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ISZ AMERIKOS
18,000 ANGLEKASIU ISZ- 

EJO ANT STRAIKO.
Wilkes Barre, 

18,099 anglekasiii 
Glen Alden angliuka>y k losią, 
lioriilts prezidentas 1 .ewi 
jo si raiko nepripažino ir neiiž 
tvirtino. Sargai likos pastaiy- 

ka>ykhi Bliss, Suebin 
, o 
s 11 
Kit 

ir Lakawanos pavie
I ’riežas 

pras/.alinirnas

Pa. Arti 
su>l ra i ka vo 

angliuka>
as I<>

Ii prie 
doss ir Liimis, 
s v klos d i rbo 
darbininku. 
Luzernes 
tuitsia leipgi sustojo. 
1 is si raiko, buvo 
vieno anglekasio nuo darbo.

AMERIKIECZIAI SUVAL 
GE DAUG MĖSOS.

A meri 
pa>ker

f |Hl'rih•«*<l;ile ka 
maža saujele 

ka>\ k losI l>

dvta 
arba

Washington, D. t'. 
ke praeita mota liko>

ari i S(l milijonu gyvuliu 
kimia sze<zi milijonai

daugiau, ne kaip užpraeita me 
ta.

Kiaulienos sunaudojo .54.416, 
481, verszinku 4, 667,948, aviu 
!>, 18.’>,6.52 <i raguotu galviju 1 1,- 
50.5,002.

SZIMET TURĖSIME LENG
VA ŽIEMA.

— Pemisyl-
i u -pel i »ja s (Jeorge 
buk szimet žiema

Phoeniw ille. Pa. 
vanijos oro 
Brown, sako
Ims labai lengva ir trumpa. 'I’u-
resime tik septviii 
szturmus, Kalėdos bus be
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snii'gin i us 
snie

go, pirmutine dalis žiemos bus 
szalti tu

rėsimo apie 9 Novemberio. Ba- 
1.5 I )e-

su n kiauše, pirm u t i p i

dai ledas 
cemberio.

Brown jau 
gerai <»ra <•
žiema, todef 
jam užsitiki.

su t irps apie

nekarta iu>pejo 
ypatimrai kokia bus 

daugelis žmonių 
— Pažiūrėsime.

MASZINA KURI MATO PER 
MURUS IR SIENAS.

Schenectady, X. Y. - Dr. W. 
W. (’oolidge su savo pagialbi- 

liirbtuvcje General 
('o., 

eksivi nia>zina,
< r r*

įlinkais 
Elect ric

lirbtuvvje 
padirbo 

sii kurios 
aliniu mat vi i

nauja

gialbir galima matyli per mu
ms, sienas ir t.t. panaszei, kaip 
daktaras mato ligonio vidu
rius.
t tiri 7x10 eoli u didumo.

jeigu žmogus 
tai ne

mat o 
Maszina svėre .3(1 svaru.

Tai szirdeles, 
niamlyt usi maudynėje, 
butu tvirtas ar ant j<»j<» kas ne
žiūri per siena su maszina. Jau 
vagiams tokia maszina Imtu la- 

o vvrams kurie 
prisiegelias, tik

bai naudinga
nužiūri savo
pridėtu maszina prie sienos ir...
matyt n kas v id u riję dedasi.

TIK ISZSKALBENE 
MARSZKINIUS BET IR 

PINIGUS.
Washington, Pa. 

J Varsomis, sveczia s 
niam botelije,

czmnait i- 
nemažai persi- 

gamtn kada tarnaite surinkus 
jojo skalbimą 
tino skalbinyczia. Žmogelis 
reiszke buk 
buvo

DU-KART NEDELTNIS LAĮKRA8ZTI8 "SAULH” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZU.
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ISZ LIETUVOS
Bi 36 METAS

Raitelei Skruzdelių.
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LAISVOI ROSIJOI RANDA
SI 76,000 ŽMONIU KA- 

LEJIME.
Moskva. — Rnsiszkoi Sovie

tinei Republikoi sziadien ran
dasi 76 tukstanezei žmoniu ka- 
h'jiimiosia .už visokius 
žengi mus o trys

I

prasi- 
1 iikstanezei 

bus iszvaryli isz bolszevikisz- 
A pi(» t ukstaid is biu- 
iiiisprondimo

IS ATl.KKE ISZ VOKIETIJOS IX AMERIKA

MAMUTE NUKIRPO PLAU jORALAIVIS ATLĖKĖ IN I
KUS — TĖVAS SUDAUŽĖ 1 AMERIKA PASEKMINGAI I

TORIELKAS.
Grand Rapids, Mich 

da bobute 
thews 8.5 metu

Ka
Mis. James M a j 

siigryžo namo Į

IN TRIS DIENAS ISZ 
VOKIETIJOS.

I .a keli ui>t, N. .1.
l

Isz Visu Szaliu
orlaivis i 17 UŽMUSZTI G0 SUŽEISTI

padirbtas del Snv. Valst.
nuosavo vaiku kur sveezia vosi j P‘‘’* Vokietija, iszleke in Kreid- 
keles sanvaites, levas dirstele-1’ b'hsliaten, 1 )

lioje ir at loke iii ezimiais 9: 
valanda Seredos 
damas in ta laika
laika 80 valandas, 4.5 miliutas

(
45 miliutas.

idejo. Te mylės ant \ aland
vas pradėjo daužyt torielkas ir

jo ant savo “manrns” pamcly- 
isz piktumo, bvt uii'ko uo

> su jaja per 
. Kodėl .’ 1 ž tai. 

kad mama atvažiavo namo su 
“nukirpta” galva. Ana diena 
szt urmas naminis pra?

> \>♦) po piel Nede-
mamos

navo 
sake ir uekalbej< 
kėlės sanvaiti

arba tris

uis milži mis

MAISZATIJE.
Pagota, ( olumbia. 

niolika žmoniu likos iižmuszta 
kokis 

ir palici-

ko rojaus 
ke mirites nusprendimo .per 

' sudus už žiidinstas terp kuriu 
I randasi apie pusi' neturinti da 
aszt uoiiiolika met u.

KUNIGAI TURES TYLETi 
ARBA BUS ISZVARYTI 

ISZ SKLYPO.
Kunigai ir z.O; 

koninkai Krancijoi vietoje lai
kytis savo darbo, tai praplnti- 
neja priesz valdže neapykan
ta. Erancijos valdže dažinojus 
apie loki pasielgimą dvasisz- 
knju aproiszke bažnytinei val- 
džei, jeigu nepaliaus 
vo propogandos, tai 
isz sklypo, kunigus ir zokonin- 
kus.

I

Parvzius

vesti sa- 
iszvarvs

Septy-
i

| o 66 sužeista maiszat ije
ryta, padary- j |<j|o p>rp gyventoju
.mMMi ni.x les iii i jos Kartage, kada žmonis pasi-

Bėrimas.

liena>, 8 valandas ir 
lėkdamas po 62 

os. Tasai ori- 
kasztuoje konia

prieszino dirbimiu geležinkelio 
isz Kartago in Armeniaka. 
Vaiskas likos iszszauktas ant 
apmalszinimo maisZt iiiinku.

m

KLERIKALU PARTIJE 
PRALOSZE.

Kaunas. — Lietuvos savi vai -! 
lybiu rinkimui pasibaigė.

su vest us 
sa\ ivaldybių rinkimu davinius 

liet nviszkos 
bot

(

^Negreit turėsime

Alrado pirmu kartu rytinėje 
Azijoje, garsus keliaunykas 
Adolfas Baijieu. Tasai atidem 

buvo stebėtinu, jog mo
kini i prisižiiirinejo su nusiste- 

kitas faktas pasiliko 
Karoliu Meisena

I
i

i girnas

garbus

ii 
j 

t 
if 
i

i

i M

w

dalei 
netobulmno; het viena 
aiszkti, kad Lietuvos klerika
lai prakiszo sziuose rinkimuo-

Taip aiszkiai ii; skandalin- 
ai prakiszo, kad neturi kuom : 

l I i i

statist i k os 
vra i

se 
p* .*x 
pasigirti priesz visuomene.

Klerikalinis Kaimo 'Rvliu 
rinkimu iszdavu 
dabar pats save 
dingai plaka, 
savo avide 
Klerikalai

lieji m ii,
S p(‘r

(Humboldt patikrytu, kuriamo
’ ‘ I t *4I .skaitoma:
" | skyrius 

del i u 
Skruzdi

raszte

i 6 Sziame randasi pa
mažu skruz- 

žilos
1 osios

sztamas 
tamsei
»s

borvos. 
paprast i na iI t

) prisilaiko dieguose vietose, tu-

aky va i zdoj< 
nemielaszir-

mamyte už ka likos paszauktas i pust reczio milijono doleriu, 
iii suda ir buvo nubaustas ant 

menesiu iii kalėjimą.
at vesi mo 

Kada mano 
pasirodo duryse su nu

kirptais plaukais, maniau kad 
tai kokia, ragana atėjo pas ma

lonios
nuomones, kad jiji neteko pro
to, bet greitai persitikrinau vi
sa teisybe. Xegalejau

trijų menesiu m 
Priesz uždarima ant 
pasakė slidžiai: 
moterį'

b »

ne. Isz pradžių buvau

kalbėt i 
nei žodeli per kėlės dienas, bet 
kada *‘zlastis” 
tariau nubausti

jiraeit inejo, mi
sa vo boba už 

toki kvaila pasielgimą.
ZIEGORELIS BUVO CIMEN- 

TE PER 14 METU — 
DA EINA.

Los Augeles, (’aIi f. 
diena darbininkai

ji darbininkas

- Ana 
surado 

szmoto cimento ziegoreli, kuris 
pergulėjo jame per keturiolika 
molu. Surado
William Garlock, kuris smlau- 
žinejo cimeiitini pamala po se
nu namu, l’žsnko ziegoreli ir 
tasai pradėjo eiti. Ziegoreli in- 

maisz\ įla-mete darbininkas
mas cimenta, bet jojo negalėjo 
surasti ir buvo sumaiszytas su 
eimeut u.

VELA SKUNDAS ANT KAS- 
TELGARDES ANT ELLIS 

ISLAND.
Xew York.— Daugeli kartu 

skundai ateiviu ant

žmoniu pasvei-

pa rodyI
Priesz dvide-

k iek | >ada ro 
pasažierinis

grri- 
laivas. 

Zeppelinas

T ukstanezei 
kino sveczia knri< kelis karius 
aplėkė Najorka idant 
gyventojams kai)) jisai iszrodo.
Kelione per mares Imvo pasek
minga ir atlikta kimia iii puse 
l iek la i ko 
ežia uses
Yra lai paskui i n i s 
kok’ius \ okiotija gales dirbti, 
nes pagal kariszka sutarti, tai 
juju daugiau negales iszdirbi- 
net.
KAS ISZ TOS PROHIBICI- 
JOS KAD VIRSZININKAI 

VAGE GUZUTE.
Philadolpliia. -— (’žirniais 

iuspektorei isz sznipinejo, buk 
magazinu dingo

geros guzutos už 190 tukstan- 
cziu doleriu. N’ietoji* skrynesia 

iii szaudus 
buvo invyįduotos plytos o bacz
košia radosi 
duo. Kokiu budu guzule (liū

ne

isz valdžios

rastis bonkos (ai

geras va ii-

tai niekos nežino, 
;ai, kurie jaja dažiuriuejo. Su 

pagolba tuju, kurie guzulo tu
rėjo po savo valdže likos iszim- 
ta isz magazinu.

<>•() ’S

<r

sa r-

TĖVAS BUTU APSIVEDĘS 
SU SAVO DUKTERE.

Meksikas. -
szimti metu tūlas jaunas Szvai-
ca.ras, pravardei Mueller, pa.- 
iiK'tes paozia ir kaliktai gimu
sia dukrele, iszlrauke iii Mek- 
ika, kur prasigyvenęs,

Pati jo
numiri apie ka jis 
dūk rinke

likosiS 

turtingu kupezimu. 
tame laike 
nežinojo, o ilukriuke priėmė 
ant auginimo kaimuotis 
penzelle, pravarde 
davd del josios savo pravarde, 
ir sieratole visi palaike už juju 
dukt('re. Dabartės m* presenei, 
tasai Muelleris, kuris Meksiko 
turjo permainas pravarde 
Ilfelder, pardavė lenais 
visa turtą ka turėjo ir 
žo in savo Ievyne po kita pra
varde. ('žirniais dasižinojo, 
jog Muelleriene ir duktė numi- 

a 
ir po kokiam laikui susipažino 
su 20-metinia angy t i no Schloss 

ne- 
pamylejo 

sutarė pas-

Ap-
Scbloss ir

ant
savo

sugry-

('žirniais

re ba taip pasakojo visi.

TURĖJO DALAIKYT SAVO 
PRIŽADEJIMA.

Daugybe žmo
niu su dideliu nekantrumu lau
ke atidarymo naujo kromo su 
drapanoms, kurio puikus Inu 
gai buvo padabyti su parodais. 
Vienas vyrukas užklausi' savi
ninko ka jisai ta diena iždavi- 
nes del žmoniu dykai, arba ko
kos dovaneles dovines ant at
mint ies. Kupezius juokdama
sis jam atsake, buk pirmutinis 
kpstumeris kuris ateis i.n Jojo 
k romą be kelnių, padovanospa do v 
jam naujos kelnes dykai.

Ant. rytojaus kada 
likos atidarytas, eina per uly- 
czia su pulku žiopliu vyrukas 

bet be 
kelmu. Xežinredamas ant riks
mo ir juoku, nutraukė tiesiog 
in kronui.

Savininkas kromo 
mas dalai kyli duota prižadoji- 
ma, liope vyrukui 
geriausos kelnes, ka 
iszeidamas isz kromo su dide- r 
liu pasiszauszimu ir 
kelnėms.

pasiredias iii sermėga

krūmas

noreda-

iszsirinkti 
ir padare,

naujoms

PADOVANOJO POPIEŽIUI 
SIDABRINI KRĖSLĄ.

bran- 
szia-

arba kur gyve-

'i

y

i

I
»

eilemitakus kuriais
J traukia. Turi diduma per puse 

kaip girines ]>aprastos skruz- 
i les.

ri ilgus

Tarp t uju mažu skrnzde- 
i eina dide

les skruzileles, iszrodo tarp ma
lt 

galvas juodas o

bekallin.lnmns lin viduryje glitos
del

savo i
Kauno federantus, kam jie ne- 
suniulkine szio garbingo mies
to darbininku.

GYVALT! TERP ŽYDU. I
Klaipeda. — Žydai 

szveidadieni po 
as žvdu

nerangumo.
spaudoje burn fj"1'.'1'1.1 k"'P slo"pi '‘"P ožk"

Turi dideles
-ant saves nesza pakeles skruz

B « 4F E M M • t M B «ros

silsi pp-
sze. Pereita
piet susiginezijo kolei 
viename Barskucziu gatves na-t^i
me. Vienas tu žvdu tvėrė ant
ram už apikakles ir barzdos ir 
nfimete ji tropais in apaezia. 
Kaimynai iszgirde ai vai szau- 
kiant alarmavo
kurie automobiliu atvykę pa
vežė pribaigtąjį žydą iii 
niuo.

ugniagesius,

I igo-

j i lėlės, 
j bėgdamos
viena kita nori pralenkti, bot 
volei sugryžineja iii savo vieta , 
ir laikosi glitos. Ne gali sau 
iszdeti ta siautima glitoja lai-

• ėjimo. Kaip tonaitinei gy- 
rentojei iszdeda, jog tiejei rai- 

t i'lei 
jaigu 
visu, tai 
i 
netojei labai yra 
atidengimu ir 
kvosti būda tuju skruzdelių.

r n dideles skruzdeles 
net lenktyniaujasi,

\ adai 
paskubina pirm 

delko kito tiktai 
lel padarymo jiarodko. Tyri

nk vvi tuom
ketina tolinus

vra 
kai ras

ne

skruzdelių ir

I
■ii'

t

i;,l

Netinkamas Valgis.
Xiio trijų iki szosziu milijo

nu Amerikos kūdikiu negauna 
užtektinai valgyti. Tie yra ku

te va i irdikiai, apie kuriuos 
mokintojai dažnai kalba, kai
po “‘didikai nius” arba “tin- 

apsileidtisius, 
bet p-lo Lydia Roberts, valgi- 
niu eksperto, kuri nesenai pa
ra sze Suvienyt u Valst ijų- Dar
bo Departamento Kūdikiu Biu
rui knyga 
gymas ?”
kani, arba kitaip sakant neda- 
valge. Kai-kurie

gms
didiką t nius 

arba likt t

Kas vra Neda vai- «4 b

sako, kad jie yra al-

t ie kūdikiai 
isztikruju negauna užtektinai 

daugiau negauna 
t i u kamo

ypatingai pa- 
“ne-

ncveiklus kujįklš* ku
ris visados yra paiUps, kuris 
stovi atsirėmęs-in mokyklos 
siena, kuomet jo draugai links
minasi, iszaugs in vyra kuris 
Ims silpnas sveikatoj ir neisz- 

!augusio kūno Ims tai silpnas 
it mestas armijos ro-

ar mergaite vra 
linkės |>rie ligos, kadangi 
atidmj,

v ra i
i.H> raf

■I

M

» < 

suaugoli 
k rūta s.

Vienas geriausiu 
alkani Amerikos kūdikiai butu 
tinkamai maitinami ir augina
mi knygutėje nurodoma, yra 
siisilpnejtisiems isz nedavalgy- 
mo ligonbueziai arba specia
liai klesos skyriai, kame kūdi
kiai yra suvedami in krūva mo- 

sveikatos tai- 
vra kvieezia-

S
* J

<

bildu kad

11
i d j

■ Ifį

■ j t' 
hl

1

I

.ji.„
■’-ii i 

’ii

i ■i

valgyt i; dar 
užtektinai tinkamo maisto; 
kai-kurie negali tinkamai su

valgo. Sulyg 
Dr. Josephine Baker, daugiau 
kai pi'iikdalis mokyklų vaiku 
isz New Yorko yra nedapeneti. 
Visose Suvienytose Valstijose 
ju skaidžius yra net didesnis. 
Dr. Thomas Wood sako, kad ju 
esą nuo 15 iki

kintis valgio ir 
svkliu. Motinos 
mos ir raginamos eiti in klodas 
ir iii kūdikio namus. Tokiu kle- 
su randasi Bostone, Cldcagoje. 
New Yorko ir kituose didės 
11 i nose miest uose. Praneszama 
i<»g
dildai greitai pasitaiso. Valgis 
vra kitas svariais veiklius su
mažini isz nedavalgymo nusil
pimą yra mokykla užkandžiai 
(School lunch).

M ėdi kale priežiūra vaiku pa
kol jie pereina augimo

virszkinti ka jie i

ji

Rymas. — Vienas isz 
glausiu krėslu randasi 
dieii Vatikano, 
na Popiežius. 5'ra tai sidabri
nis krėslas, puikei padabintas, 
sverentis konia pusi1 tono ir 
kasztuoje 60 tukstanezius do-

pamylėjo mergina, iioriup 
lygai metuose, o 
labai jau arti ir
lapta apsiporinti. Kada jauant 
tikro ketino Imti \eseilo, pa
sakė del josios tėvo, tasai ap
sako, jog tai no yra juju duk
tė, tiktai augytine o vadinasi 
M uellorjute. Dabar dažinojas, 
jog toji mylomoji buvo jojo 
tikra duktė, tasai llfoldoris 
argu Muelleris tudjaus iszva
žiavo in Brazilija, isz kur pa- 
raszo gromata viską iszaisz- 
kindama del Schloss ir para- 

jog mieste Zurihia. sudėjo 
, o 

užrubeža,

lankantis tas instaigas kn-

lerįu. Padovanojo ji Popiežiui > mioszimeziu.
'H

■■Ikokis tai Ainofikoiiiszkns ban- Kadangi ežia neineina kūdikiai
• ? i 1 _ _ .  . . 1 — .. 1 - ~ _ 4 _ _ 1

ROOSEVELTAŠANT GU-
BERNATORIAUS.

Pulkininkas

kieris už padaryta jam gerade- 
jysta per Popiežių.

jaunesni,1 kai mokslo metu la
biausiai apleistuoju amžiaus 
tarp dvieju
<uomet sunykimas isz nedaval- 
gymo paprastai prasideda tai 
tuos priškaitant Ims nuo trijy 
iki szesziu milijonu alkanu kū
dikiu.

Daug tu kūdikiu eina alka
ni, sako

apleistuoja
ir septynių metu,

* ■"

Ji
kol jie pereina augimo amžių 
anot p-les Roberts, yra pamati
ne taisykle, kurios turi prisi- 
aikyti milijonai Amerikos nu- 
silpnejusiu isz nodavalgymo 
kūdikio kad atgauti sveikute 
ir tvirtuma tokiame darbe turi 
Imti greitai pa temyli valgio

t

1

■;> vFv<-*

■v?

' " F1

I
■'

HI 

i-į!

" M

* i
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J•(ii

v ji
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B. 1'. Ipasipila 
žveriszku pasielgimu su žmoni- 
mis per imigracijos 
kus ant IMlis Island kur yra su- 

atei vei. 
aplaikc

h’rancuziszko ba-

virszimn-
ra sze gromata

laikomi 
skunda 
Curran nuo
rono, kuris savo nžmetinejime 

szimtu.s doleriu burnaszkoms. sako, Imk jisai buvo priverstas

terp 
paslepiąs apie

nusiuntė iii vie- 
ap- 

marszkiniii 
penkis

.Naujausia 
kamisorins

sze, 
del josios 00,000 franku 
pats iszvažiavo iii 
uosakvdaTnas in kur.

-
.••.KMXX- •**

P-le Roberts, dėltoIM} rUIJVW | "IV ,1 14 F I M il Of •

kad ju tevai negali suteikti už- nodatokliai ir jio kaįp pataisy- j • Fll • • * 1 ♦ • t • i • ♦
Lon k amai

Kada marszkinius jam sugra
žino, terp juju radosi ir isz-terp juju

gulėti ant grindų ir buvo viso- 
kois budais paniekintas, o kada

skalbtos bumaszkos puikei isz- ji virszininkas pabudino lai ji
protintos ir sudėtos iii kruvu- 

Alerginai už josios teisin- 
padovanojo |)onkesde- 

szimts dolerine bumaszka.

CIGONKOS PERSPĖJIMAS 
ISZSIPILDE.i

Chicago. — Atėjus cigonka 
pas Betty Crabtree iiispejo jai, 
huk netižilgio patiks ja ja ne
laime. Cigonka iszbure mote- 
rei teip teisingai, jog kada ap
leido josios gyvenimą dingo su 
ja ja ir visokiu brangenybių už 
tūkstanti doleriu.

spyrė su koja in peezius, kaip 
koki gyvuli.

Žinoma kamisorins t’urran 
užginezina buk virszininkai pa- 
sielgineja su grinoreis nepado
riai, bet tieje tankus skundai 
ateina per lankei ir dabar val
džia pradės daryti tyrinėjimu 
ar isztikrtiju ant tosios aszaru 
salos atsitinka tokios nedorv- 
bes kai|) žmonis pasakoje ir liz
ine* t i i io ja v i rszinin ka ms.

Daugelis Lietuviu irgi nema
žai mikento Kastelgardoje, 

I ypatingai moteres ir merginos.
V

Teodoras Roo
sevelt, stums mirusio prežiden- 
to, kuris yra vice kariszku mi
ni st oriu, yra kandidatu ant gu
bernatoriaus New Yorko vafs- 
tijos ant Republikoiiiszko la
kioto bet vargei bus iszripktas 
nes Demokratu kandidatas Al. 
Smith pripažysta ir laikosi už 
gorymus, ir nori kad butu vale 
daryti ir naudoti alų ir lengvus 
gorymus ir.už tai t uri (langiaus 
pasekėju ir tokiu budu gali but 
aprinktas gubornatorium.

Laike “Szventojo 
kuris ketina atsibūti

TRYS MILIJONAI ŽMONIU 
ATLANKYS RYMA.

K* y mas. 
Meto”
ateinanti meta czionais, atlan
kys Ryma trys milijonai žmo
niu. Miestas pasirengineja ant 
priėmimo tiek svecziu ir jau 
surinko 15,000 lovų ir kitokiu 
reikalingu daigiu. Pelegrimai 
suvažiuos isz visu daliu svieto.
KINISZKA NAMINE KARE 

/PASIBAIGĖ,
Shanghai. — Kiangsu szalis 

laimėjo namine kuro ir prieszi- 
ninkaį pasidavė, nes suprato 
jog tolimesne kovu neužsimej-
kės. Daug paimta nelaisviu.

&
PIGINĘ SKŪRA.

Szis turkus krauna in dėžės 
Darpaske, figų skutas, tai yra

* J • jfigos suspaustos i u szmotus pa- 
naszius in skūra, kuria naudo
ja daugiausia kareivoj laike il
go marszo. įSkura gali kramty
ti kai)) Amorikoidsžkos mergi
nos kramto guma,, arba gali ri 
surnaiszyti su vandeniu.

* .

maistingo 
T u k s t n n cz i a i Ame r i k o s 
mynu sziandiena gyvena isz 
pelno, i$z kurio jos negali ge
resnio valgio nusipirkti. Bet 
biednysto norą dar tikra neda- 
valgymo priežastis. Daug mo
tinu nežino kaip panaudot savo 
pinigus, kad gauti daugiausiai 
naudos įsz maisto arba kaip 
daryti sveika, madinga valgi 
savo szeimynai. Daug kitu ne
moka ar negali gerai suvaldy
ti savo vaiku kad jie valgytu 
tinkamus dalykus, dnogotu ir 
ilsėtu tiek kiek jiems yra rei
kalinga augimui. Jie didžiuoja
si, P-lo Roberts parodo, kad tu- 

udcUkfttim” kūdiki. Jie ne
žino, kad nedapenetns vaikas

maisto. Yaip-pat kaip vaikai taip ir 
augusieji turi mokintis kaip 

fi sveikai ir tinkamai gyventi.
szei-

* Silver Brook, Pa. — ITad- 
padovanos vi-dock Coal Co., 

siems savo darbininkams žemo 
dykai kurie geidžo pasistatyt 
sau narna.

Saint Clair, Pa. — Trijų
motu Earl Bickleman inpuolo 
in upeluka ir prigėrė. Kokiu 
budu kūdikis inpuolo in vande
ni, tai nežino.

Minersville, Pa. — Petras
Kowalski likos ari'sztavotas už 
žudinsta Cbarleso Bokoczekę, 
18 metu. Vaikinai susiposze ei
nant isz darbo; Petras uždavė 
vna Charlesni nuo ko mirė.
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KAS GIRDĖT Tnsiutus mvne žmonių 
nužudo nigori 

32 motu,

ana

*

s. ii *n

Amerikos gyvenimas 
skirtingas nuo Lietuvos ir ap- 
raszyti jis sunku. Bet pavirsz 
apraszysin toms lietuvaitėms, 
kurios Lietuvoje apie Amerika 
žingeidauja.

O/.ia lietuviai (raszo 
na”
Vyras eina dirbti ir 
pamosza paežiai

visai

diena Chicago
lyilliama Bella, 32 metu, už 
tai, kad u ž k 1 u po a n t; ba į t os mo - 
toros ir jaja subjaurino. Ant 
riksmo mot eres, subėgo tuoiaus a . - . - • ’
szimtai žmonių, kurie parmoto 
prasikaltėli ant žemes, suspar*

I''I
m*

O"' !f|ĮB

Kl 'Imk '
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11, I
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tvarko na-

“Moti-
Vienybe) gyvena Sziaip: 

uždirbės 
“pėdo” (al

ga), kuria paduoda; kiti pasi
lieka sau koki doleri, o kiti nie
ko, o treti tai neduoda paežiai 
nieo, nes nospaspeja parneszti, 
kadangi labai tankus saliunai.

Paezios tu vyru, kurio par- 
nesza alga, visko
nmoso: apmoka nuoma (randa 
szviesa, sziluma; žodžiu, viską, 
ko reikia szeimynoje. Jei lieka 
nuo gyvenimo reikalu, tai pa
sideda bankon. Toki szeimyna 
yra labai tvarki ir pasiturinti, 
nes abu viską žino, abu taupo.

Antros eiles vyras, kuris pa
silieka puse algos sau, o kita 
puse atiduoda paežiai, tai jau 
1a szeimyna skursta, nes pra
gyvenimas Amerikoje labai 
brangus, ypacz nuomos už bu- 

Ta moteris negali iszsi-1us.
versti su puse algos, todėl esti 
priversta oit darban. Moteriai 
dirbant, zeimpia jau konezia, 
ypacz vaikeliai.

Treczios eiles vyras,
parneszti, 

visai nelai

kuris

de, sumusze gulinti, pakol jojo 
neužmtisze.

Nigeris, kuris papildo taji 
darbeli, užsipelno ant bausmes 
per suda.

. Dabar užeina klausymas, ka 
padarytu tapati myne, jeigu 
vietojo nigerio, pauaszoi pada
rytu baltas žmogus ant nigor- 
kos. Argi ir ji ant vietos nužu
dytu, ar atiduotu 
teisingosios ar ])aleistu 
liuosvbos ?

ar
in rankas 

ant

Oktoberis ir Novomberis vra 
menesei meteoru ir puolancziu 
Žvaigždžiu. Kas myli tyrinėji
mą dangaus, tasai pamatys 
daugeli reginiu, 
mokslinczei surado
meta kuri nenžilgio galima bus 
matyti su nuoga nkia.

Priek tam
nauja ko-

Jau suėjo szinitas metu nuo 
kada vyrai pradėjo neszioti il
gas kelnes. Bet trumpos vyrisz- 
kos kelnes volą i neina in mada 
kaipo ir moteriszkos trumpos 
s zlebes —

Artinasi laikai, kada žmonis 
visai neneszios nieko kaip mu
su pirmutinei tėvai.algos negali namo 

toj szeimyna jau 
minga ir griaudu žiūrėti. Gy
vena labai prastojo vietoje, 
vietoje, vaikeliai iszbale, api- 
plysze, pati sudžiuvus. Tokioje 
Kzeimynoje labai tankiai pasi
taiko nelaimes, ir kolektoriai 
neduoda ramybes.

Kaslink moterų 
Amerikoje moterys
paguoduotos, negu Lietuvoje. 
Czia visgi moterys skaitosi su 
vyrais lygios. Kaip kurios mo
terys jau net virszhi ima — pa
veizdan bolszeviku
Mat, jie labai mėgsta kitus mo
kinti, tai pamirszta savas mo
teris pamokinti. Tai tos ir su- 
s i t veri a “unija” ir tada jau

teisiu, tai 
daugiau

moterys.

” unija” 
szokina vyrus. Paveizdan: Jei 
vyras neparėjo, kaip szeszios 
vakare, tai pati jam neduoda 

” nepavelija uni- 
kituose atsitiki

muose, jei vyras nepareis su 
J2 nakties, tai pati jo nepriims 
lovon; irgi nevelija unija. Tai 
paezios “unija.”

Dabar fabrikai. Jei pavėluo
si minute, tai busi be darbo ta 
diena. Jei jeszkosi darbo ir tu
rėsi storus peczius, tai visados 
laimėsi darba; o jei menki pe- 
eziai, tai nebūk drąsus gauti 
darba.

valgyt, nes — 
ja!” Taip ir

Ant seimo Kariszku Motinu 
kuris atsibuvo Washingtone, 
likos padaryta rozoliucije pa
niekinanti visol^es kares ir ne
reikalinga praliejimą kraujo.

Vargszes Mot inos ’.
daugiau

ir tai vis trumpesnes.

Didžiauscis lengvatikeis ant 
svieto yra gyventojai Tibeto 
kuris randasi Azijoj, terp Mon- 

Turkestano.

J

y

golijos, Kinu ir
Tibetiecziai daro viską pagal 
gilukningas ir negilnkningas 
dienas — pas juos Utarninkai, 
Sercdos ir Nedėlios yra giluk- 
ningos dienos, kaipo dienos 9
13, 19 ir 29 kožno menesio vra 
gilukningos. Jeigu Tibetietis 
kur keliauna arba pradeda ko
ki darba, tai pirmiause iszren- 
ka gilukninga diena. Bet lan
kei apgauna savo dievaiezius.

Jeigu jam yra labai svarbu 
iszkoliauti dienoje nelaimingo
je, tai pirmiause iszsiunczia sa
vo skrybėlių idant apgauti die
vaiezius, kad jiojo manytu kad 
su skrybelia randasi ir jojo gal
va, o mieganti 
nesupras.

Kiek tai terp
žmonių, kurie laiko Petnyczias 
už nelaimingas dienas, ypatin
gai jeigu Petnyczia pripuola 13 
diena. — Kvailiu ant svieto ne
st okas.

dievaieziai to

musu randasi

Macon, G a. — Prieglau
doje del sieratu užsitrucino do- 
szimts mergaieziu valgydamos 
vėžius. Daktarai 
nuo mirties visas.

Kasgi daugiau atjauezia 
skausmu szirdies ne kaip moti-1
nos laike kares. Neužmirsz jo
sios lyg pabaigos savo gyveni
mo, tojo skausmo, nelekia my
limo snnaus laike kares.

Svietas užmirszo apie nurau
nąs, kurie krito ant. garbes lau
ko, bet motyniszka szirdis to 
niekad neužmirsz.

Baltoji ir geltonoji 
kaip sako mokslininkai 
skirtinga, bet musu lietuvisz- 
kam kraujui ant mokslininku 
nuspjant, kaip pranesza ko- 

Central 
valstijos, 
lietuvai-

respondentai
Brooklyno, 
Ten keletas 
rziu isztekejo už

iszgialbejo

Tu Negali išvengti!
Kankinančių Ina I tymų neuralgijoj. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Neaniagumų at atgaus pergalimo.

traukančių, * į padūkinu) 
skausmų, kuomet skauda

šokančių,
varančių 
dantį, diegia ausį ar skauda galvų, jei 
nepamialinl apie

rase, 
labai

Ire& 8. V^ut. Ofise.

tuojius ir ncgaUInda* 
min laiko juo m i p«i1- 
n a ūdoj i. Jimi nuteikia 
malonų k ięreit< pa* 
lengvinimų.

. Nei viena atsargi 
3 šeimyna negali būti be 
B bonkos šių gyduolių. 

Nėra tikrasis, jei netu* 
ri INKARO Yaiabalen- 
kilo,

F.AD.BICHTEI4C0.
104.114 S«. 4di StrataBraeklraTN.Y,

treet
j

ANT PARDAVIMO.

ISZ 

N. Y. 
gražiu 

kiniecziu ir 
filipinu vyru ir nekurios gerai
gyvena. ILisztininkai, buvo In
dijoje ir Siamo bei Indo-Kini- 
joje, pasakoja, kad Kiniecziai 
padaro labai gerus vyrus ir te- 
nykszcziu tautelių merginos
su noru už ju teka. Turbus ir 
anos lietuvaites taip pat mano, 
jei paniekino lietuvius 
nūs, eina už svetimos 
žmonių. Butu indomu
patirti kaip jos randa gyveni
mą su geltonveidžiais.
i

vaiki
nuos 

isz ju

■ t

__________________________________ SAULE "

Moterų Padėtis Mainosi 
Visam Pasauly.

"* * y«

I

Valgiu Gaminimas
AB  IR —-i- *»

Namu Prižiūrėjimas
ROYAL MAIL
TIESOG IN HAMBURGĄ

Lietuva

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

s
i

.. Į
I’arankioM Konekcijoa in 

...............25 Oktoherio 
. . . 26 Novcmberio 
. . . , 9 Deccmberio

MILL & PATTERSON STS.
ST. OLAIR, PA.

ORBITA . . .
ORCA .........
ORDUNA . .Kožna moteris ar mergina 

privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinois apdarais. Pre
ke tiktai . .

4ag.|Mi tatai

dideles at- 
paskutiniame 

soeialiamo 
gyveni- 

J ungt iriose 
Jos atmainos vei-

Kaip visi žino, 
mainos 
szimtmety, 
taip ir ekonominiame 
me Europoje ir 
Valstybėse. 
kia ypatingai ant moterių, kaip 
jos užsidirbdavo sau pragyve- 

“ 1!., ir
ant ju legales ir politines pa
dėt ies.

Baigiantis 18 tam 
ežiui didesne 
kiekvienoj szaly

invvko 
kai))

PO gimdymo. Kitos szalys duo- 
I nrin- 

kad
moteriips 

vaikus,

szalyjo 
palikti ei-

mina, ju mokinimo progų

szimt me- 
motoru dalis 
dirbo beveik 

taip pat kaip dirbo ju prabo-
kelias geni kartos. 

Naminiai darbai buvo invairus 
ir skaitlingi ir buvo paskirsty
ti tarpe szoimynos nariu. Mo
tors darbas susidėjo isz namu ir 
vaiku priežiūros, 
vimo, 
Szie darbai

eziai per

verpimo, siu- 
ir valgio prirongimo. 

svkiu su kitomis 
mažesnėmis pareigomis užėmė 
visa jn laika. Buvo maža pir
kimo ir pardavimo. Visi norai 
buvo aprūpinami 
via u neg 
reikalavimai

daug leng- 
dabat> ir szoimynos 

priklausė ant 
kiek jn žeme užderėdavo, arba 
ka patys galėdavo pasidaryti.

Progos mokslui, koki dabar 
turime buvo labai apribotos. 
Dukterys iszmokdavo dirbti vi
sus 
las buvo paprastas dalykas. 
Nebuvo progos mergaitėms bi
le sočia les klesos 
kaip turtingos jos nebūtu, lan
kyti kolegijas ar prisirengti 
prie kokio i 
darbo.

Daugumoje 
daugiausiai rėmėsi ant vyro. 
Instatymu akyse jos buvo skai
tomos toje paezioje klesoje su 
vaikais. Moteris negalėjo da
ryli jokiu sutareziu. Ji negalė
jo traukti ant teismo 
būti traukiama ant teismo. Jei 
ji prasižengdavo, jos vyras ar 
tėvas turėjo atsakyti. Žmona 
negalėjo turėti jokios nuosavy
bes; kokias nuosavybes ji ture- 

)>rikbiuse nuo tos 
♦Jokiu teisiu 
vaiku. Jei ji 

n namuose tie 
pinigai priklausė jos vyrui. .Jei 
lirbi kur kitur, jos vyras gale-

darbus namuose. Nomoks- 
buvo paprastas

nors

nežiiirint

profesijinio

szaliu 
rėmėsi

moteris

ir pat i

i

<

Geriausia

jo vesdama 
dienos jos vyrui, 
neturėjo ant savo 
užsidirbo pini

y

(r 
r-y

daly vumo

š.

szi mi
lui vo kito-

— buvo daro- 
kur mot (‘rys

( 
jo iszkolekt not i jos alga.

Mot(»ris, lygiai taippat kaij> 
ir didesne vyru dalis, buvo ne- 
prileidžiamos imti
valdžioje. Galėjo tiktai tie vy
rai, kurie turėjo nuosavybe

Pradžioje dabartinio 
meczio padėtis jau 
kia. Sziuo laiku, visos namines
industrijos — siuvimas drabu
žiu, didele virimo dalis, ypacz 
konservavimas, 
mas dirbtuvėse, 
ir mergaites dirbo, prižiūrėda
mos maszinas arba dirbdamos 
lengvesnius mekaniszkus dar
bus. Miestai ir miesteliai pasi- 

industriju centrai, kur 
vyrai ir moteris, ir vaikai už
sidirbdavo i 
dirbdami dirbtuvėje.

vienos sze.imy.nps 
dirbdavo toje paezioje dirbtu
vėje, bot dažniausiai buvo isz- 
siskirste invairiose darbo vie
tose. Kiekvienas turėjo savo 
užsiėmimą, ir kiekvienas gau- 
(hn’o srvo alga.

Ih)ilguma moterų ir mergai
eziu, I___ t
t uvęso rasdavo sau kitas darbo 
vietas. Krautuves, kuriose par-

dare

visi nariai

sau pragyvenimu 
. Kartais

kurios nedirbdavo dirb-
*" G' > < ’ 1 i ‘ • y

Didelis namas su saliunu ir si.duod^yo dirbtuvių' produk- 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czįo per 167 ilgio, medžiais ap- 
sodytas. Namo randasi didelis 
galiūnas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, szilu- 
ma, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus pfio geležin
kelio stacijos prio Stoito kelio 
einantis isz Malwinojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Gobiau
sia vieta apielinkejo ir goru 
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi ii* kiti budirikai 
kaip tai: gaidžius, tvartas,
viszHnyczia ir t.t. Kreipkite# 
in * * Saules” ofisą/ t.f.

■■ r h

tai, samdydavotųi, samdydavo tukstancziiis 
pardavėju, Biznio ofisai blip-

" .'L ta * -ta m -• J » * •p|it reikalaudavo t iikstanczius
prie ofiso darbu, Szie ir daug 
kitu darbu iszpalengvo |)ri- 
trnuke daiig mergaieziu, kurįos

y i . ' ■' i 1 11 , < ji J « ' '

darbu iszpalengvo pri

dirba tame laikot arpe, tarp ap-
L M ’ ’ 1 , -L L 1 • f \ • S * •

loitlimo mokyklos ir apsivodi- 
mo.

Kiekviena szalis, kuriose ra
dosi szios padėtis, atrodo rei
kalingumą instatymu apsajigo-. 
jimui jaunu moterų nuo pa
vojaus per ilgu valaiuju, nakti-
nio darbo ir t.t. Nekurtose sza
lyse, yra inata tymai apsaugan
ti moteris nuo darbo priesz ir

,da pensijas 
ežioms jaunus 
mint darban.

Beveik kiekvienoje 
joms nereiktu juos
dabar, naergailo gauna toki pat 
nieksią, kaip jos brolis 
paprastai, jos mokslas skiriasi 
nuo jo, 
kaip 1 
ežiai kalbant, mokslas Enro|)0- 
je yra pritaikomas socialiu kle
sti re i kai a v i ma ms. Daug i a u s ia, 
svarbos dedama ant. skaitymo, 
raszvmo ir aritmetikos. Nora 
nei vienos vienos kitos szalies 
kuri duoda liek progos jatinai 
mergaitei pasiekti mokslą nuo 
pradines mokyklos iki univer
siteto, 
bes. S
t imas daleidžia daugumai mo- 

teisiu ir 
in kurias

nors

, tu rodamas kitas szakas, 
virimą ir siuvimą. Vla-

kaip Jungtines Valsty-
is mokslo progų iszplo-

toru prisirengti prie 
medicinos profesijų, 
dirvas moteris pradėjo eiti di
deliais sfcaicziais.

Kitos atmainos invvko mo
ters legaliame ir politiniame 
stovy. Nekurioso szalyse, 
toris laiko
turi teise prie

mo
savo nuosavybe, ir 

pinigu, kuriuos 
uždirbt). Kitose szalyse mot yna 
turi lygias teises su tėvu vaiku 
kontroliavime. Daugumoje sza
liu moteris gali turėti savo biz
nius, ir gali priimti pilna atsa- 
komvbe už. savo darbus. Szios 
visos atmainos eina )>rie to kad 
davus moterims 
su vvrais.

1907 metais, Norvegija davė 
moterims balsavimo teise 

buvo pirmutine 
szalis tai paihirvti. Nu

Ivgias teises

ta i

szalvse. Ve-

‘s, ir 
Europos 
o to lai

ko, balsavimo teises buvo duo
tos beveik visose
lian prieita prie turėjimo vie
tos Parliamente, ir moteris da
bar turi tokias vielas Finlandi- 
joje, Anglijoje, 
kitose szalvse. 
kur moteris dar
ežiu balsavimb teisiu su vyrais, 
agitacija dedama 
joms tas tei«‘S.

Vokietijoje ir 
Ir tose szalyse, 

neturi tu pa

kai! davns
E. U.S.

VILNIAUS KALNELIAI.
” MYLIMAS BERNELIS.”

I < I >

Szitie du nauji muzikaliszki 
veikalai ant piano likos iszleis- 

s (įimtomis per kompo- v ■
zitori prof. J. Žemaiti vargoni- 

pa rapi jos.

t i lomi

ninku Szv. Jurgio
Preke kožno į»o 50 eerit n.

J. A. Žemaitis
3.15 S. West St.

185) Shenandoah, Pa.

Stebėtinas 8 dienu laikrodėlis
Jeigu moketumet mums $25.00 už
laikrodėli, negatumet geresni laikro
dėli už szita. Yra tai 8-Uieninis lai
krodėlis kuri reike užsukti tik syki 
in 8 dienas. Turi gražu nikelio- sida
bro tuksztas su gerais 7 akmeniu vi- 
dureis, gerai rodo laika ir ant 20 
metu garantytas.motu gnrantytas. Vertes uomažiaus 
kaip $15.00 bet ant trumpo laiko 
parduosimo jin tiktai už $7.6S. Prio 
laikrodėlio duodamo dykai gražu ni
kolio leneugoli, labai goru skurino 
masznelo su kalendorių ir, vieta del 
bumaszku, toipgi gražų aukso-fUlOd

parduosimo jin tiktai už $7.6S. Prie

žiedu su merginos figūra ir gražu 
akmeniu. Siuskite tik 25c dot Apmo
kėjimą paczto o $7.65 užmokėsite 
kada apiplikysite daigtųs namie. Už- 
ganedinimas gvarantytas arba su
gražiname pinigus. Jeigu prisiusite 
visus pinigus sų Orderiu tai da prie 
to pridesimę da goru safety britva.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N« Irving Ave. D.179, Chicago.

ganedinimas gvarantytas arba su
gražiname pinigus. Jeigu prisiusite 
visus pinigus su orderiu tai da prie

Qrderuokito sziandien kol'preke pigi.
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W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANO.X CITY. PĄ.

■rj!

Privatiflzki kambarai.
Mandagus Patarnavimas. 

Del informacijos kreipkitės pas 
vietini agentu arba tiesog pas 

Tho Royal Steam Packet Co. 
Sanderson & Son, Inc. Agents,

2H BROADWAY,

valgis.

NEW YORK.

SKAITYKITE SAULE
T . •: 7 for Ml ' j '' *!• W

Praneszimas Visiems Draugams 
ir Kostumeriams.n

Turime gąrbcs sziuomi praneszti kad
SĄLUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 

persikėle isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vieta po No. 639 W. 18th Str. Chicago.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BĮTERI, sako 
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio 
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu

i

Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA

Salutaras Drug & Chemical Co.
639 W. 18th ST. CHICAGO, ILL. Dept. 18CHICAGO, ILL.

Telefonas: Canal 6417.

..tata ..i i.,ii ■ , ■ ■■ — i i > mw.ta I ■ II ............ tam i . .....  Wta--ra*..

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.
pripildyti jį su narkotUkRh mindaii, 

nuo netvarkoj cmuičių viduriu
Otriau leiak kūdikiui verkti, n ’gu 

kad “aprnalilntr* jo skaiBinų paeinanti
Dar geriau—duokite Jaru truputį

BAMBIN
tyruuglu, mildaųa^konio, tikro vidurių pnliuo«uoto]o.

narkotlAkų nuodų, Ji* vra tik leno, d veiklahti kuinbhwclja, pada
ryta iA daržovių Usunkų, kuri pagelbsti nuo 
dieglio* nuMlungio. Kūdikiai mėgMa ii Jie 

u.iidu 
tižiai i

F. AD. RICHTER & CO.
104*114 So. 4th Street ’ ' Brooklyn, N.Y.

saldaus skonio, J ūme nėra aviil(plų.

Nvrn Jis
Usunkų, kuri

Kūdikiai i
JllS’t

pHMiųdJtr

v ra
Į pu^vlb^ti 
triAgMa 

apt ir-koHiii

vidurių užkietėjimo, vidurių 
uet prafio dnngtim 

humbiuo—už

arba
O Sa
UhorM "rip).

!>■ mkfj,

ir laidoja mirusiusIszbalsa rnuoja
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu.
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 1373

Parsamdo automobilius del 
veseliu,

M.

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

Kampas Catawissa ir Market St. 
Malian y City, Pa.

Insziuriniu

Lietuvicxkee Graboriue
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius papal
• naujausia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke moterių.

Prieinamos prekes.

st 6 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

Ant. J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

JR BALSAMUOTOJAS♦♦♦
❖

t
■

I

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgl 
pristato automobiliu* visokiem* 
reikalams.

1 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. Centre St., Mahanoy City

v4
automobiliu*

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t.
520 W. Centra St. Mahanoy City Pa.

(P

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
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J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankieriua 
ir Laivakorcziu Agentas

Pagerintas ir jiadaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir iszt rauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 

sajma ir kas atei- 
Su priedu plane

kiek viena
toje stosis.
tu ir visokiu burtu.

Knyga puikini 
apdaryta kietais audeklinois 
aj įdarais.
W. D. Boczkauskas - Co., 

Mahanoy City, Pa.

du pakelius virst-

drueziai

PREKE $1.50

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivina!
.....l , “j.. : ‘ i

iAinušj duobę, taip ir pleUkanuft, norą HRto 
vra 
tai-

Nepritdlolsklte Šitokio atsitikimo prie Mvę*! 
Naudok i to

Ruffles
luojauH, kui tik pa4eb<talt<* pleiskanų—-t ų 

‘ ‘ ‘'_________ _____  . j
huvo galvoje. Kufflęs sunaikins pleiskanas Ir paragina augimų ju*'} plaukų 

aptickose, arba už 75c. prisiunčiamu stačiai iŠ dirbtuvė.

Kaip vanduo nuolatos laukiama* ant akmens 

bot tikrai, uunailcina plauki} Šaknis ir
priežastimi plauku suplonėjimo, kurie hu 
ku pasiduoda nuplikimui.

nešvarių ba|tų ^įpynėjlu pirma pasirodymu

F. ADr RICHTER A CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y«

mM
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

'——*----- --
* . ... i

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu• a • . * « • • ___ __pinigu yra geriaus negu IQtas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust O o. Banka moka 3-ežia pro-

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
• « • tata w • ' • . M t A _ VTb — 1 — jbL

persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-
M i'- flk ■ M

dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o

dauginimu procento.
t,

J

SZTAI KA MUMS RASZO
Guodojanias Žukaiti:—

Justi gyduoles No. 303 ir 305 man 
daro daug gerau ir tikiu kad bsz nuo 
ju gausu tokia sveikata kaip kad pir- 
ntiaus turėjau. Tariu jums szirdinga 
aeziu už justi gyduoles ir vėl dar mel
džiu atsiusti po
minėtu vaistu-žoliu. Su tikra pagarba

Anele Kuncevicziene,
31 Hill Park Ave. Pittston, Pa.

Taigi jeigu kas kenezete koki nesma
gumą ir gal daktarai negelbsti, mė
ginkite gyditis su žolėms o tikrai pa
gelbės jums kaip ir szimtams kitiems 
pagelbėjo. Žinokit gerai kad isz žolių 
yra geriausi vaistai ir žoles greieziau- 
siai atitaiso žmogaus krauju nuo*vi
sokiu neszvarumu, ba žmogaus visokį 
nesmagumai, visokios ligos vis paeina 
nuo susigadinimo žmogaus kraujo sa
vo sistema per ka kraujas nustoja sa
vo cirkuliacijos ir tada žmogus jau 
cziasi silpnu ir kenezia visokiu ne
smagumu ir skaudulius, todėl nelau
kite ilgai ir nesikankykite su ligoms, 
atsiųskite 10c o gausite visokiu žolių 
ir knygų katalogu.
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i
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M. Žukaitis,
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62

i

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam - 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mos norim kad ir jus

nepaisant ar mažas ar dideli*. f
I)

I

turėtumėt reikalą su musu banka J

H. BALL, Prezidentą*.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pre^ 
Jo*. E, FERGUSON, Kasierlu*.
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I ♦ ’ Kareivio Duktė
178G metuose Geužes mene

sio ryta sėdėjo maloni mergina 
(Austrijoje) 

prastu 
delnais apglebus sa

vo galva: matyt, perdamojo ka 
svarbu. Isz jos molynu akucziu 
rydejo karsztos aszaros; pa
skutiniame laike ji buvo per
kentėjusi daug trukumo ir var
go, o szis likimas ja pastūmėjo 
nuo vilties in laimingesne atei
to, kuri jai dar iki sziol paleng
vindavo szia nelaime 
teip nelengva.

Pirm trijų 
kur daug 
draugkovesis 
sunkaus

tūlame Vienos 
priemiostųje po stogu 
nameliu,

ja n ir

*><

.1
3

'V

<>

nietu

SAULE I

Ir iszsiverkusi apsimalszino, 
o jos szirdin insiverže viltis 

in goresne ateito. Juk negalėjo 
būti, kad Ciesorius Juozas 2, 
apie kuri buvo girdėjusi daug 

tėvui ueatmoketu teisin- 
rfai vol linksmas gyveųi- 

prasides isz naujo,

man 
mirti, jeigu dar papulsiu po 
žmonių dantimis.” Nuo gedop 
ir rupęsezin apsidenge jo vol

kad isz skausmo reiks stos mirusios motinos

gero, 
gei
mas | 
jos geriausi sapnai iszsipddys. 
Nežiūrint ant to, kad turtingi 
seniai Leopoldui, kuiji ji su vi
su pirmos meiles karsztumu 
mylėjo, butu uždraudė 
vesti ir butu buvę jam kita np- 
jeszkoje, turtinga marezia; jis 
teip pat su tokia meile jai at
sake ir noseuei del reikalu at
keliavęs buvo sakes:

o gal

.jaja

■

■J®
» j Į

1
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apriszta galva. Vėl ir vėl ji 
žiurėjo in maža laiszlceli ir ne- 

« • t • . a a • . . • y t A J • 1

ar se
sers ir tamsta juos už pinigus 
parduosi?

j

“Asz tik 
buvo ra

ižyta, “ir sinncziu tau tilks
tanezlūs pasveikinimu. Asz vi
sados užlaikau tavo paveiksią 
szirdyje; bot dabar, parkeliau
jant, dar skaistesnis iszrodo. 
Mano mylimoji, gera, nekalta 
mergaite, asz l ik ka drystu pa
sakyti tave guodojas.

Ji nesuprato, 
szia i s žodžiais norėjo pasakyti ; 
bet ta ji gana gerai žinojo, jog 
ji dabar ji dar dauginus myli, 
negu pirmi aus.
ožiai l ikėjo, kad jis del trumpu 
jos plauku jos 
ginus.

rl?aip užmerkus 
nuodama užjautė, jog kas ima 
nuo jos galvos skara. Prie jos 
stovėjo tėvas.

“Augusie, mano brangiau
sias vaike, tu nenorėjai, kad 
žmones iszjiioktu tavo vargsza 
Ieva ir paaukavai savo skais- 
czius plaukus. Isz priežasties 
tavo tokios meiles asz esu lai
mingas.”

Po tam iszpasakojes, ka gir
dėjo pas ciesorių, jis baigė:

žinai, kam tu

► M

Ji paraudonavai pasako, kad 
tįe plaukai yra jos paczios tik-

galėjo baigti skaityt i, 
ka pargryžau,” ten 

“ir sinncziudas raudonumais, 
apleido seklyczia.

Kaip skaudu atbalsi jos szit> 
dije rado paskutiniai žodžiai,! 
Bet kaip iszsigelboti nuo nelai
mėsi Viskas buvo parduota, 
tiktai plikos sienos liko. Ir ran 
kom glaudo savo veidą ir tarsi 
norėtu nubraukti savo 
ežius. Czia ranka sustojo 
plauku, ji atpyno kasa ir szvie- 
šiai geltoni plaukai ja apklojo.

Jos veidas nubalo, bet akys 
laimėjo spoguUavo.

Tamstos plaukai yra tikrai 
teip jai sake plau

Tvlot lamas a

rupes-
ant

ka nukirpti.
Nepažystamas tuomi nepasi- 

kukįnes, užklausė:
J

- 4 4 I'

. I

■1
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Ir teip, tamsta pati nukir- 
pai savus dailius plaukus, ku
riais pati gamta teip turtingai 
apdovanojo ir tai lik dėlto, 
kad kokiu niekniekiu galėtum

Ar tai teisybe, 
kad koki blizguliai tamsta aut 
to priverto?”

Blizguliai ja Imtu ant to pa
ragino!

Ji. buvo stipriai pasirengusi 
prioszintisi neteisingiems už
metimams; bet ji negalėjo su
laikyti aszaras ir uždengė ran
komis veidu.

N epaž instama s, 
merginos aszaras, gailėjosi sa
vo isztartu žodžiu. Jis maloniai 
atitraukė jos rankas nuo veido, 
pasodino ja ant div.ono, atsisė
do pats greitai ir 
klausinėti. Jis kalbėjo 
ui ai, jog mergina negalėjo už
silaikyti, kad nepažinStaniam ■

Ji. 
nieko neslepe, viską iszpasako
jo, kaip myli turtingo 
kanto sunu ir kaip Leopoldas 

nukirpo

pasipuoszti.

lik dėlto, J t

k a Leopoldas

tardama, kad ji
Tula mergina ketino vyruoti^, 

Teipgi ji dru- O paganska nemokėjo žegnotis, 
O tu nelaiminga kvailiuke, 
Nieko nežinai kaip ežiuke.
Nusiduok pas Tndijonus, 

Arba eskimosus,
Ii, l ures džiaugsma tevelei,

paties ranka raszyta gromatą, 
kad sziadien pribūtu.

Tai buvo gera žyme ir Au
guste, kuri vis dar skundėsi 
galvos skaudėjimu ir galva 
laike drueziai apriszta, mislyse 
dekavojo ne pažins tarnam, nesą 
ji iutikejo, kad tiktai per szi 
insisznokejinui tėvas gavo au- 
dijenciju.

Bet ji to nežinojo, kad ir 
Leopoldo tėvai buvo gavo cie
soriaus raszvta laiszka.

Pirma syki ji buvo sumela
vusi tėvui,
esanti gavusi pirm laiko už
mokesti už muzikos valandas 
irgi už užsakytus 
Ji neiszdryso tėvui sakyti tei
sybe, idant tuomi ji labai ne
rupi n ti.

Ir teip tatai kapitonas Ber
gens greitais žingsniais ėjo 
dvaran. Neveiziau t jo senumo, 
jis dar gana gerai iszžiurejo, 
o ant veido dabar žibėjo gores
ne viltis.

Jau jis buvo dvare. Tas pats 
kambario sargas, ka ir vakar, 
ji priėmė ir nuoszirdžiai 
praszinejo už 
diena.

Kapitonas, i neidamas in cie
soriaus kambarį, jau pamate 
ciesorių bestovinti.

veidu davė jam
ranka, kuria kapitonas nuo
szirdžiai spaude prie savo lu
pu.

U

apsieje” 
dėjo, —

siuvinius.
ncbomyles dali€ 4

auksiniai,1’
ku vertelga. 4 4Asz tamstai no
riai moketau už tamstos kasas 
dvideszimts dukatu.” 1 
atsiminė tuos žodžius.

4‘Tegul nei vienas isz mano 
tėvo nesijuokia! ’ ’

Jam reikia naujame mun-

gali būti mano laime. Tavo 
mano 

geležies
akis, besap-

| 
I

“Tau asz 
busiu isztikimu; tu tiktai vie
na 
aiszkios plauku kasos
risza stipriaus, negu 
reples.”

Pirma syki jis ja 
lobes ir “

Z 
netycziu jos veidas žydėjo. Bet 
czia sunkus vyro žingsniai ant 
trepu ja pažadino, durys atsi
darė ir tėvas inejo triobon. Jo 
veidas buvo iszbales, o Augu
ste suprato, kad sziadien tėvas 
nieko gero nepadaro, 
šiai ji užklauso, ka jam pasako 
ir kaip jis dabar jaueziasi.

“Man niekas nekenkia, mfv 
no brangiausias vaikeli, tiktai 
tolimas kelias mane nuvargi
no. o asz dar isz ligos neesu pa
sitaisęs. ’ ’

Augus|o prisiartino prie le
vo, mielai ji apglebo 
“dovanok man, teveli, asz ta
ve gal busiu užrustinusi, jog 
tu parojai nusiminęs (langiaus, 
ne kad iszejai isz namu. Pasa
kyk man savus vargus, kad asz 
žinoeziau, kad tu mane 
teippat, kaip ir pirmiaus.

Gilus dūsavimai 
isz seno kareivio krutinės. Jis 
priėjo prie lango, atsuko nuga
ra duktorei ir baisiu balsu sun
kiai dūsaudamas, teip praszno- 
ko:

“Kaip asz

jos t o va s. 
k n r vietose buvo 
isz

Dabar ji
pricžasl ies 

lapo pa
nai pa

sveikimo. Gaunant kapitono al
ga, jiedviem reikėjo gana szyk- 
sztai gyventi: muzika buvo 
jiedviem vienas laiko perleidi
mas, nesą duktė labai
mokėjo grajyti ant, partapijo- 
Tio. Augustės (teip buvo vardas 

motina la- 
mokejo 

todėl ir savo (lukteri
nepatingojo iszmokinti.

Tėvas ir dūkto tvliai gvveno 
tarp savos maloniai apsoidiuni. 
Bet sztai, pirm trijų menesiu, 
kapitonas Bergens, del silpnos 
sveikatos, tapo
nuo tarnystes, prižadant 
pensija anl tolesnio laiko, todėl 
kad dabar negalėjo nutarti 
kiek mokėt

♦ 
pažeidimo 

leistas isz kariumones

norai

kareivio duktorei) 
bai dailiai savo laiko 
grajyti,

paliuosuotos 
jam

negalėjo 
prieglam juk 

kožno patrijoto priederyste bu
vo del tėvynės labo pasiszvesti.

Senas kareivis 
galvos ėjo nuo rnpeseziu. 
tas dar buvo permažai, kad ka
roję kaudamasi, buvo pats pa- 
siszvontes vieszpatystei! 
niekados nesisknnde 
žast ies g 
dare negalineziu

beveik isz
Ar

Jis 
isz prie- 

autu opu, kurios ji pa- 
nevien ka-

rinmeneje, bot ir kožname dar
bo veikti ka nors; bot ar už tai 
jis turėjo krlsnttn vargus. Val
donas negalėjo dalcisti, kad jo 
isztikimas kareivis badu mir
tų. Gal Imti, kad pensijos už
laikymas nosikiszo tikt ypatų, 
kurios isz to tiktai galėjo pra
gyventi. Bet vienok kur tiktai 
jis nusikreipė, visur jis tiktai 
Sugaudavo szirdies skausmą; 
1ik tiek gero kad ji mėgino lin
ksminti vilezia busianezin ge
resniu laiku.

Galop kaip jis pasidarė var
lį u rys

jo nopri- 
s, 

pagal kareivio mislis, jam ga
lėjo parodyti teisybe, buvo va
kar sz keliones in Viena sugrv- 
žes.

Bet jam skandalingiausi szie 
paskutiniai menesiai buvo per
gyventi. Nieko noturineziam, 
reikėjo kakintis isz to, kiek 
Auguste užpelno. Kadangi mu
zikos valandos 
to siuviniais noatnesze tiek 
kiek reikėjo ant pragyvenimo, 
lodei atminties

guolis, priesz ji visur 
užsidaro, nes niekur 
omo. Ciesorius Juozas 2, km

ir ran k pelys-
rnoatnesze

daigteli reikė
jo parduoti. Tėvo liga dar pa
didino nelaime, kadangi Augus 
lei vieton darbo reikėjo 
imti ligonio liuobi m u.

likimas pa
pa rtapi Jo

ri abaszn ink e 
ant at-

užsi- 
Ir teip 

goresni daigtai ir rubai vienas 
po kitam tapo parduoti.

Galop tas pats 
sieke ir Augustės 
nūs, kuriuos jai
motina buvo palikusi 
minties.

Bot tėvas, aeziu Dievui, bu
vo pasveikęs ir pirm valandos 
buvo iszejes pas Ciesorių audi
jencijos praszyti. Kaip lai bu
vo skaudu, matant tęva apsi
vilkusi nunesziotu ir apdrisku
siu mundieriumi, nes geresnis 
rūbas jau buvo parduotas. Ji 
verke mislydama, jog tėvas ap- 
rlriskes turi stoti in Ciesoriaus 
dvara su iszkaitusiu veidu. 
Prie lango stovėdama ji buvo 
maeziusi tęva lalgti susirupi-
nusi iszeinant ir ji suprato, 
kad jo szis žingsnis buvo sun
kiausias visame jo gyvenime.

Su invairiais protavimais ji 
Jauke tėvo pargryžtant.

ii i 4 I

(V 1 >
buvo ap- 

jai pasakęs.
regedamius

t

Ji
i

tu
Apie tai mergina maste isz teip ji ma-

pradejo ja 
mulo-

da-
t

,4

lia Dvide-
per- 

vakarykszozia

Nedra-

ir tarė:

mvii
y f

iszsivorze

nuėjau in dvaro 
kancelorija, lad kambario sar 

piktai ant manės pažvelgė 
man, 
esąs,

gas
ir inszirdos klausė, 

mundierius
ar

atsuk vti.
Ypatin-4 t

tikt vienas
tas kuriuomi apsivilkau. “Tas 
mano Ciesoriaus apvalkalas, 
asz sunkiai galėjau 
Bet jis tolinus tarė:
gal todėl apvalkalas turi būti 
tok is, kad Ciesorius isz to ne
galėtu sarmatytis.
man pradėjo sakyti, kad jam 
vra žinomos visos iszfamavu- 
sio aficierians sunkios aplin
kybes, lodei jis man patarė in
gyti kita mundieriu, 
sziame jis 
iszreikalauti audiencija.

3 1 Po to jis

kadangi 
negalis* del manes 

‘ . Isz
gėdos ir skausmo beveik pra
žudęs manyma, iszejau laukan. 
Ant trepu asz lepnai 
kušiam 
prisikiszau, 
s kar y 1 e apszl u ost o

dvariszkiui 
kurs

apsivil- 
ne t vožia 

tuojau su 
ta vieta, 

tarsi, kad asz ji bueziau sute
pės, sznairiai aut manes pažvel 
go ir greit nuo manes nusitoli
no. Pragyvenimo nuvargintas, 
asz negalėjau begėdžiui atsu

Pragyvenimo nuvargintas 
asz negalėjau begėdžiui 
kyti. Teip, mat, tavo tėvas ta
po iszjnoktas, kurs anais me
tais sugyvenime turėjo pirma 
vieta.”

“Vargužis tėvelis, buvo jis 
teip isztare mergina tik ka ga
lėdama. Iszblyszkusi, inirgan- 
cziorni akimi, nejudėdama, ji 
persi ovcjo kelias 
ko apglebo tęva ir 
nuoszirdžiais užklausymais.

‘‘Mielas, brangus teveli, ne 
rubuoso žmogaus guoda! Dar
bai, kuriuos tamsta esi padaręs 
daugiau puoszia, negu auksas * **■•*.«« • • . •

»>

minui as, po 
apmėtė ji

ir briljantai, kuriais turtingi 
gėrisi. Tavo dukters meile ir 
prilankomas iszgales saldinti 
karezias tamstos dienasi”

Tėvas žiurėjo in 
aszarornis pripildytas akis, o 
ir jam pradėjo aszaros byrėti, 
kurios greieziau rydejo per jo 
įszdžiuvusius skruostus.

“Noriai užmirsztu szios die
nos pažeminimus, 
meile man juos atlyginu.

dukters

kadgi tavo 
Bet 

kur asz gausių, nauja mundie- 
riu, kad galeeziau priešą sto(i- 
si valdonu, kurs tik vienas ga
li mus iszgelbeti. Asz jaueziu,

truputėlis

tei p jai 
buvo

ne.44 
dieriuje pasirodyti priesz val
doną ir jam dangiaus nereiks 
sename mundieriuje sukti ke

pa žinstamiems.
szimts dukatu užteks del mun- 
dieriaus, gal dar 
liks.”

Urnai ji pagriebė žirkles ir 
pradėjo plaukus kirpti.

“Tu esi mane stiprinus, nei. 
geležies roplomis, savo plauku, 
kasomis suriszusi,”
Leopoldas skirdamasis 
sakes. Jai szirdis pradėjo plak- 
ti, bet tik akimirkoje. Žirkles 
pradėjo czirszkoti ir veik veid
rodyje ji save pamate visiszkar 
persimainiusia, 
ji nejauto, visai 
mos džiaugsmas žibėjo ant jos 
veido. Ji suriszo plaukus ir ėjo 
miestan.

Veik ji nuėjo miestan

Bet gailėjimo 
antraip, lai-

neretai net pats 
apsi-

pus 
plauku vertelega, kurs gyvena 
paeziame miesto vidurije. Czia 
buvo galima sulikti visuaug- 
szcziausia diduomene (aristo
kratija) ir
Ciesorius Juozas 2 czia 
lankvdavo.

Kelije ji pradėjo baimetisi, 
ar tik \ ertolgarpirks jos plau
kus; bot vėl ji szi manyma at
metė, žinodama, kad visados 
geri plaukai buvo reikalauja
mi; todėl ji in krautuvo inejo 
be abejojimo.

Trioba brangiai iszpuoszta, 
augsztais veidrodžiais iszkabi- 

knnigaikszczio
gyvenimui. Isz to 
buvo dar (langiaus 
szi u s i, terp szi u 
jautėsi nelaiminga ir balsas, ja 
sveikinas, 
džiamas.

Ji pažvelgus in ta puse, isz 
žinomoje ver

ku r s

nota, lyginosi
dailumo ji 

susimai - 
gražumu ji

menkai buvo gir-

visados

kai p . ji

1IZ-

kur balsas kilo, 
t eigos vietoje, 
mėgdavo gražiais rubais apsi
rengti, pamate nepažinstama 
vyra paprastuose apvalkaluo
se. Jos balsas drebėjo,
klauso, ar negalėtu labai svar
biame dalyke su paežiu vertel
ga pasiszneketi ir, kaip norė
tu veikiaus prie galo prieiti, 
klauso nepažystamo, ar jis ne
esąs tik szios krautuves 
veizdetojas.

Nepažinstamaš nusijuokė at
sake 44Teip, asz esu krautuves 
užveizdetojas; vertelgos dabar 
nėra namieje, o asz esu, pasi
rengęs iszpildyti jusu reikala
vimus.”

“Bet mano 
teįp yra savodas, kad nore- 

szneketi,” mergina visai susi- 
maisziusi atsake.

“Pasitikėkite num, kadangi 
asz vedu jo visus reikalus.”

Svetimas regeliams, kad vis 
dar Auguste abejoja, pradėjo 
in ja meiliai szneketi, o jo žo
džiuose buvo tiek daug gera
darystes, jog mergina pradėjo 
jam užsitikoti ir iszpasakojo 
jam, koki reikalai ja czion at
vedė.

Ji, rodo jam savo plaukus ir 
sake, kad. vertelga prižadėjęs

reikalavimas

cziau pati viena su juomi pa- 
, > >

už juos mokėti dvideszimts du
katu.

Nepažinstamojo veidas per-
simaines ir jis iszmetinedamas 
klauso:

4 4 Tie plaukai gali būti tam^
t-h

1,
ii

r' •

neiszpažiiiti savus vargus.

faln’i-

ant jos pyks, kad ji 
savo plaukus.

Kaip ji pradėjo pasakoti, 
kad jos tėvas isz priežasties li
gos tapo nuo iiredystos paleis
tas, kad jam pensija atimta, 
Pida, tai greta sedis nepažin- 
stamas nuraudo ir suszuko:

nenorėjo, o 
, bet

vieningai 
O kaip ji 

tolinus pasakojo, kad senam 
kareiviui uždraudė rodytis pas 

kad 
mundierius 

notyczia

“To Ciesorius 
insakymas nelypsti geru 
netikusiu aficieriu, 
turtingu slinkiu.”

Ciesorių vieningai dėlto, 
jo buvo apdriskęs 
ir kaip dvariszkis, 
prie jo prisiduros, jau baime jo
si, ar nesutepė savo rublis, ta
da nepažinstamas szoko ant 
kojų ir suszuko:

“Nevi 011 gu oi l o t i n ga m k a - 
reiviiii, kur reikalingame laike 
pardavė savo geresnius rublis, 
nepridera gydytis senu mundie 
rimui, bet urodinlnkui ir cie
soriui. Bet ciesorius to nežino, 
mano miela dukrele, jis page
rins visa perkošta neteisybe.”

Tszsigandusi ir dyvydamasi 
mergaite žiurėjo in nepažinsta
ma, kurs dabar jai visai kitoks 
pasirodė, nei pirmiaus. 
szis veik apsimalszino 
atsisėdės melde mergaites to
linus szneketi.

Czia sznekejo apie vargus Ir 
bodas, ir kodėl ji nukirpo savo 
plaukus, kad tik levui pagar 
minti nauja mundieriu.

Nepažinstamas pasikėlė, pa
kele ir mergaite, urnai nuėmė 
nuo jos galvos skara.
jis pamate skaisezia mergaite

k *

se vi on

szoko

Bet 
ir vėl

Ir ežia

su linksniu
Ciesorius

Su tamsta yra neteisingai ;
— teip ciesorius pra- 
“ir t arnsta tu rėjai 

daug nukentėti. Asz turiu ta 
pikta pataisyti, ka tamstai pa
dare mano žemesnio jie ured- 
ninkai. Pensija pamažinta yra 
tik tiems aficieriams, kurie ge
rai gyvena ir yra tarnavo tik
tai del dailaus mundieriaus, 
bot ne tiems, kurie yru tarnavo 
po teisybei, už tėvynės laba, o 
kuriems pensija yra
ga. Pinigais, lobiu asz 
tamstai atlyginti, 
ant gero nukreipti visus var
gus, kuriuos tamsta esi iszkon- 
tejes, ir todėl ciesorius tamstos 
meldžia, kad ant jo 
mei.”

“Szviesiausis!”
nas, giliai perimtas suszuko.

laikydamas 
ant

reikalin
gai i u 

bet negaliu

nepykto

— kapito-

Bet coisoriiis, 
savo ranka jam 
sznekejo:

“Tamsta buvai visad geras 
aficierius ir drąsiai koveis! už 
tėvynė, bet nieks tamstai už 
tai neatlygino. Todėl asz tam
sta pakeliu in majoru ir sziame 
urėdo su pilna alga galite lik
ti paleistu. Bet už tamstos drą
sią szirdi sze szita!”

Tai sakydamas ciesorius pa
ėmė nuo skuomes ryszeli, isz 
kurio iszeme žvaigžde ir prise
gė prie inimdieriaiis kapitono, 
kurs suszuko:

Teip daug

pecziti,
1

‘‘Bet argi tu 
vakar krautuvėje iszpašakojai 
savo bedas? Tai buvo pats cie
sorius, Juozas 11, kuri seniai 
norėjai matyti.”

Mergina urnai atsistojo; bet 
tame paeziame laike prie duriu 
tapo suskambinta ir seniai Ro- 
deniai, 
triobon.

Leopoldo tėvai, inejo 
»Jie buvo gave žinoti 

nuo ciesoriaus apie viską ir to
dėl atėjo pas majoru melsti jo 
dukters ranka savo sunui. Ir 
pats ciesorius, kaip gromatoje 
raszes, noris tu sutuoktuviu.

Brangus vaikeli, senis Ro- 
užsznek ino mergina,

tamsta turi turtus, augsztes- 
nis už visus brangumynus. Ka 
tamsta del tėvo paszventei — 
mes viską nuo ciesoriaus žino
me. Asz ir mano

(
Ne lures prieglaudos senelei, 
Jeigu lekia kvailiuke užau

gino,
Ne Įiotereliii iieiszmokino. 
Davadnas vyras su tokia ne

si paežiuos,
Jeigu poterius nemoka — 

žinos.
Ba giaro isz tokios neturėtu, 

Greitai su vyru apsidžiaugtu, 
Ir in svietą kitur iszrunytu.

•Ji *

Visi sako, buk boba didesne, 
Tai visame geresne,

O juom mažesne, 
Tai piktesne ir bjauresne.

Asz to nežinau, 
Tiktai nuo kitu girdėjam 
Kad tie maži szuniukai, 

Tai isztikruju kaip biesukai, 
Ir terp moterių tas gali būti, 

Jeigu katra negalėjo užaugti, 
Asz tiktai apie viena žinau,Asz tiktai apie viena žinau 

O ir jaja maeziau,
Trumpa —

•;(.
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dens 
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mergina

pati busiva 
laimingi, jei tamsta norėtumei 
tapti musu marezia.

atsidarė ir i nėjo

kad nuo tavęs 
graži

Tojo valandoje veik durys 
Leopoldas 

triobon. Jis priėjo prie Augus
tes, apglebo ja ir džiaugsmin
gai jai in akis žiūrėdamas, ta
re:

“Auguste,
skyriausi, tai tu buvai 
savo szviesiose kasose; bet jas 
paaukavus tėvo meilei, tu man 
esi dar skaistesne. Ir jeigu tas 
butu isžgalima, tai mano gno- 
done del tavęs vi razina mano 
meile, mano szirdis meile bran
gi mergele!”

Saules spinduliai, kurie ka
tik praszito -r- mažoje triobele- 
je, apszviete jaunavedžius, ku
riuos levai laimino.

stora kaip pum
pure,

Kuri savo vyrui pirti užkure, 
Po tam turėjo drožt in platu 

svietą, 
Ba locnam namie ne buvo 

jam vieta.
Siūboje meszlo pilni kampai, 

Vienoje lovoje guli suaugia 
vaikai, 

Daugiau nenoriu sakyti, ___ m

sutrumpais apkirptais plau
kais.

Susigraudino.
“Be abejones aiszkios plau

ku kasos tamsta labai puoszia 
— ir tamsta teip dide auka pa- 
(tarei savo tėvui. Czia tamstai 
bus pinigai* už tamstos plau
kus — tikra vertybe asz tam
stai negaliu užmokėt. Eik da
bar ramiai namon, tamstos tė
vo reikųlavimas busiszpildy- 
tas, apie tai, galvnoju.”

Jis jai padavė puliarika su 
auksu, ka beveik ji bijojo imti; 
Neiszgaledama žodžiais pado- 
kavoti, ji tik spaude svetimam 
ranka prie savo lupu ir v . 
iszejo.

Jis dar ilgai nesznekodamaa 
stovėjo ir žiurėjo in ant savo 
rankos užpuolusiu aszaru.

Tad szalines dury p atsidaro 
ir inejo pats gaspadorius ktau-.
tuves. Žemai pasikloniojės, jis 
kreipus prie nepažinstamo:

4 4 Dovanokite^ ‘ sviesiausis, 
kad teip ilgai turėjote laukti;
bet visoje savo krautuvėje go? 
lojau rast tik szia kasa; x kuri 
jusu pamestai butu lygi. ’ t

Antra diena kapitonas Ber-

Melsti audijencijos jau jam.no- » •« • • H . v ...
gena veikiai, žygiavo in dvara.

susirny lojimo, 
szviesiausis, tiek daug susimy- 
lejimo!”
norėjo pulti ciesoriui po kojų, 
bot szis ji nuo to sulaiko.

paėmė nuo 
graudingu

4 4

Tame džiaugsmo jis

Už tamstos tarnyste noriu 
visu brangiau- 

galiu duoti,

Po ko ciesorius 
skuomes pakeli ir 
balsu tarė: 
' a 

atlyginti; bet
sias, ka tamstai 
yra tikras dukters meiles ženk
las.”

Kapitonas 
ciesoriaus žodžiu, paklausian- 
cziai pažiurėjo. 
. Tada ciesorius 
vakarykszti atsitikima 
plauku vertelga ir kaip jis to
nai, pasisakęs esąs krautuves 

veik užveizdetoju, nuo merginos vis
ką da si žinojęs.

Jis atidavė tėvui dukters 
plaukus. Kapitonas giliai už
gautas, plaukus spaude prie 
lupu ir kalbėjo:

44Mano mieliausias vaikas, 
tu del manos aukavai net savo, 
plaukus, sayo mergystes grožy
be. Atleiskite, szviosiausis, bet 
szirdis yra per pilna džiaugs- 
mo. ”

Ciesorius, paomes jo ranka 
(ęųkę: 4 4 Tamsta, : 
turtingas? žmogus;

nesuprasdamas.

iszpasakojo 
pas

reikėjo, nesą jau vakar vakaro
jie buvo gavės nuo ciesoriaus
M'4:l : </'

• . '4į

Skaitykite “Saule”
< ..../ ■■■' J- "

EMIGRACIJOS REIKA
LAI PAGERĖJO.

Lietuviai Kreipkitės prie 
Savųjų.

I
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Turiu del saves pasilaikytu
♦ * 

Bažnytkiemiuosia Dievas gy
vena,

Bet jau peczesia, tai jau gana, 
Kas diena girtuokliauja,
Niekados nepasiliauja; 

Bobos, mergos ir vyrai, .
O ir maži vaikai.

O jau ka iszdaro tos bobos, 
Tqs neapsimalszina niekadosg 
Juk baudžiu ir baudžiu visadat 

Bet jau apie tai bus gana.
* $ *

'Apie Nantika ana diena nu
lėkiau,

Prie vienu duriu sustojau, 
Stuboje szlapnoses sėdėjo, 
Ba isz kitu stubu Nedėliojo 

suėjo.
O-gi szirdeles kaip bjaurei 

plovojo,
Kaip tik katra galėjo, 

Ant galo per dantis kitus 
traukinėjo, 

Ir doras merginas apkalbinėjo* 
.Jau norėjau in stubs inlekti, 
Ir per galvas su koezelu ap-» 

teikti,
Bet susilaikiau, 

Ir bambi Ii u isz ten iszplosz- 
kejau.

I
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majore, o^ij 
t -r - 1 tamstos

dukters szirdis yra brangus

Tdmc paeziame laikę Augųs-

4 Tamsta
■4;

te sedbjo namioje, vis dąp su

' į
,1
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Gerbiamieji, kurio manot keliauti J 
in LietuVą szia vasara, tai nepra- J 
leiskite teip puikios progos bet < 
tuoj naudokitės ja. S

Amerikos Valdžių užgyre nauja < 
instatyma kuriuomi reinentis kiek J 
vienam svetiipszaliui gyvonan- z 
ežiam Amerikoje yra leidžiama J 
aplankyti savo szali, gimines ir 5 
laike motu sugryžti in Amerika c 
be kliueziu. Iszvažiuojantiems in > 
savo tėvyne Amerikos Valdžia r 
iszduoda tam -tikrus liudijimus, < 
kad jis ar ji gales gryžti adgal ir S 
nereikalaus ju paskaityti prie nu- < 
statytos kvotos, skaitliaus atva- S 
Žiuojanczi in szia szali. r

į, Pasiuncziu. pinigus in visas y 
szalis^pigiausiai, parūpinu paspor- 5 
4us, padarom Afidavitus ir atsa- c 
kaneziai prirupsziam kelionėn. S 
'Keliauninkus pasitinkam stotyse 1 
»New Yorke; suteikiam nakvynė, y 
ries užlaikom savo vieszbuti. 5 

, Reikalauk Laivakoreslu kainos, < 
pažymėdamas isz kur ir kur nori y 

; važiuoti. '

Georgei Bartašzius
; 498 WASHINGTON, ST.
L'"11,'
Telephone: CĄNAL 7716

498 WASHIN<JT0N, 8T 
NEW YORK, N. Y.NEW YORK, N. Y.

* *

Nuvykau in Kvins pavietą. 
Dažinojau apie puikia vieta, 

In kur szneiderukai susirenka, 
Mat, del juju ta vieta tinka. 
Ten tai szapa del ju geriau

sia, 
Ir vigadlyviausia, 

Szvcntadieniais in ten sueina, 
Tie jei ka in bnžnyczia ne 

eina.
Kitu kartu daugiau apie tai 

padainuosiu, 
Ir szpicukams geriau padai 

nuosiu.

PAJESZKOJIMAS.

ijį

Asz Juozas Audzeviozius pa-1 
ieszkau savo pusbroliu Antano 
ir Joną Mbloszku ir Vinca 
Kupsta; j io gyveno a pie Wn - 
terbury, Conn. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso.

Juozas Audzeviczina
14 Clark SL, < , 
Plain sville, Pa%

Jonu Mblcszku ir Vinca f

■į 

sT

»

I
JI
įt

1
! K

■

<ll

■

'iii
- v- iJH

ifiiiiiiil

n-jji i
11- r11 ;!< nHi ■ gH
J'1 JI' ' b IJO

Ji. H

iykįjj
'■ii .Si

"1



iii

I'

¥ i®* i. P

b

■ t
1

M** * - '

SAULE .

ŽINIOS VIETINES.
1 
į 4* *« t

*. . <4 Ant Bead ingo 
kelio Nedėliojo iszkelinvo apie 
500 žmonių pažiūrėti 
sostapyles. Buvo tai viena die
nine (‘kskursijp ir kožnns buvo 
nžganadytas.

— Panedelio diena lankosi 
pas mus buvusi s vargoninkas 
.Jonas Czižauskas garsus dai
nininkas kuris turėjo koncertą 
Utarninko vakara Mt. Carmel. 
Isz tonais iszkeliaus su paeziu- 
lo in Baltimore kur teipgi turė
jo koncertą. Badai apie
das ir Maliaiiojui koncertą, ku
ri parengs musu 
gonininkas

geležin-

musu

Kale-

vietinis var- 
Žalnierait is.

turės ma
lonu priėmimą jeigu atsilankys
in musu miestą.

(iiibernatorius

P- 
Ponstva ('zižauckas

—- \ 1111 iv 11 i<i i < > 1111 > paz<*nk-
lino Juozą Milaueka skvajeriu 
ant vietos jojo 
kuris iszkeliavo in 
Naujas skvajeris bus geru vir- 
szininku kuriam veliumu gero 
pasisekimo iszdalinel teisiu- 
gvsta terp nesiitiukaneziu.

Seredos r\ ta pacziule 
\V.

Viueo,brolio
(’hic'aga.

ryta 
Pranaiczio,J uozo 

South St., apdovanojo 
prisiegeli puiku ir

GUI
savo 

drutu, ha 
net 101 2 svaru šuneliu. Lai au
ga levams aut džiaugsmo.

A’ietinei bankai stovi ant 
l nion Xa 
vertas $4,- 

Xat ional 
Nora ko

goru panini u. nes 
tional Bank 
350,375. 91 o 
Bank $3,050,400. 01. 
bijot idant subankrutytii.

— Xuo 23 Oktoberio musu 
tonsorialiszki artistai arba 
barbeiei pradės
vergais po piet. Jeigu taja san- 
vnite pripultu szvente tai Ket- 

szapai bus alivergo po pi et 
darvtais.

v ra 
First

art istai 
szvensti Ket-

Ponstva Juozai A idii-
kaiezei 1130 E. Mahanoy A\e., 
sugryžo isz Lietuvos l larnin- 
ko diena, pasisvecziave kelis 
meiH*sins. Su tevijis t<*ipgi ra
dosi suims ir duktė kuriems 
Lietuva labai patiko.

Dubeltavas
Tikietas

NEW YORKA
NEDELIOMIS

Octoberio 19 ir November 16
Speciali, treinat Subato. nakti

Isz
Sb,amokin................
Mt Ca^mel............
Ashland ................
Girardville ............
Shenandoah ...... 
Mahanoy City . . . . 
Tamaqua ................

Ryto 
. . . 12:01 
... 12:10 
.. 12:47 
.. 12:55 

. . . 12:35 

.... 1:16 
... 1 :45

'New Yorke (Liberty St) .. 6:35 
New Yorke (\V. 23rd St.) . . 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka' 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 

7:00 vakaro ta pati
vakaro in virsz-minetas stacijas.
Liberty St.

Ant Readingo Geležinkelio

Naujas Metas
jau netoli,

PONAI BIZNIERIAI
geisdami apteikt tavo geru, koa- 
tumeriu. privalo isz laiko duoti 
atspaudyt. . .

. PUIKIUS SIENINIUS

KALENDORIUS

ir iszsirinkti kokiu nori pakol
Szimetyra 4«z ko iazzirinkt. 

pargabenom iaz Europoa Pui- 
kiauaiu Sieniniu Kalendorių au 
meneaeia. Norėdami užaikalbyt 
•siu Puikiu Kalendorių, dirste
lėkit kitur ant apgarainimo ku
ria aziam numarije °Saulea” yra 
patalpytaa, o ten raaite kiek ka- 
astuoje ir koki jie yra.

DABAR LAIKAS 

užaikalbyt ir nelaukti ilgai, nes 
kas pirmesnis, tas gales iassi- 
rinkti puikesnius.

1925
f

Burtinykas Žydas.
Du vagys pavogt’ žydui ark

lį ir iszvcdia pakovojo netoli 
kruniuosia. roiiaus no norėjo 
vesti, ha jau pradėjo szvisti; 
reikėjo iszmislyti toki dalyka, 
kad žydas ne padarytu riksmo 
ir ne pradėtu jeszkoti.

Vienas isz vagiu sugryžo in 
tvaria užsidėjo sau kamanas ir 
atsistojo prie rindos.

Kada žvdas 
nuli rpo, 

arklio nėra, 
koksai žmogus 
rindos.

A’us ys duos, ai vai! kas 
lai gali bu! i, 
bejas žydas.

Xebijokie manes randau- 
- tare arktis arba žmo- 
t ž dideli grieka buvau 

arkli ir sunkei pa
jausi pas tavo, kaip ma

ne nnpirkote. Sziadien pusiau
nakti pasibaigė 
ir volei pastojnu žmogum.

Ila>l du gevidsziolt, ka 
asz padarysiu.’ Jisai sugrieszi- 
j<i o a>z turiu trolyt. Ar ne ga
lėjoj da l»i>ki pakntavot, pakol 
asz tavu biiczia pardavės.’

Xe>ibark randauninke. 
Xe mano kalte kad dabar pasi
baigė mano pakilta. Bot už tai 
kad mano nnpirkote, t orėsiu 
pas tavo tarnaut i ir dirbt i.

Asz tave ne galiu norėt i 
ir kas gali žinoti mažam ant 
tavos sėdi kokia nedaili dvase. 

gali pasiversti iu 
koki bjauru gyvuli, 
pasigaut... tu eik 
ve voluos nesza.

A t ri szo 
stovėdamas

mPoliaus

t varta,

ninkv,
gus.
paverst as m 
k nlavo

Tu mažam

ryU» inejo 
pamatęs kad 
ant jo vielos

in>

m‘s
pririsztas prie

szanke nnsiste-

mano pakula

s;
asz galiu 

iu tegul ta-

važiavo 
jomarko,

ilgam laikui
miestą ant
nusipirkt kita arkli,

užėjo ant lur-

kamanas ir 
isz tolo nutrauko 

jais nuo vairios, užkeikė žydisz- 
kai ir iszvare vagi isz tvarto. 
A’agis ne ilirai laukes nuėjo sa
vo keliu.

Xe po 
žvdas iii 
kad sau
bet kaip tiktai 
gaus kaip szoko adgal, net kva
po nelekiąs isz iszgasezio.

Prieszais ji stovėjo jo ark lis. 
Bet už valandėlės apsinialszino 
biski ir pamisimo; mažam tai 
ne tas kur pas mane pakutavo- 
jo, lemijo, prisiartino, žiūrinė
jo.... tas pats.

Pirkite sau ta ark Ii 
tart* locnininkas.

Ne tok i s asz kvailas — 
ir prisilenkęs prie 

arklio t aro: -
mi, tu vagie, tu netikėli, jau tu 
vėl sugrieszijei.’ Nebijok,

, m* pirksiu jau asz 
ho, ho! Žinau t u szelmis,

tari* žydas 
ausies I’ll szeT-rp

tusugneszijei: 
bjaurybių, 
tave, I 
t u net ikelis, t n...

Mažam ir buvo 
burtininkai, nes girdėjo ne kar
ta apie tai, kaip tai žmones pa
versdavo in gyvulius. Sziadien 
randasi toki daigiai, katrie pa- 
verezia žmogų in gyvuli oJuom 
v ra arielka!

žvdai toki

EKSKURCIJA IN

NIAGARA FALLS
NEDELIOJ 26 OKTOBERIO
Dubeltavas
Tikietas$5

Specialiszkas treinas apleis 
Mahanoy City 9:50 valanda 
Subatos nakti 25 Oktoberio.

Pribus in Niagara Falls 7:00 
ryte. Apleis Niagara Falls 4:00 
valanda vakare.

LeMghyįJlęy 
Railroad

BtockDiamMid

PARSIDUODA GERA BIZ- 
NIAVA VIETA.

Gerai iszdirhtas grosorszto- 
rio, buezernes ir kito t a voro 
biznis ant E. Centre ulyczios 
Shenadori parsiduos užganadi- 
nančzei ifės locnininkas ejna in 
kita bizni* Gera vieta del Lie
tuvio ar Lenko. Atsiszaukitc 
per telefoną 317M Bell Phono, 
Shenandoah arba in redakcijo 
uSaules.M (031

KAIP MOKINA
BRAMINAS.

Pagoniszkas kunigas.
Pavosijo gojuje figų apsako 

savo mokintiniams iiavatna is
torija apie sutvėrimą, moteros.

Kada jau isz skritulio ugni
nio stojosi žemi' ir Brahma 
(Dievas) sutvėrė vvra, susi-

ir 
vyra, 

žiurėjo, jog jiiu visa medega 
del sutvaros pasibaigė. Dairosi 

nužvelgė jokio 
%

ir dairosi, 
daiglelio tiukamo.

O juk da Brahma turėjo duo
ti vyrui motore už drauge, be 
kurios negalėjo but i! 

ilgai Brahma

ne

Ilgai ilgai Brahma sėdėda
mas mislino. Ant galo stojo ir 
pradėjo rinkti medega del sut
vėrimo mot ores.
laimima menulio ir 
žalezio, 
nio ir uin» lapu dre-

Paėmė apva- 
mikbnna 

paeini’ miklumą apvy 
drebules t

bejima. Isz pakraszvzio • ežero
Geneso eme laibumo lendres, o 
isz žiedu, ka ant vandenio siū
bavo, minksztnnia.
paėmė liūdna regėjimą.. In ta 
maiszyma pavirszines dadave 
Brahma baihima zuikio, kietįi
ma deimanto, povo
Saldybe medaus, :

szallybe sniego ir bjau
ruma t įgriso.
suvyniojo in minksztnnia pn- 
kn ir prisižinrinejo su nžgnna-

daug

St irnos

i twsztnma, 
sziluma ūg

mes,
Paskui ta viską

dyjimu in ta savo darba.
mate Brahma, jog 
stokavu szannnmni.
pino isz dangaus
spinduliu .saules.
vojo ir aszaras debesio, o pas
kui dadave vogravima szar- 

bnrkavima
motore

da
Tada pa- 

linksmitmo 
at inai minia

m

man brangu laika, skundžiasi 
per ciela diena, nuolatos tausz-' 
ko, niekad ne nutyli, nuolat de- 

Praszau tavos, paimk 
ja ja nuo manos a d gal. Negaliu
su ja jo iszJaikyti.

Jh’nhma noringai pa omo mo
tore adgal nuo vyro.

jnoje.

Nes vofi pdrsiinmko Nedelia 
volą, stojo priosz Brnhmn'ir ta
ro: t. » .

Nuobodus mano gyvoni-
mas, kaip pacmei nuo manos 
saVo smagia dovana. Negaliu 
užmirszti . josios
do. Mano szirdis labai liūsta 
jog del saves

linksmo bu

vietos ne randu ?..
Nieko ne tardamas Brahma 

atneszo motere, kuri sėdėjo 
saules spinduliuose ir atidavė 
vvrui.

Su didele linksmybe nubėgo 
abudu iii savo butine. Nes 
tasai džiaugsmas vos 
tris dienas trankėsi, 
mas sau rankas 
sau nuo galvos plaukus nubė
go vyras pas Brahma, kuris 
gulėjo ant. kvepeneziu žiedu:

— Vieszpatię, 
jog praszau tavęs idant at įduo
tumei man motore.
tris dienas liaisoi man dakako 
ir gyvas pabjauro. Paimk jaja 
nuo mano biednbs galvos: ne-

savo
li k( a i 

Laužda- 
ir peszdamas

pabludau,

Per taisės

nuo mano hiodnbs galvos: 
noriu danginu asz josios.

Brahma baidei parpyko. Nu
vijo abudu nUq 3 HavęSi ■. ha ir 
motoro b u v o a f vhdoą .i i* pa hzi ni
ke.

vijo abudu uhq^ savęs.

Žinokis
v 
»!?•

tu sh ja,i a ir 
darykie kaip iszmanai ir 
daugiau in akis ne lysk!

verkdamas

man

.-z
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NAUJAS AI RIAL DEL RADIO.
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CUNARD
IN LIETUVA

kas Sereda,

AQUITANIA
i

Trumpiausiu laiku,
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA
MAURETANIA

Per Cherbourga ar Southamptona.
Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grižti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

ISZ LIETUVOS
| Jei manote parsitraukti gimines
• isz Lietuvos, tai vietas užsakykite

Musu ofisas Lietuvoje 
'suteiks jiems pngelba ir rodą. Visi 
treczios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta-' 
mas szvarumas ir maistas. Apie 
dauginas informacijos klauskite' 
pas vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE

25 Broadway 
New York m.

' dabar.

4
i '

■ i

i

M

J. M. THOMAS
Kontraktoriu. ir BudavotojaaVieloje tureli isztraiiklus dratus aut stulpu ar slogu ant |

.s isZiade- j 336 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City 

šluboje be
pagavimo oriniu vilniu dvi radi
jas

o, tai szis Vokiszkm 
padirbo sudedama aerial kuri galima laikyti Duodu preke ant visokiu darbu

jokio ergelio. Paveikslas geria use apie tai iszaiszkina taji isz- į k ax-link paxtatimo nauju namu ir pa
radini;!.

J
I

i taisinimu. Atsakantis darbas.

ANT PARDAVIMO

S^enandori SIENINIAI KALENDORIAI ANT 1925Namai ftnonnmtori, po No. 
26 ir 28 S. Emerick SI. ir 23-25 
ir 27 S. Grant St. 
ant adreso.

J. F. Bradley
25 S. Whit y St, 
Shenfuidoab, Pa.

11...... r rr"rrl . .......... *.. .. ..........  *...... T' 11 1 ..............................

SERGANTI ŽMONES.

l

.........  I
Kreipkitės

(t,f. i Ka tik aplaikcm Puikiausius Importavotus Sieninius Kalendorius ant 
1925 meto, del biznierių. Yra tai Puikus Kalendoriai, kokiu žmonis nuo 
senei reikalauje, ir bus jum labai dėkingi už tokia dovana, 
krepsziuka del szuku, špilkų 
spaudyti* 
snykais. 
kelis kalendorius isz kožno numario. 
su jusu bizniu po 50 kožno kaino, 
pakol turite isz ko iszsirinkt, nes 
jėt. Paduokite numara kokit/ norite, 
pravarde, numari ir ulicze, telefono numara, miestą ir valsti ir koki bizni 
laikote; ar lietuviszkai ar

* Prisiunsdami užkalbinimus drauge siunskite ir pinigus o bus jum 
prisiunsta be užvilkimo.

Paduokite numari kalendoriaus kokiu norite

No. Už 100 15— 10x15

Yra tai Puikus Kalendoriai, kokiu žmonis 
Kalendoriai turi 

ar szepeczio, puikei uzmarginti, išspjauti ir at« 
Prie kožno kalendoriaus yra prisiūta szventuju kalendoris su pa» 

Maiszytu kalendorių po kelis numariui neparduodame, tai yraf po 
Mažiauae parduodam ir atapaudiname 
Siuskite savo užkalbinimą TUOJAUS 

vėliaus galime netekti tuju kuriu reikalau-
Paraszykite aiszkei savo varda ir

A’y ra s graudžei 
kalbėjo:

— N ('vogra vmia 
karvelio.

likosi
kos ir
Teip sutverta 
vvrui atiduota.

I>(,r viela Nedelia peria ik ias 
laja dovana, 
pas Brahma ir tarė.

— X’ieszpatie, 
esybe, ka

r r

nubėgo paskui

daigiasgn Įima 8 
drauge su jaja gyventi!..-.

Brahma-gi nusijuokė, 
net žemi’ sudrėbėjo ir dadave: 

josios iic-

teip,

rr

man 
nuodina man

toji nauja, 
padovanojai, 

gv veste. 1’žinia

— J’ai-gi ir be 
galėtumei būti.. ,

Tada vvras užsiėmęs delnais 
veidą verkdamas

Su motere 
gyvenimas, be josios 
ir kauke < > asz nelaimingas!

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

angliszkai atspaudyt ant kalendorių jusu bizni.

ris

kalbėjo...
pekliszkas 

kart v be

DAUG PĄRASZO. GZEKĮU 
ANT VIENO KARTO.

Maszina su kuria galima pp 
raszyti 50 bankiniu czekiu ant 

viena plunksna naudi 
viena žmogų. J. L.

♦

SKAITYKITE SAULE
>

llllken vbes.

kart su 
jama per
B(‘tz pasiraszo put tukstanezio 
czekiu dvi kareiviu kožna die
na ir tai be jokios s

MAHANOY CITY bus kožnn Utnr- 
ninka 30 E. Centru St. ant antro flo- 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

“DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistas.

Užslsenejusiu ir Chroniszku Ltgu.•
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti mediku- 
liszka gydymą, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymu ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotaSs

Jaigu esate silpni, ncrviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkito pas mąne ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra

Daugelis isz jusu kaimynių gali jumis 
pasakyt apie geruma

COLUMBIA
EMBLEM - NEW CAPELLO 

JASPER - HOME COMFORT 
Kukninei Peczei.

— teipgi —
Heatrolas

Parlorinei Szilumos Hiteiei kuriems
* *

nereike jokiu paipu. Parduodame ir
COLUMBIA OAK HITERIUS

r .. ’ ' \

V 4

1

1 — lO’uxlo’i coliu, Bažnitcle, žie- karvelei . . . .
16—10x16’į 

rožes
17

col. Gurbelis rožių ir 
.............................. 20.00

• -v----- ;... ........—- "

Galima matyti pas pardavėjus

H. J. HEISER & Co
f ... , I* [l‘ k. ■ « #

Sztoras kuris suteikia jumis užganėdinima.
» ’ ... 1 ' J >, ’ , »

♦

25-27 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY
. - " ■. . " >■ ..' . . 1

I|H4 ’K
Ji

pavojinga. ,
Viduriu netvarkos, aptrauktas lie

žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.
‘Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys

tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
ir silpni? Ar stokas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane. *

Rumatizmas visokiuose padejimvp-
so, teipgi isztino ir, šztyvi sulenkimai
pasiduoda per mano gydymą. . 41

Ar esate nervuoti ir tvoto nuode- 
ju, silpni ir nuvargo, pailsę isz ryto, 
b,e ambicijos, be gyvumo, trotipat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas pecziuose, skaus
mas- kauluose, skausmas gerklėje, što
kas energijos. Todėl nelaukite. , ■ 

^Pasekmingai gydau katava, astma,
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir spcciales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gau.ite roda dykai. Po tam 
iszaiszklnsiu kokis skirtumas, geros-iszaiszkinsiu kokis skirtumas,

Ui | r

nis ir daug pagelbantis yru mano spa- 
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojęriū ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomondavoti per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus*. /

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu
na kožna Sereda ir jo ofisas tendis 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofisos va-
■ m «a A. O —— 1  — *landos nuo 0 ryto iki 8 vakaro.

mos laike,. . .
*>

jj - 
t. t.,.

. . . .$17.00 
—7 !axl 5’,2 col. Pnlocius ir elnias 

............................................ 17.00 
7%x16’i col. Žiedai, karvelei ir 

. . ...................... 17.00
4— 7Vixl 5’,2 col. Bažnyczc žiemos

laike; paukszczei ir varpai.........17.00
5— 7V2X15-M col. Laivelis su žie

dais, ir karveleis.............................17.00
6— O^xlS’i col. Namas, rožes ir

karvelei .......................................... 18.00
7— 11^x18 col. Rožes ir karvelei 

. . . 18.00
vasaros 

. . . 18.00 
Szaltinis su 

.......... 18.00

col. Gurbelis su ro- 
. . . .20.00

col. Arfa, karvelei ir 
.............................. 20.00

10x16 col. Ragas pilnas žiedu, 
karvelei ..........................................20.00

18— 10’5x15% col. Stubele su žie
dais  20.00

19— 10x15% col. Stubele, malūnas
ir žiedai.........................................20.00
20— 10x15*2

žems ir karvelei . . .
21 — 10’5x18% col. Namas ir malū

nas; paukszczei, žiemos laikas. .22.00
22— 15*4x15 col. Paukszciu lizdas

su žiedais....................................... 28.00
23— 15 *5 x 15 ’į col. Gurbelis žiedu 

. su karveleis ....
24— 15bjxl5L

ge su elniu .........
25— 15%xl5% 

ir paukszczei . . .
26— 15’5x16 col. Malūnas; grincze

le su girraite . . .
27— 12%x19‘4

ir karvelei.........
28— 14’ixl9’t

8— 9 ’/2 x 1 4 col. Namas, 
laike; paukszczei. . . .

9— 12’’»x15!i col.
paukszczeis ................
lp—O'.y.xl5 col. Namas laike žiemos

paukszczei ......................................18.00
tl—-12’SjxISi^ col. Paukszczei ir

žiedai ............. 19.00
1 2—12 1 i xl5 % col. Namas prie eže

rėlio; puikus žiedai ....
13— 10’*jxl5*/i col. Žiedai ir patik- 28—14Vixl9'i col.

szėzei .............................................. 20.00 paukszczei ir girraite.................30.00
14— 10y*xl5% col. Puiki patkava,

karvelei, namas ir žiedais .... . 20.00 džei ir žiedai . . .

12 Vi x 1 5 ! i

col.

. .20.00
col. Žiedai ir pauk-

..........................28.00
col. Grinczele snie-
..........................28.00

col. Grinczele, pieva
.......................... 28.00

..........................28.00
col. Gurbelis rožių 

.... 30.00 
Grinczele,

29—14 x!9 col. Paukszczei, me:
. . . .30.00

szventuju kalendorių ir patnikai. (2^x5 coL), 
Didesni kalendorei (5x12 col.) su amerikoniszkoms

SZITIE KALENDORIAI YRA ATSPAUSTI ANT ŽIBAN- 
CZIOS POPIEROS SU BLEKE ANT VIRSZIAUS, KURIUOS 
GALEMA SUSUKTI IN TRUBELIA ARBA PAKABINTI 
ANT SIENOS.

Kalendoriai 12x16., su 
už szimta $17.00.
szvchtemis, už szimta $22.00,

30— -Vnikai su žiedais ant tvoros.
31— Mergaite su vaiku, lukszte. 
32~-Vaikat prie tvoros.
33— Vaikas ir mergaite su žiedais.
34— Vaikai ir szunyczei.
35— Lelijėle - balandėlė.

Kalendorei 15x20 coliu, su szventuju kalendorių (2Hx5 col.), už szimta 
$20.00. Didesni kalendorei su amerikoniszkoms szventemis (5x12 col.), UŽ 

Paduokite numari kalendoriaus kokiu norite.
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38— Dvi rožytes. t
39— Raudona pana su Žicdąis.
40— Vaikai skyna obuolius.

—Pana.
Vaikai ir j uju draugas.

I

•zimta $28.00.

41— Kudykis su gurbeliu uogu. I
42— Kudykis su rogutems ir Eglele.I
43— Paųa su žiedais ir karveliu. I 
44,1—Vaikai ant tvoros su Rožėms. I
45— Puikios Panos Galva. I
46— Mergina prie szulinio; I
47— Mergaite pasirėdžius raudonai.I
49— Maža Raudon-kepure. I
50— -Vaikai su avim. I
51— Valkui su gurbeliu žiedu. I
52— Vaikas su mergaite. I
54—Visznios. I
55*—Pana su aniblu. ' I
50—Vaikas su mergaite lukszte. I 
58—Sesutes. I
50—Mergaites ant tvoros. Į
60— Broliukas ir sesute. I
61— Vaikai luoteleje. I
62— Geri muzikantai. E
63— Brolis su sesute torp žiedu. I
64— Vaikai su szunyczeis. I
65— ę^ri’ žuvininkai. I
66— Kudykis su gurbeliu žiedu. I

W. D BOCZKAUSKAS - 00.,
b

67— Panna su žiedu.
68— Vaiku Geriauscs draugas.
69— Mergaite Balt-lelijele.
70— Mergaite su szuniukais.
71— Motina su kudykiu ir avinėliu. -
72— Du draugai—studentai.
73— Mergaite telefonuoje.
74— Vaikas su szunim.
75— Vaikas ant tvoros.
76— Panos galva su žiedais.
77— Sesute.
78— Panos galva su rožėms.
80— Pasilsys vaiku.
81— Pana su knygoms.
82— Pana su vejadariu.
83— Trys mergaites su balandėlėms.
84— Mergaite ir rožytes.
85— Pana su rožėms.
86— Pana su bandžio.
87— Mergaite su balandelia,
88— Pana su rožėms.

— MAHANOY CITY, PA.
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