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Isz Amerikos
Eksploiije gaso suardė narna 

užmuszdama 15 žmonių.
Pawtucket t, R. 1. 

eksplozije sukratė vi 
kine ant <

Baisi 
aplin- 

dvideszimts myliu, 
suardo dubeltava narna ant 
Cumberland 
ville, o griuvesiuosia 
penkiolika žmonių. Visa 
m v na *

S< I

nama 
kalnelio, Man 

surasta 
szei- 

Adelardo Hamel suside
danti isz tėvo, motinos ir sze- 

Priežast is 
iszbegimas 

guzo skiepe 
25 s’/.mo-

sziu smili pražuvo, 
eksplozijos buvo 
apszvietinanezio 
kur teipgi radosi apie 
tai dinamito.
Sapnas nuvede ji in kalėjimą.

New York. — Karolius Lesz- 
keviezius, turėjo labai tikra 
sapna, jog pa bud i a
buvo pert i krintąs, jog isztik- 
ruju buvo vedins sa\ o 
ka Paulina I 
kuri gyveno už sienos, 
josios trijų metu dukrele buv 
jojo kūdikiu. Karoliui
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Trys lietuviai žuvo Johnston 
City kasykloje.

Johnston City, III., Sausio 2S 
— Ekspliozijoj East End ka
sykloj kuri priklausi* Creerar- 
Clinch Coal (’o.*> isz ('liicago, 

k(*t vjrtadieni, 
32 f

savo gyvasti ir.trys lietuviai. 
Jais yra:

.Jurgis Žilinskas (raszydavo- 
si Geo. Philips); 62 m. amžiaus 
gyvenęs 110$ pent St..

Juozas Abidcaitis,
700 W. 4-th. Sjj'.,

pereita 
žuvo viso

kurioj
žmones, prarado

y,s G:>>

56 in.,

Kazys Xorbntas, 42 m.
Nežiūrint didelio skaieziaus 

žuvusiu anglHhkasiu, eksplio- 
mažu

angi m kasi u, 
zija. kasyklai pridaro 
nuostoliu.
Pirko carienes lenciūgą perlu 

už $400,000.
\\ ashingt on, D. (I *acziu-

Isz Lietuvos.
• — ........ BHĮ •

Triukszminįri atlaidai.
Kiipreliszkiiidse (B.-Pasva- 

lio.ipskr., Vabalninko va.ss. po) 
Szv. Mikolo ‘ ‘ I

so-/

NORI BŪTI MAJORU 
BOSTONO MIESTO.

isz ryto, le senatoriaus Petro Gerry pir
ko ana diena szniura perlu už 
kuriuos užmokėjo 460 tukstan-k a imi n 

Baženkeviczienia, |ežius doleriu. Perins atvožė in 
ir kad Amerika kunigaiksztis . • r.O I 
snjma- 

vosi, buk mergaite* labai sirgo, lojo prie

• Pelik
sas Youssupas isz Rusijos.

'Tasai szniuras perlu prigu
li u žnd v tos rusiszkos

'Todėl Karolius pabudo apie |carienes. Priek tam Youssupas 
apsi- jatsiveže kitokiu žemeziugu pa

in artimiausi* jejnancziu isz cariszkos szeimy- 
bažnyczia parsineszt szventyto ; m>s kuriu 
vaiuleiis. Nubėgu pas kaiininka '.keliu milijonu doleriu.
kurios durys ne buvo uzraky- (skunde tankei savo vyra idant 
tos. nėjo in kūdikio kambarį i 
pakepindamas jaja szventylu 
vandeniu. Bnženkevicziene ta
me pabudo, pradėjo, rėkt i gvol- 
tu paliepdama Karoliui neszlis 
laukan. Kapljiis Jsy.ajszkjnv 
Rude savo sapna, bet sudže ma- j

treezia \ a landa naktije 
rengė ir nuėjo

los. nėjo in kūdikio

no, buk jisai nesveiko proto.

I

verte apskaito ant

uždirbti 5 dolerius.
Philadelphia. — Kazimieras 

Jamikas, 45 metu, stojo in so
da gal jau deszimtu kartu, ku
ri skundo jojo paeziule buk 

Kada
jojo 

kin-szino jaja mržtirryri.
’ Kaziuku uždarydavo už sztan- 

su verksmu 
pas magistratu idant

igu, jojo paeziule
Motere bus pakarta; nužudė ;atejda\

ji paleisiu. Žinoma, kaipo bu
dintoja, 
dolerius už kasztus.

| 'Toji istorijejiasianl'rino apie 
[deszimls kartu, ir kožna kar
ta aplaikydavo 
Bet paskutiniu
kas likos uždarvtas ant 30 die- 
nu in vorkhauze, ir teip už tai 
perpyko jog viską iszdave. Mo- 
lerei paliepė neszlis namo, nes 
ir jaja uždarys, jeigu da karta 

'atėjiu su skundu. 'Teip tai nu- 
■ truko penkines Onutei o 
ziukas turės savo atsėdėti.

i Nužudė savo paezia ir szvoge- 
: ri, galvas paslėpė cimente.

Warren Lin- 
advokatas, Ii-

savo uoszvia.
A t lanta, (»a. 

k ra t i uodam i
Hughes, už nužiidinima 
uoszve-

- Džiurof 
teismą

Mrs. ( 11ughes.

< per-
Idos 
savo j . 

iszra- 1
do jaja kalta žudinstoje. O kad 
Georgijoi yra tiesos. jog kalti
ninkas ar kaltininke buna 
karti ant kartuvių, lodei Ida 
lures už.kiht ant virvutes. Jo
sios vyras, o sunūs nužudytos 
teipgi turės stot slide ant pri- 
gialbejimo savo pacziulei už- 
muszt i nekeneziama

pa-

I 
i :

I

I 

iioszvia, j 
kuri žveriszkai pasiolginejo su'

savo

šavo siinienia.

Uždraudė laikyti susirinkimą ; 
raudonųjų.

\\ i Ikes- Barre, Pa.

( t

aplankydavo peak is

penkinia.po 
kaito Kaži il

Ka

Marc V. King dažiuretoja 
ligoniu Boston, Mass, ateinan- 
cziuosia riukimuosia pasiduos 
kandidatu ant Majoro tojo 
miesto. Jiji sako, kad jeigu bus 

tai uždarvs szokiu B
sales 11:30 valandai nakezia ir 
paženklintu cenzūra prie kožno 
kintamųjų

aprinkta

r> t

ant

paveikslu leatru. 
Mare iszrodo aid vyro ir gal 
Imtu geru Majoru.

vvro ir

Szeszi aresztavoti už su
deginimą brokerio.

Szeszi
likos

Wilke> Bariv. Pa.
Mainsvilles 

st eit i n ius už 
ir dina-

v v ra i 
areszta vol i 
sudeginimą
mitavima magazino prigulinti

Beaver Valiev Coal (’o.,

p<r 
brekerio

atlaidų ”f 
jauni vyrukai kainu* 
mis, mietais insirtszlas in pan- 
ezius geložkaliais k(*lota sužei
dė. I k i to laiko ežia' 
dalvžu nėra buvo.

%

nekurie 
akmeni-

paiiasziu

K k in inku Sa- 
7,000

Prapuolė 7000 litu isz bankos.
Mariampole.

jungos bankui prapuoh* 
litu \’ietos l’kininku Sąjungos
banko direktoriui p. Giraieziui 
(mėsininkui .’) Kaune pas s ie
na asaba apmigus prapuolė 
000 litu.

I

Dydelis vilkas.
Stalupėnai. Vienoje girrioje 

prie szio miesto tapo nuszali
tas vilkas beveik sieksnio ilgas
ir 32 coliu aitgsziumo.

d. apie 17 vai.,
j

F. W. llOCZMOWHKI. K 41 tor

Xt.

•x
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Naujas Amerikos Submarinas ir jojo C (

o

kūma”.
submarine arba po

vandeninio laivo S-47 kuris dar nosenei likos padirbtas ir 
inleistas in vandeni szale miesto Quincy, Mass, kur laivas 
liuvo apkriksztytas. Kriksztu kurna, buvo Mrs
more. 'Tasai naujas padirbtas povandeninis laivas 
aut virsznnes siivirsz 14 milin ant adynos. o 
miliu ant advnos.

Šztni yra naujausio sztamo Amerikos

Morris Gil- 
plaukia 

po vandeniu 12

Į 
parneszda-;

Nepasiseko užklupimas.
Garliava. Sz. m. Gruodžio 18 

važiuojant J. 
Keventui isz Kauno Garliavon
ties Julianovo dvaru užpuolė 
ji, inszoke in jo vežimą, du ne
pažįstami asmens, kuriu vie
nas atstatė Ro vent ui in galva 
brauninga. Bet Reventas tvėre 
jam už rankos ir atsuko brau
ninga nuo galvos. Spėjo tai pa
daryt, pleszikas pradėjo szau- 
dyti virszun galvos in iszszati
des visus szuvinius, 
isz vežimo.

Antrasai gi,
me szove in Reventa

iszszoko

—- Ženkivviausi 
apasztnlai, rel'or-

prie
t 'olnmbios paviete.

Prohibicijos apasztalas cjs 
in kalėjimą.

\ew \’<>rk.
prohibicijos
motorini, priczfrci visokiu baž- 
nveziu ir kii i veidmainei kurie 
kovojo priozais

sali ke in czionais gial- 
isz savo didžiausiu

si ik la g»*r<> 
m czimiaisa lain- 

boti viena 
apasztaln Wiliiama Ii. Ander
soną, siipredeiit a proh i bici jos 
ant \'ew York valsczio, kuris 
likos pripažintas už padirbima 
neteisingu roknndu knygosia o 
pinigus 
draugu.

'Pasai apasztalas 
jos bus nubaustas 
met mkalejimo.
Negalėjo žiūrėti ant girtu tėvu, 

— atėmė sau jauna gyvasti.
Passaic, X. J. — ‘‘ M ielas

pa -ddalino savo

—," .................-------------------------------------------------------------................... ...

Brooklyn, N. Y. — Sausio 24 
d. vakare pasimirė J. Verbyla, 
“ Varpo” keptuves savininkas, 
laikės bizni 54 Maujer St. Ve
lionis Verbyla susirgo staigu 
plaueziu uždegimu ir visai ne

turėjo am
inei u. PalikfTnuliudi-

ilgai sirgo. Jisai • * t> • kziaus,
jne savo moterį, kuri dar nola^ 
bai senei sugryžus isz Lietuvos. 
Laidotuves atsibuvo Panede- 
lio rvla kun. Remeikos hažnv- 
ezioje su pamaldomis. Laido
tuves buvo dideles, trys kuni
gai laike miszes. Buvo palaido
tas ant Kalvarijos kapiniu.

Vėl. Verbyla buvo geras tau
tietis, visokiu taiitiszkn reika
lu szolpejas ir aukotojas. Drau 
giszkai Su visais sugyveno. Del 
to jo staigi mirtis bus brooklt- 
niecziu labai apgailaujama.

Alee Pctraicziute,
motu, 190 Engert Avė. padavė 
teisman Juozą. Dauczi, reika
laudama $10,000 atlyginimo už 
sužeista szirdcle. Mat Juozas 
ja buvęs susižeidaves jau treji 
metai atgal, dėlto pasirinko 
jau ir namelius, 31 Bittman St. 
Maspethe, kur busianti jauna
vede jau buvusi susikrauseziu- 

ir laukusi

IK

būdamas veži- 
keleta 

kartu, isz kuriu vienu paszove 
Revontui dešzini peti. Galop, 
arkliams vėjo greitumu neszan 
tis, pleszikas iszgrinvo isz ve
žimo.

Isz paskiaus
žinota, kad kiti pravažiuojan
tieji vežimai toj pat vietoj bu
vo apszaudyti isz abieju kelto 
pusiu.

važiavusiu su-

< < Juoda ponia
Yra

> f

Vilnius. Yra patirta, kad 
sunkesniais laikais, kada žino

vą rga, badu ar

nuo badmiria\imo, | 
mi valstybines, bet Kaukiu tu-’ 
zams tas nepatiko ir omo ma-| 
žuosius drausti.

- Grižes isz AmerikosAla- 
tas Doveitlaukio k. girtuoklia
vo ir uždegi* klojima; begelbė
damas be sąvokos turtą ir pats

(Lapkriczio pradžio
je). Budikiu vandens malimo, 
— malūnininko duktė kėlėsi 
per Venta plaustu ir arklys pa
sibaidęs stūmėsi atgal: kartis 
buvo neužkiszta. tai' inkrltO su 
visu arkliu ir prigėrė, vaiki
nas Bekelis paliko bestovįs ant 
plausto, pasienio 
jis savo ark Ii pakinki

sudegė

, ąįb.,,, ... I II ■ —,ĮI Į..!.,.      
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ISZ LIETUyiSZKU 
KAIMELIU.

Firestone, Colo. - 
pas imiq sziuom laiku ejna ne- 
blogidliliia, bet. kitokiu czion 

kaip tik

Darbai

vaikina, kad 
*s važiniu 

girto pavargusio tėvo parvežti 
kuris ant kelio pirtikes besedis.

Jauna apgavike ir vagilka.
Šeduva, Lapkriczio 24 d. pas 

pil. P. (Sziauliu gatvėje) apsi
nakvojo nepažistama mergi
na, kuri sakėsi esanti kunigo 
giminieti*, atvažiavusi eiti isz 

iszpaži uties, 
indi iso, ji

kitokiu 
nesiranda, dirbtuvių 
anglekasyklos kurios dirba pil
na laika, bet užmokestis ma
žesnis ne kaip kur kitur: mai- 
neris gauna už ipaszini darbu 
77 e. už (Ona o už salt'd angli 
$1.02 už tona, o už tai, kad ne 
yra susivieniję. Keli angleka- 
sei ir priguli prie t’. M. W. of 
A., bet tas nieko 
nes kokia mokesti 
jos paskyrė, turi ant to sutikt. 
Darbininkai 
prieszais savo 
nes nėra vienybes, 
vienvbes 
galybes.

noreiszkja, 
kompani

iszsiemo laisni

vesti, su 
or •-.« I

atideliojos
ernes il

si savo rakandus 
vestuvių.

Bet oras pradėjo 
tuomi ir Juozas. Lapkriczio 

ir iszejc užsa
kai, bet Juozas vis 
vestuves, pagalinus 
pareiszkes, kad jisai vesti vi 
sai nenoris.

Brooklyno Supreme Teismas 
priėmė skunda, o teisėjas. Fa 
ber paskyrė Alisai už globoja, 
josios motina, Agnieszka Pet
ra it iene.

RYTIECZIAI DUONA 
VALGO.negali pasispirt 

isznaudotojus, 
o kur nėra 

niekad ne bus 
Todėl butu geistina 

idant czionaitinei darbininkei 
pabusth isz miego 
Apriiiaus menesi, 
zuoti in drūta darbininkiszka 
drauguvO ir kovot prieszais isz 
naudotojus musu kruvino pra
kaito; reikalaukime goresniu 
iszlygu ir užmokesties.

— Antapalta.
Saint Clair, Pa. -- Czion ran

dasi dvi partijos 
pi, bet noknrios 
t o re! i u tai “s 
sigeria, susivelia iszrodo kaip 
nesatverimai. Xesenei atidarė 
kokis 
i.... -L................... ,

kuri atėjo tūla 
prigialbeti, bet 
dos tai, užtiko 
lia skiepu kijo ir 
gerai szonus atmuszo ir net in 
penkta diena parsibaladojo na
mo. Vyrai labai rugojo ant sa- 

prisiegeliu, jog landžiojo 
nedažiuri

I)

ten 
m

atejnanti 
susiorgani-

Suvienytu Valstijų l’kio De 
parlamentas deda 
platinti vartojimu 

Rytuose. •<

pastangas 
Amerikos 
Praeitais

gyvenimo
kaip jau

skėtelis, rodyti pinigine,
pinigu

ir Kinijoje
S.

Kinijoje jnu

nes kenezia
sziaip kurias nelaimes, žmono
se pasklysta
kartais' labai fantastiniu. 
Sziaip laikais sunkiai žmones 
gyvena ir todėl omo plėstis vi
sokios nesąmones. Taip pasku
tiniu laiku visas miestas kal- 

” kuri

kviecziu
metais Amerikos Kviecziu pre
kyba Žymiai padidėjo. Ir B. W. 
Whitlock, atstovas l’kio Eko
nomijos Biuro, voda pamoki 
n i mus Japonijoje
apie Amerikos rugiu

Japonijoje ir
gana svarbus rinkai Amerikos 
kviecziams. Ypacz delei tu ru
sziu kurios auga szale PaciJ’i 
ko, ir vadinasi baltos ir minksz 
tos raudonos ruszvs.

Birželio

probibiei-
ant penkių visokiu gandu,

labai

viso
Vakare, 
ome 
kurioj mates nemažai
(tarp ju ir doleriu). Viesznia
pil. P. pasirodo intartina, ir jis

Milicijos
atvyko su 

padėjėju. Pasirodė: — 
kt. dokumentu neturi,

pranesze milicijai, 
virszininkas tuojAurora, III. - 

joohi, ženklyvas 
' kos uždarytas kalėjimo už nn- 

i y pat u : savo 
paezios ir josios broli Byrona 
Shoup, kuriu galvas paslėpė 
eimonte, o kada (-imentas pasi

ju užmiesti 
\isas 

0

- Garbiu- j 
t(>ja> Lenino nutaie laikyti su- Į /^dinima dvieju
si rink ima 
Washington 
iszgirt jojo garbe, kin
ko apie du szimtai bolszevikn. 
Amerikoniszki Legionistai da-

svetainėje 
ulyczios tiksle 

snsirin-

ant

paliepi*
laukan,
idant iszojdamas atiduotu
ho amorikoniszkai
Vienas nenorėjo

t

raudoniems 
priversdami

li! vežios

prisipažino prie

mano teveli ir mot invle:'Nega
liu ilgiaus nnkenteli
tos. Meldžiau jus idant paliau- 
tnmet giri nokliant ir rėkauti 

ir Nedclia.
seilei i namie ir 

nždirbot dau- 
dabar ant ma-

samia-

į žinojo apie taji susirinkimą 
atėjo su karabinais ir vėliava, 

neszt is 
kožna 

gar-
veliavai.

lo padaryti, 
tai likos jam prie pilvo
tas bagnietas. Kalbėtojas Le- 
nickis isz Najorko užprotesta- 
vojo priesz toki pasielgimą, 
bet likos jam paliepta tuojans 
apleist miestą.

Sako kad vadinasi velnes 
bet juom nėra.

Kenosha^ Wis.‘ —
velniu,” teip sako žmogus ku
ri aresztavoju palicijantas Cal
lahan už valkatysfa. Dabar pa
licije džiovina sau smegenis 

po velniu gali Imti tu

at k isz-

k i

>

Esmių

kuom “
sai žmogus.” Kada jo užklausė 
kaip jisai vadinasi, tai atsako 
“Velnias,”
paraszyti savo pravarde tai 
jisai paraszo: “ Joseph Burke

9 9

DakfiV/ąi dabar tyrinus kuom
9

o kada jam paliepė

— nfržude Tanui Gibbonsa.
‘ B . , i . ' i___ i f ' i . . .

lasai “velnias” isztikruju yra 
ir ar turi sveika protą.

liko kietas iszveže 
kur iszgabena 
szaszla vas.

I jneolnas
žudinstos kuria papilde apie 
motas laiko, nes tvirtino, jog 
lai padare savo apgynimi*, nes 
pati nuszove savo broli po tam 
norėjo nuszaut ji, nes jisai no
rėdamas isztraukt revolveri 
isz rankos, revolveris iszszove 
pataikindamas in moteria. No
rėdamas taisos žudinstas už
slėpt nuo svieto, sukapojo ku

lt žk ase,

namie per Subata
Paiiepet man 
d irbt i, nes jus 

ian kaip asz, o
nes rugojeto kad asz nedirbu
kada jus prageret visa savo už
darbi. Darbo negaliu gaut. Ti- 

be manes Ims jums 
gyventi, nes nuola

tos rugojete, jog asz jums es- 
” 'ro

k i u, jog 
linksmiau

inanes 
’•y vent i,

mis ir užkasė, o idant niekas 
juju nepažint^, jeigu kada su
rastu, nukapojo galvas, sumai- 
sze su cimentu ir iszveže in už
miesti. Palicije turėjo sudaužyt 
cimenta su ktijeis 
vas isz jojo iszimti.
Fabrikai Gary bus padidinti.

*"

Gary, Ind. — Locnininkai 
plieniniu fabriku nesitiki blo
gu laiku kurie buvo praėjiu 
meta. United States plieno fa
brikai, apreiszkc, buk ketina 
savo fabrikus padidint ant 15 
milijonu doleriu, isz tos sumos 
paeziath Gary iSzduos 9 milijo
nus o Homestead, Pa., 6 milijo
nus ant pagerinimu.

miu dideliu sunkenvbia. e
kia tai gromatelia paliko savo 
tęvams 23 metu Elzbieta, duktė 
J. E. Eerenco isz t 'liftono, kuri 
atėmė sau gyvastį* iszgiardama 
truciznos negalėdama 
žiūrėti ant g 
tėvo ir mot inos.

bėjo apie ‘‘juoda ponia 
esanti kažkur Rasų kapiniu ar 
Sofjaniku rajone, naktimis pa
sitinkanti ant tiltu žmones, 
juos nuszauti ir tokiu budu jie 
gauna liga, kurioj ir mirties 
susilaukia. Net buvo tvirti na
rna, kad tam tikrose ligoninė
se gulinezios

aukos. Apie tai buvo net 
I a i k r a szcz i n ose ra szo ma.

Vėliau buvo praneszta, kad 
vyriausybe padariusi tardymą, 
ir visos tos aukos esanezios gry 
nas prasimanymas. O žydu lai- 

už ne
žinių platinima pa-

žmones

4 k ..juodosios po-
n i os >»

k rasztis 
teisingu 
trauktas net atsakomvben.

4 i Der Freund

idant gal-

ilginus
prlneklystos savo

4692 suszalo laike Lenino 
laidotuvių.

Moskva. — Suimtoje 
laidotuvių,

laike z .ura i

nosis, kojos ir

Lenino laidotuvių, daktarai 
apžiurėjo 4692 ypatus kuriems 
suszalo ausis, 
rankos, ir tuosius kurie apslo- 
1)0 stovėdami ant lauko per vi
sa <iiqp/i. Kitu^jnusigabenęjsu 
savim prietoliai ir pažystami 
tbdol skaitlis vfa daug didos-
nis.

bet nenorom

Paso ir 
žeidas 

ir pinigu apie 2,000 lt. Sako — 
isz Amerikos jai pinigus duo
das geras dede (nors nepasako 
kas tas jos geras dede, ir savo 
pavardes). Milicijai paklausus 
pasakė buk dolerius 1914 ar 15 
mt. gavusi isz Amerikos, o jos 
pavarde — Girgždyte, kilus 
isz Baisogalos. 23 vai. ja aresz- 
tavo ir iszsivede. Ryt, apie 15 
vai., toji mergina grižo isz mi
licijos pas ta pati pil. pasiimti 
valgius, kurs 
szeinant.

Skubiai
gatve, bet pakluonemi 
isz miesto. 15 v.

buvo likęs jai

susirengus neejo 
s iszejo 

atėjo milici- 
jantas, kurs buk gavės isz Bai
sogalos žinia, kad tokia tai 
mergina yra intartina, apsivo
gusi.

žinia,

% ATSAKYMAI.

sausi ir szla- 
isz musu mo- 

zlapiausios. Pa

tai senbernis sklepuka 
kuriame varo munszaine, pas 

mote rele jam 
\ yras suvno- 

savo prisiege- 
su sziupelia

vyru ir 
visiems

V(» 
po velniu, 
vaiku. Sarmata dar 
Lietuviams.

— Girdėt buk ponulis kuris 
stovėjo ant tiltelio ir ragino 

stiklelio, kerszi-
Bet pagal mano

svetelius ant 
na skundu.
uuomonia tai goriau butu kad 
malszoi sėdėtu, nes asz da dau
giau turiu ant jojo materijolo.

A. \V. Baltimore, M’d. — An
glijo yra vieszpatyste o vardas 

yra praminta 
Didelinm Szunin”

szuni.

Sulaike varyma namines. 
Amerikietis sudege.

Kinkini, Papilės valscz. Ro
dos, niekitom nėra atsižymėjo 
KinkiecziaLir nebūta verta in 
laikraszti tepti,
turiu braižyti. Czion nuo pat. 
akupacijos ' meto buvo gerai 
verdama ir gardžiai srebiama 
“samakurka”, 
didis, nei inažas negali gyvas 
būti. Bet kM milicijas viena 
ir antra kartą suome dogtinda- 
ye— pabrikanto Dauniene, tai poną.1 l’bdol " taiikoi1 Aihglij6

be kurios nei

(iront Britain 
4 i
re isz k e dideli 
avietiniu kare,

būti. Bot khd milicijas

nes britą n
, Priesz

Anglijo turėjo 
dydžiauso f lota ant svieto ku
ria, praminė

Mount Carmel, Pa. — Eran- 
.ciszka Jeleskietie turėjo cesa- 
riszka opbracije (iszpjovimas 
kudykio isz szono) Shamokino

galingu brironu 
(Hzunin)- kuris’ saugoje savo 

iVnJ .'Aim

‘g 9

ligonini tojo kuri buvo pasek
minga,

pastaroji pabrika uždaro. No- 
kurio’ grintolninkai nujausda
mi bloga padėti omo gelbėti

♦*4A

prattiiWii kaipo ‘Great Britan 
ant pavoizdos kaip 
perkreipo Jack.

r

isz John

Minersville, Pa. — Szv. Juo
zapo bažnyczioje likos surisz- 
ti mazgu moterystes Miss Mil- 

'"A’, .i su Benjaminu 
Dendrovskiu isz Philadelphi- 
jos. 
matyt, jog tai butu Lietuvei.

drcd° Abrom Benjaminu

— Tsz pravardžių duodasi

Metais 
1922.

Amerikos kviecziu iszsiunti
mas Japonijon susidėjo isz 11,- 
002,000 buszeliu. Su pagamin
tas miltais, isz viso buvo 13,- 
^33,000 buszeliu.
giant Birželio 20, 1923, Ameri
ka iszsiymte Japonijon kvie- 

5,353,000
6,454,(MX)

ba igiant *)•>
** *-*♦

Metais bai

ežiu 5,353,000 buszeliu, su 
miltais 6,454,(MX) buszeliu. 
Kviecziu iszsiuntimas in Kini
ja, Hong Kong ir Kwantung, 
per ta pati laika buvo 13,210,- 
000 buszeliu. Prekybos instei- 
gos praetita Kugpiuczio mene
si apskaitliavo kad tolimi ry
tai iszpirks 40 nuoszimti visu 
kviecziu, kurie bus iszsiusti isz 
vakariniu valstijų per sezoną.

Visi ženklai rodo, jog kvie
cziu pdekyba su toliomis ly
tais gali padidėti, ir keletą isz 
žymiasiu kviecziu kompanijų,, 
kurios parduoda-grudus Japo
nijoj ir Kinijoj, praszo Suvie-
nytu Valstijų Ukės Departa
mento pasiusti atstovus in to-
limus rytus, su tikslu ton paro
dyti kaip Amerikos kviecziai 
turėtu būti vartojami ir sulig 
rusziu paskirstyta. Keletą mo
derniniu miltu malimu jau Ki- 
nieezi.ų.pastatyti įpieste Slog
inu, ir Ii Keta, .*
statoma del vartojimo Ameri
kos kviecziu ir del duonos pa
darymo.

jog bus daugiau^
• * A 1 ’ •
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KAS GIRDĖTI
I 1 *■ i | ft / 111 Į r f

Nedalioje atsibuvo 
Lenino.

laidotu* 
Szimtai 

žmonių pribuvo 
isz visu szaliu Rusijos pamaty- 

bolszevikiszka cara.

ves mirusio 
tuksianeziai

t i * ‘ bolszevik iszka cara.” Ar- 
motos dundėjo, varpai skambė
jo o kapelijos grajino, kada Le- 

pagulde in murmurini. 
raba Kremline. Oras buvo la

bai szaltas laja diena todėl ne
mažai ausu ir nosių atszalo, 

sukrito ant 
ulveziu nuo szalczio nes stovė
jo ant lauko per visa diena. Ti
kėjosi buk 'Trockis atlėks su 
areoplanu dalybanti ant laido
tuvių, bet neiszpilde savo pri
žadėjimo.

Leninas 
žmogum kuris 
Bosiję, o sovietai netekia teip 
^markaus politikieriaus, gali 
Imti sudraskvti t
ir isz tos priežasties 
Uosijoi

nina
<Jfs

ir
daugeli mužiku

buvo vienatiniu 
galėjo valdyti

kruvina
Teip tvirtina 
medecinos 
ana diena
adelpbia inžengti in 
Medical < 'oilege.

poli! ikieriaus, 
in szmotelius 

gali kilti 
revoliucija.

kelios rusiszkos 
st udentes.
at plauke

kurios 
in Phil- 

Womens

> ■ i i i ei <

gyventojai Pieti-Laukinei
nio Aineriko nuo senei naudojo 
kokes tai žoles nuo szirdies li
gos, kurias baltieji keleivei isz- 
tyrinejo ir atsivožė su savim.

Komikai iszrado buk tosios 
žoles yra pa sėkmingiausios del 
gydymo szirdies ligos. Praejta 
meta paezioje Filadelfijoi mi
re daugiau kaip keturi Inks
tą nezei ypatų ant tosios ligos.

Keli sziintai skaitytoju pa
siliko užpakalije su užmokes- 
lia o del juju turime da ir ka
lendorių. 'Todėl paskubinkite 
jeigu geidžete aplaikyti kalen
dorių, kurie greitai jau baigė
si. Po tam nesigraudinkite jog 
nepaskubinot.

► į

Nekurio žmonis yra tosios 
nuomones jog isz centu negali
ma pasilikt i milijonierium, l^ot 
pcnkcentinei ir deszimtinei 
sztorai F. W. AVoohvorth Co., 
kuriu namas Najorke yra di- 
džiauses ant svieto, praejta 
meta pardavė savo 1263 kro- 
muosia visokiu tavoriT už 193,- 
437,449 doleriu. Mete 1922 
duota už 167,313,417 doleriu. 
Ir tai vis 
szimtnku.

fc.1. ■ ■ 11 I

Suvirszum szeszi milijonai 
žmonių Amerika nemoka skai
tyt ne raszyt angliszkai ir ko- 
nia tiek negali kalbėti tosios 
kalbos. Deszirats milijonai tik 
pusiau mokyti.

Somerset anglinei 
kurie guli szale Georges Creek 
turi tiek anglių, jog užteks ant 
penkių szimtu metu, pagal ap
skaitymu Pennsylvanijos ka
syklų bjuro. Somerset paviete 
randasi da 3,987,900,000 tonu 
neiszkastu anglių, o kas metas 
iszkasa po asztuonis milijonus 
tonu.

ir

par-

sz penktuku ir de-

laukai

Mažai isz mus žino, jog isz- 
adejn pacztines markes buvo 

James
r 
szkotiszkas knygius
< ’halmers gimęs 1782 mete Ar- 
broatho. Meto 1834 iszspaude 
jisai pirmu!inia pacztinia mar
ke.

Pirmutinis paeztas likos in- 
stoigtas Vokietijoj. Mete 1853 
Anglijos persiusta per paczta 
400 milijonu gromatu.

n—<

Sztai nauji poteriai progre- 
siviszko Lietuvio.

“Vardan Levo Dolerio,
naus jojo franko ir lietuviszko 
lito. — Tėvo Doleri, kuris esi 
geriausiu pinigu, gražus var
das tavo, kaip Amerika teip ir 
Europoje. Duonos pigios duok 
mums sziadien ir atleiskie kal
tes lietuviszko lito,
mes atleidžiam musu kaltinin
kams. Ne vesk mus in pagun
da bet iszgjalbek nuo piktu su

su-

kaipo ir

visokiu partijųsi rink imu ir 
musu to vyno je, Amen.

O-btikio sveikas lietnviszkas
litai', idant lo&kos pilnai bntu-

•II «

mei pas mus ir ministerio skar- 
bo (iždo.) Palaimintu busi ant 
visados per 
sziadien turi,
litai ir melskis 

dabar ir

tuos kurie tave 
Saugok mus tu 

už mus varg- 
szus (laDar ir valandoje pa
brangimo kurso 'Tavo —Amen.

Tikiu in doleri
Povą

visogalinga, 
sutvertojUus 

vargo, franko 
sunaus svaro

Tęva pinigu, 
džiaugsmo ir 
szvaicariszko 
angliszko, kuris prasidėjo isz 
Kvietinio kapitalizmo ir užgimė 
isz Kvietines kares ir paniek i li
tas laike pabrangimo, inženg- 
damas in kiszenius milijonie
rius, grafterins ir bu t Jėgerius, 
po tam prisikėlei ant Rvietisz- 
kos geldos bankieriu ir isz le
nais slidina lietuviszka litą. 
’Tikiu in tautiszka dvasia, do
lerius, hepa r t y v i sz k a 
teisingus minisfėrius pataisy
tus ir atleidimo padarytu klai
dinant galo prisikėlimo isz nu
mirusiu musu tikros valdžios 
o praszalinima negeistinu par- 
t ijn, — Amen.

Atsimyk guodėt i lietuviszka 
litą kaip pats save ir ginsi ji 
nno nužeminimo per amžius,— 
Amen. f. w. s. b.

valdžia,

Laike kasdieninio gyvenimo 
atsitinka daug visokiu grau
dingu atsitikimu, isz kuriu ga
lime paimti gera paveizda.

Sziadien jums pasakysiu 
tikra atsiti

kima apgautos moteres, kurios 
ir dusze bodėjo prie 

mažiuleliu rankucziu 
kuris ketino Imti cilbentu mei
les terp vyro ir moteres, o kuri 
sziadien randasi uždaryta ka
lėjime už... vyržndinsta.

Sztai josios spaviedni 
ejnanezios isz terp geležiniu 
sztangu kalėjimo:

“’Turėdama vos 18 metu isz- 
Jisai tada turėjo 22 

Buvo tai keturi metai

jums 
mieli skaitytojai

szirdis
kūdikio,

s pa-

tekėjau, 
metus.
adgal. Dirbome abudu prakai
tuodami ir czedinom kiek tik 
galėjom, idant sau nusipirkt 
nameli, nes tai buvo musu vie
natiniu tikslu. Gvvenom lai
mingai, jokit' barnei ir nesu
pratimai neatsilankydavo po 
musu pastogių.

Tula diena priminiau jam, 
jog vedusia gyvenimas negali 
būti laimingu be 
sznairejo ant manes jisai 
riko, jog su manim apsivedė o 
ne su vaikais, — ir nuo tojo lai
ko jojo meile del manes geso.

Svietas jau ne buvo del ma
nes tokiu kaip sau isz pradžios 
perstaeziau. Kentėjau malszei 
— bet mano mintis nuolatos 
bego prie tojo džiaugsmo, ka
da atejs diena kada musu kū
dikis apims mano kaklu suvo 
mažoms rankutėms.

Mano mintis neiszsipilde, o 
su vyru barnei kas diena dau
giau pasidaugindavo ir 
lutos buvo bjauresne i s.

Czedinau ir lankei 
vau mažulėlės szlebukes 
verykuczius, paneziakėlės del 
musu laukenczios linksmybes. 
’Tula diena parodžiau jam savo 
pirkinius, bet jisai inpuole in 
toki paszeluma, jog Ii epe man 
viską sudegint.

Kada to neiszpildžiau, kirto 
man su kumszczia per veidą — 
sakydamas, jog mane ajilois. 
.Jojo rankoje pasirodė revolve- 

susiomem in glebi, 
puolė pataikindamas 

J >

priminiau jam

vaiku. Su- 
su-

nuo-

pirkda-
eze-

Padekavone* nuo ■
Musu Skaitytoju.

TT . . ...
iidnnnistracijė

M Saulo — 
meldžiu priymti nuo manės 
szirdingiasia padekavone už 
tamistos dovibia kalendorius ir 

)lel manes 
lamistu puses.

del

Gerbiamoji 
ir visa rcdysto

*- ■

f

ySzioje szalyje
1 -Ufl!

pa ežios,

ant jo-

Hli įimti t iihhi

Kaip Būti Sveiku
N w B Š?' i''- 'J1 • ' v ■

EXTRA! GERIAUSIS KU KU LAIKRODIS RINKOJE!
nusipirkti geru 

na tai nusipirkite

..V. 'J

UI 1,1: w

i

v i sa s ge r a d e j y s t e s 
suteiktas isz 
Meldžiu Dievo del visu pp. 
Boczkancku idant Dievas su
teiktu sveikiem laimingai dar
buotis del labo praszcziokeliu. 
O dabar brangus mano moky
tojau ir rėdytojau “Saulės” 
meldžiu priymti 
szirdingiausia padekavone už 
patalpinimo mano, rasztn ir lt. 
Nesirust vk tomistu kad vadinu 
mokytoju ”
rasztu esmių
inias ir dabar esmių laimingas 

mokytojui eg- 
i s zd u o t i. G o rbi an i a s 

rėdytojau ‘Saules’ F. W. S. B.
jums žinoti kaip asz 

džiaugiiiosiu kada painaeziau 
daugybių padekavoniu už laik- 
raszti “

Saulės 
nuo manes

i i

nes isz ° Sau les 
savo mokslą se-

kad galiu savo 
zainina

dlioldu»

Isz pradžių 
asz ja ja te i p

Saule”, 
maniau kad tik 

įmyliu, bet dabar matau tuks- 
tanezei jaja garbina, ir szlovi-

Taigi isz tos
surasziau ir dainelių, kuria lan
kei giedoju ir geidžiu pasida-

Suules”

ris, kada 
szuvis 
jam in szirdi.

Sztai iszpažinimas
kuri lindojo paskui vaikus, be 
kuriu josios gyvenimas buvo 
benaudįngas, ūkanotas, be jo
kio tikslo.

Koki viroka ižduos
sios sūdąs, tai nežino, bot tegul 
josios iszpažinimas bus pa- 
veizda del tuju jaunu porelių 

mausto 
o 

atsakomybes paima 
pecziu instodami in luomą mo
tor vstes.

iszpažinimas

kurios lik 
linksmybes,

apie savo 
nežino, kokias 

ant savo

. ...............—............... ■■Ill 1,11 II III IS,— * — !!■! Į..........O

Baisus szalczei Graikijoi.

Atėnai. — Po visa Graikije 
užėjo nebaprast i smarkus 
szalczei.
ant smert 0 tukstanezei atszalo 
dalis kūno.

nopaprast i
Daug žmonių suszalb

na. priežasties

Ivt su mano drau-

yrfl apie mili
jonas džiova serganeziu 
niu, ir yra apie pa u asz i 
džiova sorgaiiėziUp kurie 
no, jog ta baisia liga'4?eTga. j^p-

zmo- 
suma 
ueži-

s i saugot i save nuo džiovus iiž 
krėtimo reikia kasdien sveikai 
gyventi. Dr. Philip P. Javobs 
isz National Tuberculosis Ass- 
osiation, pagamino, sekanti 
naudinga straipsni apie džio
va.

I)r, .Jacobs sako, jog 
kata yra danginus negu ligos 
nebuvimas. Yra gyvenimo ypa 
t y be. Daugumas žmonių apver 
tina sveikata tada 
sveikata juos apleidžia.

Teisingumas to pareiszkimo 
matytas nuo aiszkia parodytu 
pat yrimu vestu armijoj paša li

pai yri imu 
lideliu pramo- 
i,

pagamino,

* i 8VCI-

kada ta

arba nes-

serga nežiu

muš darbininkams, 
veikatoj juos prižiūrėt i. Imki
me National Cash Register Co. 
Pereitais metais
darbininku skaitlius isz keletą 
tukstancziii darbininku 
sumažinta iki dienos ir puses 
kiekviemim asmeniui. Suvienv- • 
tu Valstijų Vieszos Sveikatos 
Biuras surinko statistikas, ku 
rio parodo, jog nuostoliai

buvo

ISZ 
priežust ies lign industriją dirli 
tnvese visame kraszte yra tarp 
7 ir 9 diena metams kiekvicri . 
mini asineniiiii. National Cash 
Regisi (»r kompanija 
savo re ko rd a d a ryd a m i 
dini peržiuirejiimi darbininku, 
per savo gydyojus 
darbininkams

dasieke 
periu

lineje karoję, arba 
vestu kaikiiriu d 
niszku dirbtnviu 
tyrinėjimu padaryt u

arba isz isz- 
i miestuo- 

Pramingham,
Laike armijos mobizavimo 
virsz milijonas ir ketvirta da- 

sv k i

s(‘ kaip Mass.
, Sll-

)Jeigu j us norite 
Ku-Ku Laikrodi, 
szita laikrodi o busite pilnai užganė
dinti. Szi(a« tlkrasitt Ku-Ku Laikro
dis importuotap isz Europos, pada
rytas isz tvirto rieszut-mėdžio, puikei 
inzpiaustytas, su raudon-medžio pri- 
dezekais, nosiniai ir juod-medžip 
ranka padaryti invairus artistiszki 
isz.margininiai, puikus viduriai, baltos 
szlapio kaulo rodykles ir numeral, 
niusza pusvalandžius kukavimu, kiliai 
gerai laiko laika ir gali laikyti visam 
amžiui. Aukszczio 17 coliu o 
ploczio. Niekur jus negausite lokio 
puikinis laikrodžio už tokia žema 
preke. Vertas mažiausiai $20.00, bet 
musu numažinta preke yra tik $l«'L’.».r> 
todėl prisilįskite mums tik $2 kaipo 

o likusius užmokėsite kada 
laikrodis bus pristatytas in jusu na
mus. l'žganvdinlmas gvarantuojamas 
arba pinigai gražinami.
PASTABA: Jeigu jus gausite ku-ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne 
pr'?ke, tai atminkite kad jis nebus 
pasiūloma. Siuskite užsakymo dabar kol preke yra teip žema.

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 North Irvinu Ave Dept. 62. Chicago, Ill.

depozitą

uosiniai

13 coliu

toki.“ Keras krup kad czionai jumis
Adresas:

I

:l

duodant j 
kuogoriausins 

patarimus kaip gydyti ir isz 
naikini i ligas.

Sveikatos prižinrojiimas no
rą niekas kitas kaip vartoji
mas sveiko proto. Kūnas yra. 
delikatniausią maszina pasau
lyje. Mažiausio ir geriausio 
laikrodėlio mechanizmas nega
li Imti sulygintas su kimo da
lims. Nei vienas mechanikas 
nevartotu maszina per ilga lai
ka, arba net 
be laikino peržiūrėjimo, 
kodėl ir ne pasielgti taip su ku
liu .’ Nelaukti pakol 
sustoja. Reikia pataisyti kana 
priosz sulūžimo.

Imkime < 
būti pastebėta 
jeigu

i r

Dept. 62.

gjalutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

lis milijono vyru pirma 
sužinojo jog 

buvo nesveiki. Beveik puse to 
skaiezinus rado, jog liguoti ir 
negalėjo stoti I)edes Šamo pa
galbon. Isztyrinejniai vyru di
džiose pramoniszkose korpora
cijose kaip Metropolilan 
Insurance Company, r
temaiional Harvester Compa
ny, Sears Hoebuek Company, 
'The Bell Telephone Company, 

kilu kompanijų 
aiszkiai parode, jog paprastas 

I i k i jog geroj
sveikatoj, paprastai eszioja ko
kias ligos sekles, ir jis turi ko 
kius trukumus kurie, jeigu ne
pataisyti, pavojingai atsilieps 
ant jo gyvenimo. Kramingham, 

kur beveik visas mies
tas egzaminuotas, buvo suras
ta, jog 77 nuoszinitis 1 u, kurie 
atėjo del egzamino, sirgo ko
kia nors net i keta I iga.

Nuo patyrimo sužinota

savo gyvenime 1 » ATSIRAUGĖJIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDĖJIMAI,
NUSILPIMAS, IR T. T.

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

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

NERVISZKUMAS,sakykime, visados
TaiMaliano.įaiis.Tu “Saulute 

rTan nėra, jokio pavojaus, 
Nei ant turto nei ant. szloves, 
’Tave gerbia visi žmones.
Tu kaip žvaigžde Bethlejaus. 
Rodai vieta atpirkejaus. 
Ir tu rodai kur y r tiesa, 
Vesdama žmonis in szviesa.
Stovi tvirta — nejudinanti. 
Jokiu szeru nejeszkanti. 
Tikpuoszi lapus žiniomis. 
Ir puikiomis istorijomis.
Cž tai mieli praszcziokeliai.
Myli ponai ir kunigėliai, 
Myli Dievas, myli tauta, 
Kožno szirdis prie laves pri

traukta.
Visi tave skaityt, myli.
Skaito ir senelei žvli, 

“Saules”,
'S.

1 ?

Kas neskaito raszto 
Nežino kas yra’ ant pasauk 
’Taigi broli Liet uvnike, 
“Saule” 
Rasi žinių, pasakėlių, 
Naudingu sau istorijeliu. 
Linksmai praleisi laika, 
Szirdis bus tau sveika, 
Daug sau gero padarysi. 
Tr vaikelius iszmokysi.
Mylėt Dievu ir tevynia, 
Gerbt teveli ir motina, 
Vis tai rasi “Sauli” 
Naudai tavo paraszyta. 
Nors nepeikem tu laikraszcziu 
Kur nėr mokslo isz szvent- 

raszcziu, 
Ta jie raszo, tai jie sklaidže, 
Bet mus szirdis nesuszildže.
“Laisve” skelbė sau rojų, 
“Vįlnis”
‘ ‘ Kolei vi s ” keliauna, 
Kitur vieta, sau gauna.
O “Kardas” jiai “Szako

i

tuo užsiraszvke.

szyta,

y

sveikata Jis yra labai veiklus if

rengė kam pavoju,

jiai

J

rado, 
Tegul sau draugus bado, 
Ba tai prieszai nuo senoviu 
Pilni szlykszcziu plovoniu.
Mus “Saulute” auksztai stovi 
Ant kitu bereikalo neplovi, 
Bet kas in kelia lenda, 
Greit dantį nuo jos atkanda.

Su pagarba. 
No.. 16882. J. G

y

Merrill, Ilk

Maniau
les”
ir tanke! gyvenimą permainau

jau neymti “Sau
nos negyvenu ant vietos

bot mano traukte trauko prie 
“Saules” kaip bites prie my- 
daus ir negaliu būti bo josios 
teip kaip žuvis be vandenio. 
Teko man skaitytii keliolika 

laikraszcziu betlietuviszku
tokio kaip “Saule” smagaus 
laikraszczio d a
Aczhi tamistofns
kalendorių kuriame radau tiek 
smagaus skaitinio 
jums užtektinai
Vėlinu tamistoms laimingos 
klioties jusu darbu ošia su pa- 
glarba

No. 431 Miss M. L. M. — 4,l l

AHartfoi?d^Goiin»

nesuraldau. 
už dovana.

ir negaliu 
padokavoti.

z ■

0

1J fe 
file In

ir daugelis

žmogus kuris

Mas.' • 1

saugiausias laidąs žiniti ar mes 
esame sveiki yra nueiti pas gy- 
dyoja <In kart ant met u ir te

al jis egzaminuoja mus. Dąu 
s didžiu pramoniszku kom

panijų suprasdami svarbu dar
bininku sveikatos, samdo slau
ges ir gydytojus duot i patari-

i r 
geli

'W*'
te-

K*..
Ruffles

i

t

t
t .Trindamas su Ruffles ,2 
I Ištrins! Pleiskanas Lauk. A 
| N'ūžli, niekti vist, dieni,—Jijh net Ž| 
a stelii t Oh isi kur tų pleiskanų tiek v
!
»•

»

(ų pleiskanų tiek 
inuisi ! Juo daugiau jus kaa>le» 
daugiau pleiskanų išpuola i A jūsų gnb 
i 
malonumo 
C'iam,

jU'» (i 
........ r” ‘ “‘•'•s* •-i-***'--* «•»»* X 
vor, fcuterdia jūsų drabužlun, daro ne* (i 

... > kiekvienam arti jųn esan* j 
ir vis neai>sukomai niežti 1 I

Rtiffle s
Ruffles yra tnniku | 

galvos odai ir plaukams. Ruffles yru 
pleiskanų naikintojas su puikiomis 1 
pasekmėmis. (

Lr lame nėra jokios paalaptiex

arti jųn esą n*

«
(I

H tai prašalinu.

I
|\ paackinCinis.

V Jr lame nfira jokiem pąalaptiea. X1) Ruffles yra siidarytan gabių ir paty* 
rirnių kcinikų, kurio išdirbo formula X

I specialiai paskirtų Himuikinimui pleitf* U 
kauy I

Ii darbų.

I]

rusių kemikų, kurio išdirbo formula

Ižiova.

K
I I

kanų porų — ir Ruffles atlieka Hnvo i

Pnmčginkit tunika I Įitinkit truputi 1 
Ruffles j savo galvom olų kiudieii 
apie per saivaitę laiko. O kuomet į 
pleiskanoti jau išnyks,, tuomet naudo
kite karta nuo karto ir pleiįkanoji Jum ’ 
daugiau niekuomet nekankins! Tik 
05c. už bonktp Galima gauti aptlekoact

P. AD. RICHTER & CO. / 
104-114 So. 4th St.. Brooklyn, N.Y. 1 

; , -tW '. t '• '■ ' 'Cl ‘ ‘ ‘ ' I

M
*

Džiova gali 
gan greitai, ir 

gyoyjimas pradėtas in 
laika tai džiova gali blui 
naikinta. Gydytojai per

t ukstan- 
t ukstaneziu

ydyjinias
pa- 

visa
szali pasakyti apie 
ežius, n ('t szimtus 
vyru ir moterių, kurie perviTii '

I 
I 
I

o < J 
kaip 

nosies, 
loszia 

neprižin- 
gy ve i l ime 

tai nors' kita 
užpuola. Isz- 

pasirupius 
peržinretas 

automobilius 
peržinretas, arba kaip jis per
žiuro 
sis surasti sveikatos trukumus 

gales juos pataisyt i,
Foreign Language Infor. Service

kreipėsi prie ju del pagalbos.
Yra prirodytas faktas, jog 

daugelis nesvarbiu lign 
nepavojingos dantų, 

linkstu ligos, 
role kuomet 

vėliaus 
Ižiova 

kokia pavojinga 
mint ingas žmogus 
kad jo kūnas Imu 
lygiai kaip jo

gerkles
svarbia

lies
<

retos, 
jeigu IK'

kad

kilta maszina. Jis steng-

•. h»hI*<i**»<i* .<|ihH».'»*<|INi- -i  tį.> . tįi>iWi uiii <i» m ji lut- ■MW1liT»rm‘r i -M~m.

PAJESZKOJIMAI.
............................................. .....

piis-sesere

pi rmiau West Vir- 
isz Kauno (lub., Szauliu 

Tegul

Elzbieta
po vyrui Grndie-

Mano 
I‘asla vieži us 
ne, gyveno 
ginia.
pav., Linkuvos parap. 
atsiszaukia ant adreso 
.John Aiidrusziinas Box 196 

Eraekville, Pa.

1‘ajeszkau Samuel 
Jeigu kas apie ji žino
praneszt.
Stanley Yoneh

1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

Po sunkaus 
dienos 

darbo
* « < « I I*

Kasyklose ir 
invairiose 
dirhtuvees
♦ * <

VISI TAVO M IŠEITAI, VLSI TAVO SAN ABI AI f RA BAISIAI
NLKOKk’TI IR SVSTYRE.

Ne bandyk juos priverstinai nxanksyti, ir traukyti, tuoml dar datl- 
Pallkek daugeliui lukslancziui tautieczlu Ir

Praszallnk sustyrima

glaus juos nukankysl.
darbo draugu, kad

MESZKOS B ALSAM AS
(BEAR BALSO)

suteiko jiems taip puikia ir greita pagolba.
Balsamu smagiai t rydamas susknudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prisiusk mums 35c 
iszsiusim buteliuką Baisumo.
Tho CENTRAL BRUG STORE, Ltd. 21 E. Centro SU Shenandoali, Fa.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekorlu 
ir 5c.. už pasiuntimą, mos tuojaus

i

Moe k u s. 
meldžiu

Box 541.
Arnold, Pa.

z’

Kudikiai mėgsta jį!
Jie net prašo daugiausI

gali kulMtl, tuomet , 

džiaugsmu, kuomet motina paima įmukti

Bot kuomet jio yra labai jauni ir dar ne* 
gali kalbėti, tuomet .* 1 
JuoH—Uk paatebekit 1

Kaina 3Sc« 
•ptiokoaa

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA’*
“OHIO” “OBCA”

Tie laivai yru nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru, 
keliones, žinopii del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szel- 
minios, moteres ir valkai gauna 
specialu patarnavimu. ,

ROYAL MAHi 8TEAM 
PACKET COMPANY, 

£• Broadway,

N .ui

e

arba pua Tletlnlua agentus -----------.----------------------- us---------

< ■
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SERGANCZIOS MOTERIS
JUSU ATYDAI.

Dr. Gedvylos Gyduoles sugražino in sveikata szimtus 
nnsilpnejusiu moterų, kurios buvo nelaimingos iš prie
žasties tulu motcriszku ligų.
MOTERŲ TONIKAS, sustiprina krauja, nervus ir visa moteres 

systema ir regulevoja jojo Veikyma.....................Preke $1.00
ANTISEPTIKON, sveikat os miltelei pasimazgojimui, reikalingi

Preke 50c.
sveikatos

kožnai vedusei moterei.
GYVATSZAKNES EL1X1RIUS, stebuklingas vaistas nuo Reuma

tizmo, sausgeliu ir užsenejusiu sznlczio del vyru ir moterų. $1.
ŽOLINIS LINIMENTAS, geras trinimas nuo visokiu skausmu. 50c 
TIKRA LIETUVISZKA TREJONKA ........................ SOc pokelU
Visi vaistai prisiuneziami per paezta po aplaikimni 
Money Orderio. Musu aptiekoje užlaikoma didele in- 
vairybe gyduolių, lietuviszku žolių ir perfnmu.

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

po

!< -f

Seniausia Lietuviszka Agentūra
r i ■ :• ■ | j y y j y - ' ' .i..... :........ ....: .. .... .. ~ -,!P .... ............... 1" ... > ■ ■ ■ - r - i............... «

Gerbiamieji Lietuviai I Praneszu jums, kad dabar yra 
patogiausia laikas siunsti laivakortes in Lietuva savo GI-

• MINEMS ir pažinstamiems.
Kadangi/Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika-

t

ciįjas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite ‘ tiųp gerps progos. Toji 
proga no ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota. į 
Padarom A^FIDAVITUS lietuviams del atvažiavimo in i 
Ameria, siuucziam pinigus iii Lietuva LITAIS ir Dole- i 
riais pagal dienos kurso. Užlaikom Koteli del keleiviu 
kėliaujaneziu in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto- 
cziu New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvyne už prieinama kaina. Reikalaukite 
LAIVAKORCZIU ir pinigu kurso per laiszkus arba as- 
meniszkai po žeminus nurodytu aritraszu:

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

še

«

Ameria

jų aky» kalba ui 
kaip jie užsidegi

BJKJMCJBiKiTO
, Ire#. & V. P4U Biure.
PąsteMklt Jų pastangai! nuryti šita aka- 
uiiitisj vidurių paHuosuotojų, kokia tik 
kuomet norą buvo pa<Uryta< Ir jin yra 

JenKvtaųidtf, vienok veikia puKekmiiigiau- 
Hiai I Motinom—Jum nešinote to BinagAnuo 

Jauati malonunuk pasitikį ima Ir uM* 
ganCdinimq» Jei juo nenaudojau? Damihno, 
kuomet kūdikis pusidaro neramiu, over* 
zlntu. piktu— tai yru tikri Žekloi vidurių 
ti2kiew.pino, M lėgo k šiąnakt ramiai, nes mi 
auštančiu rytu kūdikis vdla bus Dnksmaa 
kai viammet. Bambino atliko buvo darbu 
k atliks gvrai I

F, AD. RICHTER & CO
AoĮjItKSt. « Brooklyn, N. Y,

4 > i. \

kuomet nor» buvo

. Ir u&l* 
f IUmdixo, 

kuomet kūdikiur pusiduro neramiu, ever* .. 1 1 . _ — 1 . . z * T . a. JI.. „A M „1... « ._ ■ . . 1
J, JHCKVK NiųilUKC- rUHHi*li IRI Vii 
rytu kūdikis vdla buw linksniai 
let. Bambino atliko buvo darbi}

Mew Yerk
i. . 7

I Į | j <M;u:'F
■i! i

1

i4 J
/

<1.
v

• ’ ‘ f

- i ■ii *

I
".iiJM i

<11

s

ll-

f
mH



i*

Pagal Instatymus. 
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(Vęrte Frnnas Siūlelis.) 
y _________________

Pabudo. Szirdis jos drueziai 
plake, gerkle iszdžiuvo, tartum 
nuo vidurinio riksmo. Pratry
nė akis ir atsisėdo.

Buvo rytas. Dangus buvo pri 
sidengest raudona auszra nuo 
rytu. Laukines žąsys, pakilo su 
garsiu gyvavimu ir iszsitiese 
ilgu szniuru, siūbavo tykiame 
ore, tartum kasnykas isz vie- 
uqs puses paauksytas ūžt on-

<

kanezia saule, o isz kitos moly 
nas nuo lankos miglu.

Paszoko mergina ir žiurėjo 
in jas.

Kasnykas loke *vis toliau ir 
toliau, kassyk augsztyu, o ant 
Žemes girdėjosi ju garsus gy- 

Tik tarpais garses-

y

gavimas.
nis žąsino riksmas perkirsdavo 
orą ir iszsiplatindavo placziai 
po rytmetine tyla.

Onute placziai pravėrė akis, 
prasižiojo, gilus atsidusimas 
kilstelėjo jos sudžiovusia kru
tinę, plaukai, nakties migla su
vilgyti, nukrito jai ant veido 

isz burnos iszejoir kaklo, o 
trumpas szuktelcjimas, tartum 
) ic n o r om s sz u k t ei e j i m a s 
laikomo laisves jausmo.

Bet tai buvo tik valandėlė.
Su paskutiniu nykstaneziu 

pankszezin riksmu, mergina ap 
sidaire ir ko tai susigėdo. Gal- 

rankas giliai 
apsivilki uvo

rankoves, sutraukė peczins, su
kando dantis ir pamažėl i su- 
gryžo prie szieno kupetos, kur 
buvo jos skepeta. Turi eiti, tu
ri skubintis pas nu’sininke, tar
nystes turi jieszkot....

iszejo ant
Jau

judėjimas,
ožkos bliovė, kur-ne-kur isz ka
minu kilo pilki durnai. Ėjo, 
nepakeldama nuo žemes akiu 

akyse jai rodėsi nakties
antys, ir teip

va jos nusviro, 
sukiszo in ilgas

nesn-

to link, 
side jo

vieszkelio
namuose* 

arduose

mies-
pra-

t

Anap

I I

() 
na i ir lekenezios ;
jai Kas gaivoj uže. tartum daug 
daug vandens....

I

i

kad tai buvo labai įvairi kalbu 
iszmargyta teip originaliszkoj 
savo dalyj, kaip ir prisisavin
to j isz kitu gražiai tame atžvil
gyje apdovanotu liežuviu. Ver 
ta at ydos teipogi ne lik greitu 
mas paezios kalbos, bet ir veik- 

atsitikime, ir tai 
nepraslinko

sveikamariju, o jau
>

Vokietis pasipūtė.
— iĄsz moka...,r— 

jo pasakyt teisinga kaina, bet 
iszvydes merginos nusususius 
drabužius in laika susiturėjo ii: 
tarė: — Asz moku dvideszimts 
keturis skalikus ir bulvių, ka 
suvalgys.

— Gerai, kasiu 
tai Onute.

— O matika ir maisza turi?
11 e t urbi....

ezm nore

I are grei-

Nežiną, kiek ten gelbsti bobų 
liežuviai, kuomet jos žino ko
kia paslaptį, bet tiek žinia, jog 
liežuvis tos pirkios, kuri siuntė 
Onute pas mėsininko, prigulėjo 
prie tokiu liežuviu, su kuriais 
jokiu budu negalima buvo ro
dos gauti. Bertainis laiko dar 
nepraslinko po nuėjimui Onu
tės, kuomet toji, ant keturiu lo 
vu paklojimo

amas sziame 
taip skubini, kad 
ne trijų 
Onute ne tik tapo iszkoliota 
bet ir apmuszta ir už duriu isz-
stįimta, pati gi ponia Kolasins- 
kiene, sugryžus prie savo ka
vos, bambėjo likuczius keiks
mu nžkimszla pyragu burna ir 
sunkiai atsikvėpdama, laiks in 
laika grasino knmszczia galvos 
link. Lygiai teip, kaip tolinan
tys! audra meto savo užpaka
lin paskutinius žaibus, urgzda
ma noaiszkiu griausmu isz su
draskytu debesiu.

Iszstumta per duris mergina 
stovėjo valandėlė apsvaiginta, 
persigandus, be nuovokos tai
sydama ant savos sutarszytus 
drabužius; jos kojos drebėjo, 
ausyse cypė ir švilpė. /įmones 
praeidami stumdo ja; ji beveik 
nejauto o ir nemato, žiūrėdama 
prieszais savo iszsigandusiu 
žvilgesiu.

Pradėjo suprasti, kad tar
nystes miestelyj neras. .Jai ro
dosi, kad tam szvilpimo, kurio 
buvo pilnos ausys, 
di Bamblienes baisa, paskui* 
Juozo Caliko, o paskui szimtus 
kitokiu balsu, kurio, 
vėtra, szvjlpo jos galvoj. Koks 
tai instinktyviszkas judėjimas 
pastūmė ja nuo tos vietos, kur 
ji stovėjo. Ji vėl ėjo, nežinoda
ma ne kur, no ko, tik jausdama 
kaip ja snuki ranka stumia vis 
priekyn ir prieky n, prislėgda
ma vis labiau ir labiau prie že
mos. Po tuo slėgimu ji 
intrauko po skepeta ir 
silpniau vilkdama savo 
netekus spėkų pargriuvo szale 
tvoros, tverianezios žemes plo
teli apsūdyta bulvėmis. Ant 
kalno vienodai 
lunas, o judantis 
smilcziu jo sparnu 
rodo, kad jau greitai 
karsztas.

ir maiszb, tai asz 
weniger....

buna tare

— Ne.... mafiko 
ne maiszo....

— Das ist was anders! Kaip 
be matike
tau moku bischen 
asz moku 20 skatiku ir bulviu 
ant pieta.

Onute Imvo pasirengus.
— Lai ir teip

— kasiu.
Maluninkas paleido isz dan- 

I n pypke. Sutikimas .merginos 
ji nustebino.

— Gal tu, aber sergi, gal ne
galėsi kasti?...

Mergina iszsigando. Užkai
to jos sumenkėjas veidas, nusi
juokė sausu, nuduotu

— Ka tnreczia n
eika esmių, drūta! ~

e

I

SAULE

f 
f

APLAIKYS MILIJONUS BET VIS RENKA SKUDURIUS.
I

/ 
/ 
/ 
/ 
/

> 
✓

/ 
/ 
/
/ 
/ 
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Mass.
savo

Max Klauski, gyvenantis mieste Brockton, 
n e pa liaus

savo

suprasti,

aiszkiai gir-

tartum

galva 
kassyk 
kojas *

bulvėmis.
harszkejo ma- 

ant geltonu 
szeszelis 
artinasi 

aitrus vidurdienis....
Mergina nesijudino isz vietos, 
bet rankomis 
liūs, susi t raukus ir

apsikabinus ke- 
primerkus 

nuilsusias akis sėdėjo. Vienok, 
po inlekme karsztu saules spin 
daliu ir malimo barszkejimo, 
jos rankos nusileido, kojos isz- 

galva nusileido antsitiese ir 
kru1 ines.

i

ne keliu

juoku.
negalei!

tarė, 
rankas

Kaip

u o
iszsitiesdama ir atstat
su kokia tai energija. -
reiks tai ir akmenis pragrau-
sziu, maluna perszoksiu....

— Ne! ne! no!
bieh, kratydamas galva ir ran
ka. — Gott bewahro! Kam ma
lūną! Nereikia 
akmenų nereikia.
asz duosiu savo matika ir mai
sza, tai asz turiu savo užtikrin- 

turiii žinoti kur

szaukc Fa-

maluna!... Ir 
kaipA bo r,

nuleido

verkti apsi*

ne prie

atbulas.
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CUNARD
LIETUVON' JN 10 DIEBOJ 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Ylenalinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persPdfmaa Souihamptone.

Lietuviai ypatiszkai lydėti 
In Hamburgą '.J kleaa $102.50 Kftroi1 
Plliava 3 klosa $lbG.5O. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
soda ant laivo Pillavoj važiuojant 
in Roiitiiainpiona ir ten peraėda 
ant. milžinu laivu. Kožna gavalto.

" (ireiczlntisl Jnlral pnuanlyje^ 
JoformaelJaH apie prekes Ir reika

lingus dokiimentuR d<4 is'/kalno ap
mokamu keliauninku gailio gauti

i
i

■■■'i

1
i

V“

vale! no Lile agento. Pnrnlkalankllo. Yra 
Vienna jinni mlealo nr nptollnkojo.

S(‘j jus ftent k lores vyrai.
Bus jums negerai, 

boboms dideliu 
duodate.

No ant alojties nepaisote.
I

Poczois trukdo kaip Lietuvos! 
goria ir rodosi, 

lirstolokimo in Potts- I 
vilios sztorus,

Svelimtanezei labai stebisi,
CUNAJtO lim;

25 Broad na y, 
Noy 1’orB G

n 
«
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ir visokio gero 
savinike patikėjo iszduoti savo ; 
paslaptį kuinai Matjoszirnei, 
kaip ji apsuks Kolasinskione , 
ir jai in namus inkisz “iszrem- 
tine”. Matjoszieno klausė užsi- 
m ase z i us.

Atsitiko, lyg tyczia, teip kad 
Matjoszieno turėjo sziadien ant 
bargo paimti tris jauezio kojas. 
Todėl ji sugalvojo, kad už to
kia naujiena lengviau jas gaus. 
Nedaug galvojus, nustvėrė 
skepeta, kaszuto ir staeziai pas 
mėsininko nubėgo..

Pasikalbėjimas dvieju mote
rėliu turėjo dvejopa pasekme. 
Pirma buvo tas, kad Matjoszie 
ne sugrižo namo, noszdama tris 
pilkas, plaukuotas jauezio ko
jas, paimtas ant bargo, raudo
na nuo pasikalbėjimo ir stikle
lio pomaranezines, kuriaja už 
gerai velyjanti persergejima ja 
pavaiszino, kita-gi tas, kad po
nia Kolasinskione visa nakti 
prunkszte ir stenėjo negalėda
ma ryto sulaukt. Pati isz saves 
gal ir butu paėmus isztremtino 
ant tarnystes, liet, kad kas jai 
ant patycziu tokia norėtu iu- 

Ne sulaukimas tavo!....
Taigi vos Onute inejo ir pra

sižiojo, jau mesininke paszoko 
isz Užstales, kur gere isz kvor- 
tinio puoduko kava/ ir priszo- 
ko grūmodama knmszczia prie 
merginos.

— O tu, vagilka! — suszuko. 
— O tu valkata! O pas pirklie- 
ne begkbO pas gera deje savo, 
no pas mane!.... O tu!..,.

Negalima akartot ežia viską 
k a kaalbejo ponia Kolasinskie- 
ne; galima užtikrini,

galvojus

Nemiegojo vienok 
miliutu, kuomet ja prikėlė lo- 
janezio sznniuko balsas paskui 

maluninkas Fabich, 
bruslote 

trumpa dantyse pypkele, 
jau nuo namo prieangia mate, 

valkiojasi po jo 
lanka, ir jau nuo ten pasiuntė 

onergiszku ‘ ‘ donner- 
” sedineziai po tvora 

y patai. Pasinaudojęs isz popie
tinio poilsio, ėjo pažiūrėti kas 
ten, o pamatęs 
isz tolo grasino pypke ir szau- 
ke:

tas but, asz 
darbininkas gyvena.

Onutės szirdis apmirė.
— Neturiu asz ton jokio na

mo — atsake.
Ji ant valandėlės 

akis ir tylėjo.
Urnai pradėjo

liejo aszaromis ir parpuolė ant 
keliu priesz malunininka:

Pone, mielas pone, miela- 
szirdingas pone! Paimkite ma- 

kasimo! Pono! Kaip
szuo ik vėlyvai nakezia dirb-

• I . •siu, ne vienos bulveles žemoj ne 
paliksiu, tik pagelbekite mane, 
tik priimkto mano! Goriausias 
pone!

Malūnininkas ėjo
Mergina verke krupeziodama.

— Ne asz darini, ne uždar
bio, ne jokio , apžiūrėjimo, ne 
draugystes jokios neturiu! — 
verke. — Viską geriau iszsyk 
pasakysiu, kas bus, lai buna! 
Mane ežia ant apsibuvimo at
siuntė...

— Ant 
szauke,
nininkas. -

sukt!

I *

■# ‘I

kuri (\jo 
atsagstytam

kad kas ten

kėlėt a 
wet t erių

nMl

ir su
Jis

mergina, jau

” ten mergi- 
žemes lenda?... 

kad tai mano Inu-

maln-
apsi buvimo! 

apsistodamas
Ach so! Das ist 

was anders! ach so!....
Pliauksztelejo storomis lupo 

mis ir galva lingavo. Už valan
dėlės atsigavo, truktelėjo pora 
syk isz gostanezios pypkes, isz- 
leido kamuolį plonu durnu po 
panose ir tarė:

—No, no!../. Das ist was an
ders! Tai vra kvailas dalvkas v *

su tuo apsibnvimu... 
labai kvailas dalykas....
kaip teip, tai asz tiek

ra i yra 
. Aber 
negaliu

rr

. duot. Kaįp teip, tai asz duosiu
deszimts skatiku ant dienos ir 
bulvių ant pietų. So! so! Ir kad 

* * 1 •

nežinojau....

Asz

nakvyne pati sau surastum, o 
maisza ir matika kas vakaras 
man in namus afneszt.

Onute nusiszhioętc aszaras.
— Lai bys deszimts.

jums užmokėk ir užtai.
— Liepkite duoti matika.

Dieve

— ” Was Teufel 
na ant mano 
Nežinojai, 
kas ?... He ’....

Onute greit pakilo.
— Jau einu...,

l^ai ponas nepyksta.
— Lai ponas nepyksta! Lai 

ponas nepyksta! Aber asz no
riu pykti, donnerwetter!
turiu tiesa pykt ant savo žemes 
ant savo lauko!.... Prie darbo 
tai jn nėra, aber daryt nuosto
li, tai turi laika. Kad butu pa
dori mergina, nereikalautu 
valkiotis no laukus,

nierginn, 
po lankus

skalbimo eitu, kasimo bulviu... 
Asz žmonių prie kasimo jesz- 
kau, asz gerai užmoku 
negaliu, o ji po tvora miega...-.

Onutės akyse žybtelėjo vil-

—■ Asz irgi darbo jieszkau....
— So! Das ist was anders! 

Dabar toks laikas, ‘kad kiek- 
viens darbo jeszko. Wns Tou- 
jfel, as isz tu darbininku? Da
bar pinigas brangus, aber dar
bininkas pigus, 
turn už kasima?

moka, teip ir man, '

I
(

Pas anglijus, 
Kur parduoda visokius szto į

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

I Jet nviszkas Bankierius 
ir Laivakoreziti Agentas

11"

žydelis 
kad nepaliaus savo “gi- 

jog milijonai doleriai kūrinos 
jojo kiszoninjo, o

Jio pusbrolis

kuris renka skudiiriiis, sako
pakol ne bus tvirtas, 

tikysi neužilgio aplaikyt, bus 
vens kaipo turtingas žmogus. 
Anglijoje palikdamas milžiszk.a turtą, kuris siekia in 88 mili
jonu doleriu. Alaksas yra. vienas isz sukcesoriu ir

szofta j »

tada sau gy- 
nesenei mirė T

i

isz sukcesoriu ir innosze 
jau del. valdžios padavimu ant aplaikimo savo dalies.

I 
duonos, kuria mergina dalyda- sutiko anl 
vo in dvi dali, ant rytmetinio mu ir ant sutartuvių 
užkandžio ir vakarinio. Vienok j kmynines ant Fabicho. Paskui 

raudomis paszportas pęrejo isz 
mei nusilpnėjo; ir norints teip- malūnininko iii

gerai kasti, visgi |rankas, o mergina, kupina vil- 
gavo vol maisza ir matika.

Iszeidavo vėl in lauka už ma
limo, kas sykis iikauotesni ry
ta, nuo darbo nueidavo kassyk 
famsoni vakaru, nes dienos ėjo 
trumpy n. Ruduo žadėjo Imti 

purvinas. Varnu 
tolvmu 
“szal- 

, apie kuri Onute kalbėjo,

merginos reikalą vi
ii žge re

po tokio darbo savaitei .n xy-
smuklininko

pus.
Ant drošiu szikinius, 

Jau už doleri mastas negana, 
Tiktai po penkis dolerius 

derina.
P riek tam pirkinėją visokius j 

džindzikus.
Žibanezius niekus.

Taigi, vyrai kas diena po 
žeme ejna, 

vos namo parejna. 
‘ ‘ kriunena. ’'

O bobai da vis negana. 
Desotkus doleriu praleidineja

N u vargia 
Iszbalia

j TIK PATRINKU JUOMI J 
Knomrt kanl rm skaudiii at akim ■

t 4 He rn’ i, a r utpuola n<MP 
s skaudami mv1*' J 
k « n e n p*.i k ag J

putinama b irtai patri- *■

r^orn.if

riit ir
"* imlorirv i r-1, r

• N, IMli
II.

visgi ’ raukas, 
temdavo, o hies

jos drobanezios rankos negale-! 
jo jau su tokiu mil rumu, 
piyma, suduot matike in kieta 
žemo. Alsitaikvdavo • 
kad mainuininkas, kurs 
in laika ateidavo prižiūrėt ka
sima, rasdavo užpakalyj mer
ginos viena, kita bulve, szukan 
davo tuomet, kepure 
trenkdamas, kojomis 
damas, už galvos stverdamasi, 
ir po skatiku, po du nuo menko 
uždarbio nutraukdavo. Onute, 
vienok ta viską konto. Atponcz 
ji jaute save net laiminga. Die
na turėjo darbu, 
žmonos, ant* nakties prisiglaus
davo kur tarplysvyj ir užsi
dengdavo maiszu, 
bieh pasilaiko sau jos raudona 
paszjAnla. Galėjo 
Naktys, po 
buvo szaliesuos, ir

pat stengėsi 
tankiai jai akyse

trenkdama^ 
damas, už

kaip

’ K

kaip

leipgi, 
laiks

ili žemo 
spardy-

ir kiti

už kuri Fa-

iszsimaity t. 
teisybei, 

11

I
aukst was, 
pulkai kilo ir loke už 
miszku, lydavo.... rPasai 
t is”
kad jai dirbt kenkia, 
dabar iu reguliariszka, kas 
kelvirta diena, drugi, su kuom 
ji vienok slėpdavosi nuo žino
mu, kad nepavarytu /ja nuo 
darbo. Jos galva
tartum akmuo, kaulus lauže, ir 
turėjo toki troszkmna, kad ne

at si-

pa virto

buvo sunki,

i karta ant 
gulus, geri' ir gere vandeni, jog 
net ja visa iszputo.

R., r.

kaskart 1 
mergina, ’ 

būdavo, jau isz ryto szaltis isz- i Ikrato, bet susiszildyt nėra kur. 
Galėjo net permatyt laika kuo
met visiszkai neims galima ant 
lauko gulėti.

Stengėsi Onute apie lai ne- . 
galvoti, ir kiek kartu ateidavo 
Fabich pažiūrėti darbo, ji teip 
matiki! mosuodavo, kada 
žeme tikszdavo in visas 

l^ahicho 
geroji 

szviete 
merginai, nes.pats Fabich pa
sinio ja Gavronskiui, 
ninkui, kurs czia-pat už malū
no lauko turėjo bulviu ir jiesz- 
kojo kasiku. Neinate, vienok, 
doras malūnininkas jokios prie 
žasties volyt jam tokios pigios 
darbininkes, kokia pats rado;

mo- 
20 skatiku.

Pagalinus užbaigė 
bulviu kasima, 
žvaigžde ir ant toliau

bei

I

grabes kranto

Poliaus bus.
' 4b

VYRAS SUGRYŽO.

Baisi žadins ta vienam akte.

net 
puses.

smukli-

l’ždanga isz 
in virszu.

Žiburys
mais kambario matyt sofa, ku
rioj sėdi graži, jauna moteris; 
prie moteries sėdi gražus vai
kinas. Juodu lipsi kabinę. Abu
du tyli. Atsidaro durys ir in- 

matyt, 
agentas; 

vienoje

palengvo kyla

prisu ktas. Szaly-

nusivelka

{

• |r%'.

\n visokiu nieku iszdavineja, |
Vaiku nenrižiuri. IVaiku neprižiūri, 

Auga vnrgieznai, mokslo ne 
turi, 

pilvą isztempiis 
.slankioja.

Apie nieką nedboja,

Mamule

I
I
I

i

I

S
f 

Pai. ftiure. o<

ir tuojau* pajau/fam.l maloniai <Je- *' 
„ vlninti Ai luina K*i«kki4iiant po aka u- «

Nepaiso kad ir iižmusztn vyra, 
Juk daugiau vyru ezion 

Gaus jaunesni, 
Ir žvavesni.

Juk jeigu drose kas

v ra,

damq vieta, kuri MiitrlklM malonų i4na« 
tfumtj ! Vinickai n/-ra reikalo kankintis * 
turint po ranka tukki tikri) h

Pain. Ex p* Iler i s tikrai pagclbM ir
• Jum*, kaip jinai j ugelUųo nmiskaito* .. . .. . • • j r

4 metų. Vimiomet laikykite jo bonk-% 
Išrankioje vietoje.

* 35c. ir 70c už bonką aptiekei, .
- F. AD. RICHTER & CO. J
. 104-114 So. 4th St.. Brooklyn, N.Y. J

Pain. Ex p* Iler i s tikrai pagelbM ir •<
• Jum*, knip jiHjii j iigellHųo nmiskaito*
< mieni tiikfvtanciain žmonių per daugeli *

*

SERGANTI ŽMONES. 1

KREiPKITES PRIE DR^ H0D0EN9, 
i . j. .. .

ATSAK INTAS
GYDIMAS PER NAUJAUSI
ISZRADIMA IR SPASABA.

| GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS,
IR GREITAS

jr

t

•i

111

l

pasako smuklininkui’ kad 
kojo ant dienos
Smuklininkas noriai sutiko ant 
tos kainos, bet Onute užsispy
rė, kad neis už mažiaus kaip už 
24. Batai nuo kojų krito, dra
bužiai veik supuvo nuo kasdie
ninio drėgnumo, taigi 
sziektiek susirinkt ir

menesi 
maino,

Tai ir antro vvro užsimano, t-
Jus vvruezei neiszmanotc. 

Jeigu boboms valia duodate'.
Kad asz teip boba tnreczia. 

Tai tokios valios neduoezia. 
Turėtu szvannna užlaikvli,

V a i ke 1 i u s pri ž i u re t i. 
in mokykla iszrengti. 

Apie dievuli pamokyti.
K a norėt nuo tokios mamos
Munszaine ne iszgaruojo isz 

galvos.
Galvoje pilna gaivalu, 

Kaip vadina bužiu, 
Linksma gyvenimą turi, 

Per dienas nieko neveikia 
tiktai žiuri 

Ar kas namines neduos, 
Ūžt rituos.

Ar manote, teip bus visada? 
() niekada.

Dievulis yra labai kantrus, 
Tiktai neskubus,

Jisai lauke jusi) pataisos, 
Ir už tai nedovanos, 

Kad ir puikiausia pasiredis, 
Bet grafienes nedasivis, 
Ba kad ir galėtu būti, 
Bet nemoka pasirodyti, 

O kaip katra iszsižioja, 
Tai ir ponysta pasikavoja, 
Motoro dabina, puikus josios 

apsiejimai,
O ne papuoszai ir szilkai.

M AB ANO Y CITY bus kožnn Uiarninka 
.‘10 E, Centre St. ant antro floro.

Į Ofiso valandos: v ryte iki vakare.
RODĄ SUETIKU DYKAI.

r

I

i

ta.

alėtu būti,

turėjo 
truputi

eina, vyras; isz visko 
jog jis yra keliaująs 
a ps i vi I kės ka i linini s, 
rankoje turi valiza antroje liet
sargi. Isz jo elgimosi numanu, 
jog jis yra tos jaunos moteries 
vyras. Jis greitai 
kailinius, iszsitraukia revolve
ri ir mirtina tyluma nutraukia 
szuvis. Jaunoji moteris krinta 
negyva. Jis szauna antra kar-

Gražusis vaikinas taipgi
krinta negyvas. Tuomet žudy
tojas prisiartina prje savo au
ka, užsideda, akinius, atsuka ži
burį ir žiuri in negyvėlius. 

i c 
u

szunka: 
namus.!” | * i
(Uždanga iszleto nusileidžia).

— Aber kam tuojaus mati- .^psĮtaisyt.. Gavronskis derejo-
kn? n“^Wa?™.;'":kci"G..•Bech- 8i> bet pagalvojęs ,ka<l 

aplinkui mokėjo po 40 skatiku,nung. Iki vakrtrui no lysves ne- 
nukasrt, o bulviu turecziaii.duo
ti...........

Onute mostelėjo ranka.
— Tegul ten tas bulves! Ka

siu ir teip, be pietų.
ir rast ’ — r

richtig! linktelėjo vokietis gal
va ir Ii epo mei’ginai eiti pas
kui.

tik prie

0 kiek nore-

Kaip ten ponas kitiems

I

r

Tas yra kas kita! Das ist <
M _ - - - - * L

III.
Taigi pradėjo Onute naujo 

gyvenimo dienas. Isz pradžįp 
labai ėmėsi už darbo, szvintant

Jį t 1 F . f h ' '
jau lauke buvo, nuo lauko ei
davo naktyj, veik pirsztais žo-
me kasdama. Ant pietų kepda- < 
vosi bulviu sau jale, prie kuriu j 

truputi drus- įpirkdavosi sau
i ,.kt 'l' J&l 1W <’kos, likusiai uždarbio ėjo ant s

" i

visur

Del Dievo meiles!M jis su- 
uasz inejan in savo

Dekite savo pinigus in
/

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa<r t"

„ ' J 4 i • i.
Ih

____ -$-----
Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.
Nori idant kožnas’vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra-

J

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitamV t'

Merchants Banking Trust Qo. Banke.
' 1 .f ' ' ' ■ P | 'tl r ■ ■ , ; ' '7 f *

Szita Banka prigęlbsti savo depozitoriams pirkti savo i 
locnus namus. >

Szita Banka .pi?igęlsbti jumis^ suozodinti pinigus. J
Nori kad jus butumet to Banko depozitonus.

’ ' g ‘ ’ 1 h ’ fc | ’ " " ' ■ ■ ! 1 ' I į ■ i r ' '

'T17JwT'*/■ ■'T'

locnus namus
|*. ' ■ . ’ i j!i r -J . , |

T

J

< j t
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indijanoi du apsiporavo.
Bet no ilgai su savim gyveno, 

Savo moterių kitam pardavė, 
Ar už dyka atidavė.

O tu prakeiktas gyvuli, 
Jeigu žmoniszkumo neturi, 
Ar jau ton žmonių nebuvo, 

Jeigu tokis turgus atsibuvo, 
Ka daryt, juk tai gyvulei, 

Ne Lietuvei.

*

I 
I

DAKTAKAS HODGENS
PMladellphla Specialistai

»■ K 
i,. ) 

________________ _ į

Užibenelasia Ir Chroaiiaka Lta«
Eikite tea kur aaata tikri kad sat* 

šita tvirta rodą Ir atsakanti medikai 
llazka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavime, 
Gydimą ka aplaikote nuo manei yni 
gvarantuotaa.

Jeigu esate silpni, nerriaiki ar U« 
guoti. nedarykite tos klaidos ka kiti 

I esą padare, steikite pas mane ir pas. 
! {aptingai pasikalbealme. Laukti yri 
Į pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
tuvio, užkimimas ir sunkumas po val
giui, rasai, svaigulis, silpnumas aaU> 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, Isaberlmal, papueskoe, 
{dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydime.

Silpni vyrai ar pajegoa juau jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar elate nuvargę ir 
silpni? Ar otokas J tuną drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino. jaigu teip tai mintykite ma
ne.

Rnmatlxmas visokiuose padejlmuo- 
i se, telppgi isz t Ine Ir arty vi aulenklmal 
pasiduoda per mano' gydime.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju. 
į silpni ir nuvargę, pailsę les ryto, be 
į ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
|gos, ailpnos atminties, aarmatlyvl, 
^greitai pallatat, pikti, iatbllaskuala ir 
Iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas pecsuoae, skausmas I__
luose. skausmas gerklėje, stokai ea-
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Joigu is’Z ininkuztuju kokis ™el »»>«ukiu
~ I «Air Wkfn I AFWiOitt Ir

pasirodo. 
Tai nesnvis ant žmogaus 

iszrodo,
Mat iszmintingais savo stato,

INorints ant raszto nieko ne
mato.

Mėgsta kitus iszjuokti

kau-

Panekmlnfal gydilu kataro, astma, 
dusuli, ui Imas galvoje, trumpo girdė
jimo, iarilnlmo gerkle* (goitre,) krau
jo, odoa Ir opeciale* Ilgas pilto, inks- 

' tu, kepenų, puilee, lumbago Ir Beori-.
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Įteikite gageite rodą dyfcaL Po tam 
į lezalszklnelu kokie aktrtamao. geres
nis Ir daug pegelbanth yra mano epą- 
eabau gydimo. Padekavonea nuo dak-BauM B/uiiuv. rBQMtTUuei duq obi*

Ir kaip apsvaigins kvailiuoti. |Uru. lojerlu ir droiBikuju. Ti« gydi-
Bet ir minksztuosia yra vi

sokiu, 
Davadnu ir kvailuotu. 
Ne visus reike peikti, 

Yra ir tokiu ka reike pagirti.

mal patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsinglauslui Kuropoa ir AmarikM 
SpeclalifttUB:

TAMAQUA Daktaras Hpdgens buna 
kožnn Sereda ir jo ofisas tonais yra po 
No. ’44 BROAD ST. Of isos valanda* 
nuo 9 ryta iki g vakare.
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February, tu-— Vasaris 
i i 29 dienas.

— Subatoje pripuola (Irani- 
nycziu Diena.

SLAPTINGAS ŽENKLAS

■ j ?z 
mUmmMM ’į

|l> 'Mil

Isz Shenandoah, Pa. Pienas ir Szeimyna -a
— Ana vakara. keturiu mo

tu Bolosiukas, sūnelis Szczer-
6 W. Laurel uli., at-

nuo ...... .
...................„i susznlusi geri v,(,u.,'ni vnlln,‘ l!,orn 
žmonis priėmė in namus ir pi'i- *r kiekvienas vaikus turėtu ger 
stato nufiudusiai motinai kuri fl '’•'■nažaiaus puskvorti ant

I

lovicziu, 3 
atsiskyrė

- , Stebėtina idant du vyrai I linus surado ji 
ant apsivedi

mo, bet isz prnvardžini duoda
si matyt kad toip yra. Sztai 
Pottsvilles sūdo iszeme laisnus 
apsivesti Stasys Karasosky sli

iszimtn laisnus

Bronislaw Terlecki isz Shona- 
dorio.

— Antanas Stnnkeviczius, 
56 metu, 328 E. Market uli. li
kos suspaustas 
North Mah ano^ 
Utarnyko ryta, kuriam
do labai poezius. Gydosi namie.
-— Lietuviu Vvcziu. 104

terp karuku 
kasyk losią 

snžei-

Vycziu, 
kuopa, parengė draugiszka va
karėli, 24 diena 
bažnytinėj svetainėje.
sulosz du veikalėlius po tam 
bus puiki vakariene. Inžanga 
florai $3.00. Užpraszymai jau 
iAzsiunsti.

— Praėjusia Sukata 
buvo kriksztas snhebo Motie
jaus Skaudžiu ant W.z Sou t h 
St. Klimais buvo p. Juozas Ar- 
lauckas su p. Ona Kvederavi- 
czienia. Sūnelis aplaike varda 
Jnnzas Antanas. Lai auga ant 
džiaugsmo tėveliams.

'— Apleidęs namus 9 diena 
Sausio, Juozas Raulionis din
go ir.nežino kur randasi, nes 
visa žino apie ji prapuolė. Juo
zas i .
cziaus, atlankyti 
Jeigu kas apie ji žino, tegul 
maloniai danosza redakcijei, 
ncs žmogus no yra niekam kal
tas ir malszaus budo.

Elektrikiniu st ryt kariu 
kompanije duoda žinot, buk 
nuo 28 Februariaus bus pri
versta padidyt preke važiavi
mo, o vietoje 20 tikiotu už do
leri duos tiktai 17 tikintu. Nog- 

su t a ja kompanije 
daromi kad nuolatos pabrangi- 

Rodos žmonių 
o 

kompanije sako kad stovi ant

Vasario po- 
Tcipgi

at si-

apleido burda Radzevi-
i pažystamus.

la ?ino kas

na važiavimo, 
važitioje gana daug, bet

prnpnHics Kubnnkrntinimo.
—- Jonas Bankus pirko na

mus su puse loto po No. 1311 E.
Jisai užmokėjo

bus ek-
Xe\v York a ant

ligonbuteje 
romkevieziuterrv

Mahanoy St.
$9,000.

— Sukatos nakti 
skureija in
Kchdingo geležinkelio. Dubol- 
tavas tikiefas isz Mahanojaus 
tiktai 4 doleriai.

— Ashlando 
gydosi: Jidie
isz Mount Carmel, Helena Ada- 
mavicziiite isz Shenadorio, 
Juozas Stakov.ski isz Shonado- 
tio.

Pranas Palonis,
Elzbieta Robeliene

Juoząs Ba-
/oviezius, 
isz Shenadorio.

— Vincas Staiiiukinas, 110 
yV. Market ulyezios, 
sužeidimą rankos 
kuria daktaras susiuvo.

aplaike 
kasi k losią,

:: DIDELIS BALIUS ::

Len-
Balius atsibus 

2-kSpusio 
szale Lenku

- Parengė Szerininkai 
kiszkos sales.
azi vakara Ketverge 
ant Lenku sales
Ijažnyczios. Grajis gera orkest
rą. Visi užpraszomi atsilankyti 
o turėsite linksma laika, 
žanga vyrams 50c. 
ir merginoms 25e>

GERA PROGA DEL
- FOTOGRAFISTU.

In-
Mot eroms

o r,
i

, Parsiduoda galerija labai pi
giai^ vieta nuo daug metu ge
rai fezdir.bta

* h ■ *
ir biznis ejna la-

Imi gerai. Priežastį pardavimo
Riižiiiosit ant vietos. (t. 11

\r‘ A. Aponikas
205 E. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

AMAI
MINERSVILLE, PA.

PIGUS N 
a • ,* Il

0 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 but
tuojaus. parduot i.- Kreipkitės 
JIHU lUUOROe

I

C. H. Clappier
-(f.5

* *ll

Czeveryku Sztoras 
Minersville, Pa.
ary k u »ztor 
Minersville

motinos. Ve
šu szalusi geri

Vartokite Pieną. Vartokite 
Pieną Liuosai.

Kvorta pieno kasdien kibk- 
pordaug,

mane, buk josios sūnelis kur 
ant smert suszalo.

— Ketverge ryta, atsibuvo 
laidotuves a. a. M i kalines Sto- 
panaviezienes, 37 
mirė po trumpai ligai. Velione 
paliko dydžiau šia m 
mia, vyra, szeszis vaikus, bro
li ir seseria. Laidotuves atsi
buvo su 
mis ii* palaidota ant 
parapiniu kapiniu.

— Pa.sirengkitb 
ginusio ir dydžiousio “Nemu- 
neieziu Draugijos Kliubo” 
kilio 25 Vasario, Mahero sve
tainėje. Inžanga. porai szimot 
bus $750._____

Gilberton, Pa.

. dienos. Pienas duoda vaikams 
proga ingyti sveikata, 
turėtu turėti. Pienas 
jiems užmigt i, sveikais

metu, kuri

nubildi-

ba žny tinoms a po jgo- 
viotiniu

:wd sma-

pa- i

Apie antra 
valanda Panodolio ryta, tūlam 
name kvlo bolszevikiszka 
voliucije. Konsztabelis 
padaryti paredka ir aresztavo- 
jo Tamosziu Amborkevieziu 
kuris apknrunavojo galva Jur
gio Kupraiicko su bonka.

rc- 
atejo

rainoKziu Amborkevieziu

Tamaqua, Pa. —- Szv. Petro 
ir Povylo bažnyszioje likos siv 
riszti mazgu moterystes pana 
Ona .Jainuliute su Krisztoferu 
Binsku isz Minersville. Buvo 
tai laiminga veseile.

REIKALINGAS
Darbininkas ant fanuos, ge

ras kurdas, dcszimts adynu aht 
durnos dirbti ant lauko, 
dėt darba pirma diena 
cziaus ar pirmiau. Pinnoj 
matoj raszyk ar esi dirbės ant 
fanuos ar ne, ir kiek- 
mokosties ant meto. Jeigu abe
joji ar nenori dirbti ant fer
mos tai visai neatsiszauk. An- 

reikabngas, gal 
pasZ4>rt gyvulius

ge-

Pra-
Mor-
gro-

norėsi

t rus žmogus
but senyvas,
ir pataisyt kas reike apie tro
bas, karviųno.reikes melžti no

rom a to j ra- 
mokest ies 

(t.10

vienam. Pirmoj 
szykie kiek 
ant meto.

And. Abraezinskas
R. D. No. 2

(F

norėsi

< 'atawissa, Pa.

PARSIDUODA GERAS 
NAMAS.

Geras namas ant puses loto 
po No. 529 \V. Spruce St. Vis
kas goriausiame padėjimo. Ge
ras stogas ir dreinai. Isz kito 
galo loto prie W. South St., ga
lima kita narna pastatyti. Ar
li Lietuviszkos bažnvežios. Na- •r
mas ka tik isz naujo iszpopie- 
motas ir apkvarbnotas. Elek
trikas investa pagal naujau
sia mada. Parsiduoda, tik už 
tai kad locnininkas pirko di
desni narna ir jam sžitas namas 
jau nereikalingas. Todėl jeigu 
kas nori pirkti gera narna del 
gyvenimo tegul tuojaus krei-

(IX)

gyvenimo
piasi ant adreso.

A.. Dziadoszas
438 \Y. Mahanoy St.

Dubeltavaa 
Tikiata*$4.00 

in NEW YORKA
Nedalioj 3 Februariaus

Specialia treinaa Suimtos naktį.

Ryte 
.. . 12:01 
... 12:10 
... 12:47 
. .. 12:55 
... 12 :35

Liberty St. 6:35. »7

. .. 1:45

Isz 
Shamokin..........

Mt. Carmel ..... 
Ashland ............
Girardville........
Shenandoah . 7..
Mahanoy City............ 1:16
Tamaqua ....
In New Yorka pribus prie 

Prie W.
23rd. St. 7:40 valanda rvto.
* Grįžtant -r- Apleis New 
Yorka nuo W. 23rd St. 6:47 
vai. vakare, nuo Liberty St. 
7:00 vai. va karo , ta pnezia 
diena.

1

kuria 
padeda 

ir tu
rėti stipru, gyva kana. Užaugę 
žmones irgi ras, jog pienas ir 
jiems reikalingas, ir senatvėje 
kada reikalinga gero 
yra vienas isz goriausiu 
giu. Pichas yra gardus, lengvai 
iszsivirszkina ir turi svarbia 
maisto medžiaga. Ypatingai li
goniams pienas yra geriausiais 
maistas.

Motinos turinezios 
mybe ir penėjimą kūdikiu, tu
rėtu iszgerti nors viena kvorta 
pieno kasdien.
Gerkite Pieną Pastiprinti Kau

lus, Dantis ir Muskulius.
Pienas turi savyje 

ga, kuri vadinta 
medžiaga pastiprina 
liūs ir kitus kimo dalis. Pienas 
irgi priduoda vopnos kuri yra 
reikalinga musu kaulams, dan
tims ir kito kimo dalims.

“ir “vopno“ 
svarbus atitaisyti kaulus, mus- 
kubus, ir kitas kimo dalis, ku
rios susilpnintos ir sunaudotos 
kasdieniniame gyienime. Geri 
mušk ubai, ir stiprus, gerai su
formuoti kaulai ir dantys yra 
reikalingi stiprinti kuna, taip 
pat kaip gera medžiaga 
reikalinga geram inžinui. Stip
rus, sveikus dantys netik ženk
las sveikatos bot priesztarauja 
supuvimą.

Vaisiai, augmenai, g 
ju produktai kiausziniai, svies
tas ir maža dalis sveiku riebu
mu,. turAtii Imti vartojami vai
ku maitinime. Nereikia atimti 
pieną nuo valgio kuomet augu
sio ji vaikai reikalauja mėsos ir 
duonos.

Pienas duoda dvitrecz 
vopnos ankszcziau 
valgiams. Tik maistas gali duo 
t i vopnos kunni, be joj kaulai 
ir dantys negali būti formuoti.

Nevartok perdaug saldainiu 
ir saldumynu, nes jie sumažina 
norą kitiems valgiams.
Pienas Padės Užaugti ir būti 

Sveiku.
buvo surasta, 

medžiagų 
apsipažine,

maisto, 
vai-

atsako-

4 4 Protein

i 4 <
medžia- 

protein”. Ta 
mušk u-

v ra

v ra

rudai ir

dalis 
minėtoms

kad

augi-r>

maitintas ir

Nesenai 
dar prie tu maisto 
su kuriioms mes 
kaikuric maistai, inimant pie
ną uri kitas medžiagas, kurios 
reik a 1 i ngos norma b u i
mui. Tos medžiagos vadiintos 
“vitaminai”. .Jeigu musu mais 
tas kunuii neduoda ju, tai kū
nas netinkamai 
žmogus turi sirgti, kartais li
ga pavojinga jeigu maistas ne
pertaisytas. Pienas turi

A (riebumu 
geras pienas, 

smetona ir sviestas; pienas 
pridiuoda “vitaminą B” van- 
(lens sutirpima, ir szviežas pie
nas ypatingai turi vandens su
tirpima “C”, Tie vitmainai 
būtinai reikalingi, pienas juos J •• II1 1 1 • ♦ •!

kūdikiams ir 
a u ga n c z< i em s v a i k a ms.

Tik reikia, 
svarbu Vartoti szviežia,Užva
ru iena, ir visuomet reikia pie
ną szvariai ir szaltai laikyti.

PARSIDUODA NAMAS.

mina 
ma ), ypatingai 

ir 
4 4

vita- 
isztirpini-

sviestas; 
vitaminą B

C”,

turi ir todėl yra būtinai reika
lingas maistas

atsiminti jog

Naujas namas su visais nati-
jnuseis intaisymais, ant czver- 
ties loto po No. 318 E. Market 
St. Galima tuojaus insikrans- 
tyti. (t.f.)

z B. Damico
30 W. Centre St? 
Mahanoy City, Pa.
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MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

: 336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

M

nffllTOffATTSOfflUS NAMlISr' 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ

INSURANCE AGENTU.

Saulute, jau seniai pakilusi 
isz anos puses, Maletsunianu 
jAfriko.«pkaiui, veižeju per ply- 
szius in seno stabmeldžio Ka
linto šluba. Bot jis dar nenorė
jo keltis isz savo guolio. Jis 
tik pasikėlė*isz po ožkų kailiu 
tarno rusiu jam vietojė antklo
džių ir giliai užsimąstė.

“Ar tai jam tikrai kas pasi
rodė, ar tni buvo tiktai sap^ 
nas? O gal kartais burtai?” 

jis aiszkai mate, juk 
jau jis nemiegojo; girdėjo kaip 
brolis, nenorėdamas jo kelti, 
patylomis iszejo isz gryczios.... 
O paskui tas nepaprastas ženk
las pasirodė.... Kas tai per 
ženklas? Gal ji nosziojo kuris 
isz jo boeziu, o dabar tokiu bil
du reikalauja nuo jo aukos. Roi 
kia pasiklausti senojo burtinin
ko Malinto.”

mas t v< I a mas Kali o ta s 
pradėjo vi Ik t ies ir rengt ies isz- 
eiti. Durvse sutiko savo broli, 
isz lauko parėjusi.

Kur taip keliauji

I

Taip

nenorėdamas

? Ar pini 
ant saules snsiszildvti savo se
nus kaulus?”

“Ne, Mokinimai; sziandiena 
turiu eiti pas seni Malinio.

“Ar gi 
žavėjimai nuvarys

l 4

p tik, kad jo burtai ir 
nuo faves 

szalczio dvasia, kad vietoje svy 
ruojaneziu dpos tau stiprias, 
sveikas kaip gazeles- kojas

• “Jei tani tikecziau, tai jau 
senai bueziau nuėjės pas ji su 
dovanomis. Ne tas hian rupi; 
jis turi iszgydyti mano szirdi

t 
Kaip tiktai 

rszryto iszejai isz

ir mano galva. Nes paklausyk 
kas man nvvko. — 
sžiandien 
gryczios, gerai atsimenu, nes 
jau nemiegojau, musu gryczio- 
jo pasidaro taip szviesu, kaip 
butu visa saule Suėjusi in musu

Papk rapszcziau akis,
saules norą, bet toje szviešoje 
pasirodo-mah kaip du pagaliu 
skerai kits kįto sudėtu, o po 
jais atvira knyga, pilna žonk
ili ir raszto. 
plat an ta regėjimą;

... ..............
tu bijojau. Bet ilginus negaliu

st ubą.

Jau antra karta 
i ne sakiau 

tau apie tai pirmiaus, nOs bur-

fdepti, nes gal kas isz boezin 
reikalauja / nuo musu aukos. 
Kinu pasitarti su Mahatu.”

Mokuanas, — Kaboto brolis, 
palingavo galva ir nieko neat
sako, nes kas galėtu tai iszaisz- 
kinti.

“Tiktai
--- tarė seniui iszeinant

skubinkis sugrįžti
, — nes 

žinai; sžiandien žadėjo ateiti 
Baltųjų žmonių vienais isz Mo- 
zoro pasiimti vilnų ir javu. O 
gal jis mums 
ženklus P’

Malintas gyveno už kaimo 
ant kalnelio, kitoje upelio pu
sėje.

Senas burtininkas, * pamatęs 
priesz savo namus Kabota, la
bai nustebo. Ai* gi ir jis ant ga
lo atėjo praszjrti vaistu? Nie
kuomet to nedaro. Už tat Ma
lintas nebuvo jam palankus. 
Bet nors dabar butu jam atne- 
szos koki oželi už patarima. —

Taip sau maste senas burti
ninkas, žiūrėdamas in ineinan- 
ti Kaliota. ,

Mahatas iszklause kantriai 
viso Kaboto pasakojimo, ne
pertraukdamas. Maste tiktai 
kaip ežia reikes atsakyti.

. Žinojo jis ir girdėjo apie ne 
viena dalyka invykusi Basu tu 
szalyje (Piętu Afrikoje), kur 
ant krantu Sonkos upes atvyko 
Baltieji pavadino ja Orange.

iszaiszkns tuos

gyveno už

Žinojo jis ir

Žinojo ir apie tai, kas. girdėti 
sziaureje apie Mozera. Ten tai 
ant kaikuriii namu stogo stove-

i ' * *■ ' '

jo tokio ženklai, apie kuriuos 
kalbėjo Kaliotas. Ta ženklą bal 
tieji vaidino kryžiumi. Bet jis 
burtininkas kaip Baltųjų žmo
nių; taip ir juf kfyžiu neapken- 
Gzįa* Jie dabar; taip inasto Ma
lintas, atsiupte a savo dvasia,

.A ’

• ‘X4, 
—• ta

niu; taip ir juf kryžių neapken- 
Gzįm Jie dabar, taip maste Ma-

kad apipaiiuotu Kai iota.
■: į Taip, Baltųjų dvasia, 

burtininkas, -
niojo; idant tave prie ju nuves
tu.* Tavo boeziai nereikalauja 
tavo auku.M

Kabotas gryžo namo prisleg-
“ Baltųjų,dvasia mane api

painiojo” — nuolat kartojo 
4 4

tas.
ma sužinoti apie regėtu ženk
lą.

Slinko savaite po savaites, o

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Pigi
Visokiems

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke, 

automobilius
keliaudamas.,— “Kas tai per ^Mokuano kaip nėra, taip norą. 

Ko ji iliio manos no- Kiekviena diena lipdavo
■

.B ’

dvasia ?
ri?”

4 4 r
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Taip mastydamas ėjo ir ne
pasijuto, kaip perėjo upeli ir in 
kitą kaina užlipęs, sustojo ties 
savo t rohelo.

Kerne . rado
Baltuoju žmogumi, kuriam ro
do kailius, skaitydamas pirsz- 
tais, kiek nori 
drobes gabalu.

Kabotas, sustojc’s netoli, 
lauke iki jie pabaigs derybas. 
Jis mano paklausti Baltojo 

apie regėta ženklą, 
ir Kaliotas 

nedrąsiai papasakojo savo re
gėjimą balta^i pirkliui. ‘

“Ne mano tai dalykas pre- 
prietarais,

Bet
ganyklų ir lauku

savo, broli su

gauti už juos

snstojc's

mane 
žmogaus 
Derybos užsibaigė

Ne mano tai 
kiuoti burtais ar 
atsake Baltasis. —- Žinau žmo
nių, kurie su nuostabiu atkak
lumu ta. ženklą, garbina. Bet 
asz jau nusikraeziau tu prieta
ru ir ju apeigų.”

Ant galo, jei

sems 
Kaliotas in kalneli ir ilgai sė
dėdamas žiurėjo, bene pamatys 
gryžtanezio savo brolio, 
apart ožkų,
arba, krumu nieko dauginus ne
matydavo.

Kaliotas pradėjo tuomet ne- 
rymauti. Visokios mintys kilo 
jo galvoje. Gal “atsivertimo 
dvasia’’
no pats ojo bet siuntė savo bro
li. O gal Mokuanas, sužinojęs 
instabaus ženklo paslaptis jau 
pas ji dauginus negriž J

Tos mintys vis danginus ir 
dauginus sloge jam szir.di. Ne
karta taip mastydamas senolis 
paszokdavo isz guolio ir nore- 

eiti, bet kojos

Gal “ 
ji baudžia už tat, kad

Teipgi J 
pristato automobilius visokiems ' 
reikalams. •
Parduodu visokius paminklus, dide- i 

liūs ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane', nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

ATSIUSK TIK I1.C0
O gausi sulikto ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus su pamokinimu, 
kaip padaryti Ir prisluntima apmoka
me. Geriausią* stambi trajanka 60c 
arba 6 pakelei už $3.30. r - - - - 
35c arba C pakelei už 51.75.
Žollti 30c arba 6 pakelei už $1.40/ 
Knyga "Daktaras Namuos*” |1.00. 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 

Lalszkams 
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITI3.
451 Hudson Ave. Rochester, N. T.

Puplaiszkal
Truk-

Aukso 
senovės

“Ant galo, jei nori pažinti 
tuos žmones, o turi sveikas ko- 

kalbejo tolinus Baltasis 
žmogus, veizėdamas in sudžiū
vusi Kabota, — tai keliauk te
nai toli in sziaure, 
tenai iszmokys tave 
prietaru.”

Iszkeliavns baltajam, broliai 
tarėsi tarp saves, kas tolinus 
daryti. Baltojo atsakymas nei 
tpks. ..

Bet Kabotas būtinai norėjo 
sužinoti ka tai viskas roiszkia .’ 
Ir vėl abejojo ar galės taip to
li nueiti.

Mokuanas labai mylėjo savo 
broli. Kabotas buvo jam visuo
met geras. Niekuomet netncln- 
vo, noru gojo ant savo ligos ir

jas,

prietaru.

in Roma;
vsu tu

kaip geras szuo dabojo trobas. 
Net ii* pritires įžeidimu, grei
tai atleisdavo. Gaila buvo jam 
leisti sena ir ligota broli in to
kia tolima ir pavojinga kelione. 
Nutarė kad pats keliauti brolio 
vietoje.

Praėjo jau antra 
Mokumui negrįžta, 
savaites pra,džiojb atsiuntė per 
žmogų žinia, kad esąs sveikas, 
kad baltieji su ilgomis barzdo- 

labai svotngai

savaite, o
Treczios

mis priėmė ji
Romoje. (Taip vadinosi misi
jos stotis, kur gyveno anos sza- 
lies Apasztaliszkas Vikaras). 
Bet patarė jam eiti dar toliaus 
in Moktoliveczio ir ilginus pa-
silikti, nes ten daug kas gali*

SZITA MERGINA TURI
GILIUKE

Joanna Talley kuri ana dienai 
pribuvdsįn New Yorka isz An
glijos ir kuri nesonei atsižime- 
jo kaipo gabi aktorka krutan- 
cziuošo paveiksluose, yra teip- 
gi gera plaukyko ir kada pa
norę po yanldeniii laike dariniu 
pavoiksly, ji j i ant dugno van- 

vertios

K1

dons atrado skarba

davo atsikėlęs
kaip isz akmens, nei isz vietos Minkaztu abdaru $1.25. 
nesijudino. Tuomet vol a t kris
davo in guoli.

“Ne! Ne! tai negalima, kad 
mano mylimas brolis mane, se
neli apleistu. Jis visuomet man 
buvo taip geras!”

“O tl¥“slaptingasis ženklo
— melsdavosi Kabotas. — 
“atsivertimo dvasia,“ neimk

dvasios.
Kai griž mano brolis, asz viską 
del tavęs padarysiu. 1*1_ ?___ 1 1

g JONAS M. CISARIKAS d
8 Flre luvraaca Agent

4

1 ’

melsdavosi

isz manos sveikatos

i f » #
Po kiekvienos tokios maldos 

ir pa s i ketinimo Kalintas jaus
davosi esąs pastiprintas ir pa
guostas, ir viltis greito brolio 
sugrižiino padidėdavo.

Syki kuomet taip užsimąstęs 
gulėjo iszgirdo 
uitis einanezio 
szali triobos. 

• • 1 pniai 
le akis, sztai Mokuanas su ma
ža knygele ir su slaptingu ženk 
Iii rankoje, - (t. y. su kryžium) 
inženge per duris.

tai tas, 
szaukdamas pasikėlė nuo guo 
lio ir isztiose rankas prie kry
žiaus. Paėmė ji in rankas ir il- 
gaį, ilgai pridėjęs prie lupu ji 
buoziavo ir veizėjo in ji.

Paskui praszo 
“Taip, tai ta. pati knygele, ku
ria maeziau.”

Pravėrė knygele 
skaitlti.

Nustebo Mokuanas. Kaip tai 
moki skaityti!.’ 
broli, iszmoke 
pas Baltuosius Tėvus pora sa- 
vaieziu mokinausi, kaip 
binti viena Dieva ir neiszmo- 
kau taip skaityti, kaip tu, Ka
bote.’’

“Asz pats nežinau, visas kai
mas gali paliudyti, kad niekas 
manės nemokino skaityti. —

Tuo tarpu nuo Kaboto tar
no Kafro kaimynai sužinojo, 
kad Mokuanas sugrižo, kad 
fiarnesze tokia žnyga, isz ku
rios tas senelis, 
skaityti, nors niekuomet nesi- 
mokino.

Sužinojo apie tai ir to apskr. 
valdininkas p. Robertson. Jis 
gerai žinojo, kad tame kaime 
nieks Kafru nemokino skaity
ti, o pats Kabotas niekur kitur 

. Todėl tyczio- 
ar 

Kafrai tjesa sako. Isztiesu pa
sirodė, .kad Kabotas taip gerai 
skaito, kaip baltieji, ir kad ta 
knyga yra tai Rymo Kataliku 
Katekizmas.

' ‘ * * *
Kuomet dviem metams pras

linkus atėjo in ta kainui Ma- 
koaoby Tėvai kun. Laydevant 
ir kun. J. M., rado kaimo jau 
apio 40'katakumenu, gerhi ap- 
sinnžinnsin su szv. tikeiimiL i

greitus žinks- 
žmogaus pro 

Tai brolio žinks4 4

tarė sau. Ir kai pake-

4 4 rrTaip, tai tas, —

knygeles.

ir pradėjo

Ir kas'tave, 
Žkaitvti ? Asz

car-

Kalintas gal

nevaikšzėziojo.
mis atvyko jisai insitikinti,

4

£ --------- T,
Agdraadžln (Inszurlnlu) Namu, /

< Tavoms, Naminiu Rakandu, £J nuo Ugnies. 
Gerianslote Kompanijose

8115 W. Mahaaoy Avė. Mahaaay Cttjį

Tvircziausia Lietuviszka
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, toip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti. Priimu pinigus saugiam 
palaikanti). Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ‘ ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga ątsakima. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy’ City, Pa.
< ■ ■MIIJ1— m ■!—     ........................ .. I ■!! .        

Uatavtoakas Graharlaa

K. RĖKLAITIS
Laidoja Nud milu p*I*l 

naajaut* mada Ir nekala.
Tari pacelbtalake motam.

Prlelaamos prekes.

IK Wnet Sprnee BtnM 
MAHAKOT CITY. FA.

Bell Talapkoau No. 14t

> e o wo w hiimu <■» o '—i —» i** — ii »i" —i "ii O w

Daktaras .Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

1 ButumIk daktarai! kariumeneje.
Gydo Thoklas Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet 6 iki 9 vakare.
210 N. Main St Shenandoah

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

*»

Laidoja kunus nunirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
S20 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Arent. Notary Public. 
Jeigu norite pirkti ar parduoti earo 
Uubas, mes galime jumis tame reikale 

Randavojame
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip tolinus.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahanoy City. Psu

patarnauti. namus*
X

CAPITAL STOCK $125,000.00 j
SURPLUS IR UNDIVIDED4, j

PROFITS $623,358.62 I

i

i• . r. w
<

sipažinusiu su szv. tikėjimu
Juos iszmokino broliai Mo- 

kuanas ir Kaliotas, o visur vo
ro prie įKjistaus* 
ženklas?'

Ijaivag.
Knygele Drnngpetereo <el 
lemekeJUne Btnlgg Mftnia-

SFe.
-KVITU Knygele Drengyetem, Ael 
KaMerUue nog etiietn *lnlgn «t 
luelrinkimn * - 1 • - » • - We.

W. B. BOCSKAVBKAS-Ce^ 
makanot crrr. pa;

° slaptingas
i 8*

Sulietuvino P. M.
»

KVITU
—‘-tave- iipipai~-+wU-4^MJ0lX*^iumw^igal.Aau.

? -.1 1 • - _ ■ H • • 1 a .at <■ « . 1

glijos tiesu tai valdžia pa ome 
troezia dali tojo skarbo o liku
sia. dali j i a i a ty da ve.

MUil

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedani 
prie justi pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didėlis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prez. 
Jos. K. FERGUSON, Kasierlua^




