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ISZ AMERIKOS
Kas apsiyms isznaikyt 7 mili

jonus žiurkių Najorke?
New York. — Czionais ran

dasi viena žiurke del kožno vv- 
ro, moteres ir vaiko, arba viso 
yra arti septini milijonai žiur
kių — tiek kiek gyventoju tojo 
dydelio miestų. Daugiausia tų
jų nevidonu žmogaus randasi 
prie doku. Dabar sveikatos 
valdže ėmėsi isztikruju ant isz- 
naikinimo tnju negeistinu gy
ventoju, kurie padaro per me
tus bledes 
riu. Daugeli 
ju užsiyma

ant milijonu dole- 
i “žiurk-gaudyto- 
tuom darbu, bet 

turi maža pasekmių isznaikini- 
mo juju.
Prūdas truko, padare daug 

bledes; kasiklos užlietos.
(’arbondah*, Pa. — Per nuo

latini lietu ir trūkimą debesio, 
}>rudas Erie
Brunwood truko uždedamas 

artimu mieste

geležkelio art i

konia dvileka
liu, padarydamas bledes arti 
ant milijono doleriu. Kasiklos 

namai iszversti. 
namai li-25 

keli prie Wil- 
likos nu

apie prisiartinante 
in laika apsi-todėl

Juzefina 
su detektivu 

Najorka jeszkoti

likos užlietos, 
o Forest Cit v net 
kos sunaikinti, 
šono upeluko teipgi 
neszti Geležinkelei turėjo su
stoti ėja. Visi tiltai likos užlie
ti. Ant gilukio žmonims likos 
praneszta 
nelaime, 
saugojo.

prižadėdamas su jaja apsi
vesti.

Bayonne, N. J. — 
Wrona drauge 
pribuvo in
Kazimiero Batosiavicziaus, ku
ris paeini* nuo josios penkis 
tukstanezius doleriu ir iždume 
isz miesto. Kazimieras svilino 
pas naszle padus per dvi san- 
vaites, kalbindamas jajaJdant 
iszteketu už jo, paduodamas 
jiai pakeli kuriame novos ra- 

50(X) doleriu lyg dienaiįlosi 
vinezevones. Dvi dienas priesz 
szliuba, Kaziukas papraszc pi
nigu, kalbėdamas idant Juze 
Užtrauktu ir savo pinigus isz 
banko, nes mano uždėti bizni'.

Iszemus pinigus isz banko, 
abudu nuvažiavo in Najorka, o 
kada ketino sugryžti in Bay
onne, Kaziukas 
mylemai idant
Pennsylvanijos stoties, nes ji
sai nori pasimatyt su savo 
draugu ir tuojaus sugryž, bet 
daugiau nesugryžo. Kada Juze 

rado savo

pasakė savo 
palauktu prit

aIa'fPmk.)

Eksplozije Suardė Harvardo Laboratorijo.

h <1 
d d

. ■

if

bs-isma

Jeffersono Universitete, Harvarde, Conn., kyla didele eks

*•

te

atvažiavo namo, 
krepsziukije pakeli sukarpytu 

vietoje penkių tuks- 
taneziu doleriu, kurias Kaziu
kas apfnaine, 
naszles pinigus.

popieru

pasiymdamas

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 6 BIRŽELIO 1922 (TUESDAY 6 JUNE)
ma,*.. .i. lA ~   h įmani■■—**»' i—h m ii fc.i>     h*ii<*i hhh <*•- i ■iii«iiMaiii»M* n    

ISZ VISU SZALIŪ
——"O .................

Katalikai bėga isz Belfasto.
Belfast, Irlamlije. •— Ajri- 

szei ant tikrųjų pradėjo pa
siust, nes protestonai pradėjo 
žbdyt katalikus ir visaip juos 
persekioti. In viena sanvaitia 
nužudyta net dvideszimts ka- 

musziosia. ir užkhipi- 
Daugelis kataliku ap-

leidineja Belfastu iszkeliauda- 
in Anglijo. Valdže negali

11 p m a 1 szy t i m a i s za c z i u. 
je nusiimto daugybe

% ij' f

plozije, kuri sunaikino visa ruimą, kaip ant paveikslo matoma 
Du žmonis likos užmuszti o keli sužeisti.

Atydave savo kudyki savo 
mylemai.

Detroit, Mieli. — 
Pierson, paėmė 
metu dukrele ir mmosze 
ma savo milemos 
veno nuo kokio 
užvede skunda ] 
idant ji priverst 
nimo mergaites. Piersonai bu
vo persi skyrė, bet vela suėjo 
in pora. Po keliu 
ras vela pamėto 
le, ejdamas pas savo antra mi- 
lema, kur npvede ir savo duk
relių. Dabar Piersoniene ant 
tikrųjų jeszko persiskyrimo ir 
atėmimo kudykio.

Naujas būdas iszlekimo in 
padanges.

Norfolk, \ a. — .James Par
ker sėdėdamas ant baezkutes 
munszaines prie savo namo rū
kydamas pypke. Nežino kokiu 
būdu munszaino eksplodavojo 
(o gal nuo numestos zapalkos), 
ir Jamesas išžioki* in padan
ges, greieziau no kaip su areo- 
planu. Kada sugryžo vela ant 
szios aszaru pakalnes, tai tik
tai szmoteleis, kuriuos surinko 
jojo nuliūdus szeimynele.

“Ne lysk kur nereikia.
Anglu 
szi tok i 

Liudvikas Kilkus.

Jonas 
savo

Norėjo Nusikryžiavoti.
Pittsburgh, Pa.

\. Kaymondas Kilgillionas, 22 m., 
visai nuogas

J Tūlas
1

szesziu 
in na-

i su kuria gy 
tai laiko. Pati 
prieszais vyra

ant sugraži- je ir paskui bandos nusikryžia-

pasirodo gatvėse
ir susikruvinęs nuo žaizdų rau
kosi* ir kitur.
Jrode, kad jie

Patyrinejus pa- 
padejes savo

I ra panas bažnyczios priemene-

roti. Policija tyrinėja jo protą.

W. J». BUCZKOWNKI, Frew. < 
P.'W. BOCZKOWHmY, fttiUr A 34 METAS

tuliku 
muosia.

nu
i < Angli- 

vaisko 
mt apmalszinimo pasikelcliu,

Wong 
metu jau-

< 
kurie žudina. katalikus dienos 
laike ir degina juju namus.
Kinczikas nužudė 32 ypatas, 

bus suszaudytas.
Shanghai, Kinai. — 

Szian Di, patogus 23
nikaitis, vienas isz dydžiausiu 
razbaininkiszku bandų, kokia 
ka’da radosi Kinuosia, likos su- 
ymtas per palicije ir uždarytas 
kalėjimo. Prisipažino jisai prie 
niTžudinimo 32 ypatų. Už savo 
nusidėjimus bus suszaudytu su 
asztuoneis savo draugais. Ka
lia ji suome neturėjo prie sa
vos jokio ginklo, gailėdamasis, 
jog jeigu butu turėjus prie sa
vos koki ginklą, tai butu kelis 
policijantus padėjus.

Turkai žudina ir degina 
krikszczioniu s.

London. — Valdže aplaike 
tomis dienomis apie

Turkus ant
naujos

numesiu vy- 
savo paeziu-

Montello, Mass. —- 
paduodalaikraszcziai 

atsit ikinia.
38 metu amžiaus lietuvis, ku
ris gyvena Montello] po No. 7i> 
Bolinder st., nuvažiavo iii 
Bridgewateri ir nunosze lenkei 

pajų ir keiku do
vanu. Lenke atsisakė priimti. 
Kilkus pradėjo prie jos gretin- 

vartoti. Moteris 
ranku inbego 

pasiėmė re-

I S. Kortiniai

Wilkes-Barre

isz Ashley, likos
>

Vedusi motere likos nužudyta 
kada radosi su savo mylemu.

Pa. — Mrs. 
Brigida Halliday, pati (Jharle-
so Hallidav 
nužudyta Hollenback parke 
kada radosi su savo kaimynu •r 
inileinu Gustavu Andersonu. 
Kada meilinga. ] 
ant žoles, priėjo prie juju ko
kie tai tris 

vienas

skerdynes per 
krikszczioniu Mažoje Azijoi.

Pagal taji daneszima 
turkiszki kareiviai, žandarai 
ir bandos razbaininku sudegi
no asztuoniolika kaimu
miesteliu provincijosia Gailia
ms, Matsha ir Trebijone. Visi 

i szs k e rd y t i, i n ote - 
bnisei subjan- 

ir k romą i ižde-

T tai

ir

(I usta vu 
meilinga.

Nepaprastas atminimas Jeru- 
zolimiszko daktaro.

London. — Daktaras Hanos- 
sen ne tik turi penkis pajauti
mus bet turi ir szeszta kaip 
tai nesimei parode del kelioli
kos svetimžemiu su kureis su
si lai žino, buk jisai paslėpta 
daigta atras be jokios sunke- 
nvbes. Likos iszrinktas komi
tetas isz keliu ženklivu svetim- 
žemiu, keliu redaktorių, pali- 
cijanto ir nerviszku ligų pro
fesoriaus, kurie iszvažiavo po 
visa miestą ir ant galo sustojo

1

buk

vienam lia-

Isz Lietuviszku Kaimelio

Kingston, Pa., — In ezionais 
praėjo atsilankyti isz 
miestu visoki lituviai kazyr- 
ninkai, ju 
Nedėlios vakare,

kitu

Chicago, 11., — Vienas lietu* 
vys mums pranesze, kad jo 
draugui, P. S. pereita ketverga 
vakara sztai koki nelaime atsi
tikus, kaip jis nuėjės paežerin 
pasivaikszczioti ir pamatyti 
kaip ant Michigan bulavaro 
milionierkos su savo szuniukais 
vaikszto. Jam szalygatviu ein- 
nat, labai graži panele, kuri sto 
vėjus prie tuszczio automobili
ams ant Michigan bulavaro pa
merkus jam aki. Kavalieriui 
visom akim pažiurėjus, graži 

panele ji užkalbinus. Supran
tama, kavalierius, norėdamas 

pasirodyt mandagus esąs, priė
jės ir apie penkias minutes su 
ja pajuokavęs. Paskui kepure 
pakeles ir su panele atsisveiki
nęs., manydamas “good time” 
t u rė jas. Bet paėjės pora bloku 

, kad jo 
jo

vardu
, apie 10 vai., 

kuomet tie Kazyruinkai kostu- 
meriu negavo užtektinai, susi
kalbėjo pas kkia tai inžinieri
aus moteri eiti. Du isz ju nuėjo 
in paskirta vieta, kur buvo su
kalbėta atvest du kokius tai 
sveezius. Vienas isz tu kozyr- 
ninku vede tuos du pas ta mo

lį anie du, ka pirmiau 
atėjo, pradėjo krikti, kad tie 
pas jo moteri eina ii’ pradėjo 
szaudyti. Tas, kuris vede puo
lė ant žemes ii4 nusiduoda buk 
tai jau nuszautas. O tie du kur
ie buvo vedami pas ta mot ere, 
pradėjo bėgti kur katras isz- 
gali, kepures palike. Viena su
gavo ir pasakė, kad tai toks 

triksas,” o
verte koki 30 pėdu pakalnėn ir 
per Taubes upeli pabėgo. Vai
kai mate, kad koks tai vyras 
su szlapiom drapanom sėdo nat 
karo ir nuvažiavo. rJpflį tie du 
vyrai, ka szaude, gavo polic- 
inono blekes ir nuvažiavo dar 
daugiau to vyro gąsdinti, buk 
tai esą kopstabliai.
ta vyra už nuszovima ano, atsi- 

ji atgal in Kingstona. O

neminėsiu.

t re i.pamiszeliu name, paslėpė ada
ta už vieno paveiksi kabanezio 
ant sienos. /Jnoma, pirma dr. 
Hanossen uždaro 
me prie kurio radosi keli sar
gai. Po tam daktaras i n sodo in 
automobiliu ir tuom paežiu 
keliu važiavo pakol neatvažia
vo in pamiszeliu narna ir tuo
ju us atrailo paslėptą adata — 
ne vėliaus kaip in 25 miliutas 
nuo josios paslėpimo. Už taji 
atradimu aplaike 500 doleriu.

Tilkstanezei žmonių radosi 
ant uliezios prieszais hoteli ne
kali t re i laukdami ar daktaras 
suras paslėpta daigta ar ne. 
Visas komitetas nemažai nu
sistebėjo isz daktaro dovanos 
turėdamas szeszta pajautima. 
90 žmonių dingo laike užside

gimo laivo.
Buenos Aires. — Ekskursi

nis laivas Vilią franco ant ku
rio radosi sziintas pasažieriu, 
likos isznesztas in padanges 
per trūkimą garinio katylo. Su- 
virszum devinesdesziints pasa
žieriu pražuvo. Negana to, dau
geli blesziniu su gazolinu eks- 
plodavojo ka padare pavojin
giau gelbejima 
žmonių isz vandenio, nes van
duo dege visoje aplinkinėje.

PATENKINIMAS 
UŽGANEDINIMAS.

Kada žmogus ir turi visko, 
ka tik reikalauja, bet-gi 
patenkintas.

7

4 i kitas K. M. 1 nusi-

Ir paėmė>

veze ji algal in Kingsiona. u 
tas, ka būtent buvo nuszautas, 
atsigulė kambary, skepetaite 
uždengė akis.

li aval ierius pasijutes 
“iszsimufine” 

kiszeniuas.
$56 isz

Chicago, Ill., West Side., —
Juozo Vabalo namuose, 2230 

W. 24-tli UI., buvo ateje penki 
ginkluoti pleszikai. Tuo laiku 
nieko nebuvo namie. Jie atsi
rakino duris ir pradėjo szei- 
minkauti.

Tuo tarpu pareina isz moky
tos Veronika Vabalitue, 13 m., 
mergaite.. Jai inejus in savo 
namus randa netikėtus sveczi- 
iĮs kurie tuojaus jai atsate re
volverius ir Hope tylėti, hes ki
taip tuojau perszausia. Bet ji 
mato kad pleszikai gabena ka 
sugriebė isz jos namu, tai ji su
griebė isz jos namus, tai nepa
klauso j u grasinimu, bet eme 
szaukti kaimynus.
nusigandę josios riksmo pradė
jo bėgti.

Veronika, 
bėgant trepais, griebe už kojas 
ir tas kaip virs ant galvos ir ka 
tik sprando nenusilauže, o re
volveris net isz nagu iszkrito.

bekrisdanlas taip
uosi nusilaužė, kad visas kruvi
nas paliko.

Tokiam

uždengė akis. Kuomet atvede 
ta pabėgėli ir jis pamate, kad 
ežia guli neva nuszautas žmo
gus, (ai jam net blusos numirė, 
negali nei žodžio isztarti, taip 
iszsigando. O szitie surado se
na stora amerikona, buk tai es
ąs sudžia (Burdžius) ir prasi
dėjo prova. 
asi, kad ne jis nuszove, 
inžinierius, 
jie neva ėjo.

Pleszikai

nelaimingu vienam pleszikuiTas žmogllis gin- 
o tas 

kurio moteri 
Sudžio” liepia 
Atvedė ta ne- 

užmusztaji.”

v v ra i likos
A

porele sėdėjo res jllel«gjn03

jaimi vyrukai isz ginti, 
rože Gustavui

aiva o kitas szove in mo-
užmuszdamas

kuriu
per g 
t oria, 
vietos.

Gustavas 
slaptai suejdavo 
įninka, tankei

Gustavui

jaja ant

riu tos, namai

Tie patįs kraujegerei užklu
po ant aplinkines Liveros, su-

nera
Anas ūkininkas

vare gyventojus kaip gyvulius nera vienatinis, kurio paklau-

pripažino, 
su savo kai- Į sakyti, 

nes per penkis
menesius susitikdavo slaptosia Į kai suome 
vietosią. Vyras Brigidos neda-1 kurioms nukirto 
siprato 
paežius 
saves pažinti, jog mylisi su sa-11
vo kaimynu ir su jiiom suejna. Į szimtai krikszczioniu 
— Užsipelno moterele ant mir
ties.

jog

y

in tvartus ir uždege. Klyksmai sta: _ ar patenkintas esi der-
nelaimingu auku buvo neiszpa- dumi? “Nugi taip,” tarė, “už-

teks ir rupukiu ir duonos. Tik 
___ ” “o ka-gi”?

U-gi kiaule neveda parsziu-
tur i vieno trūksta.Aplinkinėje Dzveliske, 

septyniolika vyru, 
galvas ir už-Į |{U<

smeige ant lazdų nesziojo po Į Czia reikėtų pagirti viena tar
toji nedavo ant | visa miesteli. Teipgi užklupol na> kurio karalius Liudvikas

:uit kaimo Platanu, kur gyveno xį Sykį paklauso; — kiek, jis

apgaudinėjimo savo 
n (‘s Teipgi užklupo

t 4

na, kurio karalius Liudvikas

kuriuos Už(|ir|)a? 
iszžudo lyg paskutiniam o na-hius,” atsiliepe tarnas.

i 4 r

mus sudegino.
Ir krikszzioniszkas svietas užklausta.

Tiek, kiek ir Kara- 
, “O-gi 

kiek pelui ja Karalius?” vėl jo 
, ‘ ‘ Tiek, kiek jam rei

žiūri ant tuju skerdynių pcr|kia)^ atsake tarnas.
Bet-gi, kur randasi to paten-

pas
4 4 i

atvesti svietka.
va “užmusztaji.” Tie 
pradėjo juoktis, ir pasakė, kad 
tai tokis “t

Bet tokie

visi Vargszas,

trįksas” buvo.
‘‘trilcsai” tarpe 

lietuviu nėra pagirtinas darbas 
Ir, pamate tokius kozyrninkus, 
turėtu juos gerai ‘pavaiszinti.

I 1 skandalui iszkilus 
du plesziku tapo sugauti, o trys 

Sugautieji sako esą 
lenkai. Pleszikai suskubo pasi
griebti laikrodėli ir isz to sku* 
bumo paėmė 10 ląetu vaiko ke* 
pure, o savo paliko.

pabego.

“Kelei
vis” skelbia sekanezia žinute 
kuri gali būti paveizdinga del 
daugelio musu ‘‘ gaspadineliu’’ 
ir juju burdingieriu.

“23 Gegužes, anksti ryte, ant 
Spruce st. buvo tikros sorkes. 
Viena lietuve moterėlė nutarė 
pasvetimvyraut, o jos rusas 
burdingierius — pasvetimote- 
riaut. Kad atsirastu daugiau 
“meiles,” 
bonka munszaino 
lova, 
darėsi, 
galėtu papasakoti.

Į Anksti ryte, apie 5 valanda, 
pareina vyras nuo naktinio 
darbo. Inejes in virtuve nuste
bo; žiuri, ant stalo stovi tris 
buteliai — du tuszti ir vienas 
pilnas munszaino. 
prato, kad jau ežia

Worcester, Mass. —

gaspadineliu

Ji guli pavieto Ii-* 
Sužeistas yra ir

Chicago, Ill., — Vakar saliu* 
ne prie 919 Cullerton Ave., ta-* 
po gal mirtinai paszauta to sa- 
liuno savininko Petrone Visz* 
ežiui ie ne. 
gonbutyj.
Antanas Puczkorius. Jam pra* 
muszta galva kuju.
ka juos dužpuole pleszikai, at
ome $50, ir moteri paszove o 
vyra sumusze, (JSumusztasis 
Puczkourius esąs jos vyras). 
Bet policija nenori tam tikėti 
ir dalyku tyrinėja, nes duktė 
sakanti, kad jiedu jau metai 
laiko kaipo yra persiskyrė. 
Policija yra palinkusi manyti, 

Ikad tai sekine savytarpiniu 
musztyniu.

Jie sako,nepri-ba rbar i s zk u s Tu r k 11 s
gi
nams užbėgti

kuris I skerdynes kurios atsibuna lai-1 kai-kuris vyskupas, kuris tu-

jiedu isztrauke po 
ir sugulė in 

Kas ten per visa nakti 
tai tik tamsi naktele

i ai bodam i vargingiems Arine- Į kinim arba užganedinimo pa-Indi jonas 
vardu Charles Ilainley isz Los 
Angeles, Kalifornijos, 
ėjo in mokslą i ne'devinis metus 
pakol perejo per ketvirta 
k laša, turi sziadien trisde-

Amerikoniszkas
taisės krūvi mis slaptis ? Ta gražiai iszaiszkina

lis ir spėka
Katalikiszkas kunigas perejo brukus isz it----- -------- -------J<>

in kita kambari 
volveri ir paleido szuvi jam 
in klyną. Taip maždaug 
kojanti pati S. Fortuna, kuri 
esanti 32 metu amžiaus moteris 
ir 3 vaiku motina.

Kada ant triukszmo atbėgo 
jos vaikai, Kilkus iszojo ir at
sisėdės in savo troka nuvažia
vo. Moteris sakosi visai neži
nojusi, kad ji - jam pataikiusi. 
Bet nuvažiavęs in Brocktona 
Kilkus kreipėsi in ligontoiti ir 
tenai pasirodo, kad jo szlaunis 
perszauta. Žaizda buvo aprisz- 

artimoje ta ir Kilkus iszojo, bet vėliaus 
czionais, melde savo pacziules jis vėl sugrįžo ligonbutin ir szi 

karta jau turėjo atsigulti.
Bostono “Globo” raszo, kad 

isz Bridgowaterio atvažiavęs 
Brock tonan

ant episkopolo.
New Haven, Conn. — Dakta

ras Dovidas Hillhouse Buol, 
užbaigiąs mokslą Yale univer
sitete, 
kunigas, ana diena priėmė 
szventima ant episkopo!iszko 
kunigo, aplankydamas parapi
ja Szv. Tamosziaus czionais.

Iszviliojo $5000 nuo naszles

buvusia katalikiszkas 
, ana diena

Pati nenorėjo ji nužudyt; pats 
atėmė sau gyvastį.

Paplar Bluffs, Mo. — Per dvi 
sUnvaites Jack Strennful far- 
meris gyvenantis

idant jam atimtu gyvastį. Ka
da motore neiszpildo jojo mal
davimu, pats nutarė taji dar
bą atlikti ant galo turėjo tiek 
drąsos,
kulkas in smegenis. Strennfu 
nuo kokio tai laiko sirgo neiž-

ir
paša-

r

valdininkas Lo 
jog paleido sau dv Barron iszimti varanta Kilkui 

aresztuoti už užpuolimą mote
ries.

perejo 
turi

szimts motu ir yra ženklyvlau- 
siu atmintojum Suvienituosia 
Valstijošia.
na, buk kožnas
mintijo ir
buklus kaip jis. Laike kares, 
kada radosi kariumeneje, ne- 
sze jisai visokius slaptingus

kas nuo laiko!
Popiežius priėmė savo sena 
gaspadinia ant tarnystes.

Rymas. — Pijusas perlaužo se-

rojo daug vargti ir kentėti, vie- 
nok-gi visada būdavo kantrus 
ir patenkintas. Vienam drau
gui, kuris jo melde, kad paša-

na papratimu idant nelaikyti r^u ta paslaptį, pasako: To-
1 ji paslaptį^ daugiausia gludi 
tame, kad visada tiksliai nau
dojuos savo akimis.” 
tai galiu suprasti?” 
vyskupo draugas.

tos jojo szeimynoje per ketu-1 kinsiu, atsake
dusimus ir paliepimus F "TcnUioi“ osu- Pigiausia savo
riu nogalom^raszyti ant popie- į" ” mit gy v'nZo Pakeliu in dangų ir giliai 
priedo Ifandev' is/.nol’o "iudin klitori bet kada kardino- priedu in szirdi, kad yru tai 
prieszo. ilainley iszmoko juo-ĮL a Knalliim nnnm«inm I mano tikslas dasigauti m ta 
sius ant pomietos ir apsakinėjo 
tiems, kuriems tosios žinios 
buvo reikalingos. Turi jisai to
kia pasiutiszka pomieti, jog Šli
ejas su szimta žmonims, ant
rytojaus pasakys juju pravar-|17 anglekasiu žuvo eksplozijoi. Į n, 1{jek' tai rilI1(]a8į tukstaneziu
i i • ..ni • i . _ i • •• ii tt i • j t ♦ rN j ♦ I ” 1

Il am ley užtvirti- 
gali lavintis 

daryti tokius ste-

jokios moteriszkes ant tarnys
tes popi’ežiszkam 
priymdamas ant tamystos sa
vo sena gaspadine Signora 
Linda, kuri radosi ant tarnys

palociuje,

resdeszimts metu. Kada Popie-
> I žius radosi Įlenkijoi, signora 

Linda nusidavė ant gyvenimo 
in kliosztori bet kada kardino
las Ratti pasiliko popiežium-v •

ji paslaptie daugiausia gludi

“Kaip 
paklausė 
“Paaisz- 

kinsiu,” atsake vyskupas. 
'Kokiame norints padėjimo bu

1110 XillVVl. IH10UUVV MVMlVfO MUI, I 1 • • J • 1 *

paszauke jaja pas savo idant P,lįlullu,lta gyveniniu. as ui
pažvelgiu in žeme ir persista- 
tau kad jos man tik reikės ma
žo gabalėlio. Pagaliau apsid(ri-

užsiymtu vedimu jojo kuknios
ir prižiuretu •popiežiszkas dra

i . .. _ _ .. 3 ran po platųjį pasauli ir minų-1
. .,... ....... “........ .•................. .j

Essen, Vokietiją. — Septi- Į žmonių, kurie už mane dar pra- 
seziau ir vargingian gyvena.

dos be jokios Klaidos. Gali ji-Į
sai pasakyti ant pomietos vis- n toli ka anglekasiu žuvo 
ka ka iszmoko isz knygų. Jisai baise i apdegu eksplozijoi kwSlsz to viso mokinuosi, kaip rei-
gali iszmokti in kėlės sunyai- kylo kasiklosia

o 29

Helene ir kia ioszkoti tikrosios luinuos,
tos to visko ka prastas studen- Amalie, kurios priguli prie kaip ir kur po to visko/kaip 
‘ j. i. —xJ------- 1__X..„!~ I tr...,  A —A-’—_-_1-1__. I v . A._„!  _____J., J Ji

Vyras su- 
“svecziu”| 

butą ir tuojaus puolėsi in mie
gamąjį kambarį ir.... o tu, 
szventas Jackau! Jo pati guli 
susikabinus su rusu burdingie- 
rium. Suriko žmogelis isz pik
tumo, bet jiedu anei krust, gu
li kaip negyvi. Mat, vargszai, 
dar neiszsipagiriojo užtektinai. 
“Gulit, tai gulekit!” — tarė 
žmogelis ir iszlJeges paszauke 
policija.

Atvažiavo vežimas, inejo in 
stuba keturi policmanai, o tie' 
besarmaeziai vistiek guli susi
kabino. Tada du policistai pa
ėmė burdingieriu,

rgaspadine ir neszte isznesze isz 
stubos in vežimą.

I i rFrti o i Iri Iriorji I rvlr i

o tu

o kiti du

Wilkes-Barre, Pa., — Juozas 
Slugauskis, kuris laiko krau
tuve ant Hemlock ir Walnut 
UI., vėl liko apvogtas pereita 
ketverga nakti. Vagiliai, ma
tyt turėjo t roką sudėt pavogti
ems daiktams už $300.00. Ttai 
jau antru sykiu Slugauskio 
krautve buvo apvogta in dvi 
sava i t i. f

Slugauskio szeimyna sako 
jau jie turi nužiūrėjo pirmutini 
vagi. Dabar tyrinėjama apie 
antra ir tuomet bus aresztuoti* ........... .........     I .. O III Į ■ Mm,.  Mito

ANT PAfcDAVIMO.
Peczius, naminiai rakandai 

ir du keri ežiukai. Atsiszaukit 
ant adreso. (t.46>;

105 W. Mahanov St..
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,M. Blanchet, arkiologas (ti- 
rinetojus senoviszku užlieku) 
danesza, buk surado skylėsią 
padalytas per vokiszkas bom
bas ant lauko Rue Beavais, 
Francijoi, užtiko ant senovisz- 
ko rimiszko miesto, kuris li- 

da antram

Užmiesti jo Rymo atsitiko 
stebėtinas atsitikimas. Maszi- 
nistas greit ojnanczio 
užtemino sodinti terp sztangu 
maža kndyki kuris neprijautė 
kokia ji lauke nelaime. Norints 
maszinistas gana stengėsi su

trų k i o, bot
negalėjo, trūkis perejo per ku- 
dyki ir sustojo keli szimtai 
mastu nuo tos vietos, 
nistas ir pasažieriai 
isz vagonu,
vieta kur mate kudvki tikėda
miesi, jog suras jojo sumalta 
kūneli, bet kudykis gulėjo ra
mini terp sztangu be jokio su
žeidimo. Nuo susijudinimo, 
kaip mano maszinistas, jog su- 

k ūdyk i,

Isz Lietuvos
trūkio

laikyti greita begi

Žveriszkos Pesztynes 
Karcziamoj.

Igliauka. — Bzloj nplinkej 
atsirado labai daug karcziiitnu.

is
d k i n i n ka JCa. G repajp gyvena

U

BIRŽELIS — JUNE M

miesto, 
kos pastatytas 
szimtmetije.

M aszi - 
iszszoko 

bėgdami in taja

Vokiszki kareiviai bažnyczioje.
Kaunas. Laiko velykiniu kaip tlk tnulsU kftlldė pa 

szvencziu, atėjo in Kauna pul
kas vokiszku kareiviu, kurie 
likos parėdyti'iw liotuviszkas 
mandieras ir patalpyti kazar- 
mesia su lietuviszKais karei
voj s.

ir gbti labai /iš

Lietuvos
Atsitikimai

Istorijoje Svarbesni 
Birželio

Menesyje.

RALTIJ08-AMERIK0C
U LINIJA 9Broadvay. Nev^ork.NY

■ KELIONE t LIETUVA
>

Popiežius ant Eucharistisz- 
ko kongreso pasakė, buk Kvie
tinis pakajus ne greitai užstos. 
Francijį daro sutaiką sū Ru- 
inunije plaut atejteje bolszevi-
Francijė daro sutaiką

H
i;f’J

Ii
1
|m|■

IT1ji I
• ■ ¥

r I
į į
I
|l ■

n

/

I 
t
Bii1-1 

į. 
t
h

“ f . ! . A . t i_______ •

kai ant josios neužkluptu. Vo- 
kieczini sn Bosiję laikosi dru- 
OZei, bet juju pinigai no turi 
jokios verties. Vokiecziai ma
no atstatyti Petrogradą savo 
pinigais jeigu bolszevikai duos 
dž tai^pavelinima jeszkojimo 
aliejaus Rosijoi. Ant tuju iszli- 
gu kitos europines vieszpatys- 
tes nesutinka, ba ir josios riję 
seile ant rusiszko aliejaus.

Paskutines taikos pakajus 
Washingtone ant nusiginkla
vimo nuėjo ant szunc uodegos 
ir pasiliko tiktai szmotelis po- 

' nes Japoiuje pasireli
ant kares “ 

keturioms,” nes mano ižduoti 
ant statinio kariszku laivu 280 
milijonus doleriu. Kaip Ame- 
rikas žiūrės ant tojo pasielgi
mo Japonu, tai nežino. Norints 
padare sutaiką nusiginkluot, 
bet vietoje iszpildyt duota pri
žadėjimą, tai ginkluojesi ant 
prapal. Bet prieszais ka!! Ar
gi užsinesza ant naujo svietisz- 
ko kruvino szokiof!

Nuo

male ant szmoteliu 
pražylu kaip karvelis.

Neleidže Lenkus in Szirvinta.
Szirvinta. — Lenkiszki 

ventojai prigulinti in Szi 
tos parapija negali važiuoti in 
bažnyczia no su kitais reikalais 
in miesteli 

juda

i gy- 
irvin-

lietuviszki ka
reiviai juda neinleidže, daro 
krata vežininosią ir paliepė va-Į 
žinot adgal.

1 nes

kaimynas J 
sutaria.

Antra dionu Velykų, L. • ' J*. 1 ■ : n ‘ .-L!*!uįis, žinomas v
psztukas ir zuliktis, .^bro.'Tnijje- 
to,[ kaiinynO šitiuklej? Tėti phi 
atėjo jo kaimynu, j,nu gerpi hi- 
kmisžiisiu namieje Ir jie, kaip 
paprastai, pradėjo bartis, 6 gal 
Ir Imt inuszcsi, nes buvo piktd- 
njas dar už pernyksztes peHZĮty- 
nes, I 
ko gyvi.

. su-
v’lsoj, aplinkoj

rPen pili

jie, kaip

kuriose abu ptieszu vis li- 
L, buvo nętekes no

sies, yo$ į/rigyde;
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kas kiužasi 
laike revo-

Apie permaina 
Rusijos gyventoju 
Uncijos, karos ir nuiiszacziul 
parodo sekantis skaillis: Motoj 
1918 Rosijoi buvo 166 milijonu’ 
gyventoju, žuvo nuo kares, su- 
miszimii revoliucijų ir 1.1, pa
gal skaitlį gyventoju 1920 mo
te, 
milijonu

kares

pieros,” 
ginėja ; nu visom

r 3 nes

daugiau kaip septiniolika 
o puspenkto milijonu 

pasiliko sužeistais ir netinka
mais prie darbo. Laiko baisios 
permainos Rosijoi susimažino 
suvirszum trisdeszinits milijo
nu gyventoju. Ižbego iii užru- 
beži keturi milijonai.
badas paymdavo kas diena me
nes i je 
tukstanezins : 
dalisia Rosijos.

Balandžio po 
žmonių

• •

Baisus

szi m t a 
visosiu

Tebyriuosia laikuosia skai
tome apie visokius liūdnus at
sitikimus, kaip nusižudimai 

kurie buvo
kaip 

buvusiu kareiviu 
gazuoti laike kares ir neturin
ti, jokio suszelpimo, žudinstos, 
ir Lt, bet tankiause atsitinka 
sekanti liūdni atsitikimai.

Kada palicije inejo in stuba 
George Reinerio, Czikage, tu- 
rinezio 68 metu amžiaus, rado 
ji kabanti ant virvutes be gy
vasties, o jojo pati buvo pusgy- 

ir nuvežta in li- 
Kambarelije 
: krėslas ir 

szeip kiti rakandai 
uliezios.
vargingi, jog neturėjo kuom 
užmokėti randa, per ka likos 
iszmesti ant uliezios. Negalė
damas tojo ilginus nukensti, 
Remeris isz nusiminimo pasi
korė, o pati inkvepe gaza.

Liūdna, jog tebyriuosia lai- 
kuosia atsitinka tokios trage
dijos, o bažnyczios visokiu ti
kėjimu renka pinigus ant ap- 
szvietiino stabmeldžiu, lauki
niu afrikonu ir žvairaakiu 
kineziku, kuriems apszvieta ir 
tikėjimas yra tiek reikalingas 
kiek szuniui penkta koja.

biznie- 
ernesi ant nepap- 

darimo pinigu, 
“meilingas 

kurios turėjo
“maci,” jog ta

il u rydavo aplai- 
tosios y pa tos in

maci, >>
laja

tu j u i i

ve nuo gazo 
gonbuti. .
tik vienas

radosi 
lova, o 

radosi ant 
Toji porele buvo teip

Lietuvei gyvenanti prie ru- 
bežiaus Vilniaus kada pamato 
lenkiszka kareivi, tai visaip isz 
jojo szandije ir erzina, jog ne
karta atejna prie praliejimo 
kraujo. Naujausias būdas er
zinimo lenkiszku kareiviu vra 
lietnviszka dainele kuria mu- 
siflzkei gieda puslenkiszkai, o
kuri skamba sek an ežia i: 

Sondi na žirgeli, 
Pokrenci ūseli, 
Dobendzi lapasza1 

Vivat Litva nasza! 
Kj juki, Juki, 
Polak i pszi juki, 
Ej juki, juki, 
Polaci juodi kruki!

ižgirde toki

i

Lenkai ižgirde tokius 
džius nemažai siunta ir prade
da leidinėt kulkas, bet inusisz- 
kei pasislepia i n 
tolinus gieda savo 
žirgeli? *

zo-

knimus' ir 
“$ondi na

Per pėnkesdefizimts rtletn, 
be paliovos, dfena Ir nakti, de
ga septintos vaszkines žvakes 
viendje Czikagos bažnyczioje 
priesz stovyla Szvencziausios
Marijos Panos, ant atminties 
apsaugojimo tosios bažnyczios 
nuo ugnies kuri kylo tam mies
te 1871 mete, o Kuri iždeghiO 
konia visa miestą Cliicaga.

1 d,. 1383 m. Lietuviai spie- 
groltumii prie

Tra ku pi lies iierti atplm lanezi u 
žiauriu Kryžioku.

2 d. 1392 m. Vytautas ron- 
Vilniu nuo

*

ežiasi su visų

ginsi paliuosuoti 
Lenku intekmes.

• > d. 1383m. Lietuviai atsigy 
ir sumusze Kryžiokus už

puolusius ant Traku pilies, j < • J •
ne sumusze

4 d. 1763 m. Gimė Lietuviu 
dainius kunigas A. Strazdelis.

Kokis tai vokiszkas 
ris Berline 
rasto budo 
Pradėjo jisai dirbti 
pilules”
stebuklinga 
sai ka j i ai sės 
kydavo meile 
kuria insiinylejo. Spekulantas 

stebuklingu piluiiu” ap
garsino laikraszcziuosia, jeigu 
kokia motore neteko meiles sa
vo vyro, arba ‘jeigu vyras jaja 
pamote o su kita mylėjosi, tai 
tosios pilules turėjo tokia ma- 
ci, jog sugražindavo moterėlei 
josios atszalusi vyra. Na ir ta
sai apgavikas daro puiku biz- 
4ii nuo daugeli kvailiu po visa • A A > * tVokietija ir Amerika. Ant galo 
palicije insikiszo in taji bizne- 
li ir pasodino dirbėja 
lingu piluliu”

Kiok tai panasziu apgaviku 
naudojęsi isz tamsumo ir leng
vatikiu czionais Amerika, tai 
negalėtum suraszyti ne ant jau- 
czio kailio. Apskaitoma, jog 
Amo rike randasi.' daugiau ra
ganių, burtinykiu irinspetoju 
atejties ne kaip kitokia daly
sią svieto. Konia kožnam mies
te randasi kokia tai burtinyke, 
kuri už pinigus inspeja kvai
liams atejto ir kaip 
dingusius skafbus.

Jeigu tosios’ burtinykes in
speja kvailiams apip užslėptus 
skarbus, kodėl paezios juju no- 
sujeszko ir pasinaudoję isz juT

“ stebu k- 
už groteliu.

surasti

žmonių Hazletono 
likos puikei pri- 

per apgavikus kurie

pardavinėja

Daugelis 
a p Ii n k i nėjo 
gautais 
surinko nemažai nuo kvailiu, o 
buvo tai sx’kancziu bud U:

Nežino kokiu budu dažino- 
jo, buk kokia t/ii “kompanijų” 

Kanadoje Pure
Rye (tikra ruginia,) iszsiuns- 
dainį pinigus idant jiems prį- 
siunštn tojo sztopo. Kompani- 
je dalai ko savo žodi, nes kož
nam prisiuntė per pttczta tiek 
kvortų i * tikru rugiu ’ ’
rejo. Pusgalveį aplilike rugius 
(o tikėjosi aplaikyt tikros ru
gines guzu tos) nuleido noses ir 
prakeikė apgavikus.

kiek no-

Snvienitosia Valstijos!a pir
ma diena Sausio 19^0 mete bu
vo Ž,508,(M)2 telefonu ant far- 
mu. Amerika neknriosia valsti- 
josia ant farinu randasi dau
giau telefonu ne kaip visoje 
Italijoi, 
dydelius miestus kaip Rynuis, 
Milamus ir Neapolius.. Neku-

ne 
priflkyriant tokius

riosla*dalysiu Europos t'elefo-
nas ant farmū yra nepaprasta' 
daigiu* .
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t LIETUVA I' PER l EVMnvIPCApTl.lAV^ |

'■ /PDA LlEPOjq. ■■ 
/ Lietuviai važuojant ip Piliava i 
aplenkia lenku juosta (karidora) 5 
Visa treczia klassa padalinta in I 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų. I 

LITUANIA ......... 14 Juniaus 1
POLONIA ........... 28 Juniaus 1

Treczia klassa in Hamburgą $103.50 I 
In Piliava $106.50. In Liepoju $107. | 
KreipkitCH prie musu agentu jusu miešti.

5 <1. 1919 m. Lenkai isZdrn- 
ske Lietuviui labdaringu^ in- 
staigas Vilniuje.

6 d. 1915 m. Gudai degina 
žmonių gyvenimus kaimuose, 
traukdamiesi nuo, muszhi 
vietų.

’ 7 d. 1492 m. Mirė .Lietuvos

X

ll

OltįglgOR
GIlElClAPSI MODERNIŠKI LAIVAI 
1‘ASALLUA. ŠERIAI ŠIAS I’ATAR- 

KAIMAS I’ASAŽIERIAMAŠ.
Juru nilcRtc randasi biuru agenlns.

In Lietuva, Ixinklja, IlURija, įšalvi Ja, 
llkrainla Ir vl«U» Balllkoa Valstija*.

.... 17 bintatiR

..... 1 lAėpos 
Trecžin Liesa $IU.V»0

LIETUVIU SIMBOLIAI ISZ 
TIKHHMISZKO IR TAU- 

TISZKO AT2VILGO 
BIRŽELIO MENESYJE.

V*tšp . ..
SI

Jėzaus H^irdęSfj,. vi
nuo
dięs sau

rrKVAS —
Apasztalu Petro ir Po vi liaus 
ir meldžia per tu 
užtarymą savo 
nup Dievo palaimos..

MOTINA
tano, kini szvenhisb 
jos vaikelius ir vis: 
m/ nuo pavojingu ligų. 

ĮSŪNI'S — meldžiasi prie Szv.
mel

džia sau stiprybes mm ypacz, i 
kad išžiūrėtu blaiviais ir to

il* kad szvemtasis pa- 
visa 

karszlesiies
DUKTERYS

tos Margretos 
tarytu pri 

bese;

Butu gal viskas pasibaigs ge
rai, jei nebūtu apie tai pranesze 
jo levams, ežia pat kaimynstej. 
Kaip tik* szie sužinojo, kad 
posza aunu, tėvas stvėrės lazda,

— Czia Želigovskio bei-L*1101 nieko nežiūrėdami, pra 
« « 1 k • -k-"* ii I « k t I 1 it I 7 r lt it ii I

smukioj osanczius. 
rr<«vas L., vienam su lazda vis
us dantis iszmusze ir Už tai nuo 
nukentėjusio brolio, gavo smil

gai va taipsmarku, kad 
negyvas ir iszticsu atrodė ini- 

Tecziaus su'pagolba gy
dytojo tapo atgaivintas ir nu
vestas namo. Brolis gi gavo in 
žamla su tokia pasekme, kad 
žando kaulas tapo perskeltas 
ir visi tame szone dantys isž- 
inuszti su plyta.
musztyne, motina irssuo 
atsiskubino su

Varginga Lietuva nuolatos 
apipleszineja. szi(> d u o.

Kapiniszkiai, Meikines brolis staeziuka, bėgo ginti ir 
- .nm i 7/1 H /Z J i irivt’ul’Hi I w»l’ i . . M 
neliai labai “maloniai 
elge, pasižymėdami ramiu gy
ventoju pleszinuiis. Plesze ne
klausdami nieko, iszlauže spy
nas ir visu, diiru užraktus, kur 
tik 
kaimas lenkams 
“dovanas,” 
ginklais, durtuvais, neprasz.ytl 
poneliai i szsi gabe no, 

bulvių

ezians.
pasil

Visas

iejo kulti
kunigaiksztis kazipneras, H. ,

L ___  —. _' ' . J- .

■— piikoHos mintys, visu
V f I ‘ ii I 11 " i * 4 . - *

jaute rasti ka nors.
atidavė szias

kurias, remdamies

i szsi gabeno 
grūdu 1,165 p., 
p., 5 kapos 
442 metrai, 
rubu, kurias nuvilko 
ežiu, 
Kruszienes ir

būtent: 
3,902 

rugiu, audeklo 3,- 
pasintu eilių 

nuo pe- 
Julijonos

17

18 poru batu.
Rozalijos Czes- 

nuleviczienes 46 skepetas. Viso 
kaimo gyventoju paėmė be at
lyginimo: 
10 karvių,
21 puda mėsos, 80 svaru svies
to; Adomo 
medaus.
ežiu atėmė 251 be
Per prievarta
Kruszo 300 rb. sidabro, Petro

100 si(J. rbl.,

32 kiaules, 93 avis, 
1 arkli, 14 padargu,

Kruszo 3 pudus 
Viso kaimo pauksz- 

a t lyginimo, 
atome: Adomo

Bagdzevicziaus
Luk^zo S. 100 rb. s., St. Saule- 
vieziaus 100 rb. s., Martyno Bu
ba usko 200 rb. Szieno paėmė 
3,850 p., sziaudu 2,226,p. ir 12 
p. grybu. Valeutukevicziu Jo
ną muszolcr,xxėžinoni8zkai per 
galva nž-t«irkad pasako, kam 
jie svirno duris iszlauže; Mar
celinai Valcntukeviczienei su
musze visa krutino už tai, k:id 
nedavė laikrodėlio; 78 metu Si
monas Kniszas mirė nuo žaiz
dų sumusztas už priėszinimasi 
neduoti savo turto; 70 m. Vik
torą Valantnkeviezin sumusze 
patys nežino už ka; ir dar mu-

V ladislava Sa u leviczi u,
Vincenta Mazgeli,
szc:

gi in

res.

8 d. 1919 m. Pirmu kartu 
susirėmė Lietuvos kariuomene

Lenku legionais, ir Lietuviai 
la i mėgo muszi. , r

9 d. 1514 m. Lietuviai szei- 
myninkauja 
ties Orsza.

10 d. 1410 m. Vytautas Liet. 
Did. Kun. daro pienus kaip ga-

h u

pergalėjo gudus

iuncziatnos maldos piie Szv. 
visi meldžia 

Tos maloningosios Szii-* 
reiktilingii maloniu, 
meldžiasi pi*ie Szv.

h 
I

szventuju 
szeimvnai

(AllONM
SAKOMA 
Knbliif‘0 $130.

Tnx $5 ext r h.

A

4

kad

Iszgi rd usios 
irgi 

lazdomis ginti 
savųjų, bet minėtas pesztukas 
jas teip pažėrė i n szali
motina in antra diena pasimirė. 
Sumuszta jau broli žmogžudys 
norėjo papiauti už tai, kad szis 
at (Jo ir padare visa ta anny- 
deri, teip, jog nors baisiai su
žeistas, ta nakti negalėjo 
namie nakvoti.
žeistas nei

Juozapa 
Saulevicziu, Joną Juszkeviczia, 

Cha ima Gor- 
bika (žydą) sakydami, kad 

jie priklauso Lietuvos poli-

Motiejui Garbu,

l 4 
tikai.

Dirbti be atlyginimo varinė
jo po 20 varstu tolumo. O jei
gu pastotin iszvarys, tai per 3, 
4 d. ir net in pora savaieziu tik 
tebegriszi. 
ginsi, kaip
in .Vakaruszka;
blėyizgoja apie tvirkinimą ne-

Iszbego i n k i
ta gala kaij.no, bijodamas savo 
girto brolio kerszto. Vos tik 
ryto meta sugrįžo nanio.

Po tu
vaizdas bluvo toks:
sai brolis (eskadrono vadas), 
parjojės namo isz kariuomenes 
in savo motinos laidotuves, ra
do: motina mirusia be kunigo, 
nes nebuvo kas parvežtu, Ievas 

ivos gyva apsiraisziojes galva, 
(o gal ir mirs, kadangi jau se
nas, o žaizdas labai pavojinga) 
jbrolis apsiraisziojes žandu, nie
ko negali sznoketi, nes visas 
burnos szonas sutrupintas. 
|Vien tik tas peAztukas — žmo
gžudys brolis visziskai sveikas.

Tai mat kas pas mus darosi! 
;Vis tai algokolio pasekmes, o 
Riek jo pas mus iszgeria! Ap- 
rasZyta czion pesztyrte dar nė
ra užbaigta; tikimasi per Sek
mines atnaujini ;i ir kaip girdo
mi, gali szi karta but daugiau

žveriszku peštynių
Treėzia-

szonas

negyvu, pprieszai dar nenuri
mo.

Be peSztyniu daugiau ir nėra
’ <* A te A te I m AĮ !

Ypacz gražiai el- 
iszsivaro važiuoti 

važiuodami

kaltu mergeliu ir apkumszczio- 
ja vežiką.

Penkių vaiku motina nužydyta. 
v

Ek., Nerimdaicziai, (Telsžhi 
itpskr). — Nakti isz 28 in 29 
Balandžio diena, Nerirndaicziu 
Kaime, padaryta žmogyžudybe 
link irsta penketo vaiku inotina, 
turinti apie 42 metus amžiaus, 
Win i | i ja Domei k ietie, 
gžndybe

Už žino- 
Antanasintariainas

Jis ta naktį nebuvęsŠtuikys, 
namie, tacziau ryta jo draugai
darbininkai pastebėjo, kad jo 
drabužiai buvo apszlaksztyti 
krauju ir kitokios žymes rasta.,
Jis dirbės pas Neriindaicziu 
Kleboną ir ta nakti nakvojės jo 

Priežastis f?zitokigt 
Antanas Stuikys yra šiivinia- 
kas tu namu, kurinse gyveno 
nužudytoji Emilija' toomęikib- 
ne. Jau senai jis ja ribrejes isz 
savo barnu išsivaryti, tafežluaš 
sxi jo nėklausiiisi. Ta vakbriv

V<dnVžiriojė.

jps vaikoma išzejuk nak vėti i n 
svirną, ji1 viena' paflk'aši mobp-
je t i* rytit rdštą jtįtf ijebėjgyvjk
nužudyt#, 
niiiht'as,.

Kaltinamasai jau
I f ' .1 :,

» Į k

* «

J I

>

* h ' * i

d

n' *

ko isz Igliaukos paraszyti.

LIETUS.

Anuo metu jojo pirklys na
mon isz turgaus. Prie balno 
kabojo pr 1 visetas krbpsZys pi
nigu. Smarkiai lijd: musu pirk
liui net ir marszkiniai buvo 
snszlape. Taj jam Jabai netiko, 
i. r____
vo už toki blogd
ir jis pradėjo iriiintieti ant Die
vo už toki bloga orą.

Pirklio kelias djo per tanku 
miszka. Prie jo prijojės, austo-
- . M • ♦ - J • I • - * ' • Kl

bo iszvydes plėšiką,

1

kuris 
taikė jam szuvi, ii4 isZtik^o pa
traukė sznutuvo gaiduku. Ber 
abejo jis butu bu Ves' puszau-, 
tas, bet lietus sulijo pleszikni 
szautuve paraka# taigi ■szuvi’s 
nesprogo, Pirklys pavarė arkli, 
ir pabėgo nuo plesziko.

• /“A#
H

” tnrd jis dabar.atsidu- 
kvaila^ buvau kad mm\ 

mejau ant Dievo už bloga orą. 
Man iszpuole Jau/ už tai dėko
ti; nes Apvaizda Dievo pasiun
tė lietu. J6i buttt giedra# gule’ 
czinu paariuvea kraujuose, o 
mano vglkęlilii nesulauktu /pa
nes grižtanęzio namon. įlietus 
už kurtinu ridėjau ant Dievo,

ses,

luti na i butu geriausiai uždtipli 
Kryžiokams amžina smūgi.

11 d. 1569m. Lietuvos atsto
vai rengiasi in Liubliną, kur 
vėliau invyko su Lenkais pra- 
gaisztinga Unija.

12 d. 1626 xn. Leonas Sapiega 
sumusze ties Liksim paties 
Gustavo Adolpo vedama Szve- 
du kariuomene.

13 d. 1812 m. Lietuvoje žmo
nes didžiai nusigando iszgirde, 
kad ateina Pranei jos kareiviai

14 d. 1378 m. Lietuviai ta
riasi užpulti Sandomieriu.

m. G y me žymus 
Lietuvos veikėjas ir 
Paulius Viszinskas.

16 d. 1260 m. Rimgaudas, 
Did. Liet. Kun. szaukia Lietu
vius in kare, kad atsiginti pri
esz skailtinga Vokiocziu užplu- 
dimn ant Lietuvos žemiu.

18 d. 1919 m. Lietuviu ka- 
riumene ir vėl smagiai iszpere 
Lenku kareiviu būriams kaili.

19 d. 1889 m. Lietuvoje pa
sirodo nepaprasta szalna, kaip 
kur užkenkė ir vaisingiems me
džiams.

20 d. 1895 m. Viliniuje didel
is lytus ir tvanas. Daug bledžiu 
padaryta.

21 d. 1230 m. Lietuviai susi
te ino kovon su Vokieczhi ka
riuomene.

22 d. 1230 m. Rimgaudo veda 
ini Lietuviai pergalėjo ir isz-

- praszo Szv.. An- 
; globot u 
i szvimv

Jono Kriksztytojo, ir

bulais;
trauktu .laimima prie 

Dievo meiles.
praszo szven- 
kad už jas už-

15 d. 1875
raszejas

szaukiasi

Dievo ju silpny- 
ir sustiprini u ju jaunys

tes silpnas mintis, kad nesu
klystu isz nekaltybes, droš 

kelio.
NASZLAICZIAI — meldžiasi 

prie szventuju (lervago ir 
Protazo, kad Dievas juos su- 
sz(‘!jlu kantrybėje.

MOKSLEIVIAI --
prie szvento Aloizo isz Gon- 
zagos ir meldžia jo parėmi
mo, kad jiems Butu lengva ir 

nepainu atsakyti dienose 
ju kvotimu (ekzaminu). .
Birželio menesyje laimes žo

lele jaunimui tai radastas, o su 
augusiems papartis.

Li(‘tuviai yra papratę priesz 
Szv.. Jono Kriksztojaus diena 
rinkti pievose 
kaipo vaitus, 
Jono dienoje..

visokias žoleles 
ypatingai Szv.

Per Liverpool Ir Glasgow
I.ACONIA .............  M .Innlaufl
ALGEltfA 14 JuiiIhun

( AKMaNLA . ... tr> JunlauN

Eksknrcljn su palydovu su konokcijas 
prie Southampton in pHiizIga, I’ilava 
Ir tlhftviH
Per Southampton KOŽNA rTARMtKi 
Laivai: MAI HEiAMA, AQUHANIA

I# IlkREVGAKIA.
Per Anglija ar Hamburgą’ in panzlga 
$106.50. In Llbava $107. Tax $5 o*tra

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 kursi!. ‘
Pinigus Lietuvoje gauna arczIiiusfatiuJ 

pasztc laiko 25—30 dienu.
P. MIKOLAINIS,

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

Kelione ir Pinigai 
in Lietuva 

........................... ............. ................ rii > b„, x

Vasaros laiku atlankyk Lie- 
arba važiuok 

didžiuliais
laivakorte

apsigy- 
laivais 

pas

t u va 
vent i 
pirkdamas 
mus o turėsi smagia kelione
ir gera patarnavimą. Expre- 
siniai laivai isžleidžiami kas 
savaite. Musu atstovai New 
Yorke patinka ant stoties ir 
prigolbsti ten iki ant laivo 
užsodina.

-*

musze 200,000 Vokiėcziu.
23 d. 1340 m. Gedeminas Did. 

Liet. Kun. eina su savo karei
viais ant Bajarburgo,

24 d. 1812 m. Per Lietuva 
plūdo Prancijos kareiviai in 
gildija vedami B. Napoleono. 
Tie metai Lietuvoje pavadinti 
“Prancuzmetis.

25 d. 1915 m. Lietuvoje už
tvino didžiausi vargai ir nelai
mes, isz priežasties baisiausios 
pasaulines kares.

26 d. 1888 m. Rusu popai 
duoda skunda valdžiai, kad už
draustu Katalikams >ialdini- 
nkams, atsilankiusioms in Vil
nių, vaikszcziojant Iszganyto
jaus. Kelius Kanezios po Verku 
stotis (Stacijas) giedoti ir bal
su melstis. Bot tds nepavyko..

27 d. 1224 m. Lietusiai sunai 
kina Olivo instaigas.

28 d. 1865 m. Panevėžyje ir 
Uždaru gimnazijas.

29 d. 1339 m. Keistutis Liet, 
in burins ir Ruosziasi užpulti

1 ant Mozimp
30 d< 1435 m.

paariu voa kraujuose, o

nes grižtanęsiio namon. Lietiis

apsaugojo man turtą ir gyvas-

ęako ana patarle: 
met gera,

u. ‘ a<!

, , r’l’l1 I h —* " “

ti. Niekuomet uvužmirszin ka
t:

v %

|

Szv i tri gaila 
prijatlsdrtinaw antpuoli ant Lie
tuvos, nUo Rusil ii* Livonijos,

Jf.

pradeda isZ anksto ruoszties, 
ir szaukia Lietu v his in kare.

I l
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Afablflzket MobUh yra tikrai pasek-

1

A ^Ve izda D^ev.o, yra visuo-:

* A

minga ir kas prisiima kepoilka stęm- 
pu ir savo adresa tai aplaikys trijų 
arabiflzku gyduolių dykai. 1 
hHt ežio adreso Pr. Jinbco, 236 Broad-

b 16 gft
i
i 
į

Nors fežtėd’p kaip’ įa<U
! 11 *

U / 1 Verte L.
t
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Siusk pinigus in 
Lietuva ar kitur per L. A. P. 
Bendrove, o gausi žemiausi 
kursą ir pinigai nueis greitai. 
11 r i st a t y m a gvarantuojame. 
Del persikvietimo isz Lietu
vos giminu, darinio ingalio- 
jimu, ar kitokiu poperu visa
da kreipkis! pas mus. Siun- 
eziant mums pinigus ar klau
siant informacijų adresavo- 
kite sziteip:

Lithuanian - American 
Trading Co.

112 NORTH GREENE ST. 
BALTIMORE, MD.

-J - , —- - ■ - 1 ■-  ------------- _ - y

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant
Puikiausi Nauji

OROI’ESA

Lenku Koridoriaus. 
"O” Garlaiviai.

10 Juliaus ir 22 July 
VAKIIYC'K 17 .liiiiaus Ir 29 July 
Olinri'A 21 .liiniaiiR, 5 Augusto 
ORIH'NA .... 8 Liep°%• 12 Augusto i 
VAUBAN ..............   15 Liepos |

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg. 

Visos atskirtos kajuto.*. Nėra 
extra mokeseziu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

SANDEIISON & SON Inc. Agents I ’ 
. 2« BROADWAY. NEW YORK. 
Clilcnge: 117 IV. pasliiiigton St. 

Ar pas vietini lalvakorCzlu agon (a.
B fj- jy- 4^. ir w T  --------------— I—> *>'

gvarantuojame.

OltfllTA 21 Jurėnus, 5 Augusto

Co

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
A
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LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
1 J ■ ■■' t 'i*1 f' * * Ji* i JiR <1b « 1 ■“ ■<

Keliauk išOJdhivbs irjfi fjipftiyą visada fięY Geotge J. 

į kortos pigiausia kaina no tik isz New Yorko“ir Bostono,
Bartaszius Agentuta, nesi cįionai parduodaftos laivą-

p 1 ' * • i » ' • 4 ’ • •y liet S r isz visu kitu portu. Pinigus siuncziaine pihiiau-
M šia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 

dienos kursą ir norintiems iszmainoino. Turime artimus 
p* ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaupe.

t"
r k" y

Padarome 
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
komo VieszgptI del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite miisu pinigu ir laivakdrčziu kurso ir visokiu* 
pfttafiino, laišzkaiš arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos djrkai po sekaneziu antraszu:

♦

gyduolių dykai. Raszykito 
re«O ttr. Jmbco. 236 Proad- 

•^ay, Bot 9, BrooRlyn, n. Y. Panaudo- 
, i

pus-plikiai arbš visai yra niiplikla. t.f
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GEORGĖ J. BARTASŽlUS
498 Washington St. New York, N. Y.
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ŽMOGAUS TVĖRIMAS VOKISZKOS VIZOS.
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Naszlaite? A sza r
p l'illA*»MiiliHl)lili*llliiiii*llliiilliii«i*iaii*i**ii*i*HiiliilliiilH«liH*ilil|*»ihlllHMl>lli lH*»*ili

naszlaite skriaudė, visi 
ja naudojo, tik
atjautė ir nepaguodė. Vienin
telis jos buvo suraminimas 
aszaros....... Ji nesuprato ir
prast negalėjo, už ka
koliojo ir kartkartėmis musze, 
stumdė. Didele buvo naszlaites 
kantrybe, nes visa iszkentejo 
neisztrtrdhma pri(*szin 
lio.
vargus, gule ir užmigo.
spėjo užmigti —

Nuriedėjo per

Visi • Į 
1

niekas jos ne-

so
ja bare,

go žode- 
Karta būdama labai pa- 

Vos 
ir sapnuoja:
jos skruostus 

dvi paskutini priesz 
siaut dideli aszari. Aszaros 

“ Kelkis, naszla i te
le, kelkis, seserele! Eik drauge 
su mumis!”

Nustebo naszla i t e 
karta 
baisa. Kele ir, aszaru vedama, 
nuėjo, 
rvtas!” 
asz dar nesu inaczius.”

Daug dar tu sesut, parodysi
me daiktu, kuriu netik nesi 
maezius, Im*I ir sapnuote nesap
navus,

Beeidamos, priėjo dideli 
“Czia sesimes pasilsi*- 

tare viena aszara. Sėdėda
ma, naszlaite iszgirdo, kaip me
delis, su kits kitu meiliai svei- 

sznabždejo: 
Mate, kaip ju gal
vi en a 

vos, kaip szakeles 
glamonėjo, ir kaip žali lapeliai, 
susiglausdami su kits kitu, 
karsztai bueziavosi.

Ai, kaip medeliai gražini 
gyvena, kaip
ta!... Jie daug geresni už žmo- 

dumojo naszlaite.
Basi likim ežia gyventi!” 

Vos naszlaite isztare tuos žo
džius, kaip sztai pragydo viso
kiais balsais iniszko gyvento
jai paukszteliai. Ji dabar su
prato jn visu žodžius ir ju gies
mių reikszniė. Vėl nebeiszken- 
tus suszuko “Dieve! kaip tie 
paukszteliai Tau gražiai gieda 
rytmetines giesmes! O kokia 

bueziau laiminga, kad 
drauge

pra kalis* jo:

I i

miszka.
ti,”

d

užmig-

, pirma
iszgirdus savo aszaru

Koks gražus vasaros 
‘ ‘ lokio

i i

tarė naszlaite: 
inaczius.

atšaki* aszaros.
priėjo

kindamis, 
bas rvtas!” 
vėlės priesz

su

4 4 La-

kita linga- 
viena kita

kits

4 4

nes....
* 4

I I

jie myli kits ki-

giesmes!
i laiminga, 

su paukszteliais gale
eziau giedoti!” Tuo tarpu ats
krido railsiji gegntele ir liūd
nai sukukavo. Naszlaite pake

tą re gegutėlei: 
Brangioji gegutėle! kokia tu 

turi jautria szirdele! Asz iki 
ryto nežinojau, jog yra 

pasaulyje toki pauksztele, kuri 
naszlaiteliu skriaudas, skaus
mus ir liūdna ju likimą.... verk
dama paukszteliams apniko.” 
Toliau tesi* raiboji savo liūdna 
rauda.

asz

szio

apsakinėdama jiems 
pasaulio gyvenimo slėpimus.... 

naszlaitei 
Gana ilsėtis!

gUs'in uįlelaitė savo akytes su 
szuko: “ 
te, apsistok
Duok itian nors valandyte pa.4L 
žiūrėti in tas gražybes, kurias 
tii neszi!”... Upelaite nesustojo 
tekėjus, bet ijesze skubinai tai 

ražiausin geliu, tai
vystanti nitu 
auksini* 
baueziu

O, sriaunioji upelai- 
skubinni tekėjus!

pintinėle* ir

vainikėli,
lekszte, 
asza re Ii u...

PASTATIMAS PAMINKLO DEL ŽUVUSIOS MERGINOS.
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Ant kalno Mount Washing toip tomis 
dienomi.4 likos pastatytas paniihkldH del žuvusios merginos
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reiszke.

tai 
pilnntek* ži

li' daug, 
daug visokiu daiktu pro mer
gaites akis skubiai plauke. Jos 
veidas tai linksmumą tai skau
smą, tai liūdnumą reiszke mat, 
ji visa žinojo ir suprato, kas ka

.Ji butu ilgai ten žiū
rėjusi, bet aszaros atsikėlė ir 
vadino toliau.

Zenge žingsni, kita, sztai — 
platus laukas visokie javai bu

st engdamies 
i juose 

aguonėlės, 
daug visokiu laukiniu gėlėliu; 
visi jie linksmueziai, visi mei
liai sznekucziuojasi.... Naszlai
te ir czia norėjo atsisėdus pa
klausyti ju meiliu žodeliu, bet 

ėjo 
nemoka

kalbėtis, kaip tie augalėliai? 
gaileseziu tari* 

n i (*k o jai
tik, rodydamos in siaura keleli 
kuris priesz jas, kaip isz že
mes iszdyges, vingiavo in kai
na, paklausė: 
siaura, asztru 
dygliuotus aug(*lelius, isz sza- 
lin auganezius?”

Naszlaite neatsake, o pradė
jo, dairy damos, in 
žiūrėti. “ 
Tas kelias tai — mano gyveni
mas.... Erszkecziai medeliai — 
liemenėliai tai — tie nedorie
ji... žmones. Ju szakeles tai — 

rankos, kurios mane 
Ju smailus dygliai tai 

— žmonių pikti liežuviai, ku
rie mano szirdi bade.... 
visus pažinstu dabar.”

Kad naszlaite užbaigė 
kalba, atsiliepe kelelis: 
buvau 
asz kaltesnis už 
esu naszlaicziu

Ne tik nepaiįso

.i<>.H n i 
iszaugti

aszaros 
žmones

su
Aszaros

žmonių 
musze..

greieziau 
žydi vašiIkai, 

kirvepenteliai ir

toliau.

4 4

Miss Lizzie Bourne, kuri likos užtnuszta per nuslydima Kalno. 
Mergina, buvonusiunstU ant kalno per Valdžia daryti kokius 

savo darbo pražuvo.ten tiri liejinius ir laike

“Delko 
taip meiliai 

naszlaite.
neatsake.

Ar pažinsi i ta 
keleli ir tuos

visas iiisi-
Kaip gi nepažinsiu!

Visus,

savo
4 4 \ SZ 

priežastis tavo vargu;
visus, nes asz 
gyvenimo ke

lias.” Ne tik-nepaiĮso mergai
te, bet ne nepatemijo, kaip pa

auk szczia u šioj o kalno 
virszune.

aszaros apsistojo, o na- 
iszgirdo

sa-

sieke

Kumet Dievas turėjo sutver
ti žmogių tai 'dangaus angelai 
susibarė aplinkui AUgszcziau- 
siojo sostą.

Kaį-kiirie. tarė:
- Vieszpatie, sutverkie žmo- 
knris garbintu Tave ant že-

dusios aszaros, tuojaus prie ju 
pradėjo isz visu pusiu rinktis 
gražiu gražiausios aszarelcs. 
Naszlaite ne tik pažino savą
sias aszareles, besi renkanezias 
in krūva, bet kiekviena ju at
siminė, kuri kada buvo iszlie- 
ta.

Kada

kos dvilsios, aplinkui apsiautu
sios juos, sudaro skaisčzia, isz- 
kilminga minia, kas bosuskai- 
tvs!....

Pasiliejo dangiszku stygų 
saldus balsai, 
lai negir<lėta
platus, galingas banguojantis 
skambėjimas, 
dangiszkai muzikai

pragydo ange-
giesrno, 6 varpu

, ......... paskutine
skubėdama, riedėjo 
nuszvito ežeras ir 
pulkas skaiseziu

aszarole 
in krūva 
nusileido 

su

1

angelu 
auksinėmis leksztemis ranko- 

prie susirinku-’<*. Prisiartino
<iu naszlaites aszaru, atsargiai 
oradojo jas, i 
mksinos loksztes.

pr i tardamas 
, lydėjo in 

auksztybiu tikrąją tėvynė žino
mas jau mums tris skaisczhts 
sielas.

Kada duobkasiai kastuvais 
baigė užberti smėliu veliones—

gu 
mes, kaip kad mes ežia dangu-

* giestame Tau 
mes. \

Kiti-gi atsiliepe:
— Visagali, daugiau nėbe- 

Pi’akilnioji dangaus 
armonija, kuria pasiuntei ant 
žemes, bus sudarkyta ir sunai
kinta.

Tyluma užvieszpatavo, kuo
met gailestingumo angelas pa
sirodo, priklaupdamas priesz 
maloniu sostą, 
sas pasigirdo:

— T(*Ve, sutverkie žmogų; 
sutverkie jin ant savo pay<‘i- 
kslo. Dangaus gailesįinguniu 
pripildysiu jo szirdi, Tu-gi pri
pildys! ji Tau bus Tavo garbes 
szaltinis. .

Gailestingumo angelui tižbai 
kalbėti, Ramybes angelas 

aszaromis akyse praszneko:
— Dieve, netverke žmogaus! 

Tavo ramybe bus sudrumsta.. 
Jam esrtnt žemes kartosis nesu
tikimai ant žemes kartosis, ka
rai, ir Tu, Vieszpatie, nebetu- 

Tavo darbuose

tverk ie.

ru

irus

J

I Įaugau s

garbes gies-

I r žavus jo bal-

Vokietijos generalis konsulis 
prisiuntė sekanti apraszyma 
apie vptyiszlpm 
poriu:

Keliauninkai, kiti apart vo- 
kiszkos tautos, kurie ineina ar 
pereina per Vokietija, turi ant 
pasportu giluti Vokiszkas vizas 
nuo Vokietijos konsulio.
kieti jos konsulini Suv. Valsti
jose randasi New Yorke, St- 
Louis, Cliitjagoj, New Orleans 
ir San Francisco.

A pi i kantams 
t i pas kemsui!
pacztu prisiunsti pasporta kon
sulini, su czekiu užmokėti už 
viza ir sugrąžinimo mokesti 
už siuntimą pacztu.
Vizos Amerikos Piliecziams.

Vokietijos
Valstijose nuo Amerikos pilie- 

ima tiek jnnigii, 
kiek Amerikos konsulis vizuo
jant vokiszkns pasportus rei
kalauja, tai yra. $10. Tas yra 
$10. už kiekviena žmogų.

nesulauke pen- 
arba jeigu ke-

vizas ant pas-

Vo-

ypatiszkai ni
ne reikia, gali

konsulis Suv.

ežio už vizas

rinkdami, d<*ti in!naszlaites balta karsta, pasku
tinis 
auksztyn, atkartojo:
siela, kūnas po žemiu”.... Isz- 
nyko nuo kalno dangų siekan- 
tis kelias; užgeso toji pro atsi- 
verusi dangų matyta szviesa; 
užplaukė pulkelis melsvu debe
sėliu, visai nius atskirdamas 
nuo broliu, seserų, danguje gy- 
venaneziu.

varpu balsas, kildamas 
“ Danguj

naszlaite akis
e<y-

niisileulžian-

Tuo tarpu 
sz naujo nuszvito kalno vir- 
'Zitne. Pakėlus 
uiksztyn, pamali* daugvbp 
*iu, palengvėlei
•žiu isz dangaus. Vienos ju lai
kėsi ore, sustodamos isz abieju 
nisiu kelio, kuris, lyg iszdyges 
sz kalno, lydedamos dvi esybi, 
<uriedvi, rankose ''turėdami 
inltesni už sniegą neszuli arti- 
iosi prie stovinezios naszlai- 
<‘s. Kaip tik prisiartino; indu
ce naszlaitei ta neszuli tuojau 
jai lyg isz naujo atsivėrė aky 
mato ant savos baltutėlė krik- 
<zto suknele, priesz save sto- 

krikszto levus, malo- 
Jaudžianczius prie sa- 

, apie ja sto-

NASZLAITES RAUDA.

resi ramybes
ant žemes.

Teisingumo angelas tuomet 
iszsitare:

— Ir Tu ji t(*isi, Vieszpatie; 
jis tai bus mano pavaldžius.

Galop, Teisybes angelas, pri
siartinęs, prakalbėjo:

— Netverkie, Teisybes Ka
raliau; su žmogumi pasiusi ne
teisybe ir skriauda ant žemes.

Visi nutylo ir isz neapima
mos tylumos Galingasis Dievas 
iszkilniingai pareiszke:

— Tu, Teisybe, žengsi su 
juomi ant žemes, užsilikdamas 
gi danguje, liksi jungiantysis 
dangaus ir žemes ryszis.

Vaikai dar 
kioliktu metu, 
liauna su ar ant tėvu - giminiu 
pasportu, liuosi nuo tos užmo- 
kesties. Keliaudami ant savo 
pasporto turi mokėti $2.40 
Vizos Kitu Tautu Piliecziams.

Užmokestis už viza aplikan- 
tui bile kitos tautos, apart 
amerikoniszkos, yra lygus su 
užmokeseziu kuri to aplikanto 
tauta reikalauja nuo Vokieti
jos pilieczio.

Bavaria.
Del apsistojimo 

ant ilgaus dvideszimts-keturiu 
valandų, keliauninkai, 
vok iszkos tdu tos, 
turėti specialiszka leidimą nuo 
‘ ‘ Bezi rkspol izeibehoerde, ” vie
toje kur mano apsistoti. (Mo- 
nachijoj, nuo ‘Polizeidirek- 
tion’)-

Aplikacijos blankus del vizų 
neiszduotos tik reikia minėti 
iszvažiavimo ir sugryžimo die
nas.

—Foreign Language Infor. Service.

nuo

J n

Bavarijoje

apart 
būtinai turi

Tėvai iszmire,
Nameliai tusžti,

Žaliam Sodelėj,

iALTBuyi|iini.

Ana diena in bažnyčia.nuėjau, 
Szirdeloš,! ka asfc tfcii pama- 

cziau, .j 
Visos mergužėlės turėjo ran

koves pasiraitoja, 
.Rodos kad mazgini mazgojo.;

Kūteles, o tos rankos, 
Ne vienokios: 
Vienos storos, 

Kitos kaip alavelis plonos, 
Vienos baltos, 
Kitos juodos.

Nekuriu grąžei numazgotos, 
Kitos murinos ir apsnargluo- 

tos, 
Vienos už alkuniu szmotas 

teszlos, 
Turbūt nuo ininkimo duonos;

O daugeliu už alkuniu, 
Buvo ne mažai purvu. 
Macziau ir net tokias, 

K a turėjo užsimaukia szilkD 
nes paneziakas, 

Mat, trumpas pirsztincs prie 
ju prisiuvo,

Tai rodos ilgos pirsztines buvo* 
Ant visko yra spasabai, 

Byle grąžei, — bile gerai.
Ne viena inotina, 
Džiaugėsi gana, 

Kad josios dukrele^ 
Kaip d varine panele. 

Palauk, tu vargsze motina, 
Da turėsi vargu gana, 

Jeigu dukrelei tiek valioj 
. > «< $ įduosi,

Puikei ja ja rėdysi, 
Ant senatvės vargu turėsi. 
Jau dabar tokios dukreles, 
Sarmat iriasi savo mameles, 

Ba jeigu in miestą ejna, 
Tai szale savo mamos ne ejna. 

Liepe motinai, kad užpakali- 
je pasiliktu,

Ba laikais koki szpieliu pa
tiktu,

Tai dukrele apkarstu, . 
Nuo sarmatos apraustu.

O jus pusgalves, 
Szlapnoses, 

Ko sulauksite, 
Jeigu teip kvailosite? 

Vaikinai nuo jus szalinasį 
Kaip pavietres bijosi, 

O jeigu ir su katra apsipa* 
cziuotu, 

Tai varga dydelLturėtu,
Ba ne virt, duona' kept n$ 

r moka, »| 
Guma kramto, per naktie 

* szoka.
Dabar jau nevos senesnes, 
Kaip rodos razumnesnes, 

Velkasi in dydelius miestus, 
Pasirupyt uždarbius geresniu^ 

Bet kokius darbus?....
Tik terszia teveliu vardus, 

Nuo tokiu uždarbiu.
Ejna greitai pp velniu! 1

*1

*

1

Aplaike dovanas “trumpas” ir
f filgasis.

Ana die- 
nuo vals-

Vaškeliai kuszti.
Anksti ryteli,
Gaideliai gieda,

Man naszlaitelei,
Aszaros rieda.

Kurie neturit,
’Povo, matutes,

Eikit klausyti
Balso gegutes.

Girios geguže,
Graudžiai kukuoja;

Man naszlaitelei
Vargus rokuoja.

Eisiu ant kalno,
j\nt tu kapeliu,

Kur pakavoti
Mano tėveliai:

Kelkis teveli,
Isz tu kapeliu,

Argi negirdi
Verkiant vaikeliu?

Girdžiu, kad verkia,

vinezius 
niai ja g

Tarp esybių
, pamali* daug iszmiru- 

siuju: lai kaimynu, tai giminiu 
ir kūdikystes draugu ir drau-
(>•

<e rūbuose, su rožėmis 
'elijomis rankose. O 
linksmumu naszlaite nebegah*- 
io atsidžiaugti. Visi su degan- 
•zia meili* ir su didžiausia pa
garba sveikino menkuti* mtsz- 
laitele; ir dangiszku geliu, ku
rias turėjo palaimintieji ranko
se, sulingavo virszuneles, svei
kindamos jaja. Toje iszkilmih-

T 
vineziu

Motina in duktero;/,Asz tau 
tankai sakau, idant priesz vy> 
rus Imtumei szalta; o sziadien 
da vienam daveisi pabuezinot!

— Ach motinėlė, asz jau 
priesz tai suvalgiau tris toriel- 
kaites aiskrimo 
atvesau.

Motina in duktero
1 4

I

I

9’iu; visi sparnuoti, visi baltuo- 
, su rožėmis arba 
rankose. O veidu

i

o vienok neCzi« 
szlaite 
malonu pažinstama baisa, 
kauti: “SuDiev!” Naszlaite 

siauro kele- 
graziausias invai 

riu spalvų ir rusziu žydinezias 
gėlės, kurios, 
mos, lingavo savo virszuneles. 
Be galo naszlaitei patiko tos 
gėlės; ji, gręždamos in aszaras, 
norėjo praszyti jas,

geliu gražu- 
Tuo tarpu 

radosi vėl naujas reginys: prie 
Bent| deszinio jos szono stovi szvie- 

sus sparnuotas angelas; ranko- 
isz tik ka matytu ge

liu nupinta vainiką; ant kiek-

užpakalyje

“Su Die v! 
atsigręžus, vietoj 
lio pamate

1

atsisveikinda-

moka

I

— įmones pasakoja, jog 
laikas, tai pinigas, o asz sakau, 
kadytas priežodis neturi sąvo
kos..

gojo valandoje pasigirdo var
iui gaudimas — ir visu žvilgs- 
nys kreipėsi in ta szali, isz kur 
in kaina atkeliavo naszlaite. 
Kas instengs apsakyti nusište-

Bet
< 4

Nueidama, dar 
tuos laimingus medelius, ku-1 leistu ilgai, ilgai 

gaivu linktelėjimais rodeĮum pasidžiaugti, 
supranta ir atjauezia, ka ge
gutėle jiems kukuoja, 
kiek paeje gražia pieva, kurio
je augo, žydėjo visokios žole-|je laiko 
les. Per ta pieva vingiavo 
sriauni upelaite, kurios 
vieno, nei kito galo negalima I ti žodžiai —ju vardai, 
buvo matyti. Aszaros, patemi-1akies mirksnyje paskubo per- 
je, jog naszlaite czia nori apsi
stoti, tuojaus tare: “I 
czia ant kranto pasėdėti!” Te-Į kantrybe, treczia 
kanezios saules rausvi spindu- ketvirta — inaįdingumas, pa-Įn0 brangiausieji!”_
liai budino isz miego visas žo- i " 
lėlės. Žiurėjo in jas naszlaite ir Į tu dar žiurėjus in ta indomu 
nebgalejo atsižiūrėti. “Kaip 
jus, žoleles, 
Tai susiglaudusios, tai susika-

aszaros tarė: 
eisim toliau!’’ 
atsižiūrėjo in kad jai • • •

rie

ta pieva

paihaeziu-
žemai, toli toli žemes

bejima naszlaites, 
sios ten,
pasauly, jos kuna neszama in 

Tsz kalno auksztybes 
lydėdama akimis savo kuna, 

. - • .pamate angelu, atsivedanti in
nei Į vienos gėlės lapelio pnaukso-1 kaIna jos brangiUf. tėvelius, ku- 

riu ji aname pasaulyj visai ne- 
skaityti visu geliu vardus. Vię-ĮLulyle’ lopszelyje paliko.

kapus...
savo kuna 

atsivedanti in

Czia ji
pažino, nes ja, numirdami, ma- '•

atsižiūrėti.
taikiai gyvenate!

tinusios, tai ant kita kitos gal- 
pasidejusios saldžiai 

miegate! Su jumis ir saulelė 
ėlgiasi, kaip tikriausia motinė
lė palengva jumis isž miego 
keldama. Kad galeeziau pa
virsti in žolele ir drauge su 
jumis žaliuoti, žydeli ir kvepė
ti, bueziau lygiai su jumis lai
minga”.... . ‘ ‘

vėlės

minga
la tylesniu balsu atsake:

Žoleles už paežiu ty- 
“Tu 

už mus esi jau laimingesne”...

__ ____ ... . ^ai- ’ 
Sėskim j na vadinos nekaltybe, kita greitumu puldama prie te-

, treczia — teisybe, Į veliu, suszuko: “Tėveliai ma- 
......___ “Duktė-

sižeminimas ir Ct. Ilgai ji l)U-|reje )nusn mylimiausioji!”....
, khrioje 

vaimka, kad naujas reginys Loveliai, mirdaini, nors szirdys 
jos akiu nebūtu. patraukęs prieĮjięms alpo, priversti buvo ap-

i savo vienintele dukrele 
Teklyte, verkianezia lopsze-

* *1 į 1 • -j 4 ,

rojaus linksmybe....
visos dangiszkos dva

sios; sulingavo ju rankose ro
žes, lelijos, ir dangaus pulkas, 
apsiautos isz visu pusiu nasz
laite su jos loveliais, pradėjo 
kilti minėtuoju keliu auksztyn. 
Angelas sargas nesza po-pirinu

teisybe, veliu, suszuko:

Liūdnoji valanda 
i,vainiką, kad naujas reginys tėveliai, mirdami

saves. Sztai antroje pusėje pa-įleisti
1 A 1 J * 1 V 1*1 r f -

Visose keturiose Į lyje.... dabar persimaino in sal-
>' * ' W ./ % i ' • I V ' • _ * i J t ■ J " —

I

mate taip ketyriu kalpu di- •
džiuli ežerą.
ežero korteso, stovėjo angelai dužiausia 
su auksiniais kardais rankose, Sujudėjo 
rūpestingai sergėdami ežerai 
Ežeras buvo pilnutėlis, tik ne 
vandens, bet 
naszlaicziu

Saulyte,’ vis auksztyn kilda
ma, rinkė sidabrinius rasos la
uželius ir kur tai aukštybėje
juos šlepe. O’naszlaite, insmi-

Girdžiu dejuoja
Kapan* atėjo
Vargus rokuoja.

Einu in lauka — 
Sunkus darbeliai,

Pareinu nąnipn, * 
Kastus žodeliai.

O tie žodeliai, 
Szirdele graužia; 
Sunkus darbeliai 
Kaukoles laužo. 
Szvencziausia Pana 
Dangiszko dvaro,

Priimk naszlaite 
Po globa savo.

Veskie prig Dievo
> Ir vis mokykie,

P

J *
Delko taip? — klausia 

szalia sėdintis jo draugas.
— Jeigu asz tiek turecziau 

pinigu, kiek turiu laiko, tai 
bueziau milijonierius!

— Asz dar sakau, kad ne 
viskas auksas, kas blizga.

— Tas teisybe, — vėl su
murmėjo jo draugas: pavyz
džiui plika galva.

AVashiįglon, Pa.: 
na aplaike dovanas 
ežio pudirbimp. puikiausiu 
nameliu del paukseziu Morti
mer Dare, trijų pėdu augszczio 
vaikas ir Williamas Wemsott, 
szesziu pėdu vaikas kurie yra 
praminti per savo draugus 
“trumpasis ir ilgasis.”

T «
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Syki eina vienas garsus vi
soje apiclinkcje žmogus ir tu
ri pašisiojes ant kaklo dvyniai-
sžu: vienas kabo isz jb priesza-
AIVj VZ <111VI V««

Žmones pamato
O po szhi vargp,
Dangun priimki.

Padainavo Antanina Antanaite
LIGONEI KURIE SERGATE. I

Reumatu, Dusuliu, (asthma), Nervu dviėjll maiSZll? Juk jlS gali ir

■’t * ne
f

Erieje bobos baisei neszvarios,
Ir dydelei nevalos, 
O jau kaip vasara,'

Tai blakių yra gana,
’ Mat lovų neapžiufi,

Ba sako laiko neturi,
Ba munszaino prižiūri..
Ant kojų sėti ropes gali, 

Mat, laiko nuprausti nek tuti 
Kiek tiejei vyrai vargo turi

Su blakėm vajavbjef
Keike ir bobeles kolibje^ 

Grincziosia smarves neiszpa- 
sakytos.

Ne szluotos ir ne iszvedytos.
Nemazgotos aslos,

O ir nesiprausė paezios, 
Tegul, tegul, kaip in ten at-

M

Mano sesuo Brigita Stanke- 
vicziėne, po tėvais Galiniute, 
paeina isz Virba)iaųs Para., 
Kibėrkiu Kaimo. Jeigu kas 
žino apie, jin, meldžiu praneszti

G. Adomaitis, 
Jiox 385

kio, o antras,isž užpakalio..
Žmones pamato prądejo 

stebėtis isz tokios paroduos, ir
Ligonei kurie sergate. | »«><<*•

. I
' komu ligomB ir t.t. Visu ilgu neminiu Į jn viomt daug visko sutalpin- 

l|gft, Hzirdies liga, nuomariu, venrisz- L. »
1 koms ligoms ir t.t. Visu Ilgu nemintu'p1’“ j 

*’...... turi, »r. Kap, iaM>‘ šzfii-I
nuo tUdžIilo'fliėM ligos iki j 
galite duoti .antrasztf o'|

k. In-| 
ctokite už 2c stompa ir gpra adresu. 
Dabar geras laikas, 'pavasaris ir tiktai 
spiame laike jus piltis save numlejcr

jas

ilga, szirdies liga, nuomariu, venrisz-

viso pasaulio! 
asziiru... Aszaros 

nuo kita kitos skyrėsi savotisz- 
ka spalva ir neapsakomu žibė
jimu. Naszlaite, panuieziuš sa
vo paskutini dvi atžari, ja ve
dusi, inriedinti in ežeru, norėjo 
pulti ju sulaikyti, bet dngeltts, 
inie jos stovintis, ja stibi Vėjo. . , Al L
Kaip tik ini’iedejo iri ežei^a ve-lliu, po-paskui;' kitos dangisz- p, o. Box

v . >'■

b'ct I
mynė

• gausite rodąs ir ročeptus dykai

blle *lip 
Oje turi, 

mažiausiai.

f ar Kas La^b šzfiL, 
dldžliiu'fliėk figos iki

, :į *

Vienas isz būrio aplink sto- 
yinCziu atsiliepę:
— Argi liežiiibte kodėl ji§

Carnegie, Pa.

{yrio, jos stovintis, jit sptibrėjo
. a. . . ku! ■ . . M t ‘ * . . < J k '

jos dorybių geliu vainiką; po- 
pakkhi eina kriksztq tėvai; tė
veliai su ja isz szalip; angelai
'L-ww- w-T ---Ji

nūtefėmis spindulingu

paskui eina kriksztq tėvai; te-

su auksinėfnis leĮtsztemis, pil- 
aszare-

Dabar geras Mikak, pavasaris ir tiktai
dii ntiaisžu tūri? In priesžaki- 
iii ihaisza deda svetimas ydas 
it klaidas, kad jis visuomet

I i ’

Paieszkau
girdėjau gyvena apie Mahanoy 
City, Pa. Paeina isz Marijam
polės Apskr., Pamirizu Kaimo; 
mudu kartu gyvenome Peter
burge. Meldžiu atsiszaukt ant 
adreso?

Antano Saliko

phgydysite. Bandykite namjnto gydimo
plitys sau. Czia; turite proga tfu g.va- 
rantavlmin bijo, tik*Aė iihdarysito tai 
pasveiksite. Raszykpo pints :'r J G

-DALLAS, PA. t ydos ir idaidoš liėjjrisimihtu
i < ' ' H t c

ALEX H. SALVIS
H " t ' 1

I

o iii užpakalinimrtiytiij o ih užpakblini 
maisža tai deda tik savo, kad
nidkadbs p niekados jam jo

B0x 19,
Joe. Birzton,

Pkiinsvillo, Pa.

SKAITYKITE ‘ ‘SAULE’ ’
. t

i i ‘.'■I I
(h s

/

i

piszkėsiti,
Taf paredka padažysiu, 

f 

' ' 1 , « i. < ’ "■ 11 v *

I r \
■ j i. in 

M .
Asz turiu 200 geru farmu ant parda<

> ukuv •mioCT.-i «« nebijokite f • 
bedarbes ir s milai laika. Pardtodd

i tnaiAk^jiinii.
Pel dauginus žinių klauskite fafrmT

f H't

parmos—rAfciiCHi
t I „ , .. 4 * '• I • * I’ ♦ * 4 M1 10 * J A I \ 'S

vlmo. Pirkite farinas ta syk
I
ItlirlnliKin preke nu main 
!><•! dnuglnus žinių kh 
katalogo. Adresu vokite r

nt pardS" 
neMJostte

tatitek&jiaįi. 
skite

J.1S
Joseph Stankus Farin Agvlney, 

Fountain, Mich. ' ■Fountain, Mich. 4 j

*o
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; CAPITAL STOCK $125,000.00 
I Surplus Ir Profits $536,346.50

Mokame antra procentą ant sudiltu 
'pinigu. Procentą prldedam prie Jus 
(Pinigu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai

lsau t ar atneszat parodyt knygute 
r ar ne. Mes norim kad ir jus turfi- 
Ctumet reikalą su musu banka, ne- 
Cpaisant ar mažas ar didelis.
r Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
(popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

Žinios Vietines

Daktaras A n tanas pa-

lietuviszkas
Linkime laimingo

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vke-Prezldent.
J. E. FERGUSON, Kaslorlua

— Tomis dienomis užbaigė 
mokslą daktaro Jefferson Med
ical College, sūnūs musu tau- 
tieczio p. Antano Danisevicz- 
iaus.
bus koki laika ligonbuteje ant 
praktikavimo ir gal apsigovens 
tarpe mus, nes czionais yra la
bai reikalingas 
dak taras.
pasisekimo naujam daktarui.

— Suimtoje Kun. Czosna, 
suriszo mazgu moterystes nasz- 
lia Ona Macziulskienia isz mie
sto su naszliu Juozu Zieniu isz 
Orwigsburgo, Pa. Svotais bu
vo p. .Jurgis Bendinskas su p. 
Katre Budrevicziene.
Zienius yra turtingu ir vienu 
isz geriausiu fermeriu czionai- 
tineje aplinkinėje.
laimingo gyvenimo.

i kinas

I

f

J

PRANESZIMAS.

Parapijonams Parapijos Sz. 
Juozapo Lietuviu Rim. Kat. 
Bažnyczįos Mahanoy City, Pa.

Sziuomi praneszama kad me
tinis susirinkimas parapijom! 
parapijos Sz. Juozapo Lietuviu 
R.K. bažnyezios Mahanoy City, 
Pa. bus laikytas Panedelije, 
12 Birželio (June) 1922, 7:30 
valanda vakare, Norkevicziaus 
Saleje, W. Mahanoy Avė. Ma
hanoy City, Pa. Susirinkimas 

delei tikslo, 
t.y.

o

Tykus ir ramus miegojimas 
reiškia, jogei jūsų kūdikis 
yra sveikas ir gerai maiti
namas.
Jeigu jis yra nepasiilsėjęs

r

AR JŪSŲ KŪDIKIS 
MIEGA GERAI

ir nuolatos verkia, tai gali
mas daiktas, kad valgis, kurį jūs duodate

A* MM

Pirkite Kukznini 
Pecziu Dabar

dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni

Gerinus 
rudeni, 
pasirinkimą negu kitados.

Musu

Lletavlsikas Graborlua

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagelblnluke motero.

Prieinamos prekes.

ūlU Went Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonns No. 149

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

JOSEPH G. BOGDEN, j

1 Alderman & Banker
4 S. Main St. DuBois, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, FA.

PasamdoI^aMoja Kimus Numirusiu.
Automobilius del luiidotuviu Krik- 

. • sztinfu, Veaeliju, Pasivažinėjimo 
. ir t. t.

520 W. Centre SU Malmnoy City, Fa.

TvIrcElaųsIa Lietuvlszka 
B A-H K A

Didele kaucija sudota Valsti
jos Banko Departamento. 
Estu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalki- 
mni. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Lalvakor- 
.tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszi>or- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kainas o
atsaklma. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Ave^ 

MAHANOY CITY, - PA.

gausite teisinga

»• eje.

»

DR. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
Gydo visokias Lygas.

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

Beil Tel. 359-R.
Shenandoah.

f Ant. J. Sakalauskas
1*1 ■ -----

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

Laldoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgi pri
stato automobilius visokioms reika
lams.

- -t-
Parduodu visokius Pamlnkus, didel

ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gedaus parduoti negu kiti.

Vėlinamo

Nedėlioję priėmė Pirmu- 
Komunije 

mergaieziu
J uoząpo

d vdelis 
vaiku

tinia Komunije gana 
skaitlis mergaieziu ir
Szv. Juozapo Lietuviszkoje 
Bažnyezioje ant ankstybu 
Misziu. Altorei buvo pnikei pa
rėdyti, inergaites baltosia szle- 
bukesia o vaikai su juodais siu
te leis, 
C’zesna,

ant

puikei. Kun.
' su-

iszrode
pasuke puiku ir 

graudinti pamokslu, jog ne vie- 
motinai aszaros krvto. 

Žmonių buvo pilnutėlė bažny- 
czia.

na i aszaros

kompanijos

yra sznukinmas 
idant iszrinkti Trust i su s 
(Board of Trustees) sekan- 
cziam metui. Visi pampi jonai 
privalo atsilankyti.

J. ZERNAUSKAS
1 ’a rap i jos 1 Tez it 1 en tas 

Attest: M. LAPINSKAS 
Sekretorius

Notary Public

______________________ J. 12
C HAS. 8 . F A R M L E Y

Real Estate Agent
Jeigu norllo pirkti ar parduoti Stubas,

mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojamo 

randas ir teip toliaus.
238 W. Centre Mahanoy (’IIy, Fa.

AMERIKOS DVASIA 
PLACZIOSE JURESE.

Dede Samas vežioja keliau
ninkus.

Laivu linija, kuriame po Jo 
vadovyste keliauja labai daug 
nariu jo svetur gimusios szei- 
mynos.

Europiecziai, ypacz tie, kur
iu keliavimo Amerikon kvota

— Anglines
dabar nori kad valdžia padary
tu sutaiką tarpe mainieriu ir yra pasibaigus, laukia Liepos 
kompanijų; tai yra atyduoti 1 d., su nekantrumu, kada nau- 
ant arbitracijos, bet mainieriu jas 
unija vargei ant to pristuos.

tai

— Juozes Deroskoviczia isz 
Billton, Pa. kuris 12 metu neį
galios gyveno Mahanojuje, 
szioinis dienomis lankosi musu 
mieste pas senus pažinstamus.

gyveno

Baseball torp Mabanoj- 
aus ir Harrisburgo (juoduliu), 
likos atlosztas Nedeloje popiet, 

Mahanoje-West End Parko.

emigrantams 
atidarys naujus vartus szio pa
saulio tiems, kurie 
luošoje demokratingoje szalyje 
pradėti nauja gyvenimą ir pa
silikti piliecziais szios szalies. 
Ypatingai laukia to laiko tie, 
kurie turi savo szeimynas už- 
jureje, kad atėjus laikui susi
jungti vėl su jomis szioje szaly 
je.

Del silpnumo ir nepastovu
mo Europos pinigu, laivakorte

1

instatymas

trokszta

ežiai laimėjo 8, Harrisburgas 3. (jej norineziu važiuoti szio szali 
» daugiausia yra perkama ju gi

miniu ir draugu. Sziamc ta
tai reikale reiketu pažymėti, 
kad draugai ir gimines visuo
met pataria važiuoti nauju lai
vu, t. y. Suv. Valstijų valdžios 
rankose esaneziu laivu linija. 
Suvienytu Valstijų linijos ge
nerate rasztine randasi 45 
Broadway, N. Y.

viltis tame puode turi savo rasztines po

DU MELDIMU PRIE PINIGU 
PUODO.

Didis godus turezius, turėjo 
dideli varini puodą, in kuri 
surinktus pinigus žerdavo. Tas 
puodas buvo didžiai jo myli
mas, kaip koksai dievaitis; bu
vo jo visa 
sudėta. Kada jis kiek tik at
spėjo, atsiklaupęs prie puodo 

, Dieve, 
nedaleisk man pirma numirti, 
pakol puodas nebus pilnas pi
nigu prižertas.

Žinoma, tarno puode tilpo 
visoki pinigai, i 
neteisingai uždirbti.

Bet jis numirė, 
savimi negalėjo pasiimti. Puo
das pasiliko isztvirkusio jau
no jo giminaiezio nuosavybe.

Tas per dienas, su pinigais 
leido linksmai laika, visokio- 

szokiuose, ir isz- 
linksmybese — go-

melsdavosi: — Dieve

randasi
Ji taipgi 

visus 
Suv. Valstijų miestus ir taipgi 
Europoje isz kur laukiama jau 
daug atvažiuojant.

Szis faktas turi savo prak- 
tiszkus ir psychologiszkus nu
rodymus. Suv. Valstijų Linija 
invede visai nauja būda tvar- 

ir teisingai ir kos tarp keliauninku treczios

' kūdikiui yra jam netinkantis.
Jeigu jūs negalite savo kūdikio žindyti,
bandykite duoti ,

. EAGLEBRAND
(CONDENSED MILK I

Tuom pasiūloma čystą, sveiką, lengvai 
padaromą maistą, kuris yra pastatęs 
tūkstančius kūdikių j tvirtą ir gerą su
brendimą.

ISkirpkite ir pasiųskite Šilą apgarsi
nimą j Borden Company, New York 
ir gausite pilnus patarimus ir nuro
dymus, kaip jį vartoti lietuvių kal
boj visai veltui, taipgi ir puikią kū
dikių knygą.

MESZKA IR BUOŽE.

Meszka ir Buože syki susi
draugavo ir eidavo sykiu me
džiotu. Ypacz sekdavosi Mesz
kai: ka ji parmuszdavo, Buože 
pribaigdavo, 
muriodavo. 
du metu
Buože truputi apsigalvojo: 
esą, ir asz noriu gauti smagu
mo isz szitokio biznio.

Bet ko tu nori?“ paklausė 
Meszka.

“Ir pati 
Buože.

Ir abu omą ^dūmoti, bet nie
ko neiszgalvojo.

4 l

o Meszka sugo- 
Taip medžiojo jie 

bet trecziais metais 
truputi

nežinau, , > atsako

Tat nutarė

F

4

(los. O Varna pasako:

Matai koki 
Tai J >

eiti pas Vania paklausti ro- 
“ Labai 

neteisinga kad Buože isz to 
negauna, smagumo. Užmusztl 
o negauti smagumo isz to, hm, 
tai labai negerai,
pilvą. Meszka užsiaugino, 
dobk, ryk ir smaguriauk....

Buože iszgirdusi tuos 
džius taip nulipdo kad tauksz- 
telejo Meszkai per pakauszi, ir 
pati lūžo per puse. Ir ju me
džiojimui priėjo galas.

zo-

— Norėdami Investl Elektrlklnia 
SzvicHa in narna arba pataisyti koki 
dalyku, atolkyte paa elektro daktarą 
Floryona Boczkaimka, 313 \V. Mahanoy 
Avo., o padarys jum darba gerai Ir 
užganadinaneziai. (t.f.)

specialiszkas PERT 
GLOBE

coliu didumo, p nikei enamelavotas 
Galima matyt musu sztoro lange.

$77.50
didumo

peczius, viduris 18

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.

oC,

K

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

<

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE... :

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 patinstami.
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar

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 dė

tu savo piningus In Merchants Banking Trust
JSzita Banka žino kaip jumis

geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

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

P. C. Fenton

X

i

Cigaretai

Co., Banka.

D. M. Graham, I*rcs.
J. Garrahan, Attorney

I

t

k

l

r* *•

Df F. Guinan, Treaa.
A. Danisewicz, M. Gavula 

T. G. Hornsby
ii i o t — i ■ ■ m o — i— mi

»—i -a—»«

VYRU 
LIGOS

---------------- -- -----------

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 32 
metus Invairias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinlnm kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias Ugas pa- 
einanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypatisz- 
kai, per laiszkus asz negydau. Dr. Kolcr kalba Rnslszkal 
ir Lenkiszkai.

klesos keliaujaneziu tarp New 
Yorko ir Cherbourg, Bremen, 
Danzig, Pilliava; jo gražiai in- 
rengtuose laivuose. Keliaunin
kai virsz minėtas linijas gauna 
labai szvarius kambarius. To
ki patarnavimai ir paranka
mai, buvo naudojami seniau tik 
pirmoje ir antroje klesose. Rei- 
szkia; kad Suv.. Valstijų Lini- 

Bet ir tas mels- -ia kiekviena diena eina pirmyn 
ir nėra nieko stebetino, kad 
žmones pertraukimui savo gi-" 
miniu, perka laivakortes Suv. 
Valstijų Linijų, kurie iszplau- 
kia isz Bremenę, Danzigo ir < 
Piliavos. i

Kitas svarbus dalykas, tai ] 
Amerikoje gyveneziu prisiri- < 
sziinas prie szios szalies. 
jausmas ir jungia juos areziau 
prie Suv. Valstijų linijos, ku

kli vai plaukia po globa 
Amerikos vėliavos.

Amerika ir jos instaigos ne
turės daugiau jeigu iszreikszti 
svetimszaliams 5<avo prielanku
mo, nes jie kiekviename atsi
tikime pripprodo savo prisiri- 
sžima dalyvaudami ten, kur jo 
priimtoji tėvynė szaukia. Sve
tini szaliai noriai paremia

o puodą su Geri!
e

Pirk szitus cigaretus ir czedyk pinigus.
r a f

se puotose, 
tvirkinto 
daus tureziaus surinktus pini
gus aikvojo. ____ _______
davosi pas ta pati puodą atsi
klaupęs, ir sakydavo: — Dieve, 
Dieve, nedaleisk man pirmiaus 
numirti pakol puode pinigu 
bus.

Godus perdaug, 
budo žmogus, 
ris praleidžia pinigus ant niek
niekiu isztvirkimo pasilinks
minimu, yra nevertesnis.

Buk teismukas žmogus, ir 
gyvenk sulyg Dievo insakymu 
taikidamasis prie 
aplinkybių.

•v .»> * m * v—* JM——5*
’ %__________________ _________ '

<•—p •*w**w. DR. KOLER -

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

638 FENN AVIL
~ 77

•

PITTSBURGH, PA.

yra negero 
bet ir tokis, ku-

savo doru

Mt. Carmel, Pa.— Kazimie
ras Vaitekūnas 17 metu senu
mo studentas 
mokslai nes J

isz augsztesnes 
prigėrė Locust

rios /

noriai

Tas

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE

SKAITYKITE “SAULE”
<« i

Keturiu dienu . 
ekskureija in

Washington, D. C.
Panedeli 12 Juniaus

SU PALYDOVU

Dale prude praeita Utarninka. Amerikos instaiga—taipgi jie
Jisai buvo geru atletikų ir my
kimas nuo visu. •

rems ir Su v. Valstijų linijas— 
turės "pasitikėjimones” ?jie'■5

Aj vai, kokis ežia |myo Amerikai Jos teisėmis, kurios 
yra insteigtos vaduojanties au- 
gsztais principais broliszkos 

statyti savo szkala (maldna- įp Ivirvbes.

didelis purim! Mat žydeliai 
su didele ceremonije pradėjo gsztais principais broliszkos

• K

Visi ekapeiiaal apmoksti. Del pla
tesniu In formacijų raižykite in

G. O. Ropor, D. F. A„ 
Williamsport, Fu.

$33.75
* , - ' ■ «

VISI EKSFENSAI APMOKĖTI.

I ••u.4
h

¥

į^.wj

Jį;

>■>

W. F. RYNKIEVICZIA
1 DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. į
/

H
rl

?l

k

/

/
I

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA
’ / _ _ .. .

9

A
‘ ‘ i ....In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekės kompanijų ir ant 

geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F. Rynkieviczia. 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto i J;

J.. /■ItnnAcf Iriivo., G» cinnfni(ic rvmivtn r/imn ion. 1 inlmrnc nTltft Tiria.H.rnn !

suraszo ingaliojimus,

/ greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie prieisima
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 didelis skaitis žmonių s?ziame _ . - -• v • •• •»n nr-v •• • <■ • i • a •
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva

laiko dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano 
visokiu patarimu nėr laiszka arba vnntiszkni.

pinigu ir laivakorcziu ktfrso ir
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