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ISZ AMERIKOS

UOSZVCS

ŽENTAS NUŽUDĖ SAVO 
UOSZVIA — PASIDAVĖ.
Cincinnati, Ohio. — Apdris- 

kias, suszlapes ir iszalkias, Vi 
tonas Periu, 50 metu, pasidavė 
palici ja i už nužudinima savo 

Era ne isz kos Rawson,
78 metu mot eres ir sužeidimą 
Ninos Rawson. Periu po papil
dymui žudinstos slapstosi per 
kėlės sanvaites. Žmogelis poli
cijai pasakė buk nuo kada ap 
sivede su josios dukteria, tai 
neturėjo ramybes, nes uoszvt 
ji persekiodavo 
dais idant tik perskirt pora 
kas jai ir pasiseki*, bet už tai 
paaukavo savo gyvastį.
102 METU SENUKE SZOKO 

PER VISA NAKTĮ.
New York. — .Jeigu katras 

isz mus linksmytusi lyg antrai 
valandai po pusiaunakt ant ba
linus, tai isztikruju neatsikel 
tu priesz užtek ima saules, o 
bet teip padare Hanora Elde- 
red 102 metu isz Baldwin, L. L, 
szokus per visa nakti lyg an
trai valandai ant baliuko kuri 

vaikai, anūkai ir

nes 
visokeis bu-

jai surengė 
pažystami. 
DAUGIAU NESZAUKS KU

NIGO MIRSZTANCZIAM.
Chicago. — Pranui Cambria, 

6735 South Paulina u Ii., kasz- 
1,185 dolerei paszaukti 

kunigą “mirsztaneziam” žmo
gui. Pranas fun czeveryku 
sziapa ant 847 West 59th uly- 
czios, kuris atbegias in palici- 
jos stoti Englewood papasako
jo szitoki atsitikima:

In jojo szapukia atejo^kaip 
jam iszrode sergantis žmogus, 
kuris atėjo pasiimti pataisytus 
czeverykus. Staigai apslobo 
szaukdainas:

tą vo
D j imrsztanczmin 

i. r rainis turi

Staigai 
“mirsztu! k a asz 

padarysiu su tais szeszeis tuks- 
tanezeis doleriu ka noriu pa
likti del bažnvezios?” 
žodžeis iszeme didele maszna 
prikimszta bumaszkoms. Bet 
kaip galėjo užsitiket vargin
gam lopytojui czeveryku be jo
kios parankos? Sziauczius nu
bėgo in banka isztrauke visus 
sutaupytus pinigus 1,185 dole- 

| ia da ve n e pa žyst a m 11 i 
kaipo gvarancije ir abudu ėjo 
pas kunigą kuriam ketino pi
nigus atiduoti. Sztai ant uly- 

n e pa žy s t a m as sukrito.

Su tais

rius,

nerado jojo ne

ežios
Cambria bego kanuogreieziau- 
se pas kunigą idant paskubintu 
prie mirsztanezio. Kada sugry
žo su kunigu pas “mirsztanti,”

pinigu. Dabar
(’amliria prisiege, kad neszauk 
tu kunigo ne savo tėvui.

WISCONSIN NUBODO PRO
HIBICIJE, NEARESZTAVOS 

DAUGIAU PRASIŽEN
GĖLIU.

Milwaukee, Wis. — Prokli
ra toris E. P. Wengert, nutarė, 
jog daugiau nearesztavos pra
sižengėliu kurie daro savo hie
na sztopa, nes jisai sako, buk 
džiure neapkaltina tokiu žmo
nių o kožiurs teismas kasztuoje 
valdžei apie 300 doleriu už ka 
žmonis turi mokėti

bet kožnoje vietoje

patys. 
Priesz prohibicije priieste rado
si apie 1900 salimai, o sziadien 
juju yra apie 4000 ir kožna 
diena isz i m a arti po 50 laisnu 
ant pardavinėjimo “minksztu 
gėry m u,”
galima gauti kas ko nori.

Todėl nuo sziadien kožnas 
gales daryti savo sztopa be jo
kios baimes. Jeigu visi va 1sti- 
jei tcip padarytu, tai valdžia 
greitai pavėlintu dirbti geres
ni alu isz ko ne tik žmonis tu- 

ir valdžia, omtn nauda bet

jIatt'bk.)

AMERIKOS KAREIVIAI APSAUGOJE AMERIKONUS IR JU TURTUS KINOSIA
>.?

i

Ir

>’v-

>:-:W
S 

df/f’ ■ 
7 ■

I
f

Szie paveikslai ka tik Iikos prisiunsli isz Kinu, kurie parodo Amerikoniszka vaisKa 
Shanghajuje, apsaugojenli Amerikoniszkus gyventojus ir juju turtus nuo užpuoliku. Laivas 
“Huron” stovi pristovoje pasirengiąs prigialbet kareiviams, jeigu butu užklupti per Kinczi- 
kus.

11uron 1 1

KITOJESZKOJO KITO VYRO, 
TIKRASIS ATSIRADO — 

VISI NUBAUSTI.
Juozas Kastaus- 

kas. 721 Jefferson Si., inskaite 
laikraszty savo paezios, nuo 
kurios jis

(’hieago.

savo
yra atsiskyręs, pa- 

jeszkojima vyro apsivedimui. 
Ji pajeszkojime buvo pasivadi
nusi naszle. Jis tuojau pasiėmė 
policija ir nusiskubino in jos 
namus 645 W. 16 St. 'Pen jie ra
do ja, Petrą Mierki, 81U W. 18 

du atėjusius pasi- 
Toise-

St. ir dar du atėjusiu? 
pirszti jai kavalierius.
jaus Krank Sullivan nuospren
džiu, Petras Mierkis turėjo už
simokėti $100 pabaudos, o Kas
ta lįsk iene $50.

STORIAUSE MOTERELE 
NEW YORKE MIRE.

- MarijonaYonkers, N. Y.
(Jbrenskiene, 33 metu, kuri bu 
vo storiause Lenke 

staiga i
storiausi* 

New York<*, 
szirdies ligos kada 
nėjo ejti in bažnyezia. Dakta 
rai nusprendė, buk moterį* mi 
re nuo sutukimo, nes svėrė 
356Lj svaru.
BANENIU KARALIUS PA

LIKO '6,000,000 DOLERIU.
Boston, 

Andrius 
United Emit C 
tas “ 
ko szeszis milijonus doleriu 
turto; Kožnam isz savo darbi
ninku kurie dirbo po penkis ar 

metu, padovanojo po

va 1st ije 
mirė ant 

pasirengi-

vaisk

sut likimo,

-— M irusis 
prezidentas 

arba pramin- 
Bananiu Karalius” pali- 

milijonus

Mass.
I ’rest on, 

o.,

110JU- 
o 

užra-

liktu jokiu 
turtas eitu ant

tai visas

daugiau 
tūkstanti doleriu, o 100 doleriu 
už kožna meta po penkių metu 
tarnystes. Paczei paliko 
dinama turtą ir $100,000, 
dukterei $25,000. Teipgi
sze $100,000 del ligoniu kurie 
pasveiksta nuo ligų o neturi už 
ka nusipirkti tinkamojo mais
to. Jeigu priesz jojo mirti ne

gimimu,
‘ ‘ praplatinimo 

mokslo kemikos Suv. Valstįjo
sią. ”

PASNINKAVO PER 18 
DIENU.

Williamsport, Pa. — Kle
mentas Durye, 56 metu, kuri 
daugiau daktarai ne norėjo 
gydyt ant vidurines ligos, nu
tarė pats iszsigydyt per pas
ninkavimą. Pradėjo jisai pas
irinkant 18 dienu ir jautėsi 
daug sveikesniu ir sziadien 
pradėjo gerti truputi saldaus 
pieno. Daktarai ji apžiurę ja 
nusistebėjo, nes liga dingo ir 
žmogelis 'sziadien vra visiszkai

DINGO KALTININKE, BUR- j NELAIMINGA TOJI
DINGIERIS IR VISI 

RAKANDAI.
Lawrence, Mass.

Mahoney norėdamas 
paredka pas

S u dži* 
užvesti 

Lankius ant 36 
Valley ulyczios, apreiszke Zo-
fijei Laskienei kad duoda jai 
sanVaite laiko aut iszmetimo 
isz stitbos samogonka ir kitus 
dalykus ant dirbimo munszai- 
nes kaipo ir gurdingieri, kuris 
buvo didesniu bosu šluboje ne 
kaip pats gaspadorius. Po san- 

Zofijei 
pa
noiszpilde

nesulaukdamas mote-

Palieijantas 
apsakyda-

vaitei laiko paliepė 
atejti vela in suda kaipo 
liudinima, jog 
džiaus paliepima.

Sudže
res nusiuntė in josios gyveni
mą palicijauta idant kaltininke 
atvestu priesz ji.
sugryžo be nieko, 
mas slidžiu, buk Zofije visisz-
kai iszczy stino st ubą, pasi im
dama su savim visus rakandus, 
vyra ir bu rd i n gi erių ir iszpysz- 
kejo kur ten in Konetika.

Sudže nusiuntė in Jonais pa- 
licijanta idant sujeszkotu Zofi
je ir atgabentu in Lawrenca.

Joseph 
gyvenas

AMERIKONISZKI PALICI- 
JANTAI SMARKUS 

VYRUKAI.
Brooklyn, N. Y. —

Kubilus (Kubilius?),
183 A venue (’. New Yorke, at- 
vvkes Brooklvnan • •
vardu geriausio Rusijos polic
mano, bet iszsiveže 
kaili.

Jisai eidamas gatve, pamate 
James

atsivežė

iszplakta

policinnna .James Roderick 
stovinti tarpdury ant Metropo
litan Avo/ir Roebling St. ir už
sikabino ji, sakydamas: 
man Amerikoniszki policma- 
nai — nusispjaut! Asz buvau 
vienas isz puikiausiu policma- 
nu Rusijoj ir galiu bile vienam 
Now Yorko policmanui iszpilt

Policmanas pasako:

) yet y

DU KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
I8ZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA, 

PRENUMERATA KAfiZTUOJĄ:
AMKBIKE: Ant vino meto $3.00. Ant puses meto $1.50 

EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
MV Labakus ir piningus risada siuskite tiktai ant ssito adreso:

W. D. BOCZKOWSK1-CO.
MAHANOY AND A ST MAHANOY CITY. PA.
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W. ». BOCZMOWHM1, Preu. A Hft
P. W. BOCZMOWMiil, Ml tor 36 METAS

vi so kės ligas 
rusai isz-
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ROSIJOI NEBUCZIUOŠ 
DAUGIAU VEIDU IR 

RANKU.
Moskva. — Daktaras Nika- 

lojus Szimaszkin, soviatu svei
katos kamisorius iszdave uka- 
za uždraiidžent bueziavimasi 
nes tokis būdas pasisveikini
mo praplatina
terp žmonių. Jeigu 
pildys ir užlaikines taji nauja 
ukaza tai bus didele sunkeny
be, nes maskoliai ne tik sveiki
nasi bueziavimu in lupas bet 
pakszteleja tris kartus ant 
kožno veido.

Ukazas teipgi uždraudže bu- 
poniutems”, 

kuris neprivalo rastis proleta-

tris

cziavima ranku 4 4

ANGLIJOS NAUJAS KARISZKAS EROPLANAS.
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svieto kuri 
varo 100 arkliu pajėgu moteris ir leke 120 myliu ant valandos, 
tuksianti myliu be pasilsiu. Areoplanas turi 88 pėdas ploczio, 
svėrė 9 tonus, paima tris tonus dinamitiniu bombu.ir tris žmo
nis.

Yra tai didžia uses kariszkas areoplanas ant
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TRI- 
I KAMPINE” MEILE — DU 

UŽMUSZTI.
Detroit, Miųh. 

t ra niek priemiesty 
Sobieski Avė. lenkelis Paul So
lodkov mirtinai nuszove Stela 
Krolikovskiene, 32 
riszke; tuomet Solodkey pats 
sau szove in gal^a ir ant vietos 
pasimirė. Krolikovskiene mirė 
bevežant ligoninėn.

V. Krolikovskas, 
tosios moteriszkes vyras pasa
kojo policijai, kad 
invykusi del to, jogei jo žmona 
atsisakiusi priimti siūloma 
meile nuo ju innamio Solodkey, 
kuris jau treji metai 
pas Krolikovskius.

Jau pereita 
Krolikovskis turėjos 
su savo innamiu, ir del szito

aresz- 
kalejiman

4 <

I lain-
ant 11704

metu mote

uzinusz-

tragedija

priimti

gvvenoso.

IJepos men. 
a baigos

susitaikęs
na

savo

viso net jis pats buvęs 
luotas ir nuteistas 
15 dienu atsėdėti. Paleistas isz 
kalėjimo su paežiu
ir abudu insake innamiui 
mus apleisti. Solodkey iszejes 
ir koki menesi nesi rodės, bet 
pereita szesztadieni Krolikovs
kis vėl ji pamatęs apie
’.lamus sukinėjant is. Jisai pa
sakęs paežiai, kad, jeigu atras 
Solodka savo namuose, tai už- 
musz juodu abudu. Bet šokauti 
antradieni, jam ne
mie, Solodka užėjo in jo namus 
ir rados viena Krolikovskiene, 
dviem szuviais ja nužudo. Pas 
kui tas karsztas
mylejes iii svetima
nužudo ir pats save. — “V” 
PALICIJANTAI APVOGĖ

ŽMOGŲ.
— Vladas Jagella, 
ant 2649

esant na-

Jukelis, insi- 
pacziute, 

“ \7»’

> F

Eik, sau eik, kur einas! Ma-
’ ’ Bet

kaili.
4 4

tomai esi slyvų valgęs.
Kubilius, vieton eit savu keliu,
priėjo prie policmano ir drožė 
in žiauna. Užvirė policmanui 
kraujas-i r kas potam atsitiko, 
tai lengva bus suprasti isz to, 
kad Kubilus buvo neszte in- 
nesztas policijos stotin ir dar 
aresztuotas už nusigėrima.

Gerai, Kubius padare, pasi
sakęs esąs buvęs “Rusijos” 
policmanu, o ne Lietuvos, ku
rioje- matomai buvo kur žem- 
skiui tuomi nesuteno Lietuvos

Rusijon

Chicago, 
saluninkas ant 2649 West 
47-tos ulyczios, Town of Lake, 
apreiszke ant palicijos stoties, 
bug jisai likos apiplesztas per 
tris banditus isz kuriu du bu
vo palicijautai su mandieroms.

Kapitonas palicijos padare 
slieetva ir Hope palicijantams 
sueiti ant revizijos. Jagella pa
žino du isz palicijantu Mac 
Maszers ir M. Palsey kurio ji 
apiplesze. Dabar jeszkoma tre- 
cz.io bandito kuris prigelbejo 
apvogti Jagella ant 50 doleriu. 
AMERIKE RANDASI SZIA

DIEN 15,552,678 AUTO
MOBILIU.

Washington, 1). C. — In lai
ka paskutiniu szesziu menesiu 
Suv. Valstijosia buvo užregis- 
travota 15,552,678 visokiu au
tomobiliu arba 20 procentas 
daugiau, ne kaip tam paežiam

I sietuvoje, 
vadinasi 
” da vis 

panienke-

ri szkoje Rosijoi.
Gerai butu kad uždraustu 

taji papratimu ir 
kuri sziadien novos
respublika bet “kainai 
turi laižvt rankas 
liu” kurios yra nevertos ne ju 
nuspaust o ne bueziuot.
ISZGAUS MILIJONUS DO

LERIU ISZ MARIU.
Terschelling, Olandija. — 

Olandu inžinieriai, pagelba 
naujai iszrantu prietaisu, ban
do iszimti isz juriu aukso tur
tą, kur, paskendus Anglios lai
vui Lotine, daugiau kaip szimt 
metis guli juriu dugne, aps- 
nesztas 50 pėdu storumo suni
ežiu sluogsniu. Laivas Lotine 
paskendo netoli Terschėllihg'o 
salos 1799 metu Spalio 9 nak
tį baisios audros, ir visa jo in- 
gula, daugiau nei 400 žmonių 
prigėrė. Laivas gabeno apie 10 
milijonu doleriu vertes aukso. 
Pirmiau daryti bandymai ta 
turtą iszimta nepavyko.

KINCZIKAI PAĖMĖ 
MIESTĄ.

Peking. — Po’smarkiam mu- 
sziui kuris tesėsi kėlės dienas 
kiniszkas 
paeini* 
Tsu ant Sliaihankvano franto. 
I>aųg amunicijos 
reiviu paimta.

r n

4 4

inžinieriai

valdi'szkas 
miestą

vaiskus
Hung Chuang

, ginklu ir ka-

Palicije 
Karoliu 
kaipo ir

SZMUGLERI SUĖMĖ ANT 
KAPINIU.

»
Philadelphia. — 

areszta vojo czionais 
Nowack i sztorninka
vargonininką parapijos Cani- 
deme už szmuglerysta. Palicije 
ji sulaukė ant kapiniu, suras- 
dama autonlobiliuje 
ežius munszainos.

Nėr ko stebėtis, jog vargoni
ninkas užsiiminėjo szmuglerys- 
ta, bet Skulkino paviete tūlas 
kunigėlis teipgi likos suimtas 
už smuglerysta kuriam net au
tomobiliu szerifas pardavė už 
taji prasižengimą bet pats lai
mingai iszsprugo nuo *• kalėji
mo.

«
1 " 4» > O

A 25 gor-

ISZ LIETUVOS

Asz, kaipo 
nuvvkau su> J

Buvo ir dau-

BAŽNYCZIOJ ATLAIDAI — 
UŽ BAŽNYCZIOS MIRTIS.

Keturvalaikiai, Vilk, apskr.
— Rugsėjo 7 ir 8 d. Keturvala
kiuos buvo misijos ir Marijos 
Gimimo atlaidai, 
“karabelninkas,, 
savo prekėmis.
giau tokiu mano draugu.

Nakti, isz 7—8 d., apie 12 
vai. atėjo būrys vyru ir užpuo
lė mus, lauke gulinezius; szau- 
de, keikė, mbte akmenimis, 
daužė sztakietais, 
szataras ir vienam musiszkiu 
smarkiai sužeidė ranka. Mums 
pakėlus riksmą, nubėgo.

Apie szi dalyku praneszta 
vietos policijai, bet kaltininku 
nesurasta.

Paskui kita nakti isz 8 in 9 
d. Geisteriszku kaime (Vii. 
aps.) pas pil. Medeli buvo kaž
koks susirinkimas.
vyrai pradėjo musztis. J. K rū
ką i ti sužeidė 3
guli Vilkaviszkio ligoninėj. 
Lubbiki mirtinai užmiųjjze. Be 
to, ta pat nakti nuszov 
Ii nga. Gižu va Is.
tuokliavimo pasekmes.

Žmones pasakoja, kad 
turvalakiuos esą apie 13 • 
magonkos” slaptu smukliu 
del to taip ir darasi. In tai ver
tėta atkreipti domesio krimi
nalinei policijai.

PRIGĖRĖ PER NEAT- 
SARGUMA.

Paežeriai, Vilkaviszkio aps.
— Potvyniu užlietu keliu va
žiuodamas, per savo 
guma prigėrė 
Raibikis isz Piliunu

Raibikis buvo

7—8 d.,

ak men imi 
vartė musu

Pasigėrė

kulkomis: jisai

Bart-
Tai vis gir-

Ke-
1 “sa-

neatsar- 
szaulvs Jonas 

kaimo.
Szaulys Jonas 
gyvenimą.
karsztas Lietuvos patriotas. 
Ta maudamas 
'ves su lehkais

Lenkija: Nedarbas. — Sulyg 
oficialiu apskaitliavimu, Len
kijos bedarbiu skaiezius siekia 
135,000, ir padėtis industrijoj, 
priduoda ,daug rupesezio. Val
džia daro kiek gali, kad pa-\ 
lengvinus bedarbiu padėti.

Szveicarija: Ulęiu Žemes Ver
te. — Sakoma, kad akiu žemes 
verto yra didesne negu nauda 
isz' tos žemes, ir tas norą prie
lankus nupiginimui aprikultu- 
ros produktu.

Paszialpa Neduodama. —Ma
tydama, k adnedarbo situacija 
nėra taip bloga Szveicarijoje, 

, nutarė su
spenduoti paszialpa bedar-
Federate Taryba

kariumenej ko- 
, o gryžes namo 

instojo in szauliu eiles ir buvo 
vienas darbszcziausiu szauliu. 
Nelaimingas atsitikimas per
kirto jo darbsztu ir naudinga

GERIAU KAD IR 
SURŪDIJO.

Zarasai (Ežerenai). — 1922 
23 metais lenku partizanams 
užpuldinejant musu karium., 
sargybas, instaigas ir ramius 
gyventojus, būrio szauliai sten
gėsi tiems užpuldinėjimams 
prieszintis, bet pol. vadas p. 
Gabrys, matyt, turėdamas blo
gos nuomones apie szaulius, 
buri nuginklavo. Kad Ruklai 
randasi policijoj, 
pakvitavimas.
prasze ginklus grąžint, bet p. 
Gabrys nesutiko. Policijoj 
szauliu szautuvai guli nevarto
jami, neprižiūrimi ir todėl su-

iszduotas
Vėliau būrys

nesutiko.

Vyžuonys.

TOKI ISZGAMA PAKARTU 
AMERIKE.

Ramygala, Panevėžio apskr. 
— Keli miestelio jaunuoliui 
pasižymi tuo, kad kiauras die
nas smukioje cziulpia degtino 
ir laižo silkių uodegas. Vienas 
ju, Antanas Szagamogas 26 m. 
Rugpjuezio 27 d. girtas nuėjo 
pas kaimynu ir rados namuose 
vienus vaikus, iszžagino 9 mo 
tu mergaite. Policija kaltinin
ką suome ir iszgabeno in Pa
nevėžio kalėjimą.

“KARTUVIŲ KALNAS.”
. . " Kokio pusan

tro kilometro nuo V v zonų vra « • 
kalnas “Kartuvių kalnu” va
dinamas.

Žmones papasakoja, kad szis 
kalnas yra supiltas žmonių ir 
ant jo senovėje buvo kariami 
prasižengėliai. Netoli to kalno 
yra “Jakszio” raistas. Anot 
pasakojimu, jame yra užkasti 
užkeroti inigai. Senesni žmo
nes tvirtina, kad seniau tame 
raiste vaidinos; dabar tokiu at
sitikimu nesigirdi.

Miestelis irgi gražiai atrodo. 
Jo viduriu teka upelis Vyžuo
na, augsztesnioje vietoje stovi 
graži balta bažnytėlė, o pat 
centre — didokas mūrinis var
totoju b-ves “Viltis” namas. 
Gyventoju dauguma lietuviai, 
nors yra nemaža ir žydu.
PADEGE ISZ PAVYDUMO.

Kukoraicziai. — Prie didžio
jo dar praneszama, kad pirklio 
Budvieczio triobosiai rinios ty- 
czia buvo adegti. Ugnis prasi 
įlojo sandelio viduje. Czia pat 
gulėjo spirito bosai 
lengvai deganezios prekes. Del 
to ugnis greit apėmė 
triobesius. Apie gaisro gesini
mą nebuvo ne kalbos. 
Būdvietis su savo szeinivnn tik 
diena po to, vadinasi , pirma
dieni gryžo isz Szviekszuos ir 
rado visa sunaikinta.
mas rodo, kad gaisro kaltinin
ku reikia jeszkoti tarp tu žmo
nių, kurie Budvieez.ini nebuvo 
prielankus ir jam pavydėjo. 
Jau ankseziau Būdvietis, kuris 
ya lietuvis, kelis kartus turėjo 
nukenteti del i n va iri u nelabe-

Tardvmai eina e

Kartuvių kalnu

Jakszio” raistas.

liu tytveiku, 
toliau.

IF

«

Viltis

ir kitos

visus

Patsai

Fa rd v-
11 •

rn

•Bolivija: Darbo Instatymo 
Priverstinas Pildymas. Regu
liacijos, kurios priverczia pil
dyti instatvmus lieezianczius 
darbininku kompensacija ir 
priverstino pinigu taupymą, 
buvo iszleistos.

Vokietija: Nedarbas. Nedar- 
Ims ir nemalonumai, kuriuos 
jis gimdo, ypaez tarpe biednes- 
niu, pradeda didėti Rhinelande
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KAS GIRDĖT
Pusantro meto adgal atėjo 

pas perdetini Rnsiszko klįosz- 
toriaus Moskyoje, jaunas pa
togus jaunikaitis, melsdamas 
jojo idant ji priimtu in zoko- 
na, sakydama, buk jisai yra gi
minaitis patriarko Tickono, na 
ir liKos priimtas. Po keliu san- 
vaieziu novicijuszas atejas pas 
perdetini iszduodamas jam sa- 
VQ gyvenimo slaptybe. Iszpa- 
žino jam buk yra mergina, o 
pasirodymas in vyriszkrts dra
panas pristūmė jaja vargas ir 
neturėjimas jokio užsiėmimo.

Perdetinis paliepė merginai 
pasilikt kliosztorijc ir neiszda- 
ve niekam 
Bet brolis
vadino kliosztorijc,

josios slaptybes. 
Aleksa, kaip jaja 

pasijuto, 
jog neužilgio pasiliks motina. 
Perdetinis jaja parode in mo- 
teriszkas szlebes, davė pusėti
nai pinigo paliepdamas jai ap
leisti kliosztori.

Kada apgauta mergaite pasi
liko motina, o 
ge, vela jai dirstelėjo in akis 
vargas. Negalėdama nukonst 
vargo, nužudė kūdiki norėda
ma ir sau padaryti gala. Bet li
kos iszgialbeta ir nelaiminga 
iszpažino palicijei savo gyveni
mo vargus.

Prieszais

pinigai pasibai-

tesesiperdetini 
slieetva už apgavima nepilna
me! inos mergaites kuri turėjo 
vos penkiolika metu. Dabar 
soviatine valdžia pradėjo dary
ti slioetva visuosia klioszto- 
riuosia, isztyrinedami buk zo- 
koninkai vede už daug links
ma gyvenimą o ne pusteliūn- 
kiszka kaip sau prisiege.

Ana diena miestas Shamo
kin, Pa., apvaiksztinejo szimt- 
metines sukaktuves. Toji žeme, 
ant kurios sziadien tasai mies
tas stovi, likos nupirkta už 
dvvlika doleriu. Pirmiause že
me likos parduota per szerifa 
už 83 dolerius, nes pirkikas ma
nydamas jog žeme yra niekai, 
pardavė kaliniui kalėjime už 
dvvlika doleriu, tasai vėliau 
pardavė už du szinitus doleriu 
<lel kokio tai John C. Boys.

Sziadien toji žeme ant kurios 
stovi Sbamokinas 
20 milijonu doleriu,
riant prie to anglis ka randasi 
po žeme.

vra vertas
nepriski-

Profesoris Baetoccini, jesz- 
kotojas senoviszku užliek u at
rado senoviszka miestą Tripo- 
litanijoi, Italijoj. Jau atkaso 
imperatoriszka paloviu Luciu- 
so Septimuso Severuso, kaipo 
daugeli patogiu stovylu ir vi
sokiu brangenybių.

•raszo: 
Sandaros

t orelis. ’’ Ir mes paantrinam 
tuosius žodžius, nes isztikruju 
yra nelaimingas jeigu neturi 
jokios redaktoriszkos et i ketos. 
Kaisdamas kita užklumpa ant 
kito. Jeigu redaktoreliau turi 
neapykanta ant kito, tai kam 

Mes nelenda m 
be reikalo ir 

nemanome

“ Draugas 
mingas tas

’’ Ir

1)

i 4

i i

O
Nelai- 
redak-

muszi nekalta? 
niekam in akis 
jokios polemikos 
vesti su musu draugais nuo
plunksnos, nes tas neužsimoka, 
tik duoda suprast skaitytojams 
kuom tokis redaktorių smirda, 

priek tam nemanome purvyt 
su sandariszka

Patarėm “ 
redaktoriui laikytis man- e

Samia-

<> 
savo skilcziu 
polemika.

9 9 ros
dagump kokio laikėsi buvusis 
redaktorių Szlakis U. Stagaras 
o ant to geriau iazkirs.

Neteisingas szis gyvenimas.
Jeigu viena motore 

ne kąsnelio duonos 
didžiause varga, tai kitai neuž
tenka tukstanezei ant visokiu 
smagumu.

Kokia tai Lulu Murray, pa- 
cziide Najorkipio tureziaus pa
reikalavo nuo savo persiskyru
sio vyro didesnes “alimony • * 
nes jai 10 tukstanezei doleriu 
ant meto neužtenka ant iszsi- 
maitiuimo. Toji poniute turi 
tiktai maža szunyti.

'I’eip, vieni iszcjna isz proto

ne turi 
ir kenezia

didesnes 9 >

GALVA AMERIK0NI3ZK0
LEGIONO.

Ant susirinkimo draugavęs 
buvusiu kareiviu svietineje ka
rėjo, mieste St. Paul, Minu., li
kos išzrinktu pirmsedžiu pul
kininkas James 
Washingtono,
rankos Francijoi.

Drain 
kuris

ISZ 
neteko

kitu szirdvs su-nuo vargo, o
kietėja nuo pasiutiszko gyveni
mo.

.Juozas Ruksztis, 32 metu, gy
venantis Filadelfijoi jau dail
giau
vynes iu kuria rengėsi važiuot, 
nes guli jojo szaltas ir sustin
gi a s kūnas grabe.

Petnyczioje po piet prisiege 
ji žeme, kada kaso grabe ant 
užvedimo vandens. Juozas pri
buvo in Amerika dvileka metu 
adgal, dirbo sunkei, o sutaupi- 
nias keliolika szimteliu rengė
si atlankyti tevynia, szeimyne- 

s. Turėjo jau laiva
korte ir praszparta ir už keliu 
dienu ketino iszvažiuot.

Bet likimas kitaip surėdo. 
Vietoje keliauti iu tėvynė, nu
keliavo ant kapiniu. Tokis tai 
likimus czionaitinio 
ko.

Visokį Klanistai ir szimt-pro- 
veidmainei 

uždarbio sziam

nereges savo mylimos te-

lia ir gimine

darbinin-

centi nei 
atejviui 
pe.

užvydi
ski v-

Ne senei mirė Bostone akt or
ka pana Lottie Crabtree, pa
likdama savo milijonini turtą 
ant mielaszirdingn tikslu. Pro
centą nuo dvieju milijonu do
leriu paliko del paliegusiu ka
reiviu ir juju szeimynu.reiviu ir juju szeimynu. Tris 
szimtus tukstaneziu paliko del 
gyvuliu, szimta tukstaneziu 
<lel vargingu aktorių ir artistu 
ir szimta tukstaneziu 

kurie
Szimtus tuks-

doleriu 
atsėdėjodel kalininku

savo bausmes.
taneziu užrasze del savo gimi
niu, tarnu ir pažystamu.

jaunas dienasVelione savo , 
perleido palinksmindama regė
tojus, bet ncužmirszo ir apie 
tuos, kurie 
linksmint r;
ant prainiksminimo žmonių 
nuėjo* ant pralinksminimo 
vargszu. — Garbe mielaszir- 
diugai moterei,

”T
Tamsumoje

ncgalejo būti pa- 
Surinktas turtas 

prainiksminimo 
ant

užėjonakties 
ant tilto Margarieta Stabel- 
smith, gyvenanti ant 1.4-tos 
ulyczios, Brooklyne, motina ke
turių mažu vaiku. Prie anda^ 
roko motinos laikėsi trijų me
tu mergaite Virginia.

Motina užlipo ant barivro, 
szoko nuo tilto iu szalta van
deni. Žmonis mate motero szo- 
kant nuo tilto bet negalėjo pri
būti in laika idant užbėgti say- 
žudinsta, ptn'ilesze apie tai pa- 
licijai, kuri vėliaus isztrauke 
lavonu moteres.

Kas buvo do priežastis liūd
nos pabaigos tosios moteres? 
Va rga^

Krepsziukijė koki palieije 
rado ant tilto, radosi kelį cen-. 
tai ir no užmokėtos rokilndos, 
kasjtarode priežasto litidnos

gyvenanti

pabaigos. Vyras sirgo ir buvo 
be darbo, o gn’ent reiko. Vatg- 
sze neturėjo toliinesnitr pajėgu 
ant neszimo, gyveninio, sunke
nybes, tikėdama surasti pasilsi 
szAlfoje upeje. 
f a ja ramybių?

Ar jiji surado

GERA MOTERE BUS 
GERA PATI.

Gy venimas ant szio svieto no 
yra rojum koki žmonis tikisi ir 
joszko, bet bibliszku czys- 
ezium, arba pekla. Kožna.4 turi 
kentėti, vienas mažiau, kitas 
daugiau, bet visi turi būti pasi
rengia ant skausmingo ir ersz- 
ketinio gyvenimo ant szios 
aszaru pakalnes.

Kada jauni

/

ant

sueina iu pora, 
tikisi isz gyvenimo laimes, bet 
gyvenimas greitai parodo tei
sybe ir atidaro jiems akis, 
darbas, kentėjimai, visokį ne
smagumai, gimdymas yra tan- 

priežasties visokiu nesu-

nes

SAULE
******

{K-'.K W'■ fflK (■:>V .

GERIAUSE PAŽYSTA

PAJESZKOJIMAI. Gražybe ir Žvėris.
I
Antanas Ramanauskas

Lietuviszkas Graborius

Y/
■H*. .

Asz IClzbieta Meszkiutv 
vyru Užupiene, pajeszkau pus
brolio Joną Meszkauska ir pus
seseres Lcx’oses Gudrnonieiies; 
taipgi giminiu ir pažinstamu 
nes turiu svarbiu reikalu. Ren-

asz

po Sziu dienu moteris ir 
labai

mer- 
rizik uoja 

kuomet jos mėginu pagerinti 
naudodamos I

gait ės daug MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

pinosi važiuoti in Tevvne 
meiliu isz Kauno Red., Szidla-

Palapiszn Kaimo.
Meldžiu visu atsiszaukt ant ad
reso. (t.83

vos Valscz.,

' Elizabeth Užupiene
(’onldale, Pa.

savo iszvaizda 
plaukams, ir in vairias 
ant burini.

Modcrniszka pasaka 
galėtu skambėti:

Syki buvo jauna< 4

kios
pratimu terp vedusios poros.

Stebisi žmonis, del ko terp 
vedusiu poru buna tiek persis
kyrimu, nesutikimu neužgana- 
dinaneziu apsivediinu ir negali 
surasti priežaseziu, o bet ran- 

ju paežiudasi priežastes isz 
kalcziu.

Mergina iszteka už vyro ne- 
apsižiurejus — aklai, be iszty- 
rinejimo budo savo vyro ir sa
vo loOnos szirdies.

Vyras paima mergina, kuri 
jam patinka tik isz virszunes— 
cacyte, ir ant tokiu*pamatu no
ri statyti savo laime ateinan- 
cziam gyvenime. Žinoma, abu
du tankia use apsigauna^, o nuo 
to kyla neužganadinimas ir ne
sutikimai.

Kantri ir dora motere yra vi
sada geriause pati iv tik tokia 
gali padaryti vyra laimingu. 
Gera motina, mylinti savo ma- 
žiulelius tikra motyniszka mei
le, visados bus gera pati. Mo
tere kuri ne turi meiles del sa
vo vaiku o tik galvoje mausto 
apie svietiszkas linksmybes, 
kitus vvrus. pasilinksmini-

svietiszkas
vyrus,

mus, zulyt naktimi automobi- 
leis, niekados ne bus gera mo
tina, ne gera pati.

svieto

isz josios

stebėt is, jog gera 
savo kūdiki be

Kūdikis atejna ant 
stebuklingu budu ir duoda da- 
vada apie Vi'sogalinti Sutver
tąja, bet tasai kūdikis praside
da žvvate motinos
kraujo, isz josios kūno ir isz jo
sios kentejimo. Maitinasi krau
ju szirdingos motinos ir yra da
lis josios kūno ir esybes. Nėr ko 

motina mvli 
jokio aprube-

žiavimo, iszsižadedama visokiu 
pageidimu ir ypatiszku sma
gumu. Kūdikis fdel josios yra 
viskuom, neportraukiamu ry- 
sziu terp motinos ir tėvo, todėl 
gera motina buna visados gera 
pati. Tankei atsitinka sziandie- 
niniuosia laikuosia, jog jauna 
motina geidžia patogiai iszro- 
dyti kaip kokia 
metu mergaite, 
go r set u krutinę,

nepertraukiamu ry-

4 i karsztas

szesziolikos 
susispaudžia 
nes ne nori 

penet savo kūdiki, nes inkisza 
bonkute pieno in lupeles, o pati 
atsisėda ir skaito
istorijos arba ejna su kūdikiu 

, stumdama 
vežimėli dairyda

masi in szalis flirtuodama *su 
praejgei's. Tokia motore no yra 
gera motina ne gera pati vy
rui. Nekarta pastato vežimėli 
prie sztoro iu kuri inejus isz- 
bando skrybėles, o tuom kart 
kūdikis roke gvoltu, užmirsz- 
dama, jog kūdikis reikalauju 
permainos palucziu,
nesmagu būti aptersztu arba 
gulėt f szla pume.

pašivaikszcziot 
pviesz save

jog jam

Gera motina rtipinasi tiktai 
apie savo kūdiki o ne apię pa
rėdus ir kur vakarais zulyt. 
Gera motina peną kūdiki Savo 
krutimrs' (jeigu tai galima) 
nes geriabses pienas nenžitiis 
vieta pieno isz 
krūties. Vaikai iszauginti 
nerkes’ ’ 
no savo budps ir ne turi jokios 
jauslos del savo motinos.

Vyrai matydami priširiszi- 
mil ir meile savo paezios del 
kūdikio, da daugiau jaja myli 
ir paguodoje ir tada buna suti- 

terp szei- 
■ T(,del 

rttaczei galima sakyti, jog gOra 
motinu Ims visados gera pati.

p q u i

motiniszkos 
“di- 

piehu, tankoi permai-

kimas nesufersztas i
/ ( f

mynlsžko' gyvenimo.
L a J at . . ♦ a . «

UKYSTA.
Pana Doris Lattimer isz Ree

va Idiszk ady, W. Va., aplaike 
užsiėmimą kaipo inspektorka 
rūgi m 
stengėsi

Szimtai kitu aplikantu 
aplaikyti ta ji darbu 

liet pana Duris 
darbu geriausia.

, I, .............................. ............

suprato t a ji

GERAI ATSAKE.

— Kiek kariu 
t u re jo terp saves?

Szeszes,

A įnori kas

riau.
ponas prapeso-

ali jeises suskai-O a r g.
tyt pakaleina?

— Nieko nesiranda 
vesnio, sztai: Pirma, antra tre- 
czia, ketvirta, penkta, ir szesz- 
ta, ponas prapesoriau -------

— Sėsk asile!

leng-

ISZMINTINGAS KŪMAS.

— Kumuti, kad tu man 
galva nukirstumei, tai netikė
siu, jog žeme sukasi aplinkui, 
ba jeigu teip isztikruju butu 
tai marios iszsilietir!

tu

t

/7
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KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliamacijos.

Apie Kare.
Tėvynes Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmu Lietuvos. 
Apie Lietuvos Vargus. 
Tėvynes Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas. 
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara. 
Atminimas Tėvynes. 
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Rateliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina. 
Isz LenkiYieczio Laiku. 
Apie Piemeneli. 
Myliu. 
Daina Sieratos.
Apie Daratelo.
Apie Meile.
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite 
Apie Mainas ar Kasiklas, 
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie 'Senatve.
Atminimas Francuzu Kares.
Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti,.

, Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Afiie Merginas*.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu. 
Apie Davatka, 
Lietuvos Hymnas. 
Apie Petrpgrado Lietuvius. 
Ims Merginas in Vaisku.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

92 puslapiu. Aiazki spauda. 
Spaudinta ant drūtos popie- 
ros popierineis vyrszais.

PREKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stempomis.

V f . v i 
■ n .. .

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

Box G74,
—*1"

Pajeszkau mano tikra seseri 
Petrone Urbonaite po vyru pa
varde Petruscvicziene paeinan
ti isz Kalnynu Kaimo, Gudeliu 
Para., Marijampolės Apskr., 

jeigu kas 
malonėkit pra-

Marijampolės
Gyvena Uhicagojo, 
apie ja 
neszt arba tegul pati atsiszau- 
kia.

žino

(t .82
Adomas Urbonas

409 W. South St.
M a ha noy City, Pa.

Antanas Uzesna pajeszko sa
vo sesers Barboros vaiku Sta
sio, Motiejaus ir Vinco Bailio
ji iu. Paeina 
pav., Szunskii Grnino.
kas apie juos žino meldžiu pra- 
deszt.

isz Vilka viszkio
Jeigu

Ant. Czesna
739 K. Pine St., 
Ma ha noy ('it y, I > a

I

h

Plu'kras Anupras, Pinkas J 
nas,

O-

ir Sadauskis J’anioszius. 
Jie patys arba apie juos žinan- 

atsiliepti sziuotieji praszoma 
antraszii.

Lithuanian ('onsuhite, 
38 Park Row, 

New York City, N. Y.

Valgiu Gaminimas
O*-- IR---

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

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

GYVENIMAS 
MARIJOS PANOS

3ZVENCZIAUSIO3
i

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
96 puslapiai.
Preke au prisiuntimu tiktai 26c.

W. D. BOCZKAU9KAS-CO.
MAHANOY CITY. PA.

Puiki knygele.

H*.

‘ t ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsarndo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas, 1373 M.

inostis l8zbulsttniuoja

sziaip

varsuodma 
doudruo-

ji buvo

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampa* Catawi«»a ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

galėjo

Lietuviazkaa Graborius

K. RĖKLAITIS
numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagclbininko moterių. 

Pi’icinamos prekes.
Vėliau, apsi-

mergaite 
kuri mėgino pagerinti iszvniz- 
da Gamtos duota, 
lupas ir skruostus, 
dina burna ir dažydama plau
kus, ir ji mane,. kad 
tikra Gražybe. Kuomet kiti in 
ja žiūrėdavo ji manydavo kad 
ja gėrėdavosi, kuomet jie tik
tai tebedavosi, kaip ji 
tapti tokia baisi.

Viena diena Gražybe skaitė 
straipsni, kuriame buvo sako
ma, kad nokurios burnos mos- 
tis ir dažai turi nuodingu ke- 
inikalu. IIistorijon inpuolus, ji 
szauke kad tas kuris dėtu nuo
dus veido dažuose galėtu būti 
tiktai žvėris.
szluosczius aszaras, ir ilgai pa
galvojus ji nutarė duoti Ganiti 
progos. Ji nustojo vartojus da
žus ir kitus dalykus, ir poneil- 
gam atrado, kad ji daug gin iau 
trode nei kada juos vartoilavo.

Yra nesąžiningu 
kurie nesidrovi 
kenksmingu ir
jingu kemikalu (lažuose, bi tik 
jie gali juos pelningai parduo
ti.

Yra žinoma daug atsitikimu 
kur buvo apsinuodijama varto
jant dažus ir inostis turinezias 

Daug ligų prasideda

Laidoja

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Tcleponas No. 149

is z* ii rbeju, 
panaudot i 

kartais pavo-

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

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

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

kartais net ir prie pilve
li ligų.

V

.SZVIIIO.

nuo vaitojimo kenksmingu pu
dra. Medinis alkoholis, kuris 
yra labai nuodingas yra deda
mas i n vairiouse dažuose. Nuo
latinis naudojimas tokiu daly
ku priveda prie skaros iszberi- 
ino, o 
j‘i‘g
Vienok negalima žinoti, kurie 

dažai yra geri, o kurie negeri. 
Tas, jei reikia ju neatbūtinai, 
galima pirkti tiktai Inos kurie 
gerai žinomi.

Apart apsinuoginimo pavo
jaus yra dar vienas faktas ku
rio negalima ignoruoti. Gamta 
kūnui davė milijonus ska leliu. 
Kad kūnas galėtu būti szva- 
rus szios skyteles turi būti at
daros. Dedant invairius dažus 
ir most is, tos sky lėlės užsi kli
juoja ir nuo to paeina invairus 
skaros iszberimai.

<
Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kritu- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t.t. 
S2O W. Centre St. Mahanoy City Pa.

i

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

... . -

Lietuviszkas Bankieriua 
ir Laivakorcziu Agentas

Patarimas Tėvams
Dauguma vaiku nevalytu savo dantų jeigu 
tėvai nepadarytu j u pareiga ir mokytu juos 
Geriau yra jiems vartuoti Colgate’s Rib 
Dental Cream dabar negu vėliau kentėti 
nuo blogu dantų ir blogos sveikatos.

Colgate’s iszvalo dantis visiszkai ir sau
giai. Daktarai ir Dentistai visur rekomen
duoja Colgate’s.

Geri Dantis—r-Gera Sveikata ___

*

T5?

ATSIUSK TIK >1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutes su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos GOc. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, d r u kuo tos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS, 
461 Hudson Ave. Rochester, N. T,

i

i
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Fa.

• ........ $ ,
3:czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu

"C ■’ •

J pinigu yra gerįaus negu lOtas procentas be jokio saugumo, 

centą ui jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 

c dirba irezedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o 
J persitikrinsite it matysite kaip tai pinigas auga su pa

dauginimu procento. f

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro-

auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris

r 
.u

CAPITAL STOCK >126,000.00 ] 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS >623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jui 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo* W. BARLOW, Vice-Pm.
Job. E. FERGUSON. Kasierlui.

i

I
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vasarai
V

Pražuvę
Miszkai

Kad kitąsyk buvo taip 
žmogus, kuris dirbdamas jau
nystėje susirinko saujale pini- 

žemes, 
sau trobeles ir 

apdirbdavo ūki, o

sau

gn ir nusipirko slypeli 
kur pasistatė
apdirbdavo ūki, o vardas jo 
buvo Kora, nes taip ji visi va
dino. Kada ūkininkaudamas 
dar daugiau užsidirbo pinigu, 
tada jis nuėjo iii miestą pirkti 
sau belaisvi.

Mieste pas pardavėja 
pristatyta belaisviu — nelygi- 

bet 
nepatiko, 

nes rode jam tik iszrankas.
— Ar-gi jau juos visus reiks 

dabar budinti ? — 
pardavėjas gyvo tavoro;
tada buvo perpietes 
ežio) laikas ir belaisviai 
gojo.

— Jeigu taip, tai asz 
pas kita pardavėja! — 
Kora ramiai.

— Na gerai, gerai! Eik szia- 
ir pardavėjas prisive-

mint jaucziu — daugybe, 
Korai ne vienas ju

buvo

murmėjo 
nes 

(pokai- 
mie-

galiu 
atsake

n ai!
dės Kora prie vieno belaisvio 
nudaužė retežiu ir rode.
kintamas:

— Pacziupinekie sztai šita, 
tai, brolau, tavoras! Pabaldyk 
jam in krutinę, tai sztai dunda 
kai tiltas! Sztai mėsos kai ve
lėnos, o gyslos kai virves!... Isz 

paliepi*

aisz-

pardavėjassižiok! — i 
belaisviu...

Tam
burna prie szvieso ir 
mas pirkėjui aiszkino:

Pažiūrėkite, kas per dan-

iszsižiojus pa k re i pu 
rodvda-

•tvs!
braukė per juos, 
kaip plienas per juos lengvai 
važinėja. Toki dantys už plie
ną drutesni.

Kora vh»-<btr~galvojo, eziu- 
pinejo belaisvio mėsas, gyslas 
ir kaulus. Galu-gaie sulygo lie
pė atskirti nuo kitu, 
kės užmokėjo pinigus,
belaisvi ir iszkeliavo namon.

Belaisvis pas Kora gan ilgai 
kada

ir su peilio geležte pa
žiūrėkite,

susi rau- 
pasieme

gyveno ir dirbo. Jeigu
darbas ir belais- 

nega m la vo 
i ilgėdavo 

buvo gi
męs ir augės ir taip besiilgėda
mas susirgdavo.

Karta belaisvis susirgo. Ko
rai tas parupo ir jis nežinoda
mas ka daryti, atsisėdo 
belaisvi, kuris gulėjo silpnas, 
laukdamas mirties. Kora pra
dėjo ji maloniais žodžiais kal
binti ir raminti, 
jam liuosybc, sakydamas:

— Pagryszi in savo miszkus, 
pagryszi! Prižadu tau duoti 
liuosybc ir mano žodžiams ga
li intiketi! Esi dar jaunas... 
Juk žinai, kad asz už tave pi
nigus užmokėjau, bet jeigu tik
rai mano ukeje per penkis me
tus darbuosiesi, tada asz tave 
paleisiu. Po penkių metu busi 
jiuosas...

Ir belaisvis tai 
iszgijo ir pasitaisė, 
jam rankose tirpo, 
džiaugsmas būdavo Korai 
dėti ir žiūrėti, in dirbanti be
laisvi; smagiausias užsiėmimas 
in dirbanti žiūrėti.

Kada žeme pirma karta apie 
saule arba antraip sakant sau
le apie žeme apsisuko, belais
vis paženklino savo didyji pir- 
szta ant deszines rankos. Dar 
jai syki apsisukus — paženk
lino ir antraji pirszta. Jis tuo
du pirsztu daug labjau mylėjo

pusi baigdavo 
vio stiprus kūnas i 

iszsijudinti, jis tada 
miszku, kuriuose jis

pas

žadėdamas

Esi dar

girdėdamas 
Darbas 

Didis 
se>

turėjo

jas inbrieždamas; vasarai ir 
žiemai praėjus, belaisvis žino
jo, kad jau metai praėjo. Tasai 
begalinis skaitliavimas buvo 
visa jo savastis, kurios niekas 
negalėjo isz jo atimtie. Laikas 
bego, o belaisvio skaitlines di
dinosi.

Metai po metu slinko pa
lengvėlė, kaip koki didžiausi 
neaprubežiuoti apskrieziai, ku
riu negalėjo niekas ne pastum
ti ne sulaikyti. Priesz kiekvie
na nauja vakarine žvaigžde, 
belaisvyje atsibusdavo viltis.

Laikas, kuris taip greit bė
ga, kada gerai gyveni ir nieko 
nelaukti, o taip palengva vel
kasi, kada lauki sunkiu dienu 
pabaigos, belaisviui buvo ne
užmatomomis juromis. Jis, ži
noma, lauke ir tarytum su kva
pu trauke, kad tik greieziau 
ateitu tie penktieji metai. .Jisai 
kasvakara saulei nusileidžiant, 
skusdavo gilium' savo mineziu 
ir ilgėjosi, begalo ilgėjosi 
gimtines tėvynes giriu.

Kada jau galu gale, praslinko 
tie ilgiausieji penki metai, ku
riuos 
nelengva sulaukti, priėjo 
džiaugsmas belaisvis prie savo 
szeimininko, paprasze žadėto
sios liuosybes ir ketino gryžti 
in savo tevvne.

— Apdirbdavai ūke man la
bai gerai! — atsiliepė pagalvo
jęs 
bar, 
vakaruose

niszkus miszkus, bet ju < nepa
žino; jam iszrode, kad 
miszkai....

Sugryžo ir

ne tie
',i -ir'

I
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GERAS MOKYTOJAS
%

savo

taip lengva isztarti, bet 
sulaukt i,

Kora. — Pasakvk man da- 
kur tavo tevvne! Turbūt

nes matydavau lu
xe vis in vakarus žiūrint?

patvirtino b(!-— Taip!
laisvis.

— Bet turbūt labai 
pinigu kelionei neturi! 
tu parkeliausi?

Belaisviu nulenkęs galva ty
lėjo. nes isztikruju.

toli! O
Kaip

pinigu jis 
ne skatiko neturėjo. Kora tai 
matydamas, belaisviui siūle 
szitokias sanjygas:

— Jeigu nori, 
dar pas mane kokius tris me
tus... arba nors du tada duosiu 
tau pinigu kelionei.

Belaisvis linktelėjo galva ir 
nuėjo prie darbo. Dirbo gerai, 
bet jau neskaitė dienu 
kaip pirmiau.
sapnavo apie 
savo gimtini nameli, 
miszkus, kuriu troszko kai ger
ve giedros dienos.

irdejo belais
vi miegant murmanti ir per 

burbuliuojant i

belaisviui

darbuokis

taip, 
l’žtat tankiai 

savuosius, apie 
apie...

Kora tankiai g

kasžinsapna
kokius ten žodžius in szuni lo
jimą panaszius, Korai nesu
prantamus.

Po kiek laiko belaisvis

K o ra i

vėl 
susirgo ir nesikele isz patalo. 
Tada Kora atsisėdo pas ji ir 
kalbėjo ilgai ilgai, o žodžiai jo 
buvo toki meilfts ir taip sura
minanti belaisvio szirdi.

— Asz, tavo szeimiuinkas, 
pasenau, bet ir asz jaunystėje 
skendau ilgėjime, trokszdamas 
nuvykti jn miszkus, bet jokiu 
budu nebegalejau tokiai toli
mai. kelioner surinkti užtekti
nai pinigu, tai ir pasilikau 
czionai. Ir dabar tik turbūt po 
mirties savo dvasioje tenai nu-

Tu esi dar jaunas irlėksiu...
jįegas darbui turi milžiuiszkas 
bet ar tu tvirtesnis esi, negu 
asz jaunystėje?!
ir paklausyk mano patarimu:
stengkis iszgyti ir viskas bus 
gerai!

Belaisvis
pagryžo iii

Apsvarstyk

noroms-iienoroins 
sveikata, liet jau 

nebuvo toks stiprus; matyt li
ga pagraužė jo sveikatos szak- 
nis: tankiai ilsėdavus, atsigul
davo ir prie darbo kaikada nu
vargęs užmigdavo. Kora taip 
ji syki bemiegant užtikęs, 
rokai sudrožė botagu.
buvo perdaug; belaisvis apsi
verkė... Tada baigėsi antri me
tai ir belaisvis iszsirenge in'va
karus ir iszkeliavo.

Po keteta menesiu pargryžo 
begalo suvargęs belaisvis, 
beradus ne savo tėvynės, 
miszku...

— Matai —
asz esu geras, ta 
pripažins.
jeszkok tėvynės ir miszku ry
tuose. Gul tu apsirikai?!

Belaisvis nuėjo antra
iu rvtus isztikro atrado h»vv-

ge-
bo jaum

negu anuos, kurie dar 
ilgai laukti tos liuosybes die- 
nos..,

— Penki metai — skaitė be- 
laiavia.T- tai tiek, kiek pirsztu 
ant mano dešines rankos;, ar
ba tiek syk turi saule a)>sisuk- 
t Ima,,1 *

Mate belaisviHr kaip, saule 
kasvakara nusileisdavo, o kas- 
ryta (Užtekėdavo tad jis kiek
viena diena ženklindavo ant 
akmenų ar aut kietu uolu in

Penki metai ne
ne

tare Kora — bejt. 
kiekvienas

vėl nulindęs ir 
nuvargus belaisvis ir pasakojo* 
kad daug rado meįižiu, bet vis 
tai ne jo prigimtieji miszkai.
_r ■ 

m. —- 
visuomet gali turėti, 
Kora szirdingai, — pasilik pas 
mano. Czia busi ir jausies kaip 
tarp savųjų. Kada asz numir
siu, mano sunns rūpinsis apie 
tave.

Belaisvis galva linktelėjo ir 
pasiliko.

Kora senojo, darbo dirbt su
vis nubėga lojo,, bet turėjo be
laisvi paeziame stiprume. Mai
tino ji gerai, kad Imt stiprus; 
rūpinosi jo sveikata, kad jis 
nesirgtu, ir vis galėtu dirbti...

Kada nekada belaisvi pavai- 
szindavo botagu, kad užlaikyti 
ji nuolankume ir paklusnume. 
Duodavo jam ir pasilsėti, nes 
viena diena imsanvaite belais
vis turėdavo liuosa ir galėda
vo sau ramiai Unt kalnelio 
lieti ir in vakarus žiūrėti, I 
jis būdavo labai užganėdintas.

Koros žeme, gerai iszdirba- 
ma, duodavo didžius vaisius, 
tad Kora surinko nemaža pini
gu, kad pirko miszko, kuri kir
to, isz medžiu dare triobas Ir 
malkas, o žeme verte i n dirva 
ir apsedavo, kad belaisvis tu
rėtu darbo... O belaisvis kirto 
medžius su tikru džiaugsmu, 
visai ne in galva nepaimdamas 
kad tai jo gimt ines-tevynes 
miszkai. Korai tada dauginosi 
dvigubai pinigu skaitlius.

Viena diena Kora pirko be
laisve ir parvežęs isz miesto 
pavedu belaisviui. Belaisvis la
bai apsidžiaugė....

Metai po metu slinko, o Ku
ro namuose augo szeszi stiprus 
belaisvukai, kurie taip-pat, 
kaip ju tavas ir motina darba
vosi sažiniszkai.

— Tiktai prie darbo laikas 
kalbėjo

i *Hm! — atsikrankszte Ko-
Pas mane užlaikymu

— tarė

se
klio

J,
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Tikras
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Sveikatos Patarimas.
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kurie stovėjo \

kurie

nejuezioiuis bėgą! -~ 
levas ibelaisvis tėvas savo vaikams. 

— Bet ateis laikas kada drąsiai 
inžengsime in amžinus prigim
tus miszkus!... — Ir kiekviena 
liuosa diena imdavo savo su- 

ant kalno, ir, 
leidžianczios 

saules veidą, mokino 
getis... Ilgėtis miszku, 
tėvynės, in kuria kada nors su- 
gryžsz...

Kora paseno ir 
Jau jis seniai buvo 
juo tolyn, juo silpnyn ėjo...

Jo sūnūs isz pat prigimimo 
nebuvo stiprus, bet belaisviu 
jie nesibijojo, nors gerai numa
nė, kad belaisviai vienu aprik
tu in panose gali žmogų už- 
muszti.

Galingi tai buvo gaivalai tie 
belaisviai, bet buvo nuolankus 
paklusnus; tik dirbo ir dirbo, 
o kas ju darbu 
jiems visai nerūpėjo. J u kau
lai buvo kai geležiniai, ju gys
los kai storo drato vielos, ju 
dantys asztrus kai tigru. Bet 
jie buvo ramus ir paklusnus.

Na, ir laikai tuomsyk buvo 
ramus...

Būdavo, kad iszeina in misz- 
ka belaisvis tėvas su savo vai
kais, ju geležiniai kirviai tik 
blizga po orą skraidydami, 
szimtamecziai medžiai tik 
pyszka-poszka ir griūva triosz 
kedami, o jie užmirsze savo 
prigimtus tėvynės miszkus, tik 
džiaugiasi, tik gėrisi, kad kuo- 
daugiau medžiu iszkerta, l<uo- 
daugiau miszko isznaikina....

Kora pėrsenes numirė. ‘ Jo 
sunns pasiliko ir ūke valde, o 
belaisviai vis miszkus naikino. 
N ai kino, nes pildė Koros, pa- 
Jiepima.fM Tiktai liuosomis nuo 
;darbb pasilsio i valandomis, 
prisimindavo sau-amžinus te- 
vyniszkus miszkus, in kuriuos 
kada nor»; turiftsugryžti.

kad jau miszkus baigiame kir
sti!? — ] 

X1 i

Eik antra syki ir

syki

if Netikras

in 
galima

SUMANINGA BARBE
Mi!

''
. * i:'

nūs su savim 
žiu rodamas

stlif

iu
juos il- 
ilgetis

s u me n k ėjo. 
senas, bet

naudojasi,

skraidydami 
medžiai

Bet kilimines tmgrysziĮmc,♦i,

I >a temy jo ja u n jaus ia s 
belaisvio sūnūs."

Visi belaisviai nustėro neti
kėtą žiąia...

Skaitykite “Smite”

Viena doringa mergina var
du Burbt1, tarnavo keletą metu 
pas vienus ponus K roką ve. O 
kad mergina buvo labai vienui 
ir prie ponu labai prisiriszus. 
tai ponai, kad ir Barbe imdavo 
gera algą, duodavo da daug do
vanu, teip, kad po keletą metu 
surinko sau paezedlyva mergi
na 300 reiisku. Nepoilgarn vie
nas davatlnas ir darbszus 
amat įlinkas isz mažo netolimo 
miestelio, pradėjo storotU gau
ti Barbe ir trumpame laike ap- 
siženytie su mergina.

Tamoszius (buvo vardas to 
amatnyko) turėdamas biski sa
vo pinigu, o <la prisidėjo paso- 
ga paezios, nusipirko sau šlu
ba ir gražu szmoteli lauko. Da
bar rodosi Tamosziui, kad bū
damas .meinturi u ir gaspado- 
rium, nereikalauju
ir ezedyt kaip pirma, pasileng
vino sau binki darbe, o kad jam 
ilgėjos, pradėjo jeszkot drau
gu ir smagumo, viena ir kita 
rado — karezemoje. Tada pra
dėjo lankyt kas syk tankiau, 
ir nepasijuto kaip isz doro ir 
proeiauninko

iszlaidunas 
kvortaunins ir girtuoklis.

Nelaiminga Barbora maty
dama kas darosi, verkė bet vy
rui nesakė ne žodžio. Žinodama 
gerai, kad su piktumu ir rugo- 
jimais ir barniu neviena pati 
vyro nepataisis, tai tylėjo, pra- 
szydama Dievo susimylejimo. 
Pinigu nebuvo daug, uždarbiu 
damažiau, tai ponas Tamoszius 
pradėjo pardavinet žeme szmo- 
teleis.

Kada
pardavė, iszkele sau toki balių 
kad pusiaunakti sugryžo girtas 
namo. Ant rytojaus apie pietus 
atsikelias isz lovos o būdamas 
labai nesmagus, po vakaryksz- 
cziam baliui, pradėjo dairytis 
pusrycziu, katruos pati jam vi
sados pastoliuodavo. Bet szia- 
dien peczius buvo szalias, o 
Barboros visai nebuvo stuboje. 
Pradėjo jos jeszkot po visa na
rna, užlipins ant augszto, žiuri, 
o Barbora stovi pas savo skry
lio, dedama in ja savo drabu
žius.

•^1

Pažvelgiant 
laikraszczius, 
daug slraip^niu apU sveikata 
ir patarimu, kaip tapti svei
kais. Dauguma tu patarimu 
vpi teisingi

Ant liejai mes

nekuriuos 
rasti

('■

I

Apdalalu mokytojas, vakaro 
valandai atėjus sėdėjo priesz 

ę viena isz Eigipto sostmiesezio 
Kairo namu apsiaubtas puslan
kiu mokyt iniu,

į žiūrėdami iu mokytoju, kuris 
klausė ju.

f — K ogi iszpjokai sziandien 
, mano su na u ?
- l'žkįaustasis
garbiniuotais plaukais, stovin
tis po desziniai

. jaus atsake;
Mokinausi apie gerade- 

■ jystes f iz isz k o žmogaus iszsi- 
vvHtvmo.

Apie koki iszsivystymą 
— klausia mok v t o-

t

Juokingai klausyti, 
Kaip czionaitines merginos 

pradedą kalbėti,
Ž i n omą L i e t u v isz k a i, 

Ne Angliszkai.
Rodos kad Liežuvis storas, 

Be jokios valdžios sustiiigias.
Rodos'kad užgimus Anglike, 
O bet nuo Anglikiu atsiliko.

Sztai kaip jos kalba :
Duok mam m i kavos.

Ir pu t eitos kėlės, 
Sei Džio, papuszyk pieną, 

Džuk, duok keika viena.
Mam, kur mano stoki ūsai, 

Ar jau sutiksi na i ?
Mam insiuk botensa in sziu, 

Ba asz taimo neturiu.
O ar druse jau papiksinai, 

Ir gud iszpresinai.
džinks, szlektai miegojau,

Ba tu beda negerai paklojai, 
Ir bedboku neiszrankiojai.
Ali naita mane keczino, 

Aj bot visa neką suskreezino, 
Mai gudnes, kaip tyuzia, 

Nugalėsiu sundei go in baž- 
u vožia.<

fiziszkos 
jas.

kūno.

Bai

(.) jus karves, karves, 
Manote kad esate* Anglikes? 
Juk kad protą turėtumėte, 
Tai savo kalbos nedarkytu- 

mete.
kleizos,Esate, kaip sukote

O Lietuviszkai kvailes, 
Juk stinkerkom busite,

Ir tokiom pastipsite.
Jus motinos negerai darote, 

Jog dukrelėms vale duodate,
Ba- kaip tokia isztekes, 

Tai vyreli dideli varga turės.
'I’iktai guma kramtis, 

Ilgai lovoje kirmis, 
O kad vyras ir iii kaili duos, 

Tai vis isz jos neturės naudos.* ❖ *
Badai Dubojuje, 

Nemažoje apygardoje,
Bobeles traukia namine gu

zu te, 
Ir da maiszo su buizute.

Negana to, velkasi in kar- 
czema, 

Ir da vaika paima, 
• Ir teip nusilaka,

Jog net žiūrėti kuka.
Kad kas užfundytii laukia, 
O kūdikis namon szaukia, 

Mamule paejti negali, 
Ba kojos krypsta in szali, 

Anglikai ant to žiuri, 
Ir nemažai juoku isz to turi.>:< * #
Netrukus in Daytona atsi-, 

lankysiu,
Tai su koczehi blakes triušiu, 

Kaip vela truputi atszilo, 
Tai ir blakes pakilo.

Pasakykite kad apsivalytu, 
Ant blakių medžiokle pada

rytu, 
Ba kaip pribusiu,

Tai bobeles gerai pakoeziosiu.
*
jeigu ant.

szio norite važiuoti,
Ta i te vėl iams t u i'if e pa sa k y t i, 

nemeluot ir

* *
Sei, jus mergicos,

Kur važiuojete
Juk ant szio nuvažiuoti, tai 

ne griekas,
Bet motinai meluoti, tai jau 

ne kas,
Kad man Mahanojietes to 

daugiau nedarytu 
Ir ne meluotu.

Jeigu da karta bambiliuje 
prie saidvoko pamatysiu, 

Tai visiems ir pravardes pa
• sakysiu.’

■> n ....... .. I <1 ♦............. * ■"* "*■

DU KARTU.

Sudžia: - 
dą sudyląs 
't Kaltininkas:

—, Ar biiivai. jau ka
:?! .,A •

mok.vt.inis su.

savo mokvto

Apie sveikata žmogaus

— 'baigi ka nuvoki apie ge- 
radejyste sveikatos ?

'fad kad nieko nera ge
resnio žmonijai kaip gera svei 

ir patogumaspajėgakata, pajėga i 
kiekvieno jos sąnario.

Bet ar visi žmones gali
turėt tas gervbes

— Man 
jeigu tjk 
iszmintingai savo 
gyvenimo ir neperžengines In - 
gijeniszkn tiesu 6 pildyt gali 
dėka mokslui fizikos.

----- Teip, bet

Buvau du 
kartu per daktarus apsūdytas 
iini jmnnf

. ■) 
■) ♦

ro< losi, kad teip 
prideranezei pildys 

privalumus

rfeip, bet nors nevisi 
žmones mokinasi — kartais ir 
suvis be mokslo bet iszmintin- 
gas žmogus
tiesas reikalingas sveikatai pa
togumui ir pajiegai, jei tik pri
dera nezei gyvena, tai vis isz tu 
trijų minėtinu gerybių viena 
turi Imt geriausia. Irgi kokia?

Sveikata.
Kodcl-gi manai kad ge

riausia, arba geresni1 už pato
gumą ir pajėgas?

I’oilel kad be sveikatos, 
nieko ne bus gero pas žmogų, 

ne patogumo, ap

teisingai pildo

t. y., pajėgu 
ba gražumo.

Teisybe sakai. Matau 
kad isziiiokaj ’dKlžmūsiiis slap
tybes laimingo ir ilgo gyveni
mo. Atmink, idant isz to isz- 
trauktum sau nauda.

sakai.

ir; naudingi, jei 
jįę sako, 

iszdirbojąi in-
daroma taip kaip
Ant iWJaimes, i
vairiuHgreit gydancziU gyduo
lių, matydami tokiu straips
niu popiulariszknma,... pradėjo 
t o k i nosj pa t ra sžy t i.

'rokiQsb a pi i irk y.bose, kaip 
yra 

ir kaip ap-
galinth ,žinbti ’ar. patarimas ; 
tikras Ar netikras, 
sisaugOti nuo tokiu prigaviku?

Jei sveikatos straipsniai ran
dasi gerainu laikraszty, 
Imli tikras, kad duodama in
formacija yra teisinga; geras 
laikrasztis negali savo reputa 
rijos rizikuoti, ir žino profesio- 

ypatos
S.

Nekurit* laikraszcziai turi 
tam tikra sveikatos skyrių, ku
riame gydytojas duoda patari
mus. Bet reikia tikrai sužinoti, 

gydytojas, kuris ra- 
szo, yra profesionalas. Kad tai 
padarius, galima 
savo gydytojo 
Skyriaus virszinin'ko.

daug do- 
apgarsinimus po ku-

I ia s i ra szo pra ga rso je 
kumsztininkai, aktoriai ir kiti 
atsižymėjo žmones. Paprastai, 
tokiems mokama gera mokestis 
už ju va rda.

Vienok reikia 
vienam žmogui 
gali kenkti.

indi stovi kiekvienos
kuri prisiunezia straipsniu 

lai k raszcziai

kad tas

ga I i

pasiklaust i 
arba Sveikatos

Nereikia kreipti 
mes in 
ria i s

g

atminti kas 
sveika, kitam

Vaistai kurie pa
gelbsti vienam kokioje nors li
goje, gali būti pavojinga ki
tam toje pat ligoje.

UOSZVE IN ŽENTĄ.

Ar tu žinai, jog lai ma
no duktė yra puikei užauginta 
tai man josios ne baniutysi!

Žentas:
jau vėl nes kaip ir tu!

Žinau, jog tokis

teip dirbi

dare
remesnink pasi- 

tinginys,

jau paskutini marga

•I

sziTa MASZINA parodo KUR ATSIBUNA 
DREBĖJIMAI ŽEMES.

(seismografas)

vede taji sistema universitete

I

i

toy:
11 ' *Į. /' ■’
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Puikiause maszina Amerike 
kuri parodo 

kur atsibuna drebėjimai žemes 
randasi Georgetown
tete, Washington, I). C. Kuni
gas

nuo 1910 meto.
h
A

Mmh
■

i

i
i
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—• Barbora, pauziuke, ka tu 
darai ? — klausė Tainoszius nu
sistebėjas.

— Ar žinai mielas paeziuk* 
atsake spakainei Barbe, per ta-

universi- vo geryma ir tinginyste nuvar- 
gome visai. Laukas jau par

Tondorf ja ja dažiuri ir in- guotas, už kokia puse metu • » • • • . . M •• « M « *parduosi ir stuba. Ka paskui 
darysi nebagai. Dabargi iwriu 
eit tarnaut in Kra'kova kad už
dirbt randa apsivilkima ir ant 
maisto tau.

Žinai kad moku dirbt ir eze
dyt, tai tau užteks ka asz už
dirbsiu. Mylėjau tave kada bu
vai bagotas, ir nenoriu už- 
mirszt kada busi bėdojo.

Aszaros pradėjo plaukt per 
veidą Tamosziaus, pažiurėjo 
in paezia, ir paemes jos rankas 
pradėjo bueziuot, o ji ji glosty
dama jo galva Jare.

— Li!lę sveikas, 
mosziuk, pirmutini Ynano už
darbi kaip tik gausiu, tai tuo- 
jaus tau atsiusiu — puolu po 
kojų Barbei ir teip ilgai pra- 
sze prisižadėdamas pasitaisy- 
tie pakol pati prižadėjo važiuot

1 in Krokuva. Tamoszius priža
dėjo pasitaisyt, ir dalaikė di
džio. Sziandien jau yra tikru 
ponu 'l’amoszium, jog gyveti‘i- 

! mas jo kasztuoje keletą tuks- 
taneziu.

mano Ta
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isz t rauk tas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapnu ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu.

Knyga puikiai -
apdaryta kietais nudekiineis

PREKE $L50
W. D. Boczkauskas - Oo., 

Mahanoy City, Pa.
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1ROYAL MAIL :

TIESOG IN HAMBURGĄ, *’
Paranlcioi gonekeijot in Liatuc*, 

Sept. 20 ir Navem, 5* 
.............. Octoberio 4 
.... Sept. 6 ir Oct. B>

k 
Geriausia

0RB1TA 
ORCA . 
OHIO . .

I’t

Privatiazki knmbarai. 
valgis. Mandagus Patarnavimas,;
Del informacijos kreipkitės pas 
vietini age n ta arba tiesog pas
The Royal Steam Packet; C«.‘ ft 

Sanderson & Son, Inc. Agents, 
2H BROADWAY, NEW YORK*
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
8 AULE

*

— Puikios dieneles.
— Readingo kasyklos ne

dirbo kimia per visa sanvaitia 
isz priežasties užlietu kasyklų. 
Pradėjo dirbti sziadien.

— Ana diena pargryžo isz 
pati saluninko St. 
kuri tonais lankėsi

pas savo

Lietuvos
Iluba rto, 
per keletą menesiu 
gimines.

— Valdžios agentai sznipi- 
neja po miestą jeszkodami but- 
legeriu kurio pribuna isz visu 
szaliu in anglines aplinkines 

o sztopa.
piet likos

— Antanas 
ežius ir Kazys 
likos aresztavotais 
szima Rassiero kuris atejas in 
saluna 324 W. Coal ulyczios 
skaityti vandenini miteri, pa
liko savo knyga ant baro nuei
damas in skiepą. Kada sugry- 
žo ant virszaus abu|du kalti- 
nikai suplesze rokundu knyga 
ir da ji sumusze.

Steponkevi-
Juszkeviczius 

už sumu-

nuo

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Utarninko

anglines 
pardavinėdami sav

— Nedėlios po 
iszkultas didelis langas šalmu* 
Williamo Blaževieziaus, 339 
W. Mahanoy Avė., per Joną 
Czatkosza isz 334 W. South St. 
kuris turėdamas kokia ten ne
apykanta prieszais saluninka 

laukan už ka 
per iszdaužy- 

‘Badai

likos iszmestas 
atsimokėjo jam

/ ma lango su akmeniu, 
saluninkas ji juokingai pravar 
džiavo. na ir žmogelis 
labai užsirūstino.
Webb aresztavojo Czatkosza ir 
dabar stos priesz burmistrą at
sakyti už savo pa>ielgima.

aut jo 
Palicmonas

— Redaktorius buvo atlan
kyti Nedėliojo Gilbertona kuri 
vanduo užliejo praejta sauvai- 
tia. Isztikruju žmonelei tonais 

su vande- 
namus lyg

negali iszej- 
sii pagialba

turi tikra ezyseziu
niu, kuris užliejo 
pirmu luini. I)a ir sziadien lie
ku rios szeinn n<»> 
ti isz stulai tiktai
luoteliu. Jau laikas idant žmo
nis susiprastu ir užprotestavo- 

padejima, nes 
anglines kompanijos nesisten- 

>o kož

tu priesz toki

gia užbėgt i tai nelaimei į 
mini geram liet ui.

t les
gera mokestis ir 
Naminio .darbo 

Atsiszaukite 
(1.10

Tuojaus reikalinga kru- 
momka (del žindymo kū

dikio,) labai 
geras namas,
uorei ke dirbti, 
tuojau pas:

Morris Levine
Drapanų Sztora

30 E. Centre St. 
Mahanoy (’it v Pa.

*• •

ANT PARDAVIMO.

Tuszcuias namas ant East 
Railroad St. Mahanoy City, Pa. 
Geriausiam padėjime, 
linsim pinigus del pirkėjo.

M. J. Ryan, Attorney, 
Catawissa ir Market St

I hisko-

82) Mahanoy (’ity. Pa.
PARSIDUODA GERA BIZ- 

NIAVA VIETA.

groserszto 
kito lavoro 

E. Centre nlvežios
ir

Gerai iszdirbtas 
rio, buezernes 
biznis ant
Shenadori parsiduos užgaiiadi
nanezei nes loenininkas ejna in 
kita bizni. Gera vieta del Lie 
tuvio ar Lenko. Atsiszaukite 
per telefoną 317M Bell Phone, 
Shenandoah arba in redakcije

Saules. ** (031i i

Dubeltavas
Tikietas

. . . 12:01 
. . . 12:10 
. . . 12:20 
. .. 12:47 

. .. 12:55 
. . . 12:35

G 
įpleis

in virsz-minėtas
I

WASHINGTON, D. C.
NEDELIOJ 12 Oktoberio

Specialia treinaa Subatos nakti

Shamokin.........
Mt. Carmel . . . 
Mt. Carmel Jct. 
Ashland ...........
Girardville .... 
Shenandoah ...
Mahanoy City.................... 1:16
Tamaqua . . ••...................... 1:45
Pribus in Wa«hingtona .... 7:30

RIŽTANT—Ekskursinis treinas 
Washintona 5:10 vakare

ta pati diena 
stacijas.
Tikietai geri tik ant virsz-minėto 
Apecialiszko treino. Tikietus gali
ma pirti Ir keletą dienu priesz ta 
ekskurcija.

Ant Readingo Geležinkelio

namu
Antanas

— Dingės isz 
praeito Utarninko, 
Dargis 45 metu gyvenantis po 
1209 W Centre ulyczios, likos 
surastas prude Raven Run, per 
žmogii kuris grybavo. Dargis 
atsisveikino su paeze taja die
na, sakydamas jog daugiau jo
jo nematys.
paezia ir penkis vaikus. Del ko 
apleido narna ir atėmė sau gy- 
vastr, tai negalema dasiprast, 
nes jojo szeimyniszkas 
nimas buvo sutinkamas.

Velionis paliko

g.vve-

Tarptautiniu Darbo 
Žinių Sutrauka.

Kanada: Reikalauja Pioveju. 
-Metinis javu pioveju reikala- 

buvo nesenai daromas 
Vakaruose kuriame

v ima s 
Kanados 
visos gelžkeliu kompanijos pri
tarė, siūlydamas 
kainas ten 
gryžiniiii.

nupigintas
irnuvažiavimui

Kosto Rika: Darbo Trukumas.
Namu statymas kuris kas 

kar didėja, privedė prie darbo 
trukumo Kosta Rikoje. Algos, 
taipgi, ž\ miai kyla augsztyn.

Kolombija: Tikimasi Gyven
toju.— Kolombija, kuri turi 
begalo daug geros žemes, lau- 
kia žmonių atvažiuojaneziu isz 
Europos, kurie apsigyventu to
je szaly. Daug
■Jungtiniu Valstybių imigrantu 
sinaržymas, ir t įlomi tikimasi, 
kad žmones pradės ten važiuo
ti.

vilties priduoda

Kinston, Pa. — 
diena, 30 diena, upe teip paki
lo, jog užliejo visa miesteli, 
vanduo užliejo visus skiepus 
padarydamas del žmonių daug 
blddes, nes vanduo kilo ant 
asztuouiu pėdu. Žmonelei pa
voja isz darbo turėjo bristi po 
vandeni keliolika pėdu gylio 
pakqPdasigavo prie stubu. No- 
rints po naktei vanduo nuslin
ko, bet skiepai pasiliko pilni.

— Pirma diena Oktoberio 
pradėjo dirbti kasiklos kurios 
buVo sustoja per tris menesius 
isz priežasties nesutikimo su 
lokalu kuriam ir czarderi buvo 
atemia, bet susitvėrė kitas lo- 
kalis su du szimtais
aplaike kita czarteri ir iszrili
ko nauja komitetą. Dabar ga
lerna tikėtis naujo ergelio.

RODOS
PANOS

DARATOS
< •

sąnariu

A

— Meile yra patogi kaip žie
das, bet ir žiedas reikalauje 
dažiurejimo, szvari ir dora mo
tore, niekados netrotina pato
gumo priesz savo vyra.

— Motercs myli karaliauti 
savo karalystėje — kuri vadi
nasi namu, jeigu karalius to
sios karalystes buna karalie
nes nevalninku.

— Myliu, tai ženklina, no
riu su tavim dalintis karezia 
duonute, vargo, aszaru, skaus
mo - - Geidžiu tavo nuliū
dusias akutes pralinksmyt ir 
ginti tave nuo 
inu.

visu nesmagu-

smožini

dukreles

Gilberton, Pa. — Magdalena 
pati Ludviko Sadaucko mirė 
po ilgai ligai vieno meto pra
ejta Kctverga. Velione paliko 
■vyra, du sunn ir dvi
Berta, pati Alberto Leszczins- 
kio Shenadori ir Edna pati 
Charles Chapello Gilbert one, 
dvi seseres Pala.skiene ir Ju- 
szinskiene isz
Velione buvo uoszve Juozo 
Raišo isz Frakvilles. Laidotu
ves atsibuvo 
bažnytinėm 
vilios bažnyczioje o 
ant. Sbenadorio kapiniu.

— Praeita Nedelia czionais 
lankėsi daugybe žmonių pama
tyti vandeni kuri užliejo visa 
'miesteli. Vanduo jau daug nu
plaukė ir už keliu dienu 
vėl bus miestas 
Kasiklos da nedirba.

Edna
Gilbert one

Mount Carmel.
uoszve

Subatos rvta su 
pamaldoms Meiz- 

palaidota

gal
visai sausas.

Chicago. — Mažyte 6 metu 
mergaite, Ona G. Czakauskyte, 
užvakar žaizdama ant kiemo, 
kur buvo deginamos saszlavos, 
neatsargiai prisiartino prie ug
nies ir jos drabužiai užsidegė. 
Kol duota pagelba,
tqpo baisiai apdeginta: 
vakare mirė, 6932 So. 
well st.

mergaite
11 v.

Rock-

I

PRIŽIŪRI KOVOTOJUS UGNIES.

I 

i

ii
I i

Raudono Kryžiaus automobilius kuris suteikė paszialpa 
ugnių San Gabriel,ir apžiūri apdegusius kovotojus girriniu 

Kalifornijoj, kur daugiaaše dega girrios.

ANT PARDAVIMO. ANT RANDOS.

Sk urine loncze (couch), par
lor siutas ir raszomas staliukas 
(desk). Parsiduos pigiai. Atsi- 
szaukit ant adreso 218 E. Ma
hanoy Street, Mahanoy City, 
Pa.

ANT PARDAVIMO.

Groseriu sztoras ir buezerno 
ant W. Centre St. Mahanoy 
City, Pa.
tas, tarpe visokiu tautu žmo
nių. Galima‘pirkti ir su namu

be namo.
ofisą.

Didelis sztoro ruimas Frack
ville, Pa. 16 per 60 pėdu didu
mo su sziluma, 
bile kokio biznio. Antros durys 
su nauju bankiniu namu, Peop- 

Randa neper- 
, Atsiszaukite tuojau 
W. Zetauska,

25 N. Lehigh St. 
Frackville, Pa.

Iqs Trust Co. 
brangi, 
pas

(t.f.)

tinkamus del

Biznis gerai iszdirb- ANT PARDAVIMO
t

ar 
“Saules

Kreipkitės in 
(t.82

ANT PARDAVIMO.

namasNaujas 6 ruimu namas su 
skiepu, maudykle ir kitokios 
vigados, in kuri tuojaus gali
ma insikraustyti. Randasi po 
No/318 E. Market St. Kreįpki- 
tes ant adreso (t.f,

317 E. Pine St., rm— t»_

Namai Shenandori, po No. 
26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 
|r ?7 S. Grant St. Kreipkitės 
ant adreso.

' ’ J. F. Bradley
25 S. White St.
Shenandoah, Pa.

—------------z---- ---------

J. M. THOMAS
Kontraktoriu* ir Budavotojat

336 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City 
Į _______

Duodu preke ant visokiu darbu

(t.f.

r ♦

kas-Hnk pąstatimo nauju namu ir pa-
A f J JI. A A A . 1 _ A •9 1 ft1

— .Jeigu ka smožini ant. 
skanrados nernaiistyki apie že
mini rojų, nes sudeginsi mesu- 
te, po tam vali vela in sztora, 
o vyras atejas nuo darbo da 
užduos per sprandu.

— Vyras kuris 
munszaine yra panaszus in pa- 
niiszeli su tuom skirtumu, jog 
pamiszelis landžioje po stogus 
ir namus, o munszainieriiis isz- 
trina ulvezes ir sienas.
vyru moterėles gyvena amžino
je baimėje. — Darata.

PADEKAVONE.

1 rauke

Tokiu

Pamišta:rnGerbemasis
Szinomi prisiuncziii jums pre- 

ir pra- 
neszn kaip asz gyvenau su sa- 

teveliu Durejoi o jusli laik-

numerata už “Saule“

v o 
rasztis ateidavo du kartu ant 
sau vaitos, tai asz visados bu
vau pirmutine p<*rskaityti ji, 
pakol tėvelis turėjo proga per
skaityti pirma utejas isz dar
bo. Asz niekados ni’tnrejau pa
pratimu lakstyti po ulyczes 
naktimis, nes vėlinau skaityti 

Saule“ m* /caip praleisti lai
ka ant szokiu ar pikezeriu. To
kiu budu iszmokau skaityti ir 
raszvti skaitydama 
su pagelba tėvelio ir galite su
prasti isz mano gromatos kaip 
raszau. Buda me 18 metu am
žiaus ir kiek esmių skaiezius 
lietuviszku laikraszcziu, 

yra smagia use.
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VALDŽIA UŽĖMĖ ELK HILL ALIEJAUS LAUKA.

I * 
h

t 
t

I

Iti
1

Sekretorius Wilbur pribuvo isz Washingtono užimti aliejinius sznlinius Elk Hill np
• • . .. <«•!•. • t • • « • . • 1 • •linkinėje, ir persitikryt ant tikrųjų kiek ju tonais randasi idant ne Imtu teip kaip buvo su 

Teapot Dome skandalu.

KA GALĖJO DARYT 
VARGSZAS?

l žniokejas daktarių ir aplai- 
kes gyduolių, vargingas žmo
gelis klausė daktaro kaip turi 
naudoti gyduoles ?

— Tris kartus ant, dienos, 
po kožnam valgiui 
daktaras.

Vargszas:

—: atsako

Ponuli negaliu 
iszpildyt tojo paliepimo, 
asz tik viena karta valgau ant 
dienos o kaip 
ko!

nes

kada visai nie-

??

T
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.<

I
5

Ka vaikai turi valgyti 
parėję isz mokslaines/ i

kuriuose vaikaį 
nereiks

Reti namai, 
parėjo isz mokyklų 
jautu valgio, nežiūrint kiek 
daug jie ant piet but prisival
go. Koks tik valgis virtuvėje 
randasi, tuojaus pranyksta.

Yra žinoma, kad vaikas nuo 
dvylikos iki dvideszimts metu 
amžiaus suvalgo daugiau už jo 
tęva, jei pastarasis nelabai 
sunkiai dirba. Vaikas sunaudo
ja begalo daug energijos, ir 
tuom pat sykiu auga vis dau
giau kiekvienais metais,
augti tris ir puse coliu kasmet, 
nieko naujo tokiame amžiuje. 
Veikli mergaite taip-pat reika
lauja daug valgyti. Tai gi, pro
tinga motina neiszsigasta, kuo- 

Imet jos vaikai ingija dideli 
,apetitą. Parėjus jiems isz mo
kyklos, ji duoda jiems užkandi 
suside<lanti isz pieno, pyragai- 
cziu, paszteto ir ktu dalyku ar
ba vaisiu.

Už-
)

NAUJAS SZOKIS!
Terp Virginijos kalnu 

dvideszimts merginu mokinasi 
naujo szokio kuris yra pana- 
szus in Indijonu szokius. Xc 
užilgio taji 
teat ruošia.
lapeli užsidėtu, tai szokis butu 
tinkamesnis.

LAIMINGAS JAUNIKIS.
MILŽINISZKA RADIO 

STOTIS.
Xew Bedford, Mass. — Pul- 

11. Green, prie sa- 
iszstate milžiniszka 

radio stoti su kurios pagialba 
ajilaiko žinos isz viso svieto

apie
Duktė in motina: — Kada 

vakar prižadėjau už Petro ei
ti, tai isz džiaugsmo per pusią 
advnos žodžio ne isztare.

Motina: —
ne gerai padare, kad toki kuo
dą paims už paezia.

k įninkąs E. 
vo namo szoki perstatines 

Geriau kad .Ievos
ta: 

l’eip-“Saule
gi szirdingai aeziu už prisiun- 
tima “Tūkstanti Naktų ir Vie

ku r i yra smagia use kny
ga už teip maža preke 2 dole
riu. — Lieku su pagarba 
No. 11046. — Mrs. P. K.

Detroit, Mieli.

na »>

! >

AISZKUS DAVADAS.
Slidžia in vagi: — Vos likai 

iszleistas isz vėlkalėjimo o 
emeisi už vagystes. Kam sumu- 
szei kasa nuo pinigu.

— Del to, 
, o man

vagis 
buvo pinigai 
reikėjo.

kad joje 
j u labai

PAS BURIKE.

Ateina Ona Radaicziute pas 
burtininke Leiksaid laike lie- 
tuviszkos dienos.

— K a / Ar tu sakai, jog 
apsivestų su dreiveriu ? Iszejai 

saliuninkoisz proto, juk asz 
duktė ir noriu gauti profesio- 
naliszka žmogų už vyra! - - - -

Burike: — Ju J<reizi mis, ko 
tu daugiau nori už kvaila kvo- 
teri? Užteks ir dreiveris. Duo
kle daugiau tai iszbursiu tur
tingesni vyra ------

ANT PARDĄVIMO^

Didelis namas su Baliumi ir 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap
sūdytas. Name randasi didelis 
saliunas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureįs, szilu- 
ma, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir 1.1. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geležin
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantisisz Ma Ivano jaus in Ta
rnai] ua, arti Lakeside. Geriau
sia vieta apielinkeje ir gera 
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi ir kiti budinkai 
kaip tai: garadžius, tvartas, 
visztinyczia ir t.t. Kreipkitės

(lai mistino, jog
isz

kaipo koncertus ir t.t.
II

MUSU MARINIU KAREIVIU MANEVROS.
Antietam, Md., atsibuvo mariniu kareiviu manevrus, kūrinsiąAntietam, Md., atsibuvo mariniu kareiviu manevrus, kūrinsią dalybavo tukstanezei 

kareiviu isz Quantico, Va. Apie 100,000 žmonių prisižiurinejo musu boisams. Areoplanai lei-
dinejo dūminius apsaugas idant prieszai neritalytn kur koks pulkas randasi.

T"

Stebėtina, vienok teisybe.
Mikas:
Antanas: — Viena, bet ma

no sesuo turi du. v‘
Mikas: — Kaip tai gali bū

ti?
Antanas:

v n * •

Kiek turi broliu ?

t11

Matai, mano

Karalius Muloriu
Harry McNally likos apka

rtina vol u New Yorke kaipo ge
nes jisai pa-riaušes mulorius,

g.iUdęf. jau 27 milijonus plytų.
metu adgal tasai 

žmogelis aplankydavo 
uos | 
ha, bet sziadien
275 darbininku kuriems moka 
po 13 doleriu ant dienos. Mc
Nally sziadien turi puiku na- 

vasarini narna, tris auto-

•' y,v 11

Szesziolika
ant die- 

po dolerius už savo dar- 
i vra bosu ant.

ma,
«»>./

mobilius, tarmis, tarnaites, szo- 
ferius, ‘kukorius ir kitus t a r-
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