
f

1-

1
r'
It

į ■ ’d

jį*.
mr

i
5fs

t

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED IN 1888.
Bring* the beet reeulta to Advertisers. Ratee on application.

PUBLISHED BY THE s

W. D. BOCZKOWSK1-CO.
MAHANOY AND A ST..

YEARLY SUBSCRIPTION $3.00

b-
■

i..

-

.JR*

H 

*

Iii

l»

I

t

4

t
»

J
I

J »J

Ji ii

MAHANOY CITY. PA. e

DU-KART NEDELINI8 LAIKRAfiZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYOZIA.

/ PRENUMERATA KAfiZTUOJA:
AMSRIKE: Antrino meto $3.M. Ant pumw meto ll.SB.

EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
MP* I4ži**ku8 ir piningu* vinada aiuakile tiktai ant salto *dr—!

W. D. BOCZKOWSKI-CO.___
MAHANOY AND A ST MAHANOY CITY. PA.

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

Il

“Published and distributed under permit No.756 authorized by the Act of October 6, 1917, on file at the Post Office of Mahanoy City, Pa. By order of the Presidents tA. S. Burleton, Poet matter General.” 

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 31 KOVO 1922 (FRIDAY 31 MARCH)No. 26 Į ENTKR8
KPO8T-OFPICM

KNTKRMD AT THE MAHANOY CITY, PA 
> AB BMCOND VLABB MAIL —

ISZ AMERIKOS
Kasyklos sustos Subatoj. Tik 

reikalingiausi darbininkai 
dirbs.

Scranton, Pa. — Visi angle- 
kasiu lokalai aplaiko paliepi
mus sustot dirbt pusiaunaktije 

1 Kovo. Visi darbininkai kai- 
fajennonai,

vaczmonai

o 
po 
pumpmonai, 
žiūrėtojai mulu, 
kai ir kiti, kuriu prideryste 
yra užlaikyti kasyklas pared- 
kia gales dirbti be perstojimo.

Palicije ir milicije yra pasi
rengus ant visokiu sumiszimu 
kurie kiltu laiko kokiu neužsra- 
nadinimu arba pakurstiniinu 
per reilikalus, kurie jau pradė
jo kurstyt darbininkus neku- 
riuosia aplinkinesia, bet palici
je tokius pauksztelius turi ant 
akies ir lauke geros progos už
daryti už sztangu.

Valdže yra pasirengus atga- 
, jaigu

inžinieriai, 
, pri- 

elektrotekni- 
ik,

1

bent i augliu isz užmarės 
butu stoka czionais.

Anglekasiai yra malszus ir 
ketina užsilaikyt pagal tiesas 
ir nedaryti jokiu sumiszimu ir 
yra pasirengia ant suspensze- 
no, bet jaigu kompanijos geis
tu numažyt anglekasiams mo- 
kesezius, tada 
kova su dydeliu straiku ir neži
no kas isz to iszkiltu, bet kom-

*
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Bedratinis telefonas žiede.
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Elizabeth, N. J. — Alfredas
19 metu senumoG. Rinehart, 

padirbo bedratini telefoną (ly
dumo žiedo kuri laiko 
pirszto. T:įsa i 
yra viena coli ilgio, penkta asz-

ant
inst ramentas

prasidėtu ilga (imta dali colio ploczio ir sep-

panijos ne bus ant tiek neisz- užvaduoie

t int<u septinloliktos dalies colio 
storas. Paprastas

: aplaikimo aparato
pa rasomis

mintingos kad smnažyt tebyri all( SIlgltvi„1(, baiso isz. tolinio.
mokesti, nes žino, jog angleka- 

* šiai ant to nesutiktu.
Isz savo szalies, mes pataria

me visiems Lietuviams nesi- 
kiszti in jokius sumiszimus, 
nes kaip girdėjome nuo neku
riu amerikonu, tai valdže tik 
to lauke idant po tam visa 
kalte nuverst ant foreigneriu. 
Penki pražuvo ant aeroplano.

Miami, Fla. — Penki žmones 
žuvo ant hydroplano Miami, 
kuris buvo iszskrides isz ežia 
keletą dienu atgal. Tik vienas 
aviatorius liko iszgelbetas pra- 
einanezio laivo, nors jau buvo 
netekes sąmones. Hydroplanas 
su 5 pasažieriais iszskrįdo in 
jura, bet sugedo ir turėjo juro
je nusileisti. Jura buvo audrin
ga. Per kelias dienas isztroszke 
ir pavargę žmones laikėsi insi- 
kabine hydroplano, iki galuti
nai pavargę pradėjo vienas po 
kitam kristi in vandeni. Kiti 
net isz proto iszejo matydami', 
kaip žūna ju artimieji, bet ne
gali jiems pagelbeti. Pats isz- 
gelbetasis aviatorius ir-gi yra 
lig pakvaiszes ir vargiai 
pasakyti kas atsitiko.

275,000 žmonis perleke areo- 
planais.

Sioux City, Iowa. — Ant su
sirinkimo areoplanu draugoves 
sąnariu czionais, likos perskai
tytas akyvas ra purias isz vei
kimo t uju oriniu maszinu. Pra
ejta 1921 meta areoplanai per
vežė 275,000 žmonių ir 123,- 
221 svaru tavorę. Areoplaniniu 
kompanijų randasi czionais 
132 turinezios 1205 maszinas, 
kurios perleke 2,907,245 miles 
per orą.
Tėvas paliko vaikams tiktai 

1 4 ’ po 5 dolerius.
White Plains, N. Y. — Rilev 

R. Boss, turtingas ižduotojas 
laikraszczio, mirdamas, užra- 
sze visa savo turtą verties 100 
tukstaneziu doleriu savo an- 
trai paezei, o vaikams isz pir- 
mutinios paezios paliko tiktai 
po penkis dolerius. Priežastis 
buvo ta, jog vaikai neturėjo jo
kios paguodones del savo mo-

* oze k o s. Vaikai užprotestavo-
♦ jo prieszais toki testamenta ir

/

gali

DARBAS, SVEIKATA, 
TURTAS. Isz Lietuvos• - „.fjZ“>

ISZ IROSIJOS
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Viena isz suaugusiu in daigta 
dvyniu yra mirsztanti.

Chicago. — Czionais buvo 
rodomos dvi seseris Roza ir Ju- 
zefina Blazekiutes, kurios yi 
suaugia in daigta
viena Roza yra mirsztanti. Su
augusio dvynai turi 43 metus, 
bet Roza buvo vyruota, turi 
sunu, bot josios vyras likos už
musztas paskutiniojo karoję.

Jeigu Roza įnirtu, tai dakta
rai stengtųsi ižgialbct Juzefina 
per perjįjovima įnirusia nuo 
gyvos sesutes. Yra tai vienati
nei suaugusioje dvynai ant 
svieto, kurio kada užaugo lyg 
43 metu. Tosios sesutes pribu
vo
Iszkeliavo 
lis svieto,

in Amerika praejta meta, 
josios po-visas da- 
rodesi del milijonu 

žmonių, karalių ir ciesorių.

Pradėjo dirbti pirma diena, li
kos užmusztas.

Mount Pleasant, Pa. — Nu
ėjus dirbti pirma diena in Buck 
Kun kasikius kaipo dreiveris, 
Antanas Dudauckas, likos su-1

maltas per asztuonis karukus 
kurie perėjo perjojo kuna.

nianauckas,

Atejvys negali laikyti szunis 
ir ginklą.

Rock Gley, Ibi. — Jonas Ra
li kos nubaustas

ant 25 doleriu už tai kad laike 
du szunis, peržengdamas tiesas 
kurios nepavelina atejviui ne
turintis ukesiszku popieru lai
kyti szunis arba ginklo.

Mount Carmel, Pa. — Neuž- 
ilgio turėsimo musu mieste 
puikia opera bonse kuria sta
tys Chamberlain Amusement 
kompanija, kuri kasztuos in 
200 tukstifncziu doleriu. -

musu

— Pennsylvanijos elektri- 
kine kompanijo pradėjo užves
ti nauja szviesa musu ųiieste 
kaipo ir Kulpmonto.

Lietuvei paprastai
“septynių broliu. O

Visi žino, jog geras darbas ir 
sveikata eina ranka rankoj. 
Prastas darbas gali reikszli ar 
neatsakoma darbiumka, ar tin
gini, 
reiszkia serganti 
Netik galime ta . ,
vežiko, bet ir apie bankieria, 
nes liga, gali būti kuniszk.i, 
protiszka arba moniliszka.

Yra dviejos ruszies geras 
(arba prastas) darnas -- - proti
nis ir kuniszkas darbas. Ir vi
si gerai žinome, jog persidirb*- 

ir nuovargis 
sveikatai.

taip greit galinio pails! i su gal
it’ su ran komis 

niekuomet ne
kenkė sveika žmogu, bet persi 
dirbimas gali daug bėdos nt- 
neszti.

Turimo žinoti kaip darbas 
galt sveikatai tarnauti. Turime 
žinoti t kaip ir kada bovintis. 
Žinoma yra daugelis, kurie 
n(‘gali atsilsėti ir bovintis — 
net jie gali permainyti darba. 
zimogus, kuris vartoja sinege- 

rasti laiko del pasi- 
arba atgaivinti

bet ir beveik
<
sakyti apie

visuomet 
larbinmka.

Valdininkams ir tarnautojams 
padidina algas.

Yra žinių, kad valdžios ins- 
talgu valdininkams ir tarnau
tojams algų pakelinio ir gyve- 

pageriniirio klausimas 
ir tikimasi 
iszriszimo.

nimo
veikia svarstomas
sulaukti
Algų pakeliniu manoma nusta
tyti nuo sz. m. Sausio 1 d.

galutino

I

miega “septynių broliu?f 
innesze skunda in saida ant per- gąl nesiranda tonais gero va- 
laužimo tėvo paskutinios Va- dovo kuris pabudintu isz mie

go susnudolius.,Jios.

mas 
blogi

bile ilarbe
Zinoin°. jog

va kaip 
sunkus darbas

Žinoma

Bet.

uis, turi 
linksminimo, 
kuna, dirbdamas arba bovinda- 
mas lauke %su savo rankomis; 
ir taip pat tas, kuris dirba vi
duje, ras permaina dirbant 
protini darba.

Kiekvienas žmogus turi 
kaip nors bovintis. Vieno žmo
gaus bovįniirias yra kitd dar
bas, bet kožnas vyras ir kiek
viena moteris turi rasti pasi
linksminimui laike ir turi sek
ti ji.

Visi

ras

žmogus

del gero

Del Rusu pinigu gražinimo.
Užsieniu Reikalu Ministeri

jos Ypatingasis Skyrius prime
na visiems suinteresuotiems as 
meninis ir instaigoms, kad vi
sus

ir insĮaigoms, 
pareiszkinhis 'del pretenzi

jų iii Rosijos Vyriausybe 
mint taikos sutartimi, 
pad uoli iki sz. m. Balandžio 1 
diena.

(laulomh 
riaus žiniomis tuo tarpu pri- 
ynianii praszymai tik tu asme
nų, kurie gyveno Lietuvoje 
1918 (per vokiecziu okupavi- 
hia.) 1 nrodhncziajs dokumen
tais gali būti Vokiecziu (Ost) 
pasas. Ausveis Arba pažyineji-

reikia

isz-Ypatingo Sky

gyvenok;

pazynjeji- 
inas Liet. Vid. pase, kad pasta
rasis iszduotas remiantis Ost- 
pasu.

Gryžta isz Amerikos.
Gautomis žiniomis isz Ame- 

riko atvyksta Lietuvon sz. m. 
Kovo men. 316 lietuviu szeirny- 
nu, Balandžio — 250 szeimynu, 
Gegužes — 400 szeimynu, Bir
želio — 600 szeimynu ir Liepos 
450 szeimynu, iszviso 2016 szei- 
įnynu. Gryžtancziu tarpe daug 
specialistu ir k va Ii knot u dar
bininku invairiu amatu. Yra 
teipos-gi ir žymiu kapitalistu.

žinome, jog 
darbo reikalaujame sveikatos. 
Žinome, jog svęikata yra turto 
pagrindis. Dirbame del pini
gini Szko ar kitokio atlyginimo, 
ir mes galime nupirkti sveika
ta (tinkamu maistu, tinkamais 
gyveninio padėjimais, ir t. t.) 
su algomis. Bet turime nau
dingai praleisti savo uždarbi 
jeigu norime su juom nupirkti jam pavagia maisza 
sveikata ir turėti padidinta 
turtą. Tokiu budu gerai pra
leistos ineigos sveikatai reika
lingos.

Bet patys turime žinoti svei
katos verte ir ja reikalauti 
jeigu norime turėti geras iuei- 
gas. 
netik 
sveikatai, bet sveikata reika
linga uždirbti ineigas.

Visi isz mus lipame tropais 
augsztyn ar žengiame žemu. 
Žemyn sekame prasta sveika
ta, mažas algas, ir galu gale 
dasiekiame skurdą ir varga. 
Bet lipdami augsztyn žengia
me prie geros sveikatos, geru 

gale galime pa-

Daug vagiu.
Szauliai. — Sziauliuose pri

viso daug vagiu. Nespėja atva
žiavęs sodietis 
nors nuo savo

Todėl tinkamos ineigos 
re i k al i n gas pa gr i nd i s

algų, ir galu
silsėti, laimingai ir smagiai.

Sveikata žmogaus brangiau
sias turtas. . ,

nusisukti kur 
rogių, tuojaus 

, gūnia, ar
ba kitką. Ypatingai vagia 
rniesįelenu vaikai paszara: nes
pėja arklio paszerti, vaikas 
kapt ir lekia, paliksi roges — 
kitką pavogs. Vasario 10 d. sz. 
m. ūkininkui Kazlauskui nuo 
Sipyliu pavogė isz kiemo szer- 
kszna?5 m. aržila. Kas bus to
linus jei vagys teip vyraus, so
ti iecziai susirupine.

kitką.

Iszkilmes Alytuje.
G ražiai

w. i>. BoczKowrti, c.... . ««. r. W. ■OCXKOWBKl, niUr

JAUNIAUSE PORA DVYNU ATLANKO SENIAUSIUS.
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Moskva.
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Tekšnosią, yra seniausi dvynai Amerike, nes gyme 1839 mete, 
— turinezios po 83 i 
gymimo diena, atlankė jiaises jauniausia
tojo miesto, atneszdamos senukėms visokiu gardumynu, už ka 
aplaike veliiiimus, idant sulauktu juju meteliu.

metus. Apvaikszcziodamos ana diena savo 
pora dvynuku isz

ISZ VISU SZALIU
Kiek žuvo vokiecziu paskuti

nėje karėje.
Berlinas. — Pagal apskaityj 

ma generolo Vbn Altotrocko, 
,, iszymto isz vokiszku kariszku 

raportu, tai paskutinėje svieti- 
neje karėje kas Valanda žuvo 
46 vyrai o 109 likos sužeisti.

Vokiecziai ne teko toje karė
jo 1,808,548 užmusztuju karei
viu o sužeista 4,246,779. Visa 
Vokietija turėjo po ginklu 13 
milijonu vyru isz kuriu konia 
kas septintas vyras likos už
musztas. '

Aficieriu žuvo suvirszum 53 
tukstanezej, o kiek likos su-

Altotrocko

Muszei terp kataliku ir redi- 
' kalu.
Mexico, City, Meksikas. — 

Dovini žmonis likos užmuszti 
o daugelis sužeista musziosia 
kokie kylo nedėlioję Guadala
jara, valstije Jalisco, kada ra
dy kalai užklupo ant kataliku 
laike procesijos.

Vietine milicije su pagialba 
regulariszko vaisko apmalszi- 
no sumuszima.

Turtingi raudonieji yra links- 
' mi, o vargszai badauje.

Moskva labai 
persimainė nuo kada komuniz
mas persimaino ant kapitaliz
mo. Juoda duona, vienas isz 
svarbiausiu maisto visuomenes 
brangsta su kožna diena dau
giau ir mažiau josios galima 

, saldu
mynai, szilkines paneziakos ir 
puikios szlebes pargabentos 
isz Parižiaus galima gauti vi
sur, 
gios.

Badas dydesniuosia dalysiu 
Rosijoi, platinasi kas kart dau
giau ir užmusza daugiau žmo
nių ne kaip duobkasei gali kas
ti kapus. Moskviecziai sziadien 
valgo daugiau, gere daugiau ir 
neszioje geresnes drapanas ne 
kaip kelfuietai adgal ir kūrina 
malkas kur tik gali pirkti. Bet 
tiejei, ka ne turi ka valgyt ir 

piningu, sėdi kampe- 
szaltuosia, grineziosia 

laukdami budinės mirties.
Naujos restauracijos, kurias 

užlaiko vieni žydai, yra puikei 
papuosztos, in kurias lankosi 
turtingi, gerdami skaniausius 
geryinns ir valgydami geriau
sius valgius. Maskvoje leng
viau yra surasti szampana no 
kaip pieną, 
kaip deszrukas. Kromai 
duoda nesvietiszkai braugei vi
sokius valgomus tavoms kuriu 
vargingas mužikas ne yra 
sztant pirkti.

Teip tai isz proletariszkos 
Rosijos kylo kapitaliszka val
džia kurie visai nesirūpina 
apie vargszus. Kaingi po nogiu 
rūpintis apie mužikus, jaigu 
Amerikos paaukavo ant to tyk- 
slo dvideszimfs milijonu dole
riu!

mažiau
užtikti, bet czokalada

nors nesvietiszkai bran-

ne turi 
liuose

saldumynus

mužikas
I
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o kiek likos 
žeista, tai nežino. 
Kuningjaiksztis dabar czistina

czeverykus.
Nice, Francije. — 

Ruld, randasi 
czistina czeverykus del svecziu

Kareiviai spiresi iszmokejimo 
algų su auksu.

Vyriausės vadas 
kariumenes

siuntė telegrama

.«!
" ji

GROMATA ISZ LIETUVOS.

Dievas su szventu Petru atėjo 
atimti amerikieczio dolerius
Petras Staseviczius isz Ke^

nosha^
gromata nuo savo brolio Friin- 
ciszkaus isz Joniszkiu kurioje . .

Wis., aplaike akyva

7
. j,
I ii

Ii

Hotel i je 
nigeris kuris

pasipuosze Alytus 
nepriklausomybes szventei. Su- 

eglelemis, supleveno 
trispalvėmis vėliavomis...

Nuo pat ryto trauke iii mies
tą kirbines vežimu kaip in at
laidus. Pusiau devinta iszsirh 
kiavo pulkai ir, orkestrams 
grajinant inejo in Alytų.

10 vai. parapijos bažnyczioje 
prasidėjo iszkilmingos pamal
dos. Bažnyczia buvo pilnutėlė 
žmonių: be karipomenes, joje 
buvo daug valdžios, savivaldy-

ažliavo

ir turi isz to gera pelną. Ne bu
tu tai dydelis daigtas, kad tai 
butu paprastas juodulis, bet 
szis nigeris yra nepaprastas 
žmogus, nes tai yra kuningaik- 
sztis Braliim Kachala Neuga- 
mi, vienatinis impedis kara- 
liszko sosto Kanaouroi gjhi-

Ryga'. — v O 
bolszevikiszkos 
.Ukrajinojo, 
in Moskva, reikalaudamas var
de visu soviatiniu kareiviu, 
idant valdže mokėtu karei
viams algas tik su auksu, nes 
kitpkiu pinigu nepriyms, ku
rie ne turi jokios verties.

Tasai pareikalavimas labai 
nuliūdino visa bolszevikiszka 
administracije, o Trockis tuo- 

in Moskva ap-
y

” I
Kl

■!

Tamaqua, Pa. — Ugnis su
naikino Weavero garažu ku
riame radosi in penkesdeszimts 
automobiliu. Nec(ęr & Jones 
magazinas kaipo ir Weavero 
lentų daržas gerai apdege. Ble- 
des padaryta atnt szimta Inks
tą iicziii doleriu.

— Balandžio (Apriliaus) 2 
diena, lietuviszkojo parapijoj 
SS. Potrb ir Povylo, prasidės 
Misijos, kurias ves inisijonie- 
riu^ Alphonsas - Maria,, Kan- 
czios Kristaus Vienuolis. An- J
tra Balandžio per suma, 11 va
landa, nnsijoniorius bus iszkil-
mingai priimtas in bažnyczia ir pasiekė jiiu 4138. Visuome- 
paSakys pirma pamokslą ir 
Misijų tvarka nustatys; Misix 
jos tesis visa sanyaitia. — Re
porteris. z .

biu ir organizacijos atstovu. 
Per pamaldas grajino N perJ c » i j *

pulko orkestras, dainavo Kau
no operos artistai (p. Galaunie- 
ne, p. Biliūnas ir kt.) ir smuiku 
grieže p. Leszkeviczius.

moję Afriko, o kuris no teip la
bai senei buvo priymtas per 
Kaizeri, 
karalių Belgijos ir Popiežių. 
Jojo karalysta pasidalino Frau' 
cije, Vokietija ir Angliję. 
Francije jam mokėjo maža al
ga isz kurios hegalejo iszsimai- 
tyt, todėl ėmėsi prie czistinimo 
ezoveryku, isz ko yra užgana- 

gyv-eila sau kaip po-

karalįene Eugenije, 
ir Popiežių.

jaus iszkeliavo 
svarstyti taji pareikalavima 
peš Trockis suprato, jog tokis 
užsispyrimas kvepia ne czes- 
naku tiktai revoliucije, o sovia- 
tine valdže ne turi aukso ant 
iszmokejmo kareiviams.

apraszineje sekanti atsitikima:
“Ne tflli Panevėžio, pas ne

senei sugryžusi isz Amerijco 
žmogų, kuris su savim atsivežė 
pusėtinai amerikoniszkū dole
riu, atėjo nakties laike “anio- 
las” (szeimininko tame laike 
nesirado namie) apreikszda- 
mas gaspadinei, kad atiduotu

Jflii

■

4

’S
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■

Vokietija

dytas ir 
has.

Nelaime prie kasyklų.
Kai’bai, Szležinge. — Kasyk- 

losia Janiuos atsitiko baisus 
atsitikimas. Priėsz iszvažiavi- 
ma anglekasiu in virszu, apie

Vulkanas Etna atsigaivino.
Rymas. — Vulkanas Etna 

pradėjo iszvemti lava ir siera 
kuri bėga upopiis nuo kalno 
kerszindama užliejimu keliu 
kaimeliu prie kalno, Keli dre
bėjimai žemes davėsi ’jaust
Palerme ir Messinoje. Žmonis 
bėga in saugesnes vietas.

gaspadinei, kad atiduotu 
Dievui puse tuju pinigu kokius 
vyras atsivežė isz Amerikos, 
Szeimininke pasakė, > jog be 
gaspadoriaus neduos.
las” žadėjo ant ryt sugryžti su 
“Dievu” ir szventu “Petru.”

Szeimininke ant rytojaus, isz 
ryto, nuėjo pas kunigą ant ro- . 
dos, kunigas paliepė moteriai 
pasiymti kelis milicijantus ir 
teip padare. Milicljantai pasis
lėpė namuosia ir lauke atejnan- 
cziu ‘ ‘ szventuju.’’‘ Netrukus 
atėjo “Dievas.” Inejas parei-

44 Anio-

ir szventu “Petru.”

szventuju.

t

» >

/

į

Į

■ ;
■ "■ 1

r
ji 

<1 
I

■ ■

* 15' r 
u

it'Į

V-f
J4!
1

“ 200 angiekasiu nušidavb prieNedarbas. " 1
Rygoję ir apskritai Latvijo

je pastaruoju laiku žymiai au
ga nedarbas. Teip sz. m. Sau
sio 1 diena Rygoje buvo 2206 
bedarbiu, Vasario į diena 3049,
Vasario 20 diehu tas skaiczius

niuose darbuose vyriausybe 
nutarė algas vyrams, sumažinti 
nuo 80 i u 60 rūbų moterims nuo 
60 ligi 45 rabi, dienai. ta1.

maudyklių iszsipraust, tarno 
su dydeliu trenksimi'kylo -oks- 
plozijo ir maudykle likos už
lieta verdaneziu vandeniu. Ka
tilas su verdaiicziu vandeniu 
truko isz nežinomos priežasties 
Suvirszum penkeJideszimts dar 
bin inkų likos baisei apszutintu 
isz kuriu septyni mirė o 18 ran
dasi mirsztanti ligonbutesia. 
Visa 'maudykle likos sunaikin-

CzionaisKewanee, Ill. — 
darbai truputi pagerėjo, neku- 
rios dirbtuves dirba pilna lai-' 
ka. Parapijos veikalui ejna ge-

kalavo doleriu (szventas “Pet
ras” pasiliko prie durni?) Mo
terėlė atydare dežia ir persky- 

pusiau piningūs padavė 
Dievui,” kuris pavegejas, jog

da daugiau liko piningu, iszsi- 
eme brauningo, pareikalavo 
idant atiduotu visus. Tada mL

re
4 i

rai, žmonis yra užganadyti isz licijantai szoko isz užpeczkio.
prabaszcziaus kun. L. 

Vaiczio.
savo

— Nesenei pas mus lankėsi 
du visztu bendroves ingalioti- 
nei isz Czikagos, bet kivanie- 
cziai nesidavė prisigaut pirki- 
TYiri ifvHii .-a j-irJzin l

“Dieva”suėmė ••Dievą" ir bėganti 
“Petra”,pro duris ir abudu 1L 
kos uždaryti kalėjime.

Acziu tau milemas brolyti 
už prisiuntima mums ameriko- 
niszku laikraszcziu isz kuriu 
turime dydele linksntybia irt 'I
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KAS GIRDĖT
musu tailtie-Daugeli kurtu 

ežiai ir kiti atejviai buna isz- 
stiimti per politikierius ant vi
sokiu dinstu idant Imtu “ina- 

prieezais nekimeziainus 
kitus kandidatine ant 
tiszku urędu. Toki “pastum
dėli” pastato ant tikieto, ar 
jisai ym tinkamas ant toji 
dinsto ar ne, teip 
balvonas drapanų 
rints stovi puikei 
bet be gyvasezio. Pana-zi i bu

sti tokeis kandydatais, 
neseni i atsitiko ne

♦ e bet ir Lu-

dejeli, tuom daugiau jisai nu- 
grinižda in smarvia ir prapul
ti. Paduok 
ranka, duok jam gera žodeli 
v ra viltis, • r

kels naujas žmogus.

viltis yra: motina kvailiu. SVARBUS FAKTAI APIE 
VEŽI, •

v •

inn-

jam prietelinga 
.......................... , o 

jog isz jojo prisi-

geis”
įmes-

Toki

) 
kaip tasai 
sztore, no- 
par> dytas

rinkimuosia Ii-

Visi tiejei skaitytojai, kurie 
raszo in redyste klausdami ko
kio patarimo ar atsukimo, te
gul noužmirszta indeli du cen- 

niark<‘, lips ki
taip atsekimo neaplaikys. Ži
note, jog redyste aplaikineja 
po kelis szimtiis gromatu per 
diena. Atsakvti ant kožno už- 
klausinio daejna lyg doleriu 
ir ant meto pasidaro daug pi
nigo. Jum kasztuoje tiktai du 
centai dant aplaikyti atsaky
mą ant savo užklausimo, o 
mums kasztuojo szimttii.

tino paežį ine

ant

didatams.
dinsta pasirodo, į

I

Xekuriuosia dalysią valstijų 
Teksu, niunszaine užvaduoja

nft ii- 
ka i p tai 
tik Skulk ino pavi 
zero oje.

Praejt uosiu
kos iszrinktas Plvmouthe aut 
miesto kasijeriaus Petras Dob
kowski isz keružio kitiems kan-

Kada atėjo laikas
užvmti savo 
buk naujas kasijerius yra m 
tinkamas ir likos iszinestas, 
ant jojo vietos paženklintas 
senasis kasijerius Lewis.

Imti pastumdėliu 
politikierių no kaip turėti 
mala ir paniekinimą, vėliaus ir 
pasilikti ant szando nuo visu 
jog “foreigneris“ vra “dumb
head.

JOJO

Geriau ne

foreigneris“ yra 
1,

o

sa r-

$

niunszaine 
pinigus, nes žmonis vietoje mo

li ž ta vora, moka 
Badai už ketu- 

rosdeszimts galonu munszai- 
nes, galima nupirkti Kordo au
tomobiliu. '

Panaszei atsitiko nude 1784 
vaisi i jo 

savo maža re
idą nt Su v. 

priymtu in savo 
valstija žmonis 

u ž

keti pinigais
I su niunszaine.

kada farmeriai 
nessee sutvėrė 
publika ir norėjo 

juos 
Tame

rrPen-

Nuo praejtos žiemos inejo 
mada terp moterių ir įmiginu 
nesziojimo kaloszu 
juos praminė 
mot ores juju 
davo tiktai vaikszczio.jo su 
jeis kaip kiaule lapsėdama su 
ausimis.

Studentkos isz Sutler kole
gijos, Indianapolinje panieki
no tuosius flapperus o ėmėsi 
už ko kito... pradej<» nesziot 
guminius ezebntus! Kitos vela 
pradėjo neszioti nisiszkus cze- 
batus.

Vietoje 
proto ir lavinimo

arba kaip 
flappers” 

niekad neužsek- 
vaikszeziojo

4 i ba

mokytis kolegijoj 
savo i szrn i il

ties, tai studentkos ir tingines 
moterėlės
kokia cze invest i mada.

nuolatos mausto,

Nepaniekinek žmogų už jojo 
prasi kaltinius 
buk tuom ji atvesi ant gero 
kelio, bet prigialbek jam būti 
geni atejtejc, nes jame vis ran
dasi kibirksztele gero ir gai- 
lesezio už savo prasikaltimus. 
Kuom daugiau paniekini nusi-

manydamas,

Va 1st, 
unije. 
mainvdavo 

tok 

szaine. 
galima buvo pirkti marszki- 
nius. Sziadien nekuriuosin da
lysią A metiko už galonu mini- 
szaines galima gauti visa siu
tą. — Laikai mainosi stebėti
nai!

ta vora už nnin- 
l’ž galona tojo sztopo 
buvo

neknrie ameriko-
Tnlas auto-

automobiliu

Leninas užliejąs Rosi jo u pe
lais kraujo, ir permainos gy
ventojus ant žmogcdžiii, prisi
pažino, jog padare “klaida.” 
Pradėjo atstatyt Ja, ka pats 
sugriovė. Ant griuvėsiu komu
nizmo pastojo naujas kapita
lizmas. Bot kokis? — kapita
lizmas žvdiszkas!

Nuo keliolikos menesiu, kaip 
gribai po lietui, prtkylo Kijevo 

, trust a i„ ko
operacijos ir tai visokios.

Bet viskas randasi ra n košia 
jovro.ju, kurie eziulbia gyvybes 
krauja isz krikszczioniu' ir tai 
no tik Kijeve, bet visoi Rosijoi 
ir Ukmjinoje. '

nauji magazinai

Xe visi turi t a ji gihiki būti 
r>; 
/j i - 

noma, jog ne visi gali būti mi
lijonieriais, turi būti ant svie
to paprasti žmonis ir teisingi, 
bot piktumas žmogų ymn1,1 ka
da vnldžo daro dVdoli skirtu- 
tna fOrp milijonieriaus kudy- 
kio o milijonu darbininkiszku 
vaikiu Chicago ana diena pali- 
cl jo uždarė nliczia idaYrt anio- 

jokio ryks-

m i I i jon i e ri szk n k ūdyk i u.

dukrėle.

Ant nepaprastos spekulaci- 
jos yinasi 
uiszki biznieriai.
mobiliu fabrikas pirko daugy
bių vokiszkn markiu kada tos 
gana brangei stovėjo ir dabar 
toji kompanije duoda už dyka 
taisės markes del kožno, kuris 
nuo juju pirks
tiek, jog jeigu kada vokiszkos 
markes pabrangtu, tai galėtu 
už jeis pirkti sau kita automo
biliu, 

t

Daug atsirado tokiu, ka pir^ 
ko automobiliu tojo fabriko 
idant tik gauti už dyka vokisz- 
kas markes, turėdami vilti, jog 
markes vela kada pabrangs ir 
ant to uždirbs gerai.

Bet, kalba priežodis: jog

in Lietuva
DA DAUGIAULAIVAKORTES ATPIGO

IN KAUNA Per Antverpa Tiktai $104.85
 Tr Rotterdama __________ ;_____ __

Tukstanczlal Lietuviu ir l.ietuvaiczlu galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti in Tevvne per musu Didžiausia Lletuviszka Instaign, nnt
(lldilnusiu Ir KTeiczimislu l-kanilninlii laivu. tiesiog be persėdimo!!!

Raszykite

laivakortes punhiodam 
unt visu linijų Uesog in 

PILI A V A
(Karaliauczius)

K L A I P E D A ,
L I E P O J V, 

H A M B V R G A.
'I1LŽE. EIDKUNUH ir 
visus kitus pertus ir 
miestus.
klausdami rodos kaip 
pigiausei Ir patogiausei 
sugrįžti in Lietuvių o 
džiaugsitės aptureja la
bai Indomlas žinias.

i

f

Lniviii in Lietuva Isz- 
plauke kas antra plieną, 
iszgauiianie l’asportus 
ir taksu . palindlmus* 
Atkeliavusius isz kitur 
patinkame ant stoties, 
iristatoine bagažu ir ' 
l’alydiine ant laivo. Pri 
rengiam viską kas rei-

i kalinga kelionei.
į S1CNC7JAM E PINIGUS ; 

PARTBAUKIAME 
GIMINES ISZ LIETU-- 

AMERIKAI j
Į

IR-

VOS IX 
kcogrEicziausia.

Lithuanian Travel Bureau
136 E. 42-nd St. NEW YORK, N. Y.(Dept M.)

KORTOS!
------- ---------------------

KORTOS!

No. 1. Lidines S |)č j lino Kortos gerai 
žinomos M adai ne T.e Normand, gau
singos mystlszkos Prancūzes moteres, 
kurios pranaszavimai turtingiems ir 
bledniems, karaillams .ir kunlgaik- 
szcziams visada pasirodė teisingi. 
Kalade szltu kortu su paaiszkinimu 
kaip inspeti laime tiktai ...........  $1.00

No. 2. Suženklitos kortos, in kurias 
žiūrint isz užpakalio galima pasakyti 
kkkla korta yra. Jos yra vartojamos

-k garsiausiu magiku ir kazlrnininku. 
Preke už kalade su paalszkiuimu kaip 

Jas pažinti, tiktai .................... $1.50
No. 3. Suženklintos kortos geresnio 

iszdirbimo. Preke su paaiazkinlmais, 
tiktai ................................ f..,................$2.25

Mes gvarantuojam užgančdinlma 
arba sugražiname ad gal los piningus.

Prisiuskito tik 25c padengimui persiuntimo kasztu ir paraszyklto kokiu 
kortu norite o likusius piningus užmokėsite kaip aplaikysito kortas savo 
namuose. Adresą voki te szltelp:

PRACTICAL SALEH CO. 
1210 NORTH 1RTING AVE, Dept, 201. CHICAGO. ILL.

butu nepažinias vėžys, toks gy
dymo būdas tik apsunkina vi- 
8a dalyka.

Nuolatinis viduriaviiniis t 
kraujais yra paprastas žarnų 

persergėjimo
Kai-kuriose žarnų vietose toji 
liga dažnai yra paskaitoma už 

riti isz dėszimts žmonių t urintį herneroidus. K banjo tekėjimas 
ketu r i as -d ėszi m t s 
žiaus. k ■'

Daugelis tu mircziiL galėjo 
but nukreiptos, nes vėžys gy
domas jei laiku pasergėtas ir 
tinkamai gydomai.

Vėžio liga apsireiszkia invai
riose formose beveik kiekvie
noje knnb ‘dalyje ir gali Imti 
praszalintas per atsakanti cbi- 
rurgiszka gydymą, arba, jaigu 
pavirsziujo randasi vežis, nau
dinga vaitoti naujas gydymo 
priemones radium ir X spindu
lius. Nes kaikuriuose atsitiki
muose tos priemones gali visai 

, iszgydant ma
žas peraugas, kurios apsirtnsz- 
kia po operacijai.

Vėžio liga, kiek dabar žino- 
nera limpama liga. Jokiu 

kurie inloisti arba ineje 
gyvulio kuna 

vėžio ligos,

I

Per pasaulini kara žuvb apie 
80,000 Suv. Valstijų kareiviu. 
PeT tuos dvįojus metils 180,000 
žfnoni’n vožiu mira Suv. Valsti
jose. ' V(‘žyS d’aba r nai k i na Vie-

veži iszgydyti

vėžio ženklius.

su M

i s
B

Pietu am- dažnaiisz žarnų vra dažnai isz tos 
priežasties bet gali Imti ir vė
žio ženklu, taigi visuomet to
kiuose atsitikimuose reikia ejti 
pas gera gydytoja, kad isztir
tu.

Vežvs vra iszgydomas jei 
laiku pnteinytas, ir anksti pra- 

ydyti, bet ant nelaimes, 
paprastai 
menki ir

ma, 
peru, 
in žmogaus ar 
Imtu priežastimi 
lig szioliai nesurasta.

Pasakojimas, kad galima irz
li ga nuo kito

dėtas g;
jo pirmieji ženklai 
nebaisus ir iszrodo 
pavojaus niekas ir nesitiki. 
Foreign Language Inf. Scrvied

Laivakortes ,Vel Atpigo
In Klaipeda .............. $107.00
In Liepoju.....................$107.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50

( War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
cziausiaine paszte laike 25-30 
dienu.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

’t

I
niob'ilci nvdarvtu 
nu), nes milijonieriaus name P. 
D. Armoro sirgo szosziu metu 

I • • ’ * 1
Kiek tai vaiku vargszu mir

kąs diena dvdcliuosia 
miestuosia be daktarikzkb pri
žiurus terp m‘paprasl<) riksmo 
ir klyksmo, del kuriu palicije 
neuždaro ulieziu ir iiėsttlaiko 
pasiutusiu automobiliu. Argi 
czionais turėtu būti vienos tie
sos del vargszu o kitos del nii- 

niekados ne
tiesų tiktai jeises J

szta

lijonieriu kurie 
takosi prie 
laužo ?

Vargszas turi ant visko su
tikt ir būti užganadytn kad 
jam pavėlina ant szio svieto ‘

Iszmintingns 
ir czedina,

žmogus dirba 
idant galėtu apsi-

s i k rest i vėžio 
žmogaus yra nepamatuotas, Isz 
daugel tukstaneziu 
duotu vėžio operacijų, perą nei 
vieno atsitikimo, kad ligonis 
butu užsikrėtus nuo cliiruga ar 
slauges. Pasibaisėtinas apleidi
mas kni-kuriu ligoniu atsitinka 
vien dėlto, kad jo prižiūrėtojai 
bijosi užsikrėsti laja liga. Ypa
tingai tai yra nelaiminga, ka
dangi Vėžys, kuomet jis yra ne- 
iszgydomas, reikalauja kant
rios ir žmoniszkos priežiūros.
^Vežio liga nėra prigimta. 

Niekas negali teip gerai to da
lyko patikrinti kaip gyvenimo 
apsaugos bendroves, kurios 
žiuri in ta dalyku isz biznio pu- 

Tos instaigos. kuomet 
good

užrekor-
Brjhy VP. .< .. • -1

Nusa-Tone
Sugražina man sveikatą ir pafle- 

gas, saka Ponas Matuscvlcls 
Dalzell. III.

“Ištariu savą neapriiliržioiitą padckaVnjimą 
a _ Nuga-Tone, Kurios d;::.:!* 

kūnui. Jos duoda * naują
UŽ justi vaistus, 
tvirtumu 
gyvybę. B t 
daug pinigu 
gell/ięje. K

duoda
visam 1___

Buvau laimi nusilpnėtas ir išdaviau 
ti už visokius vaistus brt, nieką no 
iaip tik pradiejau imti Nuga T<»nc. 

atgavau savą sveikatą ir pajiėgas. Jie numeti 
man lazda ir dnvi energijų ir tvirtuma. Galiu 
dabar atlikti trys nykius daugiau?; darbn negut 
pifmiaus ir no jaučiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti, jog N’uga-'h 
ir guriausia atgaivitoia sveikatos. Lenkiu savj 
Fa l' • ■ kožnam patariu Nugįii

Ntign-Tonc priduoda didesni veiklumą Ir 
tvirtumą visiems gyvvbčs piilicgoms, yra 
stebuklingas vaistas <IA| silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda muilą 
gyvvlię laknomr. Ir Ž/irnom.n, atgalvin 
Inkstus, iAmcta nuodingas atmatas, praia*

UGh 
atlikti trys

Jie nurveti
ncjzut 

. i galiu 
one yra ueriausis vaistai 

‘ . Lenkiu 
galvą prcA tuos, kurie sutaisą tuos vaistu

I

t,

sės. i n štai gos,
>■ ....... ......iv ... ...r.-.. .v.i -i. i . i j i ' sprendžia ar asmuo vralaike‘bėdos, duoti mokslą savo !! , ,, . , . / . .atmeta prirodymus, kad 

arba kuris 
nors protėviu yra sirgęs ta li'- 

Ju paežiu atsargiai veda
mi rekordai per daugeli metu 
prirodo, kad tas neparodo dar 
kad asmuo tuja liga 
sirgti., Iszt ikru j u nesenei ir la
bai tikrai vedami tyrinėjimai 
gyvenimo apsaugos bendrovių 
statistikų gf 
kad nėra priežasties 
bijotis, nors ir abudu tėvai bu
tu mirė nuo vėžio ligos.

Liga dažnai prasideda be 
skaudėjimo ir auga iszlengvo. 
Todėl kiekvienas

vaikams, apsidraust laiko li
gos, bedarbes, pirkti koki na
meli ir užtvirtvt sau senatve.

Kalbant apie ezedinima, rei
kė gerai apmislyt, kur turime 
dėti savo pnezoduma. Jeigu 
laikysime suezedytus pinigus 
kiszeniuje, papuolamo in pa
gunda kuri inus stumia ant 
iszleidinio suezedytu pinigu. 
Slopti pinigus kokiam kainpe
lijo namie, esate pavojuje, jog 
kas tekis suras ir pavogs. Pi
nigai laikyti paslepimia noat- 
nesza jokios
kitiems. Jeigu 
kokie randasi pas žmonis butu 
padėti in bankus tai brangeny
be tuojaus nupultu.

Narnas statosi tokiu bildu, 
jog plitele dedasi ant plitelos. 
Panaszei ezodiname doleri prie 
dolerio ir tokiu bndu susideda 
turtelis. Geriauses būdas iszsi- 
gavimo isz vargo, yra nuolati
nis ir tvirtas darbas ir rogu- 
lariszkas czedinimas. Kožnas, 
katras czedina yra geresniu 
ukosu ir del visuomenes turi 
d vdesu i a vertia. to

risk 
vienas arba kitas

ga.

€ 4

turėtu

aluti nai prirode, 
tos ligos

naudos ne tau no 
visi milijonai

Aplaikeme 
nito

: el’.'r.r z i n p 'le
kavau ia nito studentu S'zv. 
Bode kolegijos, Peru', 1 Ilinojui:

‘ ‘ Gerbi anti ‘ ‘ Sau les ’ ’
jąi ir administraeijo. — .Mes, 

r. Bode kolegijos lietuviai 
L * ___ LA.... ■ gauna-

leido-

mokslaeiviai nuolatos ■ 
me tamistu laikraszti “Saule 
už- ka esame jums labai dekin- 
gi‘ ... '

Mokslaeiviai mėgsta skaity
ti “Saule,” bet neiszsigali liž- 
simoketi už prennnierata ir ne
galime kitur kuom-tam i stonas 
atsiteisti kaip tik tarti 
dingą aeziu!” T 
“Saulei” visados gero pasišo
kimo ir kad visados ji atnesztu 
savo szviesa musu kampeliui.
— Su pagarba, K. Aleksaip 

dras, 3-cziOs giedrininkii kuo
pos rasztinfnktis.”

(Aeziu* jum mokslaeiviai už 
geros vėlini mus. — Kedakto-' 
ris.)

/ -.1- ■■ ■■ >-<>w

Saule,” bet neiszsigali Už-

“szir-
Toipgi linki

ris.)

BKAITTKITB “SAVt,B”

SKAITYKITE “SAULE
SKAITYKITE "SAULE”

protingas 
žmogus turi žinoti dažniausius 
apsireiszkanczius ženklus. Rei- 

kad tie 'ženklai 
gali roikszti veži, 

bot jieihs pasirodžius reikia 
nieko nelaukti, kreiptis in gera 
gydytoja su chirurgą.

V i šok ie guzą i k ruty jo,

kia atsimint, 
nevisuomot

ne
žiūrint kokio amžiaus moteris 
butu, turi būti, nieko nelau
kiant, nusimananezio chirurgo 
isztirti, ir jei'jie ėsti ilgiau kai 
i 
daugelis gūžėti u iieril 
bet kiekvienas iszsjii gali pa
virsti in vėžiuJjga; Tje; kurie 
apsireiszkia pas-thidteiijs šėnes- 
nes negu 30 mętUj ypatingai

1 4 . O j < J-.į

turi Imti nužiu- 
kuomet žaizdą ąr špuo-

menėsi, turi biiti iszimti. Nol’s 
vėžiu,

apsireiszkia pas Aidtėris šėn<

v ra svarbu^
1 .v •Lupos vėžys 

ritimas, I 
gas ant tos kūno dalias pegija 
ir neprapuola. Vežvs'ant'hipbs 

. w w . . .t ’ . I V-tl . .

)

v •

dažpai pradžioje ĮszrpjOkaip 
paprastas slogu sppo^Afev tik 
žinoma, jiš ii’0pMpĮiola'>jtei|>
kaip slogu sįmogas, .kuris
trumpu laiku pi’apykHtkf'

KiokvibnAs liežuvio skaudu
lys, kuris nepaeui'n isz si filio'ir 
kuris tibgija kuomet gydomas, 
turi būti skaitomas už nelabaja 
perauga, kbl jis, tikriii iszty- 
rus, liėpasirodys kitokiu'1 esan
tis. Liežuvio vežis greitai auga 
dėlto jo operacijos esti sunkios 
ir pavojingos, ir tiktai, jei lai-
k u patemytas ir tuojau gydo
mas, teta užtektinai vilties^ 
kad jis daugiau nehtSifcartos. 
Sidabro ji i trftto arba ’ kito ko
kio dėgtn^nczio akmehs uorei-
kia vartoti/ gydalit ’ invairius 

, nes 
pasitaikius jėi/ Jas škuudiiMH

1 . X ■' ' ; ii' , • k

skridulius apt liežuvio

a-Tonr 
PETKA

T‘ „ ~ '
tvirtumo visiems gyvyb 
Mtcbukl iuUHs vaitot as <hlt 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda nauta 
Kyvylię iftknomr. Ir ŽArnoni.n, atfęalvin 
inkAtus, iAmeta nuodingas atmatas, praša
liu mazuto Ir išputinuub nepriimną kvupn ir 
IŠvala lic/uvio apvilkiniua. Duoda pūliai 
apetitą, Rierą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Ko?na bonkuti Nuj<a-Tone talpin pilną 
viena inOnesi gydymą, o prekd yra $1.00. 
CiauKlto bonkuti šiandien pas sava aptic- 
korlaus, imkite per 20 dienų ir jeiftii no 
busite visai u^uanedint i, Apt ickoriiis spgrąžls 
Jums justi pinigus. Jeigu negalite gaut i pas 
aptickorihus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną mėnesi gvurnntuotą gydymą, apnio-. 
kietą pnčtą. NATIONAL LAfiORATORY.

1018 S. Wabash Ava. Chicago, Ill.

n MATUSEVICIS.

J1R.R.U?H TETCSTpain- „
5XPELb£fiJ
t

1

/ ■ f ji’lfJį,

y Gera sveikata, yra verta mik-’ 
* »inii£ dolerių, kiekvienas iš
mokėtus čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos.
Prašai i ūki to kankiuaučius skaus
mus su , pagalbu tikrojo Pain-

gu daugelio Šeimynų. Visados
Į Expollerio, kin is yra buuu drau-

L „ “ “ ‘ „
! reikalaukite su Inkaro vaisbažeu-
l kilu. Kaina 35c. h* 70c. aptio- 
5 koše arba pus.
Vi F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. / j 

Brooklyn, N. Y. /
I
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FARMOS — FARMOS.
Lietuviu kolonijos, brangios 

ir pigios. Kurie manote bedar
bes ir straikus praszalinti tai 
raszykite pas mane o asz ju
mis suteiksiu rodą. Nevažiuo
kite pas tuos agentus kurie ne
turi savo ukes, visados busite

LIETUVOS AMERIKOS
.PRAMONES BENDROVE

SUSITARUSI SU DIDŽIUSIU LAIVU KOMPANIJA 
“CUNARD LINE” 

PARENGĖ PATOGIAUSIA

Ekskursija in Lietuva su Palydovu 
2 DIENA GEGUŽIO 1922 ---------- .-----------------------  
Laivakortes isz Nexv Yorko 
iki Piliavai (Piliau) tiktai . 
Iki Kaunui per Piliava . .

Didžiuliu Laivu

i

i

i

$106.50
. . . S 107.50

"Wf Aquitania
<Keturiais kaminais kurio | 

: paveikslas ezionai tilpsta)

Mos užemom gerinusius vietns, visi musu keleiviai isz | 
užsisako gaus privaržius kambarius 

su dviem, keturiom ar szesziom lovom.
Stasys A. Daunoras, Sz. Juozapo parapijos varguti i n- • 

isz Malianoy City; Pa. Musu palydovas važiuos kartu \ 
su keleiviais net ikiKautlui, ir prigelbes ktdeiviams ipa- 
tiilguose roikalii0s<».' '

Koriniieji galės Amerikon sugriszti nors ir nebūdami 
Amerikos pilieeziais, o turės musu sporijaliai Sugrįžimo 
Poperas.

Sugrižimo Poperos geros tiktai

laiko laivakorte*

*

szeszioms menesiams.-
LAIVAKORTE IN LIETUVA IR ADGAL $212.50.
Perkantiems pas mumis laivakorte 

tuviszkus pasportus už dyka.
Musu Atstovai New Vbrke patinka keleivius ant sto- 

cziu; perkeli bagažus imt laivo, ir aprūpina visais 
keliones dokumentais.

Mainomi’ pinigus, išduodame draftus, išmokamus auk
sinais, doleriais, markėmis ar kitu szaliu pinigais. Lietu
von nusiimcziame pinigus žemiausiu dienos 
trumpiausia laika. Piistatima gvarantuojame. 
kilę tuojaus užsisakydami laivakortes kad gavus pato
gesne vieta laive ir informaciu klausdami adri’suokite: 

Lithuanian American Trading Co.
112 N. GREENE ST.

Pristat ima

•k

iszrnpimim Lifc-1

aprnpma

kursu
Raszv-

BALTIMORE, MD.

X.

~-y awn, JJ'ZZ:

in

uf'

u a Kankina Pfeiskano* ? 
naudokite 
Ar J ūma Galvo* OJjy 
NAUDOKITE , 

*’ZAt
NAUDOKITE

Plaukai 5lenką?

Ar Jtp Norito Apseutfou* Juos?

Užlaikymui
naudokite
___ j savo plaukų jfrattais ir tankiai* 
naudokite Jfyiffles ■>>
NAUDOKITE

plaukų rfrAtaus ir tankiai*

Užlaikymui galvos odos sveikai ir Wid

> KuUlds gal ii '.a gauti visose aptiekoso po 65o. bonke, arba tiesiog 
, 13 ifldirbėju per paštą už 75c. bouką.13 ifldirbėju per pufitą už 75c. bonk^.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 3Dth St. Brooklyn, N. T.

____________ I

NAI JANYBE!
PADIRBTAS EI ROPOJĘ 
<’lTKOO LAIKRODIS

PARDAVIMAS
PIGIAI'SIA PREKE.

VIS ISZ K AS

už

Už tai kad pasiliko skaitlls 
tu laikrodžiu nuo Kalėdų, 
ir kurie buvo pargabenti isz 
Europos, lodei iszparduosime 
pasilikusius laikrodžius 
labai nuinnžlnta preke.

Szitas puikus laikrodis yra 
padirbtas isz gero medžio, 
puikei isz.margintas, vldurei 
yra isz geriausio pleino ir 

Kiti parduoda szltus 

neužganėdinti. Raszykite pas1 glaus bet mes parduosime už 
mane. (A.7) kibai numažinta preke.

Jos. Mulejkaitis
R. R, 4,

varo. 1.__  ,______ v ______
' j laikrodžius po $20.00 ir dau-

(A.7) hibiii numažintu preke.
Szis “Cuckoo” laikrodis

’ t i 
Scottville, Mieli. pavolkslo

REIKALINGA AGENTU
DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalauja agentu parduoti ju marsz- 

klnus tiesog neBzlotojams.
prekes. Scmpelei dykai. Madison Mills 
603 Brondwav, New York. nd.

Pigios

_ ______ laikrodis isz 
rodo teip pat kaip parodo ant

• ir yra 18 per 12 
colio didumo. Gera rodo 
laika ir kožna puse valandos 
Ir ant valandos pašildo gai
dukas kuris kukuoja tiek 
kart klek būna valandų o ir 
varpelis kuris paskambina 
valandas. Szita laikrodi paV- 
duosime tiktai už $10.75.
Privalo vaktis kožhani name • 

nes yra labai gražus Ir bba- 
bejones kaimynai jumis jo už 
vydes. Nelaukite nes negreit 
vėl turėsite tokia proga kaip 
szita. todėl prisiuskito mumis

® tiktai vienu doleri o reszta
GRElCiAVSI MODERNISKF'LAIVAI užmokėsite kada aplaikysito

GERIADHIA8 FAT AR
KAIM AS P ASAŽIE RIA M AS.

Justi miesto raudasi musu agentas.
I 1 ■■■ .1 's'-,11- .1-1

In Lietuva, Lenkija, Rusija, Latvija, 
Ukrainia ir visus Baltikes Valstijas. 
( AROMA ...
CAM NOMA (Kabineto tik) . 18 April
Knhineo $130. Tree z i n klesti $103.50 

j Tnx $5 extra.
Via Cherbourg, Southampton, 

Liverpool ir Glasgow.

PAŠA U LMA.

....... 8 April ir |3 May

CAMIlROlVIA .........  (J April
AQGITANIA ....................... H April
SATURNIA (Isz Portland) . ..13 April
( ARMAMA ..... ......................... 11) April
Per Anglija ar Hamburgą In Dahziga 
$10(1.60. In Llbavti $107-Tax $6 extra- į . B *

*1

J

S'zi puiku laikrodi. 'Raszykite 
ant szio adreso:
International Export House, 
Dept. 201) H. P. O. Box 781

Chicago, III. h

\

—i i w oi 1 ■ ■

yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras

Otisos valandos nuo J) ryte lig 5 vakare 
Nedėliotais 9 iki 2 popiet.

(138 FENN A V Eh • PITTSBURGH, FA.

VYRU 1 Daktaras KOLER
L.IOOS Pittf'bUrK°- Jisat mokinosi Varszavoje, studijavo begije 32

A

¥
K*

metus In vairias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug- 

vyru. spuogus, nložojlmus, ilgas tinimo, Invairi&s ligas pa
nini pažinsiu. Gydo užsinuodlnhna kraujo ir silpnybes 

einanczlas nuo noezystumo kraujo. Atsiszaukito ypatisz- 
kal, per lalszkus asz negyriau. l>r. Koler kalba Ruslszkai 
ir LenkiszktU.

LDR. mole k - 
Iv
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t LAUKIAMASIS DANGUS.
rn

1 rodysiu tau da instabesniu 
daiktu. “ 1

Sala buvo pilna aukso ir si-
Savo valios tvirtumu dabro rainu,‘‘kuriuose buvo to-

Taip jis ėjo niekais diena isz 
dienos.
priverto žmones saves bijoti irjki gražus baldai, kokiu ir iusi- 
klausyti. Ir žmogus, kuri suti
ko ant juros puikiai iszpuosz-1 džiai davė gardžiausiu vai

vaizdi nil sunku.

(
i

/

I

tame laivo, atėjo ir padėjo jam 
valdyti. Jis jam pataikavo, ji 
apgaudinėjo, vede prie to, knd 
JPetras insivaizdintu save lai
mingu ir ramybėje osaneziu. 
Bėt ’tHs notikrės draugais kas
kart vis labjau ir labjnu nuo
dijo vaiko dvasia ir stiprino ji 
puolime. Kasdien Petro szirdy- 
je skausmai ėjo didyn ir didyn 
ir darėsi nepakonezinmais. Pil
nas nerimasties 
mo jis maste 
praleido sode 
draugais. Kaip jis dabar trosz- 
ko, knd prie jo butu gerasis 
mažas Ireniejus, kuri jie visi 
paprastai geraszirdžiu vadino.

Viena K diena, kada jis ėjo 
gatve, ne k u ris žmogus isz t a re 
ant jo bjauru, žeminanti ji žo
di. Kiti ta žodi pagriebė ir pa- 
Sziepdami ir pajuokdami ji, 

* ėjo paskui net iki paežiu jo na
mu, dainuodami neszvariau- 

tsias dainuszkas.
4 4

ir nusimini- 
apie laika, kuri 

su savo žaislu

Dabar jau viskas pasibai
gė — pagalvojo Petras. — Ne
tekau tikrosios laimes; pame- 

dabar turiu

Giriose mo
va i siu, 

o rieszutai, buvo tiktai žaisti.
Keletą savaioziti Genestalis 

nieko neveikė, jis tiktai valgo, 
gere ir miegojo. Viena diena, 
prabuvus gana ilga laika ant 
salos, n tojo jam mintis nueiti 
pažiūrėti, kaip jo laivelis at
rodo. Jis nuėjo ant juros kran
to. Dideli szliaužai slankiojo 
aplinkui, o tokiu bjauriu gy
vūnu Genestalis kaip gyyas ne
buvo matos. Kuomet jie szliati- 
že, paskui savo palikdavo ilga 
ženklą dumblu, kuriu jokiu 
budu nuo laivelio negalima 
buvo nnsziuruoti, nors G nuės
ta Ii s tai dare. Visokios ruszies 
musmirių priaugo prie laive
lio, o 
ploszo, liko toj 
plotinas.

Greitai jam nusibodo salos 
smagumai, kuriu, kad gAUtit, 
turėjo tiktai ranka pratiesti ir 
nieko daugiau. Js jau norėjo 
apleisti sala, 
rado mapos. 
mirszo viswi,

kranto, bot kelyje jis iszgore 
tiek vyno, kad be nuovokos 
krito ant kelio ir žmogus nuo 
isz puoszto laivo atėjo ir nusi
gabeno ji in tamsia ązali bega
liniu kaneziu, kurioje gyveno 
žmones Dievo amžinai atmesti.

!V.
Ireniejaus, Mykolo ir Nurano 

’ prietikiai.
■■**1 « K * 4 * i

Ireniejus prisikalbino savo 
draugus eiti su juo in neturtin
giausia miesto dali, kur gjitves

ežiu balsu. — Asz žinau, asz 
tuojau žucziauy 
nas pasilikeziau.

“Taip, laikysi mes, kiek tik
tai griedami daikto, — atsake 
Ireniejus; mes padrasysime ki
tas1 kita.”

Jura buvo nerami.
siūbavo bangas. Nepažinsta- 
m’os baidykles rodosi isZ po 
bangu. Jbs bandė apversti lai
velius, smarkiais judėjimais. 
ErszkeOziu vainiko dygliai su
lindo giliai iii Ironiejaiis galva

jei tiktai vie-

Vejas

smarkiais

buvo taip siauros ir purvinos, ;r padare; daug skaudžiu žaizt 
du.

“Mesk toliu ta vainiką — 
tarė Nuranas — vistiok noisz- 
kesi baisiu skausmu.”

“Ka mano Karalius neszio- 
nosziosiu taippat ir asz, 

Net kuomet

kad Nuranas norėjo grižti at
gal, ir net mažas Mykolas pra
dėjo sirgti ir alpti.

Ponai antm

Kryžius

1 >

nebesant Irenie-

tikrojo kelio, kad 
iszveiigtu nu-

Nuranas, 
jaus, Jai ris ji padrąsintu, pa- 
sirižo eiti paskui priesza ir pa
suko nuo 
tiktai gl‘eiczinn
droš ir jntvoju.

BaiszaSis (szhibasis)
Vaikiis užsispyrė Ueiti paskui 
priošzu. Negalėdamas atkal
binti Nurimo, jis Vertėsi isz 
laivelio iii jura, praszydanias 
Karaliaus, kad atsiiiiistu savo 
pasiuntinius ji gelbėti. Ir sztai 
du aniolu atėjo Ir nimesze ji 
iii tii tolima szali ir padėjo ji 
prie Karaliaus kojų. Jis pabu- 

jnm garbes

mažas

i
/

t

cziau tikėjimą;
mirti. Didvsis Karalius tikrai 
manes nepriims, nes asz panie
kinau visus jo perspėjimus. 
Mano laivelis ir sunaikvtas ir 
sudaužytas, notekos savo gra
žiu spalvų. Bures suteptos 
krauju karaliaus, kurio mirties 
buvau priežastimi.
nuo stiebu pradingo, nežinia

Asz pražudžiau savo gy
venimą.”

Jis nuėjo prie spintos, iszsi- 
trauke isz tenai bonkele su ko
kiu tai tamsiu skystimu, pridė
jo prie savo burnos ir isztusz- 
tino iki paskutinio laszo. Pui
kiojo laivo žmogus atėjės rado 
Petra gulinti ant žemes augsz- 
iininka ir jau negyva. Su pn- 
sziepianeziu juoku jis nusiga- 

. beno Petra.in savo nelaj'jiunga 
szali, kurioje
tamsuma, verksmas 
griežimas.

kur.

vieszpatauja 
ir dantų

*

i

ITT.
• Kaip Genestalis keliavo ant 

Smagumu Salos.
Genestalis buvo lengvapė

dis, tingaus budo. Vos jis inse- 
do in savo laiveli, daugiau jis 
nemasto nei apie pasiunti ui, 
nei apie pamėgimą Karaliui.

.Jis žiūrėdamas in Petro lai
veli, kuris loke vandenyno pa- 
virszium greitai, lyg kregžde, 
ir jau ji paliko toli užpakalyje, 
tik nusiszypsojo ir tarė:

‘‘Koks tas Petras visuomet 
skubus. Asz savo tikslą atsiek
siu ir palengva?’

Audros nevargino jo kelione. 
Neužpuolė jo nei prieszai. Nei 

j I
Kbainae

♦i

•t r

graudinima^is,
s neardo jo ramumo. Jis 

Mrnei pats neužsidave sau darbo 
,k npie ka nors mastyti. Kokis

nei viltis, nei

4
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apie ka nors mastyti, 
tai iszsvajotas pasitenkinimas 
laike ji apemes.;

Kelione buvo nepaprastai 
rami. Jis net nustebo, 
pamate, kad jo laivelis jau 
plaukia taip arti salos. Jokiu 
sunkybių neatsitiko, kada jis 

. pasiekė krauta. Uolos neap- 
» daužė ir nesubraiže jo laiveliė. 

»fis ji isztrauko ant kranto. 
Czia ji linksmai sutiko vaiki
nai ir merginos, kurie žaidė ant 
kranto.

Visi akmenėliai, 
ir gyvenimai buvo szviesios 
spalvos: mėlyni, raudoni, žali, 
geltoni ir rausvi. Vienas isz 
vaiku paragino ji paimti ka 
nors burnom Jis taip padare. 
Pajuto savo burnoje gardžiau
siu bonbonu ir pieninio czeko- 
lado skoni. Smiltis paezios bu
vo saldžiausias cukrus. Uolos, 
kyszanczios ant kranto, buvo 
tikri vestuvių saldainiai. Ge- 

- nesetalis stebėjosi, kaip jos da 
neSugraužtos. :

O, ar žinai — tarė vienas 
isz vaiku — tie gardumynai 
jau mums nusibodo. Žihome, 
kad mes ju galime imti, kada 
tiktai norime, tat ir nenorimo 
jn imti. Bet eikime tolyn, pa-

kada

lukszteliai

l i

kada Genestalis juos at- 
vietoj bjaurus

bet laivelyje ne- 
Jis taippat už- 
ka tiktai Kara

liaus pasiuntinys jam buvo sa
kes. Mažai prisiminė ir 
džiaugsmus, kurie lauke ji ir jo 
draugus tolimoje szalyje.

Paliko jis savo laiveli szliau- 
žiams ir mnsmiriams ir nuėjo 
atgal in savo rumus. Tonai jis 
leido isztisas dienas nieką ne
veikdamas, tiktai valgydamas, 
gerdamas ir miegodamas, nes 
kasdien darėsi vis didesnis 
tinginys. Jis turėjo tarnus, ku
rie jam tarnavo, o taippat — 
gražias mergaites ir vaikus — 
kurio temijo kiekviena jo ju
dėjimą, ir buvo pasirengė isz- 
pildyti mažiausia jo norą, ne
leidus jam žodžio pratarti.

Jis buvo labai žiaurus su sa
vo tarnais, nors jie jam tarna
vo isztikimai. Jis muszdavo 
juos, jei tiktai netingėjo užtek
tinai pasikelti. Dabar jis virto 
tokiu tinginiu, kad nebeprisi- 
renge net savo* draugu atlan
kyti. Jis nžinirszo skaityti ir 
žaislai jo taippat nedžiugino. 
Kaip kada taniai Jani dUinuo- 
davo, arba grieždavo ant in
strumentu muzika. Jis tapo 
nubaustas už savo godumą. Jis 
smarkiai ėjo riebyn ir riebyn. 
Tai ji labai siege ir vargino. 
Jis pradėjo jausti \laug kan- 
cziu, (‘jo liudnyn, gyvenimas 
darosi jam bjaurus ir nepake
liamas. Jis eme vartoti daug 
visokios ruszies svaigalu, ti
kėdamasis nors trumpai valan
dėlė viską pamirszti.

Karta jis sapnavo.
jis žaidžia sode su 

Ireniejum ir Mykolu.

Bet Ireniejus juodu padrąsi
no eiti toliau, kolei pasiekė pu
siau suvargusi narna ir toki 
b,jauni, kad szvaresno kiaule 
jame uždaryta nebūtu jautusi 
gerai.

Inejo jie vidun,
pliku grindų rado mažus ne
turtėlius vaikus — vienas ju 
buvo szlubas, antras neregys, o 
treczias aplipęs raupais.

Szi paskucziausiaji Ireniejus 
erne su savim kelionėn, Myko
las vede nematanti, o Nuronas, 
praszant Ireniejui, pakele szlu- 
baji paėmė in glebi ncszti ant 
juros kranto.

žmonių
ant gatvių, klau-

jo, 
atsake Ireniejus.
jis kalbėjo nuo jo kaktos krito 
laszai kraujo. Bet czia nepa
prastumas — laszai virto pui
kiomis raudonomis * rožėmis, 
kurios buvo taip gražios, kad 
vaikai 
mate, net gražiausiame sode 
ant juros kranto.

Praslinko kelios dienos. Vai
kai jau buvo toli nuo kranto, 

, mato jie, 
laivas. Tuo

niekada tokiu nebuvo 
net

prisiminė

Jam ro-
dėsi, kad 
Petru, 
Ant vieno krūmo augo raudo
nos uogos, saldžios ir malonios 
skoniui, lygiai, kaip buvo gra
žios pažiūrėti. Jis ir Mykolas 
skynė jas pilnomis rankomis 
ir valgė. Tik sztai staiga pasi
rodo aniolas. Jis palyti krūmą, 
ir jis vysta ir nudžiusta. Uogos 
susitraukė 
mes.
bet aniolas pasakė jam 
uogos yra 
Ireniejus paskaitė 
lęnygos apie 
ūiedi,
vaisiu ir
kas menuo. Bet tas medis yra 
labai tolimojo szalyje, isz kur 
jokia keleivis niekada nesugri- v zo.

Genestalis pabudo,
jis nepasirūpino tuojaus mas
tyti apie ta tolima szali. Gulė
damas tamsokam kambaryje, 
jis maste ryto pradėti kelione 
in tolima szali pas Did i ji Kli- 
raliu.

Bet rytmetyje,

ir ‘ nukrito ant že 
Jis suriko isz piktumo, 

, kad 
nuodingos. Tada 

szi ta isz 
nekuri stebėtina 

vedanti dvylika rusziu 
iszduodanti vaisiu

vienok

' susispietėDaug 
aplink juos 
sinedami, kur jie mano keliau
ti. Nekuria jnokavojo isz ju. 
Kiti bandė atkalbinėti juos 
nuo keliones. O da kiti bando 
juos sulaikyti, bet Ireniejus, 
padrasindamas savo draugus, 
drąsini 'praėjo nopastebetas. 
NeV ' vienas isz ju nesustojo 
ojes iV* tada, kada žodžiai ir 
riksmAi Virto rh'usziaiš, o ak
mens ir purvai' buVb'm'otami 
ant ju.

Lipimas ant kalno, kaip jie 
pramato, buvo labai sunkus. 
Užėjo dagi baisi audra su per-
kunijomis. Žaibai ir lietus pu
siau apjakino juos, szlapia že
me lipo prie ju kojų ir slido, 
liuosi akmenys nebuvo tvirta 
parama jn kojoms. Nežiūrint 
to, jie ėjo augsztyn. Kartais 
nuslysdavo kelius žingsnius 
žemyn, 
ant keliu.

“Ireniejau — suriko Nura
nas — asz jau negaliu eiti to- 

Ireniojus pratiesė savo 
liuosaja ranka ir gelbėjo jam, 
kaip galėdamas.

Mažasis Mykolas niekur ne
nusiminė. Jis drąsiai šoke Trė
mėju. Jis nuolatos žiurėjo in 
Irenieju, kaip in vada ir jautė
si linksmas net snnkvbese ir 
varguose, kad gauna sekti Trė
mėju, savo dranga.

Galop, audra nurimo, ir sau
le pradėjo szviesti. Kuomet jos 
perverianti spinduliai užkrito 
ant ju 
kentėjo dabar daugiau kaip 
per audra. Vienok galutinai jie 
pasiekė kalno virszuno. Nuo 

nesunku buvo žolėta in- 
kalne nusileisti iki juros kran
to.

kartais parkrisdavo

liau. ”

ežia

nepridengtu gaivu, jie

Eikite szen — tare Irenie
jus — eisime in soda ir prisi- 
skinsime geliu pajiUoszti savo 
laivelius.”

Sodo vartuose sutiko juos 
Karaliaus pasiuntinys. Savo 
rankoje jis laike tris orszke- 
cziu vainikus ir tris geliu.

“Iszsirinkite — tarė jis. — 
Erszkecziu vainikas yra, kuri 
Jus Karalius pats nėszidjo, 
kuomet jis keliavo per szia sza
li.”

UIDuok man, ka mano Kara
lius nesziojo” — tarb trėmė
jus, imdamas erszkecziu ydini- 
ka ir spausdamas ji Ant savo 
galvos.

Gi Mykolas iszsirinko baltai 
melsvu vosilku vainiką, o Nu
ranas raudonu aguonu.

Sode Ireniejus prisirinko le
lijų papuoszti ‘savo laivelius,

— tarė Irėnie

ka ir spausdamas ji Ant savo

ranas raudonu aguonu.

kuomet atė
jo taniai ir pakeje langu užtie- Mykolas vosilku,
simus, 0 saules spinduliai 
plykstelėjo per langus, tuomet 
jis pamate^ ar gali būti, dar 
gražesne szalįs už sziaja. Svai
galai ir vynas, kurio jis daug

, o Nuranas 
aguonu. Susėdo in savo laive
lius, gailindamiesi, kad aplei-
džia ta gražu j i soda, kuriame
jie žaidė, maži budhmi ir savo

gere nutrynė nuo atminties vi
sas sapno liekUnaš. ''

1. , • F II' . t •» • • 1 « •

Buvo pavakare.
Jie

juros viduryje. Sztai 
artinasi prie j u
tarpu pakilo vejas ir iszsklaido 
j u laidelius.
Greitai sutemo visiszkai.
negalėjo matyti kitas kito.

Juodi debėsvs artinosi isz 
tolo. Pavojaus valanda buvo 
netoli. Ireniejus atsiklaupė sa
vo laivelyje ir pradėjo melstis 
ne tiktai už save, bet ir už sa
vo draugus. Prioszas prisiar- 

pajnokdanias garsiaitino ir 
suriko.

Aa, Nurauni,“Aa, Nurauni, ar matai ta 
dabosi ant paszelusios juros? 
Ar girdi vėjo kaukimą? Ar da 

pasiekti ta toli- 
yVa taip toli,

tu vis tikiesi
kuri

jau kelios dienos
ma sza 1 i 
kad, žiūrėk 
plaukes, 
negali ?

y

)

o da nei inžiurOti jos 
Tu 

. Eik su manim. 
Asz tau padėsiu ir davesiu ta
ve iki Turtu,’Smagumu ir Gar

in ten jura yra vi- 
ir debesys iki te

nai nesiekia, o szios szalios isz 
tikrųjų nedasieksi!”

“Ne, ne, Nurauni, 
Syk, neik su juo — tarė raisza- 
saa vaika.s. — Jis yra mus prie-

Žiurek,

Ne, ne, Nurauni, 
jos nedasieksi.

bes sala.
siszkai rami

nokiau-

jis neturi kry- 
ant laivo stiebu, jo bu

res ne baltos, jo laivas ne gry
no aukso.”

“Nora kryžiaus 
bjauriai
Ar tu manai,

szas. 
žiaus

— sucypė 
nepažinstamasis. — 

kad tave kry
žius iszgelbi's? Ne, ne, kvailiai, 
neleiskite- save taip lengvai 
sukvailinti. Dirstelkite in ju
ros lapa, pamatysite, kad jus 
da nei puses kelio nepadarote 
nuo jus sodo iki Karaliaus sza- 
lies. Da nei puses — ar girdite, 

ne praleido-
I

nei puses pavoju

eziavo ji ir davė 
vainiku už kentėjimus, ir kan
trybe. Gavo jis ir dangiszkaja 
arfa, kad galėtu skambinti ir 
giedoti per amžius iitpirktiiju 
giesme.

Prieszas
iszlipti ant Tnrtu Salos. Tenai 
jis prisirinko labai daug auk
so, — nes visi akmenukai buvo 
auksiniai — ir, 
žemneziausinme

I

Greitai jis iszgirdo balsus, 
kaip dideliu vandeniu užima, 
balsufc,' kaip perkūnija trenks
mas, kalbAncziū: ‘ ‘ Allelitija!, 
Vi Ha ga l i npzi am Vi oszpa cz i u i
Dievui/’ 
minios balsus 
kaip skambinamu arfų.

Czia vėl iszgirdo kitokius 
balsus, kurie ji apkartino. Jalu 
sZatike iii paežius ausis: “Sza- 
lin ji! Pagriebt ji! Paskandyt! 
Neleist jam tenai eiti!”

Bot jis atsiklaupė, meldėsi ir 
pasitikėjo Dievui. .Jis szauke 
visu balsu, kada pavojus rodė
si baisiausias ir grėsė jam pra
žūtis. Aplink Visur vis da bu
vo tamsu. Maža j i laiveli suko ir 
suko in rata. Vandens prasivė
rė ir ayiaežioje jis pamate žiau
rias,

kalbUncziu:

Jis girdėjo didžios 
ir skambėjimu

ii

TARADAIKA.
.*

Ant vienu vestuvių linksiuy-
be turėjo,

Bet las nnl gero nenuėjo 
O kad ir daug graszlo Sildejo

Bel ir už vis

y

iska brangei už
mokėjo.

Tiek to,

prigundo Nnrima

užsirakinės 
kambaryje, 

pradėjo ji skaityti. Gi kada jis 
norėjo iszciti, 
daryti dum. Niekas 
kur jis yra,

jis'ncgfile.jo ati- 
nežinojo, 

nes jis nepasirūpi
no rasti sau draugu. Jis norėjo 
visa 
likti. Jis mirė 
aukso krūvos, 
sze jam laimes.

Tuomtarpu Ireniejus ir My- 
nežiurint visu prieszo 

užpuolimu, pasiliko tvirti 
pajudinami.

a.uksa sau vienam pnsi- 
Jis mirė isz bado ant

Turtas ueallierr

i

"j1
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kolas,
, ne- 

Aūdros kilo po 
audra, o jie drąsini plaukt; to
lyn. Kartais keliom; rodosi la- 
bai ilga ir sunki, bet jie nepa
metė pasitikėjimo in Karaliaus 

žinojo, kad
jie pasieks ta

prižadėjimus, ir 
visgi galutinai 
szali.

Vėl užėjo vienu tarpu prie- 
szingas vejas ir perskyrė juos. 
Ireniejus dairydamasis, kur jo 
mažasis draugas, pamate tolu
moje ajszkia szviesa. 
d is eme muszti 
jis suprato 
žadėtoji szalis. Priesz ji lyg, 
rodos, isz žemes i sza u go augsz- 

, kurios paina- 
pa< tarytas isz i n vai- 

brangiu akmenų. 
Per perlu vartus jis mate mies
to gatves, kur viskas žėrėjo 
nuo Hukso ir blizgėjo nuo Die
vo ir Avinėlio garbes.

Staigu aplink ji pasirodė 
bjauriausios baidykles, su pik- 
czlausiomis akimis ir ilgais na
gais. Viskas aptemo. Kaip ir 
kokis svaigimas apėmė ji. Bai
dykles siubaVo jo laiveli aug
sztyn ir žemyn su baisiu smar- 
kuinu. . Viskas jau žuvo, užėjo 
jaHi mintis. Jis pažiurėjo in 
raupUotaji vaikuti, 
maloniai slaugino nv.uvi.v,P, 
kuriam davė gerinusia vieta 
laivelyje, kuriam pasiszvėnte 
su visu rūpesti ilgumu; bot jo 
jau nebuvo. Ireniejus pasiliko 
vienas tamsybėse.

Jo szir- 
greicziau, nes 

kad tenai yra pa- 
szalis.

y

ta szviesi siena 
tas buvo 
rios ruszies

ku ri jis 
kelionėje

isZidkusins liepsnas, ki- 
lanczias augsztyn, kaip ir no- 
rinezias pastverti ji, prieszais 
jo'Horn. Jis girdėjo baisus de- 

B jaunis,
su neapsakoma 

isz bedugnes, 
meldėsi, pusi tikėda

mas Karaliumi ir kalbėdamas: 
“ Vieszpatie! gelbėk mane! 
žnstu. ’’

Staiga

javinius ir riksmus, 
tirszti durnai,- 
smarve, vertėsi 
() jis vis

asz

, szauksinais ir 
kankinimais, velniai iszsisklai- 
de. Oras pasidarė giynas ir 
szvarns. Ireniejus 
paežiu miesto vartų.

Perlu vartai

su

buvo prie

ralius.

atsidaro ir jo 
laivelis priėjo prie kranto. Te
nai, tarp nesuskaitomu eilių 
aniolu ir szventuju stovėjo Ka- 

Jis dėvėjo ant galvos
erszkecziu vainiku, kuris szvie- 
fe tokia szviesa, kurios jokia 
žmogaus vaidentuve nepajieg- 
tu sau insivaizdinti. Jo rankos, 
kurias jis pratiesė, buvo per
durtos. Jis szypsojosi labai ma
loniai. Jo balsas malonesnis 
už balsu ryto žvaigždelių, ku
rios visos drauge gieda Dievui 
gurbe už sutvėrimu. Czia Jis 
paome Irenieju, prispaudė prie 
savo krutinės. Isz Jo szirdies 
iszejo meile ir perejo in vaiko 
duszia, o 
chorai užgiedojo garbes ir 
džiaugsmo -giesme, kuomet Jis 
ture:“ 
tasis, ir isztikimasis, 
tavo Vieszpaties linksmybe.

Dabni*, su visa didžia minia 
baltai apsirėdžiusiu szventuju, 
tarp kuriu Ireniejus pažino sa
vo raupuotoji 
kola, jis inejo 
szali, kad 
Visagaliam Vieszpucziui gar
be ir sektu Avinėli, kur tiktai 
Jis eina.

szviesa,

dangiszkojo dvaro

Paszaūktasis ir iszrink- 
iiieik in 

, y

/
vaikuti ir My- 
in ta gražiaja

giedotu amžinai

:GAIjAS:—

S
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GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25 c.

W. O. BocikowakI«Co. 
Mahunoy City*, >te.

"***

DU BROLEI E JNA LENKTYN SU SAVO SZEIMYNOMS.

Ji

I

Lenktynes torp dvieju broliu Juozo ir Cha riešo Lenahan isz Louisville, Kv., katras
isz jujiy turės dydesnes szoimynas da nepasibaigė, nes tomis dienomis paeziule Juozo apdoA

*> > -
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vanojo ji su vienuoliktu kudykiu. Charles tolpgi turi vienuolika vaiku.
daliu szeimynu yra sveikos ir niekados ne a t spy re garnio nuo savo duriu.

u-

Moty uos tu j u dy-

T
Per Gavėnia daugiau m* bus to.

Ant tos privei-stinos veselkės 
bobos su vyrais faitnvosi, 

O ir torp savos rovėsi,
Tai no d y va i, bn ten visos

ybobos 
Dydelei nelabos.

Ned ydeliame miesteli jo, r
Vandine vadina, 

Nerasi dora vaikina, 
Gal yra vienas ar du, 

Bet neužsideda su latrais tiedu 
Ne senei linksmybių turėjo, 
Kada in viena vieta nuėjo, 
Tonais pakele musztyne, 

Su akmonais ir peileis pjovyne 
Žinoma, be sūdo neapsiejo, 
Visi pesztukai brangei užsi

mokėjo.

Vienoje apigardoje buvo ferai, 
Tiek to, tas labai gerai, 

Per pen kės dienas žmonis ąt- 
lankinejo, 

Bosas fem gera bizni turėjo.
Lietuvaites su žaliablekeis 

draugavo,
Ba toki prikaza nuo boso gavo.

Kad pritraukt ir ajriszlus, 
Norint apsiseilejusius, 

O musu biedni vaikinelei, 
Isz tolo žiurėjo kaip a vinelei. 
O merginos kaip szarkos ant 

kuolo, 
Glaudėsi prie tokio balvono.
Pribuvo ir daugiau bosu, 

Isz aplinkiniu szaliu, 
Kožnas prakalba tūrėjo, 
Tauszke kaip tik galėjo.

Vienas vaikinelis kalbėti no
rėjo, 

Balso paprasze ir teip pradėjo:
Jog Lietuvoje musu brolM 

varga turi, - 
O del to kad tamsybėje guli,
Kad visi spaudže, visi isz- 

naudoje, 
* >O apie tuosius vargsziis nie« 

kas nedboje. * 
Vienas isz pribuvusiu bosu, 

Paszauke dydžiu balsu: 
“Tylėk tu cieilike! 

“Pasiutęs bolszevike. 
“Vyrai neklausykite, 'i.

“Laukan bedievi iszvykite:
Žinoma, atsirado tdkiu, ‘

Bosiszku pasekėju,
4 I

n

Bosiszku pasekėju, 
Ka del perdetiniu pritarė,

’ S
Ir vaikinei i laukan iszvare i 
Teip, ir czionais Amerike, J1 

Liuosybe ne kitoke, 
Tamsybia gaivyna,

F

Niekina pasikelima, 
E, tai da ne viskas, 

Jau virto laikas kitas, 
Apszvieta galop iŽsirietes, 

Visi apsiszvies katrie to norės.
Jau laikas atėjo, 
Visi apsižiūrėjo,

J og žmogus be apsžvietos, 
Negali būti visados.

Jau tam Brookline,
Ne kas do naūjenos, 

Geros ne vienos.
Yra oze visokiu sztamu, 
Geru ir suvis niekszU, v

Apie viena pora daug girdėjau . 
Bet ar teisybe, nežinau.

Sako kad boba vyra kudla- 
. Mina, 

Plusta ir visaip iszvadina, 
________ a m o* i ... , 4 M ’ AVisaip nebaga kkttklna, 
O ir in lakupa sodina^
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Na, na, tu boba nelabA, 
Ar bus tėip Visada t

f
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Kaip kada gerai pakocziuosU, 
Tai ir viską svietui iž^iedosiu..

I

draiiguš ir giminės, kuriu besi
tikėjo miekada daugiau maty
ti. '; ;

Ulroniejau,, tu laikysiesi 
prie ihAttos, ar no taip? — tarė

ti. t

• i v

iiuiiammiinifi
KVITU

laikysiesi

jis nuėjo ant juris mažasis Mykolas nialdaujaU-

Vtėha diena, kada jis labai 
buvo pasiilgęs kokios nors at
mainos,

5^---- ----------
Onute, kur ta1 šzlcbi’a gtivai?

U!

A is ja ii in jin visa apsi rėdai?
1 . ' 1 . ‘ i . ! • V, > f

T
Kvaili!.. Tai naujausios mados, Bet ne turi ant savos ikvalei, 

I... Tokia sz.lekia lai paima pakalei,Visos 4 < leidos” teip redos\
I i

I

♦

Knygele Draugystėms del 
lesmokejiroo pinigu llgonia- 
tna - - - V ’ 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasterlaus nog sudėtu pinigu aut 
susirinkimu - - - - • -■ - 50c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.k
_ MAHANOT CITY. FA
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Mokamo antra procentą ant Rudėtu 
plnlgb. Prdcenta prldedam prlo Jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo D-ryte Iki 3 
popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

CAPITAL STOCK 
Surplus ir Profits

125,000.00
536,346.50

IT. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prezldent.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus

W. TRASKAUSKAS
PI RM UT IN IS LI ETUYISZK AS 

GRAB0R1VS MAHANOY CITY, PA.

Pasamdo

y

Laidoja kunus numirusiu, 
automobilius del laidotuvių, kriksztl- 
Alu, veecliju, pasivažinėjimo Ir 1.1.
620 W. Centre St. Mahanoy City, Pa..

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, !
Aiderman & Banker ! 

4 S. Main St. DuBois, Pa. ;

Lirtuvlszkns Graborius

K. RĖKLAITIS

laidoja Numirėlius pagal 
naujausia mada Ir mokslą.

Turi pageibininke motere.
Prieinamos prekes.

51d West Sprnce Street
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

TvIrczInuNltt Lletuvlszkn
BAHKA

- $-
Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
E«iu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
mui. Siunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytarhs 

Kainoms. Pampinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai, 
kainas o i
at sa k ima.. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
G01 W. Mahanoy Avė. 

MAHANOY CITY,

Raszykite apie 
gausite teisinga

♦f 
PA.

T

SAULE f 
nutihllfri mil (Iii i* ririk

DR. J.A.TANANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

eje.

D It JUOZAS J. AUST RA 
(Lietuvis) 

Buvusia Daktaras Kariumcn- 
Gydd visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare.
118 E. Coal St

Bell Tel. 359-R.
Shenandoah.

CHAS. S. PARMLEY 
Re. * Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduot! stabas, 
mes galime jumla tame patarnauti, 

kolektavi
I

Randavojame namus, 
randa* Ir teip tollaus.

rre

Žinios Vietines ' ISZ shenandoah, pa.
— Subatoje pirma Apri-

KUR BUNA PARSIDUODA KARMA.
rife

linus
prisigaut— Nesiduokite 

savo kaimynui.
— Suspenszenas prasidės' 

subatoje. Galima sulaukt ilgu 
vakaciju.

— Fajorbosai aplaike pa
liepima ižgabenti visus mulus 
isz Park Place No. 4 kasikiu, 
subatos ryta.

— Paskalai ojna buk kom
panijos lauke lyg paskuti n ios 
dienos ant susitaikimo sn an- 
lekasiais ir gal užbėgs strai- 

Anglekasiai duoda kom
panijoms 15 dienu ant pad ari
mo sutaikęs, jeigu po tam lai
kui nedaejtu prie jokios sutai
kęs tai kaip girdėt, lokalai uni
jų privers visus pumpmonus, 
fajermonuR ir kitus ant aplei
dimo darbo.

— Skulkino paviete randa
si daugelis parapiniu 
Mahanojui vieszpatauje 
pratimai lietuviszkoje ir sla- 
voku parapijosia, Szenadori 
lenkiszkoje, Frackville ir du 
isz Mainersville. Argi jau 
Pottsvilles sūdąs negali sulai
kyt tujų parapiniu 
numazgot rankas 
nesupratimu kuriuos biskupas 
privalo sulaikyt.

— St. A. Daunoras, vargo
nininkas isz Szv. Juozapo Pa
rapijos Mahanoy City, Pa. su
sitaręs su L. A. PRAMONES 
BENDROVE isz Baltimores 
rengiasi važiuoti Lietuvon at- 
lankimui savo “brolio, kuris 
yra Steigiamojo Seimo Nariu 

didžiuliu
” Su juo kart įva

žiuos didelis buris lietuvitrant 
vakaciju ar apsigyvenimo. Isz 
priežasties
streiko daugelis ir Pennsylva- 
nijos lietuviu rengiasi Lietuva 
atlankyti. Sugrižimo popieras 
nors ir nepiliecziams kartu ir 
lietuviszkns paszportus parū
pina minėtoji Baltimores ben
drove. Tuo laivu važiuojantieji 
kartu su p. Daunora bus patik
ti Steigiamojo Seimo Nario p. 
Kasto Daunorofl Piliavoje 
Eytkunuose, kur gelbes perei
ki per muitines ir bus palydėti 
in Kauna ar in kitas vietas 
Lietuvos. Specijale sekcija del 
lietuviu 
privaeziais
miesto ir apielinkes žmonėms 
bus malonu turėti pagalboje 
mums gerai žinoma muzikos 
mylėtoja vargoninka p. Dau
nora. Jis gali ir tolimesnes in
formacijas norintiems suteikti. 
Jis gyvena prie 613 W. Maha
noy City, Pa.

g 
kui.

ergeliu, 
n esu-

parapijosia, 
Frackville 

Argi

ergeliu ir 
nuo tokiu

gegužio
4 i

2<1. 
Aquitania.

y 

laivu
a-

y

— Po iniesta ir aplinkinia 
pasklydo padirbtos 20 doleri
nes bumaszkas kurias perdirba 
isz deszimtines bumaszkos isž- 
kirpdami numara 2 nuo dvido- 
lerinOs bumaszkos ir prilipina 
ant deszimtines. Aplaikydami 
bumaszkas, gerai 
te.

npsižiureki-

at sigu lus i u 
ji 

negalėjo uždą ryt.

— Po sunkiam darbui skal
bimo, Ona Valasevicziene, 341 
S. Chestnut uli., 
lova sužiovavę teip szirdingai 
jog burnos
(Daug moterių serga ant pana- 
szios ligos.). Daktaras Berl- 
cheiseris uždare žandus ir mo
terėle turi taji džiaugsmu, jog 
burna volą pąstojo 
kam padėjimo.

— Del ko daugiausia reeep-

normai i sz-

tu yra iszpildomi Kazuno ap- 
l)el to, jog pats 

aptiekorius Kazunas yra savži- 
ningas žmogus, padirba recep
tą pagal daktaro paliepima ir 
nemaiszo kitokiu gyduolių tik
tai teip, kaip daktaras paliepia 
Neužmirszkite, 
nauja aptinka dabar
po No. 33 South Jardin uli. loc- 
nam name.
SOVIETU ROSIJOS GYVEN

TOJU SKAITLIUS.

tiekoje ?

po No.3

jog Kazuno 
randasi

besiartinanczio

ar

tame laive užsakyta v 

kambariais. Musu

SPECIALISZKAS
MITINGAS.

Visos Lokes Komitetai mai- 
nieriu unijos yra užpraszomi 
ant specialiszko mitingo, Pa- 
nedeli 3 Apriliaus 7 vai. vaka
re ant Masonic Sales, kampas 
Centre ir Catawissa Si. Per 
paliepima.

Grieviance Komiteto.

ir Catawissa

LIKUCZIU PARDAVIMAS

Iszpardavimas visokiu liku- 
cziu isz Snyders skrybėlių’szto- 
ro prasidės Ketvergo ryta 30 
Morcziaus. Ant virszaus 
Lights Garago, 117 E. Market 
St. Parsiduos pigei ' moterių 
skrybėlės, kampiniai ir t t Nau
dokitės isz progos o suezedin- 
tie pinigą. (A.4)

ANT PARDAVIMO.

Visi naminiai daigtai parei
ti uos po No. 1237 E. P^ine St. 
Kas pirks daigius gaus namą 
randavot. Taipgi parsiduoda 
karve ir sztebelis. Norintieji 
pirkti malonėkit kogreieziau- 
sia atsiszaukt po augszcziau 
minėtu adresu nes locnininke 
apleidžia miestą.

ANT PARDAYIMO.

I

Palcszkftu broliu Kazimiera ir Izi- 
doriauH Yaku; IzidoriuH gyveno New 
Britain, Conn., apie 15 metu atgal, o 
Kaz., gyveno VoatuoHO. Paeina isz Szl- 
InloH Para., Vaitimėnų Kaimo. 'Tcipgi 
paieHzkau Juoz. SiminauHki (barborlH) 
gyvena apie St. Louis, Mo., paeina isz 
Szllales Para. Turiu svarbu reikalą, 
Jeigu kas žino apie juos meldžiu pra- 
neszt: FRANK D. YAKAS, (t.26) 

Spring Valley, Ill.

Gyventoju suskaitymas ym- 
tas Sovietu vyriausybes, Rug- 
piuezio 20, 1920. Ta pati vy
riausybe eine skaitlynes Liepos 
1,1921. Sulig tu skaitlyniu, ku
rios raportuotos bolszevistisz- 
keoj spaudoje Sovietu Rosijoj, 
1921 m. buvo 130,767,600 gy
ventoju. Tas inima Ukrainija, 
Kaukazu, Turkestaną ir Siberi- 
ja, (bet rodos ne rytine Siberi- 
ja, kuri po Tolimu Rytu Res
publikos valdžia ir ne sujung
ta su Maskvos valdžia,) bet ne- 
inima žeme 
land i jai,
Latvijai, Lietuvai ir Rumani- 
.iai- _ •

Sena Rusijos valdžia neemo 
aficialiszka 
1897 metu,
uos kas met buvo 
lyginant, gimimo,

(M. 31)
FRANK D. YAKAS,

412 W, 3-rd St., VILTIS PLIKIAMS.

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
V. -* 

5x1*^$*
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140 akiCriu, 100 akieriu isz- I 
dirbtos žemes, rcszta girria. B 
Tris miles nuo Rock Glen, Pa. I

Mrs. Mary Gelgot I
R. F. D. Sugar Loaf, Pa. ■

r*

;/Wn i.

miilW **

■>

Paleazkau Joną Bubnlfl, pirmiau gy
veno 229 Avė., B. New York, N. Y.., da
bar nežnau Jtur. Paeina Ihz Kalvarijoj 
Para. Jeigu ka» žino apie Ji, meldžiu 
prancHZt: VINCAS SIMNISZKIS, 
139 E. Market St., Mahanoy City, Pa.

Ąrabiszka Mostis yra tikrai 
pasekminga ir kas prisiims ke
liolika stempu ir savo adresa 
tai aplajkys trijų arabiszku gy
duolių dykai. Rąžykite 

J mbco,
Box 9, Brooklyn 

N. Y. Panaudokite isz 
progos visi kurie yra pus-pli- i • • i 4 * i • i • /«

ANT PARDAVIMO.

Szeszl, 5 ruimu namai, po $2,000, už 
viena. Puse gali pasilikti ant mor- 
goezio Du, 6 ruimu namai po $3,000, 
už viena, puse gali pasilikti ant mor- 

Ketui’i, 12 ruimu namai po
$6,500, puse gali pasilikt ant morge- 

JOHN GOYNE, (Ap.l)
Mahanoy City, Pa.

gcczlo.

ežio.
227 W. Centre St.,

szio adreso Dr.
Broadway,

ant
23G

y
szios

kiai arba visai yra nuplikia. f
PARSIDUODA LABAI PUI

KI FARMA.

POTTSVILLE, PA.

, DAKTARAS I. W. 1IODGENS

kuri pereijo Fin- pavojinga.
Estonijai

y

Lenkijai y

posuskait vina 
gyventoju permai- 

pąžymetos 
Hiirties Jr 

persikilnojimo statistikus. Ne
galima lyginti priosz-kares 
skaitlynes daliu, kaikuriu Ro- 
sijos apskrieziu (vadintu “val
džioms,”) kurios padalintos 
tarp Sovietu Rosijos ir kitu 
szaliu, bet kiek galima, skait
lynes tos teritorijos kuri sutin
ka su dabartine Sovietu Rosija 
buvo Sausio 1, 1915, apie 148,- 
910,000. <

Jaigu tos skaitlynes netei
singos, tai tik keliais milijo
nais. Tokiu bud u jaigu priesz- 
kares skaitlynes teisingos,, ir 
teip-pat Sovietu vyriausybes 
rodos yra sumažėjimas’ isz 18,-

lyginti

000,000 nuo pradžios kares. At
sižvelgiant in fakta jog priesz- 
kare gyventoju skaiezius 
augo (1897 metais 128,924,000; 
1914 — 182,183,000,) toks su
mažėjimas žymus.

Delei sunkenybių rinkti sta- 
tistikus tokioje szalyje kaip 
Rosi ja, negalima tikėti jog tos 
skaitlynes arba priesz-kares 
skaitlynes teisingos.

arba

vis

pigei, 40PdTsiduoda labai 
akieriu, visa dirbama, juodže- 
me su moliu, lygi kaip stalas, 4 
akierei sodo visokiu vaisiu, 15 
akieriu užsėta žeminais javais, 
12 akieriu 
nauja stuba,
kiti budinkai, prie pat miesto 
kelio, tik 2 miles 
Fountain, Mich. Priežastis par
davimo kad turiu kita užsiė
mimą. Jeigu kam szita farma 
nepatiks turiu daugiau,
mano pirkti farma tegul atsi- 
szaukia ant adreso

Anton Salinis,
Fountain, Mich.

dobilais 6 ruimu 
didelis tvartas ir

in miestą

* 
t%

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne tik isz New Yorko ir Bostono, 
bet ir isz vįsu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvarantija in visas dalis ^pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. .Turime artimus 
ryszjus su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

GEORGE J. BARTASZIUS *
498 Washington St. New York, N. Y.

Padarome

K

RALTIJO8-AMER1KOC
U ■ Ll N U A 9 Br o a dvay, Ne v^Xor k. N.Y U

ILIETUVA.
PER. HAMBURGĄ,P1I "“

7

TIESI _ 
KELIONE

s

Kas
*sAi,

(a.4)

R. 1 Box 15

' a

J

u

V_________ Ą.PIU/KĄ, E
ARDA LIEPOJĄ > |

Lietuviai vdžuojant in Piliava I 
aplenkia lenku juosta (karidora) I — • • « < <• .. "B • _ .mVisa treczia klassa padalinta irf 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lova.

“POLONIA” . 5 APRILAUS 
‘‘ESTONIA” 19 APRILIAUS

Treczia klassa in Hamburgą $103.50
In Piliava $106.50. In Liepoja $110.
Kreipkite^ prie musu agentu Jusu miestą.

Antanas J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius ir 

Balsamuotojas.

Pirkite Kuknin i
IPecziu Dabar

Phllndeliphin Specialistas 
Užslsenejuaiu ir Chroniszku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą Ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszkl ar 11- 
guoti, nedarykite ‘tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkito pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo. Laukti yra

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkiinlnnis ir suukunms po val- 
gkil, guzai, svaigulis, silpnumas szlr- 
dies. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

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

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

Ruinatizmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per maho gydimą.

Ar esate nervuotl ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstat, pikti, iszbliszkusis ir 
iszbėtimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklojo, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gVdžiu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerklep (goitrę,) krau
jo, odos ir specialerfrligas Jiilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis. . • ■

Ateikite gausite rodą dykai. Ro tam 
iszalszkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas. gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir (frasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekoąiendavoti per 
garslnginusius Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Kožna Ketvcrgn, Tetnyczlu ir Suimta. 
Ofisus valandos: 10 ryte Iki 8 vakare. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.
1 '*•

rekopiendąvoti per

SS3SS

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni. Turime dar didesni ir geresni 
pasirinkimą negu kitados.

Musu spcuialiszkas
GLOBE peczius, viduris 18

coliu didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.

$77l5?<1 m

Laidoja kunus numirėliu pagal 
naujausia mada. Pigi preke. 
Tcipgi pristato automobilius 

visokiems reikalams.
801 E. Pine St. Mahanoy City.

GEORGES Sztorc
gausite Velykams 

visokiu Kiauszinu padirbtu isz 
geriausio koknoto.

Kiauszinei po 5c., 10c., 15c., 20c 
25c., 50c., 75c., $1., $1.50, 

$2, $3, ir $5.
❖ ❖ ❖

Vardus ant Kiauszinu uždeda
me dykai. Teipgi visokiu 

padirbtu zuikucziu.

GEORGES
24 W. Centre St. Mahanoy City
—;   ,—i     w ................ ■ *   ■*
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į DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZ1U IR SIUNTIMĄ PININGU.
i 233-235 W. CENTRE ST.| MAHANOY CITY, PA.

1

%

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant
<geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agonta W; F. Rynkieviczia.

Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraižo ingaliojimus,

V
%
if

PERT

puikei enamelavotas
a

(t.27) g

Visokiu Foruyczlu isz Kalers’ Opera 
House ir Hotelio. Kreipkitės in Kaj- 
erio Bravaro ofisą szale Lehigh Valles OI \

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide
lius sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

t

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

4

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE...

Merchants Banking Trust Company
y r* . ... —$y r»( . .■ . ... ...$ rį| M

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pra
dėjo mokėt procentą ant sudėtu pinigu. -

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate 
pagelbos kada peYkate namus.

Yra tai Bahka kuri pagelbsta jumis atmokėti 
skola per lengvas mėnesines mokestes arba 
teip tankei kaip jumis geriausia iszpuola 
mokėti. ' \

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tau 
tiecziai ir pažinstami. "

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar-

M4

■

-

A 
ba informacijos, kada norite kur investyti pi- 
ningus arba pirkti namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka. * \
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad de-

tu savo piningus in Merchants Banking Trust 
Szita Banka žino kaip jumis 

geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vlce-Pres.

Co., Banka..affidhvitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto Ž 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą !: 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto. į 
Tr • 1 • • • • • i ’ V V 1 • i • TT • 411* i • • 1* • 1 ■

greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto. 
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didėlis skaitis žmonių sziame

-■ Vi • • T Tt *11 ii iii i t 1 • Į ; 1

S visokiu patarimu per Įaiszka arba ypatiszkai. S

g
/

/ laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukitę mano pinigu ir laivakorcziu kurso irfr

•» i

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vlce-Pres. D. F. Guinon, Treas.
J. Garrahan;;Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewlcz, M. Gavula 

P. C. Fenton T. O. Hornsby
’K
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