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Baronas mazgoję torielkas 
hoteli^e.

Xew York. — Baronas
23liūs Navotny, 

vienos isz

in Amerika
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ISZ VISU SZAUU*-

Kaimas.

„—- «

Lietuva praszaino žydiszka 
bjura.

Žvdiszka minis- •
terije likos praszalinta per lie-
tnviszka taryba kaipo ir balt- 

Zvdai inni*szc pro- 
bet tas nieko nepagial-

i

J u- 
met u, sąnaris 

turtingiausiu szei- 
mynu Austrijoj, kuris pribuvo 

I rvs menesiai ad-
gal, sziadien mazgoję torielkas.

Broadwax' idant 
galėtu ejti in mokslą in univer
sitetą.

Na vol n y
Parvžiaus universitete 
ir Viedninje, 
kiszkai, 
kiszkai.

rusiszka. 
testą, 
bėjo.

hotelije antį

ISusi-szaukdama in palicije: 
mildami suraskite mano vyra. 
Manau, jog jisai nusižudė, nes 
man nekarta kalbėjo, jog 
atims sau gyvasti.

Kada palicije pribuvo in jo
sios narna, Benet t i iszlindo isz 
po lovos juokdamasis: 
slėpiau po lova, ha mano boba 
norėjo mane sumuszt. Duoda 
man in kaili kas diena, o ir 
sziadien norėjo panaszei pada
ryti, bet asz nuo josios pasi
slėpiau.“

Nežino ar Juzyte iszpere jam 
kaili ta diena ar ne. nes apie 
tai nepraneszta.

Vokiecziai turi Amerikoje 
$200,000,000.

New York. — Nexx Yorko 
bankieriu tyrinėjimai rodo, 
kad vokiecziai turi Amerikoje 
$200,000,000 pinigais. Francu- 
zai gi apskaito, kad vokiecziai 
Amerikoje turi 
000,000 turto.

Talkininkai yra 
de isztirti kiek vokiecziai turi 
turto užsieny, kuri jie iszgabe- 
no isz Vokietijos, ka nekliūtu 
talkininkams.
Atiduokite paskolinta daigta.

Pottsville, Pa. — Ar kada 
paskolinot koki ylaigta nuo sa
vo kaimvno ir užmirszote ati
duot ? Jonas Ralli paskolino 
nuo savo kaimyno plaktuką ir 
užmirszo ji .sugrąžyti. Kaimy
nas James 'Garry apskundė 
Joną kuriam skvajeris liepe 
sugražyt plakinka, užmokėti 
szeszis centus bausmes ir kasz- 
tus teismo — viso 26 dolerius.

Geriause tuo 
skolyta daigta 
ergelio.
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Kalifornijos pustelninkas.
‘ • Pustelninkas 

Kalifornijos
Be t ras ” isz 

maitinasi tiktai 
žaleis morka is ir ceh'rais, vra 
sveikas ir susilauki4 102 metus. 
Viryto valgio visai nenaudoja.

apie $1,000,-

nusispren-

sugrąžyti pa
ti neturėti tiek 

Bet daugelis žmonių 
apie tai ne nemislina.

Inburinejo kitiems atejte, 
bet sau nemokėjo.

Wilkes-Barre, Pa. —•
“ raganius ” 

ka kitiems inbnrti atejte ir 
kas rytoj atsitiks (žinoma tik 
kvailiems, kurie in tai tiki) — 
bet sau nemoka inspet i kas 
juos lauko.

“Tu esi farmoris. Sulauksi 
turto ir busi turtingum žmo
gum ir apsivesi su taja szvies- 
plauke kuria 
juodplaukiu.
sveikas ir dagyvens ly 
tu.“

Teip burino
“ragam

burtininkai ir

inspet i

Visi
mo-

myli. Saugokis 
Tavo tėvas vra 

g 70 me-

Lena Swelke 
czionaitine “ragane“ 
šiam pas jaja žmogeliui.

“Blusti su savo inspejimu, 
nes asz ne esmių jokiu farme- 
riu, turiu paezia ir vaikus, t. 
tėvas jau senei mirė, dabar ej- 
si su manim ant palicijos, 
asz esmių detektvvu ir 
tavęs jeszkojau. Jeigu tu toko 
gera burtininke, tai reikėjo 
sau iszburti, jog atejs pas tave 
palicijantas ir 
vos. ’ ’

Pardavė kalakuta idant 
pirkti guzutes.

Philadelphia. — lazdavus 
paskutinius pinigus kuriuos 
suezedino per kelis menesius

ateju-

užbaigo

rrancuziszkai 
Kada 

tiek angliszkai ir i
i
3

- Amo-

panijos 
doleriu,

MEKSIKONISZKI PASIKELELIAI PALIOVĖ MUSZIUS PER KALĖDAS.
(I iena 

urx'oje ant pamaldų ar
Laiko Kalėdų nieksikon iszki 

drauge su visu 
t i Meksiko m i ėst

svietu. I*aveikslas 
i >.

į tąsi kolei ia i 
pa rodo

mus zuispaliovė muszitis idant szvensti laja 
pakelelius *aisirin kusi n-

Iszdegino jam aki su de- 
ganeziu pagaliu.

Chicago. — Mare Krzvvic- 
kiene,1446 Fleet wood nli., in- 

prieszais savo 
tankei pasi- 

4VO o 
priek tam neduodavo jai , ’li
gų ant maisto. Kada josios už
klausta, ar teisybe, buk jiji 
iszdegino vyrui aki su degan- 
cziu pagaliu, atsake, jog teip, 
nes buvo priversta tai padary
ti nes jisaHrtK'.stydavo pas pa
leistuves po 
“apkiaulindavo. 
klausyt i užmet inejimo 
gusios ir susirgusios

— Mare

skundanesze
vvra Mikola, 

•>

gerdavo ir jaja sumuszi
nes

t eisvbe,

T T

tam visa narna 
Baisu buvo 

su var
mo! eres

kuri laike keliu menesiu senu
mo kūdiki ant .ranku; drapa
nos suplyszia, o isz czevoryku 
galima buvo matyti basas ko
jas.

Tėvas dirbo fabrike Roerin- 
go per 16 metu, bet nuo užsto- 
jimo prohibicijos
dirbti. Du sunns pradėjo dirb
ti tik dvi sanvaites adgal. Su- 
dže matydamas, jog mot ere ne 
nori gyventi su tokiu gyvuliu, 
paliepė jam daugiau nepasiro- 
dyt namo.

Po t iek 
terp saxes,

nenorėjo

mot u
)

pagyvenimo 
iszauginimui 

ant galo tėvas
P< 

szesziu vaiku, 
neteko szeirnynos ne pastoges. 
Buvo tai priežaste prohibici
jos kuri instume szeimyna in 
toki varga ir szeimyniszka ne-' 
sutikima.
Nuėjo užmokėt bausme, bet 

iszojo su paskola.
Stepas Jadre-

viez isz Long Island, netemino 
ženklo idant 
paimtas pas 
ji nubaudė 
Bet Stepas

Nexx* York.

ant 
sustotu ir

(584,904,736 
darbininku 
312,137 iszmoke- 
353,263,801 dole- 
Turi

t uri

mokslą 
kaipo 

kalba gerai len- 
ir vo-

iszmoks sziek 
uždirbs ke

liolika doleriu, tada ejs in eme
ri k on iszk a imi vers i t et a.

24,738,758,739 telefonavo 
per meta.

Washington, D. i ’.
rikonai szimet naudojo telefo
nus 24,738,758,739 kartu, arba 
konia tris milijonus kartu dau
giau kaip praejta meta. Kom- 

uždirbo 
o

prie telefonu 
darni jiems 
rins algoms.
myliu drain, 14,346,701 telefo
nu ir 57, 248 szaku.

Girtuoklyste New Yorke 
platinasi.

Albany, N. Y. — Pagal kale- 
raparta, lai

Nexx’ York o girtuok- 
prasiplatino nuo 

prohibicijos.

37,265,528

Baisiojo Ivano žudi-

Berlinas. 
sidjo f\an<> 
šia ni

Bai-

sargus ir kerszina prasza- 
bolszevikiszkos

“Dvase
na bolszevikiszkus sargus 

cariszkam palociuje.
- “Dvase”
pasirodinėja gar- 

paloriuje K remi i no Mos- 
kvoje kuri žndina bolszevikisz- 
kns
lininiu 
džios.

Kremlinas, senoviszka sodv- • 
ha buvusiųjų rusiszku caru, o 
kuri dabar \ ra sodvba Lenino, 
Trockio i 
szininku, 
na ir nakli.

LaikrasztiS*-

vai-

ir kitu soviatinin vir
vių saugojamas die-

Isz Lietuvos
* • ** ■ "<-1 II -9*1 ■ •*-

Bernotas Paliuosuotas isz 
kalėjimo.

i Kaunas. Valstybes Preziden
tas dovanojo likusia dvieju 
/aidu 4 mencMii kalėjimo bans- 
qne bnx’iisiam Amerikos soca- 
lislu veikėjui, Antanui Berno
tui. Jis už bolszevikaviina at
sėdėjo vienok iszviso 20 mene
siu. ir dabar nenorėta paleisti, 
nes Južintu 
Steponaviezius, kurio 
sunns sėdi, 6 metus kalėjimo už 
pavogimu 40,000 valdžios pini
gu, apskundė valdžiai Bernotą

Jiižuitu met- 
isz bažnvezios

Izvest iai KaisszcdoriuBaisi mirtis Lietuvio — nusi
žudė su dinamitu — kruti

nę visa sudraskyta.
Grantown, W. Va. — Praej- 

ta Sukata likos surastas k imas 
Kazimiero Bucznio, 
senumo, 
Xo. 
les. Krutinėję radosi 
skx'le ir tas davė 
Bneznis užsidėjo szmota dina
mito ant krutinės užbaigdamas 
savo gyx'asli baisiu budu. La
voną surado 
Belcast r<>.

Kada papilde savžudysta tai 
nežinoma, nes 
namo, jojo draugas Jonas Ku
bas ir kiti pradėjo ji jeszkoti. 
Kulias randasi pas 
Carpenter ftč Ford, 
ezionais neturėjo

50 metu 
prie Butte

7 kasykla, arti Kiversvil- 
d i dele

snprat i, jog

iiet avis, likusia

meiles laiszkais;
kariumenes Sabonis 
vesti Kusonyte, bet 
tėvai sumani4 iszloisti

” ra- 
szo kas lenais nesenei atsitiko 
pusian.iiakt ije: — vienas sar
gas, kuris radosi ant sargybos 
likos nužudytu, o kitas mirti
nai sužeistas per “ 

apsa k e 
at šit i ko,
elekt rik ines 

senuką, 
karidorinm su kirviu rankoje, 
pažindamas jame Baisu Ivo
na, kurio veidas buvo kruvi
nas. Senis 
szauke: “

A o

K mitinėje

dvase.” Su
ka mate ir 

sake jisai, 
szviesos 
ejnanti

žeistasis 
kaip tas 
jog pri'* 
ajszkei matoj

jimo komisijos 
va 1st ije 
Ivste haisi'i 
invedimo proiiiincijos. ,\uo 
1914 metu žmonis gerdavo ma
žiau lyg invedimo prohibicijos, 
bet kada toji i n vyko, pradėjo 

daugiau. Szimet aresz- 
tavota už girtybia 11,168 vyru 
ir mojeriu. Yra tai 4,926 dau
giau ne kaip praejta 
7269 dauginu ne kaip 1920 me
le.
In ketures valandas iszkasta 

4,922 tonai anglių.
Duqain, III. — lu laika ke

turių valandų t__________
Kathleen Union Colliery isz- 
kase 4,922 tonus minksztu aug
liu. Supredentas Bayless, tvir
tina, buk tosios kasyklos per
augsi! y s visas kitas kasyklas 
ant svieto iszkasime augliu 
per diena.

Tėvas ir sūnūs pasirenge 
ant Kalėdų.

M iixvaukee, 
pasirengi nėjo 

vienas kitam 
galėtu padovanoti kokia nors 
dovaneliu.
Rav Tomkins idant 
iRyt savo sūneli ir dukrelių.

Palicije padarius krata jojo 
kambariuosia rado paslėpta 
vežimėlius, elektrikinia loko- 
motiva vežimėlius ir kitokes 
zoboveles. Niekas 
jog tosios dovaneles atnesz tė
vui ir szeimvnai nelaime. Sū
nelis teipgi turėjo dovaneles 
del tėvelio ir sesutes, bet ant 
nelaimes visos dovaneles likos 
pavogtos isz kromu 
ir sunūs neturėjo 
pirkimo juju. Dabar tėvas ir 
sunns randasi uždaryti kalėji
me. Kalėdos buvo labai liūd
nos pas Tomkinsus.

Mergina yra tosios nuomones 
buk jiji yra arkliu.

Los Angeles, Calif.

anglekasis Bill

kada nesugryžo
gert

meta, o
gkn borin 
Velionis 

jokiu gimi
niu, bet, turi kelis brolius*.Bal
timore jo, Md.. paėjo isz Kaimo 
gubernijos.

Manoma, kad Bneznis sirgo
darbininkai an^ nes l,iae.)la meta isz-

puok4 isz antro laipsnio stubo^ 
sužeisdamas galva nuo ko ra
dosi (‘ook ligonbuteje per ke
lis menesius.

Jeigu brolei

iszkasime

Wis.

vargonininkas, 
vienas

bul; tas iszvogiis 
gnsriku kn\' 

kuomet tarnavo rex'komo pir
mininku, ir iszvežes in Rusija. 
Bot Bielinini, Markauskui ir 
kitiems nžslncziiis kaucija, su
moje 300 litu,
szveneziu paleistas.

Kaiminka pavogė szuni kuri 
iszvire.

Ir szuns moša 
“ Liotuviszka

Bernotas ant

paša-

žmonis 
szveneziu idant

Panaszei

Visi 
ant

padare 
palink s-

velionio szita 
užtėmius arba kiti, lai susira- 
szo su Stanley Anderson, 
Box 52, Grant Town, W. Va.

PRIGAVYSTE.
Pardavimas iikininkams ap- 

gavingu gyduolių del invairiii 
kiaulių ligu buvo sustabdytas 
per iszdavima insakymo John 
U. Bartlet, Veikiaiiczio Paež
io Virszininko, sulaikyti John 
\Y. Isvorman isz Gallatin, Mis
souri, nuo vartojimo paczto. 
Everpaan veiki4 p<

Klaipi'da. 
szx'eutadioniui.

praneszo, kad mies
te Zoppot Prusnose, tūlas pilie
tis pastebėjo, jog viena kaimy
ne ponia insiviliojo in savo na
mus jo szuni. Pasikvietęs poli
cininką, jis nuėjo in jos butą 
ir atrado sztai ka: jo szuo jau 
buvo papjautas ir iszdarinetas 
galva puode virė; Ii engto kabo
jo kamaroje, isz jo ponia ruo- 
szia sau kepsnį szventadieniui. 
Darant, namuose krata atrasta 
dar 7 szunn odos.

(’ei t nuga y y

palicijanto 
likos 

magistrate, kuris 
() ant vieno dolerio.

turėjo prie sax’es tiktai asztuo- 
Magist ratas ji pa- 

j leido, bet Stepas pasakė jog 
neturi gazolino važiuoti namo 
ir už ka nusipirkti. T$da pali
cijantas davė jam doleri ant 
pirkimo gazolino sakydamas, 
jog turės jam atiduoti kada tu
rės.

Stepas iszojo, prižadėdamas 
palicijantui sjigražyti paskola 
su procentu.

Motina mirė isz gailesezio 
po mireziai sunaus.

Reading, Pa. — Jonas Adam
skis, 20 motu jaunikaitis likos 
užmusztas nelaimėjo per apsi
vertima automobiliaus. Drau
ge su juom pražuvo jojo drau
gas Williamas AUsgtead, o 
trys kiti baisoi sužeisti. Motina 

žmonis paaukavo. Vyras likos Jono, 49 motu, nuo to mirtinai 
apsirgo, o dienojo laidotuvių 
sunaus krito negyva.

nes 
senei

nis centus.

nositikojo

nes tėvas 
pinigu ant

J

tave areszta-

suezedino per kelis 
idant vaikams pirkti kalakutu 
(torke) ant Kalėdų, Flora Ca
rey apskundė savo vyra, kuris 
pasiėmė suezedytus pinigus ir 
už juos pirko sau munszaines. 
Žinoma, paeziule ir vaikai per 
Kalėdas neturėjo ka valgyt, 
tik ka jiems mielaszirdingi

nubaustas ant szesziu menesiu 
in kalėjimą už toki pasielgimu.

M

♦
į

ir
yra

tokis. 
sveiko

——- 1 )a k - 
tarai negali atsistebėt ir neži
no kokiu budu gydyt, jauna 14 
metu Mare Gibb kuri serga ant 
nuomones buk jiji yra arkliu 

pasielgineja kaip
Szeip, mergaite 
proto, pasielgineja mandagei, 
tiktai kartais apima jaja toji 
nuomone, bėga in laukus, val
go sziona, pruhkszti in spardo 
kas tiktai prie josios prisiarti
na.' ..

» vardu Over
man Stovi; and Poultrv Farm 
Remedy, Kvcrman Remedy, ir 
J. \V. Overman.

garsino ir par-- 
gyduoles, ku- 
jog iszgydys

'Tas žmogus 
davė per paczta 
rios užtikrintos, 
95 nuoszimli serganeziu kiau
lių, inimant tas, kurios anksta 
cholera, “

Zomdirbvstes
flu’’, ir 1.1, serga.

Departamen
to Chemijos Biuras analizavo 
tas gyduoles, ir rado, jog visai 
bevertos, ir jog gyduoles netu
rėjo jiegos užmuszti gemalus, 

kiek nž-

su

po klaidingu persta-

j ik jeigu tiek duota 
musztu pati gyvuli.

Nesenei ..Everman buvo 
gautas irsuaresztuotas del var
tojimą -paczto prdavinejant 
kiaules
tymu, ir jis niekada jas neisz- 
siunte. Jis buvo pasodintas 
ant 90 dienu in Gijdlatin Judė
jimą, bot vist iek jis nenustojo 
pardavinėjant kiaules.

Pasza-

Drasko lietuvaites.
Linkmenys, Szvenczioniu ap. 

— Jau ir rubai akis lenkams 
gadina. IVnkiolikos metu mer
gaite Jule Gosyte isz
mines sodžiaus ^vieszejo arti
mam nuo Linkmenų sodžiuje. 
Visu szventuju diena nuvyko 
bažnyczion apsivilkus ranku 
darbo palteliu lietuviszkom 
juostelėm apvest u. Tuoj ja api
puole yolicija ir eme reikalau
ti dokumentu. Ji dokumentu 
neturėjo, tai nutempė sargy
bos stovvklon. Ten vvresnvsis 

t ♦ *'

pribare, nutraukė juostos kute
lius ir liepe daugiau .tokiu ru
bli neneszioti. Apie Sekmines 
panasžiai vienai mergaitei kas- 

gra-

pardavinėjant kiaules. Dabar 
jis pasodintas po $3,000 bonu, 
nes apgaudinėjo mažus laik- 
Taszczius užmokėdamas jiorrts 
negerus ezokius kaipo užmo-' 
kęsti už apgarsinimus.

/ .■ .■ ..........

nyka isztrauke isz kasu ir 
se nuvartvti Lu k iszk in.

* jSzeszis metus už žudinsta.
Kaunas. — Isz Teisino. 1923 

metu Lapkričio 5 dienu Kau
no Apygardos Teismas nagri
nėjo Edvardo Sabonio byla už 
žmogžudyste. < . < * .
:fiBylos aplinkybes tokios

1 Katro Rusonyte isz Borei* 
kiszkiu kaimo, Žaslių valscz.

pakeliąs kirvi pa- 
iszdavet ir pardavėt 

Rosije; todėl ir jus busite isz- 
naikyli. Po tam netekau min
ties ir nežinau kas atsitiko.“

Virszininkai yra tosios nuo
mones, jog kokis tai monar- 
kistas insigavo in Krendina ir

apskrities dar 
priesz kara mylėjosi su Edvar
du Saboniu ir jam esant kariu-

* meneje su juo snsiraszinodavo 
pali'istas isz 

sumano 
vestuves 
(lukteri

už kito jaunikio Morkūno. Ru- 
sonyte neprieszlaravo tėvu va
lini ir sutiko, kad bus tuojau 
padarytos x’estuves su Morku
mi.

Sužinojęs tai Sabonis
ke, jog Morkunnni Rusonyte 
vis tiek neteksianti, nes kitaip 
gali’ blogai atsit ikti.

1921 m<4tu vasario 6 diena, 
priesz vestuves pas Rnsonyto 
buvo jos iszleistux'iu vakarėlis.

Edvardas
Sabonis ir visa laika su kitais Įnuduoda Baisu Ivona, liet nors 

ramiai kalbėjo 
sziai norint 
papraszo at- 

neszti vandens atsigerti. Nu
sisukus užpakaliu — atsikėlė 
nuo kėdes Sabonis ir iszsio- 
nies revolveri, szove in ja. Ru- 
sonyte v ii41 oje mirė.

Suimtas Sabonis

Vakarėliu atėjo ir

linksminosi ir 
su \Kusonyte, bot 
iszeiti, Sabonis

perkrato
(
sudrntinta dvigubai.

visa K reni liną, neva
lo nieko. Dabar sargvba likos

a isz kinos i 
nužudęs isz labai didelio susi
jaudinimo; jis buvęs atėjės ne 
nužudyti, bet atkalbėti nuo 
vestuvių.

Teismas Sabonį nubaudė sze 
szeriais metais sunkiųjų dar
bu kalėjimo, atimant visas tei
ses.

bet atkalbėti

Kovelių i,

Kitados ir Amerike teip dary
davo.
Rokiszkio apskr. 

— Splaiu 14 d. sziame kaime
buvo’vestuves. 1 vestuves tiek 
daug priėjo nekviestu sžvecziu 
kad viso kaiino daržus, ir sod
nus iszteriojo. Musztyniu irgi 
buvo. Nekviestu svecziu atsi
lankė isz 18 kaimu, Samagon- 
kos plauko upe girtu buvo vy
ru ir jaunu mergaieziu. Kal
ine tik tokiems elementams ir M 
gyvuoti. Kada
me ir žengsimi4 
kultūros ?

PATENTU KOMISIJONIE- 
RIAUS RAPORTAS. 4 ----

Metinis raportas patentu ko- 
misijonieriaus in Vidaus Sek
retorių del fiskaliszku meto 
1923, parodo, jog per paskuti
nius dviejus fiskaliszkus me
tus patentu ofisas gavo apie 
9,000 aplikacijų ant menesio, 
arba isz viso 216,170 aplikaci
jų del patentu, vaisbazenkliu, 
apspauzdinimu, ir ženkleliu — 
5,000 dauginus už 1920 ir 1921 
metus. Užmokėjimu gautu per 
pereitus metus $3,026,486.36. 
Didžiausia suma uria patentu 

metus,
isz $241,738.30

apie ofiso vei
komis) jonierius

mes susip.rasi-
isz laukines

Akyvi Trupinėliai.
Alfonzas Žublinskas, 8 

isz Minorsvilles, 
Pa., likos užmusztas per auto
mobiliu prigulinti prie O’Neill. 
Kaltininkas likos aresztavotas.

Apuokai negali pakratyt

metu vaikhs

akiu.

10,000 žmonių; 92 fabrikai pa
dirba permeta 10 bilijonu špil
kų.

* »h
556,124 grudu.
a

myliu per diena.

Fabrikuosia špilkų dirbas

Buszelije kviecziu randa
si

Pclukagali subogiot lO’A

ofsisas gavo in vienus 
iszinokescziu
buvo inmoketa in kasa del par
davimu 2,417,383 atspauzdintu 
kopijų patentu, kas buvo $1,- 
200 dauginus kaip pereitu me
tu ineigas.

Kalbėdamas 
kalavimus,
pranesza, jog 85 nauji darbi
ninkai, kurie pradėjo dirbti 
per dabartinius fiskaiiszkus 
metus, sumažins 71,264 aplika
cijas, kurios laukia apsidirbi- 
mo, bet jog pirm negu gali 
darba tinkamai užbaigti in 
tinkama laika, būtinai reika
linga daiO^zimtfts isztyrineto- 
ju. -'i.i ■ ' ,

Reikalinga ir dauginus vie
tos, nes visa dabartino vieta 
vra suvartota. Net ir korido
riai vartojami del ofiso tiks
lu. Lengvai suprantama, jog 
kadangi tie 85 darbininkai pra 

dauginus pri-
grus narna. Patartina, jog se
nas Land Office namas, kuris 
skersai kelia Patentu Ofiso, 
butu vartojamas del patentu* 
Ofiso darbo, idant tas darbas 
butu tinkamai atliktas.

dės dirbti dar
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' Švoikihhsiu 
žmonis

TO f * S «r >

kur 
gyvena ilgiause, yra 

San Ygnacio, Kalifornijoj, ten 
gyventojai gyvena ilgai, būna 

neturi j<d<io rupes- 
ezio, pagal apsakymu kapitono 
W. Fox kuris nesentu isz tennis 
at važia vo.

San Ygnacii

T

įhiestolin,
vvvena

ir

gyventojai gy
li

) 
vvnn nuo 129 lyg 130 metu, 
t(*rp juju rnndusi motore kuri 
turi 187) metus amžiaus. Nese- 
nei lenais 87) metu rnotere pa
gimdė trilinkas. Gyventojai 

daug svaigi-
t rinukus. 

San Ygnacio gero 
naneziu gervinu.

yra priežas- 
ir juoku bet 

sekantis: Poni

Pacztas lankei 
te daug ergelio 
na uja uses yra 
Alberta Fineal gyvenanti peli
kes mylės nu<* Waukegan<> ap- 
laike postelkarle apreiszkenti 
jai, Imk szeim.x na .lameso Cal- 
lahano 
daugiau 
neli.

“t) kaip, ar sveikas mažiule 
užklaust- Finealiene.

pasididini'
garn vs

ant vieno 
atnes/o su

lis I *

“() sveikas ir jau svėrė 04

PARVUOTOS KURPES. — 
(CZEVERYKAT.)

butini,

I
^ame********* ■ II  ....................................

Amerikos Darbo Foderaci jos
SUVIENYTOSE VAL- MSUVIENYTOSE VAL

STIJOSE. , 
k i1

I
,f

ii/ ii* J ūbiems ant naudos *T M A-cria-ua.it
vaikas išdykavo, todėl jo 

pareiškė, kad jis negaus nė 
'F «w '* f ■ ur rf ii* » Z t

prasitb^iW pbVYSiiV. VnlMijii ii 
,Kanados konliiiontaliszkvis ir 
salinius valdymus. Pradine or- 

vienuto yra, tau- 
tiszka ar tarptautiszka, unija. 
Tos unijos gauna czarterius isz 
Wash ingtono. pfiso,

>', „I vaikas išdykavo, todėl joQIS mažas 
motina 

'••’trupučio.&I '7 —
Kas [nisins 

gimines dar 
Kalėdų,

>«JJ:
pinigus dabar, 

gaus ant 
o jus gi

Kaikurie budai, purvuoti
‘‘ kuomet palauki’’ yra 

pavojus vieszai sveikatai, sa
ko daktarai P. W. Meuhlborger 
ii* A. S. Leo\’enliart, isz Vaistu 
ir 
report uoja. kelis 
aniline apnuodijimo nuo net in
kamo vartojimo odų purvu, 
kas buvo jiems praneszta per 
pereitus szeszis menesius.

Yra kurpiu apvalymo vietos 
kurios garsina, jog kurpe par- 
vuo “kuomet palauki 
keli atsitikimai kur pai’ta už
dėta ant kurpiu, kuomet kur
pes aut kojų, 
turi audine ir 
turi iszdažinti nors per 24 va
landas, pirm negu kurpes ne- 
sziotos.

Gal vienintelis būdas apsi
saugoti yra 
jinglis nuodus kuriuos o»da 
greitai sugeria. Tikota, jog iu- 
statymai bus priimti, kurio 
sutvarkys iszilirbima, paženk
linimą ir pnrdavima tu parvu.

Isztyrinejimas trijų gerai ži
nomu pan ų parode, jog turėję 
nuo 6 iki K) mioszitnczio ni
grosine

kurpes

Nuodu Departamentu isz 
atsitikimus

»y , ir yra

Parves, kurios 
nitrobenzene

nevartoti pavo- 
nuodus

Kuomet ik įnori kos Darbo Fe
deracija pradėjo savo seimą 
Portland, Oregon^ Spalio 1 d., 
matėsi atstovu, vyru ir mote
rių, isz kiekvienos valstijos ir 
kiekvieno miesto, atstovamhu 
mi api(‘ 3,000,000 nariu. Kad 
nors tas skaiezius yra neangsz- 
eziausias Amerikos Darbo W- 

na vystės, skaiezius 
vistiek sudaro didžiausia gru- 

organiziiot u darbininku 
Su v. Valstijose, ir davė Seimui 
svarbumą, kuri 
kliasos pripažysta.

Seimo darbai ir 
kasmet praneszti per laikrasz- 

bet laikraszeziai retai 
apraszo ilga ir interesinga is
torija, kuria rekorduoja, orga
nizuotas darbas
Mes galime sekti pradžia, orga
nizuota darbo nuo saujeles kur
piu Philadelphijoje, kurie 1792 
melais sutvėrė pirma amati-

,000.000 nariu.

deracijos

po

ežius,

r>

tanios visos

nutarimai

Amerikoje.

gnnizacijos

WashingtonO'Ofiso, ir duoda 
didele dali savivahiystos. Tau- 
tiszkos ir tarptau t i szkos uni
jos po eile j autorizuotos duoti 
vietinėms unijoms 
amatu, 
aprylmota jiega savh^ldyMej. 
Kitos prisidedanežios grupes 
yra. miestu centrales

tai. jus 
szaltu Kalėdų, o jus gausite 
labai puiku, spocialiszkai pioszj

i * iZ*^3k
,/

c"
y/ BAMBINO

Ireg. S. V. Pat. Biure,Biure.

panaszin
i' J * • Ii • *1 V tczarterius kut;ię duoda

Matai ką jis daro’
Palauk, kuomet jį sugaus motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji- 
|r mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei-

F“-' kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto,
turi vidurių (liepimą, išpūtimą, viduria
vimą—-duokite jiems Bambino be jokio 

. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuoiojas.

Palauk, kuomet jį sugaus motina!

mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria-

■, Ii 

■

la del Baltic Stales Bankos, I 
kalendori.

Sipnczianio pinigus in 
va, 
pasaulio 
litais.

Parduodame Jai va kortos ant 
visu linijų.

Priimamo pinigus taupymo 
skalioje už kuriuos mokamo 4 
fr, priskaitant prie sumos kas 
i nonų o.

Balt i c

H - j

Rusija, Lenkija ir m'visas! 
dalis, dolereis ir

z*vu >N»J

■

ii
fieatidėliojimo.

taip greitai, kaip greitai jų sistemą’perims <6tas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuoiojas.

KŪDIKIAI MĖGSTA JI! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!
y F. AD. RICHTER A CO., 104-114 So. 4th St, BROOKLYN, N Y.

... —----------------------- --------------------------------- 1— ------ —*--------- ---- ----

Kaina 3Sc. 
aptiekėte

*

I

■»

If
'I

■
Jįjį

grupes, 
valstijų fedovaęijos ir vietines 
federacijos, kuyios 
zuotos ant tautiHzkos 
Skirtumas larp. invairiu uni
jų parodytas pnv. 
phical Internal i (mill 
tiktai amato linija, ir.
Mine Workers, prie kurios la- 

darbininkai 
per visa, szali prisidėjo.

Visuomet buvo darbas Ame
rikos Darbo Federacijos nesto
ti už organizavimo darbo par 
tijos del atskiro darbo politi
koje, bet paprastai pagiria 
kandidate t'gzistuojaneziu par

keris vra d ra u gi szk a s 
neremti tu.

vinti ir nelavinti

neorgano 
skales.

i * rp

1 I
Cypogra- 
kuri yra

UniltMl

Bankas vra 
vienintelis Lietuviu Valstybi
nis Bankas rytuose, lodei mes 
patariamo kožnam Lietuviui, 
kreiptis visokiais piuigiszkais 
reikalais in Baltic. States Ban

ga ilsi t e teisinga, ir
drangiszka. patarnavima.

atdaras kas diena 
va lca re

ka, kur

St a I ('s

Cįahitaras Hitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
ATSIRAUGĖJIMAI,

I
l<i

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
NEZLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDEIFIMAI,
NUSILPIMAS, tR T. T.

Darytas isz iszrjnktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai niedikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus ir 

. ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinu 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiek orius neturi Salutaro Biterio taf 
reikalaukite tesiai iszmus.

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

2__ ________ ~—___________ ______ „„JTL2.-TL_____=

NERVISZKUMAS,

Bankas 
.nuo 9 isz ryto iki 5 vai. 
o Su balom i s iki

sutvėrė 
ninku draugyste.

Darbo Vyeziai (Knights of 
Labor) insteigta Philadelphi- 
joj 1869 m., sudari* pirma dide
le Amerikos Darbo organizaci
ja. Pradžioje buvo slapta, drau
gyste, bet neužilgo tapo viesza. 
Pirmos piust a n gos buvo naudai 
nemokintu darbininku, ir kad 
nors augimas narystes buvo 
negreitas, bet 1886 metais tu
rėjo 700,001) nariu.

Penki metai vėliaus 
organizuot u da rbininku, 
riems Darbo Vycziu (Knights 
of Labor) principai nepatiko, 
pasiuntė atstovus in konferen
cija aikyta Terra. Haute, Indi
anoje. Vėliaus, paežiais metais 
1881, vėl susirinko Pittsburge 

pradėjo < Irganizuotos 
Pramones ir Darbo l’niju F<‘- 
deracija (Federation of Orga
nics Trade and Labor I nions). 
Pittsburgo susirinkimą 
187 atstovai isz 
tarptautiszku draugyscziu, 41 
isz vietiniu unijn ir 3 isz Dar- 

susirinkimai 
tos gru-

Jis yra labai veiklus ir ■fi’

7 vaI. vakare. j 
BALTIC STAI’KS BANK, 

294 81 h Avenue,
1

■294 8th Avenue 
New York, N. Y.

-Apgarsinimas

it

tiju, 
darbui, ir praszo 
kurie nedraugiszki.

Apart Amerikos Darbo Fe- 
organizuoto 

darbo grupes Su v. Valstijose 
yra. Big Four Railroad Bro
therhoods. The .Amalgamated 
Clothing Workers of Ami’rica, 

Industrial Workers of Hie 
World. Isz tn, 
Brotherhoods ir Amalganiater 

dideli'

v ra

ir mot ina jauezesi ge- 
sanvaitia snejo jam

svarus, o 
Ana 

asztuoni metai.''
Motere negalėjo suprasi ko

dėl teip Callahanas in ja ja kal
ba, ar jisai nori isz josios pa
sijuokt ar szposauje. Bet katla 
motere dirstelėjo 
kurtes kokia diena
siausta pamate kati diena bu- 

29 Novembi-ri" 1917) metas, 
radosi Ivg

rai.

ant postel- 
buvo isz

v o
Kur post ei kart e 
sziam laikui lai ne paeztas ne
žinojo.

Jcigu žmogus yra 
prispirtas, gali visko iszmokti 
kaip tai atsitiko su Charles 
Bassett, kuris neturėjo jokio 
i sza u k I e j i m< > a sz 111 on i o I i k a
metu atlgal kada buvo uždary
tas vaistiniam kalėjime Hart
ford, Conn., ant viso gyvasezio 
už žudinsta.

Bassett sziadien
36 metus, norints yra kaliniu 
kn» bet vra užbaigęs mokslą 
eiviliszko inžinieriaus, yra ad
vokatu, raszo ir skaito puikei 
ir pažysta gerai rokumlas. Gi
mines
jam visokiu knygų

prie ko

t arėdamas

isz New Yorko pristato 
isz kuriu 

iszmoko taisės profesijos.
Bassett turi vilti, jog ji gu

bernatorius už keliu metu pa 
kada ap 
ant jojo 

dinstas su inžinierių koinpani-

leis ant liuosybes, o 
leis kalėjimu, laukt*

.H*.

anglikasTūlas anglikas gyvenantis 
Bury Roatl, Anglijoi, teip pri
pratino prie saves bites, jog su 
joms daro kas jam patinka. 
Yma jisai sauja bieziu isz avi 
lo ir bovinasi kaip su žirneis, 
o biteles lyg sziolei da jojo ne
karta neinkando. Iszvercze ty- 
ezia avili, arzina bites, bet jam 
nieko nedaro. Ne turi jisai jo
kios apsaugos ant veido ne ant 
ranku. Kas akyviausio, jog ka
da nuperka avili nauju bieziu, 
tai teip su jimm pasielgineja 
kaip ir senos.

Norints kiti bitininkai jojo 
ant keliu 

slaptybių
ithint

ko-
melde kimiu
jiems pasakytu 
kiu budu prisisavina prie sa
ves bites, bet jisai sav 
tvhes ne nori iszduoti.

11 slap-

JoWilkes-Barre, Pa.
Jonekas ir Kazvs R v bėk, 

likos užmuszti
nas
kontraktoriai,
per szuvi Hudson kasyk Iosin.
Abudu gyvena Larksville.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS” 

Vito* reikalingo* maldo*, Litanijos, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta minksztai* 
•kūrinai* apdarai*, auksuoti krasztai. 
Preke *u prisiuntimu tiktai $1.50. 

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

KVITU Kaysala Dragynam <al 
fMMakaJtma llgaaU- 

«mm. - - - - Wc
KTITU Ksygala Draugystėms, da)

Kani«rUdi aog' tviein fialo ot 
__ :__ iw. n. ■•cmlaoUkas-co..
* UL. ...... ■ M ______

lolrtaktara Wo.

MAEANOY CITY. FA.
4 I

I?

arba analine juodylos, 
nn<) 50 iki 65 noszimczio ethvl 

23 iki 40 nuo- 
arba nitro-

Naujos Puikios Maldaknyges.
alkoholio, 
szimczio 
benzene.

nuo 
audine

deracijos kitos
♦*

? Į.

H

A ps i re i szk ima i, 
nitrobenzene arba, aniline 
nuodijimą pasirodo 
valandas po vartojimu

kurie seka
ap- 

in kelias
poros

szviežai par\ imtu kurpiu. Zmo 
gaus lupos ir pirsztu nagai 
pasidaro 
ir tamsesni, pakol visas veidas 
ir kūnas pasidaro tamsiai rau
donas. Apart to, žmogus ap- 
slopsta, ir užpuola baisus gal
vos skaudėjimas. A'aikai tapa
tu neparangus ir sutingo. Rei
kia kuogreiezia usia. 
kuities ir 
n\ ks.

i r
mėlyni, vis tamsesni

ir f (m

grupes
ku-

i r
tik Railroad

Clothing Workers turi i 
naryste.

Geležkeliu. draugystes susi
deda isz inzinu inžinierių, 
g« 
dnktoriu,

Ka. tik aplaikeme labai pui
kiu Maldaknygių. Szall iniai po 
$3. Balsas Bala mielos po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir driicžiai apda
rytos skurineis apdarais, auk
suoti kraszlni lapu. tf.

Seniausia Lietuviszka Agentūra

nuimti
apniiodijimas pra- lauko 

tautiszku ir 
>

PIGUS NAMAI 
MINERSVILLE, PA.

0 namai sh 6 mimais po $1,500.
2 namai su G ruimais po $1,600.
I namas su 7 ruimais po $2,600.

TuriVisi geram patlcjinit'.
but tuojaus parduoti. Kreipki
tės aut adreso. (t. 107)

, (IL Clappier
(’zovervku Storas 

Minersville, Pa.

SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS 
MARUOS PANOS.

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

Puiki knygele.

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

Ka rasio apie knyga “Tūkstanti* 
Naktų Ir Viena**

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz estu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena” kuria man pri- 
siuntet, norint asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalkiau kaipo dovana, už tai 
asz prifilunczlu tamstoms mario pada- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talplnaai 
puiku* apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszka! kad kož- 
nas turėti Jis namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tena! stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą Ir užmirszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo mllema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, telpgl deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntė! kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenime. Viso glaro velijentis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, 8. P. isx 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-mlnetos knygos tai prlslusklte $2 
In “Saules” Iszlelstuves o gausite tuo
jau* nėr paeita.

>

bo Vycziui, Kiti 
ir auganti agilticija 
peš užsibaigoA’ohimbiar ()hio, 
1886 m. kuomet Amerikos Dar
bo Federacija, kaip sziandien 
gyvuoja, gimė.

Visuomene
Samuel Gompcrs \ardu, 1883 
m. kuomet jis buvo iszrinktas 
pirmininku organizuotu amat- 
ninku ir darbo unija susirinki
mo laikvto New Yorke. Ir kuo- 
met ta pati grupe buvo organi
zuota in Amerikos Darbo Fe
deracija.
Gompers buvo iszrinktas pre
zidentu. Iszskiriant vienus me
tus jis buvo nuo lo laiko kas
met iszrinktas in pirmininkus 
iki dabartiniai dienai.

Kuomet insteigta, Amerikos 
Darbo Federacija 
isz 35 t arta u t iszku, 
ir vietiniu unija su sudėta na
ryste isz .‘H6,000. The Knights 
of Labor nepatenkini i 
matiniais budais. Tarp dvieju 
organizacijų pakilo baisi kova, 
kuri vėliaus atnesze laimes 
Amerikos Darbo Federacijai ir 
privedė Knights of Labor prie 
mirties priesz 1890 m.

Vyriausias ofisas Amerikos 
Darbo Federacijos 
Washingtone, kur turi moder- 
niszka narna, organiacijos nuo
savybe. Aficieriai susidedu isz •>
prezidento, nsztuoniii vico-pre- 
zitlentu, rasztininko ir kasie- 
riaus, visi kurie iszrinkti per 
motini seimą tarnaut i ant meto 
pakol vėl iszr inkti. Autoritetas 
pasielieka raukuose preziden
to ir egzekutyvio komiteto. Ju 

temyli visus 
i rista tymus ieczianczius darbi
ninkus, bandyti invest i insta- 
tvmus kuriuos metinis seimas 
užgiriu. Bandyti organizuoti 
naujus skyrius ir tautiszkns 
grupes ir bandyti visose kovo
se užlaikyti vienybe. Szitas og- 
zekutyvis komitetas susidedan
tis isz 11 aficieriu, 
praneszimus, kurie bando in- 
tekmo padaryti formuojant 
nviomone apie darbo dalykus 
ir pagamina programas, kurie 
svarstyti per metini seimą.

Tor i toria liszka j u r isd ikc i ja 
s.: . iOuč <

SU
vardu, 188.’

ap^ipazino
s

Columbus,

priederme yra

t)hio,

prasidėjo 
taut iszku

su pa-

randasi

iszleidžia

or- 
iniznotii 1863; geb'žkeliu kon 

organizuotu 1868; 
ugniagesiu ir inzinu darbiniu
ku, organizuot n 1873
kvtas kelio darbininku, kurie 
vėliaus organizuoti. Inžinieriai 
Cleveland*' turi savo narna, ku- 

$1,250,000, ir

ir užlai-

rie kasztavo 
kiekviena, goležekiu draugvs 
te turi dideles sumas pinigu 
del 
Ježkeluinkai 
000,000 apsaugoms. Tos drau 
gyslos retai streikuoja. Ju na
ryste susideda isz 450,000.

Amalgamated ('lothing 
suvirsz 

vvru d ra- e
New Yorke,

sumas 
apsaugojimo tikslu. Ge- 

iszmokcjo $42,-

Workers susideda isz 
.175,000 iszdirbeju 
bužiu, daugiausia 
Pliiladelphijuj, Baltimore, Cl.i- 
eagoje, Rochesteryj, ir kituosi* 
drabužiu centruose. Jit‘ orga
nizuoti ir stovi už daugeli ge- 

» gavo del szi- 
darbininku. Ir

ramu, kuriuos jii 
tos pramones 
nesenai prididejo prie padėji
mo kuri insteige kitos darbo 
grupes ir parode savo pinigy- 
niszka gale atidarydami ban
kas New Yorko ir Chicagoje.

Industrial Workers of the 
World
1905 m., panaszus in senus
Knights of Labor nes jie ban
do sutraukti nelavintus darbi
ninkus. Sakyta, jog daugiausia 
turėjo nariu per Lawrence, 
Mass, streiką kuomet turėjo 
30,000. Nuo to laiko žymiai su
mažėjo iki szioms dienoms, 
kuomet tik ranrasi tarp kirtė
ju sziaurvakaruose, uostu dar
bininku ir keliauja.ncziu ukiu 
darbininku kvieeziu dalvse.

K L. L S

insteigti Chicagojts 
m.,

dienoms

t

PAJESZKOJIMAI.
Paieszkau .Tona Ktanevicziu, 

vaiku Joną, 
joną Stanevicziu, palikau visus 
Lietuvoje 20 metu atgal. Visi 
paeina isz Kauno red., Vitoga- 
los Sodo. Meldžiu atsiszaukt 
ant adreso. ’ >

m lLk.hl

♦Juozapa ir Mari-

Meldžiu

T. Smith
Gen. Del.,
Toledo, Ohio.

Asz Kranas Demi k is pajesz- 
kan savo tikros senuos Agniosz 
kos Demikintos, apie 14 motu 
kaip Ąmerikė.
gub., Agiszkiu kaimo, 
viszkid parapijos. Tegul atsi- 
szaukia, ant adreso.

Pranas Demikis
305 W. Centro SL 
Mahanoy City, Pa.

Tsz Suvalkų
Vilktv-

(t.105)

I

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITE8 T’RTI: DR HODGI ’.NS 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREEl’AS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY UH Y bus kožnn rtnrnlnkn 
30 E. (.'riitrc SI. nnt. nuiro i’loro.

Ofiso vnlandos: 9 ryte iki 9 vakare.
KOOA SUETIK1A DYKAI.

DAKTARAS HODGENS
PhiUdellpbh* Specialist** 

Už*l*eneia*lu tr Cbronlszkw Ufa 
Eikite ten kur esate tikri kad gau 

*lte tvirta rodą Ir atsakanti mediką, 
llszka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka aplaikote nuo manea yr* 
gvarantuotas.

J algų esate silpni, nervtazkl ar 11 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas manę Ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yr* 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas Ir suukuma* po vab 
glul, gazal, svaigulis, silpnumas szir« 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos, Iszberlmal, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu ja^ndhk.
tęs Jus apleidžia? Ar esate nuvargę Ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jeigu teip tai matykite ma
ne.

Rnmatlzmas visokiuose padėjimuo
se, telppgl isztine ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir t rote nuodeju, 
silpni Ir nuvargę, pailsę isz ryto, b* 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, šarma t ly vi, 
greitai pallstat, pikti, iszbllszkusls Ir 
Iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir speciales ilgas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszalszklnslu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekotnendavoti per 
garslngiauslus Europos ir Amoriko* 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgcns buna 
kožnn Sereda ir jo ofisas tonais yra po 
No. 41 BROAD ST. Ofisos valandos 
nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. DuBois, Pa.

‘-[TTTir/-^

i
I I

Gerbiamieji Lietuviai! PraBcszu jums, kad dabar yra 
pat < tgiansis laikas si imsi i laivakortes 
M INF,MS ir pažinslamiotns.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskito taip geros progos. Toji 
proga ne nnt ilgo laiko via, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom AFFII)AV 11 I’S lietnx iams del atvažiavimo irt 

• Amoria, siuneziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. I’žlaikom Moteli rlel keleiviu 
k'rliaiijaneziu in Lielnxa. Pasitinkam keleivius ant sto- 
eziu Now Yorke pribuvusius
Suteikiame nakvyne už prieinama kaina. Reikalaukite 
LA IVA KORCZJ11 ir pinigu kurso per laiszkus arba as- 
mrniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

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

in 1 Jei n va savo GI-

)SZ kilu miestu Amerikos.

■>L

kurios buvo
sveikata szimtns 

nelaimingbs iŠ prin-
e*

' sErganczios moteris
JUSU ATYDAI.

Dr. Gedvylos Gyduoles sugražino in 
nusilpin'jiisiu motėm,
žnsties tulu moteriszku ligų.
MOTERŲ TONIKAS, sustiprina krauju, nervus ir visa moteres 

ir regulevoja jojo 
sveikatos 

mot erei.

systema ir rcgulevoja jojo veikyma.......................... Preke $1.00
ANTISEPT1KON, sveikatos miltelei pasimazgojimui, reikalingi

kožnai vedusei moterei....................................................... Preke 50c.
GYVATSZAKNES ELIXIR1US, stebuklingas vaistas nuo Reuma

tizmo, sausgeliu ir užsenejusiu szaiezio del vyru ir moterų. $1. 
ŽOLINIS LINIMENTAS, geras trinimas nuo visokiu skausmu. 50c
TIKRA LIETUVISZKA TREJONKA ............................... 50c pokelh

aplaikimui

milte h*i

ge ras

po 
užlaikoma didele in-

\'isi vaistai prisiuneziami per paežiu 
Money Orderio. Musu aptiekoje 
vairybe gyduolių, lietuviszku žolių ir portnmu.

GOODWILL DRUG COMPANY,
12015 Jos. Campau Ave Detroit, Mich.

MMu moterį

jus turit <!cho 
Kr Iv antaniniai Rtidi. ai

K 
fe/

f 
vi t

' '■ į

MOTERIMS IR MERGINOMS! ,
Gal jįjs turit Gelmini* plaukus! O Ral jų« plaukit yra juodi! 

v. KiUtantiiial Rudi, ar Auksini parvtH,; Rausvi plaukai ar Vid** 
kai Raudoni ! \ iem k unliųrbit kokios :?pahtM jie nebūty, neleisk 
pleliSkanotuJ sunaikinti b) Y rumuno!

Ruffle* atliks tai, jri jų* tik laika nuo laiko juo* naudmito. 
VcŽiurint .u ji»s sn\o plaukus dar tebedflvlt supintus į ka<i, ar su- 
muktus i mazgu, ar gal jau esat tnunpai nujdkirpe. vienok jųa nega
lite daleisti, kad nedurloti. iškrikę p’ viskxno^ sngadvty ju*ų iAvaix- 
di| ! n<ieiktx kentėti tiesmagunio delei tiieiĄjinto ir beklūpimo 
galvon odoi, j<d naudo he Ruffles*

Netikėkit mu«y žodžiui, Nmripirkit honka ir paeinu per- 
RlUkrinkite, irfid Ruffles .YV4 mirtinu priešių pleiskanų ir kanu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį lik kada <*<utr naudoję! Galima 
gauti aptirkoiR .

F. AD. RICHTER & CO.
104414 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.
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Po sunkaus 
dienos 
darbo

< Kasyklose ir 
invairiose 

dirbtuvees
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* VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANAltlAl THA BAISUI
NI7KANKVTI IK SUSTIRĘ.

Ne bandyk Juos priverstinai manksytl, ir traukyti, tuoml dar dau- 
ghuiH Juos nukankysi. 
darbo draugu, kad

Patikėk daugeliui tukstanczlui tautlecziu ir

MESZKOS BALSAMAS
r (BEAK BALSAM)

suteikė jtčins taip puikia ir greita pagelba. Praszalink sustyrima
i Bal8iinnit Btuaglai trydamns suukandetas vietas, tada jausiesi visai 

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekorlunauju žmogumi.
, arba pardavėja, prlsiusk mums 35c., ir 6c. už pasiuntimą, mes tuojaus 

iszsiu^lrn bbtclluka Balsamo.
The CENTRAL 1)R|T(1 STORE, Ltfl. 24 E. Centro SU Shenandoah, Pa.
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PARVUOTOS KURPES. — 
(CZEVERYKAT.)

i*

m

DARBO ORGANIZA0IJOS 
SUVIENYTOSE VAL- . 
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KAS GIRDĖT
.f ♦ *' * '_ tbr U ,

Sveikilthsin Miestelin, 
Žmoni.*’ gyvena
San Ygnaeio, Kalifornijoj, ten 
gyventojai gyvena ilgai, buna 
sveiki ir neturi jokio rupes- 
ezio, pagal apsakymu kapitono 
W. Fox kuris neseuei isz tonais
ntvR/.ia vo.

San Ygnaeio gyventojai gy
vena nuo 120 lyg
lerp juju randasi motore kuri 

’turi 18.5 metus amžiaus. Nese
no! lenais 83 metu motoro pa
gimdė trilinkos. Gyventojai 
San Ygnaeio gere daug s\ aigi-

130 metu, o

t riaukus.
gere 

nanezin ger\ imi.

l’įH’/.tas lankei 
te daug ergelio 
nauja uses yra 
til A I X •

yra prtežas- 
ir juoku bet 

sekantis: Poni 
Alberta Fineal gyvenanti pen- 

Waukegano ap- 
apreiszkent i

kes m\ les nii<»
| >< »st eik a rt e 

jai, buk szeimyua Jameso t’al- 
pasididino

irarn\< atnesze su-

laiko

lahano 
daugiau 
nei i.

ant vieno

lis
“O kaip, ar ^veikas mažiule 

nžklan^f» • Finealienr.
s\’ere G4• • <» >v< i kas i r jau 

svarus, o ir motina janezesi ge-
Ana sanvaitia suėjo jamra i. 

asituoiii melai.'*
Motore negalėjo suprast ko

dėl teip ( allahanas in ja ja kal
ba. ar jisai nori isz josios pa
sijuokt ar szposauje. Bet kada 

ant postel- 
biivo isz-

siunsta pamate kad diena bu
vo 29 Novemberio 1915 metas. 
Kur po^telkarte radosi lyg 
sziam laikui tai ne paeztas ne
žinojo.

dirstelėjo
kuries kokia diena
motore

prie ko

kai]^ tai 
Basselt. kuris neturėjo jokie 
i sza u k lojimo

.leitru žmogus yra 
prispirtas, n*ili visko iszmokti 

atsitiko su (’baries
)

aszt uouiolika 
metu adnul kada buvo uždary
tas vaistiniam kalėjimu Hart
ford, Conn., ant viso ^yvasezio 
už žndinsta.

Bassett sziadien turėdamas 
36 metus, norint s yra kaliniu 
k u, bet yra užbaigęs mokslą 
civiliszko inžinieriaus, yra ad
vokatu, raszo ir skaito puikei 
ir pažysta gerai rokundas. Gi
mines
jam visokiu knygų

isz New Yorko pristatė 
isz kuriu 

iszrnoko taisės profesijes.
Bassett turi vilti, jog ji gu 

bernatorius už keliu metu pa- 
kada ap 
aut jojo

dinstas su inžinierių kompani-

leis ant liuosybes, o 
kalėjimą, laukeleis

je.

a ugi i kas’Tūlas anglikas gyvenantis 
Bury Road, Anglijoi, teip pri
pratino prie saves bites, jog su 
joms daro kas
Yma jisai sauja biezin isz avi- 
lo įr bovinasi kaip su žirneis, 
o biteles lyg sziolei da jojo ne
karta neinkando. Iszvereze ty- 
ezia avili, arzina bites, bet jam 
nieko nedaro. Ne turi jisai jo
kios apsaugos ant veido ne ant 
ranku. Kas akyviausio, jog ka
da nuperka avili nauju bieziu, 
tai teip su juom pasielgineja 
kaip ir senos.

Norints kiti bitininkai .jojo 
melde kimia ant keliu 
jiems pasakytu slaptybių ko
kiu budo prisisavina prie sa
ves bites, bet jisai savo 
tvbes ne nori iszdnoti.

jam patinka.

Wilkes-Barre, Pa.
Jonekas ir Kazvs

idant

slap-

Jo
Ryhek, 

likos užmuszti
nas
kont faktoriai,
per szttvi Hudson kasyk losią.
Abudu gyvena Larksville.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS” 

Vitos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta minksztais 
•kurinais apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50. 

W. D. BOCZKAUSKAS CO. 
MAHANOY CITY, PA.

KVITŪ KayKbto DnraiyatMM <•! 
iMMekbjtM Ugaal*- 

, - - - - Wc.
KYITti Oygele Draufy«t«m», d«)

KMl«rUds BOK * BUloto >lnlffu ant 
IMlrtnkhBB " • - • - - Ha

MABAMOY CITY. PA.
t 1

Is *
i. MCSKAtitaKAS-CO.,
i ■'

Kaikurie budai, purvuoti 
kuomet palauki” yra 

pavojus vieszai sveikatai, sa
ko daktarai P. W. Meuhlbcrger 
ir A. S. LeovenliarL isz Vaistu 

Nuodu Departamentu isz 
a t si i i kimus

kurpes

ir 
reportuoja, kelis 
aniline apnuodijimo nuo netin
kamo vartojimo odų purvu, 
kas buvo jiems prancszta per 
pereitus szeszis menesius.

Yra kurpiu apvalymo vietos 
kurios garsina, jog kurpe par-

ir vra « 
už-

Pan’os, kurios 
nitrobenzene 

va- 
ne-

vuo “kuomet palauki 
keli atsitikimai kur purtą 
dėta ant kurpiu, kuomet kur
pes ant kojų, 
turi aniline ir
turi iszdažinti nors per 24 
landas, pirm negu kurpes 
sziotos.

Gal vienintelis būdas apsi
saugoti yra 
j i ilgus

nevartoti pavo- 
nuodus kuriuos oda 

greitai sugeria. ’Tikėta, jog in- 
statymai bus priimti, kurie 
sutvarkys iszdirbima, paženk
linimą ir pardavimu tu purvu. 

Isztyriiiejimas trijų gerai ži
nomu paivu parode, jog turėję 
nuo (i iki
grosine arba analine juody los, 
imi) 50 iki 65 noszimczio ethvl 
alkoholio, 
szimezio 
benzene.

Apsireiszkimai, 
nitrobenzene arba, aniline 
nnodijima pasirodo 

vartojimu

10 įmoszinicz/io ni-

nuo 23 
;i n i line

iki 40 n ne
ar ba nilro-

Kuomet Amerikos Darbo Fe
deracija pradėjo savo seimą 
Portland, Oregon^ Spalio 1 d., 
matėsi atstovu, vyru ir mote
rių, isz kiekvienos valstijos ir 
kiekvieno miesto, atstovauda
mi apie .'’,000,000 nariu. Kad 
nors tas skaiezius yra. neangsz- 
eziausias Amerikos Darbo FA- 

narystes, skaiezius 
gru-

,000,000 nariu.

po

nutarimai

d era ei jos 
vistiek sudaro didžiausia

organizuot u darbininku 
Su v. Valstijose, ir davė Seimui 
svarbumą, kuri tanios visos 
kliasos pripažysta.

Seimo darbai ir
kasmet praneszti per laikrasz- 
ezius, bot laikraszcziai retai 
apraszo ilga ir interesinga, is
torija, kuria rekordnoja orga- 

da rbas Amerikoje, 
sekt i pradžia, orga-

pirma amati-

(Knights of 
Philadclphi-

—— t—> ..................................

Amerikos Darbo Federacijos 
prasitęsia per" Su v: Vnlstiji) ii-; 
Kanados kontinentaliszkus ir 
salinius valdymus. I’radino or
ganizacijos
t i sz k a ar ta rp ta u t i szk a. u n i j a.
Tos unijos gauna, czartei'itis isz 
AVashingtOno,,pfisd,

vienute vra, tau-

\VashingUmo(<)fiS(>, ir duoda 
didele dali savivaldy stos. Tau
tiškos iv tarptnutiszkos lini
jos po eilej autorizuotos duoti 
vietinėms linijoms 
amatu, < 
aprybiiota jiega. savivAklyStęj. 
f- X - • -■ 1 • grupes

grupes, 
valstijų fedoradjos ir vietines 
federacijos, l<uj‘ios ueorgani1 
zuotos ant tautiszkos skales. 
Skirtumas tarp invairiu uni
jų parodytas pav. “Typogra
phical International” I 
tiktai amato unija, ir.

pniiaszin
ezaVterius kttįiij Juoda11 f

K i t < >s pri sideda nežios 
yra. miestu centrales

Abiems ant naudos 
v,i < 
i., j

Kas pasius 
tai jus 
Hzaltu 
labai puiku

„a.

.1

• doloreis ir

priskaitant prie sumos kas

M
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QIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo
L? |)it,eiškė, ka<i jis negaus nė

i// GAMBINO
|rrg. S. V. Pat. Biure.

* *
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y mažas 
motina 
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kurie seka 
a p- 

in kelias 
valandas po vartojimu poros 
szviežai purvuotu kurpiu. Zmo 
gaus lupos ir 
pasidaro 
ir tamsesni, pakol visas veidas 
ir kūnas pasidaro tamsiai rau
donas. Apart to, žmogus ap- 
slopsta, ir užpuola baisus gal
vos skaudėjimas. Vaikai taps
iu neparangus ir sutingo. Rei
kia Jvuogreicziausia .nuimti 

apnuodijimas pra-

n i zt lot as 
Mes galimi* 
nizuota darbo nuo saujeles kur
piu Philadelphijoje, kurie 1792 
metais sutverė 
ninku draugyste.

Darbo V vėžiai 
Labor) instoigta
joj 1809 m., sudari* pirma dide
le Amerikos Darbo organizaci
ja. Pradžioje buvo slapta drau
gyste, bet neužilgo tapo viesza. 
Pirmos pastangos buvo naudai 
nemokintu darbininku, ir kad 
nors augimas narystes buvo 
negreitas, bet 1880 metais tu
rėjo 700,000 nariu.

Penki metai vėliaus
organizuot u darbininku 
riems Darbo Yycziu (Knights 
of Labor) principai nepatiko, 
pasiuntė atstovus in konferen
cija aikyta Terra IJaute, Indi
anoje. \'eliaus, paežiais metais 
1881, vėl susirinko Pittsburge 

pradėjo (hganizuotos
Pra.mones ir Darbo Fnijii Fe
deracija (Federation of Orga
nics Trade and Labor Onions). 
Pittsbnrgo susirinkimą lanke 
187 atstovai isz tautiszku ir 
tarptautiszku draugyseziu, 42 
isz vietiniu nniju ir 3 isz Dar
bo Vvcziui Kiti B*
ir auganti agitacija 
peš užsibaigaA’ohimbitų ()hio, 
1880 m. kuomet Amerikos Dar
bo Federacija, kaip szia.ndien 
gyvuoja, gimė.

Visuomene

(_r rupes 
ku-

mėlyni,
pirsztu nagai 
vis tamsesni

Jviiogreieziausia 
kurpes ir 
nvks.

PIGUS NAMAI
MINERSVILLE, PA.

(> namai su 6 ruimais po $1,500. 
2 namai su 6 ruimais po $1,600. 
1 namas su 7 ruimais po $2,600. 
Visi geram padėjime. ’Turi 
Imt tuojaus parduoti. Kreipki
tės aid adreso.

, (H. (Happier 
(’zovorvku Storas 

Minersville, Pa.

padėjimo.

(t.107)

SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS 
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszyrnas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

Puiki knygele.

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

Ka reaio apie knyga “Tūkstantis 
Kaklu Ir Viena”

Gerbiami Tamstos:— Szluomf duodu 
žinoti Tamstoms kad asz eslu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena** kuria man prl- 
sluntet, norint asz prjsluncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalkiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mario pade- 
kavone kuria praszom nuo mauta pri
imti. Tol puikioj, knygoj talpinasl 
puikus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turėti jis namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczlotl po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą Ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo mllema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgl deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prlsluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso glaro velijentls pasi
lieku “Saules“ skaitytojas. 8. P. iss 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minetos knygos tai prislusklte |2 
In “Saules” iselelstuves o gausite t uo
laus per paeita. 7

ir ten

susirinkimai
tos gru-

su 
\ardu, 1M3 

kuomet jis buvo iszrinktas

a|)s’ipazmo 
Samuel Gompors 
m.
pirmininku organizuot u arnat- 
ninkii ir darbo nniju susirinki
mo laikvto New Yorke. Ir kuo
mi*! ta pati grupe buvo organi
zuota iii Amerikos Darbo Fe
deracija. Gohimbus, Ohio, 
Gompers buvo iszrinktas pre
zidentu. Iszskiriant vienus me
tus jis buvo nuo to laiko kas
met iszrinktas in pirmininkus 
iki dabartiniai dienai.

Kuomet insteigta, Amerikos 
Darbo 
isz 35 tariantiszku, 
ir vietiniu nniju su sudėta na
ryste isz JI6,000. The Knights 
of Labor nepatenkinti 
matiniais budais. Tarp dvieju 
organizacijų pakilo baisi kova 
kuri vėliaus
Amerikos Darbo Federacijai ir 
privedė Knights of Labor prie 
mirties priesz 1890 m.

Vyriausias ofisas Amerikos 
Darbo Federacijos randasi 
Washingtone, kur turi moder- 
niszka narna, organiacijos nuo
savybe. Aficioriai susidedu isz 
prezidento, asztuoniu vice-pre- 
zidentu, 
riaus, visi kurie 
metini seimu tarnauti ant meto 
pakol vėl iszrinkti. Autoritetas 
pasielieka raukuose preziden
to ir egzokutyvio komiteto. Ju 

temyli visus 
instatymus ieczianczius darbi
ninkus, bandyti investi insta- 
tvmus kuriuos metinis seimas 
užgiriu. Bandyti organizuoti 
naujus

F ederacija

v •

prasidėjo 
tautiszku

su pa-

1
atnesze laimes

rasztininko ir kasie- 
iszrinkti per

priederme yra

tis isz 11 aficieriu

skyrius ir tautiszkas 
grupes ir bandyti visose kovo
se užlaikyti vienybe. Szitas og- 
zekutyvis komitetas susidedan- 

, iszleidzia
praneszimus, kurio bando in- 
tokmo padaryti formuojant 
nuomone apie darbo dalykus 
ir pagamina program u s, kurie 
svarstyti per metini seiiha. '

Toritorialiszka jurisdikcija 
'.V-'' - ■ .•

kuri yra 
United 

Mine Workers, prie kurios la
vinti ir nelavinti darbininkai 
per visa, szali prisidėjo.

Visuomet buvo darbas Ame
rikos Darbo Federacijos uosto 
t i už organizavimu darbo par
tijos del atskiro darbo politi
koje, bet paprastai pagiria 
kandidatu egzistuojancziii par- 

kuris vra draugiszkas 
neremti Iii.

pinigus dabar, 
gimines dar gaus ant 
Kalėdų, o jus gausite

, spocialiszkai pieszj
ta. del Baltic States Bankos,! 
kalendori.

Siuncziamc pinigus iii 
va, Rusija, Lenkija ir m visas 
pa šaulio dalis, 
litais.

Parduodamo laivakortes ant
F

visu linijų.
Priimamo pinigus taupymo 

ška.itojo už kuriuos mokame 4

inemio.
Balt i c 

vienintelis Lietuviu Valstybi
nis Bankas rytuose, todėl mes 
patariame koži.iam Lietuviui, 
kreiptis visokiais pinigiszkais 
reikalais in Baltic Statos Bun
ka, kur
11 ra u g i sz k a patarnavimo.

Bankas
.nuo 9 isz ryto iki 5 vai., vakari 
o Suimtomis iki 7

BALTIC STATES BANK,
294 8(h Avenue, 

New York, N. Y.
— -Apgn esi n imas

States. Bankas vra

gausite teisinga ir

paprastai

tiju, 
darbui, ir praszo 
kurie nedraugiszki.

Apart Amerikos Darbo Fe
deracijos kitos
darbo grupes Suv. Valstijose

Big 
therboods.

vra

organizuoto

Four Railroad Bro- 
The Amalgamated 

Clothing Workers of America, 
Industrial Workers of I lie 

tik Railroad

vra

i r
World. Isz tu. 
Brotherhoods ir Amalgamator 

dideli*

SUSI- 
or* 

golezkeliu kon

atdaras kas diena.
o

vai. vakare*.

Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik a pini kome labai pui
kiu Maldaknygių. Szalliniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir druežiai apda
rytos skiirineis apdarais, 
suoti krasztai lapu. 

- - -m- ■ -į- imtwnriii -unni.u- -tunTmu i ir i .m ..n- - r riMin m ,-»■ .... ---.r-. - - .

a lik
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IMatai ką jis daro’
Palauk, kuomet jį sugaus motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji- 
W mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei- 

kalingi. Jei jie išvemta dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio 

Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne- 
pavojingas, pasekmingas vidurių palitiousuotojas.

JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!

atidėl iojimo.
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims 
I

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ!
F. AD. RICHTER A CO., 104-114 So. 4th St, BROOKLYN, N.Y.

Kaina 35c. 
*pt ir kote

Mr

Cfralutaras ^fritters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
ATSIRAUGĖJIMAI,PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEZLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

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

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

1707 S. HALSTED ST, Dept. 15. 
mwwimiH mill ■ei.n 11 i —

--------—

Seniausia Lietuviszka Agentūra
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Gerbiamieji Lietuviai! 1‘raneszu jums, kad dabar yra 
palogiausis laikas sinnsli laival<ortes in Lietuva savo GI- 
MI.VFMS ir pažinslamiems.

Kadangi Amerik’os Konsnlis KAl’YK priima aplika- 
ei/ias dol naujos kvotos sziu
iii Amerika, taigi nepraleiskit

metu atvažiavimo lietuviam 
o taip geros progos. Toji 

pr<»ga ne ant ilgo laiko yrn, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom A FFI DAV BITS lietuviams del atvažiavimo in.

",us in Lietuva LI TAIS ir Dole- 
. I’žlaikom lloteli del keleiviu

keliaujaiK’ziu in Jjetnva. Pasitinkam keleivius ant sto- 
eziu New Yorke pribuvusius isz 

prieinama 
gu kurso

nieniszkai po žeminus nurodytu antraszu:
GEO. J. BARTASZIUS

498 Washington Street, New York City.

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITE^ PRIE DR HODGENS 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAK INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADI.MA lit SPASABA.

ĮŠOK:dūk toriu,

ir nžlai
• Ameria, siuneziam pini 

riais pagal dienos kurso

Clot bing Workers turi 
naryste.

(leležkeliu draugysti's 
deda isz iiizinu iužinieriii, 
ganiznotii 1863

organizuot u 
ugniagesiu ir inzinii darbiniu 
kii, organizuotu 1873 
kvtas kelio darbininku, kurie
vėliaus organizuoti. Inžinieriai 
(’levohinde turi savo narna, ku- j 
rie kasztavo 
kiekviena geležekiu draiig\

sumas 
apsaugojimo tikslu. Go- 

Jcžkchiiukai 
000,000 apsaugoms.

kitu miestu Amerikos, 
kaina. Reikalaukite 

per laiszkus arba as-
Suteik i a me na k v vne už 
LAIVAKOlfCZIU ir pini

MAHANOY <’FTY bus kožna l'tarniukn 
3b E. fcitfre Sf. imt n|i|ro flora.

Ofiso valandos: !) ryte iki t> vakare.
ROOA SUETIK1A DYKAI.

$1,230,000, ir 
s ■ 

pinigute turi didele: 
del

i s z m o ko jo $42,- 
l’os drau 

gyslos retai streikuoja. J u na 
ryste susideda isz 450,000.

Amalgamated t ’lothing 
suvirs/.

» 4 I HI 4 o< 4 14 I l .

Workers susideda isz 
iszdirbeju vyru dra

bužiu, daugiausia New Yorke, 
Pliiladolphi.įoj, Baltimore, Cl.i- 
eagoje, Rochosteryj, ir kituose 
drabužiu centruose. Jie orga
nizuoti ir stovi už daugeli 
rūmu, 
tos pramones 
nesenai prididejo prie padėji
mo kuri insteige kitos darbo 
grupes ir parode savo pinigy- 
niszka gale at įdarydami ban
kas New Yorko ir Cbicagoje.

Industrial Workers of the 
World insteigti (’hicagoje, 
1905 m.,
Knights of Labor nes jie ban
do sutraukti nolavintus darbi
ninkus. Sakyta, jog daugiausia 
turėjo nariu per Lawrence, 
Mass, streiką kuomet turėjo 
30,000. Nuo to laiko žymiai su
mažėjo iki szioms dienoms, 
kuomet tik ranrasi tarp kirtė
ju sziaurvakaruose, uostu dar
bininku ir keliaujaneziu ukiu 
darbininku kviecziu dalvso.

F. L. I . S

.175,000

g‘‘- 
kuriuos jie gavo del szi- 

(larbininku. tr

insteigti
panaszus m senus

PAJESZKOJIMAI.
t

Paieszkau Jona Ftancvicziu, 
vaiku .Jona, 
jona Stanevicziu, palikau visus 
Lietuvoje 20 motu atgal. Visi 
paeina isz Kauno red., Vitoga- 
los Sodo. Meldžiu atsiszatikt 
ant adreso. ’ >

re <j__:,i.

Juozapa ir Mari-

I'. Smith
(km. Del.. t

Toledo, Ohio.
Asz Franas Demi k is pa jesz- 

kau savo tikros sosuos Agniesz 
l<os Demikiutes, apie 
kaip Ameriko.
gub., Agiszkin kaimo, 
viszkio parapijos.
szaukia ant adreso.

Franns Deinikis

14 motu 
Isz Suvalktt 

Vilka- 
Tegul atsi-

DAKTARAS HODQENS
Flilladellplila Specialistas 

Uželsenejuslu Ir Clironlssku IJga 
Eikite ten kur esate tikri kad gau 

eite tvirta rodą Ir atsakanti mediką 
llszka gydimą, per daktare kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka aplaikote nuo manes yrs 
gvarantuotas.

Jatgu esate silpni, nervlszki ar li
tuoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ateikite pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsima. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas Ir snukumas po vab 
glul, gezai, svaigulis, silpnumas siir- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos, iszberlmal, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greita) 
pasiduoda per mano gydime.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jauuls- 
tes jus apleidžia? Ai* esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jeigu telp tai matykite me
ne.

Rumatlzmas visokiuose padėjimui 
se, telppgl isztine Ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydime.

Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstat, pikti, iszbUszkusls ir 
Iszberimal aut veido, pailsės, nuver
sk ausmas peezuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Iszttnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir specifies ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszalszklnsiu kokis skirtumas, geres
nis tr daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsiu glaustus Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA, Daktaras Hpdgons būna 
kožna Soroda ir jo ofisas tonais yra po 

Ofisos valandos
nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
No. 44 BROAD ST.

(t.105)
305 W. Centro Si: 
Mahanoy City, Pa

i
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sveikata szimtus
kurios buvo nelaimingus iŠ prie-

ŠKRGANCZIOS MOTERIS
JUSU ATYDAI.

Dr. Gedvylos Gyduoles sugražino iii 
iiusilpnėjusiii motoru,
žasties lulu moteriszku ligų. 
MOTERŲ TONIKAS, sustiprina kraują, 

systema ir rcRulevoja jojo veikyma. 
sveikatos 

moterei.

nervus ir visa motorus
................  Preke $1.00

ANTISEPTIKON, sveikatos miltelei pasimazgojimui, reikalingi 
kožnai ved tise i moterei................................................. Preke 50c.

GYVATSZAKNES ELIXIR1US, stebuklingas vaistas nuo Reuma
tizmo, sausgeliu ir užsenejusiu szalczio del vyru ir moterų. $1. 

ŽOLINIS LIN1MENTAS, geras trinimas nuo visokiu skausmu. 50c 
TIKRA LIETUVISZKA TREJONKA ....

Visi vaistai prisiimeziami per paczta
........... 50c pokelts

po nplaikimui 
Money Orderio. Musu aptiekoje užlaikoma didele in- 
vairybe gyduolių, lietuviszku žolių ir perfnmu.

GOODWILL DRUG COMPANY,
12015 Jos. Campau Ave Detroit, Mich.

(•■y

w
ft
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MOTERIMS IR MERGINOMS! ,
Gal jtji turit GehomtK plaukus! O Ral jus nhiukri yra juodi! 

r K antaniniai lindi, ar \uk‘inėM panos; Rausvi plaukai ar VidA- 
ai Raudoni ! \ nuimk rie^iųrlnt kokios spalvos jie nvbutij, neleisk 

ploisl<anoins sunaikinti Ji) gražumo!
Rufflt*; atliks tai, jei ji)« tik laika nuo Laiko Juos naml<»site. 

VeJHurlnt .u ips savo plaukus dar tebed»WU supintus į kasn. ar su
suktus i mazgu, ar gal jau trumpai nusikirpo viruok jų^ nega
lite daleisttl, kad nešvarios, iškrikę p’Mskanoft snga<lvtit ju*:j iftvaix- 
dų ! Jum< mioikfs kentėti tie^rnagumo d<4<M niclftjlmo ir besi I up lino 
galvos ode*, jei naudo he Ruffle*.

Netikėkit must; žodžiui Xmripirklt bon ką ir pa«'kM per
sitikrinkite, Idfd RufTtea mirtinu priešu pleiskanų ir kanu j ra 
ĮHiikiadKiu plakų tonikų, knkj tik kada <*4ate naudoję! Galinu 
liauti aptiekia

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn. N. Y.

r***-,-*^r ■'iZ

Po sunkaus
dienos
darbo

. Mi

flMC *****

L

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvees

4

VISI tAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANAR1AI YRA BAISIAI
N U K AN KI TI 1R SUSTYĘE.

No bandyk Juos priverstinai manksytl, ir traukyti, tuoml dar dau
ginus juos nukankysl. 
darbo draugu, kad

Patikėk daugeliui tukątanczhU tnutiecziu ir

MESZKOS BALSAMAS
I < (BEAR BALSAM)

sutelkė jtdns taip puikia ir greita pagclba. _. . j. . ! f . . „ .

į

Praszalink susi yrimą
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Lietuviszka* Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. DU Bois, Pa.
j' i,; In I .A. 4'

i

t ,

Į

į Baisumu''smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekorlu 

arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c. už paslunthna, mes tuojaus 
iszsiu^lni bhtcliuka Balsamo. į.1 ” h •

The CENTRAL DRUG STORE, Ltft. 24 E. Centro St^ Shenandoah, Pa.
. n - r ! C . . o . t ... t'f

nauju žinrigiimi.
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PASAKOJIMAS APIE
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Septynis Pakartuosius.
Verte S. Bležie

t les 
kamera pilna 

ritmiszku,

Sztai orkestrą priėjo 
langu, ir visa 
linksmiu, ritmiszku, sutari- 
naneziai skirtingu baloti. Vie
na triuba, didele, vartite, aisz
kiai maiszo, tai pasivėlina, tai 
juokingai pasiskubina — Mu

su triu
ba, jo besistengianezia fiziono
mija, ir juokiasi.

Viskas atsitolina, 
vienas-du!

sin mato ta karei vol i

Mirszta 
žingsniai: vienas-du! vienas- 
du! Isz tolo muzika dar gražes
ne dar linksmesne. Dar viena- 

garsiaiantra garsiai ir neleisingai- 
linksmai surinka variniu bal
su triuba ir viskas nvksta. Ir 

varpinyczioj 
pamažini, 

vos-vos judindamas tyla.
— Nuėjo! — mano Mūšia 

lengva szirdžia. Jai gailu nu
ėjusiu balsu, tokiu linksmi n ir 
juokingu; dargi gaila nuėju
siu balsu, tokiu linksmiu ir 
juokingu; dargi gaila nuėjusiu 
kareivėliu, nes jie besisten
giantieji, su varinėmis (Gubo
mis, su iszklypusiais batais 
visai kitokie, suvisai ne tie, in 
kuriuos ji norėtu szamlyti isz 
brauningo.

— Na, vėl! — ji meiliai pra
szo. Ir dar ateina. Pasilinkia 
ant jos, apsupa ja permatomu 
debesiu ir augsztyn kelia, ten, 
kame perlekianczios pauksztis 
ir rėkia, kaip geroldai. Kairėn, 
deszinen, augsztyn ir žemyn 
— rėkia ,kaip geroldai. 
kia, buria, toli pranaszauja 
apie savo skrydima. 
musuoja sparnais 
juos laiko, kaip 

ant 
krūtiniu, skriejaneziu 
spindi isz 
tviskantis miestas. Vis lygiau 
muszasi szirdis, vis ramesnis 
ir tylesnis Mus-ios kvėpavimas. 
Ji užmiega. Veidas nuvargo ir 
iszblyszkes, po akimis ratylai 
ir taip laibos mergiszkos isz 

o ant lu-

jo visokie inpjoviniai, žaizdos 
ir indurimai, taip ir viskas al
sinąs, žeidžias siela, urnai isz- 
siskvorbdavo pavirszin ir pra- 
nvkdavo. Ir kiekviename dar
bo ar žaidimo, ar (ai buvo foto
grafija, dviratis arba prisi
rengimas prie torroriszkos 
veiksnios, jis inneszdavo ta-gi 
ramu ir gyvenamai-džiaugs- 
minga rimtumą: viskas gyve
nimo linksma, viskas gyveni
mo svarbu, viskas reikia gerai 
darvt i. a'

Ir viską jis gerai

<1 vi ra t is 
prie

vėl 
laikrodis.

buria,

szviesa; ir

nes

daro: to
bulini valdo laivo keravojima, 
inžymai szaude isz revolverio; 
buvo stiprus draugystėje kaipskambina

liūdnai, ir meilejo, ir fanatiszkai tikėjo
toisinga žodi”. Saviszkieji

no de-

in “ 
juokėsi isz jo, kad jeigu detek- 
tivas, žinomas sznypas duos 
jam tikra žodi kad jis 
tektivas — Sergejis i n tikes in
ji ir draugiszkai suspaus ran
ka. Buvo vienas nedateklis: 
buvo persitikrinęs, kad 
dainuoja, tuo tarpu kaip netu
rėjo no mažiausio nuklausimo, 
dainavo pasibiauretinai irdar- 

revoliueionisz- 
užsigaudavo,

kada isz jo juokdavos.
Arba jus 

asz asilas, - 
užgaunancziai. 
tai, pamansto, visi nusprendė:

— Tu asilas. Pagal baisa

gi rnaiszydavo 
koše dainose; ir

Szau-

Plaeziai 
ir tamsa 

laiko juos ir 
pasipūri usiu 

orą, at-
apa ežios molynu

džiūvusios rankos, - 
pu szypsa. Rytoj, kada saule 

veidasti'kes, tas žmoniszkas
pavirs in nežmoniszka grima- 

t irszt u 
apsist ikla vusios

isz kaktos

sa, smegenis
i r

užsipils

n imas, kurezias ir jauslu

k ra uju 
akvs iszlvs
sziadien ji tyliai miega ir szyp- 
sosi savo iszdidžiarne nemirti- 
nume.

Mūšia užmigo.
t) kalėjime eina savas gyvo- 

s, a k -
las ir matas, kaip pats amžinas 
triukszmas. Kur-tai 
czioja. Kur-tai sznabžda. Kur
tai trinktelėjo szus is. Rodosi, 
kas-tai suriko. O gal būti, ir 
niekas nereke — paprastai

vaiksz-

gera i

visi asilai, arba 
sako jis rimtai ir

Ir taip-gi rim-

— Tu asilas, 
girdėtis.

Bet del nedateklio 
kartais esti su gerais žmonė
mis, ji mylėjo, dargi daugiau, 
negu už jo gabumus.

M irt ies jis ant tiek nebijojo, 
ir ant tiek nemanste apie ja, 
kad paskutiniame ryte priosz 
iszeisiant isz kambario Tanios 
Kavaleziuk, jis vienas su ape
titu papusrieziavo, kaip reikia 
iszgero du stiklus arbatos, pu
siau atmieszfos pienu ir suval
gė penkkapeikine bulka. Pas- 

pažvelge su gaileseziu in 
\ ernero neliesta duona ir prn 
bvlo: «

— t) tu kodėl nevalgai .’ Val
gyk, reikia pasistiprinti.

— Nesinori.
— Na tai asz suvalgysiu. Go-

to, kaip

kui

ra i ?
Vietoj atsakymo, 

su prikimszta. gerkle dulsiai ir 
klaidingai uždainavo.

— Neprieteliszkos 
kaukia ant mus....

Po aresztu jis buvo nulindęs: 
prasmego,

Sergej i s,

vet ros

— numirti, 
mesnis.

vaidinasi nuo tylos.
Sztai be trenksmo atsidare 

langelis duryse — tamsioje at- 
varoje pasirodo tamsus ūsuo
tas veidas. Ilgai ir stebaneziai 
inspyre in Mūšia akis — 
dingsta tyliai, kaip pasirodė.

Skambina ir gieda kurantai 
Tarsi

ir

— ilgai, kankinaneziai. 
ant augszto kalno slenka in 
pusnakti nuvargusios valan
dos ir vis vargesnis ir sunkes
nis pakylimas. Trūksta, slys
ta, lekia vaitodami žemyn — ir 
vėl kankinaneziai slenka in sa
vo juoda virszune.

Kur-tai vaikszczioja. K tir
tai sznabžda. Ir jau kinko ark
lius in juodas be likfarniu ka
rietas.

8. Yra ir mirtis, yra ir 
gyvenimas.

Apie mirti Sergejis Golovi
nas niekuomet nemanste, kaip 
apie ka-tai paszalinL ir jo su
visai neleiczianti. /Jis buvo 
tvirtas, sveikas, linksmus jau
nikaitis, apdovanotas tuo ra

il’ giedru/ gyvenimo 
urio visokia 

bledinga gyvenimui 
mintis arba jausmas staigiai 
ir bepedsakiai dingsta orga-

H

miu ir giedru 
džiaugsmu, prie j 
kvaila,

nizme. ‘Kaip greitai užgydavo

'!MHf
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Ir kaip-gi 
tvirtovėj nuo antro 
dėjo užsiiminėti 
pagal nepaprastai

negerai padaryta, 
bet pamansto: “yra dabar ki
tas, kas reikia gerai padaryti 

ir pasidaro links
ni' keista, 
ryto pra-

mankszt vmu 
racionu lisz- 

ka sistema kokio-tai vokieczio 
Miullerio. Manksztvmas tęs- 
(lavos sekaneziai: nuogai nusi
rengdavo, ir triukszmingam 
temyjanezio kareivio nusiste
bėjimui, nuosekliai pervaryda
vo visus asztuoniolika mank- 
stymus. Ir tas, kareivis ji te- 
myjo ir, matomai stebėjos, 
jam buvo malonu, kaip propa
gandistui Miullerio sistemos; 
ir nors žinojo, kad atsakymo 
negaus, visgi prataro insmei 
tia per langeli akiai:

— Gerai, brolau, 
na. Sztai pas jus 
invedus, — suriko jis užtikri- 

, kad ne- 
nežiurint, kad ji

Manksztvmas

pastipri- 
in pulku ta.

naneziai ir szvelniai 
iszgazdinti, 
kareivis paprastai skaito kaip 
pamiszeli.

Mirties baime pas ji pradėjo 
rastis laipsniszkai ir kaip-tai 
labai staigiai: tarsi paims kas
tai isz aj>aczios, isz visos spė
kos pastums szirdi kumszcziu. 
Greicziaus
baisiai. Paskui jausmas

sopaneziai, negu 
užsi- 

mirszt — ir per keletą valan
dų vėl apsireiszkia, ir su kiek
vienu sykiu jis tampu ilgesnis 
ir tvirtesnis. Ir jau aiszkiai 
priimu iszvaiaUu kojeios-tai di-

— bijojo jo

deles ir dargi nepakeneziamos 
baimes.

— Nejaugi asz bijau? — pa
manyto Scr'gejis su nusistebė
jimu. v— Sztai dar kvailyste?

Bijojo ne jis
jaunas, stiprus, tvirtas kūnas, 
kuris nesidavė apgauli 
simanksztimu vokeczio 
lerio, ne szaltais trinimais. Ji 
juo tvirtesnis juo szviežesnis 
jis darosi paskui szalto van
dens, tuo asztresni ir labiau 
nepakaneziami darosi jausmai 
staigus baimes. Ir būtent tose 
minu tose, kada ant laisvos jis 
jauto ypatinga pakeliniu, gyve
nimo džiaugsmo ir spėkos, ry
te paskui tvirto miego ir fizisz- 
ku manksztymu ežia apsireik- 
szdavo ta asztri, lyg kad sveti
ma baime. Jis ta, užtemyjo ir 
pamansto:

— Kvailai,

ne be-
M iul-

brolau Sergej i. 
Kad jis lengviau numirtu, jis 
reikia nusilpninti, o no stiprin
ti : Kvailai!

Ir mete manksztymus ir try
nimus.
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mano kai^H 
I r vis-gi t^H 
o asz brol^H

Greitai M| 
per kameiH 
&io niisist®® 
in akis kaH 
vilko miog® 
džiausiu pM 
sus asz n i® 
mus, isztioH 
vo save jrti® 
gusi kuna, ■ 
dhvo ir iszlB 
st iebdamasi 
davo rankai 
kiekvieno r| 
jo su užsigil

- Sztai I 
tikrasis, br<| 
skruostai I 
skilueziu 1 
karszto, m® 
szird is mu.® 
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pastebėjau 
liejo netoli
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iszaiszki-O kareiviui 
nimo ir iszsiteisinimo delei su- 
sziiko:

— Tu nežiūrėk, kad asz pa- 
brolau, daili, 

kuriuos kars,
visiems kitiems la-

moeziau. 
Tiktais 
netinka, 
bai gerai.

Ir, isztikruju,

t iems,
O

tapo lyg kad 
lengviau. Taipgi pabando 
žiau valgyti, 
nusilpt i, bet nežiūrint ant ne
buvimo tvraus oro ir manksz- 
tymu, apetitas buvo labai di
delis, sunku buvo sutaikinti, 
suvalgydavo viską, ka atnesz- 
davo. 'Tada pradėjo daryti 
taip: dar priosz pradesiant val

tį puse arbatos in
uszetka; ir tas lyg-kad pagel- 

bukns mie-

ma-
kad dar labiau

s

K
pj
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Tėvo

pti katali-

niežiu toje
įmas musu
■ mane su

• ir paskui

ĮVti, iszlioda

baugino knna, 
šiai,

- .lis

bojo: apsireiszke 
gas.

Asz tau parodysiu!
o pats nuliudu-

szvelniai Išraukė ranka 
per suvargusius drėgnus ran- 
menius.

Bet greitai kuna?: priprato 
to režimo, ir mirtiesrežimo,ir prie

baime pasirodo vėl — liesa, ne 
toki asztri, m* toki deginanti, 
bet dar labinu lipdini, panaszi 
in alsinima. 
kad taip

“T..,
ilgai tęsia

maustė Sergejis -

fas nuo 
i ’ ’ _

“gerai Im
tu ta visa laika iki mirties pra
miegoti”
įima ilginus miegoti. Isz sykio 
pasisekdavo, bet
to gal, kad persimiegojo arba 
del kitos priežasties, apsireisz
ke bemiege. Ir su ja atėjo a.sz- 

s, o su jo
mis ir nuliūdimas apie gyveni
mą.

— Argi asz jos, po velniais 
bijaus? — jis maustė apie mir
ti. — Tai man gyvasties gailu. 
Tobulas daiktas, ka ten nesa
kytu pesimistai. O kas, jeigu 
pesimistą pakarti? Oh gailu 
gyvasties, labhi gailu. Ir delko 
man barzda iszaugo. Ir del ko?

Gailiai papurtė galva ir 
kvėpavo ilgais, snukiais atsi-

- ilgas ir

f:
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to, 
pa-

ir stengėsi kaip ga-

paskui nuo

trios, akyvos minty

diisavimais. Tyla 
gilus atsikvėpimas; vėl trum
pas tylėjimas — ir vėl dar il
gesnis, sunkesnis atsidusimas.

Taip buvo iki teismui ir iki 
baisaus pasimatymo su sene
liais. Kada jis nubudo kamero
je su aiszkia sąmone, kad su 
gyvenimu viskas pabaigta, kad 
prieszais keletą valandų lauki
mo tuszturnoje
paliko kaip-tai keistai: 
ji visa nusl$ute, kaip-tai nepa
prastai nuskuto — 
drapanas nuo, jo nuvilko, bet 
iszpleszo nuo jo saule, orą, uži
ma ir szviesa, pasielgimus ir

Mirties dar
ir

ir mirtyje — 
Tarsi

netiktais.

kalba. Mirties dar nėra, bot 
jau nėra ir gyvenimo, o yra 
kas-tai naujas, nustobaneziai 
nesuprantamas, ir no tai suvi
sai bereikalingas samprotavi
mas ne tai turis sanprotavima, 
bet tok is gilus, slaptas ir ne- 
žmoniszkas, kad jis atidengti 
negalima.

— Po velniais! — besikanki- 
naneziai nusistebėjo Sergejis 
—Tai kas-gi tok is? Tai kur-gi 
asz ? Asz... koks asz ?

Atydžiai apžvelgė 
, pradedant 

dideliu aresztantiszku klum
piu, baigiant pilvu, ant kurio

žingeidumu
save su

nuo

Waltoris \V. Head, preziden
tas susivienijimo amerikonisz-
ku bankieriu, ne tik žino kaip 
valdyti piningus, bet ir moka, 
jodinet ir gaudyt gyvulius. 
Paveikslas parodo pasirėdžiu
sį in “kauboj” drapanas kada 
atlanko savo farma Wvomin- 
ge.

kyszojo szvarkas.
kamora, iszketes 
tęsiant save apžiurinėti, kaip 
mergina naujame nžvalkfyjo, 
kuris jai ilgas. Pasuko galva 
— sukosi. Ir tas biski kodel-tai 
keista, yra jis, Sergejis Golo
vinas, ir to nebus.

Ir viskas paliko keistai.
Pabandė vaikszczioti po ka-

— keista, kad 
•žioja. Pabandė sodeli - 
ta, kad sėdžia. Pabando 
dens iszgerti - keista, 
geria, kad ryja, kad laiko puo
deli, kad yra pirsztai ir tie 

Atsirėmė, užsi-

Porojo per 
rankas ir be-

merą vaiksz-
— keis-

van- 
kad

v ra 
pirsztai dreba, 
kosijo ir, kosėdamas, mausto; 
kai-tai keista, asz kosiju.

Tai kas asz, isz proto ar 
ka-gi einu! — pamansto Sarge
lis, szaldamas. — To dar tru
ko, kad juos velnias paimtu! 

kakta ranka, bet 
tas buvo keista. Ir tada, nekve- 
puojant, rodos, ezielomis va
landomis jis apmirė .nejudėji
mo, gesindamas visokia min
ti, sulaikydamas garsu kvėpa
vimu, 
mo- 
beprot yste, 
buvo beprotyste, 
ko, lyg 
tuma, permatoma, beorine, in 
milžiniszkas pagrindas, aut 
kuriu, viskas, ir žeme, ir gyve
nimas,

Pat rvne

vengiant visokio judeji- 
nes visokia mintis buvo 

visokis judėjimas 
Laiko nete

kai! jis pavirto in pla

ir žmones; ir visas tas 
matomas 
viskas iki

vienu pažvelgimu, 
paežiam g 

nežinomai statpakaluei - 
ežiai. Ir ne tame buvo besikan- 
kinimas, kad mirtis matosi, o 
tame, kad sykiu matosi ir mir
tis ir gyvenimas. Szventva 
giszka ranka buvo nutraukta 
uždanga, per amžius slepianti 
paslaptį gyvenimo ir paslaptį 
mirties ir 
slaptomis 
ir suprantamomis, kaip tiesa 
užbriežta ant nežinomo liežu- 

s u pratimu 
smegenyse, 

nebuvo tokiu žodžiu ant jo 
žmogiszko liežuvio, kurie ga
lėtu aprėpti, matyti. Ir žodžiai 
“man baisu” jame skambėjo 
tik dėlto, kad nebuvo kitokio 
žodžio, nesirado 
rastis supratimo, 
tam naujam,

alui, iki.
— m i r-

jos perstojo būti
- bet nepaliko jos

vio. Nebuvo tokiu 
jo žmdgiszkuose

I 
jame skambėjo

ir negalėjo 
atsakanezio 

nežmogiszkam 
padėjimui. Taip butu su žmo
gumi, jeigu jis, palikdamas ry- 
boso žmogaus supratimo, ban
dymo ir jausmu, 
tylu pati Dieva - 
ir nesuprasiu, i.v,o 
kad tas vadinasi dievu, ir su
drebėtu 
ežiomis negirdėtu spratimu.

— Sztai tau ir Miulloris! — 
staigiai garsiai, su nepaprastu 
insitikinimii jis prataro, ir pa
kratė galva. Ir su tuo nežino
mu persilaužimu

ti mat pama- 
pamatyt u 

nors ir žindtu

negirdėtomis kan-

v
jausme, antI

kurio taip gabi žmpgaus sie
la, linksmai it-.nuoširdžiai.mi
sikvątojo. I v

-- Dalvl 
s va rst o

l« 
S 

krutino tai) 
siskirda vo 
plonos iszt 
Iv kas tamq 
yra dovy n 
mas — pa j 
nopasijudi) 
tas vadina J 
tin. Supra 
gyva žmoj 
Golovina, I 
karia už j 
mirszta. I 
lie t niokot 
sieina. fl

- - Pris®

su

įns isz viso 
par iszgir- 
eldima
I kinam
pusti moki-
H

iahindos — 
ha.
anai su mu-i.
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pasikal-

I
4 B

imti katali-

toliau

lu viena bažnvezo \ eselka 
atėjo, 

Prie duriu dydžiuju stovėjo, 
Merginos suklaupi'. 

Kunigo lauko.
Sztai vienai blogai atsiej<
Pasijuto, jog baloje sėdėjo, 
Isz po josios upelis tekojo. 

Ir visi žmonis ant to žiurėjo.
Negerai mergeles darote, 
Jeigu namie neapsižiurite, 

Del jaunos merginos tai nekas, 
O ir lyg butu griekas.

man miegant,
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O Naudojamas nuo (įtariančių N,narių 
H ir muakulų.

’IPLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LB’IMKNTAS

Nuo skausmų krutinėjo ir pečiu<w. 
Kuomet reumatizmu h Jusų muskului 

nutraukia i nuugti.
, Nuraminimui drebančių, darančių 

neuralgijos gnaibymų.
Nuo Hnarinhnų ir mimusimų. 

Nuo dieglių ir skauKmų.
Patrinku juomi — Pravys ūkausimi 

Kdlln.
Visuomet laikykite lionką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bits reikalingas.

35c. ir 70c, ui bonki| a pliekose.
F. AD. RICHTER A CO.

Saule” raszo,
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— Sziadien nakezia, turėjau 

nuostabu sapna.
Szis pasakymas truputi al- 

szaldo mano pirmutini džiaug
smu. Maniau, turis reikalo su 
kokiu liguisto proto žmogumi. 
'Todėl buvau jau bemanąs su 
juomi atsisveikinti, bot žingei
dumas ome virszu.

— Pasakyk man. kai ii tai in- 
vyko?

— Szianakt,
atėjo pas mane kažin koks 
žmogus su ilga barzda, gražiu, 
szviesiu veidu ir gražiais ru
bais ir ragino mane eiti m 
Szv. Liudviko bažnyczia. Tai
gi ir ateinu pirma karta.

— Ar viena tik karta ture* 
jai toki sapna?

— Ne, tėvo, jau antra karta*. 
Priesz tris menesius turėjau 
pirma karta toki pat sapnai 
bet tuomet nepaklausiau.

Pasikalbėjome dar apie szi 
ta. Sužinojau, kad vaikinas ge
rai mokinosi, mylėjo ji ir 
draugai ir mokytojai, o ypacz 
motina. Dvylikos metu jisai 
pateko in proteslonu mokyk
la i r tenai pirma karta be klai
du, krito in jo szirdi ir Evan
gelijos tiesos
Priesz keletą menesiu dalyva
vo jisai ginezuose budistu su 
viena ponia, jo giminaite, da
bar katalike. Jis stojo jos pu
se ję. Kita nakti turėjo pirma 
toki regėjimą.

Tuo tarpu priėjome prie ko
legijos duriu ir szirdingai su 

atsisveikinau. Jauni
kaitis pažadėjo tankiau mane 
lankvti.

Viena karta ateina pas mane 
vaikinas visas paraudonavęs 
ir isztrąukes isz kiszenet* kry-

— Tėvo, sztai Kristaus 
a veikslas!

Pamažu mano abejojimai del 
jo paszaūkimo prie tikėjimo 
iszsiblaszke. .Neužilgo iszmoko 
gražiai poterius ir kitokias 
maldas ir niekuomet ju aukšti 
ir ryta neapleido.

Ar-gi galėjau jam atsakyti 
krikszto ? Buvo tai viena isz t n 
gražiu sielų, apie kurias sako 
vienas senovės didvs kriksz- 

tikejimo gynėjas: 
l savo prigim-
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Moteriukes, lelijėlės, tiktai 
jus nepykit, 

K a sziadien asz kalbesiu, 
praszau paklausykit

Matote mane, jog jau sena, 
Tai meluoti man nevalia.

Vyrai pat is in ”
Baltruviene kožnas prisiuns- 

t i praszo, 
ji j i pamatytu, 

viralu, paragautu.
Saule” visiems lv- 
giai szvieczia,

Tai ir mane visur kvieczia, 
gavus turiu klausyti, 

Po miestus ir kaimus lakstvti.
Ba jeigu to nedabotau, 

Nuo meisterio barti gautau.
Moteriukes jus manės klau

sykite, 
Kaip mokysiu teip darykit,

Vyra, tikra savo mylėkit, 
Su svetimais trumpai kalbė

kit.
Namelius savo szvaroi laiky

kit, ‘
Va i kelius dorai gyventi mo

kykit, 
Dievuli mylėkit, Jojo bijokit, 

Girtuokliu wru niekad ne-- 
pristokit,

Su protingais sa vo ižgerkite, 
No vieno užpundyt nepra 

szykite,
Ka|da. svetima priimate ant 

gy\enimo,
Tomyklt kokio yra prigimi

mo,
Joi buna paezedus nepavido- 

kit
O jeigu iszlaidus, tai ir tylė

kit.
Mano lelijėlės jusu prigimimas 
Man yra labai gerai žinomas, 
Paprahs e^ate vyrus sudytie,

Kad szvaruma 
Pagaminta
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Mauretania

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžiną laivu 
Vienatinė vandeniu kellaa Lietuvon 
Aquitania

Bereugaria
Apleidžia Now YorkaJcan Utarninka 
Greitas pers C <11 mas Southamptone.

Lietuviai ypatlszkal lydėti
In Hamburgą 3 klosa $103.50 Karos 
l’iliava 3 klcsa >106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
Reda ant laivo PUiavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

(IreloilauMi laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no blle agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apielinkeje. 
ČUNAHR LINE. N

25 Broadway, į _ f' 
New lort.
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Ir tankei lapai supyksitie. 
Už tai man vyrai ir raszo, 
Kad pabartai! jus p raszo. 
Tiligrhpus lithaį storus,

O ir, Žodelius nemalonus.
L • i.
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Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

Bnruilt daktaras kariumenaja.
Gydo visokias litas.

Priima Htonius iki 10 valanda ryta.
12 Iki 2 popiet, e iki 9 vakaro.
215 N. Main St. Shenandoah
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“Žmogaus siela 
timi jeszko Kristaus.
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PASAKOJIMAS APIE

Septynis Pakartuosius.
Verte S. Bieli* . .

I lespriėjo 
kamera pilna 

ritmiszku,

Sztai orkestrą 
langu, ir visa 
linksmiu, ritmiszku, sntari- 
naneziai Rkit'tingU balsn. Vie
na triuba, didele, varinV, aisz
kiai maiszo, tai pasivėlina, tai 
juokingai pasiskubina — Mu

su triu- 
ba, jo besistengianezia fiziono
mija, ir juokiasi.

Viskas atsitolina, 
žingsniai: vienas-du! 
du! Isz tolo muzika dar gražes
ne dar linksmesne. Dar v iena- 
antra garsiai 
linksmai surinka variniu bal
su triuba ir viskas nvksta. Ir 
vėl varpinyezioj skambina 
laikrodis, pamažini, liūdnai, 
vos-vos judindamas tyla.

— Nuėjo! — mano Mūšia 
lengva szirdžia. Jai gailu nu
ėjusiu balsu, tokiu linksmiu ir 
juokingu; dargi gaila nuėju
siu balsu, tokiu linksmiu ir 
juokingu; dargi gaila nuėjusiu 
kareivėliu, nes jie besisten- 
iantioji, su varinėmis triubo- 

balais

šia mato ta kareiveli

jo visokie iupjovinini, žaizdos 
ir indurimai, taip ir viskas al
sinąs, žeidžias siela, urnai isz- 
siskvorbdavo pavirszin ir pra
nykdavo. Ir kiekviename dar
bo ar žaidimo, ar tai buvo foto- 

d v i ra t i s 
prie

M i rszt a 
vionas-

ir neleisingai-

varpinyozinj 
pamažini.

uos
<r 
mis, sn 
visni kitokie, suvisai ne tie, in 
kuriuos ji norėtu szaiidyti isz 
brauningo.

— Na, vėl! — ji meiliai pra
szo. Ir dar ateina. Pasilinkia 
ant jos, apsupa ja permatomu 
debesiu ir augsztyn kelia, ten, 
kame perlekianezios pauksztis 
ir rėkia, kaip geroldai. Kairėn, 
deszinen, augsztyn ir žemyn 
— rėkia ,kaip geroldai. t 
kia, buria, toli

iszkly pusią is

au- 
buria. toli pranaszauja 

apie savo skrydima. 
musuoja sparnais 
juos laiko, kaip 

ant
sk rie janeziu 

apaezios molynu

Plaeziai 
ir tamsa 

laiko juos ir 
Įiasipurt usiu 

orą, at-
szviesa; ir 
k rut ini u, 
spindi isz
tviskantis miestas. Vis lygiau
muszasi szirdis, vis ramesnis 
ir tylesnis M tįsios kvėpavimas. 
Ji užmiega. Veidas nuvargo ir 

po akimis ra t y lai 
inergiszkos isz-

džiuvnsios rankos, — o
pu szypsa. Rytoj, kada saule 

žmoniszkas
pavirs in nežmoniszka 

užsipils
apsist i k la v nsios 

isz kaktos
sziadion ji tyliai miega ir szyp- 

iszdidžianu* nemirt i-

iszblyszkes, 
ir taip laibos

ant lu-

t (‘kės, tas

smegenis 
ir

sa, 
krauju 
akvs iszlvs

veidas 
grima- 
tirsztu

bot

n imas, kurezias ir jauslu

sosi savo 
mime.

Mūšia užmigo.
O kalėjime eina savas gyve- 

s, ak
las ir matas, kaip pats amžinas 
triukszmas. Kur-tai vaiksz- 
ezioja. Kur-tai sznabžda. Kur
tai trinktelėjo szuvis. Rodosi, 
kas-tai suriko. O gal būti, ir 
niekas nereke — paprastai

Kur-tai

vaidinasi nuo tvlos.
Sztai be trenksmo

Karsi
in

rp

atsidaro 
langelis duryse — tamsioje at- 
varoje pasirodo tamsus usuo- 
tas veidas. Ilgai ir stebaneziai 
inspyre in Mūšia akis — ir 
dingsta tyliai, kaip pasirodė.

Skambinti ir gieda kurantai 
— ilgai, kankimmcziai.
ant augszto kalno slenka 
pusnakti nuvargusios valan
dos ir vis vargesnis ir sunkes
nis pakylimas. Trūksta, slys
ta, lekia vaitodami žemyn — ir 
vėl kankinaneziai slenka in sa
vo juoda virszune.

Kur-tai vaikszczioja. Kur
iai sznabžda. Ir jau kinko ark
lius in juodas be liktarniu ka
rietas.

8. Yra ir mirtis, yra ir 
gyvenimas.

Apie mirti Sergejis Golovi
nas niekuomet nemanste, kaip 
apie ka-tai paszalfni ir jo su
visai neleiczianti. Jis
tvirtas, sveikas, linksmus jau
nikaitis, apdovanotas 
miu ir giedru gyvenimo 
džiaugsmu* prie kurio visokia 

bledinga gyvenimui
mintis arba jausmas staigiai 
ir hoped sakia i dingsta orga-

> ^1“ ;|1 j* .# 4>' .. . Mk

nizme.

4*

buvo

kvaila,

tuo ra-

niali ja, dviratis arba prisi
rengimas prie terroriszkos 
veiksnios, jis inneszdavo ta-gi 
ramu ir gyvenamai-džiaugs- 
minga rimtumą: viskas gyve
nimo linksma, viskas gyveni
me svarbu, \ iskas reikia gerai 
darvt i.

Ir viską jis gerai dare: to
bulini valde laivo keravojima, 
inžymai szaude isz revolverio; 
buvo stiprus draugystėje kaip 
ir meilėje, ir fanatiszkai tikėjo 
in “teisinga žodi
juokėsi isz jo, kad jeigu detek- 
tivas, žinomas sznypas duos 
jam tikra žodi kad jis 
tekt ivas
ji ir draiigiszkai suspaus ran
ka. Buvo vienas nedateklis: 
buvo persitikrinęs, kad gerai 
dainuoja, tuo tarpu kaip netu
rėjo no mažiausio nuklausimo, 
dainavo pasibiauretinal ir dar
gi maiszydavo 
koše dainose; ir

i > ’ . Saviszkieji

no de

deles ir dargi nopakoneziamos 
baimes.

— Nejaugi asz bijau ? — pa- 
mansto SeiJgejis su nusistebė
jimu. *— Sztai dar kvailyste'?

Bijojo ne jis — bijojo jo 
jaunas, stiprus, tvirtas kūnas, 
kuris nesidavė apgauli ne bo- 
simanksztimu vokeczio Miul
lerio, ne szaltais trinimais. Ji 
juo tyirtesnis juo szviežesnis 
jis darėsi paskui szalto van
dens, tilo asztresni ir labiau 
nepakaneziami darosi jausmai 
staigos baimes. Ir būtent tose 
minutėse, kada ant laisvos jis 
jaute ypatinga pakėlimą gyve
nimo džiaugsmo ir spėkos, ry
te paskui tvirto miego ir fizisz- 
ku manksztyinu ežia apsireik- 
szdavo ta asztri, lyg kad sveti
ma baime. Jis ta, užtėmyje ir 
pamanste:

— Kvailai) brolau Sergoji. 
Kad jis lengviau numirtu, jis 
reikia nusilpnini i, o no stiprin
ti: Kvailai!

Ir mete manksztymus ir try
nimus. O kareiviui
nimo ir iszsitoisinimo dolei su- 
szuko:

— Tu nežiūrėk, kad asz pa- 
moeziau. Szauka, brolau, daili.

kuriuos kars, 
visiems kiliems la

d XX

Bankeris ir “Kauboj“.
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iszaiszki-

- Sergejis intikes in 'Tiktais 
netinka,

revoliueionisz- 
užsigaudavo, 

kada isz jo juokdavos.
Arba jus 

asz asilas, -

Pagal baisa

kaip

visi asilai, arba 
sake jis rimtai ir 

užgaunaneziai. Ir taip-gi rim
tai, painanste, visi nusprendė:

-- Tu asilas, 
girdėtis.

Bot del nedateklio to, 
kartais esti su gerais žmono
mis, ji mylėjo, dargi daugiau, 
negu už jo gabumus.

M irt ies jis ant t iek nebijojo, 
ir ant tiek nemanste apie ja, 
kad paskutiniame ryto priosz 
iszeisiant isz kambario Tanios 
Kavalcziuk, jis vienas su ape
titu papusrieziavo, kaip reikia, 
iszgore du stiklus arbatos, pu
siau atniiosztos pienu ir suval
go ponkkapeikine bulka. 
kui pažvelgi*
Vernero neliesta duona ii* pra 
by lo:

— tu kodėl nevalgai .’ Val
gyk, reikia, pasistiprinti.

— Nesinori.
— Xa tai asz suvalgysiu. Ge

Pas
su gailoseziu in

ra i ?
Vietoj atsakymo, 

su prikimszta gerkle dulsiai ir 
klaidingai uždainavo.

— N epr i e te 1 i sz kos 
kaukia ant mus....

Po aresztu jis buvo nulindęs:
prasmego,

Sergej i s,

vėtros

ir pasidaro links-1 t

Ir kaip-gi ne keista, 
ryto pra- 

nianksztyinu
racionalisz-

negerai padaryta, 
bet pamanste: “yra dabar ki
tas, kas reikia gerai padaryti 
— numirti, 
mesnis.
tvirtovėj nuo antro 
dėjo užsiiminėti 
pagal nepaprastai 
ka sistema kokio-tai vokieezio 
Miullerio. Manksztymas tes- 
davos sekaneziai: nuogai nusi
rengdavo, ir triukszmingam 
temyjanezio kareivio nusiste
bėjimui, nuosekliai pervaryda
vo visus asztuoniolika mank- 
stymus. Ir tas, kareivis ji te- 
myjo ir, matomai stebėjos, 
jam buvo malonu, kaip propa
gandistui Miulleri*) sistemos; 
ir nors žinojo, kad 
negaus, 
tia per langeli akiai:

— Gerai, brolau, 
na. Sztai pas jus 
invedus, — suriko jis užtikri- 
naneziai ir szvelniai, 
iszgazdinti,

ir

atsakvmo * 
visgi prataro insmeig-

pastipn- 
in pulku ta

kad ne- 
nožiurint, kad ji 

kareivis paprastai skaito kaip 
pamiszeli.

Mirties baime pas ji pradėjo 
rastis laipsniszkai ir kaip-tai 
labai staigiai: tarsi paims kas
tai isz apaezios, isz visos spė
kos pastųms szirdi kumszcziu. 
Groieziaus
baisiai. Paskui jausmas 
mirszt — ir per keletą valan
dų vėl apsireiszkia, ir su kiek
vienu sykiu jis tampa ilgesnis 
ir tvirtesnis.

sopaneziai, negu 
užsi-

Ir jau aiszkiai
Kaip greitai užgydavo I priimu iszvaizįda kojeios-tai di-

t iems, 
() 

bai gerai.
Ir, isztikruju, 

lengviau. 'Taipgi pabando ma
žiau valgyti, kad dar labiau 
nusilpt i, bot nežiūrint ant ne
buvimo Ivraus oro ir manksz- 
tymu, apetitas buvo labai di- 

buvo sutaikinti, 
suvalgydavo viską, ka atnesz- 
davo. 'Tada pradėjo daryti 
taip: dar priesz pradesiant val

ei puse arbatos in 
ir tas lyg-kad pagel- 

bnkns mie

tapo lyg kad

Walt oris \V. Head, preziden
tas susivienijimo amerikonisz- 
ku bankieriu, m* tik žino kaip 
valdyti piningus, bet ir moka 
jodinet ir gaudyt gyvulius. 
Paveikslas parodo pasirodžiu
si in “kauboj” drapanas kada 
atlankė savo farma 
gc.
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Wvomin-

delis, sunku

Tada

gyti, iszlioda 
uszet k a;
bėjo: apsireiszke
gas.

Asz tau parodysiu! -- 
baugino kuna, o 
šiai, szvelniai ly’auke ranka 
per suvargusius drėgnus rau
menims.

Bet greitai kuna?: 
ir prie to režimo,

P* 
pats nuliudti-

priprato 
to režimo, ir mirties 

baime pasirodo vėl — tiesa, m* 
toki asztri, ne toki deginanti, 
bet dar labiau liūdna, panaszi 

alsinima. “
ilgai tęsia

tu ta visa laika iki mirties pra
miegoti” 
įima ilgiaus miegoti. Isz sykio 
pasisekdavo, bet 
to gid, kad persimiogojo arba 

‘s, apsireisz
ke bemiege. Ir su ja atėjo asz- 
trios, akyvos mintys, o su jo
mis ir nuliūdimas apie gyveni 
ma.

— - Argi asz jos, po velniais 
bijaus? — jis mausto apie mir
ti. — 'Tai man gyvasties gailu. 
Tobulas daiktas, ka ten nesa
kytu pesimistai. O kas, jeigu 
pesimistą pakarti? Oh gailu 
gyvasties, lahhi gailu, ir delko 
man barzda iszaugo. Ir del ko?

Gailiai papurtė galva 
kvėpavo ilgais, snukiais atsi
dus;! vimais. Tyla — ilgas ir 
gilus atsikvėpimas; vėl trum
pas tylėjimas — ir vėl dar il
gesnis, sunkesnis atsidusimas.

Taip buvo iki teismui ir iki 
baisaus pasimatymo su sene
liais. Kada jis nubudo kamero
je su aiszkia sąmone, kad su 
gyvenimu viskas pabaigta, kad 
prieszais keletą valandų lauki
mo tuszturnoje ir mirtyje . 
paliko kaip-tai keistai: Tarsi 
ji visa mįslę u te* kaip-tai nepa
prastai nuskuto — netiktais 
drapanas nuo jo nuvilko, bet 
iszpleszo nuo jo saule, orą, uži
ma ir szviesa, pasielgimus ir 
kalba. Mirties dar 
jau nėra 
kas-tai naujas, 
nesuprantamas, ir no tai suvi
sai bereikalingas sanprotavi- 
mas ne tai turis sanprotavima, 
bet tokis gilus, slaptas ir ne- 
žmoniszkas, kad jis atidengti 
negalima.

— Po velniais! — bosikanki
naneziai nusistebėjo Sergejis 
—Tai kas-gi tokis? Tai kur-gi 
asz? Asz... koks asz?

Atydžiai apžvalgė 
žingeidumu, 
dideliu aresztantiszku klum
piu, baigiąht pilvu, ant kurie

mm 
kad taip 
mausto Sergejis -

Kas nuo 
i” 
gerai bu-

to,
” pa

paskui nuo

del kitos priežastie

Oh

ir

ir
nera, bot 

gyvenimo, o yra 
nustebo n ežia i

save su
pradedant nuo

kyszojo szvarkas.
kamora, iszkoles rankas ir be
losiant save apžiurinėti, kaip 
mergina naujame nžvalktyjo, 

Pasuko galvakuris jai ilgas.
— si

Perėjo per

• I s’ ”

likosi. Ir tas biski kodel-tai 
keista, yra jis, Sergejis Golo
vinas, ir to neims.

Ir viskas paliko keistai.
Pabando vaikszezioti po ka- 

keista, kad vaiksz-in e ra
'*zioja. Pabando sodeli — keis- 

van- 
kad

fa, kad sėdžia.
dens iszgorti
geria, kad ryja, kad laiko puo
deli, kad yra 
pirsztai dreba.

Pabando
- keista,

pirsztai ir tie 
Atsirėmė, užsi

kosi jo ir, kosėdamas, maustė: 
kai-lai keista, asz kosiju.

—- Tai kas asz, isz proto ar 
ka-gi einu! — pamanste S(*rge- 
jis, szaldamas. — To dar tru
ko, kad juos velnias paimtu!

kakta ranka,
tas l»u\<> keista. Ir tada, nekve- 
puojant, rodos, ezielomis va
landomis jis apmirė nejudėji
mo, gesindamas visokia min
ti, sulaikydamas garsu kvepa- 

vengiant visokio judeji- 
nes visokia mintis buvo

beprol yste, 
buvo beprotyste.
ko, lyg kad jis pavirto in pla
tuma, permatoma, beorine, in 
milžiniszkas pagrindas, ant 
kuriu, viskas, ir žeme, ir gyve

il* žmones; ir visas tas 
vienu pažvelgimu, 
paežiam

Pat rvno bet

vima, 
mo-

visokis judėjimas
Laiko neto-

nimas, 
matomas 
viskas iki paežiam galui, iki. 
nežinomai statpakalnei - 
ežiai. Ir ne tarne buvo besikan- 
kiuirnas, kad mirtis matosi, o 
tame, kad sykiu matosi ir mir
tis il
gi sz k a

gy venimas.

mii-

Szventva 
ranka buvo nutraukta 

uždanga, per amžius slepianti 
paslaptį gyvenimo ir paslaptį 
mirties ir jos perstojo būti 
slaptomis — bet nepaliko jos 
ir suprantamomis, kaip tiesa, 
užbriežta ant nežinomo liežu
vio. Nebuvo tokiu supratimu 
jo žmogiszkuose smegenyse, 
nebuvo tokiu žodžiu ant jo 
žmogiszko liežuvio, kurie ga
lėtu aprėpti, matyti. Ir žodžiai 
“man baisu“ jame skambėjo 
tik dėlto, kad nebuvo kitokio 
žodžio, nesirado 
rastis supratimo, 
tam naujam,
padėjimui. Taip butu 
gumi, jeigu jis, palikdamas ry- 
bose žmogaus supratimu, ban
dymo ir jausmu, 
tytu pati Dieva - 
ir nesiiprastu, j

ir negalėjo 
atsakunezio 

nežmogiszkam 
su žmo-

li ma i pama- 
pamatytu 

nors ir žinotu, 
kad tas vadinasi dievu, ir su
drėbei u
ežiomis negirdėtu spratimu.

— Sztai tau ir Miullcris! -*• 
staigiai garsiai, su nepaprastu 
insitikinimu jis prataro, ir pa
krato galva. Ir su tuo nežino
mu persilaužimuv jausme, ant 
kurio taip gabi žmogaus sie
la, linksmai ir(nuoszirdžiai nu
sikvatojo,

negirdėtomis k a n-

jajisme, ant

y

Ali tu, Minllcri! Ali tu, 
mano mielasis Mįidlei.j! Ali tu, 
mano k annod a i lini i s i a s vokei U 
Ir vis-gi tu teisingas, Miulleri, 
o asz brolau Miulleri, asilas.

Greitai kelis sykis pere jo 
per kamera, ir naujo, didžiau- 
Mo nusistebėjimo (emyjanezio 

— sztai nusi
vilko nuogai ir linksmai, su di
džiausia pastanga perdirbo vi- 

asztuoniolika mankszty- 
isztiesdavo ir iszlompda-

Nuostabus Sapnas
I 1

M (‘s dviojo R

V •

in akis kareivio

sus 
mus, 
vo savo jauna, trumputi pa blo
gusi kuna, prisėsdavo, inkvep- 
davo ir iszkvepdavo .orą, pasi- 
sliebdnmas ant pirszlu, mes
davo rankas ir kojas. Ir paskui 
kiekvieno mailkszfymo kalbė
jo su užsignnedinimu:

- - Sztai tas taip! Sztai tas 
tikrasis, brolis Miulloris! —Jo 
skruostai paraudo, isz odos 
skilucziu iszsiveržo laszeliai 
karszto, malonaus prakaito, ir 
szirdis mnszo t\*irtai ir Pasin
gai.

7!

- da-

— Dalykas tame, Miulleri,— 
svarsto Sergejis iszpnsdamas 
krutinę taip, kad aiszkiai isz- 
siskirdavo szonkauliai isz po 
plonos isztemptos odos,
lykas tame, Miulleri, kad dar 

devynioliktas mankszt v- 
— pakorimas už kaklo 

nepasijudinamo padėjimo. Ir 
tas vadinasi pasmerkimas mir- 

Miulleri? Ima

yra
mas I

Asz visko,svietui negarsinu, 
Kaip galėdama, jus mokinu, 
Katra jau bausmei verta. 
Tai toji turi būti pabartu.

“Saulei tarnau- 
j(pn,

J’apirkimo nuo nieko heroi
ka laujem,

Asz suprantu namu darbus, 
Taradaika biznius ir urėdus. 
Per telegraph gaunam rodą, 

Jei. netikus būna kalba, 
Tai siuneziame in gurbą.

Keletą dar turime pažimetie, 
Ant praszimo visiems afsa- 

kinetie.
Kada, jau baigėsi paskutine 

diena,
Szis metelis praejna, tai 

graudi naujena, 
'Turime mvloti mes visus, 
Kaip moteriukes ieip ir vy

rus,
Su visais teisingai kalbėtis. 

Kada parejna ir gailėtis, 
Žinoma kas vra. kalcziausia, 
.Ieva musu buvo pirmiausia 

Už tai dabar visus mus kaltina
Su darbais sunkei vargina, 

Moteriukes, mos Dievuli per- 
. pražysim, 

Visos senatvėje grąžei nn 
mirsim,

Po mirtei dangui gyvensime, 
Dievuliui per amžius tarnau

sime.

Buvo tai pavasari, kovo me
nesyje. Grįžtu 
savo kolegija.

kaina,

isz ligonines in 1
H ja u pamažu > 

gatve in kaina, kur aukaztai | 
riokso musu katedros boksztai. 1

Beeinant buvau 
mintyse,

Yra tai gražiausia bažnyezia 
(feilone (Azijos Indijoje.) Sza- f 
lia jos stovi ir musu kolegija.

paskendęs <
kad nepastebejau 

jauno vaikino, kurs ojo netoli 
manos.

Staiga iszgirdau: 
turiu pas Jus reikalu.

Meldžiu.
- Norocziaii

Levef p

t

■r 
i 

* "m

kas.
tapti katali ‘b A

(in. Supranti, 
gyva žmogų, sakysiu Sergeji
Golovina visto ji kaip lole ir
karia už kaklo, pakol nonų-
m irszta. 
bot nieko 
sieina.

Kvaila tai, Miulleri, 
nepadarysi — pri

— Prisoina, brolau Miulleri.
Tolinus bus.

3
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Moteriukes, lelijėles, tiktai 
jus nepykit,

Ka sziadion asz kalbesiu, 
praszau paklausykit

Matote mane, jog jau sena rn ‘ T

Tai meluoti man nevalia.
Vynui pat is in “

Baltruviene kožnas prisiuns- 
ti praszo, 

Kad szvaruma jiji pamatytu 
viralu paragautu.

Saule” visiems Iv- % * 
giai szvieezia, 

'Tai ir mane visur kvieczia, 
gavus turiu klausyti, 

Po miestus ir kaimus lakstvti.
Ba jeigu to nedabota u, 

Nuo meisterio barti gautam 
Moteriukes jus manes klau

sykite, 
Kaip mokysiu teip darykit 

Vyra, tikra savo mylėkit,
Su svetimais trumpai kalbė

kit.
Namelius savo szvaroi laiky

kit,
Vaikelius dorai gyventi mo

kykit,
Dievuli mylėkit, .lojo bijok i t, 

Girtuokliu vvru niekad ne-- 
pristokit,

i Su protingais sa vo ižgerkito, 
No vieho užpundyt nepra- 

szykite, 
KaĮla. svetima priimate ant 

gyvenimo,
IVmykit kokio yra prigimi- 

. mo,
Joi buna pa<‘zedus nepavido- 

kit
O jeigu iszlaidus, tai ir tylė

kit.
Mano lelijėles jusn prigimimas 
Man yra labai gerai žinomas, 
Papratę eaate vyrus sudytie, ‘ ' ’■ <■* J « ' * m a . >

Pa gaminta
Žinote, “

Saule $I raszo,

Tr tankei labai supyksitie. 
Už tai man vyrai ir raszo, 
Kad pabariau jus praszo, 
Tiligdipus labai storus,

O ir, žodelius nemalonus.

v

Priesz kolei a savaieziu (oje 
vienas musu 

auklėtiniu atėjo pas mane su 
meldimu

paczioje vietojo

panaszin meldimu ir paskui 
liko katalikas, pirmas isz viso 
kaimo. Taigi ir dabar iszgir- 
des vaikino 
džiaugsmu ji pasveikinau.

Ar tu esi isz musu moki- 
užkla ilsiau.
esu isz Mahindos — 

isz budistu mokyklos.
- O kaip susipažinai su mu- 

Naujus Motus gerai užlaiki- su tikyba? — 
kimo, 

Viena kitai gerai .darykime, 
Lankimia tuju nauju motu, 

O ant vasaros geru laiku.
Dar daugiau volinimu kalbė

ta u, 
Kad hioso laiko turetau. 
Dabar girdžiu telepono var

peli skambina, 
Gal ant rodos Taradaikelis 

.mane vadina.
Gud ha i szirdoles, 

Laukite sveikos naujos die
neles.

meldimą su

•r-.

*

i

niu ! !
*•
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Beeidami, toliau

4'' j
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Iii viena bažnyczo vosrlka 
atėjo, 

Prie duriu dydžiuju stovėjo, 
Merginos suklaupė, 

Kunigo lanko.
Sztai vienai blogai atsiejo. 
Pasijuto, jog baloje sėdėjo, 
Isz po josios upelis tokejo, 

Ir visi žmonis ant to žiurėjo.
Negerai mergeles darote, 
Jeigu namie neapsižinrite, 

Del jaunos merginos tai nekas, 
t) ir lyg butu griekas.

man miegant,
kažin koks
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Naudojamas

1
4 jPLAČIAI PAGARSĖJĘS 

LIN’IMENTAS
nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinAJo ir pečiui.
Kuomet reumafizmas jūsų muskului 

sutraukiu i mazgą.
, Nuraminimui drebančių, darančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo išnarinimu ir numuAlmų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juomi — Pravys gkausnui 

šalin.
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

35c. ir 70c, už bonką aptiekose.
F. AD. RICHTER & CO.

104.114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. k

•> nt

'w.. ■>•«.« ■*»* I-Rw.. * .——I, lt Riki ill I 11

-

’J

J

į

IK

Mauretania

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per SoBtliampton aut Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lletuvuu 
Aquitania

Berengaria
Apleidžia Now YorkaJcas Utarnlnka 
Greitai persfidimaa Soul hampt one.

Lietuviai ypatiszkal lydyti
In Hamburgą 3 klosa $103.50 Karos 
Piliava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo PUlavoJ važiuojant 
in Southamptona ir ten persčda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

GrelėilauNi laivai pasaulyje,
InformacijuH apie prekes Ir reika

lingu! dokumentui del iszknlno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no blle agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apielinkeje, 
CUNAWh LINE,

25 Broadway*
New Tort*

mU
* H :
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H

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Bnruala daktaras kartumeneje.
Gydo visokiai litai.

Priima llfonlui Iki 10 valanda ryte.
12 Iki 2 popiet, e iki 9 vakare.
215vN. Main St. Shenandoah.

Nuo vienos ponios.
O k a pasakytu tavo gim

dytojai, jei priimtumei kriksz- 
ta !

— Motina prieszintnsi, bet 
turėtu nusileisti; o tėvas jau 
m i res.

— Kiek turi metu?
— Asztuoniolika.
— Eiksz su manim, pasikal

bėsime.
Sutiko,

klausinėjau.
— Delko nori priimti katali

ku tikėjimą?
— Sziadion na k ežia, turėjau 

nuostabu sapna.
Szis pasakymas truputi at- 

szalde mano pirmutini džiaug
smą. Maniau, toris reikalo su 
kokiu liguisto proto žmogumi. 
'I'od(‘l buvau jau bemanąs su 
juomi atsisveikinti, bet žingei
dumas eme virszu.

— Pasakyk man, kaip tai in
i’v ko?

— Szianakt, 
atėjo pas mane
žmogus su ilga barzda, gražiu, 
szviesiu veidu ir gražiais rū
bais ir ragino mane eiti m 
Szv. Liudviko bažnyezia. Tai
gi ir ateinu pirma karta.

— Ar viena tik karta turė
jai toki sapna?

— Ne, tėve, jau antra karta*. 
Priesz tris menesius turėjau 
pirma karta toki pat sapna, 
bet tuomet nepaklausiau.

Pasikalbėjome dar apie szi 
ta. Sužinojau, kad vaikinas ge
rai mokinosi, mylėjo ji ir
draugai ir mokytojai, o ypacz 
motina. Dvylikos metu jisai 
pateko in protestonu mokyk
la ir tenai pirma karta be klai
du, krito in jo szirdi ir Evan- 

keli grudai.geli jos tiesos
Priesz keletą menesiu dalyva
vo jisai ginezuose budistu su 
viena ponia* jo giminaite, da
bar kataliko. Jis stojo jos pu
sėje. Kita naktį turėjo pirma 
toki regėjimą.

Tuo tarpu priėjome prie ko
legijos duriu ir szirdingai su 
juomi atsisveikinau. Jauni
kaitis pažadėjo tankiau mane 
lankvti.

’ Viena karta ateina pas mane 
vaikinas visas paraudonavęs

i ir isztrqukes isz kiszenctf kry- 
j žiu tarė — Tėvo, sztai Kristaus 

paveikslas!
Pamažu mano abejojimai dol 

jo paszaūkimo prie tikėjimo 
iszsiblaszke. .Neužilgo iszmoko 
gražiai poterius ir kitokias 
maldas ir niekuomet ju anksti 
ir ryta neapleido.

Ar-gi galėjau jam atsakyti 
krikszto? Buvo tai viena isz i u 
gražiu sielų, apie kurias sako 
vienas senovės 
ezioniu 
(<

i

1

tiko j imo 
Žmogaus siela 

timi jeszko Kristaus.

didyn kriksz- 
gynejas: 

savo priginv 
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ŽINIOS VIETINES. ISZ LIETUVISZKU
•SAULE

MILŽINAS IB KRIAUCZIUS ^YlRtUVliSZKA*’ AMĖ? Į KA 'RASZO MUSU SKAITY iknd gyvuotib ilgiausius metus
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RIK0NI8ZKA KALBA.Ant. J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada^ Pigi x preke. Toipgi 
pristato automobiaus visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz guliu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

ATSIUSK TIK 11.60
O gausi sallklo Ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisiuntima apmoka-

Gsriausla stambi trajanka 60c
PuplaiszkaJ 

Truk-

su pamokinimu

me.

>1.00.

Aukso 
senove?

arba 6 pakelei už >3.30.
35c arba 6 pakelei už >1.75. 
žolių 30c arba 6 pakelei už >1.40.
Knyga "Daktaras Namuose”
Kantlczkos >1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimai*, Szventuju >6.50.
Altorius Maldų Knygele,
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mtnksžtu abparu su kabe >1.60. Celu- 
loldo abdarals >1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Ccluloido >1.50, 
Mlnksžtu abdaru >1.25.
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKATTIS.
451 Hudson Ay*. Rochester, N. Y.

Lalszkams

JONAS M. 0I8ARIKA8 
.VIt. Ac..t

▲įdraodlla (Inszurlnlu) Namas, 
Taranu, Naminius Rakandas, 

nuo Ugnies. • 
•arlansiosa Kompanijas* 

e

615 W, Kahaaoy Avs, Mahaaoy City |

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali

Priimu pinigus saugiampražūti.
palaikimul. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu
statytoms kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Vjskas daroma teisingai, greitai ir 
piglat Raszykitc apie kainas o gau
site teisinga atsukimą. Adresavokite:

. V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Lt*tartsskM Or*b*r1«s

K. RĖKLAITIS
LaMeje Nemlraltu >«*1 

' mada tr mokai*. 
Tari pagalblat*k« meter*.

Prietaamea preke*.

Il< W**t Spne* Btr**t 
CITY. PA.

Bali T*l*phoaa* Na. 141

1 BAMTAL STOCK
, OwVhM ir Frvfita SIM.S44.M

ItokMB* aatre. *roc*nt* aat svdlta 
italą*. ?r***ata *rld*d*M prl* jua 
•tal«B i ta—it tr 1 Uepo*. a*>ai- 
•Mt ar atMsaat >*r*drt kariate 
ar ae. Mea aerta kad ir jua tart- 
tvati reikalą o* moau banka, ae- 
falaaat ar mataa ar dldalla.

Baakaa alarae aoe * ryte Iki 1 
MteC Bobateaala I ryte iki 11 ral.

H. BALL, Prezidentas.
• Gt©. W. BARLOW, Vlce-Pres. 

E. FERGUSON, Kaalerfae.

• <

f 
f

W. TRASKAUSKAS
i IMRMUTINIS LIETUVISZKAS 
KgMABORIUS MAHANOY CITY.

*^4

•d

(<r -
Laidoja kūnas numirusiu. Pasamdo 
aubfaibbilius del laidotuvių, kriksz-
tįsiu, yeseliju, pasivažinėjimo ir t.t.
620 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

• CHAS. S. PARMLEY
R**l E*t*t* Agent. Notary Public.

4 J „ . *
'If '41' *

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stabas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavo] ame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
▼Koktus insorincus Ir’ teip tolinus.

Kampa* Catawi«*a ir Market St.
Mahanoy City, Pa.

— Manome, jog Kalėdos 
bus žalios, bet po piot pasnigo 
ir pasidaro szaloziau.

— Taigi, senas metelis pa
sibaigs atejnanti Panedeli. Ka

Naujas Motas, 
tai tik pats Augszcziauses Sut- 
vertojas žino. Bet turėkime 
vilti, jog Dievulis duos mums 
sveikata ir prailgins gyvasti.

— Graborius Vincas Tras- 
kauckas insitaise orini telefo
ną arba nulio, su kurio pagial-

i v i so kos kal- 
muzike net isz

mams atnesz

.]<»g KAIMELIU. Vienas kriauezius, kuris la
bai daug girdavosi, bot mažai

TOJAI APIE KALENDO
RIŲ IR “SAULE.”

ir

ba gali iszgirsti 
has, dainas ir 1 
Kubos, Kanados ir kitu szaliu.

Kalėdų ryta, kada 18 
metu Andrius Januleviczius 
pataikė in stulpą su antomobi- 
lium, negalėjo suvaldyt maszi- 
nos ir toji apsiverto ant kam
po East Mahanoy avė. ir Penk
tos ulyczios. Autoinobiliujo ta
nu* laike radosi Cassie Zinke- 
viezinte, A’eFonika Lauraicziu- 
le.

Kalėdų 
Andrius

irWalter Hontz ir Juozas 
Sadauckas visi isz Shonadorio 
kurio atvažiavo ant naktiniu 
misziu in lonkiszka bažnyczia. 
.lanuloviczius 
in 
kos pavojingai sužeistas, 
merginos gydosi namie'.

Ketverge 4 valanda 
piot likos suriszti mazgu mote
rystes p. Vincas Budreviczius 
su p. 
te

likos nuvežtas
Ashlando ligonbuti, nes li

bel

po

Vincas
J u ze f i n a Ta m a sza u c k i u - 

lenku bažnyczioje per kun. 
Bienka. Jaunavedis vra sunus 
ponstvos Budrevicziu sztornin- 
ko ant W. Pine ulyczios, kur 
atsibuvo svodba, o jaunavede 
yra sesuo p. V. Boczkauskienos 

dirbo Guinano sztore. Jau
navedžiai ta pati 

ant

svodba,

ir

keliavo 
nes.

4 t

vakara isz-
saldžios kelio-

Amileviczins 
sidure su automobiliam Adol
fo ’Pimm kuri

Jonas šti

erai apdaužė.
nubaustas

fr

Amileviczins likos 
už pasiūtiszka važiavima ir li
kos paleistas.

—- Dainiui kas
kas( .') 38 metu, mirė Ashlan
do 
1323

Szauelauc-

Gvvenoligonbuteje. Gyveno ant
E. Centre uli. Paliko pa

ežio, snnu Klevelande ir broli 
Vinca czionais.

Susirinkimas.Metinis
Metinis susirinkimas Stock- 

hoideriu Merchants Banking 
Trust Co. banko atsibus Utar- 
ninke 8 Sausio 1924, nuo 1 iki 
3 vai. popiet, tame banke, del 
iszrinkimo direktorių ir del ki
tokiu dalyku kurie
perstatyti ant to susirinkimo.

I). F. GFINAN, Sek.

gal but

i

Akron, Ohio. — Nežinomas 
žmogus automobiliu 
ratuose važiu jauti Antanu Ka- 
jota, kuris dabar gydosi.

— Prie Bai’ges gatves 
Gruodžio 15 d. du gembleriai’ 
lieloszdami kortomis susipeszo 
pasekmes to — vienas užmusz- 
ta; jis buvo vedos, paliko kele
tą mažu vaiku. Kitas gemble- 
ris liko sužeistas. Likusius po
licija sugavo ir patupdo kalėji
mo. Jio kaltinama žmogžudys
tėje. Vienas isz gembleriu yra 
Lietuvis.

— Katalikiszku draugijų 
sekretorius J. Žemaitis sunkiai 
apsirgo.

— BoLszevikelis J. B. nuo 
namines” gala gavo — be

gu rdamas apsirgo, ir nuvežtas 
ligonbutin mirė. Tai geras pa
mokinimas visiems 

Kožno tokio 
Abaronias rankas iszsketes (jei 
ne kipszas su karszta. szako...)

— Pas V. K. priesz kokh 
atėjo gyventi innamis 

Jurgis, knis isz teorijų yra di
deliu svieto 
bolsževikas. Jurgis begyven
damas prisiszliejo savo gaspa- 
doriaus žmonos, ir nemažai 
szposu pridaro. Kada K. pate- 
mijo dalyko ir pasakė Jurgiui 
kad jis laiko moteri del savos, 
o ne del innamio, tas Jurgiui 
nepatiko — jisai kartu su ta 
motore žmogų sumusze kad jis 
net turėjo lovon atsigulti, o 
Jurgio isz namu visai namano 
iszsi krausi vt.

sužeidė

draugijų

4 4 galaO

liams.

laika

girtuok- 
laukia

lygintojas arba

žmonos,

ras aiszkino, kad

Pittston, Pa. — Jurgis .lara- 
szunas, 65 metu amžiaus, ras
tas 4 vai. ryte pa langu negy
vas. Paszauktas miesto dakta- 

Jaraszuna.s
iszkrito per Įauga ant 
ir užsimusze. Sakoma, kad 
vakarykszcziai Jaraszuna par
vedė namon poliemonas, apie 
12 nakties. Nuvesta in lova ir 
paguldyta. Matomai nakti-Ja- 
raszunas atsidaro langa ir isz
krito. Langas puo žoines apie 
pora pėdu augsz.czio. 
dvi dukteris ir keturis sunus.

užsimusze.

bai daug girdavosi, bot mažai “Alo, Koide. Džiovuk duok 
darbo padarydav sumano syki | leidei szikens. Sakei negalėjai

1,-, ’W r— -- --------------------------mes iszsimiveiti pasauli pamatyti. Kaip tik mus auza rast 
greit galėjo, paliko savo na- dinom isz ten jau 10 dienu at
muš ir keliavo. Keliavo kai- gal. Ten 
nais, pakalnėmis, tai vienu ke- jis vis kikydftvo, kad mes per- 1 • _ ! ♦ 1 l'i .L Js'kl .1 a. _ i 1_______ •  _______ 1    A

Bekeliaudamas pamate buvau labai gled isz ton mnfit 
tolumoje staigu kaina, ir už jo | nes per mažai ruimu turėjome 

Ten ir

bosas labai krenko,

* l! .tojiAsz M. Balioms apturėjau 
nuo tamist'u puiku kalendorių 
ir knyga už ka tariu szirdinga

apturėjau

nenustosiu būti “Saules 
skaitytojam kolei gyvensiu.

J. Okstalis, Detroit, Mich.

f 1
i

liu, tai kitu, bet vik keliavo to- daug nojzo darydavome. Asz 
linu. BckoliauUamas pinnate buvau labai gled isz ten mnfit

aeziu. Veliipį visiems
skaitytojams ir rėdyto

jui Linksmu Kalėdų ir laimin
gu Nauju Motu. Busiu jusu

Sali
les > >

Jsztarin gerbiamiai redystei 
szirdinga aeziu 

ir vėlinu 
sveiki Ka-

“Saules” 
puikius kalendorius 
idant siiįauktumet 
ledu iy NaujitMetu.

Duodu jums žinoti kad a p-„r 
laikiau kąleidpriu už kuri pri- 
ymkite lųano szirdingiause pa- 
dekavone ir linkėjimus ant

UŽ

Nauju Motu. Busiu jusu 
sk a i t y to j um visados.

M. Palionis Pittsburgh, Pa.augszta bokszta, kuris j ir yardas per mažas.
ton vis kiti 

boisai mano Džiovuka sufaity- 
f 1 

Na, ar

labai
buvo didėlėje ir tankioje gino- Į strytas prastas; 
je. “Kas ežia dabar?” jis pa
klausė saves ir skubinosi prieidavo.

Bet priėjės artyn, “Na, ar jau parvežė tavo 
iszsižiojo ir akis praploto, nes Į frondka isz oszpitoles ? 
Iniksztas pasirodo turis kojas, 
kurios greit pOrszoko kaina ir | gerai pasiseko. Mėgo dabar ge- 
a knistojoj priesz 
baisia ilsis milžinas.

“Ko ežia nori, 
paklauso milžinas kriaueziaus I raida su automobiliu 
ir jo balsas griausmu pripildo nosza haksa kendžiu. 
visa girna. | didelis sportas, vis nais atrodo.

Sziuszai apszainyti, vis naktai- 
za nauja. Jis dirba szapoje, ir 
gera pėdo paniesza. Jis vis jai 
svel ta imu duodg.
visus vaikinus. Bot ji jo uolai-

Kokia kroize! Nežino pati 
ko-nori. Gal ji geriau laikina 
ta singeli buezeri? Jis pinna 
buvo pas juos ant burdo. Asz 
beezinu, kad jis riez, bet jis vis 
dortinas atrodo.

Skuzmi kas rapina in duris.
Tu, Džiovuk, bįski pama in

dy k bei be.“
Sugrįžta ponia X.
“Milkmonas, dats all, atno- 

sze bila. Imkite greipsu, patei- 
stykit keiko. Džiovuk run in 
sztora, parneszk nuimi. Sze pL 
nigai, nepamesk cAmcziu. 
sztai enkieziu, 
si.”

Gerai, kad tu dabar atėjai, 
Keide. Asz tM< ka. diszius šuva- 
szinau, pliora.iszsimayavau ir 
kitezena iszklyninau.
iszleidau in szkule. Ji negreit 
pareis nes tyczerka sake laikys 
visus aptor szkul. Tai mes galė
simo pasikalbėt.

“Link, mano pink drese. To
kios dabar labai stailoje. Asz 
buv'au ant szokiu su ja ir pik- 
buvau ant szokiu su ja ir pik- 
ezeriu nusitraukiau. \įįsi sako 
kad fain atrodau su ja. Tik 
biski per trumpa, traijisiu pa- 
iFgyt.

Kas ežia, kad mane iszvien 
badernoja sziandion. Belas rin- 

! gina, reiks eit apažiuret, 
atėjo mano vyrui 
Olkontres.”

Toli nuo Tėvynės, terp sve
timu tautu iszbarstvtiems lie
tuviams, tautybe ir kalbos gry
numa. Kai vieszajame gyveni- 

I mo lietuviu kalba visur nustel
biama, tai ypao/j reikia susi
rūpinti kad noys^szeimynoje, 

| savųjų tarpe,
grynesnes' pos formas. Dabar- 
gi daugois lietuviu darko savo 
gražia ja kalba tai norėdami' 
pasididžiuoti žiną svetimu žo
džiu, tai perdideli apsileidimą 
ar neiszmanyma.

Savosios kalbos

bokszto.

priesz

4 4

4 i
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Sziur. Jai dare rape racija,

kriaueziu I rai fylina. Ji dabar iszvažiavo 
vikeiszin ant parmu. Jos, f ola 
tankiai atvažiuoja ir duoda, jai 

, vis at- 
Jis vra fe

tu muse?”

Noriu uždirbti sau duona, H4 4

a tsake k na udžius.
Tai laikas pas mane dirb- 
atsake baisiai milžinas.

Jeigu taip turi huti, tai ko- 
atsake nužemintai | kilia.

“bot kokia alga
asz gausiu?” “Kokia tu alga 

Atkartojo milžinas su 
pasitycziojimu:
asz tau pasakysiu: kas met, po 
tris szimtus
penkias dienas. Ar gerai?

“Gerai,”
bet pats pagalvojo: 
nebus, turėsiu I 
šiai pasiliuosuoti.

“Eik,
vandens!”

‘Tai kodėl no visa szulini?

i i r

ti,”
4 4

del ne?” 
kriauezius;

Subyt i na

< <

Asz N i k odema s Mat use v i - 
ežius dekavoju 
“Saule“

tamistoms už ir
kuria apturėjau per Kalėdų ir Nauju Metu. Yra tai 

visus motus. Yra tai geriauses vienas 
laikrasztis kuri 
ne vieno numario, 
tosios dienos 
kada jis pareitu. Turiu ir kita 
laikraszti bet ne teip yra my- 
lemas kaip “Saule” kuriame • 
randasi visokiu trumpu ir' 
linksmu pasiskaitymu. Pri- 
siuneziu 
man atejna, pakol gyvas busiu 
nepaliausiu jojo skaityti.

N. Matuseviezius, Carnegie,
Pa.

nepralenkiau 
laukdamas 

su nekantrumu

Saule” kuriamo 
trumpu i.

4 4

visokiu
pasiskaitymu.
prenumerata ir lai

gausiii
4 4 klausyk ir

sesz ia sd esz i m t s
M» 
i

atsake kriauezius;
“kaip Ims, 

kuogreieziau-

atneszk man stiklą 
suszuko milžinas.

I 
atsake kriaezius, bet ėjo milži
no klausyti. “Ka, visa szuli
ni!” pakartojo milžinas ir sau 
galvojo: “Szis žmogus drąsus. 
Turėsiu but atsargus, nes gal 
pasirodyti perdidelis man tar- 

galvoslnnH’

Paliko

West Frankfort, Ill. — Orient 
kasykloj No. 1 patiko nelaime 
lietuvi Joną Jarmoszka. Kris
damas akmuo ji sužeidė ir su
laužė koja. Gydytojai betgi sa
ko, kad sužeistasis pasveiks, 
nors visgi ligoninėj teks jam 
pagulėti ilgoka laika.

J. Jarmoszka 
turi sze i m v na.

'“’rodos ir 
priklauso 

gaus

ilsu. r
Amczi Ir

nusiklynys no-

Meime

Dekavoju jumis už kalendo
rių kuris yra labai 
Aeziu už dovana

puikus.
už dovana, lai jumis 

Dievas padedn ir vėlinu laimes 
visame ant atejnanczio meto.— 
Merry Christmas and a Happy 
New Year.

F. M. Jamant, Rockford, 111.

met us

isz geriausiu ir pui
kiausiu koki kada maezian lie- 
tuviszkoje kalboje.

Jeva Urnikaitc, 
Pittsburgh, Pa.

Tariu daug aeziu už kalen- 
doriuant 1921 meto. Skaitau 
“Saule” jau per 15 metu ir 
kad butau priesz tai skaitės tai 
nebūtau sirgęs 
skaidydamas 
nervai
Skubinu ir asz pasveikint jus 
su gerais velinimais, su pagar
ba.

Saule !1

4 4 

dabar

nervu liga, bet 
Saule” 
kaip plienas.

mano

F. J auk mirkąs, 
Mechanicsville, N. Y.

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

v ra 
Jis

K 1* *7 1 • l)r*e KA. tad paszelpa
IvAFSlllllS dLidorilS isz S.L.A. ir unijos lokalo. Jo 

draugai labai apgailauja 
isztikusios

Inveda elektrikinus dratus ir žiburus 
in namus. Teipgi atlieka visokius 
elektrikinus darbus pagal naujausia 
būda ir gvarantina savo darbu. 
Pataiso visokius elektrikinus daigtus 
kaipo tai skablynes, prosas, sviperius 
fikszczerius ir t.t.
kokiu elektrikinu daigtu ar prietaisu 
tai kreipkitės pas mane, 
jumis suezedinti pinigo.

605 W. Spruce Street. 
Mahanoy City, Pa.

gvarantina

Norinti pirkti

asz galiu

Nauju Metu Paroda
PHIL ADELPHI JOJE 

1 DIENA JANUARIAUS
Speciali* Trein** Panedeli Naktų

Isz 
Shamokin ...................
Mt. Carmel ...............
Ashland .....................
Girardville.................
Shenandoah ...............
Mahanoy City ...........
Tamaqua .........f.........
Pribus in Philadelphia

valanda 
. .. 1:30 
... 1:30 
. .. 2:21 
... . 2:28

. . . 2:00 
. .. 2:49 

. .. 3:16
. 6:00

GRĮŽTANT— Spccialiszkas trei- 
nas apleis Philadelphia 6:00 vai. 
vakare tu put diena.
Tikietai geri tik ant specialiszko 
treino važiuojant ir grįžtant.

Dubeltavas tikietas $3.50

Isz Mahanoy City ir--* 
Tamaqua $3.25

N

del 
nelaimes, nes su

žeistasis yra rimtas žmogus ir’ 
visu m vi imas.

TEMYKITE’
Isz priežasties štoko van

dens, nevalo naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauręs turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

' I

Matykite szitus 
priesz pirkimą
•Keeley Peczius
Estate Heatrolas 
Maytag Skalbynes 
Coffield Skalbynes 
Linoleumu s arba 

klijonkes.
Ant lengvu
mokeseziu

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

Atneszus kriaueziui vandeni 
milžinas siuntė ji in girna par- 

“Tai kodėl ne 
visa gin’ia; visus medžius, di
delius ir mažus?’ atsako kriau
ezius ir nuėjo sau in girria.

“Ka, visa gin’ia ir visa szu- 
liuį,“
žinąs; ir pradėjo dar labiau bi
joki, manydamas,
ežius, perdidelis jam žmogus 
įr netinkamas Imti tanui. Vis 
viena, kriaueziui sugrįžus su 
malkomis, milžinas liepe jam 
nuszauti tris jauezius vakarie
nei. “Tai kodėl ne visa tūks
tanti vienu szuviu, o kitus pas- 

atszove kriauezius. “Ka 
suszuko bailys milžinas,

neszti malku.

nnipnejo iszsigandes mil

kad kriau- fik

gal 
gromata isz

k ui?” 
ka!“ 
labai iszsigandes. “Tai gal už
teks tau sziandion darbo, gali 
eit sau miegot!“ 

Bot milžinas,’
kriaueziaus pabūgęs, kad ne- 

tlejo visa nakti miegoti, gal-

taip buvo

galėjo visa naktį miegoti, gal
vodamas, kaip jis atsikratys 
tokio tarno’, kuris 
paežiam dar gyvasti
Ant rytojaus milžinas ir kriau
ezius ėjo sykiu prie pelkes, kur 
augo labai daug gluosniu. Pri
ėjus, milžinas sako kriaueziui: 
“Sėskis ant gluosnio

gali ja pa-

I

iszlaikytume

gali ir jam 
atimti.

szakos

Prilaikydn-

noriu žinoti ar tu
lenkti.”

Kriauezius, kuris mėgdavo 
girtis, tuojaus užsilipo ir atsi
sėdo ant szakos.
mas kvapu; jis tuojaus palenkė 
visa medi.
mas atsikvėpti, paleido kvapa 
szaka kad szovo augsztyn, di
deliam milžino džiaugsmui ir 
kriaueziu iszmeto taip augsz- 
tai, kad not nesimato jo.
jis jau nukrito kur, ar dar per 
orą tebokrinta, tai negaliu pa
sakyti.

Neužilgo, tureda-

Ar

Vi,.’

ROYALTMAIL ~ 

!N IR ISZ LIETUVOS.
• “ORDUNA” “ORBITA”
‘ “OHIO” “ORCA”

; Tio laivai yra nauji ir moder* 
niszki visame. Geriausi del juru j 
keliones, žinomi del gero putar- ; 
navinio ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- ‘ 
minios, moteres ir vaikai gauna 

specials patarnavimą. . j

....įjį
New Yerk.

arba pas vietiniui agentui

•fXI

ROYAL MAIL STEAM
- - PACKET COMPANY, - 

26 Broadway*'
. i »* . . I

—— .»

"i*

Turiu jums praneszti ir pa- 
dekavoti už teip puikia dova
na, dideli ir naudinga Kalen
dorių. Isztikruju, sakau, jog 
“Saules skaitytojai yra užga- 
nadvti tokia dovana. Skaitau 
“Saule” jau asztuonis
ir patariu kožnam užsiraszvti. 
Yra tai vienatinis laikrasztis 
pilnas 
jokiu šmeižimu ir polemikos. 
Skaitysi Varnei ir busi ramus ir 
linksmas. Da karta aeziu jums 
už dovana, su pagarba

B. Tamoszaitis
• New Britain, Conn.

vienatinis 
ramybes. Jame li e ra si

t ainis-D e kavoj u szi rd i nga i 
toms už (e i p puiku kalendorių 
kad man prisiuntet. Vėlinu ir 
jums linksmu Kalėdų ir Nauju 
met u,''kad Dievas jums padė
tu su jusu darbu ir užlaikytu 
prie gyvasties drauge su jusu 
vaikelois, su pagarba

Mare Casper, Cicero, III.

dienas “Sau-
leidejams, vėlinu ^ero pa-

Duodu labas 
les” 
sivedimo su atejnanczioms Ka
lėdoms. Dekavoju szirdingai 
už teip puiku ir naudinga ka- 
leidoriu.

J. Zinkas, Pittston, Pa.

Sveikinu visus Boczkauskus 
ir vėlinu nuo Dievo sveikatos 
ir laimes ir laimingai sulaukti 
szvenezin. Aplaikiau kalendo
rių už k a szi rd i nga i dekavoju.

V. Palaikis, Brooklyn, N. Y.

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,“ 
nės 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.

Dideli Sapnoriu,

Valgiu Gaminimas
5-t----- IR ------

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

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, PA.

F
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T1KRIAUSES KABALAS

darkymas 
labai neskaniai* skamba susi
pratus i o lietuvio ausyse. Ir pa
lieka menka inspndi apie žmo
gų, toki kalbos miszini varto
janti. Musu kalba yra tiek gra
ži ir turtinga, kad ji nereika
lauja. nuolat skolintis svetimu 
žodžiu ir iszsireiszkimu.

Jeigu ir toliau nesimbkinsi- 
mo gerbti? savosios kalbos, tai 
ji pavirs in niekam nesupranta 
ma, negražu žargonu.

Motinos, ypatingai, turėtu 
rūpintis giynos kabos vartoji
mui, kad nedavus bogo pavyz
džio savo mažiems vaiku- 
cziams. Nuo ju daugiausia pri
klauso musu tautinis likimas 
szioje tolimoje, szaly.

Teip raszo “Dėdienė“ Drau
ge, kuri tikrai iszreiszke musu 
lietuviszka kalba suainorika- 
niza.votu lietuviu ozion Ameri- 
ke, o panaszoi kalba ir Lietu
voje kurie pribuvo isz Ameri- 
ko.

I

❖ ❖ ❖

SKAITYKITE SAULE
ii. ll

Sveikinu tamistas su szioms 
Kalėdoms ir Nauju Motu. Vė
linu visiems geros sveikatos ir 
pasivedimo. Szirdingai aeziu 
už kalendoriui. Lai Dievas 
jums padeda jusu darbuosia ir 
sulaukt tūkstanti motu iszda- 
vinet “Saule 
ta apszvieczia savo žinutėms.

K. Zokas,

kalendoriui.

kuri visa svie-

Philadelphia.

Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pasai 
Chaldelszku, Persiszku, Gralkiszku 
Arablszku ir Clsonlszku burliniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogau* ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
S ui va. Del vyru ir moterų.

VISO* TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ......................

Prlsiuskite murai* 25c. Gausit* 
visas tris knygutes per pacztn. 
Pinigus galite siusti atempomls.

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

25c.

M'

Sziuomi turiu už garbia pra- 
ncszti kad aplaikiau kalendo
rius, už ka turiu szirdinga 
aeziu ir vėlinu

szirdinga 
visai redystei

r

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka

Mahanoy City, Pa. 
-$--------

> Ta Brinką nori jumis patarnauti.
> Molriį.3-ozia procentą ant padėtu pinigu. .
> Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra-
1 dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Į Merchants Banking Trust Co. Banko.
[ Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams
> č locniis namus.
> Szitą Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.
» Nori kad jus butumet to Banko depozitorius.

y
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pirkti savo
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