mk

—j^sipirkite Šito galin-

myninio linimento ir juomi iAtrln-
kito skaudamas vietas.
Pain-Expelleris turi musu INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa-vaisbaženklj. Visi kiti yra pa- 
įnėgzdžiojimai®. Kaina 35c. ir 70«.
aptickoHe arba ifi

r. AD. RICHTER 6 CO., 
104-114 Soath 4th Si., Brooklyn, N. T.

M

CONARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton aiit Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitu pcrsėdlmaa Soulhamptono.

lietuviai ypatiiizlyil lydėti
Iii Hamburgą 3 k lesa $103.50 Kares 
Plliava 3 klosa $106.50.' Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Plliavęj važiuojant 
in Southamptona ir ton persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

GreicKiausl 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. 
CUNAllD LINE,

25 Broadway* 
New Yort

Y

nors paleiigvyt, 
da ant keliolikos doleriu.

* * ( *

Karta suėjo jauna, pora kuri 
niekados neprakalbėjo ne žode
lio apie 'meile, tiktai apie isZ- 
mintingus daliklis, o kada su
prato, jog dviems lengviau yra 
gyventi ne kaip vienam, a [įsi
vedė ir gyveno laimingai.

labai
♦4

Senei, labai senei, gyveno 
ant svieto uoszve, kuri jautėsi 
tik tada laiminga ir užganady- 
ta kada, galėjo gyvent pas svo 
žentą, kuri labai godojo ir my
lėjo, o josios dukrele isztekejo 
už geriausio žmogaus ant svie
to.

* # #

Gyveno kitados tūlas 'žmo
gus, kuris isz visko buvo užga- 
nadytas, o kuris daug rūpinosi 
apie tai, idant kitiems butu 
lengviau gyvent ant svieto ne 
kaip jam, o savo neprietelius 
laiko už geriausius prietelius.

'X. e

Karta gyveno dievobaimin
gas kunigas kuris rūpinosi 
daug apie savo parapijomis, 
juos atlankydavo laike ligos ir 
suszelpinojo visokeis budais, 
jog pats neturėjo ne cento ant 
cigaro o vienam vargszui aty- 

net savo automobiliudavė
idant galėtu serganezia. paezia 

ant szviežioir vaikus isz vežt i 
oro. # « *

Dieve duok idant tosios pa
sakaites kada nors iszsipildy- 
tu, bet szi ošia laikosia tokiu 
žmonių nesiranda!

Matykite szitus 
priesz pirkimą
‘Keeley Peczius
Estate Heatrolas 
Maytag Skalbynes 
Coffield Skalbynes 
Linoleum n s arba 

klijonkes.
Ant lengvu 
mokeseziu

k

H. J. Heiser & Co.

ar agentėliai su pinigais jau 
pabėgo. Tuomet jau nelaikąs 
pinigu jeszkoti! Reikalinga vi
suomet gerai apsižiūrėti pirma 
kur dedi pinigus ir kam pasiti
ki duodamas savo sunkiai už
dirbtus skatikus persiusti Lie
tuvon ar in kita szali.
musu szirdingiausiu patarimu 
yra kiekvienam: Visokiais pi
niginiais

Todėl

reikalais kreipkitės 
in Baltic States Banka pirma, 
negu savo pinigus atiduodate 
in nežinomas rankas, o tiktuo- 
niet bus galima kiekvienam tei
singa patarimu suteikti ir ju
su pinigus apsaugoti.
Bankas arti trijų metu savo gy
vavimo laiku patarnavo apie 
50,000 žmonių ir persiuntė in 
Lietuva ir kitos szalis virszaus 
du milionu doleriu ir ne vienas 
centas nėra žuvęs ir kiekvienas 
kuris tik turėjo reikalus su 
Baltic States Banku, yra pil
nai užganėdintas jo patarnavi
mu. Musu pinigu siuntimo kur
sas vra žemiausis dėlto kad 
mes darome daug biznio, tad ir 
galime pigiai žmonėms patar
nauti.

Mes pasiuneziam pinigus ne
tik pigiai ir greitai ir Lietuvo
je iszmoka. visose paczto sto
tyse ir bankuose, bet mes siun- 
oziamo su pilnausia garantija, 
kad pinigai nežus, nes mus 
banko rezursai siekia jau $1,- 
700,000.00. Baltic States Ban
kas jau insigijo toki varda, ir 
užsilikę j ima, kad jame laiko 
sudėję savo pinigus 
Finansų, Prekybos 
mones Ministerija, 
Bankas

Musu

Lietuvos 
ir Pra- 
Lietuvos 
Bankas),(Emisijos 

Lietuvos Kredito Bankas, Lio- 
ir Pramonestuvos Prekybos

Bankas, Latvijos Tautas Ban
kas, New Yorko Valstija ir t. t. 

. Kiekvienam lietuviui pilnai 
užsimokės kreiptis in Baltic 
Statąs Banka visokiais banki
niais reikalais, 
moka 4% in metus

Mus Bankas 
už padėtus 

pinigus taupymo saskaiton ir 
nuoszimczius priskaito kas me- 
nesis. Bankas siunezia pinigus 
in Lietuva, Lenkija, Rusija ir 
kitas pasaulio dalis su pilna 
garantija. Parduoda laivakor
tes ant visu linijų. Jei kartais 
butu ir išz kelio, vienok pilnai
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reikalaisvisais
Baltic States Ban

ka. Musu Bankas atdaras kas
dien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
po pietų, o su batonais iki 7 vai. 
vakare. < •
. - BALTIC. STATES BANK

294 — 8th. Avenue
Kampas W. 25th. St.

New York, N. Y.
* —Apgarsinimas

apsimoka 
kreiptis in

v 1
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fZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

, Visas pilnas apt*as£ymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai. Puiki knygele. , 
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.
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