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ISZ AMERIKOS
.Vežimas apsivertė in upeluka 

penki prigėrė.
Booneville, Ark. — Penki 

Bannrei
- cholso prigėrė, 

kuriame važiavo 
in Miles Ford upeluka. Nichol- 
sas ir keturi 
motinai 
su vienu kudvkiu.
Isz Chicago in Florida in 16 

valandų.
Chicago. — R. P. Applegate, 

valytojas areoplano, atlėkė in 
Chicaga isz Pensakola, Flori
dos in laika 161*» valandas su 
trimis pasažieriais. Milžinisz- 
kas areoplanas nutupo Lincoln 
parke be jokios sunkenybes ir 
iszleks in Florida už keliu 
dienu.
New Yorkas turės 37,000,000 

gyventoju atejteje.
New York. — Miestas

Y orkas mete 
milijonus gyventoju ir bus vie
nas isz szvariausiu ir sveikiau
siu miestu ant svieto ])agal 
pranaszavima Nelsono P. Lewi- 
80, buvusio miesto inžinieriaus. 
Prie Najorko jau 

miestai

Ark.
szeimvnos 

kada 
ir

J. A. Ni- 
vežimas 

insi verte

vaikai prigėrė o 
pasisekė isz.sigialbet

Florida

Aew
2000 turės 37

yra prisky-
irriami miestai Danbun* 

Bridgeport, (’onn., Peekskill ir 
Somerville, N. Y.,
New Brunswick ir Asburv 
Park, N. .J. Padidinimas miesto 
jau prasidėjo.
Tiek jam dagrisu, jog atėmė 

sau gyvastį.
Excelsior, Pa. — Zigmundas 

, turin- 
septinis vaikus 

at ome sau gyvastį per nusi- 
szovima. Praojta sanvaitin uni
jos lokaliu balsavo ar angleka- 
siai straikuos ar ne. Terp bal
su radosi vienas, kuris balsa
vo idant nestraikuot. Nežino
mu budu pasklydo po mieste
li, buk tai Meroczevskis Išalsa
vo idant nestraikuot. Kaimv- 
nai ir kiti pradėjo szidyt isz 
žmogelio pavadindami ji skebu 
ir kitokeis budais nedave jam 
ramvbes. O

Patterson,
ir

Meroczevskis, 47 metu 
t is paežiu 

sau
ir

visokiu
atėmė sau gy-
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V ilni u j e uždare Lietuviu laik- 
raszczius.

Vihiius. — Nakti* in antra 
birželio lenkai pttdare krata 
Vilniuje lietuviu leidžiamu 
laikraszcziu 
spaustuvėse.

Iszbarste raides, paėmė ant- 
galviu kliszes. Visi lietuviu

“Vilinietis,”
Litwa,” “Na
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ANGLEKASIU STRAIKASNumirėlė” 
priesz palaidojima.

Rebeca 
trenkta parali- 

, o pa-
nutaro buk 
mirus. Gra-

atsisėdo grabe Isz pavydumo nužudė savo pa- Vienas lietuvis įžmusztas, ki- 
czia ir josios motiną.

Statesboro, Gfą. rn, Persi sky
rus nuo savo 18 metines mote- 
ros Elijosžius Padrikas 
kias jaja važiuojont 
biliuje su savo motina 
keliolika szuviu užmuszdamas' siu 
ibidvi. Pravažiuojenti automo- skaudžiai 

ledais, kaimynai atėjo ant szer- < bilistai užtiko 
menu, o vaikai pribuvo ai iduo-1 vinti automobiliu ir 
ti paskutini patarnavimu savo nūs. Padrikas ketino inmesti 
motinui. Kada teip sėdėjo visi lavonus in 
aplinkui lavona, staigai davėsi 
girdėt baladojimas bakse, gai
li ninkai priszoko pažiurėti kas 
tai galėjo būti, 
antvožu, “ 
gai atsisėdo reikalaudama stik
lą vandenio. Daktarai 
buk motore pasveiks.
Kas turi tiesa nubaudimo ku- 

dykio?
Wilkes-Barre, Pa. — 

nusprendimą czionaitines (Įžiu
ręs, tai privalumu nubausti ne- 
paklusno kudykio mokslaineje 
yra daraktorkos o ne motynos. 
Toki tai viroka iždave (Įžiurę 
laike*teismo Hvlenos HuckeV, 
publikines' daVaktorkos kur: 
skunde Janina Kwiat isz Nan
ticoke, Pa.

Daraktorka liuckev 
de Kwiatienos kudyki už nepa
klusnumą. Ant rytojaus kada 
daraktorka ėjo namo isz moks- 
laines, motina kudykio užklu
po ant daraktorkos ir atsibuvo 
draskimas veido ir peszimas 
plauku, kalbėdama, buk pana 
Huckey neturejo’tiesos nubaus
ti josios kudyki, nes jai prigu
li tai padaryti 
kai.

Dzin re pripažino tiesa nu
baudimo kudvkio daraktorkai 
nubausdami motina ant užmo
kėjimo 
teismo.
Kiek iszvaMftvo in Lietuva ge

gužes menesi.
Washingtonas, D. C. — Per 

gegužes menesi sziu 1922 m. in 
Lietuva iszvažiavo: vyru 686, 
moterų 126, berniuku 106, mer- 
gaieziu 124. Isz viso 1.042 žmo
nes.

Kiek inleis Lietuviu in Ame
rika.

Washington, D. C. — Pagal 
procentini apskaitima valdžios, 
tai per 
menesiu, 
pos, 1922,

< <

New York. — Mrs.
Sendy staiga i 
žn, sugriuvo ant grindų 
szaukti . daktarai 
motore tikrai v ra
horins parengė numirėlė indejo 
in “ajsbaksi

suti- 
automo-

»
3 3 apkrovė lavonu

Kada nuėmė 
nebaszninke 3 1 štai-

sako,

Pagal

nnbnu

o ne daraktor-

50 doleriu ir kasztus

I įI *

I

tas supjaustytas.
Chicago.

namuose
— Afiehuose iletą- 

-moj gatvėj, 
iii-

viu namuose 2 
tarp Leavitt ir Otikley avė 
vyko girtu muRzfc’ncs, ąu tokia

Straikieriai užklupo ant skebu, 
keli užmuszti.

paleid©! pasekme, kad 'vienas puotavu-
i buvo užmufcas 

po i iii
j o antras 
sužeistas.

ant kelio sto- Musztyiiese dalyfravę ir mote-
du lavo-

artima 
neturėjo laiko.

Badai uogzve buvo priežas- 
te juju persiskyrimo, kuri pri
kalbino dukrelia idant pames
tu savo vyra. Už tai Padrikas 

už suar- 
bet ir pa-

rvs.’ Kaltininkai
toj puotoj daly

nugaBonti policijos
s* ■

upia, boti suimti f ir 
nuovadom

Laivai su ariel 
turn

New York. —

an-.

visi toj gir- 
tvusieji tapo

Bt lauke kos- 
riu.
Trisdeszimts 

myliu nuo czionals, septini lai-
su geria use i s ge-

■f“

ne tik jiai atkerszino 
d ima juju gy venio, 
ežiai atsimokėjo panaszei už 
klausima motinos.
Sudegino save ant laužo kuri tumerin kurie piįktu taji szto- 

pa.

vai prikrauti 
rimais kuriu verdį yra tris mi
lijonai doleriu, Įtfuke. ant kos-

Herrin, III. — Keliolika 
glekasiu likos užmuszti o dau
geli sužeido snipiszirno kokis 
kilo terp junistu ir skebu arti
moje kasikiu Southern Illinois 
Coal Co., kurios pradėjo dirbti 
su skobais ana diena. Terp už- 
musztuju 
tai.

Priesz musztine apie szimtas 
darbininku ateja in Herrina 
norėjo pirkti ginklu geležiniuo- 

’ ° 

nepardavė,

Medžiu pilnai o kuras vis 
brangsta.

Vilnius. — A. W. Pranesza, 
jog eksportas isz Vilniaus kra- 
szto esąs suvaržytus, nes Danc- 
kan nepriimu kiek daugiau va
gonu. Ir tik dabhr pasisekėIr tik dablir pasiseko 
gauti leidimą kasdien iszvežti

randasi ’ tris junis-

lietuviu 
redakcijose bei

VV“

♦

uždege ant kiemo.
Philadelphia. — Mrs. Rose 

RatrieV, 54 metu, motina septi
niu vaiku, apsilaisezius save 
karasinu ir sukrovus daug po- 
pieros, atsistojo ir užsidegė. 
Josios vyras atsikelias 
valanda 
mas josios 
ant kiemo kur užtiko moteria 
;ulinczia konia sudegusia ant 

Ratneriene likos su- 
' ’ t ■ • t

žeista per Automobiliu keli me-

prohibicijos 
agentas dažinojoįpįe tai ir nu
sidavė novos 
bet negavo 
szmuglerei

Bet viena S;

šia sztoruosia, o kada jiems 
ginklu nepardavė, apiplesze 
Bray North Co., Herrin Supply 
Co., ir Turner Hardware Co. 
sztorus pasiymdami ginklu ir 
amunicijos už 
r i u.

Lyg sziam

tūkstanti dolc-

p’ 
ugnies.

apie .) 
isz ryto ir neniatvda- 

, nusidavė

• ♦ t ’ ' • 'M

nosiai adgąl ir kentė ant proto.
1 I .1/1

Tris vaikai užmuszti atloszda- 
mi cirkusa.

Wilkes-Barre, Pa. 
vaikui Swoyersville, 
cirkusa, 
elektriką, kada vienas isz vai
ku pagriebė kabanti lenciūgą 
ant kurio kabojo elektrikinis 
dratas. Užmusztieje yra: Jur
gis Klevanczius, Mikola Pe
tru $zka ir Vladas Duhoszickis 
17 metu. Vaikai atsistojo vie
nas ant kito, kai]) tai mate ak
torius darant cirkusc. Tasai ka 
stovėjo augszcziausc pagriebė 
už kabanezio lenciūgo kuris 
buvo susidūręs su elektrikiniu 
dratu, 
visus užmuszdamas vaikus ant 
vietos.

— Tris 
loszdami 

likos užmuszti

nupirkti sztopo, 
paragaut nes 

norejj tuojaus pi
nigus ant rankosŽUž dežia ge- 

szkOtiszkos arielkos reika- 

jeszkoti no isz t uju laivuįradosi 10,000 
dėžių o ant kito 6,000. 
valdžios laivai patruliuojo tuja 

! aplinkinia
])ric juju kupeziu^

Pardavinėjo arielka knygyne.i
Dabar net 

naudojami ant

no

ros i
Javo tiktai 50 dollriu. Ant vie

Dabar

idahį neprileisti

per

elektrikas pere jo per

♦ W MP — — — *«■» «■»<*”*■ <— —i —. —

Racine, Wis. 
knygynai yra 
pardavinėjimo giizutes. Palici- 
jo užtėmi no 
Salamono Elbaum 
lankydavo

buk in knygyną 
daug atsi- 

“ s k a i t y toju ’ ’ o k a- 
da iszejdavo buvo labai links
mi. Palicije

skaitytoju

vėliaus d a žinojo 
priežasto tuju tanku atsihinki- 
nm. Jeigu sveczes ątejdavo in 
knygyną ir pareikalaudavo 
knygos Shekspiro, tai aplaiky- 
davo bonka gero vyno, o jeigu 
užklausdavo knyga Webstcrio, 
gaudavo guzutes. Prohibicijos 
agentai padare ablava ant Sa
lamono knygyno, kur užtiko 
daūg bonku geru gėrimu ant 
lentiniu paslėptu už knigu.

ir

Nepaprasta Sale Del Kareiviu.

raszimui, badai 
musziai nepaliove, o kiti angle- 
kasiai nusidavė su automobi- 
leis in West Frankforta atsi
vežti daugiau amunicijos.

Ant kelio 
na suėjo

po 60 va^btitiT IszVėŽama' dau
giausia medžiai.
geležinkeliu direktorius 
LandsbėFgis pasakos, 
tys esanezios pilnos priverstos 
medžiu. Ir jeigu Danckan ne- 
insileisia daugiau ėdžiu krovi
niu, negu, kad dabar yra, tai 
tu medžiu dauguma jeszkosian- 
ti kitu portiJi'/^’ir per tai len
kams busią nuostoliu.

vagonu kasdien 
. O kiek tu 
eina in pa

dai* to
to nežinome, tik 

nemažai, jeigu

Szio kraszto
P- 

jog sto

lt per tai len-

Vadinas 60 
gali eiti Danckan. 
Lietuvos medeliu i 
ežius Lenkus arba ir 
liau, tai 
einama, maty

Ilerrin in Johnso- 
daugeli straikieriu 

ir ketina užklupti ant visu dir- 
baneziu kasikiu.

į Topeka, Kąns. 
tustanezei 
in d arba Kansu 
idant pristatyt anglių del kūli
mo ant farmu.' Szeszios augliu 
kompanijos apreiszke 
na toriui Allen, 
tinai anglių del kožno pftfeika 
lavimo.

Apie du 
a nglekhšiu sugryžo 

kasi k losi a

guher- 
jog turi užtek-

į Scranton, Pa. — Badai 
daugelis anglekasiu isz szios 
aplinkines, iszkeliavo in West 
Virginia užy’mti dąrbus kasi
klosia anglekasiu kurie strdi-

V , v ■

kuoja. Isz Pittstono keliolika 
anglekaęiu dirba Logan pavie
te Virdžinijoi.

t Harrisburg, Pa. — Kožna 
diena straikieriai netenka 1,- 
614,030 doleriu kas diena laike 
bedarbes.

viso 322,806

mes
<’ . - - sziandie Vilniuje už malku ve

žimą, už kuri priesz kava buvo 
mokama 2—3 rubliai, dabar tu
ri atiduoti 9,0()0 lenku markiu, 
kur auksu 
dienos kursu 4 rnb.
Musu kniszths’ aukso neturi, 

mes mato- 
virto ir už

skaitant iszeina
50 kap.

bet medžiu tuH,’ ir 
me, ka i p j itAT&ba r 
auksa brangesni.

>r<
Ne moka czfcdyt pinigu.

Duksztas. — Breslavos aps. 
Miestelis stovi ant’ Kabiuku 
lanko i f sutyg ? įtarties kiek
vienas micstolenąs už savo 
sklypeli moka szio kaimo ūki
ninkams. Bet musu žmones ne
brangina lengvai uždirbtu pi
nigu. Nesenai gave už sodybas 
pinigus visus praleido girtuo-
k liaudami. Vienab dar prižadė
jo žydeliui atvežti pora pudu 
bill vi u, kad tik 
karcziameles 
trukszmo.

kliszes. 
laikraszcziai 
“Garsas,” ir 
sza Ziemia” uždaryti. Isz re
daktorių, leidėju ir spaustuvių 
vedėju paimti rasztiniai pasi
žadėjimai, kad lietuviu laik< 
raszcziu nebeleisia. ‘

Lietuvos vyriausybe yra pa
siuntusi delei to protestą Tau
tu Sąjungai.

Sumusze ir suėmė.
Szvenczioniu apskr. Melagė

liu valscz. Krikenuose policija 
sumusze ir suėmė Pr. Bagdono, 
Mot. Apyvala, Stan. Apyvala 
ir Jok. Bojarena, 
juos 
kiekvienas juju turi apie 50 
metu amžiaus.

Ekskursija in Lietuva.
Latviu Lietuviu . Vienvbes 

draugija rengia ekskursija in
Žadama aplankyti 

Kaunas ir, jei bus galima kitus 
miestus. Isz Rygos ekskur|ija 
mano isžvykti birželio 2d.

Aukso kasiklcs Vilniuje.
Gegužes 17 d. geležinkelio 

stotyje policija • aptikusi; pas 
Sžmuli Surje 18 svaru aukso. 
Kita vėl dona.nulaikytas as- - 
niuo, isz kurio atiintk-10 bv„ ... 
aukso.’ Aukso savininkas esąs 
paleistas, bet tardoma, kuriuo 
budu jis bus tokia daugybe to 
metalo tngijes.

ISZ VISU SZALTO

i i 

uždaryti.
•if

v

* <

iszleistu isz 
be rėksmo ir

kaltindami
esant partizanais, nors

Lietuva.

<

I

I I
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Rosije perka italiszkus areo-. 
į planus.
Parižius. — Užrubežinei lai- 

kraszczei skelbia, buk rusiszki 
soviatai pirko szimta areopla- 
nu isz Ausaldo fabriko Itali- 
joi. Dydesne dalis tuju areo- 
planu jau likos nusiunsta in 
Rosije, o žymus’

Plesziku atamanas.
Punskas. — 'Plis 'rbiis atvyko 

kapitonas Czaikovskis su visa 
savo lenku žandaru banda. Tur 
but bijo, kad nakti žydeliai ne- 
iszvarytu isz Punsko, tai apie 
savo būstine pila žeme, kasa 
apkasus, langenyczias geleži
mis kausto. Žandarai irgi tikri 
kipszai apsiginklavę po kelias 
granatas ir szautuvus vaikszti- 
neja po apylinkes kaimus, rė
kaudami: ”

’ italiszkas le- 
kiotojas Bottala. isžkėliavo in ’ 
Odessa mokyti bolšzevikus le
kioti.
Szmuglerei naudoja akyva bu« 

da apgauti valdžia.
Berlinas. — Ana ‘diena.vai-J

I

Sziadien nedirba 
kietu anglių kasiklosia 143,520 
darbininku, o minksztosia ka
siklosia 179,286, 
darbininku. Darbininkai nete
ko nuo 1 Apriliaus 109,754,040 
doleriu uždarbio. Kompani
joms nuo tojo laiko kasztaVo 
užlaikymas 
ninku kurie 
73,710,000 doleriu.

n a M p » h • • • ®i < -r -r w » r t nr T r r
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AmerilcohiSzkas’Legionas Seattle, Wash., neturėjo tinka-
s'a les d e 1 ‘ ’ sri s i r i n k i m u.

atejnanczius dvileka 
pradedant nuo 1 Lie- 

Liąjtjiyiu bus inlei- 
džiama in Suvienitas Valstijos 
2,310; Latviu 1,5^0; Estu 1,348 
o isz Rusijos 26,613.
Szimtai be pastoges, daug gy

vuliu prigėrė.
Loredo, Tex. — Per iszsilie

jimą Reo Grand upes, daug na
mu'likos užlietais, szimtai žmo
nių pasiliko be pastoges ir 
daug gyvuliu prigėrė.

Meroczevskis teip 
tuom persiertie, jog negalėda
mas ilginus dalaikyti 
paniekinimu, 
vast i.
Nesuranda lavono, nemokės 

suszelpimo.
Mount Carmel, Pa. — Nasz- 

le Zol’ije Žlliuąkięjic, kurios 
vyras likos užgriautas Locust 

kasiklosia daugiau 
kai]) metas laiko o lavono lyg 
sziai dienai nesurado, padavė 
praszima idant jiai Reading© 
kompanije iszmoketu kompen- 
seiszion po mirtei josios vyro; 
Reading© kompanije iszeme 
isz tosios vietos kur Zilmckas 
nevos likos užgriautas,248 ka- isznesza ant keliu milijonu do
rus anglies ir iždave $80,000 leriu. Keli dydeli tiltai likos 

I

Zofije Žilinskiene,

Springs

ant suradimo jojo kūno. Dabar 
kompanije tvirtina< buk Ži
linsko nesiranda tose kasiklo
sia ir ne yra prispirta ant isz- 
mokejimo likusiai naszlei pa- 
szialpos ir niekas negali-daro- 
dvt buk jisai yra negyvu.

4

Bledes

Howe
Ky. — Coakley

nuneszti per vandeni.
Lenktynes su trukiu — vyras 

pagavo pabėgusia pacziule. 
Louisville,

turtingas ifarmeris, ku
rio pacziule pabėgo su bernu, 
inszoko in autoniobiliu ir pra
dėjo vytis paskui pabėgusia 
porelia. Howe”, pribuvo grei- 
eziau in Louisville kaip trūkis 
ir lauke išzlipant pabėgėliu 
ant stoties; Su pagialba palici-

Naszle dalią r skąus kpnipamje 
arba priveis jaja ; a<nt suradi
mo lavona dingusio vyro.

“j*,. »7-'" ■

Kruvina musztyne už kvorta 
munszaines.

Washington, D. C. — Kvorta jos aresztavojo berną kuri no- 
priežaste I rejo nuszaut ant vietos, bet pa- 
1 T F L*’ 11 1*1 □ • L /ii i -t « m t Li i Ir A 'rt’zx 4 AA

-munszaines 
kruvino muszio ant laivo kuris 
plauke terp ' Washington© ir 
Potomac. Muszije dalibavo 
apie keturi szimtai ekskursijo- 
nistu. Vienas likos užmusztas o 
penkęsdeszimts sužeistą. Kąda

buvo

laivas.atplaukė in Washington 
na naliniie viaua aresztavoio.

lieije ji sulaikė nuo to.
Pas burmistrą,Howe pasakė 

pamokslą savo prieszuh,’ idant 
iszvažiuotu ant galo svieto, 
nes jęigu 
nudėtu ant /r vie tos.

ji kada* sutiktu tai 
Pacziule

i

Ant galo gyventojai miesto pa- 
-p a a < • a

mos sales del susirinkimu. Ant galo gyventojai miesto pa
aukavo 1500 doleriu ir pirko viąiia medini lajva nuo valdžios, 
kuri perdirbd ant salos ir musu bojsai dabau turi puikia sale antI..........-Ji!-.t. DU ' - •

• • • i ii. • L ' ' *'* Ji 1 • ' '

tojo laivo, ne tik dėl susirinkimu bet ir visokiu'Įjasditiksmiuimu

♦
da gauti pi lpažinima, nes Suv. Valsti
jų Sveikatos Biuras pataria juos var
toti jol tikrieji krūminiai dantis yra 
iszkrltlnoje. Nes jei maistas nėra tin
kamai sukramtytas, tai žmogus svei
kata turi nukonteti.

Iszgede dahtis dažnai yra priežasti
mi reumatizmo ir nariu skaudėjimu, 
kaip [Iranesza Stiv. VdlAtiju Sveikatos

Dirbtiniai dantis ant galo prade-

-nusivežė nąmo Ho.bernas likos' ,Wh!ra5’ 'kun® ■pataria] itaa dantų m- ' bnln «... ir._ i_ i-- .
uždarvtas< kaieiime? ' ’•' ’ ' !' sužinotii «

* Laikas sukrusti naikinti, ptado- 
danczlas rastis ankstytasias niusosfsa- 
ko Suv. Valstijų Sveikatos BiuVas. 
Daug lengviau neleisti veistis szim- 
tams mūšiu dabar, neg kad gaudyti,ir 
musztl milijonus vidurvasary.

-t— '
* Suv? Valstijų Sveikatos Biuro 

priruos^tloji skailmons parodo, kad 
pietuota suėmus in krūva visas nuo
stolius nuo .ka.reztinių, džiovos, kirtni-

i;1uj|b( t^uri ąuti isziml^H su Xt-spindu- nudr’palagros dar norailek nuostoliu 
’ --- -- -— av norą tezgedusloa.: kokius nadaro viena- drugio lltta.1 A

kasikiu ir darbi- 
jiaises dažiuri

t Uniontown, Pa. — Logan 
Island Creek Coal kompanije 
Crites, W. Va., iszkasa kas 
diena 13,000 karuku minksztu- 
ju anglių, bet darbininkai yra 
saugojami diena ir nakti nuo 
užklupimu per unistus. 
darbininkus nuszove slaptai 
kada iszejo isz užtvotos.

iszkasa

Kelis

Paveiksi

Tūlas profesores turėjo pra
kalba del susirinkusiu studen
tu o kada apleindinejo sale; ra-

Buvq Ge^as as.

do ski’ybolejo popicrelia<ant 
kurios buvo jiupiestas asilas, 
kuria vienas išz studentu buvo 
inmetias. Į(

Profesoris nieko ne sake. 
Ant rytojaus kada vęla stojo 
klasoje, priesz pradejima lek
cijų pasakė susirinkusiems:

— Guodotini studentai, tu
riu padekavoti tam, kuris in- 
mete savo koreziuke in mano 
skrybėlių. Matyt jisai buvo per 
mandagus palikti savo pravar
de, bet paliko savo, paveiksiu 
kyris buvo labai in ji pąnaszus.

nieko ne sake.

\Studentai nuleido . noses ir 
daugiau nedarė szposu isz prb- 
feėoriabs; ‘ V: * "

dže atydenge slaptinga* drau- 
guve szmugleriii' kufrie atgnben 
davo in 
ant ko gerai uždirbdavo. 
Szmuglerei indedavo deiman
tus ir kitus brangius akmeniu 
in knygas ir tokiu budu ap- 
gaudavo valdžia ant tukstan- 

kaima (netoli ežiu doleriu. Bet valdžios akci-
zinei 
szmugleriu darbeli ir visus 
aresztavojo.

Maslo, jaje ir tt.

Milicijos žmogžudyste. z
“Virbalis (Vilkaviszkio ap.) 

Milicijos neatsargumas. Gegu
žes 6d.

Vilkaviszkio milicija atvy
ko in Mažucziu
Virbalio) jeszkodami kokio tai 
pabėgusio isz kalėjimo prasi
kaltėlio. Bevaiksztinedami po 
laukus patemijo žmogų besė
dinti ant ežes, paleido in ji ko
jis szuvius ir paguldo ant vio-
tos. Pastarasis buvo to paties 
kaimo ūkininkas — Szako- 
czius, mažažemis. Jis buvo isz- 
ejes in lauka javu soti. Per ką
rą jo buvo ūkis suntfikintas ir 
dabar vargingam padėjimo pa
liko skaitlinga savo szeimy- 
na.”
z Ir mirusius persekioja.

Laidojant
Lietuvos naudai Friderika 
Kromaiti, kai kurios lietuviu 
instaigos isz dėkingumo padė
jo .ant jo kapo vainikus su 
tam tikrais paraszais. Taip 
pat buvo jau daug vainiku nuo 
giminiu ir pažinstamu. t Kita

ūkininkas

pasidarbavusi 
naudai

diend. atėjo aplankyti kapa, in
do visus paraszus atplesztus.— 

i Amerikoniszkai.

Vokietija deimantus 
gerai

inspektoriai suuodė

---------------- - » J ųl-

' SVEIKATOS DALYKAI.
i xi r • Hl

1 ♦

* ®uv’apnkaitliuoja, kad virhzum septynių

, 4 H/Į į

•• IValstijų Sveikatos Biurą®
:. ■ . ‘ L’ t _

milijonu Suv. Valstijų gyventoju‘yra * ' 
užsikrėtė drugio liga. . . -<

—t—
Medikalis kariuomenėn imamųjų 

vyru tyrinėjimas' parodė, kad hlhe t*re-‘

• ■
*

I 
czdall vyru turejb ■kokiA nor® kūno el- t i p; 
be, del kurios Jis negalėjo eltį mUitkv 
riu pęregu. Didele dalia nesveikumu 
buvo tokiu, kuriu lengva isxiieaugotl, 
Jei butu apsižiūrėta jaunystėje, o daug 
kitu dar Ir dabar butu galiama pagy
dyti Jei butu vartojamos tinkamos pri
emones. » I *—3— .

* Gerai pritaikinti czeverykkl, tin
kamos formos, tiesiomis vidaus szaly- 
mis geriauso priemone, apsisaugoti 
nuo kojų silpnumo, nuospkudo (coraa>

l’oklą ’ c?everyka!

jos yra suparaližuotos, jirba sužeistos 4 J 
kaip nors kitaip. Bet dauglauslU’ ko*' 
ju ligų paeina nuo negerai prltAlklntR; •. 
czevėryku.

—Foreign Language Infor. OervicR

nulinlmu, kaip pranesza Suv. Valstijų 
Sveikatos Biuras. ‘ 
tik nieko gero nepriduos kuomet ko-
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atsitin- 
sztai Najorke 

kurie

szovnna. isz 
mnszima paczios 
leisti bet peržengimas 
ciju tiesu negalima

buk 
ir

savo duonke-uždėjo
pradėjo pardavinet

Rodos visuome-

' Rosije turi daug daktaru, 
bet nepasveiks, pakol ueiszsi- 
gydins isz bolszevizmo.

———4

Nepaprasti dalykai
k a ant svieto, 
sustraikavo duonkepiai, 
negalėjo iszlaimet kovos ir kad 
priversti darbdavius ant pasi
davimo, 
pykla ir
duona pigiau, 
ne turėtu nudžiugti isz tosios 
progos, jog gaus pirkti duona 
pigiau. Tuom kart atsitiko kas 
tok is nepaprasto. Sztai dvido- 
szimts septini duonkepiai li
kos paszaukti priesz suda už 
tai, kad 
pigiau ne kaip galema ji iž- 
dirbti. Stebuklai, jog lyg sziam 
laikui da niekas nelikus aresz- 
tavotu už pardavinėjimu ta
vom per b ra nge i, 
minta preke nevale pardavinet. 
Del ko teip!

pardavineja tavora 
kaip

o uz mize-

dirbti hil

tai ji nnsiunezia ant gydymo in 
Sing Sing.

Įy tai vadinasi 
laisve sziam dvidoszimtam am
žiuje? G nd na it!

lygybe ir

menesyje 
suaresztuoti

Paieszkan savo broli Sinjnim 
' ... '-i, paeinu i

Raseinu Apskr
Martinaiti, paeinu isz Kaimo 
Red., Raseinu Apskr., Minonn 
Kaimo. Prašzhu atsiszaukt ant 
adreso. (t.50)

Tiktai ant Trumpo Laiko PUSE PREKES!
Visos szios Knygos uz _____ ■ _____  t*

!»■

jr

kojo‘JOO< Imumiboh už dirbimu 
munszaines del savo naudos, 

liedavo 
ajszkiadamas/ 

revolverio ir su-
galima pra- 

prohibi- 
dovanot i. 

.Jablonskis iszsikalbi nėjo, 
turėjo serganezia paezia
neturėjo pinigu ant pirkimo 
alkoholimis, Sudže 
žmogeliui, jog tokiu žmonių ne 
nori czionnis, 
nejn tiesas. Pagal taji sudžiaus 
nusprendimą 
taiklusis pagal jojo nuomonių. 
Tas parodo jog 
baudžomi už peržengimą kvai
lins prohibicijos arba kitokiu 
tiesu, neapTaikys nkesiszku po
pieru ir gali būti iszvaryti už 
mažiausia parsikaltima.

Vertėtu 
svarstyti ir užprotestavoti.

Amerike pradėjo 
pabaigtas atej- j 

plauks 
terp Amerikp ir Europos, o 
bus pustreczio karto dydesnis 

Titaniką .< *«.- 
lespaymti keturiolika tukstan
eziu pasažieriu. 
laipsniu turės puiku soda su 
tikrais medžeis ir žiedais, ant 
vieno rasis tris 
ne tik bedratini telegrafa bet 

telefoną - radio, 
“laukas” del bai- 

sikeliu, beisboles, lenktiniu ir 
kitokiu zobovu. Tasai stebuk
lingas laivas vadinsis “Wash
ington.u

va, kuris bus 
nanti meta. Laivas

Europos,

pasake

kuric peržengi -

už garsinga 4 4 t > ir sra-

Ant vieno isz

teatrai, turės

Ir bedratini
Teipgi rasis

turtin

smagiau

užlaikvmo

Suvieniti Valstijei, 
giauses sklypas ant svieto ap
leido savo kareivius, kurie pra
liejo k ra uja ir padėjo gyvastį 
idAnt kitiems butu 
gyventi ant svieto.

Kada kareiviams pasiūlė ko
kius darbus, kuris užlaikytu 
juju gyvastį — atsiszaukinejo 
tukstanezei — stengėsi dirbti 
kiek galėdami ant 
gyvasties.

Rugoje sziadien tiejei varg- 
szai ant tuju, ka jiems priža
dėjo auksines gniszes ant sau
so medžio, priesz iszplaukima 
in užmari, bet kada spgryžo in 
savo tevynia, užmirszo apie 
juos geradejai, kurie prižadė
jo juosius priymti prie tu pa
ežiu darbu kuriuos paliko.

Tebyris stovis kataliku An
glijo! yra: svarbiause arkidie- 

Nvestmintorska ku- 
kardinolas Bourne

visokes mokslaines,

L

turi li-

užaugo ir 
arkibisku-

cezije yru 
Ha valdo 
kuristiiri du biskupus sufra
ganus su 260 tukstanezeis du- 
sziu, 40 tukstaneziu vaiku lan
kosi in
487 kunigu ir 190 zokoninkais.

Daugiause kataliku 
vestfliszka diecezije kur ran
dasi 302 kunigai, 184 zokonin- 
kai ir apie 400 tukstanezei du- 
sziu.

Valijoi yra mažai kataliku, 
ba tik 10 tukstanezei, 93 kuni
gai daugiause zokoninkai.

Szkotije turi du arkiviskn- 
pus — Edinburge ir Glasgove. 
Kataliku hirarkije likos czio- 
nais užvesta tik 1879 mete už 
vieszpatavimo Leono XIII, nuo 
tojo laiko greitai 
sziadien skaito du
pus, 4 biskupus ir 600 kunigu.

■.linini —...........................  , /

Valdže kas metas uždeda 
sunkesni smūgi ant atejviu o 
ypatingai ant tokiu, ka ne turi 
nkesiszku popieru o yra pado
riais kitu sklypu. Jeigu kur 
kas atsitinka, tai sudeda kal
te ant “foreigneriu.“

Ana diena vienam sude stojo 
Mikola Jablonskis aplaikyti 
pirmutines ukesiszkas popie- 
ras. Laike perklausinejimo pa
sirodė, buk Jablonskis peržen
gė. czionaitines tiesas. Mete 
1918 apvaikszcziodamas džiu- 
lajuj szove isz revolverio už ka 
užmokėjo $15 bausmes. Mete 
3920 likos nubaustas 20 dole- 
iriu už davimu in žanda savo 
paežiulei. Plaejta meta užmo-

H -..-t Ą ,

Spalio 
tapo

pilieeziai: Bojo-

Pernai, 
Maskvoje, 
du Lietuvos 
vaite ir generolas l’ilskis. Mu
su užsienin reikalu ministerija 

juos

Ant. Martinaitis, 
Box 332 Huntington Sta., N. Y.

VILTIS PLIKIAMS.

Iszsirinkitc sau
mumis tiktai $ 1
$3 vertes knygų gausite už $L50.

žeminus padėtu knygų už $2 vertes, prisiuskite 
o gausite per paczta $2 vertes knygų už SI, 

S4 vertes knygų už S2 ir t.t. ii

iszduoti. 
bolszevi k n

pareikalavo
Gruodžio menesyje 
valdžia pareikalavo i n rodymui, 
kad minimi asmenys 

atejvei, bus yra Lietuvos pilieeziai.

ir kiti sudžios

apie tai gerai ap-

Tūlas žmogelis isz Minersvi- 
llos praleidias karcze.moje visa 
vakara ir alėjas namo užsi
traukiąs munszaine sugriuvo 
ant lovos ir gulėjo kaip negy- 

ant rvto- 
apsakinet savo 

nulindusiai moteriai ka sap
navo.

“Macziau kaip keturios di
deles žiurkes prisiartinojo prie 
manes. Pirmutine 
ir riebi, dvi
ir iszbadejusios o ketvirta ak
la. Baisu man pasidarė, nes 

sapnuoti žiur-

alėjasir
munszaine

niiu i m i

vns.
jaus

Kada atsikėlė 
pradėjo

ka

buvo stora 
buvo labai kudos

Baisu man 
gi rd ėja u kad 
kės tai reiszke nelaimę.

Pati negalėjo vyrui 
reikszti tojo sapno, bot stoviu- 

metu sūnelis ne- 
drasci priėjo prie tėvo kalbė
damas:

“Tėtuli brangus 
ir riebi žiurke, tai 
ninkas, pas kuri prageri visus 
pinigus ir mus skriaudi, tosios 

ižbadėjusios tai 
o tasai aklas

negalėjo

t is doszimts

isz-

(toji stora 
buvo saliu-

dvi kudos ir 
motinėlė ir 
tai tu teveli.

Tėvas isz pradžių supyko isz 
tokios teisybes, liet greitai 
piktumas praėjo, susiprato, jog 
isztikruju yra aklas ir nuo to
sios valandos jau nepraleidi- 
neja laiko'ir pinigo karėžomo-' 
je. Tas atsitiko praejta menesi 
ir pats žmogelis mums apie tai 
parasze ir melde idant kiti pa- 
ymtu isz to pamokinimą 
daugelis randasi tokiu aklu 
kaip jisai buvo.

asz,
y y

liet

T nes

skolyt pini
gus tiems, kurie juju nereika- 
lauje, bet tiejei, kurie juju pa- 
geidauje, tai negauna.

Bankai geidže

kareiviai 
maistu,

Badai soviatiszki 
yra maitinami maistu, kuri 
siuneze kitos vieszpatystes ant 
suszelpimo ižbadejusiu gyven
toju. Toki skunda aplaike alli- 
jentu kamisije, kuri visa dali- 
ka isztirines lyg dugnui.

Nekurie tvirtina, buk szlebos 
moterių yra priežastis trumpu 
plauku......Jeigu tai teisybe, tai
kas butu, jeigu moteres skustu 
galvas? Galime manyti, jog ta
da vaikszcziotu.... nuogos!

surdutą,skrybėlių, 
marszki uitis

Laikas nuo laiko kokis tai 
kvailas it forma tori s iszsi tarė 
buk mes czionais turime visa
me lygybia vyru su moterims! 
Yra tai dydžiause kvailybe 
jeigu mes paymsime ant pa- 
veizdos vyra kuris szia' vasara 
neszioje:
kelnes, apatinius
ir kelnes, virszutinius marszki- 
nins, nektaiza, paneziakas, kal- 
niereli, czeverykus, pirsztines 
ir da uždeda ant nosies akulo- 
rius.

Dabar prilyginkime m-oteres 
prie vyru. Tosios szia vasara 
neszios: puse masto koklio tai 
minkszto sztofo ir pora pan- 
tapleliu ir’viskas, 

if m" • • i
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Arabiška yra tikrai nook- SzitiiR Yprekes pardavimas tik ant trumpo laiko, todėl naudokitės 
įnirti ir kna nrlwhinq i knilnlika RiO.m- 1 A i * A 7

pu Ir savo adresa' taL aplnlkys trijų 
..i .... ........... i*.. j - o T ~~ ” f --.j '*'■*-

Mes užmokant nusiuntimo kasztus. Siuskite tik knygų numerus.

minga ir ka« prluiuns keliolika Htem-

1 i k ra i 
Musu 

valdžia tuoj pasiuntė reikalin
gus dokumentus.
riam laikui bolszevikal pt'Hne- 
sze, kad p. Bojevaite ir gene
rolas Pilskis yra suszaiid.Vt i 
dar
Tokiu bildu pasirodo, kad tie 
kraugeriai netik nužudė nekal
tus žmonos, bot dargi apgaudi
nėjo musu valdžia, reikalauda
mi pilietybes inrodymo, kuo
met jie jau buvo suszaūdyti.

panasziai 
su kitu mušu 

Adamaviczimn. 
valdžios

arabiszku gyduolių dykai. RaSzSkito 
ant ožio adreso Dr. JmbcO, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kurio yra 
pus-pUklal arb.i visai yra nuplikih. t.f
•... .... .................................... .................. ...................... .......................... ...................... . ................. ... II II ■ ........... .

C II AN. S . PA R M L E *9
Ileal Eslate Agent Notary Public 
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Praėjus ku-

progos o bedarbes laike galėsite linksmai pralęisti ta laika.

Pill-No. 122 Kapitonas Velnias.
kus apraszymas, dldelp ,knyga, 404 pus
lapių, popierinei apdarai. - $1.00

No. 123 Slaptybe Antgrabio, graži
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stiibnn, nplwaka isz Prancūzu gyvenimo, Ir

yra 
Lapkriczio men. 1921 m.

kraugeriaiTie 
yra pasielgė ir 
piliecziu, 
Užklausti musu 
yra. p. Adamaviezius, melagiai 
komisarai atsake, kad jis pra
žuvo nežinia kur. 
musu valdžios atstovas nuėjo 
aplankyti kalėjimo, tai peržiu- 
rinedamas 
rado 
tokia, diena 
yra. suszaūdytas.

Taigi, nekaltu 
ventoju kraujo upeliuose 
šiai teka kraujas

i’-
kur

(Ii kuomet

kalejimo 
užraszyta, 

P-

knygas, 
kad tokia ir 

Adama viržius

Rusijos gy- 
, gail

iu Lietuvos 
piliecziu, kurie turėjo nelaimes
likti Rusijoj.

1 y

mos galimo jumis tume pntarn^itl. 
Kandavojnmo namus, koletavoJĄjne 

randas ir telp tolinus.
238 W. Centre Si.,

NARD-anch

viena trumpa Maskoliszkn pasaka, 287 
puslapiu. - 50c

No. 124 Prakeikta, meilingas Krl- 
Mahanoy Cllj/J I*a. minaiiszkas apraszymas, 202 pus.

No. 125 Vaidclota, i 
pirmutines puses szlmtmeczlo, iszimta 
isz Lietuvlszku užlleku.

D, r h

4
. 35c 

npisaka isz

GREIČIAUSI MOIU.RMSKI LAIVAI 
i’Asaullia. Geriausias patar

šai m as PAŠA ŽI ER J AMAS.
.Iiįsu mieste randasi musu agentas.

In Lietuva, Lenkija, llusija, Latvija, 
bkrainia ir visus Baltikos Valstijas.

PEK HAMBURGĄ
SAXONIA .....
CAHONIA .....
Kabiiieo $130.

Tax $5 ex Ira.

................ . I JUiepoH
..................... 29 Liepos
'rreezia Jkk“sa $103.50

Per Liverpool Ir Glasgow i-
SCYTHIA ........................ 22 .rifhinus
LACOMA ' 0 jįiepos
CARMANIA ........  13 Liepos

--- | y
Ekskiireijn su palydovu nu konekel.iaN 
prie Souihnmptoif'In Dmizlga, Plinta 
Ir Llbnva: r b
Per Southampton KOŽN’A I’TARNIKA
Laivai: MAI KETAMA. AQVITANIA 

IK BEK ENG A RIA.
Per Anglija nr Hamburgą in Danzlga 
$106.50. In Llbava $107. Tax $5 extra

Įninkama Naujiena
^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. Kurie 
džiaugėsi Salutaro Bitterio gerumu dabar gales pasigė
rėti nes yra daug geriau patvarkytas atitinkamoms 
ligom.
ir užsakymus in trilmpa 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.

4h r

Teipgi esame pasirenge iszpildyt visus norus,

RALTIJOSAMERIKOjC
U LINIJA 9BroaW. Ney^Iork.N.Y Lr
r f
i

TIESI 
KELIONE]

- A

$11)3.50.
Me

eILIETUV\
PER LUXMIil JP G>X.PTr.!AVX('■ ZiPi\zk i.iEDrt.ni 'ARbA LILPO Jll

' Lietuvei važuojant in Pillava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Visa Ireczia klasa padalinta in kam* 
barus ant 2, 4. 9 Ir 8 lovų.

... . 28 Juniaus 
...........r 5 Liepos 

Isz Now Y orka nrriiiladelplilii Jn llainluirga 
Iii rillaVn $109.50. Iii Liepuju $107. 

užmokame už tikleta isz New Yorkp in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agentu.

POLONIA .‘ 
LATVIA . .

©I

į

.1 i1

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
'I ’ L • ♦ *]* ‘ * ♦.* *p ***»'{* * * *. I J.» . ! •». .#f,

a-

! * •

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ. ’ 
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J.
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva-
— . a'a • v* 4 4*4 4 . •». < v 1 1!' . a i > ' 1 .

’ , korte/j pigiausia kaina ne tik isž New Yorko ir Bostono 
bet ir isz vįsu kitu portu. Pinigus siuneziamo sti pilnihu- 
šia ^varantija in višas dalis pasaulio pagal žemiausia

Jaii" jeigu tai5 lygybe, tai Jo
gui ja paralei payma. Vyras jtu 
gu inejna in hdteli dydeliani 
karsztije ir drystu nusiymtn 
surdota* tai patrlile ji nugabon- i 
tu in koza už nemandaguma.

Lai motore nuszauje vyra 
kurio nekente, tai josios nepa
kars tiktai nusiui^p jn kokia li- 
gonbute aut atvesimo, bet te- i

dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszjuą' ąu Lietuvos Ūkio Banku Kaline. Padarome

kl’aspdrtpę ir kitus Dokumentus su Notaro ir Die tu vos
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiSzkai, o suteik-f

” \ fjme juos dykai po sekaneziu antraszu:'
GEORGE J. BARTASZIUS

* 498 Washington St. New York, N. Y.
I
r

* v*

t

498 Washington St.

t

4

I

; n

■5 iri

< tu/ h > y

t ihh .•

1

I P.

Su pavcl- 
kHlalH, 177 dideliu puslapiu. - 36c 

No. 129 Keturios istorijos apie 
Urvą užkeikta, 1’nriašzuB, LcorenaH, 
Sermėga mužiko, Su kuom kaH kariau
ja nog to dingsta. 196 pus. - 35c

No. 127 Tris istorijos apie Neva
liojo pas Maurus, Vleszkello Duobes, 
Karalaitis žmogus. 121 puslapiu. 25c 

No. 128 12 Istorijų: Nedarykla 
skirtumo terp vaiku ir inilekia visus 
lygiai. Velniszkas kaziravimas. Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia. Stebu
klinga kuczla. Krėslas. Nelaiminga 
karalių ir Jo vienturte duktere. Nela
bas vyras. Prakeikimas. Delegatai 
jias grafa. Užkeikta skripka. 
ka ketina antra karta i 
Pikta Onuka. Preke tiktai 25c.

No. 130 Penkios istorijos apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, Do 
rybo veda In laime, Szaltiszaiti, Debe
sėlis. 77 puslapiu. - - 20c

No. 131 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliūtis. 
Apio kupeziu kuris norėjo pigiaus dar 
bininko. 182 puslapiu.

No. 132 Szeszlos istorijos 
Deives, Juokingas apraszymas. Proku
ratoriaus priminimai, Szeparka, Pavo
jinga klaida, 
telp-gl 
Dievobaimingas auginimas valku, Aky 
vos žinios, Vainos preita szlmtmetlje, 
Didžiausi tiltai, Planetos. Apie svei
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu. - - ■ 25c

No. 133 ’Septynios istorijos apie 
Sinertls Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu pačiu (Dzukiszkal), Ke
lios pasakaites apie čigonus, 
klos rodos ir naudingi skaitymai, juo
kai, paveikslėliu ir t.t.
knygele. 88 puslapiu. - - 20c

No. -134 Pasiskaitymo knygele: 
sekanti skaitymai: Stebuklingi rieszu- 
tai. Raudonas žibintuvas. Pasiszventl- 
nlmas gero draugo. Dvileka žodžiu 
teisybes. Kaip Jokūbas losze kaziras' 
su velniu už duszia. Ka darote, darote 
patis del saves.
Rūta. Aszuros motynos. Nubausta 
mergina. Skarbai ant" pliko kalno. SzJ 
Jurgis ir griausmas.

Krėslas.

Prakeikimas.
Del tu

... ........................................................................................................................................................... | ... .............

I No. 145 Dvi istorijos apie Valu
kas isz glrrlos Ir Ant nemuno. 68 pus. 
Preke - 15c

'No. 119 Dvi Istorijos: Anlolas 
Dievo. Senas Klasteris, Juokingas 
apraszimas. Preke knygutes lik 15c.

No. 147 Tris istorijos apie Tris 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Apskialb 
tojus. 63 puslapiu. - - 15c

No. 148 Penkios istorijos apie Sū
dai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Iszgydin- 
tas, Budelis X, Kuningalksztls ir Pie
muo. C0 puslapiu. - - 15c

No. 149 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas, Pasakos apie čigonus. 
45 puslapiu. - - - 15c

No. 150 Dvi Istorijos apie Dvarlne 
Pana ir Apie Balsi Istorija. C1 pus. 
Preke - - - - 15c

No. 151 Tris istorijos apie Pasku
tinis noras, Septynis brolius, Varginga 
žmogaus aunu ir razbaininka. C2 pus. 
Preke - - - - 15c

No. 152 Penkios istorijos apie Do 
ras gyvenimas, Priversta linksmybe, 
Vargingo Žmogaus Sūnūs, Tris užkei-

Dvi istorijos: 
Senas Klasteris,

Drasus szuo, Kolera,

---------------------- ,. .. t. /. ■:

' No. 170 Dvi istorijos nple Jona ir 
Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preko - - - ' - ‘ 15cPreke - - -

" / 7
No. 177 Asztuonlos Istorijos apie 

Dcde Isz Amerikos, pasaka manu Dze- 
dzes (Dzukiszkal), Viena nedele teisy
bes, Iszgydintas, Nedoras dcde, Atsi
gavo, Valkata, Pauksztelis Jezuso, telp
gi keletą juoku Ir kitokiu paskaitymu. 
48 puslapiu. - - - ' 15c

No. 178 Keturios Istorijos apie 
Dūkto akmcnorlaus, Klara, NuBprens- 
tasls, Ant kiek užlaiko moteres pksU-

61 puslapiu. - - 16c
No. 179 Penkios

Vaitas Szvilpikaa, Pas merga, Gražios 
akys, Tamas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu, - 15c

No. 180 THs istorijos apleKaJf- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. -

No. 181 Tris istorijos apie Gailu
ti, Du broliai, Majoro duktė.
Preke

ptl.
Istorijos apie

62 
15c

, , , f m F. III KM , JUll liti, A • 1 r 44 B V/ «apsipaeziuot. , , ,z , , , , ,<„i or.o klos Karaliaus dukters, Jonukas kuris 
. ^uvo protingesnis už savo poną.

Istorijos

35c 
apie

Toj paczloj knygelėje 
randant szitio apskaitymai,

Viso-

Labai smagi

Prakeikti szoklkai.
Aszuros motynos.

Reikalingo^’__  i ir griausmas. 1__________
žinutes. Ka ženklina 50 bilijonu dole
riu. Svarbiausi atsitikimui svietiszkoje 
karėjo. Vardai visokiu žolių, szaknu, 
lapeliu ir t.t. lietuviszkai, lotiniszkai 
ir angelskai.
New Yorka. Lokiojimas ore.
tik moteres. Pavėlavimo apgailėjimas. 
Nusiminiams, dainele.
liūdna, liūdna, dainele. Mažas skirtu- 

Bo apetito, dainele. Paparczio 
žiedas. Kvaili žmonis. Keletą juoku. 
Pasaka apie Lobininka ir neturte!I. 
Szitoje knygelėje teipgi randasi visa 
Naujos Mikaldos 
Pranaszystes. Preke knygeles tik 25c.

No. 135 Szluplnis puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinusi sekanezios 
istorijos: Dievo sureda, Velnias Na- 
mleje, Kandidatas ant apsipaczlavlmo, 
Dzūkas iszvadavo savo paezia Taba- 
kierka. Kaip žydas moka geszofta pa
daryti, Pasaka apie arkluka-lcupruka,

Apie .stebėtina miestą
Privalo

Perspėjo. Oi

mas.

Sabos Karalienes

teip-gl keletą juotyu, geru rodu Ir t.t. 
48 puslapiu. - - - - 15c

No. 139 Szluplnis puikiu skaity
mu (Treczla dalis) talpinusi sekanti 
skaitymai: Ha isz maiszo iszlins, apie 
boba ka nugalėjo savo liežuvio sulai
kyt, Girtpdklls Jurgis, Galinga ypata, 
Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, telp-gi juokai, 
rodos trumpi pasakaitymui ir t. t.

52 pus.

52 
piislaplu. - - - - 15c

No. 137 Tris apisakos apie Pinin
gai galva-žudžiai, Ražanczlus Iszgelbs- 
tl nog amort, Apie Szv. Kristupą, Juo
kingi szposelel, kaip traukt giliuknln- 
gai einiki Ir kiti szposelel.
Preke - - - - 20c

No. 138 Pėtiklorf’istorijos. Apie 
Burike ir Burlkus, Kareivis Ir velnias, 
Kas man nakcl acitiko, dzūko pašaka. 
Užliekos isz senovės padavimu. Peary 

arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiai, - 25c

No. 139 Dvi Istorijos apie Gyveni-

ant žemgalio
G4 puslapiai.

DiQt iau xjvi ifHorijos apie uyveni- 
mas vargdienes, Meile kudyklo, ir Dvi 
dainos. 47 puslapiu.

k No. 141 Istorija apie Sierata, put- 
kus •aprūsžymas.i, 119 puslapiu. ;15c

No. 142 Septynios Istorijos apie 
Ponas Ir Sziaugzlus; Isztlkimas sūnūs.

1 15c

61 
puslapio - - - - 1 15c

No. 153 Tris Istorijos apio Duktė 
pustynlu, Pelcniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. C0 puslapiu. 15o 

No. 154 Dvi istorijos apie Vladi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c 

No. 155 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto
je! in Szventa Žemo, Beda, Tainsunus

58 puslapiu. - 15c
istorijos apie 

.Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo, 
Juokai. 60 puslapiu.

Pulki istorije apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu. 35c 

Tris istorijos apie Anglo 
rius isz Valenęljos, Kožnas dnigtas tu- 

Ka pasako katras pa- 
cziuojas. 76 puslapiu. - 20c

No. 159 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni. 
62 puslapiu. - 15c

No. 190 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir apio Urlika razbaininka. 
43 puslapiu. - - - 15c

No. 191 Penkios 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jlo sunu dideli 
gallncziu ir apio karalaite Gulbe, apie 
žalnicri ir apie tai kaip giltine pasili
ko ka'iluoczlų, Raganius. 61 pus. 20c 

No. 192 Keturios Istorijos apie 
žmogus sudijo o Dievas valdo. Du kart 
žudinsta, Raštinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu. - 25c

Pasiskaitymui knygele: 
Nauji metai, dainele. Kvailys, numirė
lis ir velnias, arba moteres iszmln- 
tingesnes už vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos amerikoniszko valkatos. Ke
turios dalis meto, daineles apio Pava
sari, vasara, ruduo ir žiema, 
nekurie žmonis tiki, 
lietuviai amerike praleidžia szvente 
Užgymimo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant uiyczios. susi- 
rinkimuosia ir t.t. Žolių vardai. Tavo 
giliukningos dienos. Žmonių skaičzius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c. 

No. 191 Septynios fstorijęs apie 
Onuka, Tris brolius, Kalvis, Jonais ir 
jio buliukas, Merga-kareivls, Vleszpa- 
ts Jėzus ir vaikelis, UžganOdijo save. 
58 puslapiu. - - . - { t 20c

No. 195 Keturios Istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, ^fecjejus. 
Kaip Kuzma Skripkprius liko turtingu 

78 puslapiu.

CO puslapiu.

44 pus.

pirgauna.
No. 150 Penkios

go. 157

No. 158

ri savo vieta.

262 puslapiu.

15c

istorijos apie

121 puslapiu.
No. 103

62 pus.
’ 15c

No. 182 Tris iatorijos apie Jonu
kas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras Valkinells. C0 puslapiu. 
Preke - 15c

No. 183 Pulki istorija apie Szakl- 
nas nedora žydą. 136 puslapiu. 25c

No. 181 Puiki istorija apie Malū
nas girrloje. 77 puslapiu. - 15c

No. 185 Juokingas 
apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu. -

No. 187 Keturios Istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pabege 
le, Kas-gl isztyre. Prigautas vagis. 60 
puslapiu. - • - - 15c

No. 188 Istorija apie Markus ir 
Aurciianas puikus apraszymas. 
puslapiu. -

No. 189 Keturiolika istorijų. Apie 
Po laikui. Onytės laime. Per neatsar- 
guma in balta vergija. Pusiau-gavenis. 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai. 
Žvake. Del plrsztiniu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saule, menCSi, žvaigž
des ir kitus danglszkus kunus. Meszla 
vežis. Grapas. E^li, aržluolas ir uosis. 
Budyne. Puiki pasiskaitymui knygute. 
Apie szlmtu puslapiu. - - - - 25c

No. 190 Keturios Istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mfstras ir Kre- 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko dide
li ponai. 105 puslapiu. . 25c

___ . „ . 4 t i t )

336 puslapiu.

apraszymas 
46 

16c

110
20c

In ka
Kaip nekurie

ant ulyczios.

ponu. 78 puslapiu. - - 20c
No. 100 Tris istorijos .apie Užpuo

Urnas Totorių, Baltas ValduUs, (Ątmo-

No. 191 Tris Istorijos apie Baisi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant pro
to, Ir keletą trumpu paskaitymu, 
puslapiu. -

No. 192 Penkios Istorijos apie 
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, blausi' mergina, Užvydus vy
ras. .137 puslapiu. - ; - . 25c

No. 193 Septynios istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergelel pono Mor 
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, Isz 
rciksztas razbaininkas, Žydai kaimuo
se, Nevidonas. 90 puslapiu. - 25c

No. 194 Asztuonlos Istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus neleido in dangų, Sziauczlus di
deli reikalai, Senelis, Dienos kentejl- 
Nantoj, Netobulas Žmogus.
Preke - - - - 25c

No. 19C Tris Istorijos Sūnūs Mal- 
klaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus. - - - 16c

No. 197 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne kai 
bėk, senas žmogus pavojuje, Namu su
dus, Kvailas tikėjimas, Karalius či
gonu, Istorija Isz 1795 meto, Nedoras 
ponas, Girtavimas. 122 pus. - 25c

No. 198 Devynios Istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiauszlniu, Ne yra to pikto kad ant 
glaro neiszeitu, Kaip Joniszkei pavogė

122 pus.

22
10c

122 pus.

kejimas kunigo.
No. 197 Keturios istorijos, apie 

Kalvi Paszku, Atsitikimas senam1 dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas. 
61 puslapiu. - - - r 15c*

No. 198 4 Istorijos: Mocziptes pa-

47 puslapiu. 15e

aukojimai, Pasaka apie maža katiluka. 
Lietuvos skausmai, eiles. Vargdienis. 
Pirmutine szalna apisakolo. Preke 15c.

į ATris istorijos j.. Muaztino 
Geradejlngas, marinas.

No. 109 
už mergina. 
Kas kaltas. Preke 25c.

No. 170 Tris istorijos apie Pavei
kias gyVenimo, Ntiopolei Miiteuszo Je- 
rubąusko. Osicczna. . 40 .puslapiu. 15c

No. 171 Tris Istorijos apie VeĮnis 
zkas malūnas, Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabęgo, Stebuklinga puo
dą, Dainele. 47 puslapiu. - -* ?15c

No. 172 Penkios istorijos apie Ran 
ka apveizdos. . Nedaejusia’ žudinista. 
Paskutine vale motinos, JPukutnlnkas, 
Ar paszaukt leya zojconjpka Bernadl- 
na. 6t puslapiu. - - 15c

47 puslapiu.

15cpuslapiu.
No. 173 . Keturios Istorijos apie

j Karalius gentelmonas, Karczema nuo- Žibinto bažnyčioje, Sugertuves trau-
I szalija, Vaičiulis, Galinga szoble, Moti- klje. Alute dilyte kun. Rerniaus. Bo-

64 puslapiu.

naktini sarga, Atidengta žTudlnsta, žmo 
gus be szirdies, UŽmlrszo, Iszgėlbeta 
per kalininka, Kaip ponas Raukszlia 
atsivertė. Stebuklingas akmuo, ir daug 
kitokiu puiku skaitymu apie 100 pus. 
Preke - - - 25c

109 Septintos istorijos apie Do
rybe ir inielaszirdlngumas. Paskutinis 
pinigas. Laisve. Pražuvo miszkai. Ap
leista naszlalte. Jeszkok aukso szir- 
dyje. Lape ir vynuoges.

No. 200 Ašztuonios Istorijos apie 
Barbele. Mokytoja. Velnlszkas tiltas. 
Auklėjimas sveliko Ir serganczlo ku- 
dyklo, Herod as boba, Kas nep&žlnsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per tamsy- 

. k _ <1 "T •_ I J r’ • i t * J' ■ « f T

Preke 25c.
■ ■ r

sbes 1h szvlėša, Pasitalslas praslŽenge 
lis, Duktė malkakerczio .121'puslapiu. 
Preke - - - , . 24c

No. 202 Vieniollka puikiu Istorijų 
su paveikslais, 
Nuliūdimas Tėvu.
Isz Akyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, paskutinei Valadoi. Slaptybe 
gymimo .mumisle Dievo mųsu jam© 
atslgymimo, Metai Svarbiausi^' Atsi
tikimu, Nusiminimas!' aend>jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu. >», -■ 25c

Apie Džiaugsmas Ir 
Kalėdų Vakaras,

na sopulinga, Meile sunaus. 181 pus. ksztas ant saloa.Dago.
— Preke - L - - ’ 20c

* 1 i / ■.. i
. No. 174 Dyl, Istorijos apie Auka

......... , Stebuklas kuczios naktį.
61 puslapiu. ' ' - - 15c

No. 175 Tris istorijos apie Raga-
I viena motina, Vaikucziu plepėjimas, na, Keliauninką Jonu, Vaikinas ir Ste-
I 62 puslapiu. - 15c būklas. 74 puslapiu. - 20c 220 puslapiu.

■ 
.f'1 
14 ■ 

■t:
i;: 1

Preko - - - - 35o
> No. 143 Istoriją apie All Baba tr 

40 Razbalnlnku. 45 puslapiu. 15c 
• < No. 144 Keturios Istorijos apie 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis

Preke

No. 203 Dvi Istorijos aplo Dūkto 
Mariu Ir Sruolls Isz Lietuvos. 68 pus. 
Preke - - * ., ■ „

No.205 Penkios istorijos 
Talmudo Paslaptys, Du Mokiniu

15c Nihilistu,

15c būklas.

d *

15o 
apie 

Kalu 
iszdavinoti pinigus. Girdos sargas, Su- 
nu ir Dukterį. 83 puslapiu. 2Į0

No. 200 Tris istorijos apie Kupl-

ttU
go Paslaptis, In. Mediką, P&k^ruokUs.

1 * . ’ *■. „F, - F
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anele Jule užstojus penklo- 
ilgetis. Hge- 

galin- 
prisiskaiezius 

romanu norėjo

vasara, ,eme 
josi ir svajojo apie moih 
ga, amžina, ir 
sziokiu tokiu 
pamėginti ka nors panaszaus.

Isz romanu, kurio 
Tinusiais ra ūkvedžiais 
se atsitikimuose, 
sužinojo, kad tani yra reikalin
gas asmuo negražiosios lyties 

nešuly gi

■ » v 4 j > I * j ■ • ,

Mougdamasii isžriszti.miSle ko- 
tlel nieko jai
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Viename

neparasze, pars Hi

XH

't

J
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«

yra ge- 
tokiuo- 

panele Jule

jpodakis,. perbalus, 
namai drąsus, mokantis mylėti 
ir tai mobile kaip 
ant amžių, 
sviete...

Bet czia 
sunku butu
penu dvaras buvo toli nuo pla- 
tesnios pasaulės

amžių
mylėti, bet 
net aname

didvyrioszi tokio
surasti, nes Kur-

tesnios pasaulės, tarp miszku 
ir lieknu, taip kad ir vasaros 
laike nelengva buvo ten priei
ti. Niekas ir neejo. p. Jules tė
vai abu nelabai mėgo svecziuo- 
tis ir gyveno nuo žmonių atstu, 
neindomaudami ju ir pat is ne
turėdami jokio 
pažineziu.

Vieninteliai
senelis klebonas, gydytojas, 
nevedes, bet jau gerokai paži- 

(les, gamtininkas

tikslo jeszkoti

svecziai • buvo 
klebonas,

i nors pusam
žis, bet visa savo dome atkrei- 
•pes in kirminus ir vabalus o in 
‘paneles nei skersas nežiūri. 
l)vi seneles kaimininkes ir tai 
buvo viskas.

Jule surado 
szius šaut i kius, 
ezito rankvedžio 
ma: po giria medžiojo Enrikas, 
bemedžiojant paklydo ir visai 
netikėtai susitiko su 
Germanija,

J.

roman e pana- 
bet autorius 

rado iszoji-

panele 
uogas rinko 

Susitiko,

lihkejiino geros luiktiesJ
Gode isz skersos pažvelgda

mas in brolinaite szypsojo pri- 
, galu gale už-

į
L
k
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B'

■

r ■;1 -»hP *’

ic*

... i

f

‘ ' Bet ta^rpaYUd.ts buV9 nesu-. 
nąudojamaSj nes nebuvo <itsa- 
l<am*zi(WLdėMoM<:ijo^, apart su
griuvusio kiaulininko jokiu 
griuvėsiu, nei mažiausio kalne
lio, kaip ti'ezbi lyguma ir tiek! 

ra ūkvedyje rado
atsitikima, kad bažnyczioj p. 
Siliamona panv'le akis, kurios 
žiurėjo in ja kaip in koki neže- 
miszka regini, paskui kiek tai 
vargo buvo tu akiu savininkui 
pakol sužinojo kas ji.

Voltui panasziu akiu jeszko- 
jo p. Jule bažnyczioj, bažnyt- 
kiemej galu gale vaikszczioda- 
ma po turgaviete tom i jo, bet | 
szitokio apsireiszkimo 
nepatemijo.

Panele Jule

< <

nuraudonavo 1

niekur

nulindo ir užsi- 
maseziusi valandas sėdėdavo 
insižiiirejusi in menesio szvie
sa, svajodama apie ta ko nie
kada nebuvo sviete, 
temijo, ta jos 
pino.

Tėvai pa-
ilgėsi ir susiru-

— Zinai, ka tėvai ? asz ma
nau .Jule nuvežti in Varszuva 
prie Vainickiu, 
k i (*k

_ f t

DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA
IN LIETUVA

; ji

BALTIC STATES BANKA, 294 Eighth Ave. New York 
parengia speeiale ekskursija didžiausiu ir puikiausiu pa- 

Tasai milžiniszkas plaukiojan-
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susitiko 
kuri 

ir taipo-gi paklydo, 
nuo pirmojo žvilgsnio jųdviejų 
sielos susiprato ir savyje nu
tarė: “T” 
amžių,!” 
drebejimu, balima, gėrimo 
nuodu, verksmiugalu gale o, o, 
o! jųdviejų meile viską perga
lėjo!

Taigi p. Jule 
giria szunis, 
savo rankvedžio, kad kuo dau
giau būti panaszia in laume ir 
paleidus geltonus plaukus ėjo 
pasitikti ta, kurio lauke jos 
siela, žadėtojo, nematyto vien 
szirdimi atjaueziarno...

Bet veltui szunys garsėjo, 
' rodos czia pat, czia pat staiga, 
kur tai toli begirdejosi, ir vis- 

žadetasis nesi- 7
iszsinesze

Pu mano asz tavo, ant 
paskui daug buvo 

ha Įima,

iszgirdus po 
dabinosi pagal

L ta, 
siela, žadėtojo, nematyto vien

kas nutildavo, 
skubino...

Viena 
miszko 
tas, p.
kad tai artinasi jos likimo va- 

h ::

svki iszsinesze isz 
tankmes didelis kur- 
Jules szirdis nutarė,

landa, “jis” artinasi.
P. Jule atsisėdo ant kelmo, 

apsileido plaukais, padare’biu- 
stebusias akis ir lauke.

Sukriauksznejo 
džiojamos, kasžin 
Jule nuraudonavo lyg bijūnas, 
ir tas jai labai buvo nereika
lingas, nes pagal rankvedžio p. 
Germanija buvo balta lyg 
ja giliu vandenų, vėjo papu- 

/cziama.
— Na, ka darysi! rasit ne- 

patemys! — maste p. 
lauke.

Ar tai likimo 
Dievo davimas, isz 
iszsinesze bet 
ausėta kepure 
Bzaudykle rankoje, 
ir dideliu žingsniu 
Jkui szunies, kuris bego skaly
damas.

Nuo to laiko panele Jule at
sižadėjo girios.

Erne jeszkoti kitokio patari
mo, vartydama be atvareziaus 

.romanus be pradžios ir galo, 
* kuriais turtinga buvo dvieju 
kaiminku biblioteka, 
ke ir vaistininką* kurie noriai 

dalinosi su kaimynais savo 
dvasiszku maistu. Buvo tenai 
indomio^ scenos;, pon Remisai 
* ‘ i ‘j*i"

JIS

vandenų,

i 4

szakos min
kąs ėjo. P.

leli-

.Jule ir

paszaipa ar 
tankmes 

senelis 
apsimovęs 

iszsinesze 
nuėjo p<js-

žilas
su

narni sz-

} fnisiremavo szarvoti nes 
4buvo viena o juodviem isz tos 
priežasties abiem nebuvo vie
tos sviete!

Kiti insimyleje asmenys ka- 
binejosi menesio szviesoje po 
senus, slaptingus griuvėsius, 
pasiutmeiles “jis” ;

4 <4:9 9

pasiutmeilos “jis” apimtas 
' viena ranka apkabinęs “ jos” 

Jiemeni, antraja reke: Germine- 
gilda asz tave myliu!

44
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pas teta rasit 
pralinksmės,

ilgu jm-
— Nieko priesz ta neturiu 

— atsake tėvas ir netrukus p. 
Jule 
loję.

Neperplati ta buvo pasaule, 
nes dede senas literatas per 
plienas sėdėjo savo kabinete ap- 
si sklaidės 
toja visokiu 
siuvinėjo, 
minjaturas ir visai nieko nesi- 
ilgo.

Kartais ateidavo giminaitis 
ir vienas kuzinas p. Zbignie
vas, muzikas, labai ilgais plau
kais, labai sudžiūvęs, labai in- 

daug apie save ma- 
o isztikruju niekszis, 

turėt kiekvienas

merkdamas akis 
dekliamavo:

Szkoda perel, ktore gina, w 
morzu ton i

Szkoda uczuc ktore mlodosc 
roztrwoni

Szkoda piešų i ktoryeh niema 
kto sluchac

I tyehiucizi'm co nie moga wy- 
buchae.”

Panele Jule
aszaros bliktelejo akyse ir su
judintu balsu užklausė:

— Kodėl dede ta uždekiia- 
mavai ?

— Ot taip atėjo in g___
uždekliartiavau. Kode! klausi ? 
— atsake dede.

— Ot taip pati nežinau — 
tarė p. Jule, sziadien taip ne
gerai man, asz manau atgulti, 
kalbėjo mergina tik sulaikyda
ma a sza ra s.

— Eik

-aiva ir

jaunyste,

atsirado placzioje pašau-

rasztais, teta myle- 
gražin darbeliu, 

adijo, dirbo gėlės,

kreiptas
nant is,
kokiu
didesnis miestas.

Ponas Zbignievas darbavosi

ga Ii

kaneelerijoj ir jau nuo ketvir
tos buvo liuosas. Dabar p. Ju
lei atvažiavus paliko kasdieni
niu svecziu.

Atėjės skambir\p, 
pasakojo visokias isz 
žinias, kartais pagelbėjo dedei 
koki rankraszti perraszyti, o 
tuo tarpu -stengėsi nežymiai 
pasavinti szirdi p. Julės.

Pasinaudodamas laiku, kada 
teta ruosze arbata, 
vieniui u 
jaunikaitis 

tai kalbėjo
kuriu nemaža

dainavo, 
miesto

o juodu 
salione, 

k a

arbata 
pasilikdavo 

dekliamavo
mergaiteinors,

komplimentus, 
repertuarą buvo pasisavinęs.

Viena syki papasakojo jai 
buk seniai ja pažines, nes insi- 
vaizdindamas sau aniuolu, vi
sada insivaizdino ja tokia kaip 
ji, ir ja pamatęs pirmąjį syki 
nutarė: tai mano aniuolas!

— Ir tamista 
niai pažinstamas 
panele
virsz a u su.

Jis žiurėjo in 
kaip tik skaitytu' 
rojai, o rasit ir 
tykiai tarė:

— Nejau tu o brangioji su
tiktumėm.

— Praszau ant arbatos pa
sigirdo tetos balsas 
inejp in saliona
kuri svarsto jaunos poros atei
ti.

Jule,

man lyg se-
— atsake 

raudonuodama

Jule beveik 
romanu lie- 

v i snip taip ir

9

ir ji pati 
valandoje,

vaikuti, stengkis 
užmigti, galva karszta, kalbė
jo dede Julei 
nakti.

atiduodant laba

— Ar galva sopa ? — klau
sinėjo rūpestingai teta, citro- 
vanilios rasit, arba jeigu, jau-, 
t i slogas biski salicyliko, kas 
tau Julele? — klauso glausda
ma prie savos seserete.

— Ne, no, aeziu asz vien 
noriu miego, teisinosi mergina 
ir nubėgo in savo*kambarėli.

— .Jeigu kas, rytoj reikia
, tarė teta

užsidarius savo

tau ka tai pasa

gydyt o ja. j >a k v i ėst i 
vyrui, Julei 
kambarėly j.

Dede pamojo su ranka ir pa
sikeldamas nuo kėdes tarė ty
kiai, — turiu 
kyti.

Abudu iszejo in saliona, tada 
dede isztrauke isz kiszenes la
peli popieriaus ir tarė: tai tas. 
niekszis Zbig, užsimezgė kas- 
žin kas negeistino, turėk ant 
jųdviejų atkreipta dome, o ji 
viską ima už teisybe, nepažins- 
ta miesto frantu 
vien žaislo!

y kurie jeszko /

Po pusnakezio Zbignievas 
pabeldė in bendru su dviem 
draugais butą. Buvo tai kam
barys ant trecziojo augszto.

— Kas? užklausė užmiego
tas balsas.

— Na, na daryk? — suszu- 
ko Zbignievas. Pasigirdo plas
nojimas basu kojų 
ir slankstis graksztelejo.

jau? — 
klausė Zbignievas inbegdamas 
in kambari.

— Abu, atsake povien- 
marszkinis draugas žiovauda
mas balsiai, ar vėl tenai buvai ?

Kurgi mano dabartinia- 
padejime, 
o ten galu 

kumpis, sviestas, suris...
— Na tavo žąsele ka vei-

pabeldė in

Abu esate

in grindis
X

už-

atsake

me 
be,

kin?

kiszenyje dro- 
gale arbata,

rasit paprasze

musu trijų vi-

• atsiliepė

šaulyje laivu MAJESTIC.
tis palocius iszplauks isjs New, Yorko 29 LIEPOS (July), 

isz New Yorko in pat Kauna, Banko 
kuris szia pirmutine 

lietuviu ekskursija naujuoju didlaiviu nutrauks ant kru- 
taneziuju paveikslu (moving pictures.

Laivas MAJESTIC teip yra didelis, 
Klos vilnys neinstengia jo pa

silipti. Keleiviams nereikia juru liga 
Gardus valgis, mandagus pa- 

gražus kambariai pasil- 
deniai pasivaikszcziojimui, 

szeimy- 
irgi gauna atskirus kambarius po dvi

Keleivius lydės 
pasiuntinys p. Rapolas Kruczas y

sHml kad j°kiN1?!
iv

taradaika.
f * 

,„T.. „,^„,.„„,4^,!*.,^, ,, « ■ ,

Mikoluk, teip nedaryk} 
() biskuti susivaidyk, 

’ /

t W ’ 

fe
:FJ sirgti.

tarnavimasy

sėjimui
cidžinusis Laivas. fttg]{Įrį kambariai kiekvienai

nai (pavieniai irgi gauna atskirus Kambarius po avi, ar 
keturias lovas kiekviename) szvarus ir naujausi patogumai 
tai po laivo ypatybes.

Kelione isz New Yorko in Kauna užims vos 9 dienas! 
Laivakorte iki Kauno $107.50;
vos) $106.50. War Tax $5.

Skubinkitės užsisakyti vietas, nes jau nedaug teliko.
Platesni tos ekskursijos apraszyma ir visus patarimus 

iszsiunczia BALTIC STATES BANK kiekvinam. Raszy- 
kite tuoj, adresuodami:

j

44 MAJESTIC”
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iki Karaliaucziaus (Pilia-

0

Da. vos 20 mefirturi, 
O jini pas žmonis ižbnti negali? 
Da nesenei in czion pribuvai 

O jau briedžio ragus gavai 
Pamatysi, jeigu ne nustosi, 
Tai nuo Dedes Sarno in kaili 

gausi, 
Ir tai per gryna sedane 

Pamatysi tu vaikine.
Moteriukes, tokio verszio ant 

burdo nepriynįkite, 
Kaip szuni iszvarykite, 
Tegul bužes paszere, 

Tegul pasiutusi kraują nugėrė!• • •
Vienas (ledelis narsunas, 
O ir nemažas palaidūnas, 

Ant ui i ežiu žmogų užkabino, 
Ir faituotis vadino.

Tarne dėdžiai pasirodė, 
Paikas rankoje parode, 

Nugabeno, krata padare, 
Ir in k ozą uždare.

Bado pas ji britva ir vTari- 
nius krumplius.

Pats pamielinau, 
k na pu bus ir nuskus, 

Teisybe, nuskuto, 
20 dole rūku nulupo, 
O da ir tu neturėjo,

Tai vos savo bode sujeszkojo. 
Jeigu tokis cimbolas laik- 

raszti skaitytu,
Tai krumpliu ir britvu nerei

kėtų.
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BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. New York, N. Y.
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Kokie tai du balvonai atrytu 
ej<\

Be kiauliniu szposu neapsiejo, 
Mat, kokia tai jnoteria par

stūmė, 
O ir labai šukute.

Vyras moteres varanta pa
sirūpino,

Ir tuodu balvonūs pas vaita
i p f **■ d t /•■■■> . 4 i .t » i ♦ -> f « » i ■ • » • » ■ * ■ i

ka stipri, o mano apikakle n^- 
ra nauja, gali * iszeiti negeisti
nas finalas... rytoj vienu žo
džiu pas Kseni, ten pasiraszy^i 
me bendromis jėgomis atsaky
mai Lai gyvuoja Ksenio teta! 
suszuko Zbignievas ir virto in 
lova, užpusdamas žiburi.

# # #

Atėjo vakaras, bet voltui Ju
le lauke — Zbignievas neparė
jo, kaip ilga buvo ta diena gali 

suprasti jauna panele,
kuriai atsitiko nesulaukti.

Vėl atėjo „vakaras, naujai pa- 
už gorso už-

i>f . I *'4 » i 4 • I •

užsimąstęs, 
savo kabineto 

, kas reiszke

vaiksz-

J

pasakojo viso- 
pati juokės ir 

visur buvo jos

vien

raszytas lapelis 
kiszta# voltui lauke atemejo.

— maste Jule, — 
o tie konvenansai kodėl nega
lima jai kaipo
sore i pžimti vieta prie jo lovos 
judu abu žino, jog nuo amžių 
afn^iu Dievo nutarime

9

imi tęsti ngai se

• • II 

sze, buvo 
cziojo iszilgui 
sutraukęs kakta 
pas ji rūpesti.

— Basi t dede ka apie ja 
— staiga perbėgo mintis 

galva, taip be 
abejo žino! o kad taip paklau
sus?... ne! ne, jis ims juoktis! — 

iszgirdo
juoką, — ne,

./Žino :
per nlerįiiios

Teta Klara 
kias anekdotas, 
visus juokino, 
pilnai, virtuvėje, kambariuose, 
Julės kaba rely je ir 
biliete, apžiurėjo

nugabeno,
Tiktai moterėle susipainiojo, 
Tai gerai nubaust negalėjo.
Karta sake jog 8 valanda va

kare,
Atitru syk jog nntra ar vi

dų mak te.
Tai tik po deszimts doleriu

• užsimokėjo, <
Ir juokinga varda apturėjo, 

O vienas jau ne jaunas, 
Plaukai balti ir biski plikas 

O ka, visi ant juoko laiko, 
Gero žodžio nepataiko.

Oj tarno Ohajuje, 
Tegul Dievas saugoje, 

Kas tosia urvosia darosi 
Galvas nuolatos skaidosi

Su stiklais, 
Kulokais, 

Apsidrasko,

dėdės ka- 
visur žoly

nus, džiaugėsi visokuom ir vi
sais.

Vakare atėjo dėdės k u žinąs 
ir upas visu buvo geriausis.

Jule slėpdama savo neramy
be tankiai pažvelgdavo in laik
rodi, staiga suskambėjo skam
butis. ,

Bet kad jau kuomet likimas 
persekioti,
lygu suskambėjo 

pasikėlė nuo

I

ežia mergina tartum 
dėdės szirdinga 
ne!...

Staiga i nei namu duriu skam
butis, smarkiai pragarsėjo, — 
žinia nuo jo...

Jule nubalo, be dvasios isz- 
bego in priesz kambarį ir ner
vingai atstume sklansti.

Už duriu vietoj nelaimingos 
žinios pAsiuntinio stovėjo teta 
Klara. Pamaczius Jule pagrie
bė ja in glebi bueziuodama 
skaitlingai.

Czia atbėgo teta ir d.cde, pa- 
szukszniai,

sumiszimas, kuris 
szeimv- 

sveikinant saviszki, se-

9

H

imą žmogų
nepaliauja:
skambutis, dede

pasiskubino sutikti 
sveti, buvo tai Zbignievas.

Tolinus bus.

fotelio ir

tai ir' 9

9

t

r »

Kraujeis apsitaszko, ’ 1 
iKaip žverel, 

Kaip gyvulei.
• » • i<r i

Ana diena tik vali, 
Nu lapsėjau in Szenadori

Ant Centre stryto, 
Jau nuo pats ryto, 

Ižgirdau baubimus, 
Ir baisius staugimus.

Karczemoje kaip prigrūsta, 
Nematyt kampeli pusta,

Kad atsisėst,

j IN PILĮAVA 
PER HAMBURGĄ

Neužkliudant Lenku Koridoriaus.
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

ORBITA ....24 JuniuuN, 5 Augusto 
ORDUNA.... S Liepos, 12 Augusto 
VAUBAN ............................ 15 Liepos

J OROPESA 22 July ir 26 Augusto
VANOK’K ........................ 29 Liepoi;

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir- Hamburg. 

Visos atskirtos kajutos. Nėra 
' ex|ra mokeseziu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

yra u z- 
raSzj^ta judum susieiti ir su
tverti viena ] 
czielybe. Jule buvo pertikrin
ta, kad jųdviejų sielos tai dvi 
puses, kurios galu gale susilie
jo iri viena, darodymas to Ju-

i Igesys, 
jos jaunos, szvarios, nekaltos 
szirdeles. O, tas kūnas!... tas 
nelemtas dvasios kalėjimas!, 
kad ne jis galeeziau būti sza-

sigirdo szirdingi
’’ invvksta mvlincziose

nose, 
niai nematyta. -

Teta Klara buvo visu myli
ma, nors nebejauna panele, ne
buvo visai niūri, 
kur pasisuko inneszdavo su sa
vimi linksybe ir džiaugsma.

I)a barti 11 i nose a tsi t i k i n tuose, 
teta Klara buvo 
gaus iszkritusi 
blaszke dėdės

neperskiriama truksiil‘nns
9

f

szviesa, tai irOi, ta teta kada szirdis pat- 
ir taip troszko, 

meiles žodžiais iszsilieti aiksz- 
ten.

Neiszkalbeti žodžiai rado 
tarpininku lapelyje popieriaus, 
nutarė raszyti sau ta, ka aplin
kybes neleido pasakyti ir atsi- ' O »w I , a. •

vino jausmais

žodžiai

— Avaritura iszejo...
— Ka dede 

iszeiti, ka ?
— O ne, asz niekada neper

tempiu stygų, esmi ko-r-r-ekt, 
bet pamaeziau
so vakaro reikalą.

Asilas! — 
draugas Ipolitas nuo sienos at
siversdamas in 
nieko negavai?

— Klysti, turiu cziela lapa 
medžiagalu, jeigu turinys ly
giai saldus kaip kvapas bijau, 
kad nesusuktu man szirdies, te, 
skaityk, asz tuo tarpu nusi
rengsiu iriu lova!

Czia Zbignievas mete ružaVa 
lakszteli staeziai in veidą gu- 
lincziam draugui.

— A lai ji! ot indesiu in

les protavimo buvo 
szvarios, prieszingai

sveikindami kiszo sau popierė
li isz anksto priraszyta.

Viena syki toks popierėlis, 
ne patekės in paskirtas rankas 
pakliuvo dedei 
jo kiszepej.

Ta vakare
ilgai’ kasžin’ ko jeszkojo p.
ZbiegniėVas, dėsliodamas deg
tukus, bet veltui. Dede gi szyp- 
sodamas klapse kuzino:

— Bene szimtrubline pa
metei ? rasit kepure?

Reikėjo eiti neradus, ir p.
Julei neati(įeęWtnas nieko už sis, dėszros ir ko ton nėra, di- 
_ _ - a. . ' . • • t t 't f . A — . a a 4 ' <4 a.

ir pagrimzdo

prieszkambaryj

konverteli iki ^rytojaus, dienos 
szviesoje atskaitysime, akiu 
gaila!

atskaitysime,
’i

— Tiestu Kurgi jus daužė-
tęs szi vakarai užklausė Zbig
nevas. . ;

— Pas Ksoni, gavo jis kaip 
tik krūva pinigu nuo savo tetos 
ir siuntinį ant rytojaus kviete 
ir tave, insivaizdink, kepta ža-

lapeli ružavos varsos, priraszy- 
ta smulkiu talpinu raszta.

Szi vakara p. Jule lapelio 
negavus, buvd užsimaseziusi,

džiausi dože!
— Basi t tas bus gerai, ta 

žąsele nieko nemoka paslėpti,
raudonuoja bile kas, dedes ran-

/ v
I I I►

lip jo? kaipo jo aniuolas sard
gas, 
nansai!

Ir gyva

nevaržytu jokio konve

vaidintuve state 
priešu akis jaunos sielos bai
siausius reginius, kurie vargi-

lyg isz dan- 
beregint pril

upa, rūpesti ir 
isz dalios Jules sentimentaliz
mą.

9

np ja per nakti, persekiojo die
na, neduodami jokio iszriszimo
mislos: kodėl jis neparėjo? Il
gesys užmusz ji! Kaip jis ken- 
czia karszcziuodamas kartoja 
jos varda, tiesia rankas in li
gotos vaidintuves regini, o jagotos vaidintuves regini, o ja 
varžo konvenansai I...

Taip svajodama Jule sėdėjo 
salione paėmus knyga, nuduo
dama, kad skaito, paėmė pi r- 

vien kad
' \ f

ma kokia pakliuvo 
atitolinti nuo rūpestin-

*Dede sziah^iėR*^m‘eko nera-gos tetos žvilgsnius.
*Dede sziahaiėnin

/ 
uite :• '

'X
i ■ • <■■■ ' .>

''.hjilhj ' ' j H' r ' ,
'rf« & x1(

Net ir kūdikiai pastebit
Ir yra taip legvą .visiškai iš galvęs paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus (panau
dojus ' ' X •

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų

dojus

galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio

legva visiškai įš galvęs paša-

SANDERSON & SON Inc. Agents
2fl BROADWAY, NEW YORK.

Clilcuge: 117 W. Washington St.
Ar pas Vietini lahakorczlu agentu.

ir Ruffles pagelbės jums visuomet* ją '•
tokia užlaikyti. Švari galvos odą* užlaiko plaukus puikiais—>

1 1.

Ir pasilsėt.
Vieni apgulia bara gere, 

Kiti lauke užkaborije veme.
Ant gilukio užkaborije isz- 

brukąu, 
Szviežio oro atsigėriau, 

Girtuoklius palikau,
Gal ir sziadien neiszsipagi- 

* *• riojo j 
Ir užkaborije riaugozioje.

' ' . '.,,........      ",..... " ; J.... '.. 1 '7y7

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda ... . .<1107.00
In Liepoju .....v.-..- $107.00

........ 1107.00
i-IAVĮJVJU • « • • • $107.00

InPiliavfuKaraliaucrin $10010
( (WAR TAX $5.00)

Pinigu Siuntimas in Lietuva
Žemiausiu dienos kursu.

t,'" ■> i!,/? ii. '||r

PlnlguB Lietuvoje gauna areziauaiame
paszto laiko 25—30 dienu.

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

V (WAR TAX $5.00>

pleiskanos tuoj aus sunaikina juos'.
paflto ŽouklėliaiH tiesini į )abaratorijf». 

! "" ■■ '■ r —
I04.1H.SO. 4th St.

už 65c arba prlsiųskito 75a.Nusipirkite bonkęi Ruffles savo aptiokoje ftidndie
lill i o i u ilxxiuittkl « 1 Im «•«& Lt > ’ \

F. AD. RICHTER & CO. .
Brooklyn, N. Y.
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CAPITAL* STOCK $125,000.00
Surplus Ir Profits $536,346.50

I
, ___________ /

Žinios Vietines
9
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PAJESZKOJIMAS.
Jieszkau kumpano, su maža 

suma pinigu. Prie labai pelni
ngo biznio. Atsiszaukit greitai.

A. M., % Universal Sales Co.
346 E. 53rd St- New York, N.Y.

SAULE b v»*
_____(

t <

gyvenos Worccste- ANT PARDAVIMO.
I Mm imi n

v

MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS)

Parduodame visokius namus 
Ta i pgi inszu r i 11 am 

Atsiszaukit po adresu

— Svecziu pilnas miestas.
— Ugnagesiu paroda atsi

bus Petnyczioje ir prasidės 2 
; valanda popiet.

— Petny ežios
'leidžiami puikus
1 ant Main St., ir E. End Parke.

— Vietoje uždaryti szto
rus ketverge, tai biznieriai ma
no uždaryti petnyczioje, idant 

Į pamatyti ugnagesiu paroda.
— Kazimieras Setkeviczius 

nuo Stanislovo 
Malinovskio pirmam varde.

ant sejmo 
suvažiavima 

atejnanti mota mieste Hazleto- 
ne.

vakara bus 
fajorverkai

suteikt pie
ta i p pakabo-

Mokame ahtrc. procentą ant stidnu 4, 
pinigu. Procentą prldedam prie jus 
pinigu x Sauajo Ir 1 Liepos, nepai
sant »r atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mea norim kad ir jus turė
tumėt reikalą bu musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryt© Iki 3 
popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai. ( 

J u
H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prozldent.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus

r

<

1

I pirko saliuna

i nutarė
Ugnagesiai 

laikvti

Lletuvhzkas Graborlus

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagelblninke motoro.

Prieinamos prekes.

. 51d West Spruce Street 
. MAHANOY CITY, PA.

Bell Tclcphonan No. 149

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

JOSEPH G. BOGDEN, 
Alderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA8

—1

I • • 1 pirmiaus
ryj, szi pavasary prigėrė Aly
taus tvenkinyj. Skęsdamas jis 
szaukosi pagelbos ir žadėjo sa
vo visa turtą tam kas iszgol- 
bes, bet pagelba 
kas nestenge, ir
jos valanda virszunej puszies, 
kyszanczios isz > vandens, pri
gėrė. Kiek vėliau isztraukus 
lavona, prie jo atrasta $4,000 
Pįlliko nulindusia 
sūnūs ir dukterį.
(Mass.) gyvena jo ..
daugiau giminiu apie Worces
ter! ir Now Britaina.

žmona, du 
Norwoodo 

sestio, ir

ir sztorus. 
viską.
Nelsonai1. Dnvis Agency, 120 

E. Senter St. (skersai kelia nuo 
Family Theatre.). (t.53)

TAMAQUA, PA.

c

(to,51) i.-.

jn^^nicHTEUTį, I , "

Norints Danielius Bud
nikas isz Buck Bun, turėjo pui- 

, ku automobiliu, karve ir locna 
narna, bet nuo kada kasiklos 

t sustojo
vaikams ne skatiko ant maisto 
ir turėjo szeimynele jeszkoti 
paszialpos vargszu priglaudojo 

Ant galo 
j motore apskundė Danielių, ku
ris dabar turi mokėti szeimy- 

( na i po szimta doleriu ant mene- 
j šio ir pastatyti

bet nuo
nedavinėjo paozei no

I
I Schuylkill Haven.

i kaucije $.1000 
idant iszpildyt paliepimu su
do.

Chicago.:— JPraejtu. subata 
Juknevi- 

ant 24 uli- 
tikra pekla” 

paliepė suaresztavoti.
4 4

— Sudas iszrado kalta Sta
nislova Vrtsiliaucka, saliunin- 
ka isz miesto kaltu už laikiniu 
paleistuviu narna ir viena isz 
jojo aptersztu balandėliu Ida. 
Whitonight, kuri 
savo ‘‘uždarbi 
siliauckas aplaike dovinis me
nesius už pardavinėjimu svai- 
ginineziu gėrimu, 100 doleriu 
bausmes ir sūdo kasztus.

Ana d iena kas tok is da- . 
telefoną isz Lakeside in

I miesto palicije apie 9 valanda 
nakti, buk keliolika nuogu Je- 

Ivucziu maudosi ežerelije. Keli 
' automobilei žiopliu leidosi pa- 
| žiūrėti tuju Jevucziu, bet kada 

| {.pribuvo ant vietos paukszte-

f,

atidavinėjo 
Stasiukui. Va-

VO

Vietos
i les dingo. Kaip vėliaus dažino-

t.<
A

GRAB0BIUS MAHANOY CITY, FA.

71

jjiidoja PrtsamdoLaidoja Kimus Numirusiu.
Automobilius del I^aldotuviu Krik- 
sztinlu, Veseliju, t Pasivažinėjimo 

‘ ir t. t.
520 W. Centre SU Malianoy City, Pa.

Tvlrcilausla Lieluviszkj*
BANKA

Didele kaucija Rudėta Valsti
jos Banko Departamento.

I Eslu po priežiūra Valstijos,
telp kad pinigai sudėti mano

M Rankoje pegall pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mui. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu iJiivakor- 
tes kompanijų nustatytam* 

kainoms. Parūpimi Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Vlskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai, 
kalnas o
aUakima. Adresą vokite:

. V. LAPINSKAS
601 W. Malianoy Avev 

MAHANOY CITY, - pa.

Raižykite apie 
gausite teisinga

* -*•

DIL JUOZAS 4. AUSTRA 
(Lletur is)

Buvusia Daktar jg Karlumcn- 
eje. Gydo v</ okias Lygas.
Priima ligor/U8 Hg 10 vaL( 
ryte. •' 1 - - --
R vakare. / 1

11»TĮ. C Al st_

Gydo vf/ okias Lygas.

ryte. l\» 2 popiet., C lig 
z ' Bell Tel. 359-R.

Skeiinndoah.

in BALSA JI r OTO JAS

t Ant. J. Sakalauskas
J K • • . \

į. r ----
f' WTCW7.KAS GRABORIVS k

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preko. Telpgl pri
stato automobilius* visokiems reika
lam*.

jome, tai dvi buvo isz Maha- 
nojaus, o keturios isz Szeiuido- 
rio. O gal nuvažiavo maudy
tis apmalsKyti karszti!

rist ikasLietuvis rist ikas arba 
drutuolis R. Dvorockas dar ran 
dasi Maha.nojuje. Jisai važinėja 
su karnavalu ir jo vieta yra 
prie Main St. ant Kajerio loto, 
baigi kas 
drūta vyni nueikite pasižiūrėt. 
Jisai imasi su bile kokiu 
kad ir 1,000 svaru svertu.

— Isz priežasties bedarbes, 
tai snbatoj parduosiu žema, 

(kaina szvivžius szolderius (cie- 
|li) po 15c. švara. Malta mesa 
’5c. Veršiena verdama ir kim- 
szimu 15c. Czuk roast 16c. ir 
augszcziau. Rib rcast 20c. Del 
zupes mėsa 4 svarai už 25c.

Kepama
Pirkdami pas mane 

nes dabar- 
naudinga. 
600 West 

lt
Elektriklnia

vieta

norėsite pamatyti

vyru

mėsa
Verdama mėsa 16c. 
mėsa 1S< 
laupysite dolerius 
niam laike

i P- J*. Kuhertaviczia
Pinr? St. (

- • Norėdami Investl 
Sz /lesa in narna arba .pataisyti koki 
<l» lyka, atelkyte pas elfc&tro daktara 
Fioryona Boczkauska, 31i» W. Mahanoy 
Avė., o padarys jum darbą gerai ir 
užganadlnancz.ial. (t.f.)

labai

Gilberton, Pa. 
dras, septynių

prigėrė u ta mink o

— t —
Parduodu visokius Pamlnkus, didel

ius Ir mažino už pigiausia preko. todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mano, nes asz galln jumis | 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

MU E. Plae SU Mahanoy City, Fa.

V I

paežiu to Voclovo 
cziaus, gyvenanti 
ežios suruosze 
ir da ji 
Girdi, jog vyras uždejes jai —
“blok ai”... Bet žmones, kurie 
visa nzita “pekla“ 
szitaip: ‘‘Mekai” 
pati ponia Jukn< ;icr' 
galėjus savo Vaclovu 1

Vyras biauriai 
perskelta nosis „ir sziaip visas 
veidas sudaužytas. Sumusztaji 
apžiurėjo Dr. S. Biežis. Jis sa- 
kas> kad p. Juknevicziui labai 
daug kia įjo nubėgo. Ir isztik- 
ruju, kada atvažiavo policijos 
vežimas, tai Jukneviczia mas
tas ant grindų — nebepajeges 
atsikelti.

Piktoji leido dabar savo vy- 
yra patremkusi teisman, 

kad ji turės

KOŽISA SEipCDA. !) ryto iki 8 vakaro.
2.1m Floras . 44 WEST BROAD ST.

DAKTARAS ,1. W. IIODGENS
ridladeliphia 1 Specialistas 

llžsisencjusiu ir Chroniszku Ligų* 
Eikite ten kur esate tikri-kad gau-

M i w
’J

I

r ’■

p

'p'c
mate, sako 

užsidėjus 
r’piio, kad 

e.;z!y,t.
primusztRs:

ra yra patremkusi 
Spėjama, teeziaus, 
pralaimėti, nes vyras turi daug 
liudininku, kurio jo paezirtes 
suruoszta “pekla” savo aki
mis mate.

Tenka pasakyti, b id poniai 
ne pirmas 

mu.szti. Ir vi
sa to prieža tis — “namine- 
le. ” Vyra.; — tylaus budo 
žmogus, su savo 
kelti nenorįs.

tikras bosas.

4 < pekla

Jukneviczienei ja’ 
kartas savo vvr 

to prieža tis 
Vyra.;

aito tvirta rodą Ir atsakanti medika- 
liszkū žydiiha, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkoto nuo manes yra 
gvarantuotas.

J algų esate silpni, ncrvlszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo, 
pavojinga.

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

Odos ligos, iszberlrjVat,

Laukti yra

žmona vaidu
Taigi 

! »
negražu! ...ww...., 

rodos, turėtu rast k i .lesnio už
neš.
Juknevi- 
eliau.

— Mama.

kaip
Negrą z:;,

4 4

siemimo, o ne muszt. 
Kuo užsibaigs pp. 

icziu prova, pranesziu

ji elgiasi

Moteris

Parsiduoda Maža Far aa.
Fit. Tna .10 akieriu, kuri randasi 
Locust Valley netoli Mahąnoy 
City,. Visos reikalingos maszi- 
nos, kluonas, vanduo, 2 arkliai, 
2 karves, 2 vežimai. Kreipkitės 
ant adreso: tf

W. Juodeszka,
510 W. Spruce St. 

Mahanoy City, Pa.

/

K.

A

Į
•Rt' 

to 
N

Guinano didelis sztoras ridri idaiit . .■ . ,.. * nniiRkiekviena, ypata tur^u matu 
siutą (Bathing Suit).

*

• •

t

clyn^f‘(
47 Gera sveikata yra verta auk-VM 

sinių dolerių, kiokvlenas JI- wf 
_ j 4Aį yra paliudymu geros nvoikatoe. U 

t l’riiitalinkitekankinančius skaus- n 
, inua ru pagalba tikrojo Paln- n 

; Expellorlo, kuris yra seuu drau- ū 
gu daugelio fioimynijĮ. Visados? H 
reikalaukite su Inkaro valsbažen- M 

s kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie- ff. 
tl koše arba pas. \ 
Vi F. AD. RICHTER * CO.

104*114 So. 4th St./ 
Brooklyn, N. Y.

yra verta a 
kiekvienasi- UVIVIA^I nivavicuRn in*

‘ [į mokėtas čokis už gotas gyduoles,

K,_

NOTICE OF APPEALS.

1

f

I
♦

I
I

>

<f *

/.■Maudyne yra' 
laike(delei sveikatos.

1

■;'v
/ V "t v ♦

d/lt<* Me ,.tap y . *'» z ą 12. V \4*’ Vrėikahnga vasaros
\ JI I

t

Privalo kiekvienas turėti
locna maudynes siutą.

mH iHį • k (N

K

Į»
V

savo

between

Notice is hereby given by the undor- 
Klgncd, County' CommisHloncrs of 
Schuylkill County, to the taxable in
habitants, and other owners of pro
perty within thesaid County, except 
tho owners of mineral deposits, who 
will be notified of their asnosstanonts, 
and the time fixed for their appeals, 
that appeals from tho Triennial 
Assessment made for tho year 1922, 
will bo hold by Raid Commissioners, 
sitting as a Board of Revision, at tho 
Court House, at Pottsville,

f tho hours of 9:30 A.M. and 4:00 P.M. 
Standard Timo, for tho following dls- 

dcdorvlnes ir kitos odos ligos groltaiUt,rids, namely:
City of Pottsville,

Thursday, July G, 1922 
Mahanoy City, Friday, July 7, 1922 
Tamaqua, . Saturday, July 8, 1922 
Shenandoah, Monday, July 10, 1922

Pino Grove 
Boros. East Brunswick, West Bruns
wick, Blythe, Hubley, Pine Grove, 
Washington
Tuesday, July 11, 1922.
-Cressona Gordon, 

Middleport, Ringtown Boros.,

Rush, Ryan, Union and WalkOr, West 
Penn Townships. Wednesday, July 12, 
1922.

Ashland, Gilberton, Mechanicsville, 
Boroughs, Bgrry, Eldro<|, Butler, 
Branch, Cass, Delano, Frallcy and 
Foster Townships. Thursday, July 13, 
1922.

St. Clair Boro. Friday. July 14, 19
Sch. Haven Boro. Saturday, July 15, 

1922.
McAdoo, Palo Alto Boroughs.

papuczkos,

panįduoda per mano gydimą.
Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 

tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokos jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa-
ženklino, jalgu teip tai matykite ma
ne.

Rnnudizmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztino ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir troto nuodeju, 
silpni ir nuynrge, pailso Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi,gos, silpnos atminties, 
greitai pailstat, pikti, iszbliszkusis Ir 
isz.berlmai aoA*iX0A9» poilses, nuvar- 
skausmas peczuoso, skausmas 
luošo, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu kataro, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir spcciolea ligas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszklnsiu kokią skirtumas, geres
nis ir daug pagolbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavonos nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tio gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsinglausius Europos Ir Amerikos 
Specialistus:
Kožnn Ketvergi*, Petnyczin ir Subata. 
Ofisas valandos: 10 ryte iki 8 vakare. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

- Pottsville, Pa.

kau-

Auburn, Landingville,

Blythe, 
and

Hubley, 
Wayne Townahiptt

Mount Carbon, 
North 

Manhelin, So. Manheim, Mahantongo,

Bąrry, 
Casy,

00

T ~

* n i
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PADEKAVOJIMAS UZ 
PATARNAVIMA

/
• * X
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Juozas Vieša isz Scranton, Pa. kuris pirko laivakorte 
ir dare pasporta “Vienybes” Skyriuje, 1812 N i Main 
Ave. atsiuntė laiszka savo draugui Scrantoniecziui 
.Juozui Siniauskui isz Rotterdam© ir liepe kad Siniauskas 
:nueitu in “Vienybes” ofisą ir padėkavotu už taip man
dagu ir gera patarnavima. tPadėkavone yra užtai kad 3; 

rrnvai Vnrlrn u

He
gins, Kline, Malianoy, West Mahanoy, 
Porter, Schuylkill, and Tremont Town 
ships. Monday, July 17, 1922.

Girardville and Minersville Boros. 
Tuesday, July 8, .1922,

Coaldale and Tremont Boros. Wed
nesday, July 19, 1922.

Frackville, Port Carbon, Tower City 
Thursday, July 20, 1922.

New Philadelphia, 
Orwigsburg, Port Clinton Boros, New 
Castle, Norwegian.
Rahn, Reilly, 
Union Townships.
1922.

All persons who feel themselves ag
grieved by the assessments and valu
ations of their property will attend 
.said sittings, and present their grie
vances at the time as above stated 
for each District, for under tho law 
no reduction can be madė in any asse-l 
ssment after that, except in casp ot 
destruction of property.

W. R. ADAMSON, 
JOSEPH DAVENPORT 
PETER J. CUFF I

Commissioners.’
il

New Ringgold,

East Norwegian, 
North Union, East

Friday, July 21,

1

I
I

"Guinano sztore randasi didelis 
pasirinkimas 
parduoda už pigias prekes.

visokiu tu siutu ir

Ateikite ’pamatyti o
>*< •

pirksite. H J

! II 
b

»

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

anka ka Turi Baisar

w

t

Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už 
darbinnka žmogn szali. , » •

Jį Visada užstoja už varginga žmogų.
Jį nori but atsakanti.
Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti 

?nažesnes mokesti es. * • *’♦ ' •
■’ Jį patara laikytis'isz vien ir isz vien straikuoti Ir isz " 
vien balsuoti o tikrai laimėsite. * .« >

t

Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko 
nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.

Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka* 
Pagelbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., y
* MAHANOY CITY, PA.

• -—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vico-Pres.D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vlco-Pres. D. F. Guinan, Treaa.

J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewlcz A. Danlsewlcz, M. Gavula
P, C. Fenton T. O. Hornsby

U 1
* t I

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktarai
LIGOS

fi

PittBburge. Jisai mokinosi Varaząvojo, studijavo begije 32? 
metus invalidas Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus; rtiėžcjlmus, ligas tinimo, invairlas Ilgas pov 
cinanczias nuo hęczystumo kraujo. Atslszaukite ypatlsz-

• kai, per laiszkus asz negydau. Dr. Kolei kalba Rusiszk® 
ir Lcnklszkai. ' Oflsos valandos nuo 9 lig 5 vakari

* Ncdeliomis 9 iki 2 popiet. J
038 PENN AVE^

SSATTEST:
iViesas buvo gerai New Yorke patiktas, per “Vienybes 

centarali ofisą visokuo aprūpintas^ palidėtas ant laivo 
•draugo su visu bagažu. Jis džiaugiąsis kad turėjo puikia 
ikeione ir pataria visiems važiuoti in Lietuva per “Vie
nybe” nes kaip New Yorke, taip ir visoje kelionėje jokios 
bėdos neturėjo. (Pasiraszo) JUOZAS VIEŠA.

1 --------- j-----,---- itr

Iftztikruju taip yra, kad keleiviai kurie važįiioja Lietuvon 
“Vienybe“ negali susitikti su jokiu keblumu. Dėlto 

kad “Vienybes“ 
taip kad lengva kiekviena keleivi palidėti, nuvesti in 
vieta Įcur reikia užsimokėti taksu, aprūpinti su nakvine 
:ir visais kitais, reikalais. Tad kurie tik rehgites trumpu 
laiku keliauti Lietuvon, visi kreipkitės prip/‘Vienybes 
Agenturo, ar in contrail ofisą ar.in skyrių, visur gausite 
vienoda patarnavimu. Kam yra,arcziai ir pakeliui, tai 
patartina kad kreiptumotes, ar lai'szkais ar ypatiszkaį in 
Senintu įkyriu, o kas manote kad ton neparanku, kreip-’

Dabarto Gegužio,

T. J. EVANS
Commissioners Clerk.

Commissioners Office, 
Pottsville, Pa. Juno 12, 1922. i

per
ofisas randasi prie laiviniu prieplaukų,

DR« KOLER • PITTSBURGH, PA.
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Wj f. rynkieviczia
A 
t

-Inusidavė 
bu d u in-

— Aleksan- 
mi ‘tu sūnelis 

kriaueziaus .Jono D a mu leek io, 
prūdeli jo

diena kada žuvavo.. Aleksukas
su keleis draugais 
žuvaut ir nežinomu
puolė in vandeni, o k.i\l nemo
kėjo plaukt, nuėjo an Į) dugno. 
Draugai persigandia .nubėgo 
namo, o kada 
ant vakarienes,
jeszkoti sūnelio surasdai bi ant 
dugno maininiam breczij t-

I •

Wilken-Barre, Pa. — 1 Tagis 
insigavo in hpteli Jono K .unco 

paymdarni! 400 
lietuvi Sizku

ir I

M

!Aleksa tieatejo 
tėvai ptradejo

: i kites tiesiog in centrą* Birželio ir
< * * r 1 ,

Liepos menesiais'plaukia dideli ir greiti aivai ii‘ daigelis
įmonių stengėsi kad ant ju gauti vieta, tai manantiems
tuose monesioso

DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LA1VAK0RCZIU IR ŠIUNTImK PInInGUĮ
’ j u C j 7T h ! 4 <*» . j * { * f t , ’ ■ "m <* . I • * fl

nakties laike, 
doleriu pinigais, 
bonu už 4000 doleriu ir volei sz- 
ku markiu už 50 tukstancsc'u. 
Palicije lyg sziam laikui vng’/u 
nesurado. 4 4

J.'PlfWi
tnkas isz Vieciunu, Alytaus ap-i 
skriazio, raszo, kad Ad. Stadal-; 
ninkas isz Muguizioniu kaimo\.j

Worcester, Mass.

keliauti patariant ilgiu nelaukti, bet 
luojaus raszykite mums laiszkus, o rhes nueisimo ir už
sakysime jums tinkamus, treczios ar antros klesos kam
bariukus, kur smagiai keliausite kuomet isz kalno užsi- 

KlauskitO;sakydami, gausite geresni kambariuka.
' platesniu jnformaciju laiszkais.

Z .VIENYBE
Centrais Ofisas: ‘•4

193 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y.

I
’ Skyrius:

1812 N. MAIN AVE.
SCRANTON, PA.

8 *4
r. 233-235 W. CENTRE ST.

* ' • u. i' s . '•*'
MAHANOY CITY, PA

' ........................... . \ . ’

4

4

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant
4

geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F. Rynkieyiczia. 
j Pasportus iszreikatauja visiems koliaujpntioms in Lietuva, suraszo ingaliojimus, 
2 affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu ip visas dalis svieto

Pasportus iszrcikalnuja visiems kėliaujjiptjoms in Lietuva, suraszo ingaliojimus,

greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie pneTnnna 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis sviete.

in mano agentūra būna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių ūžiame, 
Įnikę dar važiuota in Eurona. ' Reikalaukite mano- ninieru - ir-taivakoroziu-kursaur*

pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai 
Ž Knrje kreipiasi J
't Lrti • nrivnlnt.A nn

per mane nusiusti in vsas dalis sviete
.  _ - m, a » * a M * ta

___  ,_ _  o _ Mr 

laike' dar važiuoja in Europa? Reikalaukite mano-pinigu - ir laivakorcziu-kursoui^ 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszlmi.
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