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Ejnu pas milema motynelia, 
gudbai.”

Scranton, Pa. —
Disivani,

Marijona 
devvniolikos metu 

patogi italijonka, isz Jessupo 
neteko nesenei 
motinos kuri mirė, o 
bai mylėjo.
bai nubudo, verke 
neiszejdavo.
visi buvo iszeja isz namu, Mare 
negalėdama 
netekimą milemos
paleido kulka in krutinia, mir
dama ant vietos. Priesz savžu- 
dysta paliko del tėvo

savo milemos 
kuria la- 

Po laidotuvių la
ir niekur

Ana diena, kada

ilginus 
motinėlės.

k en t et i

Ejnu

be mano gy nulyto jos 
>,

raszteli 
kuriame atsisveikina su visais 
užbaigdama raszteli su: “ 
pasitikt savo motinėlių, likite 
sveiki mano mylemi, nes man 
czionais ant szios žemes sunku 
gyventi
— gud bai.
Keleivis maitinosi firmelėms.

New York. — Po ilgai ir pa
vojingai kelionei, kurioje mai
tinosi kirmėlėms ir beždžionių 
mesa idant nuo bado nemirti. 
Ernestas C. Holt isz Montgom
ery, Ala., ir jojo pati sugryžo 
isz Pietinio Ameriko, kur buvo 
iszkeliave tyrinėti apie gam- 
tiszka mokslą, atsiveždami si 
savim apie szeszis szimtus vi
sokiu dalyku del Amerikonisz 
ko Mnzeum Gamtiszkos Isto 
rijos.

Karta, kalbėjo Koltas, jisai 
su paezia radosi dvideszimts 

•penkes dienas tolumo nuo žmo- ■ . A. ai« ... . a ■ • * k «htū,' neš jShtffhdo “gilumoje mil- 
Žiniszku girriu. Tada netekt 
maisto. Užmusze dideliu kir 
melia devynių pėdu ilgio, nu 
kirto galva ir turėjo per kėlės 
sanvaites gero steiko. Kelei
vei sako, buk beždžiones mėsa 
yra gardi ir saldi.
Kūdikis nužudė motina isz ne 

tycziu.
Boston, Mass. — Penkių mp 

tu Eluke Burke, dukrele ežio 
naitinio palicijanto Tarno 
sziaus Burke, bovindamasi su 
revolveriu, kuri rado ant stalo, 
isz netycziu patraukė vamzdi, 
pataikindama motinai iii szir 
di, nuo ko tuojaus ir mirė.

Milžiniszka amerikoniszka 
vėliava.

Washington, D. C. - 
džiause amerikoinszka 
va, kabo czionaitiniam paczti 
ant Pennsylvani.jos 
kuri kabo nuo asztunto laips 
nio lyg treczio, svėrė 90 svaru 
o turi 70 pėdu ir 4 colius ilgio. 
Ant tosios vėliavos galema 
pastatyti narna turinti szeszis 
kambarius teip yra plati ir il
ga.

Grabas kinezikui už 10,000 
doleriu.

New York. — Kinczikai isz 
visu daliu Suv. Valst. pribuvo 
atiduoti paskutinių garbe del 
Ko Low, nužudytam kineziku 
vadui Hip Sing Tong draugu
žes. Laidotuves atsibuvo Ne
dėlioję. Kūnas silsejosi pui
kiam paauksuotam grabe, ver
ties deszimts tukstaneziu dole
riu.

Postkarte ėjo 47 metus.
Kenosha^ Wis. — Postkarte, 

kuri buvo iszsiunsta isz mies
to Chicago 1875 mete, tik ana 
diena atėjo in szi miestą, bet 
locnininkas, pas kuri postkar
te buvo siuneziama, senei jau 
mirė. Palicijos virszininkas 
prisisavino sau postkarte ant 
atminties. Virszininkai paczto 
Jra tosios nuomones, jog post
karte užsimoto in koki plyszi 
ant paczto, o kada jaja atra
do, tuojaus iszsiunte in Ke- 
noaha. ...... 2_____
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Kaip lenku policija pleszia 
žmones.

^Ma cinknnys. — Birželio 25 
d., 11 vai. naktį, atvyko* in Mar 
cinkonis apie 300 lenku polieis- 

naezelninku” irtu su rajono 4 4
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KANTRYBE DARBININKU 
BAIGĖSI.

■ 1'1

Nustebino visa Londoną,

I.
$

r

t 1

Praejgiai sutpojo, palicijan-
visas

►J

f
l

■ ’,! I4Teip, kantrybe darbininku 
baigėsi, nes darbininkiszki va
dai laiko del saves slaptybėje 
visokius nutarimus ir nereika-

Isz czia pasklido jie 
Manczigiriu ir Merganžiu kai
muose, paskiau 
apiplesze visa, ka galėjo, o jau
nus vyrus suėmė ir nuvarė ne
žinia kur.

/h
I t i
||lingai vilkina sutarti su anglį- .p ’ - - - - -
I jo tuojaus 

liszka straika — visu darbinin-
H k u ir butu visas
I baigtas trumpam laike ir žmo- 
$ uis tiek nekenstu visokius ne* 

smagumas. Bet kam užmuszi- 
S;neti anti kuri deda auksinius 

Geriau
ne kaip straika, 

ba mat, isz kasos nereike szelp-

11?.$

— Giraieziu;tam
J3

$ r ii II

neins kompanijoms. Juk gale- 
iszszaukt genera- l»!

ergelis už-Užmuszejas 
Mariampole.

. . .....ly, einant plentu Vilka-
viszkio link, M. Abromavieziu- 
kas isz Mariampoles, indure

]' Peletbal
Per Petrines 1

%
1 isz Mariampoles 

peiliu szonan Juozui Saukszcz- 
i tiku i isz Baltsupiu. Szumskiu 
valscz. ir pastarasis už savaites 
Mariampoles ligoninėj mirė.

I 
II 
!

31 kiauszus? 
g!suspenszina

iszszaukt

st ra i- 
jog polieije turėjo daug ergelio 

daryti paredka. Alia diena straikas jau likos visiszkai užbaigtas ir visi darbininkai
prie savo darbu.

gryzio
I

Apsisaugokites nuo pirkimo 
milteliu del darimo arielkos.
Washington, I). C. — Dauge- 

linosia laikraszcziuosia galema 
užtėmy t apgarsinimus kurieapgarsinimus 
ragina žmonis ant pirkimo vo- 

su kuriu pa- 
ge-

milteliu
padaryti “g

Valdže 
idant tu j u

kiszku
gialba galema

gervinus, 
visus
nepirkinėtu 

per vokie- 
k va i Ii u isz-

nos

riansius 
persergsti 
“milteliu ” 
tai yra apgavysta 
ežius kurie nuo
trauke pinigus už dyka. Pacz- 
tas visas gromatas sugražina 
del siuntiku su prasarga.
Nelaimes persekiojo szi žmo 

geli ant tikrųjų.
Seacaucus, N. J. — Praejta 

petnycze buvo dideliu negi In
dei restauranto Fredo

Richnettorio. Restaurantas'ra- 
dosi kuknioje szmožindamas 
steika del keliu

kiu

alkanu sve- 
cziu, kad sztai užtemino kaip 
jojo dvi 
laukan.
skaurados pradėjo 
kui viszteles, isz

visztukes 
Palikins

isz s i gavo 
mesa ant 
vytis pas- 

kuriu viena
gavosi po ratais karuko o ki

šu-

ji atvožė namo, 
nuo užsidegusiu

isz deganezio namo nu- 
nuo tropu iszsilauždama

ant ui i-

ta neteko gyvasties, kuria 
važinėjo sunkus automobilinis 
trokas. Žmogelis stovėjo ant 
uliczios nežinodamas ka dary
ti, kad sztai atbėgo fordukas, 
trenkė žmogeli sužeisdamas ji 
baisei. Kada 
namas doge
tauku, jojo pati neszdama dra
panas 
puolė
sau koja. Kada abudu veže in 
ligonbuti, ambulansas susimn- 
sze su kitu automobilium ir 
ligonei likos iszmesti
ežios. Kada sugryžo namo ne
rado jokiu rakandu, nes po už
gesinimui ugnies, kaimynai 
isznesziojo viską o ir 500 dole
riu kuriuos turėjo kupare. — 
Argi tai ne nelaime del vieno 
žmogaus ? O tai vis isz prie
žasties dvieju visztnkiu.
Burdingieris subjaurino de- 

szimts metu mergaite.
Wis. — Juozas 

burdingieris Stepo 
iszsiveže deszimts 

Onute

Cudahy, 
Shaidak, 
Plazitno, 
metu Onute, gaspadoriaus 
dukrelia ant baisikelio ant pa
sivažinėjimo. Vakare sugryžd 
pats su apdraąkytu veidu, kal
bėdamas buk nupuolė nuo bai
sikelio, po tani iszejo isz munu 
ir daugiau nesugryžo. Po keliu 
valandų atėjo namo mergaite 
sukruvinta, apreikszdama tė
vams buk Juozas ja ja subjau
rino artimojo* girraiteje už- 
miestije. Mergaites kūnas bu
vo sudraskytas kaipo ir szlebu- 
kes. Palicije pradėjo jeszkoti 
tojo rakaliauB ir surado arti
mam mieste, kuri atgabeno in 
kalėjimą.

y

apreikszdama te-

Automobilius užmusze
Lietuvio vaika.

New Philadelphia, Pa.— 
Juozukas Virbila, ll metu, li
kos užmusztas ant vietos prao- 
jta ketverge ryta.
užsikabino ant farmerio veži
mo, tame isz 
sunkus trakas 
Middleporta.
ko nuo vežimo tiesiog prieszais' 
t roką, o norint s i...
vaika, bet negalėjo 
troko, kuris perėjo per vaiko 
galva, užmiiszdamas ji ant vie
tos. Nelaime atsiliko prieszais 
nauja |viczta prie daugelio liu- 
dibtoju kurie tvirtina, buk ne
laime buvo neapsisaugojama 
nes vaikiukas szokdamas nuo 
vežimo papuolė tiesiog po ra
tais troko.

Laidotuves atsibuvo panede- 
lio ryta su bažnytinėms apej- 
gomis. Kūnelis palaidotas ant 
vietiniu kapiniu.

I

I

J uozukas
. Į

kilos puses ėjo
su ajskrimu in 

Vaikiukas nuzo-l

Isz Lietuvos

įj ti darbininkus, nes tuojaus isz- 
| situsztintu ir nepasiliktu gra- 

ekspensu.szio ant “ekspensu.M.
Darbininkai pradeda 

prasti ir ne yra tokeis kvaileis 
kaip sau nekurie darbininkisz
ki ponulei mano. Sziadien dar
bininkai nors keneze ir turėjo 
lyg sziolei anioliszka kantry
bių, bet suprato, jog unijoi da
rosi kokia tai velniava ir bez- 
džionka vimas 
darbininkais.

Del ko vienos kasyklos dir
ba, o kitos ne? Juk priežodis 
sako: “ 
žinoję.” < 
tas generaliszkas straikas taį 
to sziadien ne butu. Bet szia
dien patis darbininkai susipra
to, jog suspenszinds tai kaip 
prižadėjimas del halguojenczio 
ųkeso laike rinkimu. . . -

Paimkime ant paveizdos ka 
Fordas kalbėjo ana diena, ka- 

“Ka tąmis- 
ta manai apie unije?” Ant ko 
jisai atsake: “ 
kokiam tiksle unijos yra tve
riamos ir del ko. Sziadien ne

norios su

kus ir del juju naudos. Visos 
yra vedamos per kapitalistus 
ir pinigiszkus vadus, kurie ge
rai žino, jog per susįorganiza- 
vojima juju darbininku, gali 
juosius geriau vartoti ne kaip 
butu pasidalinia in szakas. Ka 
daro kapitalistai f Geisdami 
.valdyti geriau darbininkus, 
indrasino juosius ant sutvėri
mo uniju nes tokiu budu gali 
juosius greieziau priversti po 
savo valia, didesnėis pulkais 
ne kaip pavienius.” " -

Jeigu szia sanvaite angleka- 
sei nepadarys sziokios tokios 
taikos posedijo Ohajui, 
galime tikėtis didelio pavojaus 
visam Amerike, bot galime 
staezei pranaszauti, jog prie 
to vadai unijos nedaleis ir 
stengsis suspenszina užbaigti 
jeigu ne szia sanvaitia, tai ant' 
tikrųjų atejnanczioje. Lai tas 
iszsipildo kanuogreieziause!

Wilkes - Barre, Pa. — Agnio 
szka Manenkaitis, 50 m., 44 
Woodbury St., Lee Park, nu
siplikė subatos nakfi, kuomet 
ji perpuoler keldama puodą 
verdanezio vandens nuo virtu
ves pecziaus. Ji buvo paimta 
in Mercy ligonbuti, Nusiplikė 
kakla, 
labai serganti.

— Merginos, kurios neapsL 
veda iki 25 metu, tai protą pa
meta. f

Vakar einu Sheridan gatve, 
žiuriu, viena mergina ant por- 
cziu kerpasi sau plaukus. Mat 
czia dabar tokia mada; senos 
ir jaunos, visos kerpi plaukus^ 
Tuom tarpu pareina ir tėvas* 
Klausia ar vakariene gatava;

Seni siunta nuo guzutes.
Kalucziszkiai (Jūžintu vi., 

Rokiszkio apsžkr.). — Kai ku
rie szio kaimo seniai (yra!) la
bai pamėgo degtinėle. Pasigėrė 
nežino ka dara. Yra tokiu, ku
rie neduoda ramybes sveti
moms moterims; kai - kurie 
jau net bylinėjasi teisiner Geda 
seniams, geda!

su-

Visa gaspadorysta Bieliuko 
sudege.

Dugnai (Paežerių vi. Vilka- 
— Sz. m. Ge

gužes 31 diena, apie 11 
vai. vakaro, pil. Kazio Bieliuko 
namuose kilo gaisras. Sudege 
visi trobesiai: gyvenamoji pir- 

kluonas, 2 tvartai 
Namuose jau buvo 

sumigę, tai ir nedaug ko 
reikėjo liktį ugnyje. Sudege 2 
piemenukai, smarkiai apdegė 2 
vaikinai, kurie jau taip pat nu
mirė 
Be t o, s 
guoeziu 
visztos, 3 žąsys

( viszkio apskr.). 
men.

szoferis mate:
sulaikyti ir kamara, 

visi

Vestuves - Laidotuves.
Igliauka. — Igliauka su savo 

apylinkėmis — tai samogonkes 
ii jonvaikiu krasztelis. Labiau- 

pesztukai, 
> J

šiai ežia pagarsėję 
didvyriaitaip vadinami 

nakties apuokai.
Vestuves,

ija 4 4

“Adriatic,” 
New York a

4 4 ar

vakaruszkos bei

tai stovėjo iszsižioje, 
krutėjimas ant uliczios apmi
rė, kada pana Ahirg^irieta 
Campbell isz Atlantic City, 
Ameriko pasirodė ant uliczios 
Londone pu vyriszku pavedu, 
trumpais plaukais ir dideleis 
aku lore is. Da miestas Londo
nas ne buvo regejas merginos 

kaip szi-

kada
J I

AJriat ic kuris

nieko neži- 
eksplozije.

i lu k n ingai
Laivas 

in New

Elfsplozije ant laivo — 3 už- 
muszti, 5 sužeisti.

New York. — Ant laivo 
plauke in

kilo eksplozije isz 
nežinomos priežasties užmusz- 
dama tris darbininkus o pen
kis baisei pažeido. Ant laivo 
radosi konia septyni szimtai 
pasažieriu, kurie 
nojo apie 
atplaukė g
Yorka nedėliojo.
Mirė po isztraukimui dantų.
Allentown, Pa. — Dantistas 

C. M. Koontz siztraukes septi
nis dantis del Howardo Brei- 
nerio, 40 metu, paliepė jam ap
leisti krėslą, bet kada tasai 
nesijudino isz vietos, daktaras 
persitikrino, jog Breineris yra 
negyvu. Laike slioetvos, dak
tarai nutarė,
sirgo ant dusulio 
silpna szirdi.
Sužeido paezia, nusižudė pats.

Philadelphia. — Antanas 
Nadoskis, kuris persikrausto 
in czionais nesonei isz Girard- 
villos, pažeido mirtinai savo 
paezia po tam pats sau paleido 
kulka in krutinia praejta ket-

f

jog Breineris 
ir turėjo

vergą. Nadoskis laike Girard
ville jo karczema ant Second 
uliczios. Priežasties savžudins- 

b 
szeimynisžkas

i tos yra nežinoma, bet manoma 
kad buvo tai i 
nesupratimas.
kad buvo tai

Pakart toki jevreju.
♦ s

Abeliai Rokiszkio apskr. — 
Birželio 30 d. žydas Abelių mie 
ste iszžagino trejų metu mer
gaite Brone Krivickaite. Mer
gaite tąpo nugabenta Rokisž- 
Irin Hrvrxni'rxnvi

t

virszininku su

kas szmeriuoje tas va- 
Jeigu butu Jszszauk-

sziaip szventadienirti 'neapsici-
Mariampoles ligoninėje.

11 arkliu, 14 ra-
50 aviu,

udego.:
8 kiaules, 27

400 pudu grū
du, 500 pudu sziaudu, 9 kapos 
lentų, 30 m. malku, 30 nauju 
medžiu trobesiams statyti 
vežimai

30 m.
trobesiams statyti, 5 

pj a u na m os ma sz i nds,2
1 kuliamoji, 1 akseline, 1 ma
niežas, 2 dviivagiai, daug kitu 
mažesniu daiktu ir visa manta.

gyvuliu liko tik szuo ir 
, Neskaitant žuvusiu žmo- 
— nuostoliai įkainuota 1,- . i • •. r:r i i

prieža- 
vieno 

“žmogaus” ker. Toki žmogų 
reikia skaityti žmogžudžiu.

Namu savininkas jau kelinta 
savaite laiko kai gydosi^ Kara- 
liauczuje ir szioj nelaimingoj 
valandoj jam būti neteko.

Gaisras
(Visztyczio

Isz 
kate 
niu 
71o, 220 Auksiniu, 
lead visos tos nelaimes 
st imi esąs 
‘(žmogaus

Kalbama

asmeninis 
ker.

vk, 
m.

Suko, kad 
esą paežio

na be inusztyniu. Czia tik ir gir 
Joną papjovė, Antanui 

;alva perskėlė, Petra perszove, 
kam langus iszdauže, ir 1.1. Jei 
gu vestuveš susilaukia tokiu 
nepraszytu svecziu, o dar dvie
ju prieszingu “Kompanijų,” 
tai szeimyninkas su svecziais 
iszsineszdink isz savo 

“didvyriai”
nklave revolveriais, žinoma, be 
jokiu leidiniu, ir mėgsta pasz- 
audyti. Vienas tokiu “mėgėju’ 
— J. Vokietaitis, 
kaimo
Jocentave pas. ūkininką. B.

Į Liepos 3 d. buvo vestuves.
I Suvažiavę isz vakaro gimi
nes ir artimi kaimynai ramiai 
linksminosi. Bet nelaime atne- 
sze “didvyri” J. Vokietaiti, 

sxeeziais, ma- 
nepakęsdamas ramumo, 

sumano ir czia paszaudyti bent 
in sienas, ir parodys turis re*’ 
vol veri be leidimo. Isztraukes 
revolveri isz kiszenes szove, tik 
deja, ne in lubus, 
giminei

det:
fl'

Visi tie

Kompanijų

namo, 
apsigi-

‘ ‘ mėgėju 
Prusiszkiu 

ypaeze pasižyme jo! 
pas. ūkininką. B.

Vokietaitis

“didvyri”
1 Jis atsisėdės su 
tyt,

lubus, bet ukin.B.
, Luczauckienei, 

Igliaukos mokyto jo žmonai in 
szona.

O.

valdže

ta!

da jojo užklausė:

teip pasirėdžiusios 
toji
Rosijos rugepjute szimet bus 

didele.
Moskva. — Soviatu

iszsiunte linksma žinia del sa
vo atstovu po visa svietą, ap- 
reiszkent buk szimetine ruge- 
pjute bus didele ir pasekmin
ga, konia 75 procentą kaip 
priesz kare. Kviecziu tikisi su
rinkti arti tris bilijonus pudu 
(pūdas turi 3G svainis). Sako
ma, jog pustreczio milijonu 
pudu užteks ant iszmaitinimo 
visu gyventoju atejnanti me
ta. '
Nauja filipiniszka stebuklada

re, tukstanezei ja ja atlanko 
isz visu szaliu.

San Juan, Filipinai..— Pali
cije ne gali inveikti milžinisz- 
kas mynes žmonių, 
buna isz visu szaliu in San Lo- 
renza, 
ladare Julita Vasquez. 
kada automobiliu 
kokia dvi mylės ilgio prie na
melio tosios 
dytojos. Julita paszventina 
vandeni isz artimo szulinio, 
paliepdama ligoniams jiji ger
ti arba patepti žaidulius ir po 
keliu dienu ligonis visiszkai 
pasveiksta.

Apie dii menesiai adgal Ju
lita pažino savo galybid ižgy- 
dydama keliolika kaimynu ir 
nuo tojo laiko josios galybe 
pasklydo visur. Mergaite tan- 
kei papuola in gilti apmirimą 
isz kurio ja ja prikelia tėvas.

jog

Ar jus žinote
• • * "

kurie pri-

atlankyti nauja stebuk
lui i p 

a t va žinoję

stebuklingos gy- 
Julita 

isz

si randa Amerike i 
tvertos per paežius darbinin-

tai

i

Piktadarys szoko bėgti, 
bot tapo czia pat nuetvertas. 
Atomus isz jo revolveri tuojaUs 
buvo pakviesta milicija, kuri 
ji aresztavo.

S. Luczauckiene in ketvirta 
diena mirė Mariampoles ligo
ninėj. Kulka piuimusze viduriu 
plėvė, inkstą ir atsimUpze in 
str^nkauli. Velione ėjo 28 me-

Pad varia i 
Vilkaviszkio apskr.) — Sz 
Balandžio men. 18 d. Padvariu 
kaime ūkininko A. M. namuose 
kilo gaisras. Sudegė visi trobe
siai (iszskyrus gyvenamąja pir 
kia) ir du toliukai. 
gaisro priežastimi
ūkininko^vaikai: jie ruko papi
rosus.

Lenku žandarai žvejoja
Paskutiniu laiku neitraloje 

zonoje lenku žandarai kaimuo
se (J isai te, Motuzai, szarkisz- 
kiai ir k. t. 
viszku partizanu labai apiple- 
sze kalbamu kaimu gyventojus 

prasžesi palikti turtus 
tapo sumuszti taip, kad vargu 
bau iszliks gyvais. Daug iszve- 
žta aresztuotu Vilnįup.

Atrado pasikorųąį kareivi. 
, i * L w

Kaziu - Ruda tylurįampoles1 nūs dar gi girinis, kad tas esąs 
apskr.-— Prie Kaziu - Rudos nesunkus dalykas: užteksią po
st oties misžke Atrastas., pgsiko- ros jautuku, o blogai dėtai, dar 
ros kareivis, .1 mos kuopos Gele reikėsią viena ‘ ‘ magarycziu

Motuzai
, ieszkodami lietu-

kurie

apskr.-— Prie Kaziu -

tus; paliko 4 mažus vaikuczhis 
ir nuliudusi vyra.

6 Piktadarys yra turtingo ūki
ninko sūnūs, 20 metu amžiaus.

J.. Vokietaitis dabar sėdi ka- 
ejimo. Eina tardymas.
deda visas pastangas sunui isz- 
liposuoti. Tu kaikuriuos kaimy-

VELA VAGYSTA.

Tėvas

Virszininkai sau prisisavino 
siunsta tavora isz Ameriko 

del Lietuviu.

peczius ir burna. Yra
/ *

Kudos nesunkus dalykas: užteksią po-

______ i viena “magarycziu 
žinkeliu bataliono, eilinis Po-’pridėt. Turime tvirtos vilties, 
tras Pocius. H—---— 1—1________________ ------- j-j -

pasįkpre priesz pora menesiu
tras Pocius. Spojama, kad jis, kads niekas 

taiczio ir tinkamai nubaus ji.
Ka veika milicija? Ar no jos

neapaleis zVokie-

bijodamas bausmes už pada
ryta nusikaltimą (pasisavibi- 
yrnh vhT/1 nnahonvin \ J
laidotas prie Kaziu Rudos licija patraukti už apsileidimu

ryta nusikaltimą (pasisavibi- reikalas neleisti laikyti revolve 
iha vhldiszku pusbadžiu). Ja- riu be leidimo?» Vertėtu ir mi-

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

Naujenos” pranesza apie 
nauja skandalu sekaneziai:

Naujas skandalas valsty-

4 4

4 4

binese Lietuvos instaigose! Pa
daryta krata pas Sociales Ap
saugos Skyriaus virszininka 
Kaune; rasta daug maisto pro
duktu ir kitokiu daiktu, gau
tu isz Amerikos L _ 
biedniems vaikams ir

ir skiriamu atsako, kad ne. Tuomet tėvas 
sene- ]pasięme szluota ir Uįvijoja isz

Hams suszelpti. Virszininkas stubos ant gatves.. Ar tokia
suaresztuotas ir traukiamas darbininke gali vaikina gauti*
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SAULE

KAS GIRDĖT
“ • Kokis tai turtingas fabri
kantas, 
žmonių, iszkabino fabrike tob- 
lycziuko 
now ’f 
padaryk tuojaus.) 
tai darbininkai, iszrinko komi
tetą ir nusiuntė pas darbdavį, 
idant jiems pakeltu mokesti 
tuojaus.

Ar pasiekė 
Begirdejome.

pan kuri dirbo daug

c < Do itsu paraszu:
(arba k a turi padaryt, 

Matvdami

savo

14 milijonu doleriu, kas ant 
rusiszku bolszevikiszku popie
rėliu isznesza 15,000,000,000,- 
000 (15 trilijonu rubliu!) Ta
sai turtas susideda isz aukso, 
sidabro, senu
ir visokiu brangenybių..
tasai žmgelis ant tiek buvo isz- 
mintingas, jog savo turtą su
dėjo in užrubežinias bankas.

rusiszku rubliu
Bet

G mine, kuris
Itikslą tai!
j sziosia, 
i kliosztori ___

užsi- iiam kliosztorije 
arti Dinauto.

la pradės dirbti. Apie pasek- SU(]pj() kliosztoriui

Anglekasiu straikas i 
baigs bile diena ir kasikius ve

minga užbaigima 
įlojome jau kėlės sanvaites ad- 
gal isz geru szaltiniu, bet apie 
tai negalėjome skelbti, nes da
vėm savo prižadejima apie tai 
neraszyti, del nekuriu virszi- 
ninku. Sziadien norints angle- 
kasiai su kompanijoms veda 
derybas, bet tai nieko neženk
lina, nes anglekasiu virszinin- 
kai žinojo ant kokiu iszlygu i 
straika užbaigs ir kada. Planai 
užbaigimo bedarbes jau pa
baigti ir

st ra i ko ži-

bedarbes 
lauke tiktai dienos, 

kurioje kompanija ant sutai- 
kos pasiraszytu. Straikas gali 
būti užbaigtas bile diena.

Nekuriuosia miestuosia pra
dėjo rinkti aukas nevos del 
vargingu szeimynu 
siu, 
jai tuju auku isz netycziu isz-
sitare ‘,kad anglekasiai auku 

” Tai kam 
po nogiu traukti žmonismž no-

angleka-
bet kaip patis užmanyto-

jokiu nereikalauje.

siu ir rinkti aukas? — Žinome 
kokis tame tikslas ir del ko pi
nigai yra renkami. Geriausia 
žmonis padarytu idant neau
kautu nieko del storlūpiu, nes 
virszininkai unijos neužtvirti
no ne nepaliepe rinkti jokiu 
auku. — Apsižiūrėkite gerai, 
nes nekarta jau likos forene- 
riai apgauti ir daugeli kartu 
jau apsidegino!

Ant synodiszko suvažiavi
mo Moskvoje, vienas soviatinis 
popas, inneszo užmanima, 
idant isz misziaunu knygų bu- 

iszmestas žodis ‘‘Gospod 
” ir “rab,”

inneszo

tu 
Boh 
ta indeti
Avaryscz.
Dievo” 
kiszkas “brat Boh,” kurio
bolszevikai ir teip nepaguodo-

ra b
“brat boh”

” Taigi vietoj
dabar bus bolszevi-
“brat Boh,

o in juju vie- 
brat boli ir “to- 

“Pono

z Dažinojome, buk vienas isz 
amerikoniszku lietuviszku ku
nigėliu, likos nusiunstas ant 

pakiltos” už peržengimą tie
su kunigiszko luomo. — Nėr 
ko stebėtis, juk ir kunigas yra 
žmogum ir tokius paežius pa
jautimus turi kaip ir mes grie- 
azininkai ant ežios aszaru pa
kalnes. —

genero-r->Žinomas belgiszkas
las Francois de Henricourt do 

drauge su savo 
ketureis sunais atsižymėjo mn-

inženge po karei in 
Benediktonu dide- 

Marodsons 
Kovo menesije, 

szliuba ir 
dabar yra žinomas kaipo levas 
Daminikas.

naiki-Rosijoi bolszevizmas 
na viską; italijoi, Indijoj ir 
Meksike nuolatos 
niava; Irlandijoi da tęsęsi re- 
voliucije. O Amerika? Ameri
ka nesiranda 
ne namines 
na didele 
kuri

viską;
tęsęsi vel-

■4t'-/O
%

I
?

I
t-i

NE TEIP LENGVA KAIP KAS SAU MANO

R;.

Daugelis žmonių yra tosios nuomones, 
laivoriaus Dėdės Šamo flotoje yra dykas

RAUDONOJI VĖLIAVA.
Socializmo Rojaus Vaizdeliai.

(Sulietuvino St. Tautietis.)

< >

u(‘ revoliucijos, 
kares — o bet ej- 

ekonomiszka kova 
teipgi naikina ir daro 

daug blcdes. Ir ezionais žmo
nije nemažai nukeneze ir kaip 
kada paaukauja savo gyvastes.

Bet Amerikas moka 
gerai sutvarkyti. Lai gyvuoja 
— kas ne numirė!

viską

Kūnas mirusiogarsingo 
daktaro Aleksander Graham 
Bell iszradejo telefono, likos 
paguldytas ant amžino atsil- 
sio. Kūnas tojo garsingo žmo
gaus silsisi ant kalno Bhreagh, 
Naujau Szkotijoi, Kanadoje, 
kape iszkalto uoloje.

laidotuvių praejta 
sanvaite, visi telefonai skait- 
liuje trileka. milijonu sustojo 
ant vienos sekundos ant garbes 
juju iszradejo.

Atmintis iszradejo telefono 
pasiliks mintijo žmonių 
amžių, nes tai jisai 
žmonije areziau

Kanadoje

Laike

ant 
sujungė 

vienu kitu, ir 
pastūmė progresą pirmyn.

niaus,

vėtraTaifūnas, sukantysi 
kuri tankei atlanko pakrasz- 
czius Toukino, Kinuosia, kai
po ir Japonije, padaro tankei 
milžiniszkas bledos. Josios ky
la nuo Mojaus lyg Novembe- 
rio, bet tankiausi' atsibuna Ju-

Oktoberije ir Septem-
berio menesiuosia. Tankei to
sios vėtros pakyla isz mariu ir 
nesza vilnis keliu szimtu pėdu 
augszczio ant pakraszcziu, nai
kindama viską kas papuola in 
kelia, kas patenka in kelia tu
ri pražūti, net didžiausi laivai 
buna suteszkinti kaip Juksztai 
rieszutu.

Tok is taifūnas 
sunaikino konia
Swatowa, 250 myliu nuo Ilong 
Kong. Pagal paskutini rapar- 
ta, tai suvirszum 50 tukstan- 
cziu žmonių pražuvo, arba li
kos nuneszti ant mariu. Pen- 
kesdeszimts tukstanezei gyvas- 

gyvenimą in 
per paszelusia

arba 
visa miestą

vėtra

vorei nieko nedirba. Bet kada
drai doke 

luksztus nuo szriubu ir dugno laivo 
liones. (z'zion matome szriuba 
visokeis giminiais.

va, turi paguldyti lai va t 4

jog gyvenimas 
gyvenimas, o lai- 

juju laivas atplaukė in pristo- 
ir nuskusti visokius 

kurie prilimpa laike kę
su luksztais irlaivo aplipusi

Kareivei, kurie 
menesius apkasosia, kurie 
gryžo paliegia 
gazuoti ir sužeisti,

gulėjo per 
su 

ant sveikatos, 
t ei Įigi ap-

laike garbe, bet kokia ! Kožnas 
gali dasiprasti.

Amerikoje ejnanti laikrasz
cziai szie uždrausti 
Lietuvoje: 

M 4 4 

J ?

faipogi szie Amerikos 
svetimomis kal- 

Molot, 
Svobod-

Laisve,

ISZ CHICAGO, ILL.

Chicago,III. — Preila u t ari
niai Mikueziu vaikas, Kaziukas 
szesziu metu amžiaus, tapo už- 
miiszlas t roko prie 45 - tos ir 
Campbell gatvių. Vaikuti^ pa
puolė po tekiniais troko, in ku-

Nauja permaina.
Nepasitenkinimas 

kaskart auga. Neperseniai ji 
dar padidino naujas pasilink- 

sutvarkymus Dabar 
ne tik įpiestoliai, bet ir sodžiai 
remdamiesi lygybe, reikalauja! 
pasilinksminimo instaigu.

— Mes, sako, nesinaudoja
mo ir 10-ta dalimi miesto pato
gumu, nes sodieeziai labiausiai 
(‘same i 
mums dovanai nors visokiu ten 

komediu” ir “Sztu

smmimu
,., t

4 4 
reti. 
i 4

kraszte

tas, kaip ir visi, netiko. . . Bu
vo sziaip sutvarkyta; kiekvie
na savaite dalis sodieeziu buvo 
dalis miestiecziu in sodžių pa- 
siunVziainn in itiiesto teat rus, o 
mtos grožybėmis
ir ežia pilnos lygybes nebuvo: 
blogame ore miestiecziai ne
norėdavo in sodžius (‘iii: sodie-

• • ' 1 *7 i

ežiams — gi labai malonu bu-1 
davo miesto
t i.

gėrėtis. Tik

I

f

4 4

Pasek mes
“žiūrė
to viso 

sodieeziai 
susikyko ir

DR. JUOZAS J. AUSTE A 
(Lietuvis) . y , • , 

Buvusls Daktaras Karlunaen- 
ejc. Gydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare.
113 E. Coal St

Bell Tel.359-Il.
Shenamlonl),

Tvlrczlnusfa Lietuviszka
0 A M K Az

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

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, groi 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kalnas
atsaklma.

V. LAPINSKAS
(Mil W. Mnhanoy Ave^ 

M AII ANO Y CITY,
NNMMHt- .................... . *"IkU**

iszmishi 
vienok

buvo negeistinos: 
su miest ieeziais
pradėjo komisarą keikti, kurs 
pabūgęs savo pimitakiuio liki-

Į 
prie naujo komisaro,1 

teatrus galima ir lankyti, 
tik su kvito-

nuskriausti; tad leiskite '!'"s >>lr">'.v<Įino.. .

1 y ir 4 4 3 * atsižiil-

komediu” ir sztnku” atsižiu- 
klausime, norėdamas nutildyti 
i n s i k a rszczi a v u s i u s sod ieez i us, 
aiszkina, kad miesto gyvento
jai taip-pat nesinaudoja sodie- 

grožybe-

ir sztaku

Dabar, 
ir 
kaip ir virtuves, 
liais.

Naujas 
gan tvirtu 
pasakoja 
nes 
darys ir galėsiąs 
geresne 
palioviau

komisaras 
energingu 

kad tai
i

y

valios žmogus,

atrodo 
vyru;

esąs geleži- 
geras t va r 

invesli daugi 
Bet 
gražiems žo-

t uitas 
girdėt i

o gausite teisinga
Adresavokite:

ežiu patyriamomis 
mis.

Sztai jis raszo: 
grože ar jau nieko nereiszkia 
Ar smagios valandėlės 
staus saulėtekio 
skendusiu, žakomis pievomi 
ir laukais apsuptu žodžiu, g../ 
ma lyginti su dirbtinomis mie
sto šeimomis? O tie 
paukszteliu chorai 
ros diena, miszko 
ramiai pritariant 
amžių raudu, 
miesto koneertu? ...

Bet, nors ir gražus 
sodiecziu 

surado dar

Juk gamtos
i • • 

skai- 
sodnuose 

ža komis
|)a-

«ali-

tvarka, 
vien

asz jau

| džiams tikėti... Nes jau girdėt 
visuomeniszkasis

ir
kad
mažėjas ir taukiaus
apie nelemtuosius deficitus... 

nepapildo isz- 
daugiau

malonus 
gražia vasa- 

medeliams 
— osziant

negali atstoti ♦ ?
4 4

iMusu įplaukos
laidu prekių "įvežimą
negu iszvežama ir taip prasi-1 
skolinama kitoms valstybėms.! 

slaptos, bet žinios 
apie lai

- PA.

r

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

JOSEPH G. BOGDEN 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

j (I i rdet 
(“ Ko. 
kad 
reikalai! janezios 
miu joms užstatyti.

bet 
nelaužo!. . ),

kaimyniszkos 
už skola

va 1st ybes 
ze- 

Butu tai 
soi’ialjzmo bankroto žyKomu-

noi- tikra 
me.

Bet kitaip ir 
lesino, socialistu garsinga 

visos
lygybes ir geroves 
vėliava buvo lengva

platinti ri jis buvo isikabines pavažino 
Ih’ole- t i.M ikucziai gyvena po num. 

.4438 (’ampbell avė.
— Pavirszut iniai apskai- 

tliuojama, kad szesziu dienu 
gatvekariu ir elevatorių strei
kas atsiejo 'kompanijoms ir dar 
bininkams apie $1,200,000.

— Praejta 
gerbtino 

szvietejo, 
chicagiecziams 
Dėdės Szerno, laidotuves. Apie 
pirma valanda po pietų ties 
ponios P. Pet rail ieties namais, 
3237 Auburn Ave., kur velionio 
szermeriys buvo laikomos, susi
rinko tarp 1,500 ir 2,000 žmo
nių atiduotima. Czia P. Grigai
tis, “Naujiihiu” redaktorius, 

atatinkama prakalba 
isz lydėjo 

Tautiszkas kapines.

nisto”
tikimo; juose jie 
nauju argument u:

— Pasakykite, poneliai,

žodžiai,
j >

” “Darbas,”.
Komunistas,” 

Moterų Balsas,
Žarija,”

4 4

Kardas,
4 4

taras
Kova,
Vilnis,
Banga,

laikraszcziai
“Prizyv, 

M H
J >

4 4

4 4

* 4 4

Darbas,

4 4

I)

Kv-

ar

nebus. . . An
vil-

bomis:
“Svoboda, 
na ja Bosija.

Lietuvoje eina dabar: 12 
dienraszcziu, 8 periodiniai žur
nalai, 13 savaitiniu, 18 mėne
siniu žurnalu, 3 juoku laikrasz- 
teliai. 
ežiai.

Isz dienraszcziu 
tik 5.

Osa
4 4 

y y 4 4

y ?

y mušu
J UO'ZO

eina dabar:

Viso labo 54 laikrasz-

lietnviszki
Kiti visi svetimtaueziu 

kaip ve: 3

1

žydu, 1 rusu, 1 len
ku, 1 baltarusiu, 1 vokiecziu.

sereda in vyko 
raszytojo ir 

Adomaiczo, 
žinomo kaipo

gera gamtos grožybėmis 
tis, Iqida liptus lyja per iszti 
dienas, kuomet negalima 
iszvažiuoti L ...

■— “Komunistas”, 
si t vežiodamas, 
seniau taip buvo.

^ero
sas 
nei

T 
tautos suvienyti po 

raudonąja 
, it vaiko 

szypsena, bet ji taip - pat grei
tai ir pranyks 
matome: 
tenkinimu 
tankiau rodo savo baisiaja gal
va... Tamsi bedugne priesz mu
mis. ..

tis

I y g
kad ir

Pas tiesa:
simian taip buvo, bet kodėl

nepridėjo,

rasze, 
m

pa

ar

. Jau aiszkiai 
suirueziu ir nepasi- 

szmekla kaskart
o o o

9

NaujiOnu 
pasaka 
ir apie antra valnd 
velioni in 
Kapinėse prie velionio kalbėjo 
advokatas Kl. Jurgelionis, St. 
Gegužis,

4 4

jis dar nepridėjo, kad seniau 
kam sodžiuj netiko, tas in mie
stą gyventi liuosai galėjo perei 
ti?.. Dabar gi 
kiekviena prilakina 
uos vietos, —

Taip iszmetinejo" skriaudžia- 
sodiecziai, kad valdžia 

nebežinojo, kaip pasielgti: juk 
kiekviename miestely ir

y

1

nu

naujos teises 
prie vie- 

ir sztai liuosvbe!. a

Tolinus bus.

VILTIS PLIKIAMS*
kad

so-
koneer-

U NĄRD <3 »-t <5 F*
IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Greiczlausias Visa-vandenlnls Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekclja 
Southamptone in Danziga, Piliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grei- 
czlausiu isz trijų laivu kurie Iszplauke 
Isz New Yorka kožim l'larninka.
Visi 3czios klasos pasažleriai kabinete.

MAl BETANIA
BEIIENGAIUA

Tcipgi per Llverpoola ir Glasgow
ALGERIA......... 25 Augusto
SCYTHIA......... 31 Augusto
City of London .. 2 September 

Apie laivakorte ir informacijas tai 
kVeipkitos pas savo vietini agenta.

e « t

Arabiszka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika steni- 
pu lr savo adresu tai aplaikys trijų 
arabiszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant szlo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kurio yra 
pus-plikial arba visai yra nuplikta, t.f

džiuj nesteigsi teatru 
tu, kinimatografu.

Bet musu komisaras gudrus 
(užtat ir komisaras!..) jis su

bilda, tik deja, ir
SLA. prezidentai, isz 

Mahahoy City, Pa., advokatas 
K. Gugis ir advokatas F. Brad- 
eziulis. Lanjotuviu tvarka vede 
V. Miszeika. Pakasynose daly
vavo daugybe žmonių su 120 
automobilais.

Lai buna jam lengva Ameri
kos žemele.

rado nauja
AQl ITANIA

RALTIJOS-AMERIKOC
L> LINIJA 9Broadvay, Nev^ork.NY UKaimyne: — Kodėl neleidai 

.sziandien savo vaiko in bažny
tine mokykla?
Jonuko motina: — To mokvk 
kla vaikus tik isztvirkina. Ana 
syki jis joji1 būdamas
■.kunigą kalbant jog žmogus pa
eina isz dulkes, tada jis parėjės 
namon paemes szluota 
jszdulkint mažyte 
isz stubos.

KELIONE LIETUVĄTIESI
į

PER. HAMBURG  A. PILIZ^Ą
/• ADRA J lFT>A.m

4? i;

ARM L1EPO
Lietuvei važuojant in Piliava aplenkia 

lenku Juosta (karldora)
Visa treczia klasa padalinta In kam- 

barus ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.
LATVIA.............23 Augusto
LITUANIA .. 6 Septemberio

Isz New Yorko ar Fhlladelphht In Ihunhurga

EKSKURSIJA kas SUBATA
In Kauna .. $106.60
In Liepoju .. $107.00 

(WAR TAX $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

AmerlkoN Dolerels Ir Auksinais. 
ŽEMIAUSIU DIENOS KURSU 

Pinigus Lietuvoje gauna arcziaUHiame 
paszto laike 25—30 dienu.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn. N.Y.
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Pati: — Ai, ai, ai!.... 
atilsi.... kokia

/ 
7girdėjo <A7norėjo 

savo sesute

>

s®
mo-Vela atsirado kokis tai 

kytas,” kuris sako, buk 2074 
mete paprastas ainžis žmogaus 
tada bus užimta metu. Del mus 
sunkiausia bus iszriszti klau
symas, kokiu budu galema da- 
gyventi lyg 2074 metui, idant 
tada galėtumėm gyventi szim- 
ta metu f

4 < •r
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In New Yorka daejna žino 
apie pagriebimą per nieksi ko- 
niszkus banditus lenkiszko 
drutuoliaus Vlado Zbiszko, už 
kuri dabar pareikalavo 5000 
doleriu iszpirkimo aukse.

Navatnas dalykas su tais 
meksikoniszkais banditais, jog 
nuolatos medžiojo ant ženkly- 
viauisu ir drueziausiu žmonių.

Ne senei banditai paėmė in 
nelaisvia geriause slapta agen
ta Suv. Valst. p. Bielaski. — 
Del meiles panos Onos.... argi 
tiejei meksikoniszki banditai 
butu teip baisus kaip apie juos 
apraszineja!....

j
Argi kam sapnavosi, jog da- 

gyvens tuosius laikus, kada 
ant s 
riai.”

svieto rasis “trilijonie- 
’ Tokiu žmonių randasi 

anf svieto ir tai Rosijoi. Tūlas 
rusiszkas spekulantas surinko
A *------ .1 ..^YL. >. . A.»,■

paliovė 
laika

būti
nemielaszirdinga, idant

ežiu 
trumpa 
vėtra.

Tikėjimas mus mokina, jog 
viskas kas atsitinka ant svie
to — paejna, isz valios Dievo. 
Argi galėtu Apiveizda 
teip
atimti gyvaste vienu mostelė
jimu del 50 tukstaneziu žmo
nių — vaiku, moterių ir sene
liu — ar gal esame aukomis 
aklos pajėgos gamtos.

Ant Balkanų užsinesza aut 
naujo kruvino szokio, o tikslu 
bus užėmimas Konstantinopo- 
liaus per graikiszka kariunie- 
nia, kuri skaitlije 40 tukstan
eziu vyru likos sukuopyta 
prie Bosforo. Rodos, jog Ang
lijo žiūrės ant tojo užėmimo 
per pirsztus, nes nieko nevei
kė idant užbėgti graikams 
priesz taji užėmimą.

Už<vydet galema tam szu- 
niui, kuris aplaike garbe Long 
Beach Kalifornijoi per drau
gavę Long Beach Humane So
ciety, už ižgialbejima, skens- 
tanezio mariosia .... katino. 
Szuo aplaike' aukąini medali

mariosia

F

ilŽSOi • Wk60. Iii Pilinvn $10(M>0. In Liepoja $107.
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Colgates suteikia malonu 
czistinima dantų. Visisz- 
kai iszczistina dantis ir 
palieka malonu skoni 
burnoje.
Pirkite trubele sziandien.

=ecC=I25c.

LIotuvjNzkuN Graborlua

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagolblnlnke motore.

Prieinamos prekes.

61C West Spruce Street 
MAIIANOY CITY, PA.
Bell Telephonas No. 149

f ■■ . .................... —•*
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C iži 
na amsi. .. . Kokia gera buvo 
ta szeimininke... . lai jai Die
vulis suteikia amžina ramybe... 

Vyras: — Tylėk, ko ežia dar 
bliauni! Isztikro tau džiaugtis 
reikėtų: žinok kad iszmirus 
žmonėms duona atpigs.
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Mes užmokamo už tikiota isz Now Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agenta.
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W. F. RYNKIEVICZIA
§ DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. 

MAHANOY CITY, PA233-235 W. CENTRE ST.
.p
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In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F. Rynkieviczia. 

, visiems keliaujantiems in Lietuva,Pasportus iszreikalauja suraszo ingai iojimus,
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus įszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto 

‘ - _____
pinigu. Milijonai dolqriu buvo pasekmingai
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gąuna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis avietes

tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis sknitis žmonių sziame 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano

Kurie kreipiasi in mano agentūra huną užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva

laike dar važiuoja in Europa.
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai.
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pinigu ir laivakorcziu kurso ir
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GRISZA
A. Czechovo.

1

I

JĄEILE IR 
PINIGAI

ft,

jau visas
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Grisza, mažytis, diktas vai- duos per ranka, 
kas, gimęs jau du metai ir asz- 
tuoni menesiai, vaikszto su1 
aukle bulvaro. Jis apvilktas il
gu vatiniu burnosiku, szarfu, 
didele kepure su kudlota sa
gute ir sziltais kalioszais. Jam 
tvanku ir szilta, o ežia dar in- 
sikarszeziavusi balandžio sau- žmogus paduoda 
le IUUSZ41 tiesiai in akis ir žnai-' ka, sustoja su 
bo blakstienas.

Visa jo 
nepatikimai

staiga
ežia
stora baisa,

i

Sveikas gyvas! — girdi
Grisza beveik ties pa-

bet vos apsi- 
marszki- 

iu drobines 
apszmur-

ausimi kieno tai garsu, 
ir mato aukszta 

! žmogų su szviesiomis sagute-
mis.

Dideliam jo džiaugsmui, tas 
auklei rnn- 

sustoja su ja ir pradeda 
Saules spindėjimas, 

nevikri, nedrąsiai, vežimu barszkejimas, arkliai, 
žingsniuojanti szviesios sagutes, visa tai taip 

figūra reiszkia nepaprasto nu-lyra nuostabai nauja ir nebau
gu, kad Griszos siela ingyja 
linksmumo ir jis pradeda kva

ila tik keturkampi pasauli, ku-j toti. 
riame viename kampe stovi jo 
lova, kitame — aukles kupa- 
ras, treeziame — kede, o 
virtame — dega lempute. Jei
gu pažiūrėti po lova, tai pama
tysi lele sii nulaužta ranka ir 
būgną, o už arikles kuparo la- 

daug invairiu daiktu: 
szpn Ii u k iu nuo siulu, popierė
liu, dėžutė be dangezio ir su
laužyta pajacu. Sziame pasau
lyje be aukles ir Griszos daž
nai būna mama ir kate. Mama 
panaszi in lėle, o kate in tėtės 
kailinius, tik tie kailiniai ne
turi akiu ir uodegos. Isz pasau
lio, kuris vadinasi vaiku kam
bariu, yra durys in erdve, kur 
pietauja ir geria arbata. Czia 
ant auksztu kojų stovi Gri- 
szos kede 
esantis tik tam, 
szvvtuokle ir 
valgyklos galima pakliūti in 
kambari, kuriame stovi raudo* 
nos kėdės. Czia ant kilimo juo
duoja dome, už kuria lyg sziol 
Griszai grasoma pirsztais. Už 
šito kambario yra dar kitas,

sistebejimo.
Lyg sziol Grisza žinojo vie-

ket-

kalbėtis.
arkliai

Eikime!— Eikime!
szaukia jis žmogų su szviesio
mis sagutėmis, 
už skverno.

— Kur eikime? — klausia 
žmogus.

— Eikime! — spiriasi Gri-

tempdamas ji

ba i

ir kabo laikrodis, 
kad mojuoti 

skambinti. Isz

fff^TTTT^oiTeli'ūlžni“ ir kuria
me kartais jnatyti tete — la
bai paslaptingas asmuo! Auk
le ir mama suprantamos: 
Grisza apvelka, 
guldo ji miegoti, 
tikslui vra tete — nežinia. Yra 
dar kitas paslaptingas asmuo 
— tai teta, kuri Griszai pado
vanojo būgną. Ji tai pasirodo, 
tai vėl prapuola. Kur ji pra
puola? Grisza jau nekarta žiū
rinėjo po lova, už kuparu ir po 
divonu, bet ten jos nebuvo...

Sziame gi naujame pasauly
je, kur saule neduoda ramybes 
akims, tiek yra teeziu, maniu 
ir tetų, kad nežinai, prie kurio 
ir pribėgti. Bet keiseziausia ir 
netiksliausia — arkliai. Grisza 
žiuri in ju judanezias kojas ir 

* nieko negali suprasti. Žfiuri in 
aukle, kad ji iszsrestu jo abe
jone, bet ta tyli.

Staiga jis girdi 
sėjimą. Bulvaru, lygiai žings
niuodami juda tiesiai in ji ka
reiviu būrys raudonais veidais 
ir su pirties szluotomis po pa
žastim. Grisza visas nutirpsta 
isz baimes ir tarsi klausdamas 

. žiuri in aukle: ar nepavojinga?
Bet aukle nebega ir neverkia, 
•— reiszkia nepavojinga. Gri- 
sza lydi akimis kareivius ir 
pats pradeda žingsniuoti jiems 
in takta.

Per bulvarą perbėga dvi di
deles ilgais snukiais kates, isz- 
kisze liežuvius ir užrietė 
auksztyn uodegas. Grisza ma
no, kad ir jam irgi reikia be 
ti, ir bėga paskui kates.

— Stok! — szaukia jam 
sziurkszcziai griebda-

jos 
valgydina ir 

bet kuriam

liežuvius

aukle,
ma ji už pecziu. — Kur gi tu? 
Argi tau insakyta iszdykauti?

Sztai kokia tai aukle sėdi ir 
laiko maža reti su apelsinais. 
Grisza eina szalia jos ir tyliai 
ima sau viena apelsiną.

O kuriems galams tu tai da
rai? — szaukia jo palydove, 
suduodama jam per
ištraukdama apalsina. — 
Kvaily!

Dabar Grisza dideliu noru 
pakeltu stikliuką,

sza.
Jam norisi pasakyti, kad ne

bloga butu paimti su savim ir 
toto, mama ir kate, bet liežuvis 
kalba visai ne ta, ka reikia.

Kiek palaukus, aukle pasu
ka isz bulvaro ir inveda Gri- 

d idol i kiemą, kur yra 
sniego.

sza m 
dar sniego. Ir 
szviesiomis sagutėmis taip pat 
su jais eina. Indomiai aplen
kia sniego krūvas ir balas, pa
skui purvinais, tamsiais laip
tais ineina in kambari. Czia 
daug durnu, kvepia kepsniu 
ir kokia tai moteris stovi ties 
peczium ir kepa kotletus. Vi
rėja ir aukle bueziuojasi ir 
drauge su žmogumi sėdasi ant 
suolo ir pradeda tykiai kalbė
tis. Griszai, apvyniotam, daro
si nepakeneziamai szilta ir 
tvanku.

Nuo ko gi tai ? — masto jis, 
apsižiūrėdamas.

Mato jis tamsias lubas, 1)1 in
dą su dviem ragais, pecziu, ku
ris žiuri didele juoda skyle...

— Ma-a-ma! szaukia jis.
— Nu, nu, nu! rėkia aukle. 

Palauksi!
Virėja stato ant stalo buteli, 

dvi czerkutes ir pyraga. Dvi 
moterys ir žmogus su szviesio
mis sagutėmis po keletą kartu 
ėzerkutemis stukusi ir geria, 
Ir žmogus apkabina tai aukle, 
tai virėja. Paskui visi trys M •
pradeda tykiai dainuoti.
• Grisza traukiasi prie pyra
go, ir jam duoda gabalėli. Jis 
valgo ir žiuri, kaip geria auk
le... Jis irgi nori iszgerti.
» — Duok! Aukle, duok! — 
praszo jis.
* Virėja duoda

žmogus,

szilta

su

jam iszgerti 
isz savo czerkutes. .Jis iszver- 
czia akis, raukiusi, kosti ir pas
kui ilgai mosuoja rankomis, o 
virėja žiuri ,in ji ir juokiasi.

Sugrįžęs in namus Grisza 
pradeda pasakoti mamai, sie
noms ir lovai, kur jis buvo ir
ka mate. Kalba jis ne tiek lie
žuviu, kiek veidu ir rankomis. 
Rodo jis, kaip spindi saule, 
kaip bėgioja arkliai, kqip žiu
ri baisus peczius 
ria virėja...

Vakaro jis

ir kaip ge-
ft

niekaip negali 
užmigti. Kareiviai su szluoto- 
mis, dideles, ’kates, arkliai, 
stiklelis, ręįte’įgsu. apelsinais,

dideles. kates

szviesios sagutes, visa tai su
sirinko in krūva ii 
smegenis. Jhuvjartosi isz vieno 
szono ant kito, kalba ir paga
lios, nepakoldaiAas savo susi
erzinimo, pradeda verkti.

Juk tu turi karszczio! — sa
ko mama, liesdama delnu jo 
kaktos. Nuo ko tai galėjo in- 
vykti?

Peczius!

?gia jo

Didisai Anatolis 
menuo kaip tapo paliuosuotas 
isz kariumenes, 
vilkes kaimietiszkus 
nius ir isilindes 
kelnes, kaip pajuto
ges. Jis bandė surasti priožas- 
ti tokio jautimo. Ar butu 
slunkta” pagavės daržinėje, 
ar gumbas ji pjauna ? Rodosi, 
kad jam kaž ko t Vilko, vienok 
isz karo jis grižo sveikas, su 
visoms kojoms ir rankoms, o 
jo kaimietiszkas apsiredymas 
neikiok nokvarszino. 
tik in darbu jis 
būdavo. Jis žiovaudavo ir tam
pydavusi ir pavydėdavo savo 
kaimynui, Ernestui, kuris dai
navo ir szvilpavo kai pauksz- 
tukas.

Teisybe ir tas, kad Ernestas, 
grižes namo isz lauku, rasdavo 
jaunute žmonele besiszmaiksz- 
tant po stuba. 
apgalvodamas, 
szviete. Jam reikėjo žmonos
— sztai kur visa beda tuno! 
Todėl, lyg taip isz kalbos, jis 
ir prisiminė apie tai savo le
vui Nadosziui vakare, |>rie va
karienes.

— Sriuba virimas, tai ne 
vvru darbas — sake Anatolis. *
— Bušu nebloga turėti žmo
nele apie namus.

Abu vyrai, susede prie kros
nies, atrėmė alkūnes in kelius, 
leido žodžius iszreto, 
juos mete 
ugnele: —

— Pavyzdžiui, 
uote, — tarė sūnūs.

— Racziaus duktė ?
— Taip, ji mikli ir gyva, 

ir nelaiko abieju kojų vienoje 
kurpėje.

— Et, ko tu paisai to? Ji 
neturi nei skatiko — tris, ke 
turius akrus žemCB daugiaaše.

— Apie tai. reikia dar pri

pagavės

Bet vis 
neidavo kaip

Anatolis szita 
staiga

virimas,

apsi-

ir lyg 
in spranksanczii.

yra Trijų

žiūrėti.
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Apie VisKa"
Iszbandimas miltu del kepimo duonos.
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Amerikos departamentas Ūky stos Washingtone kožna diena
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Moteres suruko 7,000,000

t
!

wu-
paperosu. — Ilonolulos mote
rėles kas metas suruko 3G5 pa
kelius arba septynis milijonus 
paperosu. Nekurtos suruko net 
po septynis pakelius ant die
nos.

*
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I
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O kaip pareina,
darbininkai iszbando visokius miltus del kepimo duonos. 
Ten žinunai maiszo, manko peržiūri 
miltu ir pranesza žmonims 
mo

ir iszkepa duona isz tu 
koki miltai geriausi del kepi- 

duonos. Paveikslas parodo viena isz tu darbininkių kuri 
peržiūrinėja miltus.

Gylios kasyklos. — Ank
le a syk los Szv. Jono del 

Ray, Brazilijoj yra 
giliausiu kasyklų
Tosios kasyklos likos atidary
tos suvirszum 80 metu adgal 
ir dabar randasi konia 7,000 
pėdu gylio.

Apszvieta prasižengimu.

vienos isz 
ant svieto. 9

y|

4,000,000 gyventojais.
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— Karalyste Hardini jos 1825 
mete turėjo 28,000 keturkam- 
pines mylės didžio su daugiau 
kaip
Karaliszkas ukazas ižduotas
1825 mete uždraudė žmonim 
mokyti* skaityt ir raszVt, jei
gu žmogus neturėjo žemiszko 
turto verties 1500 lirų arba 
400 doleriu. Kas neturėjo dvi
gubai tiek, negalėjo lankytis 
in universitetą. O kad tuosia 
laikuosia tik didžiausi ponai ir 
kunigai turėjo tiek pinigu, lo
dei mažai žmonių galėjo pasi
naudot isz mokslo. Kuom žmo
nis buvo tamsesni tuosia lai
kuosia tuom daugiau pinigu 
turėjo ponai ir kunigai.

tese sunns, — bet irapsiterszusiu riszulin panasziu ! manės, 
naujai! jai, kam asz reikalingas? • ’ . m « t

< 
in ryzus. 
daržinei, galvijams pievose, 
maszinoms ūky, pasiturejima, 
gyvenimą, 
raisziota sztai szitoje skrynu
tėje! — O, Tijanete! Kad tik į 

Tijanete turėtu 
Bet, galu gale, ai 
klauso dalis szitu pinigu? 
tėvas jam atidavė jo dali mo
tinai įnirus ? Todėl —

Ta vakaro jis susitiko su Ti
janete ties darželio tvora. Ir 
kalbėjo jie, kalbėjo. Galėjai 
matyti, kad jie ginezinasi dė
lei kaž ko. Pusiau pasznibždo- 
mis/ ji vis. kartojo griežtus 
une”, “ 
laime.”

Bet antgalo atrodo^ kad jie 
susitaikė. Buezkis. antspaude 
susiturima* > Szeszęliai iszsi- 
skirste kas kur savo keliais in 
naktį.

Tėvas Nadoszius 
iždo lankyti kasdien. Jis jo ne
lieto niekad, tik tuomet, kuo
met norėjo padidinti. Tokiu 
bildu turtas augo tenai patam
siuose, mažu po mažu, nelygi
nant markva po žemėmis, 
abejones jam jis nenesze nau
dos. Sau jis niekad neeme nei 
skatiko. ‘‘Padek akmeni savo 
vietoje,” — kaip Ln Fontaine 
kad sakytu.” Bet ar nežinote, 

ka galima butu tuo 
auksu padaryti? Daugeli daik
tu: pasistatyti nauja namuku, 
nusipirkti puikia, gražia li- 
noika, taip, Taniista, net galė
tumei turėti Jokias 
drapanas( kai pono!
tas gulįjo į(|jiai tamsoje: pini
gai 
mis.

Tas lyginosi 
galvijams ]

• I

I

Ka ? Kas? 
iszsižiojele ?

Ta be kraite
Ar asz tau jau

laime — viską su-į nesakiau —
■ Be kraiezio? Klysti, te- 
Jos tėvas duoda szeszius 
septynios

ve.
tiek pinigu!i ar
r jam nepri- gal ir daugiau.

Senis Nadoszius nustebo.
— Ka, tas raczius turi pi- 

, nigu? Bet, tas galima. Jis toks 
skapus. Jei teisybe žmones pa
sakoja, tai jie net maisto sau 
skupeja namuose.

Czia staiga jis atsimini*, kad 
neteko pinigu, ir ta mintis nu
slėgė jo puikybe. Simus gi įny- 
go savo dalyku.

ir

tukstanczius, o

Ar

tas mums atnesztu no-

Kur ton apie Springville, 
Tai bobeles kaip paavi lie, 

ITž plauku peszasi, 
Veidus sau draskosi, 

Bjanrei kolojosi, 
l ’ žpakalius rodosi.

O pas katras brmn merginos, 
Ant burdo, ar ant kvatieros, 
sTai ir del tu in akis szoka, 
\orints už bnrda užmoka. 
Tosios per diena prisidirba 

gana, 
boba prie

darbo gena, 
Kad stuba isz meszlu, 

Blakes lovosia iszmusztu, 
Kada vaikus ajivalytu, 

Torius numazgotu;
O kaip katra ne turi laiko 
Tai nž niekiausia palaiko.
Nesonei viena tokia pas ki

tus nuėjo, 
Ba jau ilginu būti negalėjo 

Tai drabužius neiždave, 
Nes da ir pas vaitu pasidavė.

O ka laimėjo?
Mergina‘‘80 centu užsimokėjo, 

Už sena khldra po kuriai gu
lėjo, 

O boba kasžtus užmokėjo, 
Namon kaip vclnei pikta pa

rėjo.
Isztikruju tuju bobų vyrai, 
Tai ne vyrai,

DRĄSUOLIS JUOZAS 
Pasakėlė.
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Lietuvoj gyveno ūkininkas 
vardu Tututis. Jis turėjo tarna 
Juozą Birbyne, ir dvi tarnaites 
Magde ir Agota. Juozas dažnai 
girdėdavo žmones pasakojant 
visokiu baisenybių apie tai, 
kaip kai kuriose vietose pasto
ja keliauninkus. Kaip kai

tiktai tikri 
avinai, 

Sunkei dirba, laisto 'prakaito, 
Boba munszainiauje, niekad 

neprisotyta.
Oj vyruezei, rimbo nesigailė

kite, 
prasižengimu

keliauninkus, 
kuriuose namuose neduoda mie 
goti. Daužo rakandus ir kelia

vaidinasi. Bet 
Juozas visuomet būdavo drą
sus iszmintingas. Jis tik nusi
juokdavo jiems taip beszneku- 
cziuojant, nes in tai, kad kas 
vaidintusi, netikėjo.

Laike szienapiutes kuomet 
ūkininkas pradėjo sziena ga
benti in pastoge, Magde su 
Agota sumanė, kad geriausiai 
butu atsikratyti nuo blusu, ku
riu ju lovoje labai daug buvo. 
Šumane eiti gulti ant szieno. 
Kaip sumanė, taip padare.

Viena diena kuomet ūkinin
kas dirbo lauke, staiga isztiko 
lietus, ir ji labai suszlapino.Uki 
ninkas pargrįžęs isz darbo per
si rėdo sausomis drapanomis, 
o szlapias pakabino pastogėje 
ant szieno kur merginos guli, 
kad drapanos iszdžiutu jam 
rytojui. <

Tėvas beveik 
viena diena 

jis nuėjo bizniszkai pasikalbėti 
su raeziumi.

Senis Nadoszius, nežiūrint, 
kad pinigus prarado, sznokejo 
augsztai apie savo žemes ir 
nuosavybe, ir apsimetė buk 
jis savo siūlymą szaltai laiko, 

greitai ji

nesiprieszino
triukšmąUž maži aušo 

in kaili duokite,
O jeigu rimbo pavydesite 
Tai didžiausio vargo sulauk-

1

nežiūrintŽmones teisvbe szne 
ka, kad Raczitis pinigu visai 
neturi.

— Dairykis kitur, jei nori 
žmonos, — pasipiktinęs tarė 
senis. — Kodėl ne Deszampo 
dukteri? Sztai kur puiki mer
gina tau, ir 
kraiti. Tikrai mergina tau.

— Isztiesu, reikės apsižiū
rėti apie Tijanete, — atsiliepc 
sūnūs.

Ir, visa sokanezia diena, ei
damas paskui pinga jis galvo
jo, ir galvojo taip giliai, kad 
nematydavo lauko, kuriuo ėjo, 
ir prabusdavo tik kuomet jaU- 
cziai atsiremdavo in kaimvno 
ežia lauko gale, 
ke ir niekas, 

neinstengdavo 
nuvvti. T_.

girdėti nenorėjo kalbant apie 
Tijanete. O vienok ji buvo 
linksma, smagi ir graži mer
gyte. Deszampo dukteri laiky
ti namuose butu nei puses ne
verta tiek, kiek ta laksztinga- 
la Tijanete, kuri ezirpeno ir 
lakstė per visa diena.

Deja, teisingai sakoma bu
vo, kad raczius negalėjo savo 
dukterei nieko kito duoti apart 
mažo žemes sklypelio. Pinigu 
nei skatiko. Kas liko daryti? 
Anatolis kratė savo smegenis 
bet neiszkrate nei vienos, idė
jos kuri butu buvusi ko nors 
verta. Bet syki, viena popieti 
grįžęs namo, jis patemijo savo 
tęva kiety slepiant skrynute 
kampe,t kur laikoma krusziai. 
Tas ji labai suindomino, bet 
nesake nieko, kadangi Anato
lis isz mažens buvo nedrąsus 
vaikįinas.

Sekanti ryta jis nuėjo kletin 
ir atplesze lentas. Pasikuisęs 
sziauduose užeziupo senovisz- 
ka skrynute, kuria atidarė. Isz 
jos iszpuole riszuliai penkinių. 
Anatolio burna iszsižiojo labai 
placziai ir jis gerai apsidairė

ji turi nemenka

žmones,

1

nėjo savo

Be

Bet ar nežinote

site.

stiklelis, 
rupinimo

Tijanete.

Dienos plau- 
net geras vyno 

suši
lę va s nei

ji buvo

r
puosznias
Bet, tur-

ii i)ctejd’"skj4eje po grindi- 
Senukas turėjo kur kas 

daugiau, negu jam reikėjo ar 
kada nors reikėtų. Tas turtas 

sapnas —buvo npinyykintas 
teisybe pasakius, sziksztuolis 
l)uvo ir poetas. '

Todėl atėjus dienai, kurioje

gatve

senis Nadoszius pamate^ jog 
jo tvirtas dingo o sykiu dingo 
du zuikiai — jis kone is? gal
vos iszejo. Jis bego 
szaukdamas, kai vyras kovoje
sužeistas, bet deja, niekas nie
ko nežinojo nei apie vagis, nei 
apie kiszkius. Neva abejones, 
kad vogdami kiszkius, vagys 
užsirioglino ant skrynutes, ir 
susiglobojo.

Po to Nadoszius apsirgo. 
Jam niekas nebuvomiela. Tik 
atėjus sėjos laikui, jis pa
klausė griežto moeziutes že
mes pakvietimo ir apleidęs lo- 

t * • ■ • ' . > *

apsirgo.

bęt racziaus žodžiai 
permainė: .

—■ Jei duosi savo sunui ta 
lankri ties Karonu, tai asz savo 
dukterei duosiu deszimti tuks- 
taneziu franku.

Skambėjo labai bizniszkai, 
ir abu tėvai sutiko, o už mene
sio jaunuomene jau buvo po
roje.

Bet sakyk tu man, kas galė
jo nutikti menesiui po vestu
vių kaip tik tas, kad senis Na- 

besikrapszty damas 
taisinėdamas grindis,

surado savo brangia skrynute! 
Ji buvo apaugusi vortinkliais, 
tas tiesa, bet visi pinigai buvo 
sveiki. O kas stebėtina, tai sū
nus nereiszke jokio nusistebė
jimo.

— Asz visados sakiau, kad

Skulk ino

Yra pora

doszius 
kiety

t

vienoje
f

paviete, 
peczeje 

lustaunu bobelių 
ajbeczo,

Tai kaip viena pas kita*nu-
ejna, 

Tai lyg vakaro namo nepa- 
rejna.

Vyras isz darbo parejna
Suodinas pas buezeri ejna, 

Mėsos ir duonos parsinesza, 
Vakarienių pats pasigamina, 

Pacziules nesu lauke, 
Pasirodo ir in miestą braukė 

Tok i s gyvenimas, 
Tai vvruczei ne kas.

J

C

Vakaras buvo labai tamsus 
ir lijo. Po vakarienes merginos 
kaip visada nuėjo gulti ant 
szieno. Apie pusiaunakti nusto 
jo lyjus ir menulis meilingai 
žiurėjo per plyszius apszviezda 
mas visa pastoge. Tik staiga 
Magde kumsz, kumsz in paszo- 
ne Agotai.

— Ar tu miegi ? Ar nematai 
kokis žvėris su keturiomis aki
mis kalio ir nori szokti ant mu
su.

/Vgota pamaeziusi kaip su
klyks, kaip szoks nuo.szieno 
ant grindų, szonkauli. iszsilau
že ir dauginus nieko nesako, 
kaip tik mirsiu, mirsiu, mir
siu.

M agde pamanė, kad jos ,drau 
ge sužeidė tas baisus žvėris, nu 
sirideno nuo szieno, pribėgus 
prie duru, reika. ° Oi žmones, 
oi Jėzus, ratavokit! t

Gaspadorius iszgirdes t toki 
klyksmą, pasiėmęs szautuva 
bėga in svirną pas Juozą.

Viena szventa diena, 
Paėmė akvata biznieri viena 

Paėmė paezia ir dukrelia, 
Sėdo visi in blokiniu Lizelia.

Iri Leikwood nuvažiavo, ge
ra laika turėjo,

Gere, valgė, net per barzda 
varvėjo.

Bet kada adgal sugryžinejo, 
Tete bambiliu suvaldyt ne

galėjo,
O kad buvo ant kelio gero, 
Dukrele paėmė už rato, 

Važiavo kaip su puodais, 
Kaip žydas su bludais.

O kada dukrele apie jauniki 
apsisapnavo,

Tai invažiuot in grabo gavo.
Ba mb i Ii u s pa r v i rto, 

Visi isz Lizutes iszvirto, 
Dukrele paejt negalėjo, 
Ba koja sau nyksztelejo.

Sziadien su lazdutia ramstosi 
Jog net vyrai juokėsi, 

O ne butu atsitikiu tas 
Kad nelabas girtavimas.

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

J

tu, tėvo, nežinai ka darai.
— Perdien! Tie rūkaliai 

pa leido isz nmku 
graibė mano zuikius, 

— pyko senis. — Jig, tik pa- 
virszium ja apžiurėjo, daugiau 
nieko.

Jie niekados nei žvelgto ne- 
nužvolge, kad jo suims, pasi
vogęs jo skrynute, sudaro Ti- 
janotai kraiti, o paskui padėjo 
skrynute adgal po lentomis 
ant rytojaus po szliubo.u

Anatolis norėjo pasilaikyti 
pinigus visai, bet jo žmona nei 
girdėti apie tai nenorėjo. Ji 
verste verte gražinti, nes tuo
met teturėtu menka nuodėmė
lė, tik mažutyti mėla — kas 
nėra didele nuodėmė, ypacz 
moteriszkei.

Taigi senukas isz tiesu nie
ko neprarado iszskyrus du 
kiszkiu, kuriuos sūnūs užmu- 
sze, idant mesti nuožvalga,

turbut ja 
kuomet

i

va iszejo in laukus.
Tada sūnūs 

viena rytmetį.
— Nebeapsimoka į kalbėti 

apie mano, žonatve dabar. Tu ( 
visai apylinkei apskėlbei, kad kad isztikro 4--- -- i ’ 1

ar niekas jo nemato. Tada jis'gudru!
Ir Grisza, spaudžiamas nau- atsargiai ir isz lėto suskaito 

jo, tik ka patirto gyvenimo in- pinigus.
kuris guli spūdžiu, gauna isz mamos ri- 

po kojomis ir žiba kaip lempe- eilios szaukszta.
!•, bet jis bijo, kad jam vėl su*

ji prakalbino

ranka ir

— verkia Grisza.
— Eik szalin peeziau.

Tur but perdaug suvalgė....
— nusprendžia mama.

tavo pinigu neber.

idant mesti nuožvalga 
i vagiu butą — 

Tai buvo'— ežia irgi menkute nuodėmė. 
Anatolis su žmona nei nesigin-

UETUVISZKAS 
SAPNINYKAS 

Arba Iszguldimas Sapnu.

Senis tik pajonke malva ir czijo. Jis buvo laimingas ir ja Drucziai apdaryta kietais juo- 
\rirjii zl o iii* ityi S o lwO- ii/uifnnlm vnvlnin. zi arki t talžei o NTn^Aonl. m Ui n it. nYirlnt’niu THimniA IrnTrmnngrieže dantimišj .;bet neatsako mylėjo; o senukas Nadoszius,'dais apdarais, vienoje knygoje.

Dvylika tukstaneziu franku! nieko. * i visas žibąs pasitenkinimo, dir- 1209 puslapiai
SztftFjis, savo rankose, turėjo! *— ^Dabar neliko nieko, bo del ju d vie j (i kai keturi vy-

Vertfi J. S. dvvHka tukstanezinufranku —- Ttrcmnta .mzLa:

I

— .Dabar 
kairi Tiiiannta

neliko
IrillH 1ftriiirnin

205 Puslapiu. 
Druoiiai apdaryta audaUhate

Tiktai W.00 kietais vyrmia, Petka HM
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

f 1

310 P.veikai u.

w. d. BoaautwMKMO.
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V Žinios Vietines'
Utarninke “Žolines”.
Utarninke Lietuviu die-

LIETUVIU DIENA
Specialiszki Treinai ant 
Readingo Geležinkelio.

Naminiu paukszcziu pamerki- 
mas “natro”-fliuoroje” (šo

dhim-fluorid> -isznaikina 
visas uteles.
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Visi važiuos in Lako

Specialiszki treinai ant

automobiliu

side.

Readingo geležinkelio.
' / — Szimtai

I «■ . .

trauks dideliu sztiirmu isz visu 
szaliu. . ■ •

— Utarninke viena isz di
džiausiu dienu Lakeside parke 
isz visu metiniu iszvažiavimu.

— Pagal pranaszavima, tai
suvažiuos ir asztuoni tukstan- 
czei svecziu isz visu daliu pa
vieto ant tojo didelio 
ko?>

< > atpus-

— Vadas palicijos Miglok- 
linas persergsti visas 

pravažiuojent
mis per Mahanoju, idant man- 
dagei užsilaikytu ir nerėktu 
kaip ind i joną i, nes kitaip bus 
priverstas visus 
kozoje padaryt.

* T * F * \ A m W | _

jes >>
“parti-

Nedelio-

sulaikyt ir 
Neužmirszki- 

te, nes galite aplaikyt sarmata 
ir imti nubaustais, važiuokite 
namo per miestą kaip žmonis 
o ne kaip galvijei in skerdiny- 
czia.

1 Lakeside randasi dau
geli žmonių kurie gyvena po 
kelis menesius budykesia ant 
szviežio oro, 
isz gamtos ir
puiku. Terp tenaitiniu vasari
niu gyventoju randasi ir visa

pasinaudodami 
visko kas v ra

szeimyna pono 
cziaus

S. Norkevi- 
kuri 

keliolika san-
isz . Mnhanojaus 

randasi tonais
Ponas Norkeviczius 

sako, jog.tai geriauses gyveni
mas ir sveikiauses del žmogaus 
kuris geidže malszaus gyveni
mo ir pasilsio — dets fain laif. 
ju bet, sako p. Norkeviczius.

. — Subatos ryta atsibuvo 
laidotuves a.a. Povyluko, 3 me
tu sūnelio p. V. Januszkevi- 
cziu isz Szumakerio, kuris li
kos užmusztas per užsižiopli- 
nusi automobilistu.
draugas,-didelis szuo
riuom siautė, likos užmusztas 
pirma.

— Arklis . prigulintis prie 
Juozo Povylaiczio, pasibaidė 
praejta petnyczia, užbėgdamas 
ant dvieju automobiliu. 2\nt gi- 
Inkio nieką nesužeido.

■f* Praejta petnyezia mirė 
dvieju menesiu Mariute, milo- 
ma dukrele Mikolo Labuczio, 
439 W. South St. Laidotuves 
atsibuvo Nedalioj.

vaieziu.

Kūdikio 
su ku-

SAULE

troinas 
in E.

Spocialiszkas troinas apleis 
Shenandoah in E. Mahanoy 
Junction 9:15 ryte. Shaft 9:20, 
Lost Creek 
Plane 9:35
St. Nicholas 9:45 ir 8:45 
Mahanoy City 9:51, 8:55, 11:00, 
11:45 ir 2:25 ir 5:20 vakare.

Isz E. Mahanoy Junction 
specialiszki treinai eis in Ma
hanoy City 3:45, 7:35, 7:45 ir 

In St. Nicholas 
Irt'Gilber- 

Lost 
ir Shenandoah

9:24, Mahanoy
Gilberton 9:40 

Isz

R:55 vakare.
:35 ir 8:55 vakaro.

Mahanoy Plano,t 
' Shaft 

7:35 vakare.
In Tamaqua

E. Mahanov Junction 9:00 vai. 
vakaro. 2t.

/ 
tona, 
Creek, 
T

troinas apleis

Auksino dovana del patogiau
sios plaukykes.
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Kūdikiu mirtingumas ir 
szeįmynos iųeigos.

I

Szitas stovi lei is 
isz aukrfd' bus 
patogiausios plaukykes^

i atsibus At- 
atcjnanti menesi, 

laike atvažiuoje

padirbtas 
dovanotas del 

ant
lenktvniu kokios 
lantic City 

tai 
Suv. Valstijų pato- 
merginos 

tame konteste.

kuriame 
isz visu 
giausios dalibauti

f

k
Antąnas Tąmulionis ne

fl

F
L, r
iii
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važiavo In New Yorka parsi
vežti sayo senus tėvelius ku
rie pribuvo iaz Lietuvos. Buvo 
tai juju pirmutinis važiavimas 
automobiliu m kada ženge ant 
žemes szio laisvo sklypo.

I

I
k fe

, '"ir

— Vadas palicijos Miklak- 
Unas aresztav'OR visus tuos, 
kurie turi papratima gravti 
bolia ant tilicziu. Gerai, nes 
tokia papratimas tankei pada
ro daug bledes, ne tik žmonim 
iszmusza langus bet sužeidžia 
ir praejgius/

Gerai,

I — Palicije rado skiepe Ste-

*

po. Navicko, 
avė., Navickienės 
nelia, 85 pietų senumo, kuri 
buvo balsei apleista ir gyve-

A*’ / * ‘ ‘ V 1 * • /

1237 Mahanoy 
sena moti-

M 
r 
tB"

nanti terp visokiu szaszlavu. 
Palicije apreiszke, jog jeigu 
Navickiene nepasielgs su se
na motina mandagiau, tai ki-
Navickiene nepasielgs

K 
f 
K 
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I
I 
I 
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GYVEN1MAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25 c.

W. D. Bocalcowaki.Co. 
Mahanoy City, Pa.

į

L

taip su tokeis vaikais pasielgs 
jeurie apleidže savo senolius 
tėvus. — Tokis tai užmokestis 
tėvu ant1 senatvės nuo savo 
vaiki, o’ kaip pats vadas pali- 
dijoe iszsitare: “tai kartuves 
yra pei* geros del tokiu vaiku 
kurie rteip bjaurei nasielere su

ui jos iszsitare:

kurie telp bjaurei pasielgė 
savo gimdytojeis. ’ ’

tonsorialiszkas— Musu
nrtidtafi ’ p. Juozas Ancerevi- 
czius su sflvo motinėlių iszya- 
žiAvo in New Philadelphia, da- 
Ivbauti laidotu vesi a mirusiolybauti lalddtuvesla
Juozuko Virbilo, panedelije.

Bridesburgo
'kliubas (isz Ndrth Philadel
phia) likos sumusztas Nede-

•v beisbal

Tarp vlsztu augintoju., yra paprasta 
nuomone priesz pamorkima naminiu 
paukszcziu. Tas yru gal dėlto, jog 11- 
gszloi augytojal pamerkė visetas In 
aliejuota ar deginanti vandeni, tps su- 
terszla plunksnas ir daugeli sykiu už
gauna bdd. Suvienytu Valstijų Agrikul 
turos - Dopartapiontas patarė vlsztu 
pamorkima 
mlrklmas geriaus pritaikomas piotl- 
neinos Valstijoms, ir vasaroje, szlauru- 
ose,

Pirmas reikalavimas - szllta diena, 
Idant vlszta galėtu 
Neiszrink/vėjuota 
užbaigt pamirki m a 
prlesz saules nusileidimo, tuomet vlsz- 
la iszdžlus prlesz tupejlmo -lies 
plunksnos nevlsos szlapintos. Pamer
kime "Natro - Fliuoroje” pasekmes 
kuogerlausios Ir sulyginant su dulki
nimo procesu szls budos geresnis, 
pigesnis Ir greitesnis.

Uteles grelczlaus Isznyksta nuo 
panjirkimo "natro - fliuroje" negu 
dulkiant su "sodium - fluorid” (dulkiu 
formoje). Rodos, nuoskystino greitai 
stimpu, nuo dulklnlAib In kelias val
andas.

Naudojant pamlikimo būda reikia 
turėti szilto vandenio.
Joms ypatoms mirkyti visztas, tuomet 
darbas greitesnis Ir galima vartoti

sodium- flluorojo”. Pa-

greit Iszdžlut.
diena. Patartina 
viennv valanda

IszdžlUH

Natro - Flluoroje

grelczlaua laznykata 
"natro

Geriaus dvie-

Vandenis turi

Kad goriftu iszalszkintl koka sary- 
szls yvA-tarp kudlld’.t”mlrUngumo (ir 

Inoigu, Kūdikiu Biuras 
sutaiso

szelmynos 
(Children's Bureau) ta boil,

Tikros algos ir atliginimai.
Tukstnnczlal amerikiccziii yra lyg 

sužavoti pinigu. Jie klaidingai žiuri 
in pinigUB, kaipo in didžiausi turtą, 
ncH pinigu tikra avarbn yra tarno ka 
Jie mitina nuperka. Žmogaun atlygini
mui! už Jo darbą nepriklauso viontlk

Z1®1

kuriamo nurodyta tyrinėjimai asztuo- nuo to k,ok JiH uždirba. Daugiau prl-
n tuose įplėštuose.

tik viena dideli kubilą.
būti mioruotan. Prie kožno galono 
vandenu reikia varlot nuo trccz - ke
tvirtadalio Iki vienos nueljos vaisbisz- 

trcczdales uncijoskai arba dvi
chemiazkai grynos "sodium - fluorid”.
Sodium - Fluorid” sutirpsta su malsz

Vandenio pripilk bevelk pilna
II

mu. vandenio pripilk bevelk pilna 
kubilai paliekant tik apie seszis arba 
asztuonls coliun kubilo neprlpildyto. 
Jeigu dadgoli visžtfi manote mirkyti, 
tai įniks nuo laiko reikia dėt rinkama 
dali "sodium - fluorid”.

Vlsztu sparnus reikia laikyti vlrszuj 
peczlu su kaire ranka, greitai Inkiszt 
in kubilą, su kita ranka laikyti galva 
isz vandenio pakol plunksnos apszlap- 
intos. Potam galva greitai, syki ar du 
sykius kiszk ln vandeni. Kuomet 
isz|msi vlsztn 'isz vandens, laikyk 
lankose pakol vanduo nubėga ir pa« 
lelsz. Pamerklmas ima apie triszdesz- 
imts ar keturiasdeszimts 
nekundas.
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KUR BUNA.

draugai 
Vaszkevicziai,

penkias

Adomas irMano
Antanas Vaszkevicziai, 1913 
mete gyveno Coaldale, Pa. ir 

Ind. Tegul atsiszaukia 
ant atlreso.
Europe Lithuania. <
Dirgeliu kaimo.
. Kaltinėnų paczto 

Tauragės apsk.
. Kauno redybos,
' • Mikas Katapskas i u.-,.. . i

Gary,

Lotai ir Namai
„ ♦

Coaldale, Pa.
Turime ant pardavimo keletą geru lotu 
ir namu mieste Coaldale, Pa.
vietoj. Vandenines paipes ir geri dre
nai visur investi.
Geras, miestas del apsigyvenimo. Atei
kite o gausite visas informacijas.

,, , . > 4.... ■—

Gerioj

Lietuviu bažnyczia.

O’Donnell & Sherrin 
Realeatate and Insurance 

Coaldale, Pa.

? 1 
sze- 

szorlu metu tyrinėjimo darbb ir ridė
dama pasękrrios pasikalbėjimu su Ž3,- 
000 kūdikiu motinomis. ' / ■

Grupe .'su žcmlauslaia u>.ddrblals 
siekia $550. per motus, su augszcziau- 
siais siekia $1,250 ir nugszczlau. Že
miausiu uždarbiu grupėje (uždirban- 
czlu mažiau kai $550.) mirė 162.5 ar
ba 'Vienas Isz szesziu. Augszczlaitslo- 
Jo grupėje (uždirbanczlu $1,260) mirė 
62.5 arba vienas Isz iizoszlollkoa, Alsz- 

jog mlrczib skaiczlus 
mažėja besididlnant szeįmynos Inol- 
goms ir prieinant 
pragyvcnriio.

Kiekvienoje grupėj kudlklu propor
cija yra sekanti:

Grupėje, uždirbanczlu 
$550. inelna

Grupėje, uždirbanczlu 
$849. inelna 37.2o/o.

Grupėje, uždirbanczlu nuo $850 Iki 
$1049, inelna 153o/o kudlklu.

Grupėje, uždirbanczlu quo $1050 Iki 
$1249, Inelna (i.lo/o kudlklu.

Grupėje, uždirbanczlu $1250 ar daug

Tabelyje paduodama pa^okympb

k lai mafomu,

prie tinkamesnio

Mažiau kai 
25.8o/o iazirtu kūdikiu, 

nu $550. iki

lau inelna 13.1o/o iszIrttic-khUikĮu.
Visu gruplu 

dvlojais motais iszt|kro padidėjo. 
Tcczlau skaitmens nesenai apskelbtos 
Darbo Biuro, 
pragyvenimo 
anot Kudlklu Biuro 
kūdikiu gyvenimas butu pagorojes su 
padidėjimu tėvo inoigu. Mtįhl

"Iszvados yra tokios" bako raportas 
Jog tol kol nednumas nebus panaiki

ntas kūdikiu gyvybe jlra berelkalo 
žudoma,'1”
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uždarbis paskutiniais 
IsztOčro

parodąnczlos , visuotina 
nerodo, 

pranesžimo, kad
pabrangimo,

««

klauso nuo to, kaip jis praleidžia sa
vo uždarbi. Tikras darbo atlyginimas 
yra tai tlo dalykai Ir nauda, kuriuos 
darbininkas gali gauti už uždirbtus 
pinigus.

Alszku, kad žmogus gali du sykiu 
tiek uždirbti, kaip Jis paprastai už
dirbo, ir Isz to mažai naudok turėti, 
Jei reikalingieji dalykai leszuoja du 
ar tris kart daugiau, negu kaip pirma. 
Yra visiems matoma, kad apart be 
padidėjimo 
rlos inzrolszklamos pinigais, yra di
delis skirtumas naudos, kuria gauna 
žmones už ta savo uždarbi,

Ka žmogus gauna kaipo atlyglnlma 
už savo darba, pagallaus priguli nuo 
to, kaip jis savo uždarbi Užleidžia. 
Vienas protingai pirkdamas/ saugiai 
Ir nuolat taupydamas Ir saugiai ir 
naudingai Indedamas 
tikrinimus, gali sunaudoti savo darbo 
vaisiu in reikalus Ir smagumus savo 
gyvenimo, kuriu Jis relkalauje Ir net 
pasilinksminiI Kitan, gaudamas tokia 
pat alga, gali Išeikvodamas, iszdykl- 
mu ir netaupydainas atsidurti tokia
me padėjimo, kad negalėtu nei reika
lingiausiu sau. dalyku gauti..

Nežiūrint ar darbininkas uždirba 
jatn teisingai už Jo

matoma, 
ar sumažėjimo algų ku-

iszrelszkidmoz pinigais,

taupydamas Ir 
pinigus In pa-

ar 
liek pinigu kiek 
darba priguli, ar no, atsakomybe jis 
vienas teatsako už tai kaip jis juos 
praleidžia Ir tas negali būti pavestas 
kitai y pat ai. Leszos, reikalavimai Ir 
algos gali pulti ir kilti, kaip Jurlu pa- 
kylimas ir nyslugltnas, bot pamatinis 
dalykas Uoka neatmalnomas, kad ats
kirai nuo budo Ir didumo Jo uždarbio, 
kiekvienas žmogus 
ribų spręsti gausumą 
savo darba. Jis ta gali atsiekti Isz- 
mlntingal ir aprybotal praleisdamas 
ta, ka jis turi praleisti Ir taupydamas 
ta, ka Jis turi taupyti. »
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gali nepereinant
atlyginimo už

i X'' B . t,

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

*■

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

CAPITAL STOCK |125,000.00 
Surplus ir Profits <536,346.50

< — T —
Parduodu visokius paminklus, didcl- 

Iųs ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
ki los pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriaus parduoti negu kiti.

SOI E. 1’1 no SU Mnluiriov Cit v. I’iu

PARSIDUODA FARMA

Mokame antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedant prie jus 
pinigu a Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar no. Mca norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

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

Jis

NAUJAS BANDITAS YELLOWSTONE PARKE.

Lietuviu tarpe, 
kelio ir arti miesto, gera ir lygi 
žemo. Visi budinkai, sodukas 
parsiduos pigiai. Kurie manot 

Joseph Geriba 
pirkt atsiszaukit pas 
v Scottvillp, Mi(*h.

prie gero

(tC>5)

n. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prozldent.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus

W. TRASKAUSKAS 
1’1 RM n’INIS LIETUVISZKAS 

1’1 GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
C II A S. S . r A R M L j: y • 

Beni Estate Agent — Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Kandavojamc namus, koletavojamc 

. randas Ir telp tolinus.
Mahanoy City. Ibu238 W. Centre SU
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Valdiszkam parko Yellowstone, moszkos yra toip papra
tę prie žmonių, jog kada praejna kokis automobilius, tai jiji

i L • a m -■ a a A ' «a _ _ _ __ __ _sulaiko idant keleiviai duotu nieszkai kokiu saldumynu. Ne-
karta keleiviai nusigansta,' bet dažiurotojas 
kalavima tuju banditu kuriems gaunasi visacĮos gardus kokis 
szmotelis mėsos arba saldumynu.

iszajszkina rei-
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E. T; EVERETT
I9ZD1RB^JAS VISOKIU

POMNIKU IR KRYŽIŲ
Pirkdami nuo pat iszdirbejo 

suezedinat agento uždarbi. Mes 
visa^ darba patis atliekame, ir 
esame didžiausi iszdirbejai 
pomniku ir kryžių szioj ape- 
linkeje. Kreipkitės pas mus 
ypatfczkai arba per laiszka o 
priiiunsime musu žmogų in 
jusu namus. Turime du ofisus 
Mahanoy City ir Shenandoah. 
Laiszkus siuskite in musu ofi
są in Mahanoy City.

* b 'į,

E. t/EVERETT
Mahąnoy City ir Shenandoah

PasamdoLaidoja Kunus Numirusiu.
Automobilius del l4ildotuvlu Krlk- 
Hztlnlu, Vescliju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
620 W. Centre SU Mahanoy City, l'a.

Banka ka Turi Baisa
i

Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už 
darbinnka žmogų szali.

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

mažesnes mokesties.
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 

vien balsuoti o tikrai laimėsite.
Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko 

nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.
Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka* 

Pagelbekit jiai augti. Delate savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO..
MAHANOY CITY. PA.

—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Pres.. L. Eckert, Vlce-Pres.

J. Garrahnn, Attorney W. F. Rynkowlcz
P. C. Fenton

D. F. Guinan, Tress.
A. Danlsewlez, M. Gavula

T. G. Hornsby
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VYRU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vlctaatlnls tarpo Lietuviu Daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo boglje 32 
metus in vairias Ligas; Vyru Ir Moterų, todol jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsiiiuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairlas ligas pa- 
ęinanezias nuo nečzystumo kraujo. Atslszaukite ypatisz- 
kal, per lalazkus nsz negydau. Dr. Koler kalba ^.ueiszkai 
ir Ixmklszkal.

DR. KOLER -

Oflsos valandos nuo 9 ryto lig 6 vakare 
Nedellomfs 9 Iki 2 popiet.

C3S TENN AYE- . PITTSBURGH, PA.ji

*T
— Norėdami invest! Elcktrikinia 

Szvlosa in narna arba pataisyti koki 
dalyka, atelkyte pas elektro daktaro 
Floryona Boczkauska. 813 W. Mahanoy 
Avė., o padarys jum darba gerai ir 
užganadlnancziai. (t.f.) MAUDYNES SIUTAI 

(BATHING SUITS) 
IĮ

< Reading k
%

Guinano didelis sztoras nori idant

Lonas: — Reikėjo tau szian- 
dien būti bažnyczioje. Kunigė
lis pasako labai puiku pamoks
lą.

Plonas: — Ta girdėjau ir
asz. O kas tau papasakojo?

$4.00
in Atlantic City 

$3.50
in Willow Grove
NEDELIOJ 20 AUGUSTO

3 SEPTEMBERIO

kiekviena' ypata turėtu maudynes 
siutą (Bathing Suit).

t

Maudyne yra reikalinga vasaros 
laike delei sveikatos.

r

&

Mare (naujai ištekėjusiai 
savo draugėi): —- Ar tu pasjpa 
sakoji savo vyrui visk^?<

*1 t •' ...... "Jaunavedė:
. I >

Turiu pasaky
ti, negalimas dalykas. Jisjai uie 
kad nenqrl manes klausyti per 

1 ------1... .1.. ♦___ 'J, r.1- ♦—£♦ Įb

Spocialiszkiis Ekskursinis Trelhas Privalo kiekvienas turėti savo
Ryto 

. 6:00 
. 5:08 
. 5:45 

J 5:52 
. 6:33
. 6:14

. 6:42

Isz 
Shamokin .........
Mt. Carinei .....
\shland .............
Girardville ......
Shenandoah .....
Mahanoy City .. 
Tamaqua ..........
Philadelphia (Reading Termi
nal ) pribus .............. :..... '....... 9:40

(Preke Isz Mahanoy City ir Tama
qua in Atlantic City $3.76; in .Wil: 
low Grove $3.25) , '• z
GRĮŽTANT— Spoclnllszkas trolnns 
apleis Philadelphia, Reading Ter
minal 7:00 vakaro StantltU’d Timo, 
8:00 Daylight Timo..

16-dienine Seąshore Ekskur-S 
ei ja, Augusto 17 ir 31. Apie| 
daugiais pasikltwKHe apt? 
Readingo geležinkelio staoijii)—. —

locna maudynes siutą.

Guinano sztore randasi didelis 
pasirinkimas 
parduoda už pigias prekes.

Ateikite pamatyti o pirkaite.

visokiu tu siutu ir

I

-M

GUINAN’S z
f %

MAHANOY CITY, MT. 0ARMEL, SHENANDOAH.




