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ISZ AMERIKOS
Naujos pusdolerines.

Washington, 1). C. — Kon
gresas nusprendė idant valdže 

tukstaneziu 
‘r i u su pa- 
prezulento 

B.

Motina ir sūnūs sudege de^an- 
cziam name.

Mountain
Kristianu Kolari,
josios 15 metu 
ant smert 

jaunesni

ISZ VISU SZALIU

*■

34 METAS

iszmusztu szimta 
sidabriniu 
veikslu 
Suv. 
Hayes

pusdoleri
buvusio 

Valst. Rutherford
ant atminties szimta 

metu jojo gyniimo. Ne visiems 
gausis tiejei pusdolerei.
Barzda 11 pėdu 8 coliai ilgio.

Sacramento, Calif. — Gal il
giausia barzda ant svieto turi 
J. J. Tanner isz 
Mieli., kuris 1881 
ant savo britvos 
užganadinanezei, jog mete lau
kan ir nuo tojo laiko paliovė 
skustis. Jojo barzda dabar turi 
vienuolika pėdu ir 
colius ilgio, 
dirba, insideda barzda in mai- 
sziuka. Jojo prieszas .Jack Wil
cox isz (’arson, Nev. turi barz
da (leviniu pėdu ilgio. Ant pa
rodos kuri czionais atsibuvo 
ana diena Taimeris perstatinė
jo savo barzda už ka aplaike 
auksini medali ir 50 doleriu 
kasztu keliones kas diena.
Gaspadine ir josios vyras 
aresztavoti už nužudinima 

kunigo.
Chicago. — Detektivai 

keturis menesius 
katalikiszka

Brighton, 
teip užpyko 
kad neskuto

asztuonis
Kada Taimeris

per 
tirinejo kas 

nužudė katuli kiszka kunigą 
Florijoną Chodnievicza, p?a- 
baszcziu lenkiszkos parapijos 
Hegewitscherarti Chicagos. Ti- 
rinejirnas užsibaigė aresztavo- 
jimu buvusio zakristijono ir 
kunigo gaspadines Patrackie- 
nia.

Kunigas (liodnievicz 
nužudytas 27 sausio klebonijoi 
ir nebuvo jokio pedsakio ant 
suradimo žudintojaus. Ant ga
lo detektivas Vincas Skirba 
ėmėsi prie darbo, aresztavoda- 
mas naujevedžius Karoliu Ma 
jewski, buvusi zakristijoną toje 
bažnyczioje ir Stanislava Pat 
rackienia, buvusia kunigo gas 
padinia už papildyta’žudinsta. 
Porele apsivedė po žudinstai.

Patrackiene iszvažiavo isz 
Lenkijos in Amerika idant už 
slėpti gyniima kudykio, kuri 
pagimdė ant laivo. Pribuvus in 
Amerika aplaike dinsta gaspa
dines pas k u n. Chodnieviczu. 
Po keliu menesiu Majauckas 
iszpažino kun. jog 
gaspadine ir geidže su jaja ap- 
sipaeziuot. Kunigas ant to ne- 
pavelino. Ant galo nuvažiavo 
abudu pas svetima kunigą ku
ris jiems davė szliuba. Majauc
kas badai pasakė grosernikui 
Hasiakui, buk jeigu kun. Chod- 
nieviez nepavelins gaspadinei 
už jojo teketi, tai ji užmusz ir 
ant tuja žodžiu detektivas da- 
ejo prie žadintoju. Jaunave
džiai gyveno arti bažnyczios. 
Buvusi gaspadine Patrackiene 
turėjo labai apterszta varda.
16 metu mergina užlaikė szei- 

myna dirbdama munszaine.
Springfield, Mass. — Miss 

Sarah Levy i, 16 metu senumo

likos

myli jojo

Mieli. — 
50 motu ir 

sūnūs, 
doganeziam

Du jaunesni vaikai ir tėvas 
iszsigialbejo. Po Ugnei surasta 
kelios bleszinos nuo karasino ir 
kaip rodos valdže daria sliect- 

kokiu budu namas užsidegė, 
pecziuje mažai buvo ug-

Iron 1

sudege
muilo.

va 
nes 
nies.

Užspringo juokdamasi.
Brooklyn, N. Y. — Vyras 

Mares Hessenmullerienes atė
jus namo, pradėjo kalbeli savo 
paežiai juokinga atsitikima. 
Molere teip szirdingai juokėsi, 
jog valgydama mesa užspringo 
ir pakol daktaras atėjo, jau 
buvo negyva.. Norints daktarai 
iszeme mesa in deszimts miliu
tu ir stengėsi atgaivyt nioteria

, bet

N. Y.

pulmotorusu pagialba 
buvo jau už vėlai.
Nubaustas ant 51 metu in ka

lėjimu.
Marion, UI. — Jonas Parsons 

likos nubaustas ant 51 metu in 
kalėjimą už nužudinima savo 
draugo Lovelio Neville, paleis
damas in ji ‘asztuoniolika kul
kų.
ginezas katras 
geriau szauti.

Terp Jono ir Lovelio kylo 
isz juju moka

Ill. — Mrs. M. E.

valdžei buk

penkis pusnuogius 
nuo ba- 

nesenei mi-

ta.

Surado 5 vaikus terp kiaulių 
mirsztanczius isz bado.

Duquoin,
Smith, pirmsedo draugavęs del
apsaugojimo vaiku nUo panie
kinimo, danesze 
jiji surado aut fanuos apleis
tam name, 
vaikus mirsztanczius
do. Juju motina 
re, o tėvas nenorėdamas rūpin
tis vaikais apleido juos iszva- 
žiuodainas in nežinoma mies-

Kada žino pasklydo apie
suradimą 
turtingesni 
du tukstanezius 
juju suszelpimo 
priglauda del vaiku.
gai vaikai radosi terp kiaulių 
tai negalema inspeti. 
jeszko nelabo tėvo.

nepaprasta.
kokius

Charkove,

A, I. 1.1 » . —

Isz Lietuvos ISZ SHENANDOAH, PA.Lietus su ledais padare daug 
i bledes.

Vabalui nkai.
men.

Burtininke priežaste savžu- 
dinstos.

dau nekarta ra-
A

ne apie nelaimes kurios ky-
* ” i n spėji mu

Par i žiu s. 
szeme
lo isz priežasties

cigonku ir kitokiu 
kurie

Gegužes
1 d. apie 12 vai. užėjo 

smarkus lietus su griausmu ir 
ledais. Ledai buvo tiek dideli, 
kad i szdau že La žh Veži os, vai s- 
cziaus valdybos ir apylinkes 
gyventoju Idngus. Nuostoliai 
nemaži.

— Vabalninko

z.'CTi

Slapta degtine.
Triszkiu valscz. 
nei vienos instai-

Triszkiai. 
szirnet nėra 
gos su svaiginaneziais gėralais, 
bet girti laiks nuo laiko vis 
pasirodo. Tai privertė vietos 
savi valdyba imtis kitu priemo
nių,
gau n a i na. s va i g i n an t i e j i 
lai. Padarius Triszkiuose pas 

eile i ataria mu asinenu 
pas kai-guriuos

burtininku 
apgaviku kurie pasinaudoję 
isz žmonių tamsybes ir lengva- 
tikystes. Ana diena.
atsitiko miesteli jo Versali u je 
arti Padžiaus.

Tenai gyvenanti 
metu senumo 
niene, 
vo gymi nes 
pas jaja ant piet. Kada sveczei 
pribuvo, rado duris užrakytas. 
Paszauktas pa licijos kam i šo
ris iszlauže dnris ir rado senu- 
kia gulinezia lovoje negyva. 
Ant krėslo, stovinezio arti lo
vos, gulėjo gromatelo, kurioje 
senuke buvo paVaszius: “Nese- 
nei atsilankiau pas burtininkėj 
kurios perspejiihai visados isz- 
sipildindavo. Jiji man nubure, 
jog mirsiu turėdama 60 metu. 
Būdama dydeleje baimėje, jog 
galetau mirti staiga i ar būti 
nužudyta, nutariau atimti sau! 
gyvastį ir tame tyksle ižgeriau | 
truciznos.
lygiai savo seserims.

panaszei
i

naszle, 60 
Teresa Gluckso- 

parasze.gromatas in sa
ldant atvažiuotu

kad iszaiszkinus isz kur 
gera-

►

miestelyje 
ir apylinkėj gegužes men. 1 d. 
niekas neszvente, 
bo.

bet visi dir-

< < Stebuklas.
Vilnius. — Balandžio m. 19 

d. Vilniuje buvo “prijungimo” 
Vilniaus prie Lenkijos iszkil- 
mes. Katedros aikszteje buvo 
pa re n gta auksztesi i iems Va r- 
hzuvos svecziam auksztas lentų 
tilukas, ant kurio per “lauko 
m isz i as” 
skis su svita. Staiga per pa
maldas tiltukas sugriuvo su 
visa svita. Tai padare didžiau
sio slegianczio ūpo maldinga
jai miniai, kuriai szis invykis 
dare stebuklo inspudžio. Bet 
tuo stebuklas dar nepasibaigė:

> CT

prijungimo

miestelio 
liu.savo drau- 

rokunda už 
turėjo hotel i je 

o kurisCT CT

(parduoda- 
Priek

kas pasidaro

Eksplozije amunicijos suardė 
vįsa miesteli.

Berne, Szvaicarije. — Mažas 
miestelis Lerchenfield, gulin
tis arti Benio, likos visas su
ardytas per eksplozije daugy
be amunicijos, bet tik du vai
kai likos užinuszti toje nelai
mėje, kurie tame laike siautė 
aplinkinėje kur kylo eksplozi
je. Asztuonesdeszimts žmonių 
likos rnaždaugiau sužeisti.
40 milijonu rubliu už pietus.
Warszava. — Karolius Turs

kis, kuris sugryžo isz 25 dieni
nes keliones po soviatine Bosi
ję, parode czionais 
gams 
pietus
“ Empire 
parodo sokaneziai:

Už tris stiklius alaus 3,000,- 
000 nibliu; puse žuvies 3,000,- 
000; truputi sviesto 2,250,000; 
tris szmotelei duonos 600,000; 
tris piragelei isz mėsos 4,500,- 
000; devini szauksztai cukraus 
450,000; tris puodukai kavos 
1,350,000; arielka
maslaptai) 23,000,000. 
tam užmokėjo tarnu 15 procen
tą nuo rok undos kaipo kyszi, 

viso 40 milijonu 
soviatiniu rubliu. — Nevienas
amerikoniszkas milijonierius 
da tiek neužmokėjo už pietus.
Bolszevikai sutvėrė soviatine 

valdže Mongolijoi.
Pekinas, Kinai, 

kiszka ‘ valdže 
soviatu Moskvoje, likos užves
ta Mongolijoi. Pagal daneszi- 
inus, tai bolszevikai 
žmonim turtus ir neves dalina
si su vargingesnpis gyvento
jais, bet lyg sziolei atimto tur
to niekas nemato, 
iszsiuncze in Moskva arba pa
tįs kiniszki virszininkai prisi
savina sau. CT ,

Pogromas žydu Ukrajinoi 
“juoda sotne” kraujegeriai.
Kijevas. — Konia kas diena 

atsibuna kruvini pogromai žy- 
gu bėru i josią Chernikovo,

Bolszevi* 
po diktatūra

atima

nes viską

visa, 
kratas, buvo 
ju rasta ne mažai olandu spiri
to, kuris kaip paskui paaiszke- 
jo, pristatomas in visus aplin
kinius miestelius isz Alsėdžių 

(Telsziu aps.) pirk-
Po to valscz i aus virszai- 

czio buvo imtasi priemonių isz- 
aiszknimuii ir suėmimui Alse- 
džn kontrabandistu. Tuo tiks
lu jis pasikvietė sau pagelbon 
kelis asmenis, viena vakaro ir 
nuvyko in Alsėdžius, kame pas 
viena isz vietiniu pirkliu buvo 
didžiausia dože olandu spirito. 
To spirito pardavėjas pagaliau 
buvo sulaikytas, bot kely in 

VisftFtiirtn palieku | Telsziu milicija pabėgo. 
CT CT

| Pesztines, girtuoklystes ir su
pjausimai.

turi 132 metus. I Kelirvalakiai (Vilk, apskr.) 
— Pagal francu- Musu jaunimo didžiuma taip 

ziszku laikraszcziu apraszima, yra inprate in ta saldujį skys
tai senukas Jouas Krasinskis, | £jinc|i, ]<a(j j<ur tik pažvelgsi 

seniausiu 
, kuris

diena 132 metusilr da dirba ant 
savo ukes. Krasinskas turi 
rasztus jog radosi kariumene- 
je Napoleono ir eme dali has 
muszije prie Bordino 110 metu

Seniauses žmogus ant svieto —

Pari žius.'

yra 
svieto

Jonas Krasinskis, 
žmogum 

susilaukė
ant 
ana

gyvendama po No.

— Adomas Adomaitis pir
ko puiku automobiliu iždirbys- 
tes Chandler, kuri pats atvežė 
isz Filadelfijos.

— Kokie tai du rakalei ku
rie vadinasi žmonis o turi vel- 
niszkus budus, suviliojo viso- 
keis prižadėjimais devynių me
tu mergaite in. savo narna, lai
ke jaja lyg pirmai valandai 
naktije. Verksmas mergaites 
atkreipė atyda kaimynu, kurie 
pranesze apie tai palicijai, kuri 
iszgialbejo jaja isz ranku tuju 
szetoniszku gyvuliu kuriuos 
aresztavojo.
t Paulina, inilema pati An

tano Szermuksznio, 52 metu 
amžiaus,
316 W. Coal uli. mirė utamin- 
ko vakara. Mieste pergyveno 
arti 25 metus., Velione paliko 
dydeliam nuliudimia vyra ir 
tris sūnūs.

— Pacziule Viktoro Ungu- 
raiezio (Unger) apdovanojo 
savo paeziuli drūta ir patogia 
dukrelia. Unguraiczei ne senei 
apsigyveno Wilkes-Barre.

— Ne tik vietinei gyvento
jai persi tikrino, jog lietuvisz- 
koje aptiekoje Lukosziaus Ka- 
ziuno, 38 S. Jardin uli., gale- 

kalno smarkus Vejas nupiešto ma gauti teisingiausiu gyduo- 
i...................
daliu Ameriko žmonis atsiun- 
czia daugeli orderiu ant viso
kiu gyduolių.

Chicago.

per “ 
buvo sustojęs Pilsud- 

svita.
■u

plcvesuojanczios prie degan- 
ežiu žvakių vėliavėlės, pradėjo 
smarkiai degti ir net sudege 
viena didele vėliava.

Tuo pat laiku nuo Gedimino

didele valstybine Lenkijos vė
liava.

Minioje tie inykiai šukele in-
Vilniausvisuomet pastebėsi insitraukil- vairiausio manymo.

siu, ypacz szventadieniaįs (pa-Į davatkėlės kalbėjo, kad jeigu 
kanka ir szi ai p <dienomis ligi Pilsudskis neiszsilaike

38 S. .Jardin uli.

liu ir visokiu žolių, bet isz visu

.“'T*,.
Pleszikai gatvė

je užpuolė ir mirtinai paszove 
Feliksą Jifozapaiti, vaistines,

soeziai), kuomet tik susieina| ant ju padaryto tilto, tai ir

4559 So. Hermitage avė., savi-
keletas jaunuoliu, 
traukia smukles link (žinoma

adgal, o turėjo tada tik 22 me- . 
tus. Buvo jisai paymtas in ne- 1 
laisvių per Rusus, kada tai Na
poleonas bego isz Rosi jos. Jojo 
“jauna pacziule” 
Krasinskis vadino, 
metus kada mirė.

kaip jaja 
turėjo 98

nelaimingu vaiku,
gyventojai sudėjo 

doleriu ant
ir atydave in

Kaip ii-
CT

Palicije ‘
Kijevo ir Podoliuje, kuriuos Į anglekasiklu kaip bosai, i 

bsurenge teip prasimynia “Juo ,.;eria: ragztininkni ir kitiPasiutėlis prirakino dvi mote
res prie stulpu skiepe.

Omaha, 
ižgialbejo isz

du

tai jau ir Lenkija neiszsilaikys.
— Represijos. Lenku vy

riausybe isztreme isz Vilniausnevisi,) o kaip pradeda ragau-

prasėdi bepildami in gerkles I tuviu gimnazijos rasztines dir-
.tai ir visas pamaldas ten hn Kauna pil. Viskantaite, lie-

tuos nuodus, kuomet prisipila beja.

ninka. Paszautas dukart. Pa
imtas ligoninėn mirė.

Juozapaitis 46 gatve ėjo ha- 
mo. Du pleszikai ji sulaikė ir 
liepe pakelti rankas. Tas nesu
skubo iszpildyti insakymo. 
Turbūt, mėgino gintis.

Plesziku palike auka gatvė
je pabėgo.

%

tuos nuodus, kuomet prisipila beja. Ketvirta' karta suimtas 
gerkles, tai žinoma neapsieina ir paleistas tos rasztines vede- 
be pesztyniu ir t.t. Vienose jns Tadas Aleknaviczius. 
vestuvėse peiliais susipjauste, I ------------------------
be pesztyniu ir t.t. Vienose jas Tadas Aleknaviczius.

o isz vieno tai deszras norėjo 
dirbti, nes ir vidurius prapjo
vė, kad net kelias savaites tu-

ANGLEKASIU STRAIKASlŽ.lr"11"",y‘l
Kovo 12d. gerokai insiraga- 

darbininkai vusiu keletas jaunuoliu atėjo 
inži- in viena krautuve, apmusze du 

nieriai, rasztininkai ir kiti yra jaunuoliu (kurie irgi buvo ne 
užklausomi per kompanijos ar blogiau insigere), kurie paskui

*

rojo ligoninėje gulėti, lygi isz-

ATSAKYMAI.

Visi mėnesinei

Ru-
Valontiho garsingas 

krutarnuju paveikslu aktoris 
ne yra italijonu tiktai prastas 
ajriszis vardu McGinnis. Jisai 
buvo zecerium (rinkėju lita- 

spaustuveje Advocate, 
Danville, Ky.

A. D. Hade ton, Pa. — 
dolfas

Philadelphia. — Gegužio 19 
d. ryte papylde patžudyste 
Petras Lipszta, 38 m. amžiaus. 
Jis gyveno su žmona ir ketver
tą vaikeliu Wilkes-Barre, Pa. 
Bet del streiko ir nedarbo buvo 
atvažiavęs in Philadelphia pas 
szvogeri Kuszli po -num. 107 
Sigel St. Darbo ir ežia negavo. 
Tai minėta diena Kuszlienes 
akyveizdoje pasitaisė barzda 
skusti. Bet pasiėmęs skustuvą 
patraukė sau per gerkle ir.puo
lė ant Kuszlienes. Toji nesvie- 
tiszkame iszgastyje leke lauk.* 
Patžudys-gi sudribo kraujuo
se apsipylęs. Paszaukta polici
ja rado ji. negyva. Daktaras \ 
pripažino, kad jis gavo proto 
pamiszima. A. a. velionis var
todavo inunszaina. Taigi ne
darbas ir munszain ifizvare isz 
szio svieto.

Gegužio 21 d. 8 vai. vak. nu* 
si žudė poliemonas. Kalbama, 
buk jis apszcziai gaudavęs 
munszaino ir tas jam protą su- 
maiszes. —“ D. ” \

ru)da Sotne. ” 
Žydai bėga isz Balizarkovo, 

Vhmicos, Kumania ir kitu vie
tų, kur jau daugybe žydu nu- 

, , . . . . .žadinta. Svai
kytos su lenciūgais prie gele- L *u 
x! : 7", r“’-1-"

Gustavą Grimes

Nebr. — Palicije 
skiepo dvi jau

nas moteres kurios buvo prira-

30 metu adgalužymtu straikieriu violas jei- nuėjo in gala tos paezios krau- ikr^8to ]n Kolorado kur 
gu kiltu straikas. tnves atsisėdo nosimi žeme ba- p __ . _ ____ ■ ___ .r>

žadinta.
Tas parodo, jog bedarbe ga- de, o ju muszejai kalbėjosi tarp

arbiausiu tykslu įį pasitraukt ilgiau ne kaip ne- saves, kam girtas reikia musz-
žinių stulpu, 
per

razbaininku yra žudini-1 kurio sau mano. 
*1 • • ♦ Y • j 1 I

, _ I B * B« < *■* CT * * * * * * ** *

ne pilno brangenybių neyma.
apleistam name mas žydu, nes 

3 r-----
proto žmogų. Grimes inviliojo nu^ll(jyįu žytiu kimu randasi 

lenciūgais, inmete in skiepą iri 
prirakino prie stulpu po tam | r; 
bjau\ei su joms pasielgdavo, 
jog negalema czionais ne raszy- 
ti to. Ižgirdes pravažiuojentis 
su automobiliu 
ma vienos 
toriu sustojo ir 
bet pasiutėlis ir 
iszkase duobe i 
gyvu palaidos, bet ant gilukiolbino mergaite prižadėdamas Į Centralinei Pennsylvanijoi isz- 
tame laike važiavo kokis tai I jiai visokiu saldumynu ir do- kaso praejta sanvaitia 3200 ka- 
farmeris užgirdo skauksma | vaiteliu ieiiru ii eis su iuom. I ru augliu. Praejta petnyczia I *

pinigu ir kito- 
Ant

moteres pas save supaneziojo koki tnį sIaptil)gį ženklai pa
daryti per tuosius krau jėge
rius.

permaine savo pravarde ant 
Valentino.

I. N. Baltimore, Md. — Szv. 
Petras ir 30 jojo impedžei kai
po popiežiai

4

ti, bet to visai ir nepaiso tai
____ tosios įdarydami. Viena eidama isz, iežia- iikosnužlldfnti. 

nuomones, jog posėdis su kom-1 Wmycz.os jo sesuo, ar kokia|į»or 250 metu ne vienas isz po- 
savo tikra mir-

Straikieriai yra
ar kokia

panijoms kuris tesasi szia san- 
vaite iszrodys, ar straikas už- 
ejs ar ne.

kita nusivedė vos paeinanti .
namo, o kitas tai gal ir ligi va- piežiu mirė 

ežia.
J. M. Pittsburgh. — Ant to 

klausimo negalime tomistai at
sakyti. Ejkie pas dakara, o ji-

karo ten sėdėjo, o milicininkai
atydaryti ant susitaikinimo :l,al)*e n*C5\ ujeko nemano 

(nors ir gerai žinodami, kad
valdžios insiniaiszimas ir ,5° F0 neapsieinama,) savo kam-1 gai įau ^uog geriausia pataH-

II. Boyd riks- Į Viednius, Austrije. -r- Moti- Į padarinio sutaikąs, treczos per-1 bariuose besiszddami, nes nei | „.
isz nelaimingu mo- na iszsiunte in kronui savo pen- traukimas viso i-------- ---------

Tik tris kolei yra
I Lieti j LL llllL Hllol Vili IvlllIUlV • 

Zveriszka žudinsta ant penkių pirmutinis tai arbitraeije, imt- (nors ir gerai žinodami, kad
metu mergaites.

Viednius, Austrije. -
ras

~ , ----------- ----- ------------------------

s’hsitiiikininio vie»° nebuvo matyti. ma.

ėjo in stuba, kiu metu dukrelia Ona Ziska. su kompanijoms.
ji surakino, Kada mažiulele sugrižinojo, — Central Coal draugavo 

įr sake, jog ji kokis tai nepažinstamas užkal- skelbe, buk nekurios kasiklos
maži ulele

mergaite

•ižgirdo skauksma vonelių jeigu ji eis su juom.
mergina, viena isz jauniausiu4Boydo, paszauke daugiau žino Kudykis nudžiugo prižadėjimu iszkase 663 karu.

* « * •• • 11 . • • i "1 • I • ■» • I

merginu kuri peržengė tiesas 
prohibicijos, likos aresztavota 
už dirbimą munszaines, užmo
kėdama szimta doleriu baus
mes ir likos paleista namon su 
persergejimu idant paliautu 
darba munszaines.

Mergaite pasakė sudžiui, 
bok motina yra naszle, turinti 
asztuonis vaikus ir ne buvo 
kam iszmaityti szeimynos, nes 
motina serga o vaikai da per 
jauni dirbti. Sarah omesi ant 
varimo munszaines ir prisipa
žino, 
tukstanezius doleriu 
iwk/lurnu naminiu

pasakė sudžiui

jog uždirbo apie du 
pardavi-

niu in pagialba ir pasiutėli su- ir dovanėlėms, nuėjo su nepa
ėmė ir uždare pamiszeliu na- žinstamu. Vakare apie 11 va
rne. landa linkti je,

žmogui . iszgrido krumuosia
Nutraukė versziukui uodega vaitojima,

TELEGRAMAI. v
praejnantis

#

— Giriu naikintojai. Bersz-1 
tu valscziuje, Subravdje ir ki
tur lenkai skubiai parduoda 
valdžios miszkus. Nyksta Lie- 

' tuvos girios smarkiau, negu 
I vokiecziu okupacijos laikais. 
Ypacz dideli miszku plotai nu
griauti prie geležinkeliu, kur 
lengviau juos galima gabenti.

I * ' I *'1 ■

Hongkong, Kinai. — Ant
o kada priėjo ar- salos Macaro, 'laike sumi^zimo 

užmokėjo 50 doleriu bausmes. I cziau užtiko nusistebėjas mer- likos užmuszta 86 žmonis o 1401 
Fond du Lac, Wis. — Auta- gaite pufinuogia pririszta prie | sužoido.

Wiese, agentas gyvuliu medžio, sukruvinta ir baisei

Nelaimingas atsitikimas, «
Du mokiniu^ pradedamosios

TRUMPOS ŽINUTES.

* Belfast, Irlandije. — Aj- 
riszei degina namus ir žudina 
žmonis. Jpigu greitai neapsi-

‘ | malszys tai Angliję vela u žyma 
‘ Irlandije.

* Washington, D. C. — Ap- 
riliąus menesi amerikoniszki 
fabrikai padirbo 196,512 auto
mobiliu, arba 20 procentą dau
giau kaip moreziaus menesi.

__ ___ -n
Grand Rapids, MicĮt ^Gegu*

žio 25 diena, apleido szia asza* 
ru pakalne Jonas Szakoczius, 
42 metu amžiaus, kuris, pergy
veno Amerike 17 metu. Paliko 
dydžiausiam nuliudimia pa* 
ežia, 
nūs, vyriausia 15 metu o jau*

dvi dukteres Ir tris su*
mokyklos isz Žaliojo kalno be- 
vaikszcziodami *arti !• forto, 
rado sena rankine bomba* Ne
manydami daug, sviede jie 
bomba in akmeni ir bomba 
sprogo. Sprogimas buvo taip 
didelis, kad yiena isz vaiku 
kone visišzkai sudraskė ir ge
gužes 1 d. jis mirė. Antras sun
kiai sužeistas nugabentas mies
to ligoninėn.

X

Shanghai, Kinai1 . Shanghai, f Kinai. — Sze-
apskundė farmeri apmuszta, o burnoje turėjo in- szi milijonai gyventoju Hunan

nas
draugavęs
Joną Gravicziu už nedora past-1 kimszta skepetaitia.
elgima su versziuku kuriam nieko nepamena ka su jaja ne- 
isztrauke uodega. Sudže jin pažinstamas daro ir mažai gali 
nubaudė už tii 50 doleriu ir už- kalbėti nes teip yra silpna ir 
mokėjimą khsztu teismo arba dydeliam pavojp mirties. Poli- 
60 dienu in kalėjimą. Gravi- cije tojo szetono jėszko po visa 
ežius užmokėjo ir prižadėjo to miestą ir kaip mano, tai neuž- 
JniiohAi'i nodnrvf.i. lilirio ii BŪVIUS.ilgio ii būvius. 1

Mergaite I provinčijoi kenezo dydeli ba
du, szimtai jau iszmire.. Lavo
nus apipleszinoje i$ant nusi

pirkt duonos. /
* Flint, Mich. — Mrs* Roy 

Boyle pagimdo trinukus, kurie 
yra gyvi, bet motina mire tuo 
do gimdymui. j

Motere pagimdė 17-ta kudyki.
niauses 7 metu, kaipo dvi sese* 
ris czion Amerike, du brolius ir( 
viena seseria Lietuvoje. Velio* 
nis paėjo isz Suvalkų guber.f 
Majoriszkiu kaimo, Vilkavisz- 
kio parapjos; sirgo pusantrų

i 1 j iv«___ _  _ TY______  ■ t ■ <'1.2
»

nuo daugeli
t---------------------------

kusia nubudusio szeimynelia.

I

Roseville, Ill. — Mrs. Noah 
McBride, 44 metu senumo, mo
tina asztuoniu sunu in asztuo- 
niu dukteriu, ana diena pagim
dė savo septyniolikta kudyki -
sunu. Visi vaikai yra gyvi, o 
vyriauses turi 26 metus.

metu tint džiovos. Buvo skaity
tojam u Saules”
metu. Lai Dievas suramina Ii*



||S

fr'" w

B’

S:

į J , 

I

iO

I#
Įlii' ■■ 
f,» 

o 

p 1
J?- 

i '1

f' f

O

B 

hi

B 

H 

f® jį, >'■ 

R 
m

lik
Įj Ar 

| '

1,' 
kS
14

L#1’

1 
I 
f

U'I

tr*
fįi1W"

■

•* I

Si .SR

3
Ii 'Fc
r 'y"

u*!■

3
J, 

i“ ¥ * 
i MA

f

1

f 2

KAS GIRDEI
F Norints bedarbe 
Jiekuriosia 
senyvu žmonių turi sziokius 
tokius užsiėmimus. Suraszas 
parodo, buk Suv. Valst. dirba 
visokiosia szakosia pramonys- 
fes 276,650 darbininku turinti 
suvirszum 60 metu amžiaus. 
Nekurie isz tuju senuku geistu 
pasilsėti ant senatvės, bet ne
gali to padalyti, ba isz jaunų
jų dieneliu nesuezedino ant 
senatvės ir dabar turi sunkei 
dirbti ant szmotelio duonos. 
Kiti vela dirba todėl, kad dar
bas pasiliko juju papratimu ir 
negali sau suprasti, kaip ga- 

jokio užsiemi- 
j u ošiu s

vietosia 
žmonių

visur, bet 
daugelis

darbininko, bet tasai darbinin
kas turėdamas gera ginklą 
rankosia “baisa” 
jojo pasinaudoti ir 
tankei 
rimus,

gera
nemoka isz 

duodasi 
politikie- 

prižada

DEL KO?
Vienus Isz szlu laiku nuotlkls.

prisi kalbėt
kurio

priesz rinkimus, o po rinkimu sparnus
užmirszta apie darbininku. Po-

viską

l.

t

SAULE

įjž klausė j h

/ 't
{

1
I

1

if

lėtu gyventi be 
mo. Darbas juosius užlaiko 
prie sveikatos ir jauezesi tur
tingais prieszais tuosius, kurie 

skarbo.... sveika-ne turi tojo 
tos.

per- 
tukstanezei 

in japoniszkti tar

J apon i jo i a ts i bu v i n e je 
žiūrėjimas 
kandidat u 
nysta kariumenes. Ėmimas re
krutu .Jnponijoi atsibnna kas 
metas ar tai yra. pakajus ar 
kare. Isz t uju “..... *"1-------- ”
valdže 
ežiu

530

ar
naujabrancu

130 tukstan- 
jaunikaieziu. 

in obalsi
ka re

< 4 
iszrenka 

geriausiu
Japonije tiki in obalsi “reike 
rengtis in kare laike paka- 

idant laike kares galėtu 
būti pasirengus ir si misti ge
rai iszlavinta kareivi ant ka- 
riszku laiku. Amerikai privalo 
ymti paveizda 
idant vela teip 
laike švieti nes kares.

jaus >,

nuo Japonijos, 
ne butu kaip

allijentu vo-

35 milijonus

Ant paliepimo 
kiecziai lyg sziam laikui sunai
kino penkis milijonus karabi
nu, szi m ta tukstaneziu maszi- 
niniu karabinu,
patronu, 13 tukstaneziu areo- 
planu ir 30 tukstaneziu raaszi- 
nu del areoplanu.

Szkada kad tuju ginklu ne
atidavė del kitu vieszpatys- 
cziu vietoje juju panaikinimo. 
Tokiu bud u suezedintu daugeli 
milijonu doleriu, nes kiti skly
pai turi už tuosius ginklus mo
kėti. Geriau kad vokioeziams 
butu paliepia tuosius ginklus 
sudėti in kokius magazinus, o 
laike kares turėtu užtektinai 
ginklu prieszais vokieezius. 
Bet ginklai mainosi kaip mote- 
riszkes szlebe.

-- — i4

Ne tik Mahanojui bet ir kito- 
sin apigardosia, tiejei ka ren
gėsi važiuot in Lietuva, aplai- 
ke gromatas, kuriosia perser- 
gineja savo gymines, idant da- 
bartinaine laike nevažiuotu in 
Lietuva, jeigu ne nori turėti 
vargo, nes padėjimas yra ne
tvirtas ir del amcrikiecziu la
bai sunkus.

kei papuosztos, 
guma ir 
kuri perkasi

Filipiniecziai neszioje skry
bėlės nupintas isz palminiu la
pu idant juos apsaugotu nuo 
dydelio karszczio. — Nekurios 
skrybėlės yra prastai padary
tos ir pigios, kitos yra puikes
nes ir papuosztos per ka yra 
brangesnes.

Kinuosia skrybėlės yra pui- 
pagal turtin-

ženklivuma moteres, 
sau skrybėlių.

Nekurios skrybėlės Kinuosia 
’ yra papuosztos su brangeis 
žemeziugais o nekarta kasztuo- 
je lyg deszimts tukstaneziu 
doleriu. Žinoma tokias skry
bėlės gali pirkinet tik milijo- 
nierkos. Tokios skrybėlės yra 
teip prikrautos papuoszais, jog 
apszviesta mote re europiniam 
sklype tokios skrybėlės neuž
dėtu ant galvos.

Amerikonkos moka po pen
kis szimtus doleriu už skrybė
lių, ant kuriu /mažai randasi 
papuoszu,
gaJema nupirkti pagal kinisz- 
kus pinigus skrybėlių konia 
už puse milijono.

Kuom daugiau artinasi rin
kimai, tuom daugiau politikie
riai darbuojesi <ir laksto pra- 
szydami suszelpimo ukesu. 
Kožnas isz saldingu liežuvnin- 
ku politikierių yra ‘ ‘ prieteliu 

0 i

o už tuos pinigus

4

Tsztarusi tuos žodžius, grei
tai atsistojo nuo suolo iy pra- 
tiesdama man savo ranka, dar 
karta palinkėjo lėbos nakties 
ir jau buvo hennsigrižtanti nu
eit, asz iszsitAiriau:

nebntmn(‘t maloni,

apsistodama 
“Bet?”

Jeigu tik tamista nkva-

tinai ? Ar negeriau tokioj pui
kioj Vakaro tyloje dviese paso
dei ? — žiūrėdama man in akis 

I*'4 '■ Uif'* ' '

' Jau,ežiubsi labai gerai.
Asz ni(*kliomet 'nesitikėjau szi 
yaknra dau draugo aiitiki. — Ar 
i" Ji inmi'iatlpde puįlfi mėtė-1 tamista, pabaigt savo sakini 

kuri užtylėjote,
Bet?”

Ruduo. Tykus, bet vėsus sek
madienio vakaras. Saulute se
niai nusileidusi Ir savo tamsos 

jau buvo iszpletusi 
naktis. Virszuje blizgėjo in iii-

litikieris aplaikes urėdą,'grei- jonai žvaigždelių ir pakile i)iit 
tu laiku pasilieka kapitalistu, dangiszko skliauto, pro iszsi-l Ja, khlba;jost»szVebiifz!ir balsas| aut žodžio 

taaldtiuė/ JfrsavdJriribih nialo-Užmirszta apie duota, prižadė
jimą darbininkui ir jojo var
gus. Noriais geistu palengvin
ti buto darbininko pagal priža
dėjimą, bet 
nepavelina.

Darbininkas kaipo
yra užmirsztas, o kiti po

nauju auka 
aut pagerinimo savo būvio per 
baisa laiko rinkimu ir teip ej- 
na toliau, o darbininkas vis

jojo biznis jam

ris” 
litikieriai jeszko

4 l šoko-

risžke; tekalbi lyg lakSztiirgA-

kerojusias 
d žiu v irsznnes, 
iszblankusi veidą 
kai apszviesto, 
skendinezio parko, pilnatis mo, I uždavinedama ipini

• . —• k i I • * •V-'! t S 1 ,

szimtmetiniu mo- hnalonns.' Jrsavo Idilba, malo- — 
atkreipė savo | įdai^ akiu žvilgHnjhisCir szyp-1 tini...

prieblapdojol di.
Taip. Asz klausau.

Tari> mudviejų užstojo tyla.

PADEKAVOJIMAS U Z 
PATARNAVIMA 

*• " ' ‘f1 ' d|« ™ < H ~

---------o----------

Juozas Vieša isz Scranton, Pa. kuris pirko laivąkorte 
ir darę pasporta 4‘Vienybes” Skyriuje, 1812 N. Main 
Ave. atsiuntė laiszka savo draugui Scrantoniecziui

toliau, 
yra skriaudžemas noriijs turi džiu 
raukusia gera 
tuosius 
isz to, kad ji nemoka ir nežino 
kaip naudoti, už saldu žodeli, 
stiklą truciznos, smirdanti ci
garą arba doleri)ka atyduoda 
gurvoliai savo baisa.

ginklą prieszais 
veidmainius,

r»

bet kas

atsibnnaCity siūle
Adomo Miel-

Jersov 
akyvas txusmas 
czinsko kuris skundže Ona Va- 
recka ant 
lerin 
žodžio

20 tukstaneziu do- 
nedalaikima duoto,

jog gyvendama

v u z
apsivedimo su jaja. 

Mielczinskas yra gana turtin
gu farmeriu aplinkinėje Wbip- 
pany.

, Ona kalba,
Port Jarvis, pirko tuziną kiau- 
sziniu ant vieno rado pravarde 
ir adresa Milczinsko. Ant juo
ko parasze pas ji.gromata ir 
nuo tojo laiko farmeris su Ona 
tankei susiraszvdavo. Vėliaus 
Mielczinskas atlankydavo savo 
milema ir ketino neužilgio su- 
sižieduot, bet terp Adomo ir 
Onos tėvo kylo nesupratimas ir 
daugiau Adomėlis nepasirodė 
Onos name. Ir meilingas susi
pažinimas su pagialba kiau- 

Ona dabar im 
prieszais Ado- 

sulauže duota žodi 
apsipaeziuot su Onutia.

Nekurie žmonis trumpam 
laike pastotu turtingais, jeigu 
tokias bilas laimėtu. Bet užves
ti teismą tai lengvai, o laimėti 
ji, tai kitokia dalykas.

su 
szinio sutruko, 
nesze skunda 
mėli, jog

ant men-į sy dare in mane malonu ipspu- 
Kalbejo ji veik Visa laika

jnvtririusĮ Po vai a mielos .tylėjimo, insni(‘i- 
i man Į ge savo akis inan akysna ir pa- 

apsnude gludi atrodė keistoki ir jiet juokingi, tyloms pradėjo: •
1 ‘ 4 ju stbngiaiisi atšaki- —• • Neseniai'sakiaisi, jog vi-

retkareziais, kiek apszviesto-1 net, kiek galiiit, szvelniai ir Į sas moteris labinus negu vyrus 
mis parko 
bepraeinas vienas - kitas žino-1 ji nusimoVe 
gus ir prieblaūdose Urba me^- 

szeszeliuose, ant snoluku I ka

Vnulis. Parke tyka ir ramu, ta-1 klausimus,- isz kuriu kiti 
rvtum viskas ;
tykioje naktinėj tamsoje. 'Tiki Asz ant

a pszv i esto- net, kiek galiiit, 
alėjomis, pasimato | kuo trumpiausia. Besikalbant Į myli, liet szultesnis prie ju esi 

negu szioS dienos vakaras.
Užbaigus sziuos žodžius 

jlt spausdama I greitai

ge savo akis man akysna ir pa

ju stengiaiisi titsaki- • Neseniai'sakiaisi, jog vi-

Juozui Siniauskui isz Rotterdam© ir liepe kad Siniauskas 
nueitu in “Vienybes” ofisą ir padėka rotu už taip man- 
daga ir gera patarnavima. Padėkavone yra užtai kad J. 
Viesas buvo gerai New Yorke patiktas, per “Vienybes” 
cehtarali ofisą visokuo aprūpintas, palidėtas ant laivo 
drauge su visu bagažu. Jis džiaugiąsis kad turėjo puikia 

* keione ir pataria visiems važiuoti iri Lietuva per “Vie
nybe” nes kaip New Yorke, taip ir visoje kelionėje jokios 
bėdos neturėjo. (Pasiraszo) JUOZAS VIEŠA. .

pirsztitiės ir paė
mus in savo rankas mano ran- 

, tvirtokai
kur nekur sėdėjo arti susiglau- Į priglaudę savo Veidą prie mano I skubiais 

nužingsniavo, 
kokiu tai liūdnu, lyg su s i grali-

U! kokia ’ranka szalta! | dilinsiu tonu. Macziau kaip 
bekalbant jai, su kiekvienu isz- 
tartu žodžiu, jos veidas vis la
binus skendo kokiu tai liūdnu
mo ukan. Man norėjosi klaust, 

Tuoj I bet nespėjau; vos tik pabaigi 
savo ranka | savo kalba, greitai nuėjo.

savo vieton 
ja besi tol i na įl

ietais žingsniais, parko 
aleje. Macziau kaip praeidama 
pro szvieczianczia szale alėjos 
lempa, iszsieme 
nosinuke, 
akiu ir 
Isz to asz spėjau 
e 
nuo manes tokia 

Man

besiglamonejanczioH Į veido ir kiek nusilenkus pade- 
meilužiu poreles. Bevaikszczio- 
damas parko alėjomis, atvykau
ant vieno kailiuko ir ton rados, j Man labai norisi ja Susžildyt — 
prie takuczio neužimta suolu- tardama tuos žodžius prispau- 
ka, atsisėdau. Priesz mane de mano ranka sau'prie kruti- 
blizgejo, tarytum stiklinis, ty-|nes ir urnai apgaubė ja savo 
kus ežero pavirszius, kuriame 
lyg 
gaiš, nusidriekusiais bruožais 
ant krantu 
szviesa. £ 
karo t via 
Sėdėdamas ten, 
jau akis iszpletes tai ant ežero | perszalt 
pavirsziaus, tai in blizganczias | isz jos savo 
virszuje žvaigždeles, in kilau- tarytum nejuczioms, ja pagavo 

augsztyn pilnatį Į ir savo delnais spausdama bal
savo 
savo

dusios

Priesz

sziuos
apsignžo

i saka r to
ir ’takeliu, 
žingsniais 

Užbaigė juos

Isztikruju taip yra, kad keleiviai kurie važiuoja Lietuvon 
per “Vienybe” negalį, susitikti su jokiu keblumu., Dėlto 
kad “ 
taip kad lengva kiekviena keleivi

f f
... J 7

Vienybe 
' Vienvbes

jo galva man ant krutinės.

nes ir
v i rszi 11 i n i a i s d ra bu ž i a i s. 

veidrodyje atsispindėjo ii-[palengva atėmiau
sakydamas:

deganeziu lempu | — Labai tamistai užtai de- 
>zis reginys ir ta va- kingas,bet tas jusu rupestin- 

man labai patiko, j gumas bereikalingas.
kartais žiūrė-1 rankas veik niekuomet norą 

asz atėmiau 
ranka, bet ji vol

Sėdausi asz vėl 
inir žiurėjau 

ežia,

k

Man in
veik 

a. Nors

t i kas kart
menuli ir tik retkareziais apsi- Įbejo vėl uždavinedama 
žvelgęs aplink, nieko daugiau Į klausimus.

galva man
nepastebejes, vėl Į tarė:

ar ant ežero

Ji padėjus 
ant peties patykn

ofisas randasi prie laiviniu prieplaukų, 
pa Ii dėt i,, nuvesti in 

vieta kur reikia užsimokėti taksu, aprūpinti su nakvine 
ir visais kitais reikalais. Tad kiiiie tik rengi tęs trumpu 
laiku keliauti Lietuvon, visi kreipkitės prie “Vienybes” 
Agent uro, a)’ in cent rali ofisą ar in skyrių, visur gausite 
vienoda patarnavima.
patartina kad kreiptumėte
S
kites tiesiog in centra.

Kam yra areziai ir pakejiyi, tai 
»s, ar laiszkais ar ypatiszkai in 

erantu skyrių, o kas manote kad ten neparanku, kreip- 
Dabarte Gegužio, Birželio ir 

Liepos menesiais plaukia dideli ir greiti aivai ir daugelis 
žmonių stengės 
tuose manosiose 
tuojaus raszykite mums laiszkus, o mes nuoisiim* ir už
sakysime jums tinkamus, treczios ar antros klesos kam
bariukus, kur smagiai keliausite* kuomet isz kalno užsi
sakydami, gausite geresni kambariuka. 
platesniu

i kad ant ju 
keliauti paiariam f e

lininis laiszkus,

gauti vieta, lai manantiems 
ilgai nelaukti, bet

Klauskite

4

informaciju laiszkais.

VIENYBE
(.'entrnis Ofisas: Skyrius:

193 GRAND ST.. 1812 N. MAIN AVE.
BROOKLYN, N.Y.

isz krepszelio 
prisidėjo sau prie 

szi uostėsi skruostus.
, jog ji verke 

idama. Bet ko?... Juk ji nuijo 
kokia ir atė

jo... Man pasidarė jos gaila. 
Norėjosi pasivyt ja ir pa
klaust: kodėl ji tokia liūdna 
atsitraukt* nuo manes, bet ne
drįsau. Lydėjau ja akimis kol 
galutinai isznyko naktieiį tam
soje.

Tuomet suspaudė man krati
ne kokis tai liūdnumas. Net ir 
tas, priesz mane reginys, kuris 
pirmiau taip man patiko, ne- 
atrode tokis malonus. Sėdėjau 
vienas ir pats su savim kalbė
jau :

tf

SCRANTON, PA.apart medžiu, niuksaneziu va
karo tamsoj, 
akis nukreipiau 
pavirszaus arba ant iszblaliku
sio menulio.- Tuom karimai) 
buvo taip miela ir ramu ten, 
jog užmirszdamas visa ta, kas 
tik ant žemes pavirsziaus ran
dasi negero ir negražaus, savo 
mintimis skridau laimes viesz- 
patijon. 
rodėsi, 
viena tik grože ir laime viesz-j atsakiau.

— - Tiktai 
nustebus, 
klausė ji.

— Taip.
— Asz nesuprantu ka to

mistą nori pasakyt. Buk maiti
nus, paaiszkink: I.„ 
tamistos iszsitarimas, 
kaip kiekviena moteri.

ir ramu ten
ga ir tyra
asz.

ir
Kaip gerai yra!
Bet tik su tikra, szirdin- 

meile pridūriau

Ar tamista myli mane? 
savo galva man— pakėlusi 

nuo peties užklausė.
— Taip kaip

valandoje man I jauna moteri lygiai myliu ir
jog ant viso pasaulio tamista — truputi pamąstęs ii’

kiekviena
Toje

RALTIJ08AMER1K0C
U LINIJA OBroadvay, Ncv\ork.N.Y 1^^

, J

TIESI _ 
KELIONĖVLIETUW

PER HAMDURGĄ.PJI

pa ta uja.
—■ Kažin kiek 

galėtu but? — pasigirdo 
už pecziu malonus motoriszkas 
balsas.
ties manim

dabar laiko 
mai)

lyg
taip?! — lyg ir 

nusiminus, «ž-

PER 11AMBUPGA..PIL1 A\Ą 
/ ARBA. UEPOJQ.

!f JyS
• - Vi

Lietuviai važuojant in Piliavai

^aplenkia lenku juosta (karidora)
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų. 
LITUANIA_____ 1’4 Juniaus
LITUANIA.......... 28 Juniaus

f. Treczia klassa in Hamburgą $103.50 
In Piliava $106.50. In Liepoju $107.

Krelpkites prie musu agentų jusu mieaU.

/
— Nelaiminga moteriszke! 

Pasiūlė man savo meile, be 
kurios man lengva apsieit ir ji 
nudavė norinti mano meiles, 
kuri ir jai ne buvo reikalinga, 
be jos ir jai lengva apsieit. Bet 
delko, vieton to, ji -nepasako 
to, ko delei ji taip elgesi — kas 
tikrai jai yra reikalinga. Gal ji 
neturi kur Imt? Gal negauna 
darbo ir neturi pinigu ? Gal ja 
tas tik ir verezia taip elgtis? 
Jeigu taip, tai kodėl nepasako ? 
Jeigu ji butu pasakiusi, asz 
pagal savo iiszgale buezia nors 
tuom kart ja suszelpes.

bemąstant pasidarė
man nyku, liūdna ir vešu. Laik
rodis rodo puse po vienuolikos, 
tad pakilęs nuo suoluko, ėjau 
važiuot namon.

Dvdžiause nelaime visuome
nes Suv. Valst. ne yra bedarbe, 
straikai ir pervirszinis 
Ii a v imas svetimžemiu, 
draudimas pardavinėjimo svai- 
ginaneziu gėrimu. Su tuom už- • 
draudimu kovoje “szlapi 
karta naudodami visokius bu
dus ant vedimo tojo uždrausto 
biznio. . i -

Kokis tai J. V. Martie, intai- 
se laiva su geriausejs gėrimais, 
užkandalais ir szA)keis kuris 
randasi tris mylės nuo uždrau
sto rubežiaus ir veža pasažie- 
rius prie tojo laivo už tris do
lerius, kuriems gerkles yra iž- 
džiuvia.

San Franciscoje

atke-

paaiszkink:

a

'J

ji ĮĮ' 'ka roiszkia 
“taip

»’ i

Valandėlė tarp mudviejų už- 
vioszpatavo tyla. Asz maseziau 
kaip jai iszaiszkinus reikalau
jama klausima: sakyt jai tie
siog savo nuomone, ar iszsisu- 
kinet. Ji gi savo akis insmei- 
gus mano akysna lauke... Va
landėlė pamąstęs, pasiryžau

. tik

T

Atsigrižes pamaežia u 
, ant takuczio sto- 

vinezia vidutinio, tiesaus ūgio, 
gražiai apsirengusia jauna mo
teriszke. Pamatęs pažinau, jog 
tūlas laikas atgal, ji du kartu

bet už tuom takucziu buvo pro mane 
praėjusi.

Dvideszimts penkios mi-i 
nutes po devynių — pažvelgęs 
laikrodi)), atsakiau. i

r— Aeziu. U! jau net kiek! 
Vėsus sziadien vakaras — tru-’ 
puti nusigrįžusi in szali pridū
rė ji.

— Taip. Bet nėra szaltaJ 
Man regis szitokjs^ pats priim- 
uiausias žmogui bras yra.

-i— Gali but — greitai atsi
grįždama atsake ji. 1

Valandėlė tarpe mudviejų 
buvo tylu. Ji stovėjo toj pa- 
ežioj vietoje ir už valandėlės 
tarė:

>, ne-

pasakyt teisybe. Žiūrėdamas 
tiesiai iy jos akis, sakau:

— Klausiate, ar asz tamis- 
Taip. ” Asz myliu

Taip

T

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

žandapisz- 
kei ir kauboisai sutvėrė nauja 
tikėjimą kuri pavadino 
n y oze juodo kryžiaus 
Uplaikimo užtektinai

‘ ‘ baž- 
tyksle 
yyno, 

kaip tai žydelei daro, nes val
dže del tikimiszku apejgh pa- 

dali kožnam 
parapijohui gerti vyną.
vėlina paskirta

Anierikoniszkt Lietuvei 
pinigu dej savo 

Lietuva, 
money orderius

daug siuneze 
gyininiu in Lietuva. Ne tik 
siuneze “money orderius” bet 
ir doleriais, kurie tankei ding
sta. Kada gromatos pradėję 
tankiau dingti, gyventojai tū
lo miestelio pradėjo temyt ant 
vieno isz gromatneszziu, kuris 
aplankydavo po szeszis tuks
tanezius markiu ant menesio 
algos, kuris tankei < iszkeliau- 
davo in Kauna aut 
ku”

Padaryta pas ji krata kada 
sveoziavosi* Kaune. Name su
rasta daug atplesztu gromatu 
isz Ameriko ir daugeli pini* 
giszku kvitu da neiszmoketiii 
Gromatneszi uždare kalėjime. 
Daug tokiu gromatu dingsta 
prisiunstu isz limeriko. ... ’

4 i

su paleistuvėms.
geru lai-

SKAITYKITE “SAULE"
V 7 3 I 4» *4 in

jei vioifns sau, 
vakaro i kitol’

ta myliu.
kiekviena moteri labiau už /y- 
ya. Taigi ir tamista kaipo mo
terį, myliu lygiai kaip ir kiek
viena, kuriu tukstanezius esu 
ikisziol matos, /rodei, kad su 
sriuom 'pirmutiniu su tatnista 
pasimatymu nematau dar tos 
ypatybes, kurios delei gale- 
cziau iamista mylėt labinus už

Bet isz tu tukstaneziu
kitas.

' JO/i VU V'UnAUlUV/AU)

kurias esi ikisziol matėsi szia- A

y

— Matvt tamistai malonus 
szis reginys, 
tokiam vešiame 
apsilikai.

— Taip. Man labai puikiai 
atrodo ežero pavirszius. •

— Man ir atrodo gražiai
tarytum veidrodis. Ar niekoI 
priesz tai neturetiim, jeigu asz 
ir ežia pat atsisesčzia? — klau-; 
se ji. . I

“Ar tik nebus moteris-polL 
Ui ūktelėjo mintis

1 ^įžvelgus j<»n 
nes. 

laibute, daugiau 
daugiausia dvide-

ei stas?” 
man in galva, 
ant pol icisto neatrodė, 
buvo jauna 
hetnrinti, 
szimti metu amžiaus.

-r- Niekuomet. Jeigu tik 
tamistai ukvata yra, malonėki
te sėstis — nuduodama^ labai 
tuom užganėdintas, atsakiau. >

Vėl ji nusiszypsojo ir greitai 
priėjusi atsisėdo szalia manes. 
Gal deszimts minutu faiko ne
praėjo i r > jau sede jomo i mudu 
arti vienas prie kito prisiglau-' 
do. Ji savo ranka buvo pador’ 
jusi mian ant peties, asz nor^ 
iszkart ir ned rišdama s, visgi 
ranku apkabinau jos bemeni. ■<

rrr-.. rKąip dabdr tamista jau-
I . ■ • tok ; s a y

t ‘1

• Idien tik asz viena pasiryžau su! 
ta/riįsta vakara drauge pra-> 
leist, o ant'toliaus gal ir in ar- 
tymesne pažinti sueit — szal- 
tai’nusisžypsojus atsake ji. |

— Aeziu. • Ukvatindaniosi 
tuomi, galėtu kiekviena leng-j 
Vai taip pasielgt. Tamista szi 
vakara ! ukvatinot < man im
praleist, kita gai su kitu, tre- 
ezi.u, su

so:

trecziu ir 1.1. Tms tai 
kiekvienos moteries yra Jiuosa 
valia. >

Ant jos veido apsireiszke ko
kis tai nusiminimas ir, staczįai 
žiūrėdama man in akisdyg ir 
norėdama persitikrinf, nžklau-’

Ir tikrai taip.<
— 'Taip. < O gal tik mano 

supratimu.^ c z
JGa|i but'ir taip, bet... E. 

Labanakt^ > ? ■.« r ’ s 
g ■ -~-w. : »Laba makti. *Aeziu už 
draiigiszkuma. • . i ■'

— Tamistai taip pat aeziu.. 
Bet... h v- 1 į
, A, J

L' *

i

Į

1,
*
i 
i«

v
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f Colgate’s” kad turėti;
v gerus dantis ir sveikata. i

r
1

{ dantis. Naudokite tam 
\ «

t
I

v

J,

i »*. * * » • r

Pirkite Jo KziantUen
OIPELE TIIHIIIELE 25c.
, < J v * * ' • ’ ■ j ' * ■ 1 > 4 J - 1

t

’C'lIA’S/S,. 'J’WiJ)Y 1
Real Lstate Agent

s ■ 2

-t

Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabas, 
mpa. ąalimę Jumis tame patarnauti. 
Ran^avojalpe namus, kolotavojamo

¥38 W. Ucmtre SU JHalignoy City, Py.
1 VIET18 PLIKIAMS. »

"I I** ■

Arablszka Mestis tljcral pgsok- 
minga ir kftp prĮęipps bcHolika stcin- 
pų (r savo, aurora tai aplaikys trijų 
arabiszku gyduolių dykai, Raszykite 
ant sz.Jo adreso pį*. Jmlmo, 'tsę Bręądr

mos galimo Jamis tamo patarnauti.

randas Ir teip tolinus.

minga ir ka« pr^ipna keliolika atom- 
pp Įv Havo, aifrcaa tai aplalkyn p’llg 
ąrabifizku gyduolių dykai, Raškykite 
ant sz.jo ądresoPr. Juihco^ 't.ię B.ięądr 
way, Box V, Brqoklyn, N; Y. Punaudo-

pus-|>Ukiai ipba visai yra nupljkia. t,f

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAyUJU.
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 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportns ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 

< Atstovp patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai-

Padarome

kome Vjeszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik-
sjme juos dykai po sekanėziu antraszu: ,,

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

♦ t > _ ... * - ____________ _________

U*V aT1 '

IN PILIAVA
pMil HAMBURGĄ

Neužkliudant
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai

OROPESA

Lenku Koridoriaus.
f

10 .hinaus ir 22 July 
V^NpYI'K 17.,Jųu)uis ir,21) July 
ORBITA ...21 Jmiiaiis “> Augusto

ORIHINA * 8 Liepos, 12 Augusto 
VA U JI A N .............

5 Augusto

15 Liepps

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg.

Visos atskirtos jcajulos. Nėra 
extra mokeseziu.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY.

SANDERSON & SON Agents 
2(1 BROADWAY’ XORK.

Clilcnge: '117 W. 'Washington St.
Ar pas vietini liilvnkbrcdn agenta.

REIKALINGA AGENTU
DIDELE MAR8ZKINO DIRBTUVE 
yeikalauje agentu parduoti Jų marsz- 
klnųa tlesog noszlotojains

/

Pigios
kito 18'4, szipH progos ; Vtfii kiirJe yya prokes. Seippęlel dykrai.Madison Milla

........... ‘ ‘‘ 7 503 Broadway, New.vYorlc. ad ,s „ i ; ■ r, .503 Broadway. New York.

GREIČIAUSI MOPEUNI^KI LAIVAI 
l’ASAl'IJ.IA. GERIAUSIAS l’ATAll- 

NAIMAS PASAZiERIAMAS.
Jusu miesto randasi musu agentas.

In Lietuva, Lenkija, Rusija, Ijitvija, 
Ukrainla ir visuš Baltikes Valstijas, 
(f A ROM A .......................... 17 J uulaus
SAXONIA ........  Liepos
Knbinęo $l»0.

Tax $5 extra.
Treczia klesn ¥10.V»0

Per Liverpool Ir Glasgow
CAMERONIA .................. -ri Jvnlaus
LACONIA ..............•..............   8 JunlauM
.ALGERIA  ............ ...... JI Juniaus

Ekskurelja su palydovu su konekcljaa 
prie SoiitliHinpton in ilaneiga, 1‘ilava 
Ir IJbnyat
Per Soul linui ploti KOŽN’A ŲTARMKA 
Laivui; MAI RETANIĄ, AŠUTAM A

IR BERENGARIA. t
Per Anglija ar Hamburgą in Danziga

.n

4 i

^106.50. In Llbava $107, Tax 55 extra
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ISZMESTAS IN GATVE.
•wXinj, v *V O'zsvu

Tamstos,
Varg-

numesdavo

sZas,

isz sziukszlvno
Goraszirdis

be abejo, matote 
paklydusi kaimo sziini.

kaif) jis persimaino pa
klydęs. Plis jusu kaimyną jis 
buvo gražus, lipsznus, smagus, 
o dabar pasidarė baugsztus, 
iszkarto blaszkes, laksto in vi
sas puses, paskui gi apsiprato: 
galva nuleido, akis panoro, 
perkaro, ir valkiojasi iszurzdi- 
ko in urzdika,
in szliukszlvna....
ji- pamatęs karsztai isztaria: 

Nabagas szunytis!”
Vakar asz pamaeziau toki 

szunyti ir apsiverkiau.
Vaizdingai jis primine man 

vieno mano 
me. Valanda 
stovėjau gatvėje 
damas, vis mislydamas apie ta 
vnrgsza vaikina.

l’ažinan asz ji 
Rcstaurante szaukdavo ji Jo
nu. Jis buvo mokytas, sveikas, 
buinus, linksmas ir malonus 
vyras. Turėjo daug geru drau
gu ir prieteliu. Buvo laimingas 
— taip laimingas kad asz, 
džiaugdamasi savo triumfais, 
tankiai pamislydavau: 
man taip butu!”

Tankiai jis ateidavo rpstau- 
rantan su 
mergina, 
juokus, ilgai 
vieno stalo.

.Jinai szypsodavos .jam ir 
kalbėdavo parinktais žodžiais 
taip kad pro szali žiūrint pavy
das grauže. Tokia prieplaiki ji 
jam buvo, taip ji mylėjo ji — 
jinai kurios rankos laukt* tuks- 
tam’ziai parinktu vaikinu.

Vaikszcziojo jis galva augsz- 
tai iszkules,

‘Viena

»»

asz

pažinstamo nelai- 
nr daugiau asz 

nepasijudin-

ir retais žingsniais

ji temijau ir 
jis laipsniszka

silpsta kimu

nudribusiais

sėdėdavo, paskui 
ant bufeto penktuką ir iszeida- 
vo mažais 
žengdamas.

Asz atidžiai 
nuvežiau kaip
nyksta, džiūsta, 
ir dvasia. A! Džiūsta, nyksta! 
Ilgainiui jis pasidarė gyvas 
sza kai is, gyvas szuo be vietos. 
Jo szvarkas — szvarkas kuris 
karta buvo ant jo apsitempęs
— paliko kaip niaiszas, platus, 
susikvoldavos,
paežiais; kelines pasidarė pla- 
ežios — taip plaezios kad mas
katavo isz to platumo. Jo no
sis iszsitempo, pasidarė smaili
— tokia kai kari katu rosi* tan
kiai vartojama; žandai iszszn- 
ko —smailus kaulai 
oda aptraukti isz 
szojo. Jo 
miszka, 
žemyn,

isz matymo, stingo, rod<*s

Kaip asilai žiurėjau.
Abudu mislino, jog asz nebylia 
Ar koks nepilno proto kvailys.

Valandėlių pastovėjau
Galva pasikasiau,
Isz jardo iszejau, 

Tu karezema nusivilkau, 
kokis asz kvailes

4

TARADAIKA.
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1MARE” KURI LOSZE ROLE MOTINOS DIEVO(<
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KANCZIOJE V. JĖZAUS.
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Morta Velt, ezionais yra parodoma prie

z. A

i

¥T

/ 
fe

J

Mislinau,
Ir dydelis neiszmanelis,
Ant ponuiezio iszrodau, 
O kiauliszkai pasirodau.

Ugi kam man

Paprastai

KAS YRA VIESZOS
SVEIKATOS SLAUGE?

•. ik^i- « * Z v
r................... -4

Ar žinai skirtumą tarp iszsilavintos 
slaugei ir vieszos sveikatos slauges?

Daugelis nežino.
Vieszos sveikatos slauge yra iazsf- 

lavinta slauge, kuri specialiszkai isz- 
silavimis vieszos sveikatos darbe ir 
kuri praleidžia visa laika ne prlžiiire- 
dama ligonius kaip iszsllavinta slauge 
bet nukreipdama ligas.
samdai iszsilavjnta slauge kuomet kas 
nors tavo szeiinynoje serga ir reika
lauja atsargaus prižiūrėjimo. Vieazoti 
sveikatos slaugo samdo valstija, ap- 
skirfis, miestas, miestelis, arba kai
mas, arba net ir privatiszkos organi
zacijos, kaip tai, Raudonasis Kryžius, 
vietine džiovos draugyste, dideles 
kraiuves ir dirbtuves.
slauge yra ligos slauge; vieszos svei
katos slauge yra sveikatos slauge.
Pirmutine pagelbsta iszslgj'dytl, pa
silikti sveiku.

liet koks darbas vieszos sveikatos 
slauges? Jos mokina motinas tinka
mai prižiūrėti savo kūdikius ir juos 
laikyti geroj sveikatoj. Jos lanko už- 
krecziamu Ilgu serganeziup ir mokina 
szeimyna ka daryti idant liga neiszsi- 
platintiv Jos telkia pagelba mokyklų 
medikaiiszkams prižiūrėtojams kuo
met jie egzaminuoja vaikus, ir po tam 
lanko namus ir ragina tėvus gydyti 
vaiku trukumus.
trumpo regėjimo valko raginta vesti 
valka pas aklu daktr ir vaikui gauti 
akinius.

Džiovos atsitikimuose slauge lanko 
ligonius, užžiuri priežiūra namuose; 
stengias gauti leidimą jo inleidima in 
gydynezia, jeigu patartina; duoda pa
tarimu kaip priturėti seiles, idant ki
ti szeimynoje neužsikrėstu. Jeigu ki
ti ligonio namuose turi ligos apslreisz- 
kimus, ji prižiūri jog gauna reikalinga 
fiziszka isztyrlnejima.

Darbas vieszos sveikatos slauges 
pavirto in viena isz geriausiu budu 
saugoti valscziaus sveikata, ir yra 
svarbus faktorius nukreipti ir valdyti 
užkrecziams ligas, nes ji ypatiszkal 

lanko ir mokina ligonius namuose.
Yra daugelis kitu dalyku kuriuo! 

vieszos sveikatos slauge gali atlikti. 
Ji taip reikalinga apsaugojime sveika
tos ir gyvasties kaip policijuntas ir 
ugnagesis apsaugojime tavo savybių.

Ar tavo aplelinke turi vieszos svei
katos slaugo? Pasipažink su ja. JI 
yra tavo drauge kuomet draugas rei
kalingas.

da rėdytis,
Ir da terp žmonių Rodytis ?

Ba ir tdcailyti nemoku,
O teip augsztai szoku!

Dzievaž, kad
r

Amerike

j

I

cze

Vėl uk J

džlovos draugyste,
Iszsi lavinta

ir ilgians 
busiu,

Tai jau brangaus siuto nosi- 
taisvsiu.

gatava nusipirksiu
Lementoriu pasirupysiu,

M < > k y s 11 os i 11 s k a i t y t, 
Rokuoti ir raszyt, 

() kaip skaityti jszinoksiu 
Kitokis vvras busiu, 

Gal ir bizni užsidėsiu, 
Tai ir pūstis galėsiu.

Sziadien esmiu kvailvs, 
Kaip kokis ii(*gelys.

Jau daugiau teip nesipnszysiu, 
Kitaip Amerike gyvensiu!

gelio na 
veido boki- 

eisena, pasidaro rit- 
le1a, galva nusilenkė 

kanas surambėjo, su
kai vieno kaulo. 

Ir tas bėdinas szakalis tas ske
letas iszejes isz restauranto su
stodavo prio J)il<* kurios krau
tuves ir ilgai smaksodavo gal
va krūtinėn atrėmęs. Jis nežiū
rėdavo iii lange ;
tus. No. Galėjau 
kad jis4 4 Kad

jauna, grakszezia 
Elena,

sėdėdavo
ir krėsdavo 

prie

szypsodavos jam

savo naminio už
siėmimo miestelije ()b(*ramiiierga.n, Vokietijoi, kuri losze role

sudėtus daik- 
i eiti lažvbu 

niez nieko, tonnieko, 
lange neinate. Kažin ko jis ten 

liepa si judi nd amas.
laikvdavo akis•**

laszka. Gal
ilvojo apie gerus 

savo gvvenimo

taip ilgai, 
stovėdavo 
inbedes in 
but jis dar 
laikus,

ir 
viena

g:

Motinos Dievo perstatime Kanczios Vieszpatu Jeziiso, kuri 
ne buvo rodė

\s
szimet būna tonais porstatyta. Taji perstatima 
nuo 1910 moto, nes užėjus karei daug aktorių žu/o nmsziosia.

•Jau niekad to nedarysiu 
Puikei nesirodysiu, 
Ba asz ne kas k i ta.% 
Tiktai darbininkas.

jau esmių antras 
metas,

O jau ketvirtas siutas, 
Po 45 dolerius mokėjau, 

O jokios ponystes noapturejau. 
Sztai in Detroitą nukeliavau, 

Tu fabriku bambiliu nusida- 
vian, 

Buvo tai isz pat ryt, > 
Kad darbo kokio praszyt. 
Ant kaklo balta noktaiza tu- 

i-ejau, ’ 
Kada prie boso priėjau, 

Taškant manės pažiurėjo, 
O ka nori mister prakalbėjo 

Ko sau mister veliji, 
Ar apžiūrėti fabriką 

“džiaba 
riu gaut,

O nieko nemoku tiktai lebe- 
riaut.

Bosas ant manos nusiszypsojo, 
Mat mislijo,

Jog asz kok is moka n i kas, 
O cze- vyrelį pi’astas ir ne kas.

Su galva (ik pakratė 
Ir .tiesiog pasakė. 
Isz kur tu pribuni, 

Ar .senei Amerike būni? 
Asz ne daug supratau, 

t y leja u, 
Tiktai apkaitias in žemo žiu

rėjau, 
galva pakruti*

9

y

Pavydin, motina.

m. rich t e res
PAIN-
PEtųgį

SKjWl J

nori!
no-

sztus, vienas sau liguistai szyp- 
sojosi ir vaiposi;
kos visu metimu
tarytum jis butu siekęs ka savo 
glebiu apkabinti, ir meehanisz- 

prio krutinės.

karta jo ran- 
szsiplete,

ISZSIRINK
MAISTA ISZMINTINGAI.

Asz pasakiau
e

j Gera sveikata yra verta auk-' 
’ sinių dolerių, kiekvienas ifi- 
mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prufialiukitokankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo l’nin- 
Expeliorio, kuris yra souu drau- 
L 
reikalaukite bu Inkaro vnisbažen-

n ■ 
npie

permaina, apie Elena....
“Kur jis miega?” 

puolė mintis man iii 
asz nutariau 
vakara.

Laukan iszejes, 
jis kilstelėjo galva 
kuris buv’o aptrauktas vieno 
paniurusio tamsaus 
Vakaras buvo

Apsidairęs, nuėjo prie 
krautuves lan- 
valanduke nu

slinko in užnami prie blokinio 
indo kur vereziama visokios 
restauranto iszmatos. Uzia jis 
nieko nerado. Nuėjo in kita už
nami, prio tokio pat indo, pa

kai prisispaudė
Studijuok szins penkias Maisto grupes,

Kožnds maistas ka valgai gali būti
, Kožna

a • • • I 11** noz.iiaa 111 <t i r> i *v*l vtll/A'*1 A

— karta , msivaizdax an sau kad jis indeias in viena azitu grupių, 
malonia , savo grupe atlieka tam tikra užduoti iuz-

maltinlme jusu kūno.. Vertėtu iszrink- 
ti maišia isz kožnos gruges kasdien.

galva, ii 
ji pasekti viena

pirmiausia 
in dangų.

szauniai ir lams- 
eziai. Aeviena skaistuole 
džiaugsmu kvaiszo jei tik gavo 
insikabyt iii jo ranka gatvėje.

Rodos kad visi žinojo ta bin- 
gu, gyvenimu 
Joną — ta laiminga 
davo taip ir klausai:

— Jonas!
— Tas Jonas!
— O gi Jonas!
Jonas! A! Tas Jonas! Varg- 

szas Jonas. — Ir jis užstojo 
ant gyvenimo briaunos kuri 
perreže jo padus ir iszsunke jo 
jauna krauja: tokias griuvenas 
padare isz to jaunuolio kad 
paskui buvo gaila ir bjauru in 
ji pažiūrėti.

Vienu diena jis, kaip ir tuks- 
taneziai kitu, neteko darbo. O 
kai likolje darbo — taip ir be 
duonos. Iszkarto jis dar nenu
sigando: Vienas draugas užmo
kėdavo už jo pietus, kitas — 
už vakariene, kitas nupirkdavo 
in szokius tikietn, kitas davė 
kambari. Taip dienos ir slinko 
viena paskui kita.

Tiktai po keleto savaieziu ir 
jo prieteliai atsidurt* jo padėji
me. () antgalo ir kambarin jam 
atsakyta kada jo draugas isz- 
važiavo in kita miestą.

Ta diena 
rantau persimainęs 
ups. Mažai pasiėmė valgyti, bet 
ir to nesuvalgė.

Vienas ir kitas pažvelgė in ji 
kreiva akimi ir nieko jam ne
sakė. Tik vienas nepažinsta- 
mas teiravosi pas szale sėdi n-

“Kam jam kad toks?” Isz- 
rneto ji isz kambario, 
ke tasai.

Paskui Jonas susiramino ir gulima. Kada tas susijudino, 
ilgainiui pasidaro tikras tas 
szuo kuris vaiku pagaliais lai
domas, be vietos. Ąl Niekada 
asz neužmirsziu jo figūros tose 
dienose ir jo • judėjimo — tu 
griuvėsiu auksinio namo! Nie-

pasitenkinusi
Joną. Bu-

jis atbėgo rest au
dusi judi-

Tik

ti:
J J

?” Isz-
— atsa-

kada neužmirsziu! Jis pasida
rė toks punktnaliszkas, tavy* 
turu laikrodis ant 
vakaru * ta 
ateidavo šonan savo ręsta urane 
tan ir užkiiLusiu iszbadejusio 
žmogaus bfalsu papraszydavo 
puoduko arbatos. Nepaprastai 
keistai lis gerdavo ta arbata.

Kadangi geresnius savo dra
bužius jis jau buvo užstatęs 
suktam verteivai už koletą dot 
leriu, tai ir szventa ir sziokia 
diena dabar vaikszcziojo su 
tais paežiais, nusitrynusiais, 
publankusiais apvalkalais.

Arbata iszgeres gerokai pa

sienos. Kas 
paezia minuta jis

sus.
vieno drapanų 
go, pastovėjęs

debesio, 
szaltas ir tam- 

nuėjo

it gi netolima, 
praeiti ir palygina ja su dabar
timi, ir del to nesitveri skaus- 
niii, neiszaiszkinamais reiszki- 
niais — ji ima ironiszka szyp- 
sa, laužo beprasmis, beprotisz- 
kas judėjimas. Sztai jis suma
lė sngryžtanli gražuji savo 
gyvenimą ir iszplete jam glebi, 
pasirenge 
krutinės, tacziau 
haliucinacija — 
ž i m >ga us k 1 e j <) j i m a s.

“Auka!” 
gale geldeles, ir

gražųjį

prispaust ji prie 
tai buvo tik 
iszbadejusio

— žaktelejo man 
asz nosiken- 

cziau savimi. Tokiu vaikiszku-
kote virszM--ii- isy.sit ranke kaž ln" tobosainepas mane. Tik ne
kokiu skystimu aplieta duonos 
rieke ir nemigraiižta 1........
Taip — kaž kokiu skystimu 
aplieta duonos rieke ir nenu- 
graužta kaula. 
ine jis in sudulkėjusi:! siena, 

, aplaižė kaula 
ir vėl ėjo; pasisuko po deszine 
tamsesnei! gatvėn ir pirmo na
mo tarpdury susitaisė pirnio- 
tu.

Ilgai asz 
ta nelaiminga

menkas daiktas

i.

gu daugelio fioimyntį. Visados

Paskui a t si re-
JIS 

suvalgo duona

į da kad toks1 
kaula. skelia tokias emocijas.

Užpakaly jo, prie stalo valgo 
buvusi jo mergina, Elena, 
ilgai temijo ji —ji kuris karta 
buvo kupinas gyvybes, vilcziu, 
ir laike ja karsztain savo glė
by. Iszeidama ji padėjo prie jo 
pusdoleri.

Jis atsisuko ir

DaržovcH arba vaisiai.
2—Plonas, klauszinei, žuvis, mėsa, 

suris, szabeibouai. žirniai, 
pinacai.
Javai, kernu miltai, 
ryžiai, duona ir t. t.
Cukrus, sirupai, džele, medus 
Ir t. t.
Riebuma-svicstas, margarinas, 
medvlJpio sekliu aliejus, alyvų 
aliejus, riebumai laszanti nuo 
kepsnio taukai.

Gali vartoti viena maišia vieto kito 
toj pat grupėje. Paveizdan, avižos ga
li būti vartotos vieto kviecziu. ir kiau
sziniai, o kaltais szabcdbonai vietoj 
mėsos; bet avižos negali imti vartoja
mos vieton pieno, 
plena.

HZttbelbonal.

>

3.

4.

5.

avižos, tai

Vartok ir avižas ir

Paskui su
Apsidairo, žmogų pamate, 

Koki tai paloka, 
Ne Lietuvnika.

Tasai tuojaus atbėgo.
Iii mano kalbėti pradėjo. 

Co ty kcesz, 
Czy jokie

kliu. Kaina 35c. ir 70c. nptio-
koše arba pas.

F. >D. RICHTER A C0. f 
K 104-114 So. 4th St. / '

. Brooklyn, N. Y. / ,
|04>1t4 So. 41h St.

ANT PARDAVIMO.

»r
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Ji

— t—
Jums reikia muisto

isz kožnos grupes kasdien.

remioslo nniicsz?
Asz akis tik ant jo pastaeziau

Kampinis narnas, kuriamo 
talpinusi buezerne ir garadžius. 
Namas randasi prio 501 Winter 
Ave», West Hazleton, Pa. At- 
siszaukite ant adreso:

JosM Vaiciokauckas,
500 S. Green St., 

West Hazleton, Pa.

namas,

(J.2

pamate ja 
nueinanezia. .Jo akyse prisipil
do skurdžiu 
jis nesako.
mete ant baro deszimtuka ir
atsistojo eitu, 
tb pusdolerio.

“ Kokia ji 
mislijau asz

aszaru, bet nieko 
Nusiszypsojo, pa-

verte kaip

atversti ir

isztolo žiurėjau iii 
ir mislinau ko

kias ten žioplas mintis. Asz in- 
sivaizdavau esąs koksai geni
jus einas pasaulyj reformų da
ryti — nuo galvos
ant kojų pastatyti musu pasau- 

Tokios tuszczios ir naivios 
iliuzijos tada slinko pro mano 
smegenis, kad ir juoktis nelie
si nori. Paskui paliko man sun
ku, nejauku, ir szalta. 
szysi u, paraszysi u! ” 
kartojau, tarytum
pykęs ant savo draugo: 
kvsiu mamai, 
mai!” Visokiu nesąmonių žmo
gus neatsikratai. Kas ten bus 
kad paraszysi?

Kažkas eidamas
staptelėjo prie vargszo Jono ir 
koja ji pakiimsznojo, persitik
rinant ar tai gyvo žmogaus ten

Ii.

“Para-
— asz

vaikas su-
“ Pasa-

pasakysiu ma-

inksma Naujiena

Pamėginkite naujo—

Bu užreglztruotu val«i>aŽ4nklluSur« VolH* 
Patentu Biure,

Naujumo mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmufian-

priemaiša priimniai fivelnauft
* , į

Ruffleg yra laoai paveikianti*

puikus plauku sutaikytojas, kuri*

iios ypatybes Siame vaiste idčtos 
»U Į 
kvepalo.

nepasiimdamas

J J — pa-

dona, nesuma-
ulinczio pus-(r

begede!
ant tos merginos.

— Tamstos penktukas, — 
kalpas szauke 
tvdamas toliau 
dolerio.

Jis neatsigi’yžo, lyg butu ne- 
i girdėjos.

Asz iszsekiau ji.
Lauke buvo dargana : tamsu 

biski lynojo, 
sziuures vejas.
, Jis sustojo restauranto tarp
duryje,

1

pute szlapins

pro szali nusijuokė,

savo ke-nepažinstamas nuėjo 
liu.

Po to vakaro 
sekioti ji ir, nežinau kodej, dvi 
savaites taip sekiojau. Visada 
su juo ko ne tas pats kartojosi: 
pirnyausia jis iszgcrclavo.ar
batos puoduką, paskui ‘pasto
vėdavo prie bent kokio dau
giau iszredyto krautuves lan
go, paskui nueidavo kur viso? 
kios iszmatos, lupenos,^pamaz
gos vereziama, ten ka sugrau
žės Husiraitydavo kur pakliū
davo tarpduryje,

asz inpratau

ir .gulėdavo 
tarytum negyvas, nebodamas 
kas pro* j i bracimų pravažiuoja. 

Praslinkus tęm dviem savai
tėm, viena vakaru jis sulosze 
neiszaiszkinaaną akta. Ta va
karu nepaprąstai ilgai jis sėdė
jo valgykloje ir olgosi gana 
vaikiszkai. Jis cziupinejos pir-

Vaisiai ir daržoves suteikia dali me- 
degos isz kurios kūnas yra padarytas 
ir pagelbsti jo daugybei daliu gerai 
veikti. Jie pagelbsti iszvengti žarnų 
užsiklmszlmo, kuris padaro jusu galva 
skaudėti ir padaro jus rambiais. Rusz- 
is, kurias iszsirenkti, paeina nuo se
zono, liet atsimink, kad plgcsnial vai
siai tankiai turi ta pat 
brangesni.

Pienas, kiausziniai, žuvis, moša, žir
niai, szabelbonul. Szie pagelbsti subu- 
davoti auganti kuna Ir atnaujinti nu
dėvėtas.
.duotis.
nai padaro gerus valgius vieton mėsos, j *M . » ’ . » « > • . • i

maistu visiszkai.
svarbus. Rirk bent puskvorte ant die
nos dql kožno nario jusu szeimynos. 
Joks kitas maistas negali užimti jo 
vieta del vaiku. Sutaupink pinigu ant 
mėsos, jei tas būtinai reikalinga, bet 
nesiskupok pirkti pieno.

Javai.
giai.

Tas tai ju svarbiausia už- 
Džiovintl žirnidi ir szabelbo-

laika ’ nuo laiko, bet nepraleisk anų* 
Pienas yra labai

Duona ir jHisrycziams vai-
‘ * ■ .................................JSzie valgiai veikia kaip kuras,

kad galetiunct atlikti sąvo darVa, ma
ždaug taip kaip ge.soUnas bcdgantls 
automobiliaus inŽine padaro ji eiti. Ta 
jus galite laikyti ju svarbiausia už- 
duoezia.

Kurie

SKAITYK SZIA NAUJIENA, 
JI DAUG LAIMES NESZA, 
DEL JUSU SVEIKATOS 
SALUTARAS LIGAS PESZA.

Ka tik pagerintas, — sustiprintas ir praplatintas 
savo budais del daugeli visokiu ligų iszejo SALUTARAS 
BITTERIS isz musu chemiszkos laboratorijos,
džiaugėsi Salutaro Bitterio gerumu dabar gales pasigė
rėti nes yra daug geriau patvarkytas atitinkamoms 
ligom.
ir užsakymus in trumpa laika. Reikalaukite aptiekose, 
o jeigu negausite tai neimkite kitoniszku bet reikalau
kite tiesok isz musu. <

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

Teipgi esame pasirenge iszpildyt visus norus,

pleiskanų. paSalintoja® — begaliniai 
> 

patik* kad 
ir gočniau- 
*Ui ypatai.

z,ra-------
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Aptiekofte 
paraiduoda 
po 65c. arba 
ataiuakite 
75c., tad 1 
atsiusime 
per paitf 
tieaiogil 
labora
torijos.

i Botina!| MUUDBl 
re ikalau-»

1 Alte 
'AlUkio ‘ 
pakeli*.

‘ Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
▼als- 
bažeftkllft.

Idle

’ Žiūrėkite

nežinia
, ir apsidairęs pasi

leido skersai 
mobiliu kuris 
Automobilis perskėlė jam gal
va ir inlauže szonus.

Kada mes paėmėm 
nesztu, jis jau baigė mirti*. Ant 
jo lupu matos keista, kaž ka 
niekinanti, szypsa.
LIGONEI KURIE SERGATĘ.

Reumatu, Dusuliu, (ąstjiina), Nervu 
kotns ligoms ir 1.1. Visu jigu neminiu 
ilga, Bzirdies liga, nuomariu, venrisz- 
koms ligoms ir 1.1. Visu ligų neminiu 
bet biie liga .turi, ar kas tavo szei
mynoje turi, nuo didžiausios ligos iki 
mažiausiai, galite duoti antrasza o 
gausite rodąs ir receptus dykai.. liu

dykite už 2ę ir pora adresų.
Pabar geras laikas, pavasaris ir tiktai 
sziame laikę Jus patįs save namiejp 
palydysite, Bandykite naminio gydimo 
patys satų Czia turite proga su gva- 
rantavimu, bile tik ta padarysite tai 
pasveiksite. Raszykito pas:

ĄUFX R. SALVIS, 
P. O. Box 96. >

rAItSIDlODA FARM A.
140 aktorių, 100 aktorių iszdirlitos 

žemos, reszta glrria. Trys miles nuo 
Rock Glon, Pa. (t.f.)

MRS. MARY G1CLQOT,
Sugar Loaf, Pa.

Rock O ion, Pa.

R. F. D.
t

l

(S

7Jusu Silpni o Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja 

Nufia-Tone
11 ’ * y * * ■ . -i ” i

puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,

Ir paprastai jie yra plgiau- 
. Pricg tam, 

jie suteikia kunui dali subudavojhpd 
medegos.

Nemanyk, kad kvieziu duona yra 
. Tegul 

Sziaure pamokina Plotu komu duona, 
b Pietus sziuures avižų kosze. Puse 
užsiganedinimo virime yra pamegini- 
mas nauju daiktu, 
yra labai skanus.

Cukras ir stropai yra kuras, taip-gi, 
ir jie' priduoda skoni kitiem valgiam. 
Tai naudingas maistas, bet daugelis* 
žmonių vAlgo daugiau jo negu reikia. 
Szaldus vaisiai, suprantamai, turi 
daug cukraus ir yra tinkamesni val
kams pegu saldainiai.

Riebuma, tai kuras - Jo ypacz rei
kalauja sunkiai dirbanti žmones. Ats
imink, kad brangi riebumai nėra no 
kiek geresnis kuras yž -pigia. Vartok 
kepsnio nulaszejusla riebuma. Nelei-,

isz ko kalbu siaa kura8> ka salit gaut.

gatves po auto-
smarkiai bego. Vienatine ruszis javinio muisto.

ji vidun Avižų pudingas

.1 W,

J6

DALLAS, PA.

(tf.)

kepimio nulaszejuHla riebuma.
ak mėsininkui nupjauti taukus nuo 
mėsos. Tie taukai jums priguli. Vai
kams rejkia sviesto riebilmos. Duok 
jiems užtektinai to czielamo piene ir 
sviste.

-—Foreign Language Infor. Service.

FARMOS-^FARMOS
Asz turiu 200 geru fhrinu ant parda
vimo. Pirkite formas 1,a syk nebijosite 
bedarbes ir sunku laiku* Parduodu 
pigiausia preke su inažu lnniokr\Uinu« 
|>al dniigiaus žiniu klauskite i'arinii 
katalogo.'AdrėsnVokhe: ' ,"“7
Jošęph Stankus Farm.Ągency,

bedarbes ir sunku laiku. Parduodu

r

I

Nufia-Tone
stimulates and 
btrengthens 
the vital pow- 
en. It is a 
valuable blood, 
n ė r v/e ana 
health tonic. A 
combination of 
corrective and re*
that has the high 
approval Off“ 
ical Science.

Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus*ir Moteris.
Nčra kitą gyiĮuolų lygiu Nuga-Tono, neivienos *‘n^a taip geros*’ nei vien 6s neduoda 

tokių rezultatų kaip šios. Tas yra laimi lengvai išaiškinama t<xRM, kad Niiga-Tone

geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuonis gydulta už vieną kainą.
Nugu-Tonc turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių 

nuolatinių nvryų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyv*emrw“* 
Kiekviena dalis ir veikimas kimo priklauso nuo nervų- stipryIh' jo gyvenimo ir veik J! __ .J M t _ X - —_ .11_ __ __ X ‘ ’ ......_ . . __ —. . _I-A ..... _ * _ A ? _ _.* _ *1. _  __ -- . 1 Ti ! * L*, —a. a a aa * .h.T ■ « a*w..
iųs greitai pamatysite *avo sveikatų, stiprumą ir energijų sugrį&taht. Jus pajausite

aip naujas žmogui galėsite džiaugties gyvenimu isnaujo.
Nuga-Tono sustiprina, ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—4irdi, skilvi, grobus, 

kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gura ajx*titą. pataiso virškinimą, duoda gerą mirgą, reguhoja
skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gusua ir 

Nelaukite kitos dienos bet uzsisakykit Nuga-Tone 
tuojau*

MUSŲ ABSOLIUTE GVĄRANCIJA. Kaina už Nugą-Tone yra >1.00 
ui buteli pikų, visam i / ’ \ 1 v t l

Nuga-Tono dvideŠuąts (20) diemi ir jeigu . 
sckiučiųis, augi užniki t likusias gyduoles ten i 
pinigus tūpiau. Jus matote, kad jus noŽudotc nei cento. 
Kiikomę. Nug^-Tont

^nus sąlygomis .ir gvarantija.

Prisųsk Sį Kuponą Šiandien
NATIONAL LABORATORY, LK01

Gerbiamieji:-’-Čia rasite jdčtą 3 

persiuntimą, apmokstą.

sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamo*

___________ ______ ________ _ ...................... .... .......................... . ............................... <____________

Pradek šiandien gražinti savo nervų sistemų į stiprių, sveiką padėt j. vartojant Nuga-Tone. 
1 — j «avo senųjų sveikatų, stiprumą ir energijų sugrįzAaht. Jus pajausite
_aip naujas žmogus ir galėsite illiaugties gyvenimu išnaujo.

Nuga-Tono sustiprina, ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—-& rd i, skilvi, grobus, 
kepenis, inkštus ir lt. Suteikia apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerų mirgų, rrguhoja 
tustinimo grobų, cutawo cirkuliaciją, pra<dma gleivių nuo liežuvio, prašalina nemalonų
1  *1* 1 ' < * 1 . t a- ** 2 * A 2 -JL _ 1 - A M «

įtol dniiglaiiH Žiniu. klauskite fanu u 
1/ilk I ik * A j! t«lkC« «k Allrli Zk • 1 1 Į>.1.13

Fountain, Mich.
L

combination of 
utorątjvo agents 
jT- . <k! • Ik.

i approval of Keel-

šalina skilvio ntwnwuinus, kaip tai: 
panašius nemalonumus. Nelauki
tUQjau:___
už buteli pikų, visam menesiui gydyties, arba Šeši buteliai už S5.(X). Imk 
Nuga-Tonu dvidcftuąU (20) dimų ir jeigu jus nebūsit uŽganMintas pa* 
sckiuėiųis, ^įgražiąkit likusias gyduoles ten k vi r pirkote ir atsiimkit savo 
pinigVl tūpiau, Jųa juatote. kad jus maudote nei cento. Mes ui tai at- 
sakomę. Npg^Tone parduodamas visuose geruose aptickuosc tomis paZio-

menesiui gydyt Tęs, arba ŠeŠj buteliai ui S5.UO.

A •
« 4 « t • S ft 41 *1

,1018 S. W<ha.h Av«.' 
CHICAGO, ILL

..........ui ką malonėkit priflųstl man 

bululj NugS-Tone.

Vardus.,

Adresas...
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Parapi jonams Parapijos Sz. 
Juozapo Lietuviu Rim. Kat. 
Bažnyczios Mahanoy City, Pa.

Baltic States Bankas
Rengia Didžiausia Ekskursija
* ~ « M

in Lietuva.

ir mergaites

t"K
I
i

K.1

f

priežodis del 
Jeigu dienoje 19

Sziuomi praneszama kad me
tinis susirinkimas parapijonu 
parapijos Sz. Juozapo Lietuviu 
R.Kk bažnyczios Mahanoy City, 
Pa. bus laikytas Panedelije, 
12 Birželio (June) 1922, 7:30 
valanda vakare, Norkevicziaus 
Salėj e, W. Mahanoy Avė. Ma- 
hanoy City, Pa, Susirinkimas 

delei tikslo,
idant iszrinkti Trustisus 

of Trustees) sokan- 
Visi parapijonai

vra szaukiamas

■to*

*
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Birželis—June.
Subatoj pasninkas.
Nedelioj Sekmines.
Jau du menesiai kaip 

kasi klos nedirba.
— Nedėliojo Lietuviu baž- 

nyczioje vaikai
priims pirma Komunija.

— Ateinanczia sanvai(e pri 
puola czvertis moto. Pasninkas 
Seredoj, Petnyczioj ir Subatoj.

— Ūkininku
Birželio: “
Gervazo lyja, tai bus per 40 
dienu lietaus. Jeigu per .Joni
nes lyja, bus rugpjūtyje sziapi. 
Koks szitas menesis toks bus ir 
gruodis nes jeigu szitame szilta 
aname bus szalta.”

f Praeita Nedelia 2 valanda 
popiet Ashlando 
mirė

li^onbutije 
Andrius S t u n k i e v i cz i u s 

nUo 101 W. Spruce St. 
sirgo beveik 6 metus.

&5(>inetu senumo. Paliko paezia. 
Isz amato buvo sziauczius.

Praeita Panedeli 
buvo laidotuves 
gusto Kupsto kuris mirė 
zabeth, N. J. Laidotuves atsi
buvo isz namo sesuos Elzbietos 
Kvietelaitienes 204 W. Pine St. 
Nabaszninkas buvo 35 metu se
numo ir gimęs Lietuvoje.

V. Jurgeliene, 
Marcele Petrickiene 

ir Petras Wills visi isz Pbila-

— p.
Szaulis,

t.y

J isai 
Pu re jorr

atsi-
kareivio Au-

Eli-

M.

ir J.. Szapronis sudelpbijos, 
paezia ir duktere isz New Jer
sey' lankėsi1 su automobiliniu
Mahanojuje pas p. Kinkas 312 

i>:„^ t!*W. Pine St.
— L. Vycziu 104 kuopa lai

ke susirinkimu 28 d. Gegužio.
Gegužini (isz-

Tad
Nutarė t u retie 
važiavimu) 9 d. Liepos, 
norintiejei dalyvautie sziame 
Vycziu rengiamo pasilinksmi
nimo paduokite savo vardus 
pas kuopos rasz. K. Žėgli 514 
E. Pine SL nevėliau 30 d. Bir
želio, nes rengimo komisijai 
reikalas žinotie prie kaip skait
lingo iszvažiavimo rengtis. Ap
simokėjimas 
prie kuopos už visos dienos pa
silinksminimą, valgius ir nuve- 

vyram $3.00, merginom

nimo paduokite

žima 
$1.50.

nes

neprigulintiems

— 28 d. Gegužes antra va
landa popiet buvo suszaukta 
apylinkes draugijų delegatu 
suvažiavimas aptarimui rengi
mo Lietuviu dienos. Susirinki
mas buvo szauktas in Norkevi
cziaus svetainių. Atsilankin- 
sieje delegatai nutarė kad pa
rengtie 8ta Lietuviu Diena 
I^ake Side parke 15 d. Rugpiu- 
czio. Visa pelną tos dienos ski
riant Beseruriant Ses<‘ni Kazimierieeziu 
koplyczios pastatymui Chica
go, III. Tos dienos rengimo isz- 

Valdyba Pirminikas 
Mart. Geležele, pagialbinikas 
Jon. Žernauskas, Rasztinikai 
Sofija Rutkauskaite, pagialbi-

rinkta

nikas Kaz. Žėglis (Kasierius) 
Iždinikas Vine. Juodeszka, Iž
do globėjai kun. P. Czesna ir 
kun. Miliauskas. Presos ir pro
grama sustatimo inejo in komi
sija Kaz. Žalnieraitis, Kaz. Žė
glis, kUn. P. Czesna ir kun. Mi- 
liauskas Hazleton, Pa. Kun. P. 
Czesna ingaliotas pasirūpini
mu tos dienos Specijaliais tru
kiais. Delegatas.

Norėdami investl Elektrlkinla 
Szvleaa In narna arba pataisyti koki 
dalyka. ateikyte pas elektro daktaru 
Floryona BoczkauKka, 313 W. Mahanoy 
Avė., o padarys jum darba gerai ir 
užganadinaneziai. (t.f.)

4 svarai 25c.

Subatoj pas Kubertavicziu.
Sžvieži szolderei . (cieli) 16c. 
Verdama gal viena............16c.

Del zupes . .
Czuk roast ..... 20c.
Malta mėsa......................... 15c.
3 dideles bonkos keczupo 35c. 
Star muilas ir P. G. muilas 5c. 
Ir daug kitokiu daigtu parsi- 
duos pigiai, per ka galesite už- 
siczedinti pinigo Jaike bedar- 

600 W. Pine St.be?. .

ANT PARDAVIMO.
1 Peczius, naminiai rakandai 

Iv du kericziukai5 .Ątsiszaukit 
ąnt adreso. (t.46)

105 W. Mahanoy St., 
Mahanoy City, Pa.t. Ll

(Board
ežiam metui.
privalo atsilankyti.

J. ZERNAUSKAS

SAULE

Vaikams tarp 1 ir‘1.0 metu po 
puse laivakortes ir War Tax. 
Antroje klasojo $5, trečioje $3. 
Užsisakant vietas reikia atsiu
sti visus pinigus, ar bent $5 
rankpinigių. s
BALTIC STATES BANKAS 

APRŪPINS VISUS 
REIKALUS.

neturėtu

ar

i
I
I
i 
i

n*

Pirkite Kukznini 
Pecziu Dabar

KELIONE IN LIETUVA
PER DEVYNIAS DIENAS.

Baltic States Bankas siunezia
I

savo keleivius
greicziausiu laivu.

vasara
niszkas
keleiviu

I

Temykit Lietuviai!,
J eigų norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir paga] 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga paturima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c murkė ant 
szito udreso:

JOSEPH O. BOGDEN, 
Aldermun & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa. 
4

dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni

Gerinus 
rudeni, 
pasirinkimu negu kitados.

Musu specialiszkas PERT 
GLOBE peczius, viduris 18 

puikei enamelavotas
Galima matyt musu sztoro lange.

■
Iant geriausiu 

Szia 
yra milži- 

Baltic States Banko 
būrys ant didžiausio 

pasaulyje laivo,—ant to laivo 
keliaudami musu keleiviai pa
sieks Kauna in devynta diena! 
Toltios greitos keliones dar nie 
kas negalėjo turėti.

ir
sudaroma

Kad keleiviai patys 
varg ir rupesnio Baltic States 
Bankas pampins jiems visa, 

kelioneikas tik 
kaip tai: 
mus bagažo 
malum u su

.Juo grei- 
cziau tuo mažiau invargsti ir 
iszsikasztuoji kelionėje. Greita 

atlikti............  .... ............... . tiktai
1,Hrapijos Mezi<l(‘iitas |<(»|jauj*(mt per Baltic States 

izisai keleiviu būrys, 
ruosziamas Vasaros Ekskurci- 
jai, iszkeliaus ant White Star

1
■'1

Keleiviai
7 Rugpjuczio

Attest: M. LAPINSKAS 
Sekretorius

kelione gulima
, per

Banka. ►

J. 12

Laivakortes Vėl 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 Rauna nrcziauslamc 

paszte laike 25 30 dienu.
P. MIKOLAINIS,

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

Mokame antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedam prie 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 9 ryte iki 3 
popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

CAPITAL STOCK $125,000.00
Surplus ir Profits $536,346.50

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-Prezident.
J. E. FERGUSON, Kasierius

W. TRASKAUSKAS
riR M UTINIS LIE r U VI SZ KAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

[jiidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del iuiidotuvlu Krik- 
sztiniu, VeseliJu, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
520 W. Centre St„ 31 a li a noy City, Pn.

Tvlrczlnusla Lietuvlszkn 
B A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
mul. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytains 

kainoms. Pampinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai, 
kainas
atsaklma.

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avo. 

MAHANOY CITY,

Raszykite apie 
o gausite teisinga 

Adresą vokite:

PA.

DR. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Kariumen-
ejo. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte.
9 vakare'
113 E. Coal St

12 lig 2 popiet, 6 lig 
Bell Tel. 359-R. 

Shenandoah.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS

3
i

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telflfl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

— *1* —.

Parduodu visokius Paminkus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mano, nes asz gailu Jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.
801 E. Pine SL Mahanoy City, Fa.

2!) <1.Line laivo MAJESTK 
Liepos (July) 19 
pasieks Kauna 
.tai yra; už 9 dienu.
KELIONE ANT DIDŽIAU
SIO PASAULYJE LAIVO.

Laivas MAJESTIC, kuriuo va- 
keleiviai,

•29

yra diziuos m".su 
džiausis visam pasaulyje. Apie 
to laivo diduma galima spren- 
sti isz szitu faktu: Jo ilgis yra 
956 pėdos, beveik penkta-dalis 
mylios, jo plotis yra 100 pėdu,
f

f

d t 4 * k f M
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MAJESTIC” Didžiausia Laivas.

jo tonažas yra 56,000 tonu, Jei 
pastatytum ta laivu 
jis butu augsztesnis
eziausi pasaulyje narna, Wool
worth Buildinga ant 206 pėdu. 
MAJESTIS inžinai yra teip di
deli kad jie gali

taigalu, 
už augsz-

pagaminti 
100,000 arkliu jėga, kurios už
tenka laivo varymui per jūres 
su greitumu 23-ju mazgu arba 
26 myliu per valanda.
TRECZIOJE KLASĖJE KE

LIONE YRA MALONI.
MAJESTIC turi devy-I .aivas

uis plieno deniu (tiekus). Tre- 
uziosios klasos keleiviams yra 

vietos dalinai ant 
, ruiminguose ir

gražiuose kambariuose, kuriuo 
yra inrengtos gražios lovos 

keturiu ir szesziu

pavedama 
szesziu deniu

i

su geromis kėdėmis prie

reikalinga 
pasportus, porveži-.
atlikimas visu'for- 

1 income tax’’ ir 1.1. 
Tiems keleiviams, kurie uores 
gryžti in Amerika adgal, pasi-

Baltic 
States Bankas išrūpins popie
rius, kad galėtu nekliudomi 

Tolinus, Baltic States 
Bankas sanžiningai aprūpins 
visus keleiviu finansinius rei
kalus kaip tai:. 1 -Norintiems 
imti draftus iszmokamiis Lie
tuvos bankuose, tokie draftai 
bus iszduoti dienos kursu, 
n o r i n t i e n i s pars i ve ž t i

J 1 
i i

syecz i a ve įjotu vojo

gryžti.

J $77.50
coliu didumo,

1

galėtu

kiai,

knygutes ir, 
persiusti

bus isz-

o__ 
pinigus 

doleriais bus iszduoti musu oze 
pagal kuriuos Lietuvoje 

bus iszmoketa doleriais, pilna
suma. 3-Norintiems palikti pi
ningus ant depozito, 
duotos Baltic States Banko 

tie pinigai bus 
Lietuvon doleiriais.

Baltic States Banko keleiviai 
bus pilniausiai ir teisingiausai 
aprūpinti tad ir Jus busite už
ganėdinti draugisfcku ir teisin
gu patarnaviipu.
niu informacijų raszykite:

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. (Cor. 25th St.) 

NEW YORK, N. Y.
■—Apgarsinimas

TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEREDA. 9 ryto iki 8 vakare.
Ž-tniH Floras - 44 WEST BROAD SI’.

DAKTARAS I. W. HODGENS 
Philndellphin Specialistas

UŽHlsenejiiMlu ir Clironiszku Ligų
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
llszka gydimą, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkotc nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nervlszki ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padaro, atejklto pas mane ir pas-

Lauktl yra

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yrą tai didžiausis ename- 

. lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Rakome; pirkite pecziu 
dabar.

4

Del plates-

X

Lleluvlszkas Graborlus

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagelbininke motore.

Prieinamos prekes.

510 West Spruce Street
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

leading1 ►_

Nedeline Ekskurcija in 

PHILADELPHIA 
4 JUNIAUS

Specialiszkas trelnns Suhatos Nnkti

papuczkos,

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

/
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SZTAI KOKI PRIETELI TURITE... i

Merchants Banking Trust Company
—$—

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

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

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti 
skola per lengvas mėnesines mokestes arba 
teip tankei kaip jumis geriausia iszpuola 
mokėti. i

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

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar
ba informacijos, kada norit^ 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 dė

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

geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

Ta Eckert, Vice-Pros.
W. F. Rynkewicz

T. G. Hornsby
<■» <B <Bi «B» <****>' ** **••■*■■**■ • * * ir • W

(aptingai pasikalbėsimo, 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis. užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzui, svaigulis, silpnumas szlr» 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberlmal,
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduodu per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
• tos jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokus Jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, Jaigu teip tai matykite ma
no.

Runintlznuis visokiuose padėjimuo
se, telppgl isztlne ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, be 
ambicijos, bo gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pallstat, pikti, iszbliszkusls Ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokus en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Isztinlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dyknL Po tam 
iszaiszklnsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbąntis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavoncs nuo dak
taru, lojerlu ir dvasiszkuju. Tio gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus: ,
Kožna Ketverge, Potnyczla Ir Suimta. 
Ofisos valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.

Co., Banka.

D. M* Graham, Pres,
J. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

i

iV

1
%

I

D. F. Guinan, Treas.
A. Danisewlcz, M. Gavula
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
Plttsburgo. Jisai mokinosi Varpzavoje, studijavo begije 32 
metus invalrias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pąžinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimex, invalrias ligas pa- 
einanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypatisz
kai, per laiszkus asz negydau. Dr. Kcder kalba Rusiszkal 
ir Lcnklszkai.

Aplels ' 
, 1:30 
.. 1:29

VYRU 
LIGOS

Isz
Shamokin .... 
Mt. Carinei ... 
Ashland ......
Girardville .... 
Shenandoah

se 
del dvieju, 
žmonių. Tie kambariai vra ino- 
lerniszkai intaisyti: Kelione 

yra tiek maloni ,kad žodžiais
sunku yra tinkamai apraszyti, 
Treczios klasos keleiviams yra 
paskirti du valgomieji kamba
riai, 
stalu. Valgio laike keleiviams
gražiai ir mandagiai patarnau
ja. Maistas yra pirmos ruszies 
sveikas, gardus ir apstus.
BALTIC STATES BANKAS 

SIUNCZIA PALYDOVĄ.
Baltic States 'Banko keleivius 
ant laivo MAJESTIC lydės 
žinomas Amerikoje ir Lietuvo-ftmI“.C‘ta8 8tac,Ja8-. 
,je kinematografistas pik Rapo
las Kruczas, kurs keliaus nuo 
New Yorko iki pat Kauno. Jis 
patarnaus musu keljeviams sa
vo patarimais ir nurodymais 
visu keliones laiku. Prie to p.

nufotagrafuos kelei- 
New Yorke

MAJESTIC ir Ęuropoje ant 
kratomųjų paveikslu (moving 
pictures) ir tie paveikslai.bus 
rodomi Amerike ir Lietuvoje. 
Todėl kas nori patekti ant kra
tomųjų paveikslu kelionėje, lai 
pasistengia keliauti ant laivo 
M AJESTIC, su Baltic States 
Banko keleiviu palydovu pil. 
R. Kruczu. Musu keleiviai len
ku koridorių nesieks ir niekur 
kelionėje nebus trukdomi.
REIKIA TUOJAUS UŽSI

SAKYTI VIETAS. ’
Norintieji keliauti taip pato
giosios sanlygose, privalo kuo- 
greieziausiai užsisakyti vietas". 
Laivakortes kaina antros kla
sos nuo Now Yorko iki paežiam 
kaunuj $158.50. Treczios klasos 

War Tax $5.

Kruczas 
vi us

tiktai $107.60.

y

2:21
2:28
2:00

Mahanoy City (Preke $3.25) 3:16 
.. 3:16 
... 6:00 

, GRĮŽTANT—Specialiszkas trei- 
nas apleis Philadelphia (Reading 
Terminal) 7:30 vakare, (Standard 
Time) ta paezia diena in vlrsz-

Tamaąua (Preke $3.25) ..
Pribus in Philadelphia....

nn i&'v *--- - - -

Tlkieta^i geri tik diena ekskur-
cljos ir ant to specialiHzko treino.

WILLOW GROVE PARKAS 
JAU ATIDARYTAS.

In ten ir 
adgalios$3.50

ant laivo
♦

Keturiu dienu 
ekskurcija in

Washington, D. C.

Panedeli 12 Juniaus
SU PALYDOVU

Visi ok h pen s ai apmokėti. Del pla
tesniu Informacijų raszyklte in

G. O. Roper, D. P. A., 
Williamsport, Pa.

$33.75
VISI EKSPENSAI APMOKĖTI.

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 iki 2 popiet.

- ITITSDURGH, PA.
« ■' « * * NB M O
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W. F. RYNKIEVICZIA
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. >

233-23S W. CENTRE ST.. MAHANOY CITY, PA.

alima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
agonta W. F. Rynkioviczia. 

suraszo ingaliojimus,

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes g?
.geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka
Pasportuš' iszieikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuncziu in visas dalis svieto 
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.x o " --- •>-------- --- --- i n A x ------• -- - ------ --- --
.Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva

I

j' tai privalote pasirūpinti apie kelione prieSz laika nes didelis skaitis žmonių sziame t į
laike dar važiuoja in Europa, 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai.

Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir
(

X




