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ISZ AMERIKOS Beszirdže moezeka kankino 
nemilaszirdingai vaikus.

Milwaukee, W4s. — Priesz 
sudžia Page, stojo Zofije Saka- 
lauekiene, kuria prokuratoris 
Zabel pavadino beszirdingiau- 
sia moezeka kokia kada užtiko. 
Sakalauekicne likos aresztavo
ta už kankinima Injn vaiku, 
kuriuos baisei apdegino su in
kai tusia geležia.

Szoimynoje Sakalaucku ran
tai buto (laši dvileka vaiku, kurie liu- 

butlegeriu ir valdže apie tai ži- (lijo sude nrieszais nedora mo- • > 1 a • a •

—Sausųjų

fiausuju agentas butlegeriu, 
pardavinėjo salunams mun- . 

szaine.
Philadelphia.

sznipas Edgar A. Davis likos
praszalintas nuo dinsto už pri- 
statima munszaines del saliu- 
ninku. Tasai agentas aplaike 
taji dinsta su pagialba kunign- 
žio, o norints priesz

kaukiu ima

■ ■ —   ■' —'     1" ■■ ■ ’"1 ■ ■1   * I -■»*■*-

Seiirios Susivienijimo Lietuviu 
kataliku Amerike.

Susivienijimus Lietuviu Ry
mo Kataliku Amerike užsibai
gė pasekmingai Wilkes-Barre, 
Pa. Delegatu buvo daug isz vi
su szaliu Ameriko. Atejnantis 
sejmas atsibus Shenandoah, Pa

Nauji virszininkai likos isz- 
rinkti: Prezidentu, Milius isz 
Pittsburgo; Vice prezidentu, 
Sziauliunfts isz Waterbury; 
Kasijierium, Kižys isz Pittsto- 
no;

prezidentu 
Waterbury c

E
.h<

I
Gyvena Toje Grinczeleje Per 22 Metus 1NGLEKAS1O STRAIKAS Isz Lietuvos

nojo, bet dinsta sznipo su gera 
mokeste aplaikinejo nuo val
džios.
pirko sau puiku automobiliu | Sakalaucka 
kuriame pristatinėjo 
kams munszaine. Ant 
kos susektas ir aresztavotas.

Argi prohibicije ne yra juo
kas Amerike! Tsztikruju Aųie- 
rikas pasiliko ant juoko ant 
viso svieto.

apla iki nėjo 
Nuo

sau

tina, kožnas parode 
padarytus

žaiduliusj^tau!

8KERDYNE ANOLEKA8IU. Sukylimai lenku okupacijoj.
Vilnius. — “Za Svobodu” 

isz 28 ui 29 ba- 
nctoli stoties
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$ kuria gyvena toje 
Gyvena Jisai ant Riverside Drive, prie
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Ilrangu pragy venini n viziri nesirūpina “Uncle .Itin

38 skebai ir ,strąi}ųęmi ijiž- i 1 ..... *. ....
gelis sužeintu.

muszti kruvinam ąaus^je^dau- 
gelis sužeintu. —‘Vi^glriijbi 

teipgi mairzaczei.
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Nr. 145 raszo: 
landžio nakty 
Czeremcha (gelžk. ruožas Var- 

I szuva — Sedlece — Ūda) su- 
' kyleliai užpuolė policija, buvo 
tai apsiginklavusi grupe skai- 

, vadovaujant
________ Czortui. Policijos 
sargyba parode dideli pasiprie- 
szinirna. Kovos pasekmes-po 
keleto valandų buvo: 2 polici- 
jantai užinuszti ir vienas paim
tas nelaisvėn.”

t

Herrin, Jll. — Szimtai! m 
straikieriu apsiaubė Southern I cziuje 49 žmonių, 
Illinois CoaLCo., JkąsiklHHi P™-1 atamanui Czort 
dedami szaudyt ijųdirbanczius 
skobus isz artimu Priimi. Kada 
szaudimai užsibaigė 88 skobai 
buvo užmuszti o tris straikie- 
riai teipgi. Szimtai kitu likos 
maž daugiau sužeisti. Kompa- 
nije pradėjo dirbti taisės ka
sikius su pargabentais darbi
ninkais darigiause isz Ch i ca
ges. Anglekosci tvirtina buk 
priežasto szaudimu buvo kom
panijų policijos, kuri paleido 
szuvius pirma.

Gubernatorius Small ketina 
iszszaukti tūkstanti kareiviu 
siunsti in Williamston pavietu 
užbėgti paimszes skerdynes. 
Pavietas turės užmokėti po 
penkis tukstanezius doleriu už 
kožna žuvusi darbininku pagal 
tiesas tojo valsczio.

Terp užmuszttiju randasi ir 
Lietuvys vardu Juozas Pitcko- 
vie, 
po “

Sekretorium tas prits 
gait is.

Nužudytas ir aplplesztas
1,100 doleriu.

Philadelphia. — Vladas Ro- 
galskis 28 metu, gyvenantis po 
2228 Brandywine uliezios, pa- 
sirenginejo keliauti in tevynia, 
nuėjo in Second National Ban-

nuoant juju kiniu per 
... ,_'cvas Juo- 
48 metu, sto-

aplaikytu kysziuĮta nedora moezeka. 91
H, 

jo u z savo paezia.
Advokatai vaiku ajszkino sli

džiai buk vaikai turi nemažiau 
kaip szimta visokiu žaiduliu. 
Sudže baisei užpyko ant nedo
ros moezekos .pasakė jiai, jog 
užsitarnavo ant suplakimo su 

toki pasielgimą ant 
o kad negalėjo to

li žd not i, to- 
ant tukstan- 

czio doleriu ir szesziu menesiu 
in kalėjimu. Sakalauckas apsi
vedė su Zofije keturi menesiai 
adgal, kuri jam priesz apsive
dima prižadėjo, jog 
motina.del jojo sieratuku ir su 
taja *vilczia apsivedė su jaja. 
Bet kaip greitai toji ragana 
sulaužė duota prižadėjimu!

saliunin-
galo li-

Munszaineris nužudė szerifa, 
.'kunigą ir pats save.

Albany, Ore. — Tris lavonai 
likos atgabenti in ezionais isz 
West fanuos, buvojai kunigas 
Healev isz Albanos Christ baž- 
nyczios, szerifas Kendell ir 70 
metu Dovidas West,/ pas kuri 
szerifas su kunigu užklupo ant 
jojo gyvenimo tiksle aresztavo- 
jimo ir sunaikinimo jojo sanio- 
gonkos. Kunigas norėjo pama
tyti samogonkas todėl*nuėjo su 
szerifu idant turėti gero ina- 
terijolo ant pamokslo. Kada 
Wcstas nužudo abudu, atsisvei- 
:k(po su paczta ir vaikais, nuėjo.

*’* t Y i^11 * ji

in tvalta ir pats sau paleido 
kulka in krutinę. ; - j;
Smarkios moterėlės nutraukė 

palicijantui kelnės.
BostoW, 'Mass..

Boston Pobt

f

- LaikrasztU 
je “Boston Poht” skaitome 
akyva žinute, kuri skamba se
ka nezia i:

Paulina Ruszki^, 
sveika moterėle likos areszta- 
vota už 
szaines kuria aplaike josios 
narine palicijantas Conroy, ku
ris a te jas pas 
dėjo szne k nežinot, 
vo da dvi moterėlės.

drūta ir

pardavlnejima mun- 
kuria

Paulina ir pra- 
Tenais bu- 

Ant galo 
palicijantas užklauso ar nega
lima gauti ka iSzsigerti, Pauli
na parūpino gorima už ka pa
licijantas užmokėjo, bet nege
ro tiktai insipyle in bonkute 
idant turėti davada, jog pirko 
pas Paulina munszaine.

Na ir prasidėjo fiines. Mote- 
res dasiprato, jog tai proliibi- 
cijos sznipas, puolė ant jojo 
kaip viesulos idant atimti nuo 
jojo davada. Tasyneje sudras
kė jojo surdota, apdraskė veidą 
ir ant galo nutraukė kelnęs 

' kuriosia radosi bonkute su da- 
vadu. Bonkutes neatėmė, nes 
rilu palieijantai pribuvo jam in 
pagialba, bet Conroy negalėjo 
apleist narna pakol palicije ne
surado koki tai andaroka kuri 
apvilko su juom saVo dranga.

Kada visi stojo arit palicijos 
'Budže nežinojo katra yra kalti
ninke nes. priesz ji stovėjo ke-

'4
I

rimbu už
sieratuku,
kios bausmes jiai
del nubaudė jaja

• •

bus gera

Kunigužis turėjo ketures pa- 
czes — aresztavotas.

Los Angeles, Calif. — Isz- 
tikruju itiejei .protestoniszki 
kunigužei kartas nuo karto pa
daro daug szposu isz savo ku- 
nigiszko luomo kaip tai pada
re jRevcrendas Donaldas I). 
Stewart, kuris skelbė blaivybių' 
ir doiybia terp savo aveliu ii' 
likos aresztavotas arti Sierra 
Madre už tai, buk turėjo pa- 
czes Indianapoliuje, Detroite, 
New Yorke ir Bostone nuo ku
riu paymdavo visus pinigus 
po am dingdavo,isz akiu jesz- 
kodamas nauju 'kvailiu aveliu 
kad galėtu kirpti vilnas.
Drauge su kunįgužiu likos 
aresztavota Etėle Osbaldsiene 
kuri novos persistatinejo save 
kaipo sesuo kunigužio, o kuri 
buvo svoezia ,del m°teriu ku
rias vede Stewartas. /* 
z Abudu likos uždaryti kalė
jime.
Degino naujei užgymusius ku- 

dykius.
— Palicije

ka, isztrauke sunkei suezedy 
tus pinigus, ėjo pirkti szipkor 
tia, bet nesulaukė tojo džiaugs
mo, nes ejdanias namo likos 
užkluptas ir nužudytas ir api- 
plcsztu nuo visu pinigu. Joje 
lavona surasta apleistoje vie 
toje terp dvieju tavoriniu va 
gonu prie Meadow ir Reed uli- 
cziu; krūtinėje turėjo dvi kul 
kas. Velionio pusbrolis Valte- 

sake pa lie i jai, 
buk mate Vlada su kokiu tą į 

žmogum. I?o 
naszliu, turedu 

mas szesziu metu margaite su 
kuria ketino iszplauki už kelii. 
dienu in tevynia.
Paszelusis gilukis isz netyežiu.

Keene, N. H. — Norints Lud.

ris Viszinskas

nepažinstamu 
galskis buvo

kunįgužiu likos

Syracuse, N. Y. — Palicije 
pradėjo daryti sliectva kas ki- 
szasi sudeginimo .nauju gymu- 
siu kudykiu vienoje isz czio- 
naitiniu ligonbuoziu kuri yra 
valdoma per • kokia tai Mrs. 
Violetta Lott 53 metu ir josios 
sunu George.

Dvi dažiuretojos ligoniu pa
nos Margarieta AVeaver ir 
Elzbieta Motcher pranesze pa- 
licijai, buk merginos ir mote
res kuHos geide ątsikratyti 
nuo riatijei ^gynmsiu kudykiu

dngn pnstogta, bet “Dede Džim” ne nihlliiii apie tai, sakydamas: “Linksmiau 
' " ■ ‘ ‘ * * .........................

rrincziJi'jc suintiHztn Isz šonu dužiu.
Iludsoiio upes, nnt Manlinttnn Ihlund, o Jojo kaimynai yra patįs milijonieriai 
kurie davinėjo milijoną doleriu **t’ncie Jim” Mllleriui idant apleistu savo var

mai! gyventi savo vargiUKoLbakuželeje, ne kaip po pastogių milijonlerinus.' 
.................... ...........—-i— --------------- i

Paliko savo tarnaite^ 60,000 
doleriu.

Newark, N. J. — Kada gimi
nes mirusios Mrs. 'Elzbietos 
Brown uitidare pnbkutini testa- 
mentri, 
kada zperskaito, 
užrasze *srvo senai 
60 tukstanezius

ISZ VISU SZAL1U

Lenkai toliau provokuoja.
Vilnius.

szawska 
4 <

— “Gazcta War- 
Nr. 126 straipsny 

’ ’ raszo,Napady Litwinow 
kad, girdi, lietuviai kelis kart 
apszaude isz kulkasvaidžiu 
kaimus Jateliuni ir Giliupiszki 
esanezius neutralej zonoj.

Viskas tai neatatinka tikre
nybei, o lenku provokacija, tai 
jau ne naujiena, juk senai jie 
stengiasi mulkinti žmones ir, 
szmeižti lietuvius.

isz

* 'ii

Aįl

turios moteros. Tiįc tada daž
nojo, kadė draugai iszajszkino 
seržantui buk vieną isz mote
rių yra palicijantas Conroy o
trys yra kaltininkes. Juoku.

nemaža?, nusistebėjo 
buk Elzbietą 

tarnaitei 
doleriu Mrs. 

Marei Wcldonienoi, kuri tarna
vo pas velione daugeli metu. 
Browniene paliko 40 tukstan- 
czius del yisokht milaszirdih-

vikas A. Butloris ne yra prohi»|gU drauguviu o savo giminėms
bicijoriierium, bet džiaugėsi | ne skatiko, kurie nuo senukes
jog ariclkele.;tcip pabrango ii | szalinosi isz tolo ir apie jaja 

nieko ne norėjo žinoti, manyda
mi, jog ne turi nieko. Bet tur

dažinosite priežastįtu o jau s
tojo džiaugsmo.

Da priesz 1,914 x meta, Būtie I josios niekados neapleis- 
ris dirbo pas, wlioleselpri arid- ,|avo jr prižiūrinčio jaja visa-

Feldmarszalka Wilson nužudy
tas — žudintojai suymti.

—, F eldm'hi’szalku
Sir 'ffėnrv Wilson1,

Lonjonas.
Sir Henry Wilson, kliriszkas 
patarėjas Ulsfcrio valdžios, li
kos nužudytas'pi'acjta ketver- 
ga, kada iszejo isz automobi- 
liaus, per du ajriszinius karęi-Į 
vius, arti namo 
•Londone.

Vienas palicijantas. .toipgi 
likos užmusztas kada su kitais 
leidosi paskui zudintojus kurie 
likos suymtais.

Eaton Place 
/

10,000 kiniszku kareiviu sūky-

gerai žinomas visiems kai-
1 Pitch Cabbage,” 

Petkcviczius? gyvenantis Zeig
ler, lllinojui.

o gal tai

/Lietuvos padėtis liūdna. .
Kaunas. — Politine Lietu

vos padėtis labai liūdna, Vil
nius yra jau palaidotus. Gali
ma but optimistu, galintu tiku
ti ir kitus tikinti, -— bet prak- 
tiszkai jokio motive 'nėra,' dėl 
kurio Lenkija galėtu ji mums. 
atiduoti. Laukti Lefika-Kusn 
karo! Lenku-Vokiycziu. karo,? 
Tame kare vistr- pirma skau
džiai nukentėsi teks,* jei/laimes 
Lenkai — bus tas pats; jei pra
laimės Leninai — juojmums 
blogiau. Vokiecziu-Rusu sąjun
gą nėra bliofas. Jeigu politi
niai tai nėra jokia galybe, bet

> 4*

riji
♦♦t

lėr, lllinojui. Petkcviczius ne-, 
dalibavo szaridime tiktai radO-i 
si kuopoje straikieriu.

t Clarksburg; W. * Va. — 
Myne straikieriu .užklupo ant 
karuko kuriame važiavo sko
bai in darba in Lewis kasiklas 
prigulinezes prie Hudson Coal 
Co. Jakobai pamate straikierius 
pradėjo bėgti isz karuko, bet 
straikioriai apsiaubė karuka 
paleido plytas ir keliolika szu- 
viu. Kada sumiszimas apsi- 
malszino, du skebai likos su
rasti negyvi o daugelis sužeis
ti. Szerifas isz Harrisono pa
vieto prisięgdino tukstantif4|e- 
puti ant /(i|žlaikimo paredko 
a te j te j e. Ke turosdeszim ts. sfra i -

w - i ,3

'J

*<
lo ktirie žudina, degina ir 
yma moteres in nelaisvia.
Peking, Kinai. — Sziadien 

nauja kiniszka republika aplai- 
kineja kruvina krikszta. Dau
giau kaip 15 tukstaneziu karei-

ris dirbb pus, wholesę|pri arid- Į jttvo jr prižiurinejo jaja visa- 
me lyg smert. - >

Turėjo.devyniolika vyru.
Aurora, III, — Helena Fer- 

Arielįinis „kup-1 guson, 20 metu, paejnanti isz WM v 
likos nu- vju p0 peį pn vudo naujos re-

kos kuris be jojo žinios padave 
25 baczkas arielkos in valdžios 
magazina “bond” o certifika- 
ta parasze ant vardo Lndviko 
A. Butlerio.
ežius mokėdavo padotka kas Į Washington, 
metas už arielka, bet mirė 19201 bausta ant szesziu 
mete. Kada likusi gimine pra
dėjo sutvarkyti velionio liku
si turtą, rado certifikata ariel
kos ant vardo Butlerio kuri 
jam inteike. Butleris ne norėjo 
arielkos parduodamas certifi
kata del aptickoriszkos kom 
panijos už 30 tukstanezius do-

Už aplaikytus pinigu^ 
pirko puiku automobiliu, far-
leriū.

bliofas. Jeigu poljti-

bond

ma ir namus o už likusius pini
gus pirko valdžios bonu ir gy
vena užganadinanezoi su savo 
szeimynelia. — Argi reikė dy- 
dėsnio gilukio ?
Sukapojo su vadžioto j u savo 

dukreles ant szmoteliu.
New York. — Sabatinas 

Sbordono, nuejas ant palicijos 
prie Butler uliezios apsakė 
seržantui buk jisai sukapojo 
žruogti su kirviu, melsdamas ji

paejnanti isz
D. c., : 

menesiu in 
kalėjimu Chicago už apsivedi- 
ma su 19 vyrais — kareiviais 

idtfut galėtu po 
aplaikyti paszialpa 

kaipo pati. Tomis dienomis li
kos paleistai isz kalėjimo ir 
stos po operacije, nes daktarai 
yra tosios nuomones, jog mer
gina yra nepilno proto.^— Kad «si08

ir laivoriais 
kožnam

tai butu vyrus teip padaręs, 
tai ji pasodytu ant deszimts 
metu in kalėjimą už datigpa- 

Bobos visame turi pir-tysta. 
mybia!

Inkerman, Pa. ■— Neperse
niai Adomas La-—kas, parojęs 
isz kur girtas, primusze savo, 
moteri smerteliiąi. Ji dabar 
buna pas savo broli, o ji, naba
gu, State poliemonai paėmė in 
belange iki teismui. Teismas

mote re s 
kinezikais likos

publikos sukylo, nužudindami 
tukstanezius žmonių provinci
jai Kiangsi.

Svetimtautiszkos 
surisztos sų
nuvaryti in kalnus. Kareiviai 
su botagais plake baltaises mo- 
teres idant skubintu kelionėje, 
daug baltųjų 
_,_j skerdynes 
daugeliuosia vietosią. Dauge
lis misijonieriu įp juju szeimy-

nu-

iszžudinta, bai- 
atsibuvineja

nos pražuvę,, .
‘ Amcrikoniszki 

plauke in taja i 
saugoti ainerikoniszkus pado- 
nus. ' . '

laivai 
aplinkiniu ap-

puti ant /(iižlaikimo pąredko

kicriu likos arėšztavoti. 
į Indianapolis,

toji gUlybe bus. Psįeholčginiai 
ta dirva parengta kaip nebe
reikia labiau. Vokiecžlai tiek 
ir tekalba, ka apie Rusija, Vo- 
kiecziai mokinas rusu.kalbos 
ir patylomis slenka in .Rusija. 
Tuo tarpu kai Anglai, Prancū
zai derasi, Vokiecziai jau savo

— fabrikus turi Petrograde, Tu.- 
Anglines kompanijos inatyda- 
mos, jog neperlauž anglekašiū 
tipo, ketina iszymti indžiunk- 
szina (uždraudimu) kuris už
draustu straikierius 
mesnįo nedirbimo 
suspenszina.
žmogus ne turi tiesu jeszkdti 
teisybes ir gerbūvio del savo 
szeimynelos. Butu tai tikra ne- 
valninkysta.

į Hazleton, Pa. — Aplinki
nes kompanijos sako, jog jaigu 
anglckasiai iszejtu ant strai- 
ko, tai paymtu visus kompa- 
nieznus 1 darbininkus ant vari- 

! mo pumpu, 
riu.

t Du Bois, Pa. — Aplaike- 
m^privatiszka daneszima, buk 
ana. diena šrisidure ezionais 
straikieriai' su skobais kurie 
buvo gerai apsiginklavo ir už
klupo ant straikieriu.
pondentas nepranesza ar buvo 

I kokios bledes ar nę.
r-----------
--'Pereita sa

vaite, subatoj h* sUKfhhdicrii,

Ind.

nuo toli- 
ir užbaigtu 

Tas reiszke, jog

loj ir k. Naturalingesnes aajun->. 
gos ir būti negali. O mums fuo 
tarpu — savaime alszku, kas
* ’■"1 X "u * *

O Kaune tuo tarpu parapb 
pasauliažvalgą - bujoja. 

Dras Purickis, sirgelų’ sirgęs, 
staiga pagijęs, 
Karaliaucziaus in ' 
niekam nebesirodo. Nei nėra 
reikalo — jis berods dabar pi
nigingas žmogus. Oficialiszkai 
jis, žinoma, ir dabar tebesergą, 
ir nėra vilties, kad jis iki teis
mo suspėtu p a gy t...’Todėl ir 
Berline peszczias nevaikszczio- 
ja, tik automobiliais važinėja. 
Reikalas visai purvinas. Pulk. 
Žukas, sugavės JonlBzky vals
tybini sacharinu, pats inkliuvo 
privatinio sacharino. szmuge

t 1 \'a

Lietuvei gryžta isl Rosijos.
M

Kaunas. — Tremtinu graži 
nimo skyrius pranessaj/kąd gę

isz to viso gresia... 

jine«

n

1 1

nu važia vo. iez >?
Berlįųa ir „ ,

• •

< Lenkai dreba isz baimes.
Parižius. — Ųžklupimai ant 

lenkiško rubežiays per bandas 
bolszeviku in laika paskutinios 
paros invede lenkus in dydellia 
baimių, nes jeigu lenkai, .susi^ 
-remtu su boįszevikais, tai ga

inžaju ir peczku-

iki teismui. Teismas
Uli nil v *Vll U4V AMVAAA J * i • ’

uždaryti kalėjime. Isz pradžių nežinia kada bus. Ji paėmė bii^- 
bAĮicijo mane buk tai kokis * 11 d. ir ješzkojo dvi die- 
kvlailys, bob' isztirinejus jojo nas pakol surado.

Pereita sekmadieni eina pa- 
sivaikszczitfti ant Market St. 
netoli parko”, isžgirdati baisiai 
rėkiant, maniau, kad kas nm-

želio 11 d. I

w I

•» i ’ I

1 '
I

t

liu..lėtu iszkilti (isz to musziai ku* 
rie instumtu Lenkije in dydeli 
pavoju. •

Japonai ketina apleisti Sibe-
’ 1 . ' > • 4 X ' I . ’■ ■ ■* '

. nje, į. zH * ' ' į
— Jąponiszkas .kabi*

Pereita sekmadieni eina pa-žodžius, pasirodo buk kalbėjo 
teisybe; *

Kada dotektivai inejo in jo
jo narna, rado skiepe baįspi su- 
kapiotri kuri Tamosziaus Mea- 

, Tasai pakulis 
prikalbiiib ’6 -ihetu 'dukrelių

pribūdavo in taja ligonbute, o 
kada k^dykei užgymdavo, to
ji ragana su pagialba savo 
sūnaus sudegindavo juosius di
deliam pecziuje skiepe. •
k ,/>■»: . * ,ghaii 65 motu.lzBol63mdlu pierginipiosi ant h n

. į <alo ^pąiyede.

deliam pecziuje skiepe. kapiotrt kuri Tąmoszįaus Mea-

’ /

buvo užtektiną!, Pauliija.su sa, , MinįtopoiiS) MinriU- Po 63
vo kumt/tėriis turėjo užsistatyt 
kaucije lyg teismui.
2 užmuszti, 3 namai suardyti
j e k« plosi j oi. /

East Liverpool, Chip.
Ida automobilius, kuriame veže
nitroglecerina eksploįavojo ar
timoje Wellsvilles, du žmonis 
likos iszneszti in padanges o

metu merginimosi,
Mrs,'Mary Woods isztekejo už 
savo mylemo isz jaunuju die
nu William Coburn isz Los An-

Ka- gėles, Gali. Jaunavede turi 89
metus o jaunavedis 92 metus, bjaurinta. *

ana diena

Abudu buvo priesZ tai vediu, 
bet po mirimui Woodienes vy-

jtris artimi. nąmai.ąuardylri Isz meile vela adgijo ir

Kores-

Sbordono" su rialdumynaiš, do
vanelėms; 1 ir pinigais o kada

f f 1 |i ■* yf

szasi. Na gi žiūriu, pnširin$S 
ir rekūi vi) i 

Lietuvoj 
Anglai

diedu su bobomis 
liulia-liuliu- tkaip 
kiaulės,. • ganydami, 
klauėlią, ko jie rėkia, anglai sa-

t

Tokio.
/I I

• 4 X ' riję,
1 > ■* , Philadelphia.

merga|te jam užsftikojo visa-
rile, nuvede jaja in skiepu ir su- 
ŽhgejO. Daktaras ta vakaru ap
žiurėjo mergaite pasakydamas 
tėvui buk maža Lilli likos su-

Te'vas teip tuom persiemd, 
jom užklupo’ant suvadžioto-

ro ir‘Goburno paezios 20 .metu jaus savo kudykio, ir su kirvu-

nžmusztuįu’^yęujęaąta ne s^mo- su^ivinoziavojo, <x-^Senatye rie
- ’ ..^.1.^1' <1 » ik « t ■' * ■•’T ii! *1jtelio. f l h k fe.4f L' I «r vjįėM^nmgU padaro kvailiu.

ku sukapojo ant smert. .Budai 
Sbordono , bus’ paleistas ant

f

liuosybes.

ko,.:1 kad (lietuviai rėkia kaip 
kas t iužgoma, Tokia kaip nu-•rėkia .kaip nu-

— Asz girdejau^u- 
_______  ./‘t. i' ’ L1: j?’ isz- 
tvirke ir giruokliai' Ar teisybe

t .

n , 

tremtiniu: lietuviu 344,► žydit,u *

71
gūžes 23 d. priimta, per(pieną 
atvykusiu isz 
mo, Vitebsko ir kitu miestu -
atvykusiu isz ii

V it" o v
Rusijos ■—- Kri

i i

automobiliu susikujimuose už- 
muszta 14. žmonių, su arti
miausiom apylinkėm gi 18 už- 

, rhuszta ir daug sužeista. Ir to
kios nelaimes pasikartoja kiek 
viena sekmadieni ar subata Ir 
vis dažniausia su iszvažiavu- 
siais prąleistį linksmai savai
tes pabaiga. Czia turbut bus 
kalte ir nemokaneziu kaip rei
kia važiuoti».automobiliu i~ 
sztatij valdžių, -perlengvai isz-

r ' , I I ' ■ W ,

lietas ant jsavo paskutinio prisės 
džio, nutarė idant\4s«szanktl 
visus Savo kareivius isz Sibe-

Kada tai ketina užėioti

40 žuvo per trūkimą debesio.
Bukaresztas. -— Keturesde- 

szimts žmonių žtivo per staigu 
sutrukima debesio ir baisios

džįo. nutarė idant Xtlszszankti

rijos.

228, Tusu 81, lenku 25, latviu 
ir vokleeziu 3. «, f * ’ r •

M

kas ^užgema
mirszta. .

• ■'• 1 r •

Ku'nigaS:
su mostelyje žmorios labai 

CiJ__ i i t* . "i

kad ienai slaptai pardavinėja'- viesulos, kuri užėjo ant Bistri-
ma degtine? . ' co, Transilvanijoi. Szimtai ną-

o. k, tai da dienos nepaskirta.
I

DarbaiBarberton, Ohio.
ejni^ gerai ir pribuvusiems ne 
suriku aplaikyti, tik maža mo
kestis.
- — Kylo czion d y dėle eks-

&Žmogus: ~ Tai, tikra tiesa, mu ir darigeĮi ^yvulih likos, 
..Ali ■ n 4 n . . rvi wit.....! l^nrl I. tm 1*1 /7 yvii i 1 T|^ Ti T* r/4* n ,t.

1 v •
plozijo kuri užmusze 2 Janonis ’

tpvėli. Nejaugi manai kad dy- [ nunoSzti per Vandeni! Tfikstan- driodaneziu leidimus iiemokan- 
’ \... , ’P' priliko be pastoges. ' tiems operuoti automobiliu.I kai ja dtios ? ;-’P' 'ėzei pasiliko be pastoges. I tiems operuoti automobiliu.

ir plozijo ! 
z- o trilek_ Jeka sužėido padarydama 

bledes ant 30 tukstanosin dote-
riti,

<

tu

Pauliija.su
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KAS GIRDĖT

po 40 centu ant va

geistini sutvėrimai, nes muses 
apezistina ora, szluodami sa
vimi dulkes kokios kyla nuo 
žemes. Jeigu jau muses turėtu 
būti naudingos, tai tegul josios 
buna savo vietoje, bet negalime 
jiaises nnkensti stuboje ir ant 
valgio.

Argi
malonu, jeigu 
kokios padlinos ant kurios ran
dasi bakterijos visokiu ligų o J i * i 1

KURCZIAS ANTANAS. s
Atsitikimas Lietuvoje isz ka-Įryto 

reiviszkos tarnystes.

. Į 

• • 1 , go visa kompanijc! Kjida isz
« * • • .ji I*. ' 4 ■ a

'Y****

ponui Weeksui butu 
atsisėstu unt

» p 4,

I

iir 
n

i te,..

*'

■•i
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Nekurie darbininkiszki bju- 
Tai Detroite skelbia apie nepa
prastu gerovių fenais ir, buk 
darbininkai aplaikineja po do
leri ant valandos o prasti dar
bininkui 
landos.

Isz to duotųsi suprast kad 
detroitiszkei neprivalo rugoti 
ant bedarbes. Bet užejna klau
simus: ar tai teisybe?

Taji klausima geriausia gali 
atsakyti pūtis Detroito gyven
tojai.

Jeigu tai butu melas, tegul 
pūtis nuejna in taji bjura per- 
sitikryt ir praszyti tuju goru 
darbu. Miestisko bjnro jeszko- 
jimo darbininku kurio valdyto- 
jum yra Harry W.
skelbia buk turi daugiau kaip 
400 darbu bet ne turi del juju 
darbininku.

Zakern,

po tam užtupiu ant duonos art 
brt mėsos arba jam ant nosies. 
Kasžin ka tada pasakytu. Gė» 
riause muses naikinti kick ga
lerna.

Badai
mas mušiu, 
szeimyna
va palikdami tik kaulus.';(lali-

tokiu
būti

bet tik
laikytis

Afrike 
jog 

gali

randasi szta- 
pora su savo 

suėsti visa le-

mo būti dėkingi 
czionais 
gali 
gu» 
goriause, 
kanuotoliausia.

jog uetm(frnė 
mušiu. Viskas 

geru ir
savo vietoje. Bet 

nuo mušiu

naudin-

Rekrutas Antanas Minkszta- 
pikis karta apkurto.

Senas feldfebelis, 
nužiūri net Antana buk jisai 
tik nuduoda kureziu ir nori 
iszsisukt isz kariszkos tarnys- 
fbs ir kalbėjo su nusiszypsoji- 
mu:“l 
taVe ižgydysiul

pradėjo

hplaikydavp Upaliopima 
ant maršzo, jisai stovėjo ant 
vietos arba ojdavo tolintis be 
perstojimo. Ne tik jojo dran
gai bot ir foldfebelU pradėjo 
ant tikrųjų manyt, jog Anta- 

tikruju yrą kurezes, 
• * KiG t 11

Ne tik jojo drau-

nas isz i 
arba kaip joją drauįfti kalbė
davo, velnias apemq Antana.

K T i 1 _ 11 'it Jgito. MA Al - to 1 _ 10b toL . M toiah Jbtoi * a 1
ivkiamvž'Jvj uupuwjjfMvjir itvvuikv*

Palauk tu kurtuli, ašz pulk i nP daktarai' Vajct/r — “

Ir stojosi stebuklas, Antanas 
paszoko ir pradėjo rėkti kaip 
insiutes:
—Arszcnikas,

Filadelfijoi likos aresztavo- 
tas žmogus, kuris būdamas gir
tu sužeido automobilium žmo
gų. Iszsi kalbi nėjo, buk smarve 
nuo alkoholimis paėjo nuo gy
duolių o pasiutiszkas važiavi
mas buvo isz priežasties ligos. 
Tasai žmogus laikydavo pra
kalbas apie blaivybia ir platin
tojas prohibicijos. Gal buvo tai 
teoriszkas prohibicijonioris ku
ris mokino kitaip o dare ka ki
ta. — Stebėtina, jog teip atsi
tiko del prohibicijos apaszta- 
Io. — Žinoma, jog ji paleido 
ant liuosybes. Bet jeigu tu bro
liuk turėtumei paintnkia ki- 
fizeniuje tai patupdytu tave in 
koza ant keliolika dienu.

Žemlapis Europos teip likos 
supjaustytas per 
tus”
mažai sau laužo smegenis stu
dentai ir kiti idant susipažint 
bu svietu ir sklypais kur jieje 
Fziadien randasi, 
<lel Amerikonu.

Arsziausia jiems yra geogra- 
fije nauju baltikiniu republi- 
ku kaip ir sklypu artimojo Ry- 

sako, 
su-

“fabrikan-
taikos Parižiuje, jog ne-

o ypatingai

tu. Pacztines valdžios 
buk Amerikonai- tankei 
jnaiszo miestus kaip Serbijc su 
£iberijo, Rumunije su Armėni
ja, Jugo Slavia su Czeko Slavi
no, Bukareszta su Budapesztu, 
Bulgarija su Bavarije ir t. t.

Tūlas amerikoniszkas diplo- 
taatas sako, jog gyventojai 
Suvienituju Valstijų baisei yra 
npsileidia moksle ir susipaži- 
himo su toms dalimi svieto, o 
ant kožnu deszimts žmonių gal 
tik dvieje žino kur randasi bal- 
Jcaniszki sklypai.
I r ........ ~

Karolina S. Willard isz West 
Jlaven, Konetiko, turinti vos 36 
metus, pasiliko ana diena mo- 
itina 21mos “linksmybes.” Mo- 
itere isztekejo už vyro kada tu
rėjo keturiolika metu, o ka- 
<la turėjo szesziolika metu su
silaukė pirmutini kudyki. Nuo 
tojo laiko garnys atsilankyda
vo mis jaja konia kožna meta. 
Isz tuju visu vaiku turi tik 
penkis gyvus, likusioje mirda- 
,vo kada turėjo nuo keturiu 
lyg devynių menesiu, norints 
visi gimė sveiki. Isz to pasiro
do, jog rūpestis apie naujei gi
musius vaikus yra neužtekti- 
nas. Dydesne dalis isz mirusiu 
.vaiku galema užlaikyti prie 
gyvasties kad turėtu geresni 
prižiurinejima, o sklypas isz to 
ituretu dydesnia nauda.

vaiku turi tik

•i ■ Dr. Jonas Roach, 
fczius Kalvarijos baptistu baž- 

Dyczios New Yorke sako, buk 
žinysta mažiau atnesze svietui 
baudos no kaip tikėjimas. Pa- 
ymkime ant paveizdos tebyri 
įdarbininkiszka padėjimu. No
kinta žinysta davė mums viso- 
ikes maszinas bet ranku dar- 
ibas kaip ėjo teip ir ejna. Bet ti-

prabasz-

Dvdeliu turtu 
pradeda dingti 
jiems mokėti

reikė

kurie turėjo

milijonieriai 
kada

valdiszkus pa- 
dotkus. Mete 1919 buvo tiktai 
65 milijonieriai,
metines inejgos daugiau kaip 
milijoną doleriu, 
buvo
Amerike. Argi milijonieriai 
pradėjo iszmirt ? No! Milijonie
riai iszmoko dėti savo pinigus 
in bondus už kuriuos valdžia 
neyma padotku ir tiktai moka 
padotka nuo uždarbio.

milijonierių pri- 
valdže niekados 

nuo visu

tiktai
Argi

o mete 1920
33 milijonieriai

Vienas isz 
si pažino, jog 
nesurinks padotku 
milijoniszku turtu.

Suraszas 
mete

parodo, jog 1919 
milijonieriai turėjo 

inejgos 152,650,245 doleriu, vi
si turezei gerai žino, 
tiktai juokas. T
riai drauge su Fordu turi meti
nes inejgos daugiau ne kaip 
augszcziau minėta suma.

65

j<>R tm 
Fris milijonie-

in Suvrinkimai
Didžiausios

politines partijos

Artinasi 
Valst. kongresą. 
A me r i kos 
jau rengiasi prie rinkimu.

Republikonu Tautines Tary- 
Jonas T. 

visu republi
konu/valdžios darbu statemen- 
ta. Jame pabrėžta kad, paė
mus in savo rankas valdžia re
publikonu partijos žmonėms 

valdymui sulyg 
viskas szalyje 

Nei viena

prezidentas 
Adams padavė
bos

• •

kuriu in-

ir prasidėjus 
ju programos 
pradėjo eiti geryn, 
szalis po karo taip greitai ne- 
atsigriebe kaip Amerika. Nei 
jokia administracija szioje sza- 
lyje nesulaukusi tokio greito 
visuomenes pasitikėjimo, kaip 
szi. Washingtono konferenci
jos nutarimai patvirtinti sena
to in 49 dienas po inteikimo tai 
rodo.

Republikonu administracija 
radusi baisias skolas, daug isz- 
svajotu sumanymu,
vykinimas butu privedės szali 
prie bankruto in kelius metus, 
tai atmainiusi. Ji invedusi eko
nomini valdymo būda. Ji su
mažinusi iszlaidas ir susilau
kusi pervirszio, vietoje laukia
mųjų deficitu. Taksu numa
žinta jau ant $800,000 ir vis 
mažinama. Visu iszlaidu pada
ryta mažiau netoli dvieju bili
jonu. Liberty bondsai pakilo. 
Nuoszimcziai už paskolas fede
ral iuoes bankuose sumažėjo. 
Ūkininkavimas smarkiai pa
stūmėtas pirmyn. Priesz tai 

i -<
anot p. J. T. A-

jis buvo arti griuvimo.
Tai rodo, 

dams, kad republikonu parti-
jos programas neszn szaliai ge
rove. Aiszkus faktai už ja kal
ba. Tat mastantioje balsuoto
jai ir balsuotojos žinosią kam 
pavesti savo balsus. Nes, girdi, 
tik sutartinai veikiant kongre
sui su pildomąja valdžia gali 
szaliai būti sveika.

|DUH Kilrip UJU l/Vip 11 Vjna. liti LA* ii M B

įėjimas /itnesza žmogui dy- GYVENIMAI SZVENIUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus
Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienojė knygoje. 
1269 puslapiai. - - Tiktai *5.00

Įdcsnia nauda, nes platinasi po 
Jyisa svietą, daro žmonis ge- 
i’esneis, tinkamesneis ir nau- 

. jdingesneis.
I , ,, .......... ■■ , ,

Atsirado kokis tai pilozopas 
4A. C. Weeks kuri apgina mu- 
. (Bes nuo paniekinimo kaipo ne-

W. D. BOCZKAUSKAS CO. 
MAHANOY CITY, PA.

tftVe ižgydysiu!v
•’ Senas feldfebelis da negirdė
jo kaip tai žmogus gali sirgti 
vaisku ant ligos, kurios niekas 
nemato. Jpigu sau rękrųtaff 
iszsuks koja, tai jam kojai su
tinsta, arba jeigu pirszta in- 
pjaus, tai kraujas teka. Bet 
idant’ rekrutas apsirgtu anb 
kokios tai nematomos ligos, tai 
da negirdėta, tai tiktai buvo 
nudavimas kareivio.

Na ir feldfebelis pradėjo gy
dymą ligonio.

Kada isz ryto budindavo ka
reivius “kurezes” Antanas 
neginlejo nieko, aplaistydavo 
ji szaltu vandeniu 
kitokius budus, bet niekas no? 
gialbcjo.

Laike musztro, 
Antana visokeis budais, net vi
sas piečius drebėjo nuo pek- 
liszkos gramatikos, bet Anta
nas negirdėjo tuju paniekini
mu ir keiksmu, juk buvo kur
ezes.

Feldfebelis kada tik sutikda
vo Antana, tai ant jojo zurzėjo 
kaip pasiutęs szuo, nes buvo 
piktas ir 
griaužė, jog 
bijojo jojo kaip 
tanas ne sukrusdavo priesz ji.

Nutarė ji maryt badu. Kada 
jojo draugai po sunkiam inusz- 
trui valgo genis pietus, tai An
tanas rijo scile ir da priek tam 
turėjo daryti musztra. Buvo 
tai užsikictėjus būdas. Porga-

kurezes

tas

ir naudojo

keikdavo

szuo, 
ji daugiaaše 

visa kompanija 
velnio, o An-

Įėjo bada ir visokes sunkeny
bes — bet pasiliko kurezes.

Kiek tai turėjo su juom var
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N e to ko kan try bės^-Pa sztu t k o 
ictftras nu

siuntė jį in'ligonbu^i ‘ ant toli- 
mesnio isztirinfRipo, ria ne, jog 
gul alsi tai kine proga kuri iž-
meSnio isztirinęjįipo, mane, jog 

duos Antana., Ir tonais ji ba
du vargino, duodavo jam isz 
ryto vandenio ir duonos ir ta 
pati vakaro,

t

torrs

j < ♦

Cigar etai

Geri!

►

truciznn I 
Pons daktaro! Gialbek mane! 
— Žinojo jog už penkių miliu
tu turės mirti ir melde ant 
keliu idant ji daktaras gialbe- 
tu. , i

Daktaras pradėjo juoktis, o 
paskui ji ir kitj, klausdamas:

— Pasakyk man Miukszta- 
piki,.kokiu budu teip, staiga i 
atsikratei nuo kųrtunupti .

Pagialbininkas daktaro pra
dėjo Antana apmalszinet ir 
linksipyt, jog tai ne buvo tru- 
cizna tiktai aliejus ant iszczys- 

, o ne arszeni-

mirti

mazgojo grindis, tinimo vidupiu 
prižiūri nėjo' ligonius ir dirbda- kas. 
yo sunkiausius darbus.

1 Viskas nieko ncprigialbcjo. viską
Antanas buvo kurezias ir to
kiu pasiliko.»

Ir daktaras iszsoinc visa sa
vo žinysta, kantrumu ir apsuk
rumu ir ant galo pripažino, 
jeigu Antanas ne yra ant tikrų
jų kurezias, tai yra 
gesnis už ji.

Jau norėjo paliuosuot Anta
na isz kariurneniszkos tarnys- 
tos, bet nujarta da panaudot 
paskutini būda isztyrinejimo 
teisybes su pagialba civiliszko 
daktaro.

Civiliszkas daktaras buvo 
tai geraduszis žmogelis ant ku
rio veido buvo matyt kokis tai 
nžganadinantis

Pastate Antana priesz ji, 
dirstelėjo ant jojo 

paliepdamas ižgerti kokio tai 
žalio skystimo. Antanas nurijo 
skystimą bet susiraukė kaip 
septini grtekai. Tada prisiarti
no prie daktaro jojo pagialbi- 
ninkas su persigandusiu veidu 
sznabždedamas 
ausi:

ant galo pripažino,

iszmintin-

nnsiszypsoji-
mus.
Daktaras

susiraukė kaip

daktarui in

— Del Dievo szyento, po
nas daktare, tasai kurezes 
žmogus ižgere truciznos, arszc- 
niko ir in penkes minutas kris 
negyvu!

nuo tojaik gera j 
girdėjo, tiktai melde 

daktaro, idant niekam nesaky
tu ir neižduotu gyduoles, su 
kuria ji ižgyde. Daktaras su 
noru prižadėjo užlaikyti slap
tybių ir gerai padare, ba Anta
nas apsisaugojo nuq areszto, o 
daktaras pasiliko garsingu isz 
tokio stebėtino ižgydimo kur-, 
ežio kareivio.

Bet tikrosios

A ntanas

priežasties iž- 
gydymo niekas nedažinojo.

* I '

Pirk szitus cigaretus ir czedyk pinigu*. 
- 
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Idant turėti gera sveika
ta, 
dantis.
i 4 

gerus dantis ir sveikata.

turite turėt gerus 
Naudokite tam 

Colgate’s” kad turėti

Flrkite Jo hz i a mile n

25cDIDELE TRiURELE

Rengia Didžiausia Ekskursija in Lietuva
• r ■. 1 . I

Vytauto Bendroves Pirmininkas ir Seniausias
Laivakorcziu Agentas Geo.' J. Bartaszius

Greicziausiu White Star Linijos Laivu
Į

i

4
■

t

F A K M O S ! F A K M O S ! i

Dabar yra goriausia laikas, Isz.sirin-
kte gera ukic, nes matlte kur koki je- 

’ G’zle yra labai derlingos 
žemes ir užauga vijoki jevai. Asz tu
riu dar 83 Farmas ant Pardavimo, vi- 
soko didumrt. Daugelis isz tu Farmu 
parsiduoda labai plgci Ir ant Lengvu 

Iszmokcjimo., J’arpios parsiduoda su 
glvules padargai ir apstotai laukais 
prijeinanezios pre upiu, ažoru ir avi ii 
geru žemiu didžiojoi Llcluvu ūkininku 
Kolonijoj, kur yra ąpalplrkc suvirsz 
■100 Llcluvu Farmas. Reikalaukit V’ar- 

JOHfc A. ŽEMAITIS. 
FOUNTAIN, MICH.

(3t. C.t.-lo-Jl.ll) '

val auga.

inu Katalogo.
R. I - Box 17.

VILTIS PLIKIAMS.

•i Arablazka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pu ir savo adresa tai aplalkys trijų 
arabiszku gyduolių dykai. Raszykitc 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kutie yra 
pus-pliklai arba visai yra nuplikia. t.f 
........ i------------------- 4--------------------  
........ C n A s. ; r A b m-l e y 
Reni Estate Agent — Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galime jumis tame patarhauti. 
Randavojamo namus, kolctavOjame 

randas ir teip tolinus.
M

G
238 W. Centre St Mahanoy City, Pa.
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19225d. Rugpiuczio {August
:  :: ■ ‘/A ' '■ 1 ’ ’

Isz New York in Kauno per 9 dienas.
1 X

I' d.
t

V

t

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ . 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

8 I.tepos, 12 Augusto
................... 15 Liepos
July ir 2(J Augusto
..... ........... 21) Liepos

OltlHJNA .
VAUBAN .

ĮQHOPESA
VANhVCK
ORBITA 5 Anl’iisttf ir 9 September

‘‘Vytauto Bendroves’’ 
palydovas placziai žinomas visiems lietuviams Kum N. J. Petkus isz 
Brooklyn, N. Y. Isz Piliavoš iki Kauno keliauninkams bus parengti 
specialiai traukiniai. >

I aivaknrfpc Preke f TreczionKlesos $106.50 L.aivaKones r reKe j AntrO8 Kietos. $ 152.50 
" " ” J *•■**■ * 1 •" m f / * , * i ' ’'' s

Norintieji keliaut in Lietuva ant laivo “Olympic” ir turėt greita ir 
smagia vasaros kelione, tuoj Aus visais keliones .reikalais atsiszaukite

Keliauninkus isz Najorko iki Kauno palydės

pas sena ir prityrusi’ laivakorcziu agenta GO.Ė J. BARTASZIUS.
Ant laivo “Olympic” bus gaminamas tikrai lietuviszkas valgis.
Bus traukiami keliauninku paveikiai.
Nakvines keleiviai gaus ant vietos už žemas kainas.
Turint ryszius su Liętuvos Ukic Banku išduodam draftus ant perjaidu 
doleriais. : 1 '1 1 ; į y
Kitu miestu keleiviai bus patikti ant stoeziu NajOrke ir palydėti ant 
laivo. Kviecziam visus kreiptis per laiszkus ar ypatiszkai po adresu:

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington St. New York, N. Y.

t

j ;l y it ■
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A *

I*
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i

Ofiso valandos; nuo 8 ryte iki, 9 vakare. Nedeliomis nuo 10 iki 3 popiet.
’ , ■. > . ... ' '■ ■ ■ 1‘ • • . i j’./, ‘i-i ■■ ■ i . /' ~
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CUNARD
IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Grciczlauslas Visa-vandcnlnis Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekcija 
Southamptone In Danziga, Plllava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grei
cziausiu isz. trijų laivu kurie iszplaukc 
Isz New Yorka kožna Vtarnlnkn.
Visi 3ezios klasos pasažlerial kabinete.

M Al RETANIA AQC1TAMA 
BERENGARIA

Tcipgl per Liv.erpoola ir Glasgow

♦

LACONIA .......... ..............L S Liepos
CARMANIA T......... ............ 13 Liepos
ALGERIA .‘....... ... .15 Liepos

Apie laivakorte Ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

•"     —TT————T " "■ f IP -I«■!«■*——„

Kelionę. įr,Pinigai
in Lietuva.

Vasaros laiku atlankyk Lie
tuva arba važiuok apsigy
venti didžiuliais laivais 
pirkdamas e laivakorte

didžiuliais
pas 

mus o turėsi smagia kelione 
ir gera patarnavima. Expre- 
siniai laivai iszleidžiami kas 
savaite. Musu atstovai New 
Yorke patinka ant stoties ir 
prigelbsti ten iki ant laivo 
užsodina. Siusk pinigus in 
Lietuva ar kitur per L. A. P. 
Bendrove,

i

to

iii»e ; i. * t ''

Tiesiai in Cherbourg. 
Southartiplon ,tr’ Hamburg.

Visos atsklHos kajutos. NGra 
extra mokeseziu.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY. >!

SANDERSON & SON Inc. Agents 
n 2« BROAPDVAY. NEW YORK. 

Chicago: J17 W« Washington St.
Ar pas vietini laivakorczla agenta. 
w <■» — — Iiimi

- ------------------ ,4------------------------- ,-------

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda ^.........  $107.00
In Liepoja ..  ......... $107.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50

, / TAX $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

f j« ...................

p

o gausi žemiausi 
kursą ir pinigai nueis greitai. 
Pristatymu gvarantuojame. 
Del persikvietimo isz Lietu
vos giminu, davime ingalio- 
jimu, ar kitokiu poperu visa
da kreipkis! pas mus. Siun- 
cziant nuims pinigus ar klau
siant informacijų adresavo- 
kite sziteip:

Lithuanian - American 
Trading Co.

112 NORTH GREENE ST. 
BALTIMORE, MD.

titiKiiatiiBiiiiir

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietųvoję gąuna areziausiame 

paszte laike 25—30 dienu.
P. MIKOLAINIS,

53 Hudson Aye, Brooklyn, N.Y.

RALTIJOS-AMERIKOQ
L>. LI NIJ A 9 Bro a dvay, Nė v V>r k. N?lC 1^

J
GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c.

W. D. Bocikowiki-Co. 
Mahanoy City. Fm.

I

I a

j TIESI
KELIONE

j

i LIETU Vž\
PERHAMDURGA.WIA'MDOP.GĄ.PTUANĄ

’; ARBA LIEPOJĄ
Lietuvei vaduojant In Piliava aplenkia

lenku juosta (karidora) .cj
Visa treCsia klasa padalinta in kam-,

barus ant 2, L 0 ir 8 lovu. ’"4 1
LATVIA 5.Liepos
ESTONIA .... 12 Liepos ji

t

i<

Vį Inz N>w Yo’rko nr Philadelphia In ’Hamburgą 
$103.50. Iii Plllava $100.50. In Liepoja $107.

L,,J1 X C m. .. 3L a. lc>»

I •■PhUftdelphla. JKV0lpkHea; paą:-YleUnĮ- ftgwjA. J
A 1 Mos užmokame už tlkieta isz New torko itt
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DEDES SZPOSAS.

Jule patemijo, kad buvo žy
miai perbalo. Dede supažindino 
ji su teta Kliara ir parode jam 
kode szalip savos.

— O tas dede!... mastovj). 
Jule atsisėdus priesz, kad nors 

‘' Akimis susikalbėti. *.
Nelaukiamas prietelis pa- 

liuosavo jaunuosius nuo tp var- 
'ginanezio padėjimo: 
lėmpa antranie gale

kinketo 
safipifo, 

dszleido liepsna virsz stiklo, ta
patemijo Jule ir greit paszokb 
užsukti, pagelbon pasiskubi
no Zbignievas.

Nors lempos 
nebuvo labai 
abudu prisitraukė tyrinėjo 
priežasti jos liepsnavimo.

— Buvau nerami, o ka asz 
iszkcntejau! — tarė .Jule rau
donuodama, kas buvo 
mi!

panasziit pamoku, jaunyste yra 
lengvatike, mes moterys tan- 
Hui matomo perlus po kojų — 
Jimblems — jaunyste blaszko 
jausmus neatsižvelgdama,Nu
tveria sau ideala matydama 
ta,’ka nori matyti, paskui nu
sivijus apkarsta

Meiliems — jaunyste

I

garsino dvylikta.
’— A, a, a ! užsimirszau, at

leiskit, kartais 
negali suvaldyti, —
tykiai reikszmingai 
mus in akis, p. Kliaros — ne- 
girdejau da tokio balso, tamis-

H —i' — ■

zmogus savos 
kalbėjo 

žiureda-

. nekesdama ta busi mtmo hikvepiinu, pa- 
pasaules, jeigu 

tikslas neatJ

Pavieszins Indijonus Sztamo Passamaquoddy.

• <!*• 8
■ I ............— » —n... ll< l III———

KA ^LIETUVA ISZGkBENA.i

I I

BALTRUVIKNB.

Lietuvos eksporto skaitlines 
apima 1-ties menesiu laikotar
pi nuo pradžios 1921 m., ir iki 
Laipkriezio men., sziu metu.

I Tuo laiku per Lietuvos mui- 
’tines iszviso iszgabenta prekių 
už 399,182,625.21 auk s. 
skaieziuje iszgabenta: 
jirdduktu už 123,272,838.35. 
(Tame 
sziniu už 105,340,0’6).
mintos (medžiu) medžiagos už 

Gamintu me- 
Somenu 

Szeriu už 17,- 
K ai Ii u ir odų už 8,- 
Javu ir miltu už 8,- 
Skarmalu už 5,695,-

—i
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Szimet suvažiuos in Pleasant Point, Maine, daugelis Indi-
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Tame 
M aisto

budinai mano szirdi.
— Beveik ta 

asz’ pasakyti, 
bai milloniai praėjo, gailu kad 
pasibaigė, laimes valandos

saves ir visos
tikras ir rimtas

neinstato gyveni-
mo in tilu^liv’ežos.

Meile tai nuobodžio paSa*>
baigdamos! taip yrH trumpos.

vėl prasideda pakol pasaulis ’ — Czia p. Kliara
tvers ir ji veiks — tarė dede.

Taip,
užsimaseziusi,.

gaivina vir
iii.

ka, prasideda ir

meile,

pati galiu ir 
szis vakaras la-

laimes

n z 
skaicziiijo vienu kiau- 

Nega

88,845,848.20.atsiduso, 
stengdamosi sulaikyti juoką.

Teta ir dede kurie turėjo už
siėmimą szi vakara, uode raszc 
savo kabinote, teta vėl kasžin 
kokie reikalai 
Jule sėdėdama 
ant vienos isz kėdžių po painios 

netikėdama savo 
akims. Norėjo nubausti Zbig- 
nieva ir matydama, 
giasi iszeiti pasislėpė in savo 
kambari, kur parkritus ant lo
vos, d u rus galva in 
slopino verkimą, kuris draskė 
jos krutino.

Ant ryto 
prie 
pasiuntinys 
buvo 
rai.

džiu už 76,567,568.80.
už 48,345,461.
787,921.
894,893.
254,170.
223. Aszutu už 3,035,862.50.

iszskaitliuotu dar 
gabenta: žasu

<5
Jus vyrai isz Szenadorio koatkartojo 

teta užsimaseziusi,. meile yra 
sukomplikuota, | jėga visos pasaulės, bot reikia 

sentimentaliz
mo, kuris pražudo tiek jm’inu 
merginu!...

rr

konstrukcija

prisitraukė ja atskirti nuo atitraukė, tik 
saliono kampe

su tavi-

sunkiai, ilgesys 
pergalėjo liga ir czia atėjau...

— Atjaucziau — sapnavau 
tave serganti, kad nepakenktu 
tau ta kelione?—tarė Jule 
jausmingai.

— Ar žinai kas tai vra il
gesys! —- užklauso Zbignievas 
tragiszkai.

— Sužinojau,

Si rga u

nuo laiko
kaip...

— atsi-— Kuris biesas!
liepe staiga dede prieidamas

y

<,i

— Ta sustabdyti gali vien 
augsztesnis merginu iszlavini- 
mas, moteris tapusi žmogumi 
nustos būti žaislu, 
mažai pas moteris, 
senosios nenustoja būti vaikais 
isz to paeina klaidos, kurias 
sunku atitaisyti, o taisyti rei
kia. Ir szita musu sumanyta 
krotchwila savo pamato nelem
ta, o viohfik būtinai reikalin
ga, užbaigė dede, t

— Būtinai — pritarė teta, 
pakol laikas veikkini, szvoge
ri, asz savo role sulosziu.

pakol kas 
kurios pa

laukele,
Kodėl nesipaeziuojete, 

Juk dvi mergužes turite
Argi prie

žiurėjo

kad ren- y
♦ 
t1

pagalve

užpusti ir tiekprie jaunuju, 
neužsimoka, mesti ir tiek!

Nebuvo ka daryti, reikėjo 
nuo lempos pasitraukti, Zbig- 
nievns atgal atsisėdo savo Vie
toje, Jule nubėgo in savo kam
barėli perskaityti lapeli po
pieriaus inbrukta jai laike tai
symo lempos.

Teta kaip tai keistai szypte- 
lejo, pažvelgė in seseri, paskui 

geriausiai, be 
•, galu gale jos 
akys susilaikė 
tartum skaity-

irin szvogeri 
žodžiu susiprato 
gudrios rimtos 
ant Zbignievo i 
dama jo sieloj.

Jis sukinėjosi 
krinkszte,

ant kėdes, 
matomai, kad tos 

akvs suteikia kokia tai nėra- 
mvbe.

.Galu „galę neiszlaikydamas
••to žvilgsnio pasikėlė ir pri

ejes prie pijanino 
gaidas.

ome vartvti

— Rasit yra kas nauju? — 
tarė lyg in save lyg klausda
mas.

— Rodos, kad ne, atsake te
ta, bet rasit ka 
isz senųjų.

— Rasit ant keturi u ran
ku ? ot asz su mielu noru — ta
re teta Kliara ir pasikėlus nuo 
kanapos atsisėdo szalip Zbig
nievo.

Tuo tarpu Jule kaip tik isz
ejo isz savo kambario, praszvi- 
tusiu veidu ir staiga nusiminė 
painaczius savo vieta užimta.

— To be truko! — tarė sa
vyje ir atsisėdo saliono kampe 
po paima, kur dvi kedi lyg 
laukti lauko jųdviejų, tuo tar
pu nenumaldomo likimo nuta
rimu, antroji liko tuszczia...

— Oi ta teta ir ko jai f lyg 
tyczia ne tai neapkęsdama — 
maste savyje Jule.

Dede buvo linksmas kaip 
niekada, da užsimano dainuoti.

Visas vakaras taip praėjo, 
Jule buvo pikta ant visu, kaip 
gi nepykti, jis atėjo sorgas, 
kad ja pamatyti, ka jis ken- 
czia dabar tetos užangažuotas 
prie pijanino! 
viskas nustota...

— Rytoj atnesziu 
nauja dalyka, — tarė ponas 
Zbignievas po 
vei kindamas.

• Niekas ant te nieko neatsa- 
ke, Jule pasiskubino pataisyti 
vyresniųjų nemandagumu:

— Labai bus malpnu tarė 
paduodama ’ jatn ' rankute sij 

. p^rįrasžyta’ kortele, kuria jis 
Sftikliai iszgriebe lyg augsztes- 
nis valdininkas duodama jam 
kyszi. \• • •i

Ilgai ta vakara kalbėjosi de- 
Be su teta Kliara, 
galu gale tarė: žinai ka gera 
taintis, vaistas tikras ir pasek- 
piingas.

iszrastumete

tuoj arbata ir

viena

4

jonu isz sztamo Passamaquoddy, ant metinio suvažiavimo.
Miestas priyms raudonskurius prietelingai ir apvežines juos po

inneszo 
adresuotas

visa aplinkiniu automobileis. -.i.

mano

Ant ryto, dede apie ketvir
ta valanda apsirengė ir iszejo 
in miestą. Nutarė susitikti su 
Zbignievu, jam apie ta laika 
iszeinant isz teismo rūmo, ku
riame turėjo tarnyste.

Kaip tik skrido visi raszti- 
ninkai in visas szalis, skubin
damiesi ant įlietu, ju tarpe bu
vo ir Zbignievas.

Užėjo jam už akiu ir ypatin
gai prielankiai pasveikino.

— Pietauti 
užeikim svkiu

meto sėdėjo visi 
pusryczio,’ kada k rasos 

laiszka, 
tetai Klia-

Imdama laiszka teta Kliara 
su szvogeri u 

szyptelejo reikszmingai.
— Nuo ko laiszkas? — už

klauso teta ineidama isz virtu-, 
ves.

su si žvelgė ir

gyvenimo laime, 
apie dvylikta ateisiu iszgirsti 
jusu nusprendimo.

Tuo tarpu leisk man nubu- 
cziuoti nors galelius tavo pirsz- 
teliu!

Cziil p. Zbignievas insisjurbe

Rvt užklausė p. Zbignievas

kodel ? teira-

Dede irgi ka
tėta virtuve

iii ranka.j>. Kliaros, ir apleido 
kambari. p. Kliara paėmė laisz
ka ir perskaiezius nuėjo in Ju
les kambari.

Rado ja užsiverkusia 
dinta.

V*
J su.ju-

ra ? — 
rinitai.

— Vakar, vakare, iszvažia- 
vo — atsAke dede.

— Kaip tai? 
vosi nusiminęs.

— Išpliko tau 
laiszka, siuntinys nemažos 
tęs, bet pakol kas sužinok, kad 

neturi apart 
patikrinti

tavo moraline

Kliara nieko 
norėdamas

siuntini ir 
ver-

skubiniesi, ot 
papietauti, tu

riu tau viena dalyka pasakyti 
insivaizdink sau gali tapti la
bai turtingu!

— Na f kokiu budu? — už
klausė, matomai 
tas Zbignievas.

— Likim,

J

užinteresuo-

Inejo abu in 
pasitaikė valgykla

liepietaudami 
pasikalbėsime, -tarė dede szyp- 
sodamaS, dalykas nepaprastas, 

pirmąją koki 
, susėdus už

stalelio dede pradėjo.
— Nereikalausi, skaitytis 

su iszlaidomis, 
penkiasdeszimties 
ežiu — užmaniau .....
inkritai in aki, jai nereikia vy
ro su kondicija, net savo muri
ni turi ir sodžiuj villa, paver
gei jos szirdi, 
tarpininkauti.

'— Kas ? slėpdamas užklau
sė Zbignievas,

— Ta panele 
pas

kapitalas iki 
tukstan- 

tau pirszti

prasze manes

kuria matei
sesuo manovakar pas mus, 

žmonos, nejauna ji ir negraži 
bet ar tame laime ? — užbaigė 
dede. f ^4,

Prieszingai! — pertrau
ke p. Zbignievas, kiek patemi- 
jau labai ėimfiatinga, 
nieko neturėtu jauseziaus lai
mingiausiu...

— Na, na, gyvenimas rei
kalauja, kad žmogus butu so
tus ir apfJireaes, tai nieko, bet 
jeigu ir tavo’ I szirdis nesiprie- 
szina, pamegibk susiartinti,

kad ji

— Ponas Zbignievas siun- 
czia laba ryta ir tai iszreiksz- 
ta eilėmis — pridėjo p. Kliara. 
Jule nuraudonavo ir atsikėlus 
nuo stalo iszbogo.

Teta Kliara iszejo in mies
tą su reikalais, 
ž ink u r pranyko,
je buvo užimta, Jule viena klai
džiojo po saliona. Beklaidžio
jant patemijo savo kojote,le pa
mesta ant lango. Sugriebė, su- 
plesze ir iszmetė’ in prieszkam- • 
bari už skrynios. Paskui liud- 
noms mintims prablaszkyti at-
sisedo prie pianino ir sudaužė 
klaviatūra.

;8k<iQ|lp)io. su nppaprastiv jo-
gir, lyg norėdama iszlicti iriksz- 
ten ta baisia audra, kuri szelo 
viduj jos sielos.

Tuo tarpu dildys atsidarė, i li
ejo p. Zbignievas su pluoksztu

ra, bet

atrodyti

P- 
skolų, 
Jule apie 
te, suloszem komedija, 
durys atdaros,

altoriaus nuvesti 
negulite ?

Ymkite ar ta stora,
Ar ta antra — plona, 

egul nors syki apsimalszytu, 
Pa pabulkcs ( nesilankytu, 
Ir mane ant Veselkos papra- 

szvtu.
Ilgai nepuikavokite.

# #> 4

Ant vienu kriksztinu kurna 
už stalo sėdėjo,

O szale josios 
drese kabojo,

Mat, suterszt ne norėjo, 
Visiems rodo ir kalbėjo, 

Jog Tamakveje ne viena to
kios puikios (Iresos neturėjo.

Visi.peczeis trauke,
Ir net susiraukė. 

() kada senyva žmona atėjo, 
Paszauke, ir jai parodyti no

rėjo,
Bet toji nuspjovė ir žiūrėti 

nenorėjo,
Kuinu te už tai perpyko, 

Su bonkele in galva paleido.

Bet czia
.

bulvių 2,224,007;
284.65 ir invairiu 
prekių.

2,380,528;
seklu 2,145,- 

ir invairiu kitokiu 
Pagal didumo iszveži- 

mo isz Lietuvos.valstybes eina 
szioje ei loję:

buvo 0’

kerezeje jos

arbatos atsis-

ji juokėsi

•■* Zinai ka szvogeri, gaila man 
jos — tarė teta Kliara, — gy- 
VcnimAs man

pameghik 
susipažinti.

— Tai visai nereikalinga! 
— nuo pirmo žvilgsnio ji mane 
sugavėjo, visa nakti svajojosi 
ji man, oi! Akys, akys!...

— Na tai szi vakara laukia
me, tarą, dėdė, dabar sudįbv,

OI
Pa i visa i

baisiai neturiu laiko. 
<. Ssdrdingai aeziu! 
amži busiu jums dėkingas, 
kalbėjo^ Zbignievas spausda
mas. dėdės;ranka.

Vakaro Zbignievas atėję ir 
afnosze, gaidas, kurias intake 
r* 1 • irrn* ♦* ***** vi v* *

visa

tetai TCliarai. ' Su Jule Jftžįrur- 
szo pasisveikinti, atsiminęs 

ranka lyg neno-
pasisveikinti 

padavė jai 
ronis, nepertraukdamas kalbos 
su p. Kliara.

Korteles szi karta
Julei, nuo 
ant langi 'ir susėdo su teta 
Kliara prie pijanino.

Dainavo, skambino, vien sa
vimi užsiėmė užsimirsze žiūrėti 
in laikrodi, kurio rodyklas vis

neinteike
jos gauta gamete

kita syk (lavojpirmyn begoti' galu gale ap-

Vokietijon už 213 193,908.85. | 
Anglijon už 103,182,009. į
Maž. Liet, už 14,885,311. j
Latvijon už 14,885,311. 1
(’zeko-Slov. už 4,618,202.84.
Szvedijon už 2,151,(XII, 
Amerikon už 936,200. 
Rusijon už 683, 680. 
Vilniun už 215,477.
Danijon už 15,800. I
Tokiu jau budu turėtu būti 

sutvarkyta Vokietijos paskola 
ir ta.^yk krizis praeitu. Tai yra ■ 
antra ir iszlygine transakcija, 
8,000,000 svaru sterlingu pasko 
la Austrijai, kuria susidomėjo 
Morganai ir Anglijos Bankas; 
nors ji yra pradžios laipsny, 
liet tikimasi geros sėkmės. Pa
siūlymu yra, kad 5,000,000 sva
ru eitu Austrijos biudžeto su- 
balansinimui, o likusi dalis ban

ver- 
na — 

tikiuosi, kad 
tai tavo paskutine vizitą musu
namuose.

— O, be abejones niekada 
to nuo tamstos nesitikėjau pri-

k i nes sistemos sustiprinimui.
M i notas .laikrasztis nemini 

to, kiek Morgano firma Jaukia 
tepalo už savo dali paskolos 

Morgano rasztines
atsisako ka nors sakyti apie tai

vietosią visaigal ii

— Mano Jule asz szi vaka 
ra, Jszvažiuoju, tarė teta Klia 

pakol iszvažiuosiu no
riu paaiszkįnti tau ta kas tau
galėjo keistai 
kiek pykši ant manės?

— Jule nuraudonavo: — c 
nė teta, kurgi asz pykeziau, — 
visai ne!
’4**4* /Nekalbėk, vaike! — Asz 
tau dabar papasakosiu kaip'

» e n. w !t.ik xjdkoQgl;

tirti — , atsiliepė Zbignievas 
drebėdamas isz piktumo. 4 <

2

tamsiai raudonu; rožių/Rinkoje. ; f

• * l 4K *
'i w< m ** '■’f ki ~ 4 ** r .. „

niekszis, apie ta žino visi mies
te, žinojo ir dede todėl susiru- 

jpįpo Igįmi ‘i’ bda, kad jis 
phidejo tau galva sukti....

Visai ne —- pertrauke
* w

rw.;p- v ra

— Asz taipogi, priimda
mas tave savo namuose nesiti
kėjau, khd iszdristumei pasi
skirti mano sesereto savo žais
lu ir suk|i-rjgalva/;^:slaptu nuo
jnysii. A,
— užbaigė dede sujudintu bal
su.

Stovėjo valanda, ji skambino, 
ar jo nepatemijns, ar nuduoda
ma kad nemato.

rvtas! — 
atsipraszau, 

kliudau jusu egzercicijai, 
recziau žinoti 
du namie?

— Rodos, kad dede iszejo, 
tuoj papraszysiu

— tare Jule szaltai.
— O ne, ne, asz 

matyti p. Kliara.
— Gaila 

kaip tik iszejo, praszau palauk
ti — pridėjo toliau skambin
dama. Jis atsisėdo ir koki lai- 
ka žiurėjo in mergina su paty- 
czia, szypsodaiyas.;

— Panele Jule — kam ta 
komedija? pyksti, 
kas, negali laikyti

— Labas 
Zbignievas,

teta namie

tarė 
kad 
ne

ar nieko neran-

f norejau 
t 

atsake .Tule,

nebūk vai- 
už pikta, 

kad del laikinos simpatijos ne
griaunu savo gyvenimo, senti
mentais nopasisotinsi, dabar 
realizmo laikai ir turime prie 
ju taikintis. P. Kliara turi ka
pitalu khrio tamsta neturi ir....

Czia durys atsidarė ir teta 
Kliara su dede 
bari.,

Jules jau kambaryje nebuvo.
— Kaipo mylėtojai geliu 

atnesziau jums keletą rožių, 
kurias teikitės priimti kaipo 
ženklą mano gilios pagarbos.... 
kalbėjo p. Zbignievas lankstyi- 
damosi ir braukydamas kojor

inejo in kain-

mis, paduddaihas geliu phiosz- 
ta p. Kitarai.

— Ączių, labai pcziu,)kok,ie 
gražus žiedai, kalbėjo p. Klia
ra priartindama veidą prie ge
liu.

Czia p. ZbigaioVas apsidairo 
ir pamatęs, kad dede atsitoli
no, pridėjo tyliai:

— Geliu tarpe yra... o pa
na Kliara man netenka drąsos 
isztarti ta kas veržiasi isz tii-

ne -

Rasze laiszkeliu, kalbė
jo niekszas, užnuodydamas: ta
vo jaunos szirdies ramybe, kad 
nebūtu tolimas kuzinas dedi 
seniai jam parodytu duris, bet 
kitokį sunianeme iszejima: Do
do pasako jam, kad esmi kapi
taliste ir kad jis man tinka. 
Mėginome ir neapsirikome, nuo 
pirmojo vakaro jo jausmai per
simaino, 
l^a& ry.ta^

7

sziadien
V

forma liszkas

la-žiūrėk 
eilėmis:

iszreiszkimas 
jausmu, tik skaityk, paliksiu ta
tau atmineziai, 
niam laikui* būtumei atsarges
ne.

< 4 

geliu ir

kad tolimes-

Ne jau jis viską mela
vo? — prataro Jule, o asz jam 
taip tikėjau!...

— Mes supratome pavoju, 
todėl su dede sutarėme sulosz- 
ti komedija, del pertikrinimo 
tavęs. Dede duos jam atsaky
mą, mano role snloszta, na da
bar nepyksti ant manus Jule? 
— užklauso teta apkabindama 
sesereto.

— Oi kaip man sarmata ! — 
atspėjote, asz stebėjau, kad...

—• Kad sena teta nori pa
veržti nuo tavos tavo idealu, o,
nepažįnsti tetos.

i

— Pažinsiu, dabar paižins- 
tu ir praszau atleidimo, neva- 
ž i uosi teta szi yakara, ryt turė
simi komedija, nematoinos ga
lėsimo matyti ir pasiklausyti 
kuomi pasibaigs tas isztikruju 
nepaprastas dėdės szposas. . ! U' ’■U't J h.‘

Isz ryto dede 
skaito laikraszczius, kada du-

'1-' Au t X' „ > « a A

vienas Balione

,rys alMdtiro ir p. Zbignievas, 
ka tik matomai isz friziorinus 
ranku, perkreipeš, su gėlomis 
rankoje inejo in kambari.

Austrijai.

Konetikas, 
Tai no kas, 

Daugel i ošia
neapsimalszina 

Pasiutimas ir gana 
O vis tos bobos,

Girtuokles nelabos
Subėgusios girksznoje 

Ir nekaltus aploję. 
Viena ant galo svaiguli gavo, 
Kaip per diena girtuokliavo, 

Mat vyro tada namie nebuvo, 
Užsiėmimą szapoje turėjo. 
Badai bobelka su kokiu tai 

vyru susimusze, 
Vos akiu neiszplesze.

Bet vyras už tai nedovanojo, 
užsimojo, 

kumszezia
tvyksztelejo, 

Bobelka ant aslos vyksztelejo.
Sztai ir paliemonas, 
Pribuvo paszauktas.

Vyra pas va i ta nugabeno, 
Kur 30 doleruku mOket turėjo, 

Ir kasztus da užmokėjo.

kai-įiClUt beždžione! 
in save Zbi

d 
gnievas nu- 

trepu ir žemai 
.........■jcft'perplesze viena kon
certą, isz kurio pasipylė jo ra- 
szyti'lapeliai Julei.

Isz antro iszeme 
in p. Kliara.

Sugniaužo ir susikiszes in ki- 
szene nulėko lyg vejamas.

— :GALAS:—

it
bojo 
bėgdamas?’nuo 
melsto i

♦

Per
Su kuloku 

žanda su

du laiszku

Kaip Atrado Stestaskopa.
PricH'z szinita metu Rene Thcophilo 

Hyacinthe Lacnnec, viejias isz sziolai- 
kines medicinos kelio pravodeju, te- 
mydamas vaikus bežaidžiant Ixiuvrc 
aidimose, ir klausantis perleidimo bal 
so permodines lazdeles, ingavo supra- 
lima pavartoti ta būda iszgirsti alsa
vimo baisa temljant ligonio p|auczius. 
Jis parėjės namo, pasidirbo jszsuvy- 
niotds ĮKjpleros frubelc ir su ją pradė
jo daryti bandymus savo vedamame 
skiriuje, Neckar Ligonbutyje.

Pirmieji stetoskopai arba klausa- 
mos trubeles Laennec’o sumanyti, bu
vo visai kitokį, niekad dabar vartoja
mi szioje szalyjo, nes jie buvo taip su
taisyki, kad tik viena ausimi tegalėjo 
klausytis. Nežiūrint in tai, originale 
baennec’o ruszis yra dar iki sziol pla- 
czial vartojama Europos szalyse. Mu
ms, kurie esamo priprato prie tobul- 
aus szvarumo dabartiniu ligonbueziu, 
reikia atsiminti, kad Laonnec’o laikais 
kuomet ligonbuczlai būdavo labai ne- 
szvarial užlaikomi, gydytojams nerna-^ 
donų klausytis alsavimo, pridedant au
si prie li^ęnio krutinės.

Vartojant štotoskopa, jis turi būti 
pridėtas prie nuogos krutinės, ir tik 
taip pilnas plaucziu judėjimo balsas 
tegali būti glydžiamas. Neatsargus 
gydytojai kartais mėgina ji vartoti per 
drabužius. Toks būdas yra niekam 
netinkantis. Jeigu nori pasitlkętinos 
intormacijos apie savo plaucziu stdvi, 
netik prie gydytojo, kuris vaj;tps Joki

* 7 ’Tuo gaiszini Jalką ir 
Dr. Laennec gimė .Britan- __ '--j’- f--- A • ■ >> ’ • - -f

d., 1781, studijavo medicina Paryžiuje 
tapomas daktaru 1801. M iro Rugp. 13 
d., 1826., sulaukės vos 45 metus, savo 
gimtiniame miestelyje. -*-F.L.I.S.

t ; : , _

kvitu

IntormącijoH apie savo plaucaĮu sldvi 
1 
neatsargi!'budft. 
pinigus. r, 
ibjoe, QUImpo’r miestelyje, Vasąrio 17

Tuo gaiszini ?aiką ir) rn

Gerai del vyru tokiu
O da pusplikiu;

Tegul vėl u k “
O pas bobelkas nesitranko.

broineli” skaito f

Ir kad visi ja

Ba kas

y

Kaip vadinasi ■1
t

Mokytojai 
musu pirmieji tėvai T

Mokino: — Nežinau.
Mokytoja: — Kaip tai ne

žinai ? Tiek kartu esiu apie tai 
sakius. 1

Mokine:— Poni mokytoja 
sakėt, kad tai Adomas ir Jieva^ 
o pravardes ju visai neaiszki- 
not.

Ka raszo apie knyga “Tnkataatls . 
Kakta Ir Vieni*

kuria man pri-

Gerbiami Tamstos:— Sziuoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ėalu aplai- 
kes puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prisiuneziau ui- 
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalkiau kaipo dovana,, ui tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pado* 
kavone kuria praszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuviszkai kad koi- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta. puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės Įmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai ' laika1 savo 
namuosla su savo milema 1 Steimfna. 
Dekavoju tamstoms už surėdiO tos 
puikios knygos kuri gali suraginti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntė! kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime ežiams 
gyvenime. Viso glaro velijentis pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P, isz 
Sonmville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prlsiuskite |2 
in "Saules" iszleistuves o gausite tuo-

Dvi lietuvaites,
Labai puikios panaites, 

Viena lyg kuprota ir stora, 
Kita kaip balana kuprota.

Ta. stora, 
Labai mandra, 

Žodžio gražaus ne taiko, 
Visus vyrus Ant juoko laiko, 

O ant josios ne nori kad ka 
kas sakytu, 
panaite vadytu.

O galybe, 
Kokia pas ja kvailybe!

Isį keliu tuzinu, 
Gudriu vaikinu,

Tai sako, tik už dvieju tekėtu 
Kitu suvis ne norėtu.

Po kitus miestus važinėjo 
Vaikinus užkabinėjo, 
Ar kokio neatitiks, 

Katras del josios patiks, 
O ka, sveiks nesusimi Ja, 

gali ymti toki mula?
Per įauga liejo su vandeniu 

Ant lietuyiszku vaikinu, 
(J katrie Rėmiau gyvena, 

Negali nakti miegoti ir gana.
O kada in tuja apigarda nu

vykau,
Ant Packer stryto užėjau 

O tai buvb isz ryto, 
Daugybe vyni apspito.

Skundėsi ant tos storules, 
Matu žolines me rgu žus. 

Kad daugiau ten mergų butu, 
Tai tėip jiemandrautu, 
. Yl'a priežastis ta, į 

Tai ir bus gana!

J

Knygele Draugystemz del 
lezmokejlmo pinigu Ugonla- 

, ma - %- - - 50c.
KVITU Knygele Draugystėms, del 

KasieriauB nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu t - , - - 50o.

w. b. boczkauskab-co., 
MAHANOY CITY. PA.

A, sveikas>)T- tarė dede 
kad sveti pa-

:> ...
Ar raudu namie p. Klia-

M; lieku Saules” skaitytojau, S. P. UsF i kadnebikold nmas,
1 4vo >yergo szirdies, ^suteik man/^įkuUb.. tJ? js i • i“ r '♦ v •a .. ..Atsakymą, nuo kurio prigulės *

I **

virsz-minetos knygos Ui prisiuakiU |2 
f ................
jaus per paczU,

■JG y
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CAPITAL STOCK $125,000.00 • 
Surplus Ir profits $536.346.50 '

Mokame antre procentą ant auditu 
pinigu. Procentą pridedam prie Jus 
pinigu j. Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar no. Me- norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar malas ar didelis.

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

i

!

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vico-Prczldent.
J. E. FERGUSON. Kelerius

LletavlszkaM Grnborlus

K. RĖKLAITIS
pagal

--------     . — —A .■ -    ■ »

Žinios Vietines
Sz. Petro ir— Ketverge 

Povilo.
- Nvdelioj bažnytinis cho 
turėjo savo metini iszvažia

i vinui E I
i nagesiu

i ras
Męhanoy Junotione. 
ir 26. benai dalybavo 

parodoje pareita‘Petnyczia.
'ripleido Malin- 

isz puikaus
Svveczel 
u žga nadyti! l»()ju 

į priėmimo.
| — Dabar laukime ketvirto
i džiulajaUM.

AC ’ *
Mieste malšzu, 
žinios' lauke

žmonis
ar bus iszszauk-

: tas straikus ar ne.
— Nedėlioję ant plento bu-

■:■ J'
■ <

L -

Gaidys Jamappeso.
f 
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TIKĖJIMAS SUV. VALSTI- 
" JOSE.t p****r- * r-Y | •

Su Suv. Valstijų, pradžia bu
vo nutarta 
žmogus,

-- - v • __ i 

jog kiokvjeiias
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tikrais bažny-
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Laidoja Numirėlius _ _ 
naujausia mada ir mokslą.

Turi pagelblnlnke motore.
Prieinamos prekes.

516 West Spruce Street 
MAHANOY (11 Y. PA.

Bell Tclcphonas No. 119
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f
%*♦u<minti, jog skaitlynes inima tik 

tuos, kurie yra tikrais bažny- 
ežios nariais. Suvirsz 3,000,000 
žydu gyvena ,Suv. Valstijose, 
bet .didžiuma nepriguli prie 
jokios bažnyežios, bet szvcn1- 
czia^žydiszkas szventes laiki> 
nuošė sinagoguoso, ..... I?

♦

MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS)žmogus, ir kiėkVienA inotbre 

gali gerbti Dievą kokiu budu 
nori, ir jog Suv. Valstijos netu
rės ypatingos bažnyczios. iTp- 
deU juiį^u konstitucija 
”,KbŪgX’Csas nepadarys 
Instatymo valdyti ar insteiįįt

T, ‘‘ A
J *' ,1 '

viso,yra, jog 
mes czion Suv. Valstijose turi
me daugiaus invairiu tikėjimu 
negu ibile kita szalis, ir jog 
žmonos, czion daugiaus intorc-

1 ai x J ♦

ypatingos bažnyczios. |9Jp-
1 -J Y .. « . • . e • r:‘‘R*1, t

- 1 .i^W. 
idtv

I

X

koki tikėjimą.
Pasekmes to

I

Penki tikėjimai turi tarp 
300,000 ir 100,000 nariu ir szo- 
szi rtarp 100,000 ii* 
EvaiigelišZkAS'' i >Syno(las j • i i v I A

narju, ir dvi-trecz dalys Evąiil 
gclikii liažnycziu, ir yokiszkos,

, .-'-n- ■ ’ '

ir vokis^ki,/turi 137,000 nariu,

t.
106'000 50,000)

- * t y’?£
kiszka bažnyczia, turi 275,000

4 » — < — - —. — m). ' 1
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Guinnjip didelis sztoras nori idant
■ A | f < ■ r"' J'/', A. . ' »<•» ‘J

v kiekviena '1 ypattt ’turėtu maudynes
• r # z j,, . j . r ii < X

siutą (Bathing,Sinty
I <

'iv*; * r J (i t

A 
K
S*

turi 235,000. Dinitard Broliui; H iH? nI 1 »kJIKJfcį 11 J

Maudyne yra reikalinga vasaros 
■' į ®

-'•j
■

' i

ji ■

h
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ir Draugu Draūgija .(ICyakė- 
riai) turi* 117,000 mayiy. 

ba žily ežia

■■ * r 'fi > . j; ’ * "ir- -r ' f

laike dėlei sveikatos.* ' • , Į i ""•v
iiiif*

v nsubjasi rcligiszldioso reikaluo
se,'nestatys prisideda prie ko
kios bažnyczios 
laikyti. 7 
Valstijų, gyventojų, linosno 
riai, prisidėjo prie bažnycziu. 
Nuo pasaulinio karo vis dau
ginus ir dAugians prisideda 
prie dvasiszku 
veik visos bažnyczios pranesza 
narĄ’stes padidinimą

117,000turi
K r i kszezi on i szka
(Krikszczioniu Amerikonis^ka 
Konvencija) turi 100,000 na
riu. Mennouitai, bažnyczia, ku
ri netiki in kūdikiu kriksztam 
ir kuri karu ir bile skriaudos 
prieszas, turi 82,000 nariu. Szi- 
ta. bažnyczia yra. viena isz se
niausiu Suv. Valstijose, nes 
William Penn davė jiems narna 
Pennsylvanijoj, kur liuosai ga
lėjo ‘sekti (•eligiszkns tikėji
mus. MennOnitaF pradėjo va
žiuoti in Suv. Valstijas 1640 
m. Unitarai, kurie tiki jog Die
vas viena ypata ir ne trijose 
lu

J HUNCU
I 

ir turi ja už- 
Daugiaus. puse Suv.

visokiu nelaimingu
Pasiutiszki auto- 

notemino

sĮvo daug 
atsitikimu.

* I inobilistai netemino ant savo
[mireziu ne ant kitu žmonių.

— NedeliojI

I
I 
I

>

ha. J 1lx

<$ 
si Rjju j 'į

Ma Hanojaus 
base-ball kliubas sugrajino Ta- 
niakvcs kliuba. Mahanojus ga
vo 6, Ttnmuiua 5.Pamauna 5.

Isz Lietuviszka Kaimeliu
_ - - - —... -

(lažu užsitrosz- 
Petro-

44 metu, 558 West 13 st. 
pirmiau viena 

; karta mėgino pasidaryti gala.

Chicago. - 
kino 
szi u s.

Mis. Margaret

—— Ta iiioieriszke

Tcuziaus nepavyko. Sziuo kar-

prisidėjo

Privalo kiekvienas turęti 
locna maudynes siutą.

savo

k fti f s 1 i- I >1
r

y
1 K Ž■*$.* :<•

*

xuauj

reikalu ir be-
Suv. Valstijose

Guinano sztorc randasi didelis 
pasirinkimas 
parduoda už pigias prekes.

visokiu tu siuttf 'ir
Vėliausi bažnytiniai statisti

kai rodo, jog 45 milijonai 'Žmo
nių priguli 
sziose ska.itlynese 
21 milijonas vaiku 
guli prie nedeldienlniu mokyk-

arti 
f?’- 

“Gai- 
kuri Vokiu-

Tasai stovvlas li- 
pastatytas ant atminties

Ana diena, Jeinhppbse.
Mons, Francijoi, likos atideng
tas garsingas stovvlas 
džio Jena jpeso” 
ežiai sunaikino bombardavime 
1914 mete, 
kos

►

garsingas
Dpeso

prie bažnycziu, ir 
nesjtaitvta
kurie pri-‘

Ateikite pamatyti o pirksite.

visi prisidės prie
Pa-

asabosc, ir jog Jėzus yra Žmo
gus ir ne Dievas, 
nariu. Beveik 
Massachusettes.
bažnyczia uH 
Universali štai, 
iszganyma visu 
60,000 nariu, daugiausia ry- 
uose. Spiritualistu bažnyczia, 
kuri insteigta sulyg Andrew

lu ir beveik 
bažnycziu kuomet užaugs, 
baigoje 1921 metu’ bažnyezibs GUINAN’Sturi 71,000 

visi gyvena 
Pentecostal 

' nariu, 
kurie tiki in

žmonių, turi

cant 
sumuszimo Prusu ir Austru per 
Francuzus, kada nevidonai už
klupo senoviszkam muszije ant 
Fra nei jos.
nnkt ies

b
tu buvo kitaip.

prarado
r i uos buvo
Bischoffui su tjkslu tuos pini
gus “

Ji 5,000 dol., ku- 
indavusi žinomam

turėjo 1,600,000 daugiaus naViu r
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH;negu pabaigoje 1919 metu.

>Suv. Valstijose yra suvirsz 
200 invairiu tikėjimu, bet skir
tumo tarp daugelio isz tu ir 158 
gali būti sumažinti in 24. Liu
teronai padalinti in 18 invai
riu kuopu, galėtu būti skaity
ti kaipo viena szeimyna. Bap
tistai priguli prie 14 invairiu 
kuopu bet visu tikėjimas be
veik vienodas. Bęnkiolika in
vairiu metodistai ir 10 presbi
teri joną i ;
prie vienos |)ažuyežios. , Gal i-

62,000
Gaidys užgiedojo 

nevidonai 
Karei v ;ai

padvigubinti.
Sztai ir vėl moteris pa- 

! bego nuo vyro. Grigiene turėjo

J J laike kada 
atėjo in Jemappesa. 
pabudo in laika ir apgynė tė
vynė. Už tai pastate 
taji paminklą.

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 

viso-i 
kiuose reikaluose, tai kreip I 
kites prie gerai žinomo lie- į 
tuvo, bankicriaus ir taikosi
• - - i

4

•į ’ —**'-**• r—‘J- t'“''

• gauti teisinga patarima vi
j

I dvi mergaites, tai pabėgdama 
viena mergaite su savim pasi
ėmė, kita paliko vyrui.

Ir tam priežastis, tai praga- 
Ja dirbdavo

gaidžiui
Davis teologiszkų

I

f'. * įteisejo, reikalaudami atšaki- •
r

* I

z

♦

:h

**»

«

mo nusiųskite 2c marke antį 
szito adreso: .
’ JOSEPH G. BOGDEN, j 

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

. . W. TRASKAUSKAS
1 PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

Banka ka Turi Baisa
j. 1 •1

Jackson
rasztu, turi 50,000 nariu. Dau: 
gelis mano jog prie Spiritualis-t 
tu bažnycziofTpriguli visi spi- 
ritualistai, kas inima bile ta, 
kuris tiki jog su mirusiais gali-

r><

T1KRIAUSES KABALAS
v • ■ 1 • .4. > 1 W- *

Su pagelba kaislrtfrti.' Pagal
Arba Atidengimas Paslapęziu Atei
ties. Su pagelba kazlrtjrh? Pagal 
Ciialdoiszku, Persisuku, Gralkiszku, 
Arablszku ir Qigoniszku burtiniku. 
Iszguldinojimas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam guli būti su
prastinu.

MORAL1SZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLT
Sudėjo Cigonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru, ir motoru.

ro
i namu

I i moteries ir su
gyvenimą.

klaida, kad

skystimėlis.
». Per ta munszaine koks 

svetimas palaidūnas gavo pro
ga prieiti prie
ardyti szeimynos 
\’vrai daro didele 
daleidžia dirbti munszaine na- 

, arba 
dirba ja.

i Koks dabar bus • tos mote- 
I ries, vyro ir vaikucziu gyveni
mas !

Dabar žmones

Į j muose,
I I • • « • J kad dar ir patys

' Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už ' 
dė'rbinnka žmogų szali. , j :>'• f Jt . h

Jį Visada užstoja už varginga žmogų. ’ J
Jį nori but atsakanti. | < . '
Jį dar užstoja UŽ anglekašius ir patara jiems nepriimti 

?nažesnes mokesties. . x ■
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir 

vien balsuoti o tikrai laimėsite. • ? .
* ' iH * i *|; J

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

galėtu būti pridėti ma susiiiėszti.
— - • - J

1-

me sakyti, jog Suv. Valstijose 
turime 50 invairiu bažnycziu, 
krikszczioniszkos ir ne-kriksz- 
czioniszkos. H r , <

Puse visu bažnytiniu nariu 
Suy,'Valstijose yra katalikai; 
Bet tas neroiszkia, jog Suv. 
Valstijos yra katalikszka sza
lis. Priežastis tos didžiausios 
kataliku skaitly nes yra jog 
kataliku bažnyczia skaito visus 
kriksztytus nariais, kuomet 
protestonai tik skaito suųugu-

Didžiuma tikėjimu, imigran
tu atneszta iii Suv. Valstijas,' 
kur jie gali gerbti Dieva kailį.
nori.
mai amerikoniszko paėjimo.

—Foreign Language Infor. Service.

Tik keli mažesni tiko j i-*
?nažesnes mokesties.

*
J ųi”

X

PAJESZKOJIMAS, *1 
/

.fWkurie
negero. Da-

1 bar bravorėli kuone kiekvie-
' nuo.se įlaniuose atrasi.

Įkūnytojas.

IMBOBirS MAU.LN0T CITY. PA. nicklldos pirinj.ul

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del l^Udotuviu Krik- 
Bztlniu, Vcscliju. Pasivažinėjimo 

ir t. t.
620 W. Centre St„ Malm noy City, Pa

TrlrCxIausla Llrtnvhzka
0 A H K A

geria

bravorėli

kriksztytus

i

i
l 
4

X

♦. .

Et rl i Lit

f . t >

| birželio 18 d. 
i kilmes Szv. Misziu

Tai dau-
Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Halu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sūdei 1 mano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
mui. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu ijilvakor- 

tes kompanijų nustatytame 
kainoms. Pampinu Paszpor- 
tua keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai, 
kainas o i 
atsakima.

V. LAPINSKAS
601 W. Mnhanoy A ve 

MAHANOY CITY,

Raszyklte apie 
gausite teisinga 

Adresavokite:

P A.

IK BALSAM LOTO,J AS

f. t

I

Kingston, Pa. — Nedelioj, 
ežia i n vyko isz- 

pirmuju
'naujo inszventinto Kun. Juozo 
; Szaulinsko. 11 vai. žmonių baž- 
: nyczion jau netilpo.
gumai prisiėjo stovėti tarpdu- 
*y.jo. Suskambo varpas lydėda
mas procesija in bažnyczia. 

! Žmones visi lauke. Pirma eina 
tarnautojai prie S

i Misziu. Paakinus dvi eiles jau- 
, nu mergaieziu (mažasis cho
ras. )

Paskui gerb. kunigai, klieri
kai. Paskui vietos klebonas 

i trerb. Kun. J. W. Incziura. Ant 
: galo gerb. primicijautas. O ežia 
į choras kaip užtraukė

net skamba bažny-

sius. Sulyginant abidvi kMksz- 
czioniszkas grupes randame, 

. jog katalikai turi 22,500 kuni
gu ir 17,500 bažnycziu, kuomet 
protestonai turi 170,000 minis
tru ir 113,000 bažnycziu.

Sekanti septyni turi suvirsz 
milijono nariu: Kątalikai, 24VL*

randame

Jieszkau kumpano, su maža 
suma pinigu. -Prie labai pelnii 
ngo biznio. Atsiszaukit greitai, 
C. A'.'M., % Universal Sales Col 
346 E. 53rd St- New York, N.Y.

ANT PARDAVIMO. ;

?/ n/. H <
A *•

Cį

M

%

f' f Ir

procesija

vaikai

mcrgaicziu

Paskui

I

m

prie v.

“Veni
j Creator”
1 ežia. Nežinia kaip žmogus jau-
I tiesi. Darosi linksma žiūrint ir
: girdint visas tas iszkilmes.

Doll Tel. 359-R.
Shenandoah.

DR. JUOZAS J. AISTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumcn- 
cjc. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 

49 vakaro.
- IU E, Coal St

Ant. J. Sakalauskas
IJETUYLSZKAN GRABORIU3

2

i

Szioš gadynei tarnaite.

Laidoja kunue Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgi pri- 

€ stato automobilius visokiems relka-

-t-
Parduodu visokius Pamlnkus, didel-

Jams.

t

Ir mažius už pigiausia preke, |odel 
Jeigu pirksite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu Jumis pigia u gerlaus parduoti negu kiti.

SOI E. Tino SL Mahanoy City* Pa.

— Ar misis pati dedi in di- 
nerkes del vyru?

— Ne, mergina turi kialt ir 
iszleidineti vyrus.

—- O ar yra kiezine vanduo.
— Ne.
— Tai ttsz ne ejsiu — asz 

tiktai po menesi bunu tenais, 
kur gaspadino no 'drūta, nes 
vyru in darba' ne iszleidinoju 
ne suodinu drapanų ne skalbiu. 
Gudiniis misiuko!

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prialusklte mumis'25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

25c. milijonu; Baptistai,,,, 8 milijo-
nūs; Metodistai, J8 Julijonus;
Liuteronai, 2^2 milijonu; Pres
biteri jonai, 2,300,0(10; Kristaus
Mokiniai, IVy milijonu; Epis-

' t' ' G' * ■

— Norėdami invest! Elektrlkinia 
Szviesa in narna arba pataisyti koki 
dalyka, atclkyte pas clektro daktara 
Floryona Boczkauska, 313 W. Mahanoy

(t.tj 35Z,000
Avc„ o padarys Jum darba gerai ir 
užganadinanczial. ’/■> <

/•

,/j f

kopolai, 1,100,000. Trys kiti ti
kėjimai turi suvirsz puses mili
jono nariu, 7
000 Mormonai, 600,000; jr Re-

Parapijiniai, 800,- 

formuota bažnyčia 610,00(1 
Po ju seka Suvienyti Broliai 
su 376,000 narius, ir žydai su

Parduodame visokius namus 
ir sztorus. Taipgi inszurinam 
viską. Atsiszaukit po adresu 
Nelson T. Davis Agency, 12d 

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

—......           į
I

! • ' • ....... ■ I
f J
Farma 10 akieriu, kuri randasi 
Locust Valley netoli Mahanoy 
City. Visos reikalingos maszi- 
nos, kluonas, vanduo.!2 arkliai; 
2 karves, 2 vežimai. Kreipkitės 
ant adreso: r tf

W. Juodeszka, 
510 Wi Spruce St.

Parsiduoda Maža Farma.

J

nos, kluonas, vanduo.)2 arkliai.

376,000 narius, 
nariais. Reikia atsi- 

r—--- ------ —

Svarbiausia > 
Užduočia Kiekvienos 

Motinos
Jeigu ji negali žindyti savo kūdikio

I

ir padarytų jį raudonu ir Šveiku ’kūdi-J
Iriu -« • . *■ « ■ . *

ii

D. M. Graham, Pros.
J. Gurrahan, Attorney W. F. Rynkowicz 

P. Č. Fenton

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pros. • D. F. Guinan, Trcas. I '

A. Danlsowlcz, M. Gavula *
T. G. Horn iby

______________ į<.-.-o ji,--- r— ................................ . .............  "-HH*
\ ' 1 i, ai 'į .

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktarių
LIGOS FRtsbM1#0’ Jioai mokinosi Varszavojc, studijavo begije 32

•s

motilB invairlaa Ligas; Vyru ir Motoru, todėl Jas nuodug
niai pažlnsta.. Gydo užsinuodinima krrfujo ir silpnybeh 
vyru, spuogus, niežojlmus, ligas tinimo, invairias ligas pia- 
e(nanczias nuo neezystumo kraujo. Atslszaukltc ypatisi- 

> kai, por ialszkus asz negydau. Dr. Koler kalba ^usiszkaf 
ir Lcnklszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakare

i Nedellomis 9 iki 2 Ipopict.'
G38 PENN AVE^ - PITTSBURGH, Ml.

v

/ rl* M

%

“pi

K DR. KOLER s.
J I

Mahano^ City, Pa;
11111     . .......................................... ' ■ 11 -......—• 11 ■ • 11" ■1,1     ■ - “ ’ * • i . ■*■■■< r ........ t'*"*......... ... iiMiwy i .........
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; ■ turi, surasti maistą, kuris patiktų jam

kiu.

i

jamas beveik

C

į Borden Company, New 
> York ir gausite pilnus pata

rimus ir nurodymus, kaip ji 
>, ■ vartoti lietuviu kalboj visai

. .iii’ ■ -S

>eveik per 60 metų tūkstančių motinų, 
negulėjo žindyti savo kūdikių,

Prisiųskitc litą apgarsinimą

> EAGLE BRAND,
* (CONDCNXD

buvo išmintingai pasirinktas ir saugiai naudoj
4 r» r» t* lt StVV VlAM /t/A »V\a4h 4- JA 1 — r<a A m m A L- —'

kurios

i

Borden Company,

rimus ir nurodymus, kaip j| 

veltui. Taipgi ir puikią kū
dikių knygą.

8 •

W. F. RYNKIEVICZIA |
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGOJ.

- ---------- --------------------- mahanoy GITX».PA. a

W. F. RYNKIEVICZIA
h233-235 WJ CENTRE $T.

’ i', ’ i.II.'
—.■*" "i— ................. ........ .

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima 
geriausiu laivu visu linijų, pas» seniausia Lietuviszka 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva

t
MAHANOY CITY. P^.

I

■ aut pagal prekes kompanijų ir/antL’ 
. hgenta W. F. Rynkieviczia,.

i, suraszo ingaliojimus, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau piuneziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai 
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva' 
i . • ♦ i. * • • i * • ii* • i • » h • .1 i • i v 2— _

<r 
O

/

gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
per mane nusiusti in vsas dalis sviete.

tai privalote pasirūpinti apie kelione prjesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laike dar važiuoja in Europa. ' 
visokiu patarimu pet laiszka arba ypatiszkai.

* • AtA •

Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziU;^BKsg..įr




