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Badai Straigis užsmaugė savo
dukrelia.

Wilkes-Barre, 
palicije
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Kaa atitinka New Yorke in 
viena para?

New York. — Stebėtina, kas 
atsitinka szitam milžiniszkam 
mieste kur gyvena szeszi mili
jonai žmonių, in laika vienos 
paros. In taji laika gyventojai 
sunaudoję 1,250,000 dvieju 
svaru duonos, 2,010,000 literų 
pieno ir 6,000,000 kiausziniu. 
Jeigu sudėt visus penktukus 
kokius žmonis moka už parva
žiavimu, tai butu 990 myliu il
gio. Telefonai per 
yra naudojami 4,500,000 kartu,! 
szliubu atsibuna 205 o užgema 
406 vaikai. Hotelei aplaiko 
300,000 svecziu, 
15,000 išz 
giau kaip po
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PRADĖS NEUŽILGIO
DIRBTI. ISZ VISU SZALIU Isz Lietuvos Neatsargumo auka.

Szakiai — Kiek jau takiu 
invyko auka, o atyda vis maža 
kreipiama in giiikliuyartojima. 
Sz. m. Gegužes m. 4 d. parėjo 
isz gimnazijos trejetas mokiniu 

kurie gyveno 
milicininką

Arcsztai.
Kaltinėnai, 

aps. — Pas mus po Bandurskio 
vizitos ir rinkimu prasidėjo a- 
resztai. Buvo suimtas iszvjvir- 
bliszkiu sodžiaus. Susztikas ir 
reikalauta isz jo, kad iszduotu 

Nieko ne- 
ave po dvieju dienu paleido. | i 

sodžiuje pas kurpi 
Nieko nerado. «Vis 

ir penkta- 
rodvtis

Pa. — Ana 
dięna palicije aresztavojo 
Brooklync Antanu Straigi gy-

Kasyklos dega; keturi pra
žuvo.

Springfield, Ill. — Midway 
Coal Co., kasyklos Warde, pra
dėjo degti, keturi anglekasiai 
žuvo o keliolika nesuranda. 
Pagialba likos nusiunsta ant 
užgesinimo kasyklų.
Juodiejei turi daugiau laik

raszcziu už Lietuvius.
Washington. I). C. — Daibol aSckuraCijos i

departamentas apgarsina, buk 
• • amerikoniszki juodukai (nige- 

rei) iszleidže 
Valstijuosia 116 
ir 18 visokiu mėnesiniu žurna
lu. Prie tuju laikraszcziu dir
ba konia 1500 darbininku tori1 
kuriu randasi
Taigi juodieje turi daugiau 
laikraszcziu už Lietuvius.

Apkirpo plaukus, gailėjosi, 
, nusižudė.

New York. — Dvi sanvaites 
adgal pana Rūta Evans, neno
rėjo pasilikt užpakalije savo 
draugiu madoje, davė sau ap- 
kirpt puikius plaukus kaip tai 
josios drauges nesziojo. In kė
lės dienas po tam suprato savo 
kvailybia ir prtidejo labai gai
lėtis. Kada gaspadine josios 
nemato ejnant in darba, nuėjo 
pažiūrėt kas jiai atsitiko, rado 
užraktas duris. Kada duris 
izsvere, rado Rūta gulinezia 
ant lovos be gyvasties, o kam- 
bąrije radosi pilna gazo.
Kmd Hgwiwjd kyvažti ąo- 

teriai.
Princeton, Mo. — Henrietta 

Clemens isz Carydon, Iowa, 
kuri randasi-czionais • ant va- 
kaciju, yra labai dėkinga del 
savo mažo szunyczio už ižgial- 
bejima jiai gyvasties. Szuo 
pradęjo loti kada Clemensie- 
ne inpuole in sena szulini ir 
butu nuskendus kad nebūtu 
pagriebus kabanti 
Szuo stovėjo prie

Suvienituosia
laikraszcziu

74 baltiejei. — 
turi

viedra. 
szulinio ir

iojo pakol žmonis neatbego ir 
ižgialbejo pusgyviu moterių.

Sesuo nuszove sesere už paver
žima josios vyro.

New York. — Berta Kutz ir 
josios du sūnūs, likos areszta- 
voti už nužudinima savo sesers 
Rčisler’ienes. Mirsztanti pri
pažino palicijei buk in jaja 
szove tris kartus Morrisas 
Kutz, bet josios sesuo užgin- 
czino tai, sakydama, buk tai 
jiji pati szove In savo seseria, 

apsivedia 27 
o Reisleris turėjo už- 

su pa-

b

Badai straikas kaip ir užbaig
tas ir galma spėti, jog pra-

» r ■ T-----

vcnnnti kitados Edwardsvillc- 
je ir atgabeno in czionais, kai
po nužiūrėta už nužudininia 
savo keturiu metu dukreles 
Mariutės kurios kuna surado 
upclukije 3 Apriliaus. Nužiū
rėjimas puolė ant tėvo kada 
tasai da priesz suradimą mer
gaites kūno nuėjo pas agenta 

ir pareikalavo 
posmertines 52 dolerius ir po 
tam dingo isz miesto. Palicije 
pradėjo tyrinėt ir daejo ant 
pedsakio su augszcziau minėta 
pasekmių.
Gyvo žmogaus koja suakme-

F ra
si r-

nijo.
Girardville, Pa. — Daktarai 

nemažai nusistebėjo liga 
no Urbanavicziaus, kuris 
go ant skaudariezios kojos.
Praejta meta likos jisai nuvež
tas in Ashlando ligonbųti ant 
gydymo, bot daktarai negalėjo 
isztyrinet priežasties ligos ir 
likos nuvežtas in Philadelphia 
kur geriausi daktarai negalė
jo atmint jojo liga. Po keliu 
operacijų, pakratė galvomis ir 
ligoni apleicjo. Po kokiam lai
kui Urbanaviczius sugryžo na
mo, o koja pradėjo pavirsti in 
akmeni ir net svėre 400 svaru 
nuo ko mirė praejta ketverge.

Velionis buvo da jaunas 
žmogus ir mylintis nuo visu. 
Laidętuves. atsibuvo pa nedali
ję su bažnytinėms apeigomis 
Lietuviszkoje bažnyczioje. 
Daug žmonių atlankė kuna, 
del kurio turėjo būti padirbtas 
specialiszkas grabas del teip 
sunkio nebaszninko kuri nesze 
du kart tiek žmonių kiek reike 
prie paprasto kūno.

Musztyne terp palicijoc ir 
straikieriu.

Uniontown, Pa. — Palicije, 
szerifai ir sargai prie Locust 
ii Ill Coal Co., Point Marion, 
turėjo smarku susirėmimą su 
myne straikieriu 
sugriauti 
Spaudymai

Po keliu

jaunas

kurie bandė 
tipeli.

1,250,000

tą,j i laika;.

Hotelei 
h oteli u 
20 turi dau-

v ra

kotelis J

kuriu
20 laipsniu, tu

rinti nuo 1600 lyg 2000 kam
bariu. Pennsylvania 
kuris yra didžiausiu ant svieto
turi 5000 kambarėliu, saliu, 
skaitinycziu ir daktariszku 
kancelariju. Kas norėtu atlan
kyt visus kambarius tojo ko
telio, tai užimtu jam visa san- 
vaite laiko. In teatrus kas va
karas atsilanko daugiau kaip 
milijonas žmonių.

Pakietu siuntimas Rusijon.
Washington, D. C. — Amer

ikos pakietu siuntimas in Ru
sija del pereitu trijų menesiu 
beveik du syk didesnis 
pirmesnius trijus menesius

ikos pa kietu

u z 
trijus menesius, 

sako Edwin Sands, direktorius 
Division of Foreign 
Post Office Department.

Per Sausio, Vasario ir Kovos 
meh. *19Ž2, 7.1$, 141 . pakietas 
iszsiusta in Rusija, 
ir 131 in Rusija Azijoj, isz viso 
18,272 pakietai. Kuomet Bala
ndžio, Gegužio ir Birželio men., 
21,858 pakietai išsiųsti in Ru
sija Europoje, ir 248 in Rusija 
Azijoj, isz viso 32,106.

Nepaisant pranesztus bado 
padėjimus Rusijoj pakietuose 
drapanos prisiūtos ir ne mai
stas.

Mails,

Europoje,

dės kasyklor dirbti už keliu
sanvaicziu.

Isz paduotu žinių kokias 
angliszki laikraszczei skelbia 
kas diena, negalima nieko nau
dingo dasiprast ar bus už
baigtas straikas ar ne, nes vi
sados talpina prieszingai, jog 

j žmonim tas viskas nubodo ir 
nežino tiek, kiek žinojo isz pra
džių.

Raszytojas aplaike užtikri- 
nanozia žinia, buk straikas ant 
tikrųjų bus užbaigtas ne vėliau 
kaip už keliu sanvaicziu, tik

Iszvare 4000 kincziktis isz 
darbo.

Pekin, Kinai. — Apie keturi 
tukstanezei kinczikid kurie tu
rėjo valdiszkus užsiėmimus, 
likos praszalinta isz darbo, nes 
nekurie aplankydavo algas 
net už asztuonis darbininkus. 
Tcipgi likos aresztavota dau
geli virszininku už visokes ap
gavystes. — Tikrai 
niszkai!
Nežinojo kad josios vyras yra 

budeliu.
Kanada.

valdiszkus

aplankydavo

a įnori ko

i

— Szvenczioniu m. 4 d. parėjo
Wll *

• 6 - *

Re isle re i 
metus, 
draustus susineszimus 
ežios seseria per penkiolika 
metu.

Vagysta automobiliu.
Chicago. — Po visa Amerika 

szimet pavogta daugybe auto
mobiliu isz kuriu konia trvs 
tukstanezei likos atrasta; juju 
verte buvo trys milijonai do
leriu. UŽ taja vagysta 2788 
ypatų likos aresztavota isz ku
riu 1214 gavosi in kalėjimą.

Atkando senukui ausi ir 
pirszta.

Chicaįoo,' Pa. — Kada Wil- 
liamas Honald aplaistinejo sa
vo darželi, aisz netycziu aplie
jo vandeniu 80 metu Augusta 
Trappe. Idant apsisaugot pa- 
nasziu atsitikimu, Trappe pa
state augszta tvora, tokiu bu
di! atkirsdamas szviesa savo 
kaimynui. Honald pasiprieszi-

buvo

Milwaukee, 
palicije atvedė in

Kada

tenaitini
tesėsi suvirszum 

valanda laiko, bet nedažinota 
kiek likos sužeista, nes strai- 
kicriai saviszkius tuo paslėpė. 
Locust kasyklos dirbo nuo pra
sidėjimo straiko be paliovos.
Mažai turime pangsziu kunigu.

New York. — Ana diena 
Pattersone, N. J. mirė katali- 
kiszkas kunigas Williamas 
McNutty, turėdamas 95 metus 
kunigu buvo 65 metus,
jojo testamentas likos atida
rytas, pasirodė, jog paliko tik 
8168 dolerius viso turto. Isz 
tojo turto trys giminaites ap- 
laikys tik po 250 doleriu kožna, 
o likusie pinigai ejs del Szv. 
Juozapo priglaudos del apleis
tu vaiku. Tasai kunigas per 
savo gyvenimą iždalino ant 
milaszirdingu tikslu suvirszum 
du milijonus doleriu isz savo 
pinigu.

Daugiause savininku

Tasai kunigas per

; namu 
yra Pennsylvanijoi. x

Harrisburg, Pa. — Pennsyl
vanijoi randasi daugiausia 
žmonių kurie turi, savo locnus. 
barnus ne kaip - kitosia valsti- 
jesia Suv. Valstijų. Mete 1920

no priesz tokia tvora ir isz to- 
Vaisei tojo kai- 

‘ '.myniszko, nesupratimo buvo
kilo ruszis.

tas, tosios kovos
ausies ir

|Og isz 
Trappe *Msze jo be 
prrszto kuriuos Honaldas se-

Pennsylvanijoi radosi 8,700,- 
000 gyventoju o 2,200,000 szei- 
mynu, isz tuju turi savo locnus 
namus l,730,0Q0. Isz visu szei- 
įnynu Amerike kuriu randasi 
25 milijonai, 11,400,000 turi 
savo namus. New Yorke viena 
szeimyna isz asztuoniu turi 
savo rihbnž.

Ohio’y ta antras valstis kur 
1,216,$42 szeiinynos yra loc-

Duktė iszsižadojo tėvu tikė
jimo.
Wis. — Kada 

suda pabė
gusia 17' metu Lillije -Saichek,
toji atsikreipė nuo stovinezio 
apsiaszaravusio levo, iszpažin- 
dama jam, 
iszsižada tėvo, szeiinynos ir žy- 
diszko tikėjimo. Nepagialbejo 
tėvo meldimai ir aszaros idant 
dukrele sugryžtu namo pas 
serganezia motina, bet mergi
na atsake: turėjau savo szirdy- 
je juoda pletma, dabar atsikra- 
cziau nuo to ir iszsižadejnu 
mano tikėjimo. Gimiau žydel- 
ka, bet daugiau jaja ne esmių, 
su tavim najno ne ejsiu.”

Senukas nuleido galva, pra
dėjo melstis už savo isztvir- 
kusia dukrelia. Saichekiuto in- 
simylejo iii jauna krikszczior 
ni, o meile bąvo priežaste isz- 
sižadejimo savo tikėjimo.

Argi tai butu teisybe?
Pittsburgh. — Miesto val

dže Uniontown, pradėjo dary
ti slieetva kas kiSzasi paskalų, 
buk nekurie straikuojenti an
glekasiai toje aplinkinėje nu- 
pjaustydavo ausis, nosis ir lie
žuvius ’tiems anglekasiams ku
rie Užymldavo darbus strąikie- 
riu ir papildinejo kitokias 
bjaurybes ant skebm 
Munssaine priežaste sužeidimo 

posūnio, ž
Minors Mills, Pa. — Juozas 

Jancząuskas užsitraukęs gerai 
munszaines, susipesze be jo
kios priežasties su savo posū
niu Jonu Jautru,* 20 njetu in 
kuri szovo isz revolverio pa
žeisdamas ji mirtinai isz ko ne-

buk ant visados

vadai anglekasiu lauke forma- 
liszku paraszu kompaąiu ir ki
tokiu užtikrinaneziu. prižadė
jimu.

s Todėl, tegul visi buna geros 
I vilties, jog darbai . vela prasi
dės kasyklosia, bedarbe pasi- kokiu 
baigs ir vela gerove užstos!
Trukci susimusze: 20 užmusz

ti, 80 sužeisti.
Cincinnati, Ohio. — Du tru

kę! ant Cinainnati, Lebanon & 
Northern geležinkelio susimu
sze su baisiu 
czionais. Viena isz lokoinotivu 
perejo net per du vagonus už- 
muszdama 
kurie tonais radosi. Inžinie
riai abieju trukiu pražuvo. Ba
dai 20 žmonių likos užmuszta 
o 80 sužeista, Nokurie vagdnai 
pradėjo degt, nes buvo isz me
džio.
Iszradejas telefono Bell mirė.

Baddec, N. S. — Aleksander 
Graham Bell, 75 metu, kuris 
iszrado Bell telefoną, 
czionais seredos ryta. Gimė ji
sai Szkotijoi 1847 mete, pribu
vo in Amerika 1871 mete, buvo 
profesorium keliosia universi- 
tetuosia ir apdovanotu garbes 
medaliu per Fra nei je, Angliję 
ir Belgija už moksliszka atsi- 
žy mojimą. x
Eksplozije ant laivo užmusze 

deszimts.
New York. — Deszimts žmo

nių likos užmuszta eksplozijoi 
per trūkimą garinio katilo ant 
laivo tiesiog po Brooklyno til
tu.

trenksmu arti

visus' piisužicrius 
radosi.

įniro

Ryga.

ISZ ROSIJOS
0 ------- - -------
200 užmuszti nelaimėje ant 

geležinkelio.
Du szimtai pasažie-

riu likos užmuszti ir sudeginti 
kada timkis ejnantis terp Ki
jevo ir Szepetuvkos sudegė isz
nožinomos priežasties. Trukije 
radosi daugeli žydu kurie ke
liavo in Palestina.

Bolszevikai ginkluojesi.
Moskva. — Privatiszki da- 

neszimai skelbė, buk soviatu 
valdže užpirko Szvedijoi 500

žuvitis tiems anglekasiams ku--v

isz revolverio pa

iszliksr Steito nalieiie aresztn

tukstanezius karabinu ir daug 
amunicijos, kurie dabar ran
dasi Holandijoi ir lankoma ge
ros progos idant galėtu per- 
neszt per rubežiu. .
Soviatai e j na prieszaic kata-

likus.
Moskvą. — Visos katalikisz- 

kos bažnyczios vela ‘bus ’užda
rytos Rosijoi isz priežasties 
naujo ukazo ižduoto per sovia- 
tine valdže, kurio uždraudže 
kunigams davinėti tikejimisz- 
ka mokslą vaikams neturin
tiems da szesziolika metu. Ne- 
žiurint ant paskalų, jog Rymas « ? t . v < • A • . *susitaikė šu bolszovikais, tasai 
ukaząs likos ižduotas.

Toronto, Kanada. — Pati 
Aleksandro English, apskundė 
savo vyra už nežinoniszka pa
sielgimu su jaja ir laike teis
mo dažinojo, buk josios.vyras 
v ra oficiali sz k u 
džios. Motore paejna isz augsz- 

tik tiek žinojo 
buk jisai yra

lietuviu partizanus.
O!

Bi,ii vidų 
dare krata, 
dėlto antradieniais 
dieniais liepta žmogui 
policijai. Leidžiama žinių, kad 
dar 5 suirusia. Spėja, kad vieti
niai isztvirkeliai pradėję iszda- 
vineti.

Sznipu reikia saugotis ir ne- 
insileisti in savo namus.

budeliu val-

to gimimo ir 
apie savo vyra,

i tai slaptu^virszininku 
valdžios Kanadoje. Kada jisai 
stojo priesz suda, tik tada da- 
žinojo kuom yra josios vyras. 
Gyveno su juom per szeszis 
metus ir dabar padavė praszi- 

suda ant persiskyrimo 
nuo savo budelio kuris ne tik 
žudė žmonis, bet ir su jaja 
žveriszkai pasiolginejo.
Pasikeleliai degina miestus.
Dublinas, Irlandije. — Ajri- 

szinei pasikeleliai da vis siun
ta ir smarkei kovoje 
publikoniszku vaisku.

tik 4 uki-

(visi 111 kl.), 
St ri ūpuose
Dumcziu. Milicininkas, nesenai 
grižes isz mįesto, pasidėjo 
brauninka ant stalelio ir prigu
lė truputi perpietes. Smalsiau
sias isz ju pasirodė V. Kaunas 
(apie 13 metu), kuris pasiėmęs 
ginklą pradėjo ji knibhieti. 
Brauninkas buvo užtaisytas... 

trinktelėjo ir kulipka 
Orinta pataiko 

Pijui Gyviui in galva, kuris 
ežia pat stovėjo. Kulipka patai
kė kakton, iszlindo per pakalir 
szi ir iszmigo sienon. Sužeista
sis apleido szi vargo pasauli 
Gegužes m. 5 d. miesto ligoni
nėje didžiausiuose sopuliuose.

Tai prie kokiu pasekmių ve
da didelis smalumas!

pas

mjesto,

ina iii

su re- 
Mieste 

Ashill sudegino keliolika na
mu b po tiltais padejd dinami
tą. Muszije likos daug užmusz
ta ir sužeista.
40 pelegrimu užmusztu nelai

mėje ant geležinkelio.
Paryžius. ~ Keturcsde- 

szimts pelegrimu kėliaujeneziu 
in stebuklinga vieta Lourda, 
likos užmusztais kada trūkis 
susimusze su kitu artimoje 
Tarbeso. Daugelis isz tuju ke
leiviu buvo paliegia it sergan- 
tieje, kurie keliavo iii stebuk
linga vieta vįltije iszsigydymo. 
Iszgavo $5,000,000 isz paskan- 

dyto laivo.
London. — In Derry atplau

kė laivas “Racer” su milijonu 
auksiniu szterlingu kuriuos 
iszgavo isz paskandyto laivo 
“Lawrentic” 'artimoje Swil- 
ley. Taji laiva paskandino vo- 
kiszkas submarinas 1917 mete, 
kada plauke su auksu in Angli
ję. Norikai da tikisi ižgaut 
daug aukso kada užstos geres-

ukaząs likos ižduotas. — Nėr 
ko stebėtis, juk bolszevikai ne- 
iaznilrla rlnnfn

Paryžius.

h i s oras.

staiga
pralėkus pro

Gyviui
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Lenkai trukdo gyvenimą.
Paszamene, Kaltanėnų p. — 

Musu sodžiuje yra 40 ūkinin
ku. Visi lietuviai 
įlinkai linksta prie lenku, net
už lenkus ir balsavo.

Lenkai musu 
kamuoja su 
Mokykla jail turėjome prlesz 
kara. Prie vokiecziu mokvklos 
jau neturėjome. 1917 metais 
buvome isteige mokykla, greit 
vienok žilVo. Szimbį h'orejome 
atidaryti mokykla, bet prisi- 

mdo kareiviui Po Kalėdų 
susilankome mokyklos, bet vėl 
nelaime. Pabėgo musu moky
toja. Žmones važinėjo, važi-

sodžių bailiai 
rekvizicijomis.

Vilkai.
Alsėdžiai. — Gegužes 

papiovj* Pla- 
taskiu kaimo pil. K. JCorvąisz- 
io (i avis. Vietos žmones spėja 
kad vilkai ežia atsibastė pasau
lio karo audrai isztikus. ’

s’ pabaigoje vilkai

Žmones važinėjo, 
nėjo, o ji tai serganti, tai kitos 
nelaimes — taip iki Užgavėnių 
buvofne be mokyklos.

Lenku buvimas labai truk
dė gyvenimą. 1919 - 20 metais 
neturėjome nei vieno vakarė
lio. Jaunimas yra apsnūdęs. 
Gerai, kad nors nemėgsta len
ku, ir jei szie ateina ^iisiririki- 
man ar vakarėliu, tai iszSiskir- 
do.

Kyla isz griuvėsiu.
SzvenczioniuTvereczius, 

apskr. — Miesteli karas sunai
kino. Bet rūpestingi gyvento
jai jau keletą triobu pasistatė. 
Malonu matyt, kad kuogrei- 
cziausia pasirūpino pastatyti

Mokykla veikia ge-mokykla.
rai. Vaikai pramoko skaityti 
ir raszyti.

Trys kunigai isvilkdinti, t. y.
nustojo kunigystes. Žemaicziu 
Vyskupiojs Tribunolo isztarme 
mis gegužes 18 d., 1922 in. 1) 
kipi. Liudvikas Adamauskas, 
(susidėjęs su socialdemokratu 
partija ir atsisakęs i— 1—1

men.

J

Gaisras ugnis.
Mariampole. — Didžiausia 

žmonių nelaime, nes greitu lai
ku sunaikina didžiausias gėry-
.es. Ji kyla dažniausią'isz žmo

nių apsileidimo pav.:-kaminu

vaiku žaidimo 
Sz. m. Birželio

1 d. vai. popietu miesto

neiszvalymo, deganezio degtu
ko numetimo, 
ugnumi ir 1.1.
m.
kraszte kilo gaisras. Ugnagesi- 
ai buvo darbe ir kol subėgo — 

namas buvo apirrieas 
liepsna.
miniai žmonių, gaisras pla- 
cziau negavo iszsiplešti. Žydai, 
ypacz bailingesnieji, nusigandę 
gaisro krausteti isz namu. To
kiame sausame laike galėjo net 
gera dalis miesto iszdegti. 
Gaisras kilo isz neatsargumo, 
nes isznesztas žarijas papylė 
ties pasziure, o vejalis*inesze 
in vidų ir 
rodos, mažos priežastis, bet joą 
iinsivyravusios visados nesza 
dideles nelaimes. Gyvename 
begalo sunkiais laikais, o do
mes in gaisru priežastis maža 
kreipiame. Negerai! ,

visas
Tik subėgus dideliai 

gaisras pla-

Agaisras. Vis tai,
I

i 1 »
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Užmusze ir suvalgė szesziolika
7 
f

nuo kuni
gystes), laikomas degraduotu, 
2) kun. Pranas Vilūnas (sau
valių i atsisakęs nuo kunigys
tes) lai Komas deponuotu ir nu
stojusiu kunigystėn teisiu; 3) 
kun. Juozas 
kės nuo

Naujas bolszevikiszkas tikė
jimas.

Moskva. — Bolszevikai pra
dėjo investi RosijoL nauja ti
kėjimą, ./.’f-.i’ r; . 
universiteto Moskvoje in kuri duotas deszimcziai Įnetu.
kojima, ir atidariina) naujo

Kubilius (atsisa- 
kunigystes) suspen-

ypatų.
'ji
i

lankos 150 studentu suside- 
daneziu isz trileka tautu. Uni
versitete mokina žydiszkai
lietuviszkai,; lotyniszkaį, . vo- 
kiszkai, lonkiszkai ir rusiszkąi. 
Kursas tęsęsi per devynis me
nesius. Svąrbiauses mokslas 
yra naujas tikėjimas, L 7 T 4 • •• • * t • t

—~ ---- -----------r

Priek tani nipkiną plUtęrya-
■ A A A * A A B* te A

Gaisras — ugnis.
Pajavonys 

sario men.

5 1^*

— Sz

, bei ko
kis jisai yra,'tai du neižduotiv.

lizmo istorijąJstyrije revpjim 
ei jos ir ekonomijos, rwdszkos 
spviatirios republijcos, , >

Rusiszki ruble! brangsta.
Moskva. — Rosiszkas Val

džios Bankas f

ei jos ir ekonomijos, ru^isrikos

m. Va- 
pabaigoje bęsivai- 

szindami smuklėje susipesze 
svecziai. Isz ju vienas (ameri
konas) paleido isz rankoves 
amerikoniszka bole pil. A. Sze-

Czelabinsk. — Tambovo gu- 
bernijoi likos aęesztavotas jau
nas žmogus apie 23 metu už 
žudinsta. Nuo kokio tai laiko 
patemino, buk jaunas žmogus 
nepirkdamas jokio maisto isz- 

sveįkasrode riebus ir o kiti
gyventojai vos pastovėjo ant

3 1 w I ♦ / . ii

i

sztokui in galva, kuris tapo
1 L ■ N . * . « •

r* ' I ’ / i M

kojų isz bado. Užteminta kad 
pas ji atsilankydavo laikas 
nuo laiko jaunos mergaites ku
rios po tam dingdavo slaptin-A J

I

■

K'.’

sužaistas ir trims dienoms 
-praslinkus numirė. Tai ka pa-
daro ižinoniu -if ramintojelis”!

I *
I I J K ■ •« •

gu budu. Ant galo; palicije 
pradėjo daugiau atkrejpt ...

da ant tojo žmogaus ir.fiąsžKeiHm’Td 
priežaste dingusiu meTgaioriu;*^’ 
Kada paskutine inejo in jojo 
narna ir neiszejo po kokiam tai

Pleszikai.
Szaukenai. Szaukenu 

rtuvenu miszkuose nesenai eme laikui, detektyvai insigavo in 
veikti ginkluotu plesziku gau- vidų ir suome taji szetona ant

- Ku- 'i
.i, j

sumažino pro- veikti ginkluotu plesziku gau- vidų ir suome taji szetona ant 
centą ant trumpu paskolų ant jos. Per tuos miszkus gana pa-‘karszto darbo. Prispirtas prie
du procento ant menesiu; Pir
ma banka ymduvo 10 procentą 
ant paskolų. Du menesiai ad
gal už amerikoniszka doleri 
galonui buvo pirkti net keturis 
milijonus. Rublius pradėjo pa- puse važiuojant

keliauti, 
daug žmonių. J 
praneszta, plesziku 
kautas Szaukenu

vojinga prisipažinimo, pasakė, buk nu-Apipleszta
Kaip jau buvo žudė daugeli inergaięziu o juju

* 1 1 1 Y • A ? •

: _ •
tikra sesuo.

buvo nu- kimus suvalgė. Pirmutine jojo 
miliciinkas auka buvo jojo.F W W F" W W V FWW — 4 I W w -W W W f. ~' — ~~ “ — ~ ....... „ „ - — - , , , . _ —   

o po to netoli Sziauliu in Bphuų Laike kratos surasta skiepe 
t, j ‘

p *

tu galvažu- daugeli žmogiszku gaivu ir .
- ■ ibrangti, nes nigepjute badai vlžiu ant plento nužudytas Ku- kaulus dingusiu mergaiesiu.
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Norints Pennsylvanijoi 
laika visokiu darbininkiszku 
suiniszimu ir nesupratimu pra- 
ojtuosia laikuosia, taupiuimai 
iii bankus nesusimažino. Nuo 
Juniaus 1921 meto lyg sziu me
tu, pasidaugino sutaupinimai 
bankuosia suvirszum ant 54 
milijonu doleriu — 360 trust 
kompanijosią, 276 valstiniuo- 
sia bankuosia, > ’ 
kuosia bankuosia 
taupinimu bankosia. 
rejo sutaupinia 2,534,133 žmo
nis savo paezedumus.

per

108 privatisz- 
ir deszirnts 
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Laik- 
iždavinetas

Jaigu turite automobiliu, ar 
kada apskaitot kiek jum jisai 
kasztuoje užlaikymas! 
rasztis “Lamp” 
per Standard Oil kompanije,
Jersey City raszo, buk kožnas 
szi m tas doleriu ant užlaikymo 
automobiliaus yra padalintas 
sekaneziai: aliejus ir szmeralai 
$1.12; gazolino 

ratu
$10.26; gumi

niu ratu $10.42; pataisymo 
$57.55 ir kiti mažmožiai $20.- 
65.

Kas geidže turėti gera auto
ji! om apsiejti 

rūpestingai ir nuolatos ji pri-
mobiliu, turi su

žiūrėti kaip ziegoreli.
i

Isz Rymo •r
Kataliku bažny

czios Czekijoi iszejo du milijo
nai kataliku, kaipo ir pristojo 
prie 
apie 40,000 dusziu.

evangeliku bažnyczios 
Zvžkowe 

(prie miesto Pragos) pristojo 
prie evangeliku in dvi stinvai
tos apie asztuoni szimtai kata
liku, o Pragoję net 2500 du- 
sziu.

Kas tok is “
ku tikėjimo Czekijoi!

pagedo katali-

savo pinigu, paduodama prie- 
žaste, buk neynt užganadyta 
isz savo pirkinio, norints jisai 
moka kalbėt, 
dirbt.

Nėr ko stebėtis isz josios ne- 
užganadymo, bet jeigu tik ej
na apie kalba, tai galėjo sau 

ir butu

bet... no Dori

nusipirkt fonografą 
laiminga.

bukKriauczei pranaszaujo, 
neužilgio užejs mada del vyru 
kuriu drapanos bus platesnios 
ne kaip lyg sziolei buvo. Bene 
tai tik ne

galo kasierium, likos areszta- 
votas ana diena už prisisavini- 
ma sau 12 tilkstanezius dole
riu nuo tosios'kompanijos.

Iszsikalbinėjo jisai, buk nuo 
laiko apsipkoziaVimo, pirko 
narna ir negalėjo užsilaikyt isz 
savo algos;
nimu*’
jau uppjcarfa girdėjome.

los uždhrinoti in 
vyrais už 
toje.”

Panasziu kalti- 
vyrukąnį savo moterių, 

nebMitt’geriatįjhĮiint ir pa ežiu- 
i kalėjimą su 

dalybavima vagys-

bus pirmutine pra- 
dže senoviszku drapanų ir per
mainymas vyriszku drapanų 
ant moteriszku ir adbulai.

Vėliname idant
butu pigesnius, nesirūpindami 
apie ,tai ar butu 
siauresnius.

drapanos

Lille likos surasta per Vo- 
kieczius daug visokiu ginklu, 
kuriuos ketino iszsiunsti in 
Rosije, paymta isz viso dvide- 
szimts penki vagonai. Tiejei 
ginklai likos perszmugliuoti 
per rubežiu su pagialba ang- 
liszku ir belgiszku areoplanu.

ripikmfiis jistare: MOTi
— Na, tiįMmil... Dievas su 

tavim! Pasitaisys...
Užgirdės moteries

Mosuodamas 
ėjo greitai. - Vėliau. - sustojo, 
buk tai ka prisiminės, 
ėjo...

Prie

MSKQIDBHQIQriSI

datbi-

bedarbiai.
KWBDIBDIEIB]b i • ! '

Pu tilo vo dirbtuves
turėjo du

l «

l 1 I
jupdaszimczius,

o pas

greitai.
ir vcl

ninkas Fedosievas

Užgirdės moteries verksmą 
ir pažines MąjĮftos baisa, Fedo
sievas pajautė Kokia tai bai
me. Pribėgės prie doru ih jo 
kamliari jis sustojo. Kas tokio 
baisaus, ir jis’ vienu kartų 
shiarkiai atidarė duris. ' '

Atsidaręs duris inejo in val- 
Buvo tamsių szalta ir 
Užgirdąs duru trenks-

tamsios, kokios tai 
dirbtuves jis austojo, savo aki
mis pervede namo -.tamsius 

pažiurėjo in 
Žvaigždžiu dfliiRii,

pervede
vėliau

tamsu be :
sustojo! ant elektroibiėihį^ds ap* 
szviestos vieteles, 
szviėtusios tamsius1

kojo savo žmonai apie minėtus 
nelaimingoji, 

iszalkusi moteris susirūpinu
siai nusijuokė ir tarė:

’— Pakentesiine, kaip-norsj 
tuos velnius pagelbos

nejeszkosime.
Pas i ry ž imas M a n i os 

kentėti 
del i n 
augsztyn iszkelta galva gyrėsi 
savo draugams:

,— Ot, kokia mano boba!...
Juodos dienos bedarbes le- 

Darbininku, pra'szalintu 
isz darbo už “ 
niekur neome in darba% 
vienoj dirbtuvėj buvo vedami 
suraszai tokiu darbininku, — 
ir darbdaviai praneszdavo vie
ni kitiems apie tokius.

Gi reikmenų reikalas 
augo. Ka tik galima buvo par- 

darbinin-

hingus,“pa- 
buvo Fedosievui di- 

sudrutinimu — ir jis su

11 I II I\<1£ 
kūdikių. 'Jis kartais minėda
mas apie sunku gyvenimą, 
juokaudamas, sakydavo: ’

— Mums su Mania nėra 1«> 
bijoti bedarbes. Pasiėmei abu
du kūdikius po pažastimi ir 
keliauk laimes jeszkoti!...

Bet apie tai jo mintis labai 
persikeite, kada prisiėjo pasi
likt be darbo, 

Dabar jis 
labai buvo 
klausymo, kaip būti...

Isz dirbtuves jis

buvo jis' vienu kartų

sesi.

taipgi nu- 
dėbesius, 

kurio kabojo ant -turtingos sos
tines .........................................

Ir aszaros vargo ir kerszto ži
bėjo jo akyse. —V.V.Bųuseniu.

gykla.
baisu.
ma, Mania nutilo.

— Kodėl tu neužžiebi žibu
rio? — paklausė jis.

— Užžiebti, nera-ka!
senes Porficj

neiszti kilnybe ) 9

Kiek-
Isz žemiau paduoto straips

nio galima dasiprast, jog Ame- 
riko lietuviai neužilgio susi
lauks lietuviszko bisknpo, nes 
biskupas Kareviczius isz Kau
no atvažiųoje in Amerika ta
me 

4 4
tiksle.!
Gegužes 8—9 d. Kaune in- 

vykusia Lietuvos vyskupu 
konferencija, dalyvaujant Že- 
maieziu vyskupui Karevicziui, 

kuri Išeinu vyskupui Karosui ir Vil- 
susidedan- niaus vyskupijos atstovui kun. 

amerikonu. Kuktai. Ta konferencija pir- 
Ameri- mininkavo Papos

platesnios ar

vyskupu
Devyni milijonai Rusu gyve

na. tebyriam laike isz maisto 
pargabento isz Ameriko 
iždalina komitetas 
t is isz dvilekos 
.Jeigu ne suszelpimas 
ko, tai milijonai Rusu žutu isz I Zecchini, kuris nesenai isz Ro- 
bado. Yra tai tikras kriksz- Į mos ežia apsisedo. Czionai kal- 

darbas, 
negirdėt buvo istorijoj.
gali dabar dasiprast kaip di
deliu sklypu yra Amerika, o 
dideliu yra todėl, kad yra lais-1 kūpiju Kauno insteigti antvys- 
vu ir demokratiszku sklypu ne kupio (tai yra arki-vyskupo) 
tokiu kokiu yra bolszevikisz- sostas. Taipgi nutarta kreiptis 
ka Rosije. Bolszeviljiszkas des- in Chieagos antvyskupi su 
potizmas Rosijoi sunaikino| praszymu, ar nepriimtu Ame- 
turtinga sklypą 
Prieszingai, 
demokratizmas pastate Suvie- Į antvyskupis ne lietuvis, todėl 
nytas Valstijos ant geriausiu jam reikės turėti lietuvi vys- 
pamatu. Katra isz tuju valdžių | kūpa, per kuri lietuviu kunigai 

susiraszines su juomi.
žodžiais pasakius, lietuviai ka
talikai Amerikoje insigys sa
vo vyskupą. To kandidatu nu
matoma vysk. Kareviczius ir 
tuo tikslu jisai Amerikon isz- 
siuneziamas.”

vizitatorius

u z-
P-

Yra 
czioniszkas

jau nejuokavo, 
užsimąstęs

o
ant

visbuvo pra-
szalintas kartu su 30 kitu dar-

J kai pardavė arba užstate.
pa reiszke

bininku.
— Eikite,

duoti, ar užstatyti,

darbininku sritis
pasimelsti už4 l

9 9 

iszgazdino

girdo jis baisa 
vos, kuri kaip mirties szoszelis 
ateidavo in 
su pasiūlymu
duszias mirusiu.

Fedosicva iszgazdino las 
szveplas senes balsas ir jis bal
siai suszuko:

— Mania, uždegk szviesa!..
Atsakymui, pasigirdo 

laikomas verksmas:
Atsakymui, pasigirdo 

lai komas verksmas:
— Po-vi-lu-kas...
Iszgirdus ta, Fedosievui ke

liu re iszkrito isz ranku.
Pcrfilejeva

vaszkine

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip- 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus. ir taikos

pabuntavokite 
su alkanais pilvais! — pareisz- 
ke jiems iszmokant vienas isz 
kantorszcziku.

Apmokėti darbininkai isz
ejo isz dirbtuves su griaus
mingais juokais ir dainuoda
mi darbininku 
taip nemyli 
nistracijos.

Pirmos dienos,

Bedarbiu taryba
visi pinigai, ko-' I visiems, kad

Į kins jie turėjo iszsieikvojo jau. 
taipgi su-

nesu-

nesu -Miesto valdyba 
mažino savo iszlaidas pagelbos 
bedarbiu szeimynoms.

Valgyklos buvo tuszezios, 
bet ne todėl, kad visi buvo so
lus, o tik todėl, kad
durys buvo uždarvtos su užra- 

. . , . . . • • i Dz/cim. Del stokos produktubuvo szioks-toks sutaupinimas

įniro!...
dainas,' kuriu 

dirbtuvių admi-Žeinaicziupadaryti iszkokio da j beta.
vyskupijos, tai yra Kauno re- 
dyboje,

Rusai
su

vidun ju uždegu
dvi vyskupijos 

dviem vyskupais. Ant tu vys-

sunaikino
lyg pamatu. 1 ribos lietuviu kataliku bažny- 

amerikoniszkas tino globa. Kadangi Chieagos

ant geriausiu jam

yra geresne. Gal dvieju nuomo
nių neatsiras.

dirbanti prie

kuria adresantas ap-
1845 mete ir

Kitais

pakol dar

ir pasitikėjimas bedarbe, buvo 
ramios ir Fedosievas sakyda
vo:

ant ilgo;

Fedosievas 
kumsz-

szais: “ 
valgyklos uždarytos iki bus 

t,tam tikras paliepimas.
Laikas bego, o tas

neatėjo, be- 
isz dienos in 

nei nelaukdami pa

4 C tam tik-
? j

Kiek sziadien randasi tokiu 
moterių, kurios butu ant tiek 
iszmintiugos kad užtarytu už vj 
savo vyrus kurie savo prisie- 
geles apgaudinėja ?

Apie viena tokia žinome. 
Yra tai poni E. Laiss, kuri 
stojo apgini me savo vyro, ku
ri czikaginis sudže nubaudė 
ant meto in kalėjimą ir užmo
kėjimo 400 bausmes už suve- 

keturiolikos metu

Darbininkai
suardymo seno namo Brook ly
ne, rado paslėpta1 koperta ka
mine, 
laike per paczta
paslėpė ja ja tonais užmirszda- 
mas jaja atidaryti. Pasirodė, 
buk tam koperte radosi testa
mentas, kuriame buvo turtas 
iszneszantis milijoną doleriu 
verties tame laike. Kiek tasai 
turtas yra sziadien vertas, tai 
sunku apsvarstyti. Dabar isz 
visu daliu Ameriko pradėjo 
atsiszaukt gimines mirusio, 
kožnas reikalaudamas savo da
lies. Žinoma, be teismo ncap- 
siejs, isz ko daugiausia pasi
naudos advokatai.

GERA PROGA DEL ATEI
TIES.

kolos

apie su- 
ir sunaikini-džiojima 

mergaites.
Pati ajszkino sodžiui, 

dabartiniuosia laikuosia ketu
riolikos metu mergaite iszrodo in 
ant dvideszimts metu mergi
nos, o žino daugiau už trisde- 
szimts metines moteres. Bet tai 
nieko neprigialbejo ir vyrukas 
turėjo ejti atsėdėti bausme.

Gerai buvo gerkliuoti ant 
taikos konferencijos 
mažinimą flotu 
mo kariszku laivu. Bet kam

jog juos sunaikyt? Argi nebūtu 
geriau juos suardyt 

s žali, 
iszncszti dinamitu 
ges? Tokiu budu iszmetineja
milijonus doleriu ant nieko.

ir atidėti 
o ne skandyt arba 

in padan-

Kas staigai kitus kaltina, 
pats ant saves ižduoda viroka.

Kasztai užlaikymo Suvieny
tųjų Valstijų administracijos 
izsejna po devynis centus ant 
kožnos galvos musu gyvento
ju, kas diena, o ižduodame kas 
diena ant saldumynu po du 
centus ant dienos. Williamas 
Moffett isz Tautiszko Susivie- 
nyjimo agentu kalba, buk gy
ventojai Suv. Valstijų ižduo- 
da kas metas ant saldumynu 
750 milijonus doleriu. Puse isz 
tuju pinigu ižduoda vaikai po 
centą ir penkis ant dienos.

padalyta ant dvieju per

Ejna paskalai, buk trumpam 
laiko ant administratoriaus 
lenkiszkos parapijos Shenado- 
rije ketina pribūti isz Allen
town kokis tai vokietis kal
bantis lenkiszkai idant apimti 
veikalus tosios parapijos. Len- 
kiszka parapija szv. Kazimie
ro,
biskupa, perejna per visokes 
sunkenybes, ir dabar užsinesza 
ant to, jog apims jaja vokie
tis su ajrisziu ant josios gas- 
padoriaus, norints Lenkai ir 
Lietuvei daug prisidėjo ant 
pastatymo Dievnamio. — To
kia atejtis lauke ir kitas sve- 
timtautiszkas parapijos.

Vela kilo naujas skandalas 
terp milijonierių. Žymi szoki- 
ke Evana Burrows Fontaine, 
apskundė jauna milijonierių 
Komeliusza. Vanderbilt Whit
ney, buk jisai yra tėvu josios 
kūdikio už ka pareikalavo už 
tai ir nedalaikyma prižadėji
mo apsivedimo tiktai 50 tuks* 
tanezius doleriu.

Pietineje dalyje miesto Chi
cago atsitiko akyvas faktas, 
kur motere pardavė savo vyra

Didesniuosia miestuosia kur 
da užsiliko bravorai, galima 
užtikti “pikietus” kurie 
vaikszcziojo su paraszais: 

brewery workers op strike 
“bravoru darbi- 

” Ar-

pikietus
i su

> 9u

ka reiszko:
ninkai iszejo ant straiko.
gi tai ne stebuklai ?...

Mes manome, jog kada užJ 
stojo prohibicije Amerike, tai 
jau bravoru daugiau nesiran
da.

Kokis tai W. J. Streicher, 
kuris asztuoni metai adgal 

už 150 doleriu kitai motorei. pradėjo dirbti Fordo automo-
Moterą, kuri pirko ' vyra, pa-

't i _____JL-
biliu fabrike, kaipo pastumde-

1 . J 1-•_____

Būdamas kėlės dienas 
Wilkes-Barre, užtėmi na u pui
kia vieta skersai tojo miesto 
sūdo, tuojaus pėr tilta ir tik 
penkes miliutas kelio per til
ta, kuri parsiduoda ant lotu. 
Te i p man patiko, jog pirkau 
viena lota. Norėdamas kad ir 
mano tautiecziai pasinaudotu 
isz tosios geros progos, vėlinu, 
jeigu kas turi kiek pinigu pa
sinaudotu isz tosios progos ir 
pirktu sau lota. Vieta yra arti 
Kingstono ir tuojaus per tilta

• sudo Wilkes- 
namai statomi 

už trumpo laiko 
miestelis, karu-

nuo pavietavo 
Barre, Pa., 
aplinkui ir 
stos puikus 
kai ejna in visas szalis. Lotai 
parsiduoda nuo 800 szimtu 
lyg 3000 tukstaneziu. Toji vie
ta stovi szeszes pėdas augsz- 
cziau už Market uliezios 
Wilkes-Barre. Kas nori indeti 
savo pinigus in žemiszka loc- 
nasti, ar tai ant pastatymo na
mo ar uždirbimo ant atejties, 
tai geresnes progos jums neat- 
sitaikys. Keli geri lotai teipgi 
randasi ant Riverside Bulivar- 
do, puikiausioje vietoje Wilkes 
Barre. Turiu da primyt, jog 
toji kompanije negarsina par
davimu savo lotu priverstinai 
del žmonių, tiktai tiems, ku
rie geidže turetj puiku nameli 
arba pirkti lota tyksle uždir
bimo ant jojo atejteje.

Apie tai galite dažinoti ra- 
szydami in State Liberty Bank 
kuri tuom užsiyma, ir gvaran- 
tina. už jusu inmoketus pini- 
gU8, . . . ‘

Szi straipsneli rasziau be jo
kio atlyginimo, vien tik todėl, 
idant praneszti musu tautiė- 
cziains apie gera proga indeji-

Pa.

vu z

uz

mo savo pinigu in žemiszka
I ____ - ~ - ________________ _

turtą puikiam1 mieste Wilkes- 
Barre, Pa.

Ton buvęs 
Boczkauskas 
les.” — Kas

o szirdingai jums

ir matos, F. W. 
rėdytojas *‘Sau- 
geidžo platesniu 

iszajszkinimu tegul atsilanko
pas mane, 
duosiu visokius patarimus. (63 
Arba tiesiog- raszykite > in Li
berty - State Bank Wlikos-

* ’» . • X t t!Au . - , '’’H; OBarre, Pa . ' ■ • f«! 1I

— Nieko, perkentesiin!...
Artinosi juodos dienos. Su

taupinimai buvo ne pas visus 
darbininkus, O pas ka jie ir bu
vo, tai jo iszteko ne
ant kredito (bargo) dirbtuves 
krautuve duoti atsisakė. Jinai 
pildė insakymus direktorių.

Pasikalbėjimuose szita tema 
darbininku tarpe,
visuomet suduodavo 
ežia in stala ir suszukdavo:

— Na, kas ten neatsitiktu 
o jie neprivers mus nusižemin
ti, juodasziiųcziu varnai! Ne. 
Nudvesiųi, o ne pasiduosime!

Ir jis iszlaįke savo žodi iki 
galo. Bedarbes dienomis tarpe 

visuomet slankiojo 
elementai. 

Jie susieidavo su darbininkais, 
o kartais ir patys prisimesda- 
vo bedarbiais, užvesdavo kal
ba apie dirbtuvių administra
cijas ir apie politika, 
nužiūrimi elementai 
davo save ir viliodavo bedar
bius iszduoti draugus.

— O tu sztai
— kreipdavosi jie, 
supratimo prie “ 
bininku, — eik 
kontoroje, kad jau niekuomet 
nieko bendro neturėsi su 
molos platintojais,

bedarbiu 
koki-tai nužiūrimi

Kartais 
atideng-

ka padaryk, 
su lyg j u 

silpnu” dar- 
ir pasakyk

“k ra
ti k jauinolos platintojais,” tik jau 

priimkite mane in dirbtuve.
Kitiems buvo dar atviresni :
— Eikite pas mus, in die

na gausite po 50'kapeiku.
— Pas ka tai ‘ ‘ pas jus, ’ ’ — 

klausdavo svyruojanti žmonos.
Tokiu svyruojaneziu žmonių 

desetkus nusivesdavo ir užyp- 
szydavo in kokius tai užra- 
szus, iszduodavo ženklelius su 
kryžium ir szv. Jurgiu Perga
lėtoju.

Gavusieji po puse rublio isz 
juodaszimtiszko pritono, j igu 
ir atsilankydavo ių darbi ninku
kvartalus, tai jau ne del to, kad 
jeszkoti darbo, 
lai s,, persekioti 
draugus, 
kuoti.

Bedarbes' dienose nemažai 
paviliojo darbininku tie ele
mentai, pas i na ūdoj u jų i blogo-; 
mis sąlygomis ju szęimynu ir

• .• Oi * rfv

o tik su tiks- 
sūsi pratusius 

szidpineti ir provo-

men tai, pasinaudodami blogo
A 1 A A A* '>k <

nesusipratimu.
Bedarbe daug 

juodaszimeziams, bet tik no vi
si bedarbiai pasirodė silpni. 
Prie Fedosievo irgi artinosi 
juodaszimc^iai- ir viliojo ji

prigelbejo

Prie Fedosievo irgi

lengyii uždariniu, liet nieko isz 
jo nqgavo.

~ Geriau pesezias 
sziu in sodžių, 
duosiibdraugus, — mane jis ir 
atrėžo kalbinetojams.

— Eikite jus po velniais, 
kol mes su jumis dar neapsi- 
dirbomo sayotiszkai! Ir juoda-

sugri- 
negu ežia isz-

szimcziAk pitl>ke;FodosieVa ra- 
ųi^bej(r> (. )£ U? . ; f

nnnnuu-
r »iL ® I ' I 
iPnrlnaimrma

ras paliepimas 
darbiai stūmėsi 
diena, jau
gelbos isz szaliės.

Darbininku srityj nekuriuo- 
se kambariuose, tarpe alkanu 
kūdikiu apsireiszke ligos: kū
dikiai mirė nuo karsztines.

Kaip nereikalinga szlamszta 
mirusiuosius veže ir neszo in 
kapus. Su ąszaromis tėvai ir 
motinos skyrėsi su mažucziais 
numirėliais ir vėl grįždavo in 
szidtus kambarius.

Apsireiszke ligos ir suaugu
siu tarpe. No vienas desetkas 
bedarbiu buvo pasiusta in li- 
gonbuezius. Nekurie isz ju mi
rė, kiti ramiai lauko savo ei

ti tie, kurie buvo dar ant

kaip sze-

b 
burnele buvo dru- 

o dar szian-

teisėjo, reikalaudami atšoki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

pas jos ko- 
už drapanų 

antras sūnūs. IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Grcicziausias Visa-vandcninia Kelias. 
Ekskursijos nu palydovu bu konekclja 
Southamptone in Danziga, Pillava, 
Klaipeda ir Libava aut,vieno isz grel- 
cziausiu isz trijų laivu kurie iazplauke 
(sz New Yorka kožna l'tarninka.
Visi Sczios klases paBažierlal kabinete.

AQU1TANLA
BEKENGAIUA

Tcipgi per Llvcrpoola ir Glasgow
ASSYRIA* .......................... 11 Augusto
CARMANIA _ ............ t 17 Augusto

3 ... 2o Augusto

darbo, 
pamaži vaikszcziojo

atsitikimai, kad

les.
kojų ir vaikszcziojo po miestą 
jeszkodami 
szeliais,
po trukszmingas gatves ir sa
vo iszvaizda ne viena sotu su
erzino.

Buvo keli
isz bado mirties mirusius rado 
ant gatvių, o kuomet atvežė in 
lavonu namus, 
palinguodavo galvas 
davo:

tai daktarai
ir saky-

— Mirė nuo nusilpnėjimo!.
Syki Fedosievas vaikszczio

jo po miestą, jeszkodamas dar
bo. Jis daug iszžiiigsniavo ir 
namon grižo volai vakaro. Lip
damas tropais augsztyn, jis 
isztolo iszgirdo moteries 
verksnia. Iszeidamas isz namu 
szi ryta jis 
sunu ligota. Mama jam pa- 
reiszke,, kad ju Povylukas ap
sirgo ta paezia liga, nuo kurios 

dienos afikscziau mirė 
duktė ju kaimyno Vikulio.

Per Fedosievo kuna perbėgo 
szaltis, bet jis suvaldė save ir ----------—..  I.IĮ R| ...  —.. ..... ....

iszgirdo

paliko vyresnyji 
Mania

dvi

plona 
žvakute ir nuėjo in 

kertes kampa.
Dabar jis persitikrino, kad 

jo Povylukas jau mirė.
Jo kūnelis gulėjo ant stab 

akutes ir
ežiai uždarytos, 
dien ryte jis mate tas mėlynas 
akutes, ir girdėjo jo balseli...

Mania verkė muszdama gal
va in stalo lenta, o 
jas laikydamasis 
stovėjo Misza,
Tik dabar Fedosievas patonTi- 
jo, kad Misza labai verkia ir 
jis norėjo nuraminti ji.
* Bet Parfilejevos balsas pri
mine jam apie mirti.

— Eik pas popa ir pas po
licija, — tarė sene.

Fedosievas tylomis 
ant trepu..

iszejo 
Laikydamasis jis 

nulipo ir iszejo,, įp tamsu kie
mą, vėliau ant gatves ir pats 
niekaip negalėjo suprasti, kur, 
ir ko ji seno pasiuntė. Jo gal- 

stuksojo, krutino
spaude kokis tai naujas baisus 
jausmas ir buk jis nori iszsi- 
versti in viražu su jo kvėpavi
mu.

Isz siauros,
jis iszejo in plaezia gatve, kur 

eiles lempu, de- 
abieju pusiu. .Jis 

kad jam reikta eiti 
kur tai, ka-tai padaryti.

voj kas tai

tamsios gatves

szviete dvi 
ganeziu isz 
prisiminė

MAURETANIA

ITALGERIA ....
Able laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

EkSKURSIJA kas SUBATA
In gauna .. $106.60
In Liepoju .. $107.00

(WAR TAX $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

Amerikos llolerelk ir Auksinais.
ŽEMIAUSIU DIENOS KURSU

Pinigus Lietuvoje gauna arcziauslame 
pasztc laike 25—30 dienu.

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

*•

Net ir kūdikiai pastebi! L

Ir yra taip logva visiškai i.’< galvos paša-
I ’ ‘
dojus
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Ruffles
lw " u

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir liuffle-s pagelbės jums visuomet ją

1 K?
7/^

i< .< —,

A

galvos oda bus taip tyrių kaip kūdikio

tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. . , ;i.
Nusipirkite bonkr( Hufflcs Bnvo Rptiekojo Šiandie už 65c., arba prijunkite 75c. 
paflto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St/ Brooklyn, N. V.

4

'Z

Z

DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
; 233-233 W. CENTRE ST. MAHĄNOY CITY, PAl

• ' A________ ___________________________—---------------------------------------------— ■

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F. Rynkicviczia.
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva,

MAHĄNOY CITY, PA?F
' * i V * Z.

, suraszo ingaliojimus, 
affidavitųs, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuncziu in visas dalis svieto
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto.

I,

Kurie kreipiasi in mano agentūra būna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laike' daF važiuoja in Europa. Reikalaukite mųųo pinigu ir laivakorcziu kurso ir 
vįęękiu .ppitapmą per laiszka arba ypatiszkaį. / (

" * ' 1 ' “ l ' h * ,■ * f ’ S

laike' dar važiuoja iii Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir

i

Z



/

r
D

X
M

' !v|

Lj

.0

A

*

i/

%

f
Si į >'■' liįi
•h‘' hh ''

«

r*
į

I*
i

;!>■

i

i

i
/

•b.

M

X

i

f.

i

Įiir

Į i
r i'O

1

/■

f -

; B
■■

b

■lt J w

■

4;

/

i'

1 i

ll'inilui iiii|iiii|iii;i|ii|i||iiniiiii;^y
JESB

lllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllll///.
=^=====i

54

jSZPOSAS
miiiiiiiiimiiiniTiffiiiw 1

-'1.1 SAl’l.E II'
1 ph

■S1

11

Smarkus 
sziojo

f

vejas 
sziukszles.

nesi norėjo ir

—.i,,,............ .....

nusigando t a r-Vaja!
Asz eisiu ’jas paslėpt.iv'

Jk .-riV

f J >

pute ir ne- 
Susisuks 

verpetai dulkiu, popiergaliu ir 
kila net iki stogu virszaus.

su Tadu iszejome 
Mums

in 
reikėjo nueit in 

vieta kurioje buvo 
durisPei

pų tiko kvapas ir

Asz 
gatve, 
tam tikra 
dirbama degtine, 
inejus, mus
mes supratome kad nepaklydo-

Po apaezia varino puodo 
dege ugnis, o 
tesėsi visaip 
ir isz ju 
skvstirnas.

Namie nei gyvos dvasios.
— Tai laime!

me.
nuo virszaus 

iszraitytos dūdos 
laszejo skaistus

_  y
Tada m.
norim.

Isztikro, —
- Lyg tai nu
Na, na! — pasigirdo plo

nas balsas:
Pasirodė jauna ir labai graži 

Ji truputi buvo lyg

-t kuždi'jo 
Galimi' gert kiek

jau.
asz pride

's czedvsim.

Sus i laikvkit!

mergina.
nusigandus.

— Tamista tik viena? 
pratarė Tadas. — Gal galėsime 
gaut pirkt tos sulos?

— Ne! — ji papurtė galva.
— Me^ neparduodam.

- pasakiau 
blaivininkai;

— Aies neparuuouan
— ^Nebijokite! — 

asz. — Mes ne 
mes nieko blogo*

— Suprantu, — ji prasijuo
kė. — Galėsit gaut.

Ji atnesze baltos, kai kriszto- 
las, buteli. Sujieszkojo taures 
ir tarė:

— Pirma
Mudu pažiūrėjome viens in 

kita. Gi ji pripylė ir sako:
— Na. imkite!
— O tamista?

Mes vieni neiszdrvsta-das. — 
me.

, . .... . i

Tadas iszsieme isz kiszenes 
popierini dolari ir plevėsuoja, 

ve lava.tarsi 
stojo.

\S

Automobilis su-

vakaciju.
— Oho!
Važiuojant per tokias pui

kias apielinkes
manyt kad mes ant žemes esam 
Rodos Venaus, Marso, ar ♦Jupi
terio keliais važinėjamės. Na
mu gražumas; prieszakiai lyg 
altoriai. Antgalo musu. limozi- 
nas pro geležinius vartus įsuko, 
iii kiemą.

% r— 1\ u,

asz pratariau. — 
Kam tau reik užsikabint ?

— Tai kas? — jis at i r.t o. — 
Mergos. Gal pavežys.

— Tu mulkinu! — užrikau.
— Kam mums ju ? Tegu jos 
sau.

Jos iszlipo, priėjo prie gakti- 
nio, ka tai sukina ir juokiasi.

— Eikim sau! — pasakiau, in 
tai kirsiu

)JU l

— Pristosi — 
sprandu.

— Tylėk! ■— atszoye jis. — 
Gal jos nori mus pavežyt.

— Sugedo vežimas, — ture 
viena. — Gal padetumet patai
syt?

per

— Eikim, — tare 1 adas. — 
Mat, mergszes nepavažiuoja.

Priėjom.
Žiūriu, viena isz ju man kur 

tai matvta, betmatyta, 
— atsimint kur.

— Nepažįst i 
irasznekino. — 

mane mates.
Asz 

man

turit pamėgint.

negaliu

-... "t

Pamišta
manėsi rp

Tadai! Dar tokioje 
vietoje nebuvon)e.

-— Prisigėrė vistiek langus 
iszdaužysime.

Sustok!
Per duris inejus, matosi pui

kus piesziniai.
— Ve! — kuždėjau.

»a ve i k si as.
— Et! — atkirto Tadas. —■ 

Toki matant nei busi 
nei pavalgęs.

Musu mergos - žibūkles ineje 
priemene tuojau pasidėjo 

skrvbelaites ir .virszut inius

rrPai

rn

ir

girtas,

naite. — .
Tik jus nosibaladokit.

Mudu isz i t ‘ 
giriojome. Tadas !*‘inan kužda 
iii ausi:

— Keno ta lova? Jei mergų 
ar tarnaites, tai nieko, bet jei 
ta kvaile per apsirikimą, iszsi- 
gaudusi, invede in tęvu kamba-

I

girdei

I iszgasczio iszsipa-
I lil'toi 4 Ii i I z I I </ i I 4 1

ri, tai me^ žuvę. 
Temsta.

balsiui
Apaezioje

szneka. Asz ięizkiszau 
galva isz po paloves ir žvalgau
si. Ant stalu ko pypke, o ant 
gembes kabo vyriszkas nakti
nis szvarkas.

— Czia seniu ■ lova, — pa- 
Bus bloga!

-r- , Kodėl tu taip sakai 
atsiliepi* Tadas.

— Pypke, — 
Ant stalu ko yra 
gal kartais 
kyt?

sakiau asz.
I ‘ v

atsakiau. — 
pypke. Bet 

mergos mėgo ru-

Brakszt, brakszt, brakszt už- 
szvarkus. Plaukai apkirpti kai lipa kas. Matyt kelines. Kosti.

Pradaręs duris pažiurėjo ir isz-ramules. Mums pasidarė nejau- 
Mes nemokame apsieit to

kioje vietoji'.
1 musu

ku.
Bet isz ju akiu

matyt kad musu pasielgimo 
invairybe mergoms patinka.

mus
padėjo

rūkyt,

Suvedu
J 

sėstis

in toki gražu 
cigaru deže, 

ir paežius
k a m bari 
liepe 
iszęjo.

— Kas czia bus — murm
telėjo Tadas.

— Patekom, — pasakiau.— 
esi I Kas bus kas ne, o in kaili tai 

Į vis gausime.
Užsidegėme po cigaru,

ne,

ėjo sau.
Tylimi'.
Taip kieta ant tos aslos, ir 

taip nusibodo kad nors imk ir 
uusprogk isz nerimasezio. Galu 
gale kas tai i nėjo. Cvinkt, už
suko rakta duryse ir uždegė 
žiburi. Matyt mergų kojos. Nu
sirengė ir sugulė. O gal ne jos. 
Veidu mes nepamatėme.

— Tai pasiutėlės! 
dėjo Tadas. — Kodėl

— k už
jos da7

f

Irtyliu, o ji szypsosi.
dingt in galva jog tai ta Įdomu, atsiloszemu, 

pati kuriai asz pernai degtines 
ėjau pirkt.

— O! -

h
z
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Vienam gana dideliam mieste, 
Budai Skulkino paviete,

■  ■I—111 I ■ II III —I —IUIBIIIIB 1 — iii, Į, 

RAUDONOJI VĖLIAVA.
Socializmo Rojaus* Vaizdeliai.

(Sulietuvino St. Tautietis.)

10.
NEMALONUS INVYKIS.

Gerai senųjų pasakyta: vie
na nelaime, — ne nelaime; bet 
nelaime paskui save veda ant
ra treczia ir t.t. Ta dabar pra
dedu pats praktikoj patirti.

i n vykia i pradeda 
Moterys, 

valgio

——

malant, kiek į

laiko ir turto yra veltui gaisri- j
narna... Jei man seniau būtu 
reikeje su tokiais darbininkais 
dirbti, kokius czia matau, ne
žinia, kaip but reike gyventi* 
Kai pradės sakyti kokius nie
kus — balabaikas, tai nors au
sis užsikįmszk^ j q)( darbas tai 
(ištisas dienas gulėtu,
ta, pritrukęs kantr>lwe/nesi
rūpindamas, ka apie mane pa
manys, ėmiau ir 
darbi ninkama pamokslu.

— Draugai, tariau, visuo
mene isz jusu sąžiningo darbo 

o jus., kaip-gi dirba- 
J u k d i rba te .nedaug, 

tik H vai., todėl nuodėmė butu 
priesz socalizma tokiuo <_____

Atminkite, draugai, 
kad darbas

szi rd i skaudėti,

V. ♦ Kar-

■

*

'V?

į
'l |Kt|: i

•i

i szdrožiauKas per 
pas mus rodytis!. .. 
sako, reikalanjanczios 

I pagerinimo ir griežtus bendru 
valgy kliu 
joms negerai, 
tenkintos, tik 
ir vis... valdžios antraszn...

Paleista gandai, 
tai

J
i

Ii*

I

Be laisnu urvoje,. 
M unsza i no szin k uoj.c\ 

In ta urvą latrai susirenka
Ir trauke ejnika, 

O ant su batus,
Tai jau visados, 

Kokios tai Iniizes parsitraukė, 
Per naktį ir Nedelia riaukė, 

Kaip pasiutėlei kauke. 
Žmogui net sarmata, 

Jeigu ejna pro szali kada. 
Nepersenei ten viena aptaise, 
Jog da ir sziadien nepasitaise, 

Mėlynus akulorius neszioje, 
Isz stubos neiszkele koje. 
Susirenka in tu urvą visoki 

sztamai,
Auksadanczei ir miestinei 

bernai.
Jeigu tokis žmogpalaikis ne

susi valdys, 
džela pamatys.

Geriause vyrai padarytu, 
Kad valdžei apskunstu, 

Už be laisnu szinkavima,
O tada bus jam

Tai da ir

Visurreformos.
visur jos nepa- 
jįzaukia, klykia

laukia 
te?!. .

J
«J

ui
’i

i i \ darbu ’ '
kad musu 

komisaras tai aristokratas, 
buržujus, ponas: niekados pats 
sau batu ir drabužiu nevalas, 
neinąs iii bendras valgyklas ir 
t.t. Žinoma, jei taip isztikro 
butu, — prieszintus 
tiszkai lygybei 
bei’is pasako, 
bas, nors ir

• i • ft socialis
m's pats Be-

kad
1

visuomenei, 
darbininkai 
draugai,

•I
* M 

<‘l 
■M

i

skustis.
jog Bebel’is sake, 
sočia list i szkoj tvarkoj bus tin
kamai atliekamas, nes kiek
vienas dirbs ne kapitalui, bet 

kuriuo ir patys 
naudosis. Tad,

persiėmė sęcializino 
idėja, dirbkime, isztvenningai 
dirbkime, visuomenes labui!..

Man kalbant, visi tylėjo; tik 
nutylus pasipylė gausus juo
kai...

— Geras pamokslas, gaila, 
kad ne kunigu esi...

— Niekus kalbi ir tiek.... 
Jei Bebel’i mums aiszkini, 
tai atsimink pats, kad jis ne 8, 
bet 4 darbo valandas mums 
žadėjo.. <

Taip ir panasziai tycziojosi 
isz manes darbininkai tie, ku
riems asz buvau pristatytas 
prižiūrėti ir paraginti,
lop, susitarė, didesniam mano 
suerzinimui, 
ke:

joks dar- 
nors ir batu valymas, 

[žmogaus nežeminąs. Jokiu bil
du nesinori plepalams tikėti, 
nes žinau, — musu komisaras 
vr tikras socialistas. Vienok 
minia szaukia ir tiek... Sztai, 
kad ir toks nuotikis:

Mieste buvo statomas 
minkius musu narsiems idėjos 
kovotojams, žmonių prisirin
ko daugybe, — visi lauke par- 
vykstanezio komisaro. Kas per 
nustebimas!... Komisaras at
važiuojąs puikioj karietoj, po
ra arkliu užkiiikytoj... Priva
žiuoja areziau. Minia sujunda 
ir vienu balsu szaukia:

— Szalin, buržuji, szalin 
isz karietos! Verskite in griu
vi !...*,( >..•

Stovėjau, stebėjaus ir neži
nojau, ka daryti. Macziau tik 
komisaru iszbalusi, 
be.., Vežėjas sukirto ark
liams ir 
pastoge, 
komisuras.pasijntojnoteni ap
drėbtas esąs purvu ..

— Ka-gį tat reiszkia? — 
klausiau pats savos, — tai 
da visam socializmui, 
sziama taip puiki iszkilme...

Girdėjau, manoma, pakėli
mui komisaro inždistos garbes, 
daryti demonstracija. Bet vis 
tiek: nors kelios demonstraci
jos butu surengtos, kas invy- 
ko, — paliks neiszdildomai!...

Nors ir geriausi mano vely- 
jimai, ne i n vyko. Komisaras 
atsistatydino, neperneszdamas 
inžeistos garbes... Iszrinktas 
tapo naujas, 
bus, nežinia, 
taip energingas, bet 
ne taip gudrus, nes vis-gi tie
sa paaiszkeja, ir pasirodo, bu- 

komisaro gyventa... 
perpuikiai, “

Dabar dar apie nauja komi
saru gerai visi atsiliepia k pats 
batus ir drabužius valas, drau
ge su visais cinas in bendras 
valgyklas, visur peszczias 
vaikszcziojas ir t.t. Matyt bus 
tikras covialitsas, ir žmonių 
upas (dabar labai nupuolęs) 
greitu laiku vėl pakils...

11.
DIRBTUVĖSE.

Džiaugiaus iszkarto 
tarnyste, — būdamas kontro
lierių valstybes dirbtuvėse, 
darb-ku prižiūrėtoju. Bet greit 
upas pakitėjo,”.. Tiesiog ne
žinia* kas butu, jei niekas dar
bininku nepri žiu retu.'..

pa

| bar taip padare ?
, suse-| — Imsiu už kojos.

rūkome, ir. _ Neim"k! __ sudraudė Ta-
gana. ,1

Apie Alegenes upia nukakau 
In viena apigarda nusidaviau 

Stebuklą pamaeziau, 
Rabinas ant drobinus stovėjo, 

Rankoje penzeli turėjo, 
Kokia tai stuba tepliojo, 

Dvi mejgicos jam prigialbejo. 
Paklausiau vieno gyventojo, 

Strytu ejnanczio,
Tai man pasakė, jog tai ra

binas, 
Vadinasi Jckus Arona s.

Jog savo maldnamio nežiūri, 
Tiktai visoki užsiėmimą turi

Pajus |):u.davineja, . 
Bizneis užsiemirieja,

♦Juk tai nedyvai, 
Jeigu darbszus toki-rabinai.

O jeigu patogus mergicas tu
ri už gizelius,

Tai argi negali teplioti namus ? 
Sziokiomis dienomis in szka- 

la. no ejna,
Ejna tada, kada szabas atejna 

Žydams labai negražu,
Kaip rabinas stovi ant ko- 

pecziu;
Ir da terp dvieju, 

A nda r ok i n i u g i ze 1 i u, 
Juk tai vyruezei ne kas

Ka daryt, tai vis amatas!

;» ♦ i t • idas. — Persigas, sukliks ir bus 
bloga.

Atrodė kad jos užmigo. Isz- 
Jos miega net iszsi- 

žiojusios. Asz paėmiau vienai 
už nosies ir paspaudžiau.

— O, Nele! — murmėjo ji.
— Duok man iniegot.

— Ka czia daryt? — sa
kau. — Galefume jas iszneszt.

Paspaudžiau knypki, užside
gė elektros žiburis. Jos vistiek 
miega. Nuklojome kad pajus
tu vėsuma. Nepabuvda. Žiūri
me in tas tail) isžlepintas mio- 
ganezias mergas. O gražumas! 
Nors imk ir glauskis prie sza- 
lies. . .

— Asz griebsiu iii
— tarė Tadas.

— Susilaikyk! — perta
riau. — Sukliks. Ateis tėvas, ir 
kas ta syk ?

Asz atsisėdau prie stalelio 
ir paėmus popiuros užrasziau 
szi taip:

Kodui jus
mus

pucziame in lubas.
— Puiku! —

Nors syki tr mes 
likome.

.Tarnaite prasivėrė duris ir 
pakvietė paprasze kad eitume. Nugi ežia 

pataisyta

asz suszukau. — 
Taip netikėtai ir vėl mes.

Asz pakėliau kepure ir mes 
pasisveikinome, 
mane sėst in savo 
tuojau iszsieme cigarete, isiki- 
szo in dantis, ir kita duoda | atsakanezios. 
man. Tadas ir ta antroji merga trauks mergos

m

J' I 
limuziną. Ji

kuždėjau. — 
aristokratais

prasivėrė

valgyt.
Degtinei taures

♦Susėdome, 
padėta bentgi 

Manau, kai isz- 
po pora tai jau

Ii adome.

1

J

Ga- '*

Atsisakom

smagiai užtrau* 
i 

senojo

kaip d ro

i'

taipgi sulipo in limozina ir mes] joms nieko nereiks. Taip ir bu- 
Kaip tik iszmaukem po 

tuojau ’Padas pamėtė
plį ik us norėjo i n važiuot in 

bet nesuspėjo, kaip
visi rūkome. Begalo 
atsitikimas. Puf, puf, puf! Du
rnai apie ausis raitosi.

Važiuojame.
— Pasakykit kaip mudu per 

siskyreme pernai girioje? — 
prasznekau asz. — Asz pasibu- 
lau. Žvalgausi.

Ji juokiasi.
— Asz miegodama iszsipa

giriojau, — tarė ji.—Visa susi
vėlus.
automobilis teber.
nuo tėvo tai atsiimsiu.

Ji ma- dinau tamista. Bet buvai labai 
smarkios kokios inmiges.

— tarė Ta-

O ka? Tavęs nėra.

kiau. —
asz pasa

kei is isztrau-

— O! — ji atsiminė. — Asz 
save ir pamirszusi buvau.

Pakeleme taures, prineszeme 
prie lupu, dulkt! ir nėra.

ji prataie. —
Geros padaryti dar mes neisz- 
inokome.

— Czia gera, — 
Tokios

kus gali būti linksma. ,
Ji pripylė -dar po viena, ir 

mes greit iszmaukeme. 
tomai davė 
turėjo.

— Jau man paausiai kaista;
— tarė Tadas.

— Czia tamista szposa isz- 
kirtai! — pasakiau asz. — Mes 
negalėsim paeit.

Nuo t:ek
Asu, n, iszguriu 
nieko.

Ji pripylė dar po viena ir ta
re:

kas bus.
Ji besijuokdama atvertu Ta

do skverną ir pažiurėjo.
— Norite pinigus atimt? — 

tarė Tadas.
— Ne,

' ’ F

Žirniu —Nusigandau.
Žinojau kad

Pajų-

Palikau.
— Puiku buvo, ar ne?
— Vaja! — ji suszuko. —

4Asz noreuziau dar syki savo gy 
' venime toki puiku banketą tu
rėti.

<. 4

— Ji juokėsi 
daugiau, ir tai

Na, , imkite. norėsimu

— atsake: — Bijau 
kartais

žvaigždes prisisegė.
— O! — suszukau

Tamista manai kad mes szni- 
pai!

kad net u retu me t

asz. -

— ji atsake. —— Baugu!
Visko gali pasitaikyt.

— Gerai, — asz pasakiau.
— Asz turiu žvaigžde.

Su tokia puikią szypsa akyse

g
f

* ji priėjo prie manės atverto

J

mano skverną ir pažiurėjo ar « 
tiesa sakau.

— Sustok!
už rankos. v • azi

i i • •• i'.nukaut, vis p zvelge m ri- 
zuli kuri asz turėjau.

Kas czia ? — antgalo pa
ti, kokia laime I .1..

X 
klausė. butu

vo. I 
antra, 
szakute, ir įneša ima isz leksz- 
tes su ranka. Mergos susijuokė 
ir jos in rankas pasiėmė mesa. 
Pripyliau po treczia taure ir 
visi iszmaukeme. Man ant sie
nos pradėjo 
rykszte. Puiki puota.

— Vaja! — suszuko tarnai
te. — Tėvas! Jie jau parvažia
vo! .

rodvtis vaivo-

f. Or'....:

me in tas taip rsžlepintas mio-

glebi...

— Ka-gj
ge

tai ter-
nes matau, kad mano

— Vaja!
Jie namie!

— Vaja! —

— reke

Spiegė Virgine.
— Dabar tai jau bus. ....

Tarnaite greit bunka nuo 
stalo, ir mudu užvede in virszu 
ir liope lyst po lova.

— Bloga! — kuždėjau. — 
Kas bus jei tas senis 
užtiks ?

— Tylėkit! — atsilepe tar- 
Jis gali jus perszaut. 

Tadai!

mus ežia

taip pasielgėt? 
po lova ir pa

ežius atejč užmigot, 
jau savo antrasza.-

4 4

Paslėpė t
Ir pade-

Paskui at
sukome duryse rakta, nulipo-

no i n vyko.

kokia laime 
jeigu ežia butu degtine!

— Atspėjai! — atsakiau.— 
Mes vistiek nepersiskirsime ne 
lairagave. Ar mėgsta ir tavo 
drauge ?

— Vaja! — 
Ą$z papasakosiu 
komai
gers. .Ji yra mano sesuo.

Dabar ji • papurtė už 
savo seseri ir praszheko:

— Nele, o Nele! Tu 
degtines?

— Nežinau

Ar mėgsta ir

szauke. — 
kaip neapsa- 

puiku pasigėrus, ir ji

J>

peties

o Nele! nori

l;
O isz kur męs gausime?

— Czia.yntĮ^’.

atsake ji. —

tarė ji— Cz ia .y ra>. — tarė j i. — O, 
tu^iszgertum pora 
‘ j nežinotum ar esi

goresnėje vieto-| 
K

— Argi t ^atsiliepė Nele.

Nele! Jei 1 

gtirkszniuH 
danguj, ai; (j 
je.

L <

m1 •i^'?'F« *i r .

naite. —
—/ Tai, 

mudu tikri aristokratai.
Asz po lova Imdamas pasisie- 

kiau ir pasiėmiau nuo kėdės 
paduszkaite ir pasidėjau po 
galva, o mano vargszas Tadas 
guli ant grindų.

Dabar tai

o mano vargszas Tadas

— Ar ilgai ežia reikes but?
— Kolei tėvai sumigs, — 

atsake tarnaite.
— Ar tėvas ežia neateis?
— Gal ne, — atsake, —,Bet 

jei jis supras kad ežia kas buvo 
tai bus bloga.

— Supras, 
Juk musu

apaezioje.
C t , ..... ...  ___________________ _ ,

sumigs

asz.
kuždėjau 

kepures ten

3
i »■» 1 Av ' *
. ■ <' " ' I Wt’-.- 40 ,>

...............«*■arataraą

ine pirpztu galais ir iszejome 
sau. Po keliu dienu

skambėjo szi-
taip: “Mes nemiegojome, tik

mę.pirsztu galais ir
,1

laiszkeli kuris
gavau

gailataip imdavome. Labai 
nei buczkio nepalikote 

mums ant lupu...
kad

y y

- Szliburis.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLED
ValabAfenkUt uijreg. S. V. Pat. Ofisą.

Garins per daugiau kaip 
60 metų*

h I

SSayk |ku« (Anekor) T«lsb*ienkl|

’ i

Najorko pamūriję

Kas per žmogus 
iszrodo lyg ne 

gal bus

nuo 
svieto,

Ir nuo ponu — kontrolių 
valdžios...

Szirdi labai gele isz skaus
mo. Daryk ka nori su tokiais 
galvijais, intikinek juos, — o 
jie vis tokie pat palieka ir dar 
kaskart labinus isztvirksta. 
Bet gana: — nuo szio laiko 
daugiaus jiems nieko nebesa
kysiu,
jiems kalba, lygiai žirniai in 
siena... Ir jei isztikro visoj 
szaly taip yra, tad kas-gi bus 
ateity?... k *

Joneliui spaustuvėj taip-pat 
ne geri aus einasi. Darbininku 
nors esą dvigubai, kaip seniau, 
— laikrasztis niekad laiku ne
sąs prirengtas... O kiek jamei 
esą klaidu ?... Visi tik kalba, 
revoliucijonieriszkas dainas 
dainuoja ir nieko nebijo. Jež 
prižiūrėtojas negeras ir einas 
priesz ju norus, iszsirenke kitą 
ir vėl dainuoja, kaip daiųave. 
0 jei kas isz draugu nenorėtu 
ju draugijon prisidėti, — visu 
-neapykanta, pajuoka užsitrau« 
kias...- i.- i

Tokios tai tokeles... Netu 
kejau, kad taip graži teorija, 
gyvenimui netiktu.. Tik, 
viskas gal dar su laiku page* 
res. Juk ir Rymas ne viena die* 
na pastatytas ir tos socializmo 
ydos isznyks, lyg pavasario 
sniegas. Mokyklos ir prieglau
dos, sztai — socializmo viltis!.. 
Jos instengs padaryti, kad vi
sa szalis taps didele szeimyna, 
papuoszta visuotinos meiles ir 
taikos aureole!...

Tolinus bus.

1
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Kur ten
yra daug Lietuviu, 

Bet visi tikia tik po velniu. 
Diena po dienai ant 

praleidže
Vienas kita su bilems sker- 

, dže.
Ir krumplius varinius ant 

ranku užsideda,
Kada su kitais musztis pra

deda.
Ne senei vienas tokis narsu- 

nas
Didelis galimas, 

In rankas policijos papuolė 
l.r da sziadien užmirsztj ne- 

gaii.
Mat szimtine užmokėti reikė

jo, 
O ne cento neturėjo.

Tada kur ten sukrapszte, 
Ir nuo kozos atsikratė. 
Czia yra ir lietuvaicziu, 

Nes kvailiu kaip tivaieziu, 
Knygos in rankas neima, 

O kaip pamato koki vaikina 
Tai ant vietos nenustovi, 
Rodos stūmė in gerove!

REIKALINGA AGENTU 
!

DIDtetE MARSZKINU blRBTUVID 
maraz- 

(kinus tiesog nesziotojams. Pigios

503 Broadway, New York. ad.

niek
y

>

vusio
"1J

rojiszkai”...

visur

savaja

upas pakitėjo;’..

netiktu.
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Stebėtiną Oferta Vyrams.

Silpni ir norvuoti vyrai yra vtsiszkal 
iszgydoml per musu stebėtina gyduole 
kuri yra gera del silpnumo, be pajėgos 
trumpos mįsles, inkstu ir pūsles ne- 
tvarkumu, > nesuvldomi savo mįsles, 
todėl busite iszgydinti per szi gyduole 
kuri vadinasi NOVO. Idant užganė
dinti jus kad NOVO iszpildo savo už
duoti tai prisiusime Jumis <2 kertes 
16 dienu gydimo, prisiuakUe tik; 60c. 
stempomis uždengti nusiuntimo kasz- 
tus.’ Mes jumis nesiunezlime vien tik

Visi 
skundžiasi (ir asz tii pat jau- 
cziu), 
darbo padegimo, 
taip sąžiningai ir isztvermin- 

budavo, so
li or isi

Bitters
...

______________

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Netvarkumo: 

^RIETVARAS/ISĖPUTIMAI, ATSIRAUGĖJIMAI, 
^ NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,

GALVOS SKAUDĖJIMAI, ,, NERVISZĘUMAS, 
' NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes. <

b *
kad nebėra- senobinio 

nebesinoribut kur gė- 
yra.

— Asz labai noriu 
riau ncgiMyf|fije 

automobilis
— paėmiau jai 
Pasakyk kodėl 

budakia tamista
parduętĮi |a sukt. < t i

— Acziu už komplimentą, 
— atsake ji. — Mi|t, man kar
tais pasitaikytu valdžios agen
tas ir norėtu aresztuoti, megin- 
cziau atsipraszyti.

Nusipirkome degtines ir isz
ejome. Eit namon ir gert — ne
patogu. Nueit in smukle ir gert 
savo vėl sarmata. Nusprende- 
me eit in giria ir pasigert. Jei 
nepajiogsimo krepesziot namon 
ten pat galime ir dribsot.

Važiuoja automobilis

įĮ 'jokia/-gi
l'l>

r

N w 
i>« !■

i

r

* 4

pleszka ir
’ -L. • 1 Ji W

■jtFi1

Gi ___ F____  .
pleszka per tėUfas gražias aįire- 

Tai r buvo- ■ pat^bęzdulinkės. Tai rbuvo* pat^hęzdu 
žydėjimo laikas. Vejas draike 
ta puiku kvąpa po apielinke, o 
retkareziais 1 ibloszke ir pas 
mus per langa.

— Ar važiuosime in ta pa
ežiu vieta kuri pernai buvome?

— O ne! atsake ji. — Va
žiuokime pas mus in namus.

— O! — asz papureziau 
galva. — Ka pasakys jusu tote, 
mama ?

— Nebijokit! — atsake. —- 
J ie * iszvažiave • in Florida ant

Y
’ L.

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,

Jis yra labai veiklus ir 
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinL 

a • a t < • • <• <• • . .1 —1 ___ * .. .m ui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso
į. kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai

!A *

reikalaukite tesial isamus. > n y

Salutaras Drug A Chemical Co....
‘ L f

i

1707 S. HALSTED S*; Dept. 15.
7.riifjfTr-nFi-

k t

CHICAGO, ILL.
: I! ,■ 7.'i.?..' L

U 1 L

| reikalauje agentu parduoti ju
I 

prekes. Sempelei dykai. Madison Mills .A<1 Xi,.—.

VILTIS PLIKIAMS.

Arablszka Mostls yra tikra! pasek
minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pu ir savo adresą tai aplalkys trijų

ant azio ądreso Dr. Jmbco, 23$ Broad- r ** * ** . < • • »» m. • .

kite isz ežios progos tial ktirie yra

minga ir kas prisiims keliolika stem-

gal dirbti) kaip, 
n?ahs.' Ir kiekvienam 
kdodaugiaus ilsėtis, kalbėtis, 
nes kiekvienas mano: ar asz 
daugiaus ar mažiaus sziadien 
padirbsiu, — užmokosnis bus 
toks pat...

Taip, darbas jau pavirsta 
žaislu ir senoji patarle: “ 
pasiklosi, — taip iszmiegosi 
jau nustojo/ savo 
reikėtų dabar sakyti:

arabiszku gyduolių dykai.? Raižykite gai ar įkerai pasiklosi; 

way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudok

kaip
? f

reikszmes;
ar blo-
— isz-
fjn f

• • • ■miegosi Visad vienodai
Bet visi tai ežia ne juokai: —

sempeli, tik pilna 15 dienu gydimą, 
kuri buvo pasekmingai daugeluosia 
Ilguose. Szita oferta ant trumpo laiko 
todėl nevilkinkite bet Taszykite mumis 
tuo jaus o guasite gyduole prastam 
pakelije. .Adresąvokite sziteip;

Novo Company,
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y

*

I

if Ftnhr vwnr

GYVKNIMAB *

St. Marijet Fbbm
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—Nedelioj pripuola kata
liku szvente 
Vieszp. Jėzaus.

— Turėkite vilti, nes strai- 
kMifeip.ktįįiPt užbaigtas. _

--- Pittsville s šydo vvvksrw -• * • • -«« « • * i

“Persimainimas

isz miesto, 
Įniro panedeiio ryta. Ta ji dins- 
ta pildo nuo 1909 meto-

— Tūlas saliuninkas pirko 
baczka arielkos už 
mokėjo 800 dolerius. Ant tiek 

tai buvo 
o no mai

šu trucizna.
Jonas Dempko, negalė

damas gauti virszu ant savo 
pacziules laike burnines agi
tacijos, apmalszino jaja su pi
kiu ir dabar randasi po dakta-

• 1

pya^tElielui Filer,

turejd giluki,' jog- 
kvarbuofas vanduo

į .szytas ‘‘sztopas

kuria už-

Oi, gražumas tos gamtužes 
Pažvelgus laukuos, 
Kiek ramybes ir meilužes 
Žvd i nežinos soduos. *
Kur tik žiuri vis žaliuoja 
Kaip rūtos grąžei, > 
Rugei visur banguoja 
Ant kalno kvieczei.
Tenai miszke siūbuoja 
Liepos, ąžuolai, 
Savo dainas dainuoja 
Kai choras gražiai.
Ak tu miela vasarėlė 
Bukie dar ilgai, 
Lai žūsta žieniužele 
Sutirpsta sniegai.

APISAKELE ISZ BIBLIJOS.

Adomas pasitiko asila Rojuje.
J-o priežiūra o Jonukas gavosi i [r teip kalbėdamas rugojo:

I Jog jis vra niekiausiu sutver-in rankas teisingystes.
t Praeita utarninka 

del danteliu pažinstanias senas 
Mahanojaus gyventojas, < 
zas Mokola, kuris ilga laika si. 
goi uniaininu dusuliu”

mire tas,
Ba su paezia ne yra apteiktas, 

sutvėrimas turi savo 
pataite,

Juo- Kožnas 
a sir

4 4 4 4 4 4 4 4 * * 4 4 4 * 4 * 4 4 4 4 4 4 4 * 4 4 4xL 4 44 4 4 X 4> B.: v'.t ..A

K9 ta liga O ji Dievas tnom neapteike,
aplankydamas dirbdamas kasi- Net ir tave, toki sutvėrimą,
kluoja. Paliko dideliam nuliu- paeze apteikė, asila, kaip visi 

(po tėvu j
2W*!,a i Iszgirdes tai

„ 1.1
teipgi viena broli Audru M aha j

’’iMargarieta

Mare
suuu

ir dvi dukters Mare ir Aiuilija

dime paezia 
Garmiute) viena

i
Inojuje ir Vinca Lietuvoje 

tris seseris Mare, 
ir Elzbieta, visos Mahanojuje. 
Nabaszninkas buvo 47 metu sei

vadina.
Dievas pasigai

lėjo, 
iszemeAdomui szonkauli

szale'padėjo,
Isz ko linksmas Adomas buvo 
Ba Jevule del saves gavo.

ir

numo ir atvažiavo isz Lietuvos ! Asilas paregėjus Adomui tarė:
25,metai adgalios ir 

’laika iszgyveno 
Prigulėjo prie S 
vilo draugystes

' • visa ta *s,a’ dabar žmogeli rugot negali 
Mnhiinojujė. h-stt mailiui lygus esi,

Ir tu ilgas ausis tuo turėsi.. Petro ir Po- 
*viio draugystes ir bus palai
dotas subatos ryta. Nabasznin
kas buvo senas skaitytojas 
laikraszczio
•— Ant susirinkimo 

tiszku rodininku likos nutarta 
idant uždengti 
Locust lyg Catawissa ulieziu. 
Puikus užmanymas ir geras, 
bet kam ne visa lyg galo mies
to. Kur daugiausia musiszkiu 
gyvena, ten mažiausia miestas 
rūpinasi investi pagerinimus, 
nes apie foreignerius mažai rū
pinasi — juk mums ir teip ge
rai, nėra kffm rugoti ir pasi- 
rupyt idant užstot už Lietu
vius. Tiktai laike 
žioplius-Lietuvius 
visokeis prižadėjimais. Ant 
tojo susirinkimo likos iszrink- 
ti ir du nauji palicijantai, bet f Nedeliomis: 6 ir 20 Augusto 
isz musiszkiu neiszrinkta ne 
vieno. Kas tame kaltas! Patys 
Lietuvei, nes, yra per daug 
sileide ir nežino kaip su tokei 
dalykais elgtis, 
didelis būrys 
suotoju mieste no 
t i idant turėtu lygias tiesas vi
same ir pareikalaut nors vieno: 
palicijnto.^Kur musu konsul-i 
inonai kuriuos Lietuvei iszrili
ko? Malianojaus Lietuvei bal
sei apsileido, p tame visa kai-Į

senas
Saules”.k 4

įmes-

kriko nuo

rinkimu 
prigauna 

prižadėjimais.

KVITU Knygele DrauiRBtoinB del 
iszinokejimo pinigu llgcnla- ma

KVITU Knygęte Draugystėms, del
Kaalcrlaun ndg~sudėtu pinigu ant

50c

60c.susirinkimu
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY. PA.

$4.00
Atlantic City 
$3.50 

t in Willow Grove

m

3 Septembcrio
i > Speeiidiszkiis Ekskursinis Treinns ap Į

S

Argi jau teip!
lietuviszku bal-;

gali užsispir-

Ryte 
5:00 
5:08 
5:46 
5:52 
5:33 
6:14 
6:42

I

le, jog laike rinkimu duodasi Iy3IllžTANT 
: sprando ir/'- 

(rauktis už nosių del kelioli
kos politikiszku pastumdėliu. 
Pabuskit isz miego Mahanojic- 
cziai!

jęt.', visiems lant
T * 4a* V *Al * •

Isz 
Shamokin .....
Mt. Carmel .. 
Ashland .........
Girardville

I (Shenandoah 
Malianoy City 
Tamaqua .
Philadelphia (Reading Termi
nal) pribus ................................ 9:40

[((Preke isz Malianoy City ir Tama
qua in Atlantic City $375; in Wil
low Grove $3.25)

' — Specialiszkas trclnas 
apleis Philadelphia, Reading Ter

aminai 7:00 vakare Standard Time, 
8:00 Daylight Time..

— Konselmonai teipgi ap
rinko du naujus policrnonus; 
AVilliam Sheehan ir 
Tord..

Harrv

ISZ SHENANDOAH, PA.

16-dienine Seashore Ekskur-S 
ei ja, Augusto 17 ir 31. Apiey 
daugiaus pasiklauskite ant? 
Readingo geležinkelio stacijų >

Tvlrcziaaxla Lletnvlszka
B A H K A

" AkztUdnhi Ed-metu 
wardas Dabtilis, 228 E. Mount 

isz antro■Vernon uli. jszpuole 
laipsnio namo iszlauždamas 
ranka..
.Stasiukas Szlakys, 231 

i»N>. nVvsbtijii. teipgi skaudžei 
!»

namo

Szlakvs

stfsi^ęidodaike siautimo.
— I.Kwamo aptiekoje gan

ant■sit^.Hgeriftyses .gyduoles 
■visokiu ligų.

— Komelių sza s 
kas, 35 metu, kada peržiūrinė
jo revolveri, netikėtinai mirti
nai pasižeido nuo ko mirė utar- 
ninke. Jojo pati buvo Budinto
ja nelaimingo atsitikimo. Kul
ka pataikė iii Jcakla.
,■ — Kun. Klevinskas suriszo 
piazgu moterystes, 5 valanda 
ryte, Alfreda Hardy (Ardic
ką), su pana Helena Darase-

Rudzins-

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

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva * 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszykltc /ple 
kalnas o gausite teisinga 
atsaklma. Adrosavokito:

V. LAPINSKAS
G01 W, Mahanoy Avė., 

MAHANOY CITY, - TA.

DR. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Kariumon- 
oje. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius lig 10 vai.,

12 lig 2 popiet., 6 ligryte.
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Amerikas Pripažino
■ Lietuva!

—.. . . . ..........- —’ibi

-----DIDELIS-------

APVAIKSZCZIOJIMAS
Atsibus Nedelioj 6 Augusto

Maizeville, Pa. (Gilbjrtone)

¥ 
¥ 
¥ ¥ 
¥ ¥ ¥
¥
¥ 
¥
¥ 1 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ ¥¥ 
¥ 
¥ ¥ 
¥ ¥ 
¥
¥

¥
¥ 
¥ ¥ 
¥ ¥ 
¥ 
¥
¥ 
M 
¥

//

2-lrns floras . 44 WEST BROAD S'L

Tamaqua, pa.
KoSSna SEREDA. D ryte iki 8 vakaro.

’ n

4

Barika ka Turi Baisa
a

Merchants Banking Trust Co, banka visada ūžtąją Jitžl 4
<• ■ .

>G

Prasidės tuojaus po Misziu, 
kurios atsibus 8:30 va), ryte. 
Apvaikszcziojimas arba masi
nis susirinkimas bus laikytas J 
lauke prie 
nyczios. 
mas naujos karūnos. 
St. Gegužis 
Kun. 
lietuviu kalboje ir Prof. Sliore 
anglu kalboje, 
susirinkimą 
cziojima yra kviecziami visus 
vietinus ir isz vis apelinkiniu 
miestu Lietuviai ir Lietuvai- 

-RENGEJIAI

Szv. Ludviko baž- 
Teipgi bus iszkeli- 

JCalbes 
i isz Mahanojaus, 

A. E. Bakuiias ir kiti..

In ta masini
i ■ .K1M 4

arba apvaiksa®

tos.

¥ •* 
¥ 
* 
¥ 4 
¥ ¥
¥ 
¥ ¥
* ¥ 
•4 •* 
*
!■

¥ 
* 
* * 
¥
* 
* ¥ *
*
* V- 
¥ V

4

*

kk -k x > -kk k-k k + k £ k k-k k k k* k k k kk-k ■»< k k
---------------------------------------------------------------------------- . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■i——wri TiWTmsawff?B&'wi1iįi ■mwii ■Tfcamatcis     i m ar* 
lRAniJ0S-AMEmKO£ I U UNIJA SBroadvay, NevYork.NY L* 

| KELIONE t L. lETUMA,■IV

IPER HAMbURGĄJPILlAVV 
/• ARBA L1EPOJU;Za\!

Ju Plllnvn $100,50. In Llepoju $107.

Lietuvei vainojau t In Plnava aplenkia 
lenku juosta (kurldora)

Visa trec^iu klusii piulallnta In kam
bariai ant 2, 4, 6 Ir S lovų.

POLONIA 9 Augusto
ESTONIA......... 23 Augusto

g

e*

DAKTARAS I. >V. HOUGENS
IMilliidclIphlu Specialistas 

Užslsonejusiu Ir Chronlszku JJgu 
Eikite ton kur esate tikri kad Rau

slio tvirtu rodą ir atsakanti modlka- 
llszka gydimu, por daktaru kuris turi Į 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikoto nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jalgu esate silpni, norvlszkl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane lr pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

ir įdurtu netvarkos, opi rauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, sllpnuijms szlr- 
įlies. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

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

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunin
tos jus apleidžia? Ar cento nuvargo ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip Utį matykite ma- 
įUJ. **

Rūmaiizmas visokiuose padėjimuo
se, tclppgi isztino ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate uervuoti ir troto nuodoju, 
silpni ir nuvargo, pailso Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo,*trotlnat ant vo
ros. silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstai, pikti, iszbliszkusls Ir 
iszberimai ant veido, pailsės, 
skausmas pcczuosc, skausmas 
luošo, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinlma gerkles (goitre,) krau- 

| jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszalszklnsiu kokis skirtumus, gores
nis ir daug pagolbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padckavones. nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rckomcndavotl per 
garsingiausias Europos Ir Amerikos 
Specialistus: ... ........ .  .
ICožnn Ketvergn. l’etnyczln Ir Sifbata. 
Ofisos valandos: 10 ryte Iki 8 vakare. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.

ddrbinnka Žmogn szali.
' ‘ . * •. ' '

Jį Visada užstoja už varginga žmogų. •
Jį nori but atsakanti. ' * • '
Jį dar užstoja už anglckasius ir patara jiems neprįimti 

mažesnes mokestics.
Jį pata^a laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 

vien balsuoti o tikrai laimėsite/ r
I . *   " t# .- n*

Nekurto bankai yra lyg kapines, — neturi balso; niekop 
nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
MAHANOY CITY, PA.

t t
■I«' t

•r I

I

%

įs

»

Laukti

papuczkos,

—DIREKTORIAI— .
L. Eckert, Vlcc-Pres.

A. Danlacwlcz, M. Gavula 
fBMMUBVlti

D. M. Graham, Pros.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkcwlcz

T. G, Hornsbyt*!z'P. 0. Fenton

D. F. Guinan, Troxn.

-r-^1----- r «*>«R>*> — w ****»+■+*><* O.—» —1—I I- m m '«
... jAkl.. ... . ... - ..............- -..J- -f r ■-«- f 4
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nuvar- 
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C HAS. S. PABMLEY 
Reni Estate Agent Notary Public

SIS IV. Centre St..

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabas, 
mes galimo jumis tame patarnauti. 
Randavojamo namus, kolotavojamo 

randas ir tol p tol lauš.
Malninoy City, Pa.

Isz New Yorko nr Plilladvlplda In Hamburgą 
103.50.
Mea užmokamo už tikinta isz Now Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitos pas vietini agentą.

lI I ,

A_» u u
• • • l M

I U

9) 99 QGeriausi jnainer įams
Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikrA 

pagerinimą savo kojoms, kada perki 
“Ball-Band” robinį autuvą.
“Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

Kiekvienas

musų specialiu procesu į viea gryną, 
tvirtą šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir 
nešiojamą ilgiausiai.

I

4

66BALLBAND55

Paplantinti padai “Ball-Band” autuvo 
yra padaryti ypatingai maineriams nešioti. 
Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat-

negali jpjaut arba įplešt jį.
varus ir stipri taip, kad akumo ar anglis

1 • • • . . A _ 1 • < * * > ••

Žiūrėk Raudona Koulys ’ ženklo ant

kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada 
perki. Jis stovi gtit augščiausio laipsnio, 
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut “Ball-Band” batus, *“
Lopac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk ■in i

perki. Jis stovi sint augščiausio laipsnio,

Himiners ir“Ball-Band >>

jų savo pardavėjo.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company

Daktaro^ KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavojc, studijavo begijo 32 
metus invulrlas Ligas: Vyru Ir Mdteru. todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalidas ligas pa- 
clnanczias nuo neezystumo kraujo, 
kai, per laiszkus asz negydau, 
ir Lenklszkui. r

Atsiszauklto ypatlsz- 
Dr. Koler kalba ftualszkaf 

Ofisoa valandos nuo 5 Jryte lig 5 vakare

DR. KOLER -

Nedellornls 9 iki 2 popiet.
038 TENN AVEm - PITTSBURGH* PA.

*1 į

MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS)

• * ‘ a -■ > » r • i I

Guinano didelis sztoras nori idant
kiekviena 
siutą (Bathing Suit).

ypatų turėtu maudynes

Maudyne yra reikalinga vasaros 
laike delei sveikatos.

Privalo kiekvienas turėti savo
locna maudynes siutą.

Guinano sztore randasi didelis 
pasirinkimas 
parduoda už pigias prekes.

visokiu, tu siutu

Ateikite pamatyti o pirksite.

GUINAN’S
MAHANOY CITY,

ir

'1

MT. CARMEL, SHENĄNDOAH.
' * u 4*.

H

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVI8ZKAS GRAR0RIU8 

IR RALSAMU0T0JA3

♦1
QB ci

. "M ¥ :Y

f

Laidoja kunus Numirėliu pagal Kab
iausia mada. Pigi preke, Teipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

»

€)

460 Water St., Mishawaka* i,1(h 
“Namcf s, kuris moka milijonus Už laipsnį.:

IdotuylszkHB Grnborins

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausiu mada ir mokslu.
Turi pagolbininke motoro.

Prieinamos prekes.

61rt West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA,

— T —t
Parduodu visokius paminklus, didel-’ 

lūs Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jolgu pirksite POMNINKA ta! krclp- 
kltod pas manu, noa asz gailu jumis 
pigiau gorinus parduoti negu kiti. 
,sdr E**i*liie bL ^Mahanoy City, Ta.

’Tt■j W'1

CAPITAL STOCK $125,000.00
Surplus ir -Profits>$536,346*50'

Mokamo antri; procentą ant audętu J 
pinigu.^ Procentą pridedarn prie jus 5 
pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, Depai- c 
sant ar atneszat parodyt knygute ) 
ar no, Mos . norim kad Ir jus turė- 5 
tuinet reikalą su musu banka, no- 2 
paisant ar mažas ar didelis. J c 

'■ Bankas įdaras nuo 9 ryto Ik) 3 S 
popiet, Subatomls 9 ryto iki 12 Yal. )

< nfr'H/oBALL, • Freaąld^ęUa,^ f
{ F. j. NOONAN, Vico-FfMldent
$ J. E. FERGUSON, Kasteriu*

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

URAB0R1US MAHANOY CITI. PA.

i

Laidoja Kunus Numirus|u. Pasamdo 
Automobilius del Laidotuvlu Krlk- 
Bztlnlu, Vescliju, Pasivažinėjimo




