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ISZ AMERIKOS

idant paslymti 
doleriu, ku-

Netikėtai' pasiliko turtingu.
Cincinnati, Ohio. — Donal

das Blake, 43 metu, dirbantis 
restauracijai kaipo mazgotojas 
torielku iszvažiavo in Ander
son, Indiana,
75 tukstanezius 
riuos jam paliko mirusia dede. 
Blake mažai rūpinosi apie t a ji 
turtą, ir paprasze pinigu ant 
keliones nuo savo darbdavio ir 
tris dienas vakaciju. Sako, jog 
aplaikias pinigus vela sugryž 
prie savo darbo.

Milijonas vaiku dirba fabri
kuosią.

• Washington, D. C. — Pagal 
cenzuso departamento tai Su v. 
Valst. suvirszum milijonas 
vaiku randasi fabrikuosią prie 
visokiu darini. Yra tai vaikai 
turinti nuo 10 lyg 15 metu, ku
riu yra 1,065,888. Ant kožno 
tukstaneziu vaiku tai 113 dir
ba isz savo locno noro, o mor 
gaieziu dirba isz savo noro 
szesztas procentas.

suvirszum

su skobi neb 
Kentucky, likoi

30 skebinu karu anglių 
sudeginta.

Sparta, III. — Trisdesziintf 
karu prikrautu 
anglimis in
uždegtos per straikierius arti
moje Percy. Straikieriai atka 
bino karus nuo trūkio, apiais 
te karasinu ir uždege.

Kvailos tiesos Ohajuje vadina, 
mos bhia lawi ” visas dar

bas mieste nustojo.
Piqua, O. — Szis miestas 

skaito apie 16,000 gyventoju. 
Szi sekmadieni ežia imta vy
kinti “Blue Sunday 
nis instatvmas.

Suspenduoti visoki darbai, 
kurie butini gyvenimui reika
lingi sekmadieni. Uždarytos 
visos gazolinos stotys, cigaru 
krautuves ir kavines, 
kariai sustatyti 
riuose, 
džiuose.

Daytono laikrasztininkas Re 
ese pradėjo klausinėti piliecziu 
kaip jie atsinesza in nauja isz 
tatyma. Pasisuko policmon’as.

“Ka tamsta veiki ežiai klau
sė poliemonas.

“Dirbu,”
ninkas ir už tai aresztuotas.

Policija aplanke visas mieste 
bažnyczias ir pasižymėjo 1 pa
vardes varginininku ir chori 
stu, kurie apmokami, 
bus paszaukti teisman.

Policmonai taipat dirba ap
mokama darba. Kas juos turės 
areszt uot i.

Tai kas pakyla isz paiko kai- 
kiiriu žmonių fanatizmo.

> 9 valstiji-

Gatve 
savo pasziu 

automobiliai gara

atsake laikraszti-

.J ie visi

Ka manyt apie szitokia 
motina.

— SudžcMarinette, Wis.
Quinlan, ana diena perskyrų 
15 metu mergaite Dedi John
son nuo josios 65 metinio vyro 
Andriaus McAHisterio, kaipo 
nedarinkta porele. Skunda in- 
rtesze mergaites a u gyti nei Uel- 
manai, kurie priėmė mergaite 
ant auginimo 1913 mete.

Nesenei McAllister aplaike 
nemaža turteli. Dažinojus apie 
tai motina Johnsoniene, pasi- 
godejo ant pinigu,
slaptu budu mergaite nuo an
gy toju ir su ja ja atvažiavo in 
lyon Mountain, Mich., kur pri
vertė mergaite ant isztekejimo 
už McAlliąterio, kerszindama, 
jeigu neklausys, tai atiduos in 
narna pataisos. Kada apie tai 
dažinojo augytiniai
skunda in suda. McAllistflrfl 
buvo naszliu turi keletą vaiku

pasiėmė

KARCZIAMA ANT VANDENIO

. .... -U- _ 

isz Lietuvos
A

Kas kitam duobe kasa, tas pats

<
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int Potomac upes Washingto-Ana diena palicije užtiko i 
ne puikiai intaisyta karczemelia kaip ant paveikslo matomo. 
Matyt szinkoris snvuode prisi artinanti* nelaime 
laika, bet už tai palicije konfiskavo kelis vežimus geros gu
zu tęs.
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— Didele audra. Uopos 16 d. 
Druskininku — Merkines —Va 
renos ruožu apie 15 varstu per
ėjo didelis ledu debesis nuklo
jės ledais laukus, kaine jie gule 
jo arti 2 valandų. Ledu didu
mas sieke i Iri 2 coliu. Merkines 
miestely retas ' namus 
nei svzd a i i žy ta i s langais,
se javai siiguldyti, medžiu 
komis nuklota^ kelias.

kad van
duo bėgdamas^ per puse valan
dos užnesze i plentą
sluoksniu pusantro metro sto
rumo. ' ]

— Danu dovana. Danijos vei < 
keju grupėj vadovaujant pu. 
Ellihgeriui, Agronomijos insti
tuto direktoriui, yra surinkusi j0 Stasy

liko su 
lankuo

sza-
I Jotus

L

ir dūme in

buvo taip smarkus,

smėlio

in ja inkrinta.
Szlapucziai, Czekiszkes vai. 

— Sziame kaime invyko nepa
prasta ir indomktragedija. Na- 
szle ūkininke Staniuliene turi 
be dukterų ir du sunu: .Joną ir

S 
jam paVes

KARALIENE AFRIKONU Vandeninėmis

H

Skobai užgirauti kasikloria.
Knoxville, Tenn. — Szesio- 

lika anglekasiu likos užgriauti 
kasikloria Evarts, Ky., 11 my
liu nuo Ilarlano. Tosios kasi
klos yra dirbiamos per ne uni- 
stus. Tolimesiniu žinių apie ne
laimia savininkai kasyklų ne- 
ižduoda.
10 sierateliu ir du žmonis sude

gė priglaudoje.
Quo. — De- 
vienas vyras 

ugneje, de- 
žydiszkoje priglau-

prisipažino

innesze

va kada

Visi, kurie 
žudinstojo sudėjo

buk nuo. 
uoszvis pas 

tankiu

Motere sudas 
tosios žudins- 

du menesius po tam,

Minksztuju Anglu 
Kasikiu Straikas 

Užbaigtas.
Nekurios kasiklosjau dirba. 

Kietųjų anglu straikas gal 
szia sanvaite ir pasibaigs.

Cleveland, Ohio. — Kompa
nijos minksztuju 
sykiu ir darbininkai užtvirti
no anglokasiu sutarto ant pri
ėmimo mokesti pagal 1921 * me
to ir czek of. Tokiu budu ilgas 
suspenszinas jau bus užbaigta? 

už keliu die-

augliu ka

ir pradės dirbti 
nu.

Kietųjų kasyklų kompanijos 
sutiko su anglekasiais ant tu 
paežiu iszlygu, nes kompanijos 
atszauko 21 procentą numaži
nimą o anglekasiai teipgi at- 
szauke savo pareikalavimu ant 
pakelinio mokesties ant 20 
procento. (Juk senei ta galėjo 
padaryt ir suspenszina 
baigt.)

Isz visko pasirodo, jog atej 
nanezia savaite

u Z

Shawbridge, 
szimts sierateliu 
ir motere sudoge 
ganezioje 
do jo del vaiku, .Ugnis greitai
prasiplatino, jog-negalema bu
vo vaiku gelbet. Daugelis li
kos apdegintais ir sužeistais.

Nutrucino uoszvi ir nužudė 
r.avo vyra.

Muskegon, Mich. — Medona 
Hodell, 25 metu
prie dvigubos žudinstos, kal
bėdama, buk nutrucino savo 
uoszvi, o vyrui perskalde gal- 

tasai miegojo. Prie 
papildimo žudinstos prigialbc-
jo jiai du broliai, josios moti
na ir bernas dirbantis ant far- 
mos. Toji sžetonbobe sudaužė 
galva vyrui su koezelu, po tam 
isznesze lavona in tvarta kur 
pakorė ant virves.
dalibavo
prisiega ant popieros su pripa
žinimais kokiu budu dalibavo 
žudinstojo.

Hodell’iene sako, 
kada apsigyveno
jaja, buvo priežaste 
barniu szeimynoje, todėl nuta
rė nuo jojo atsikratyt, inpil- 
dama in puodpka kavos arse
niko, o in valanda po tam senis 
buvo negyvas, 
paliuosavo nuo 
tos. In
Hodell’iene susibarė su vyru, o 
kada tasai nuėjo*" gult, pagrie
bė koezela ir patol musze jam 
per galva, pakol josios nesu
daužo ant szmoteliu, po tam 
nunesze lavona in tvarta ir pa
korė, idant žmonis manytu, jog 
pats pasikorė.

Farmerei isz visos aplinki
nes teip inirszo ant žadintojų, 
jog kerszino padaryti noktai- 
zini pikniką, bet szerifas su pa
licije žadintojus uždare in lai
ka.

Levai sudraskė asztuones 
ypatas.

Mexico City. — Goveda kal
niniu levu, kurie isz bado ap
leido savo sediba užklupo ant 
trijų szeimynu, kurios keliavo 
isz Puerto Vallatar in Mas- 
cota, užmuszdami tris moteres, 
du vyrus, du vaikus ir viena 
maža kūdiki.. Kiti keleiviai už* 
tiko taisės bestijos užmuszda
mi asztuones, o likusios nube-

■
iiivandenines.

pypkėmis vadina tas, kur du
rnai leidžiami per vandeni. 
Vandeninėms pypkėms pa
prastai 
antilopes 
pypkių yra

pypkėms 
karves arba 
Vandeniniu 

gana dideliu, kai 
kur tam reikalui vartoja dyna, 
viduryje isztusztina ir pripila 
vandens. Pagaliau pypkių yra 
be galo ilgu; viena tokia pyp
ki1, 2*/2 metro ilgumo, padėjo 
net Londone in muzeju. Leipci
go muzejus taip pat turi pyp
ki* 11/-2 metro ilgumo.

Nors Amerika yra tabako 
tėvynė, tacziau joje nematyti 
didelio pypkių invairumo, 
kaip kad Afrikoje. Centrinėje 
Amerikoje Kolumbas buvo ra- 

o sziaurineje 
rūke daugiausia

vartoja
raga,
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Sztai paveikslas karalienes 
Hamanyah, kuri

Stasi, Jonas, kaipo vyresnysis 
mane, kad motina
iki (11 desz.), bet" motina la
biau mylėjo Stasi ir žadėjo pa- 

vienas nenorėjot 
Jonas sumanė’ 

jaunesniji broli nužudpti. Prie! 
.o darba jis ilgai ir kantriai 
ruoszesi. Nakti birželio isz 28 
n 29 d. jisai kėsinosi įvykdyt Į 

Kietyje, kur 
brolis Sta- 

itaisytos pakabina
mos kartuves su gera i i rengta 
striczke. Lovoje, kurioje gule- 

rs, isz apatines puses

vesti bet nei 
iszeit i i užviltus.

>

i

3.100 danu I 
a ūks.) Lietuvos 
11>t i.

savo sumanymą, 
miega jaunesnysis 
sys, buvo

isz apatines
kronu (300.700 paklodes, storais naminiais siu- 

! vaikams sze- įaisvaikams sze-

dės tik sigarus, 
Amerikoje 
pypkes.

Europoje eme dirbti sudeda
mąsias pypkes, stengdamiesi 
viską intaisyti taip, kad kuo 
mažiausia butu nikotino nuodu 
pavojaus. ,

Tabako milteliu uostymas 
nėr taip iszsiplatines, kaip rū
kymas. Afrikoje tur but dau
giausia žmones tabaka uosto. 
Beveik visi negrai yra tabako 
milteliu mėgėjai, ir ežia esama 
visokio darbo ir dailumo taba
kiniu. Bet uosto tabaka kartais 
nepaprastu budu. Dažniausiai 
tam reikalui turi koki nors ln- 
nagi.

Turtingesnieji vartoja 
szauksztelius isz rago arba 
kaulo, kurie del patogumo kar
tais pritaikyti yra pridėti prie 
abieju sznerviu«.< Neturtingi 
negrai paprastai paima Žiups
neli tabako milteliu, sumaiszo 
dar ji su pelenais ir pipiru žo
le ir apkreczia visu szituo mi- 
sziniu kokio nors kailio gaba
lėli; paskui prideda ta kailio 
gabalėli, apkrėsta tabako mil
teliais, prie nosies ir kartais 
isztisomis valandomis uosto ji 
negalėdamas atsigėrėt “gar- 

” kvapu. Tanganaikos sa
loje tabako miltelius sumaiszo 
su vandeniu puodelyje, paskui 
skystimas pilamas ant delno ir 
intraukiamas in nosi.

A: Kelmutis.

prie jos buvo prisiūtos 
placzios juostos (diržai) storo 
naminio audeklo, 
am tyczia padirbtomis sagti

mis (Jonas buvo kalvis), kurio 
plis manyta susegti mieganti 
jaunesniji broli ir taip suvysty 
ta pakart. Paskui manyta atar

su jo patiesPaszalpa Lietuvos studen-
, Stokholmo burmistro 

Lindbagen inicatyva 
684 szvedu 
auks.), skiriamu Lietuvos Stu
dentu Sakingai Kaune.

— Dviem mėnesiam kale ji- dyt nuo paklodes juostas, pa- 
mo. Liepos 13 d. apygardos tei
smas vėl

Litvos

tams.

kronu
surinkta

(80.028

valdo savo 
padonus su geleži n ia 
Sierra Leone, Afrike.
padoriai tankei kariai” a su ki
tais sztamais afrikonu
krovė milžiniszkir turtus.

ranka
Josios

ir su-

elode užtiest ant lovos ir ant 
rytojaus butu rastas Stasys klenagrinėjo lietuviu

redaktoriaus Povylc tyje, kaipp pats pasikoręs. Bet, 
nuteisė ji segant antra juosta, Stasys isz- 

Ji budo ir prasidėjo kova. Jaunes

“Litvos”
Sipavicziaus byla; 
dviem mėnesiam kalėjimo, 
gynė advokatas .Vrublevskis.

Isz okupuotos Lietuvos.
. Kaunas. — Gautomis isz 

okupuotos Lietuvos žiniomis, 
Lydos ir kitose gretimose ap-

nysis brolis, kaipo tvirtesnis ir 
miklesnis nes tarnavęs lietuviu 
kariumeneje, isztruko isz vyrės 
niojo brolio nagu. Jonas tuo
met pagriebęs kariszka szaut ti

ku ri jis niekam .nežinantVa,
skrityse, sukilo priesz lenkus turėjo, iszvi,jo bro.li in kiemą.
vietos gyventojai. Degina apsi
gyvenusiu ežia I 
kai kur ir žudo ju savininkus.

Taip, sukilėliai sudegino Mi
kulskio dvarą.

Pastaruoju laiku esą sudegin 
ta daugiau liet 20 stambiausiu 
dvaru.

Sukilėliai sako, I 
lenkai nepasiszalins isz 
kraszto, tol jie neduos dvarinin 
kams ramiai gyventi.

lenku dvarus, tikras j0 broli
tiktai ežia Stasys pažino, kad 

is nori ji nužu
dyti. Jonas szove in Stusi, szis 
spėjo pasislėpti už gluosnio, ir 
anas nepataike. Tuomet Stasys 
pakilęs nuo žemes, stvėrė už 
szautuvo ir vėl iszbego kieman 
motina ir sesuo.. Jonas, pama-

kad tol, kol įes motina, viską pamote ir bu
szio sas be kepures pasileido bėgti 

laukus ir kažkur pasislėpė. Ry
ta Liepos 1 d. kaimyno kluone

Sukilėliu gaujas vis nuga, gi jonas rastas pasikoros.
lenkams sugavus nors viena ju 
ir suszaudžius, sukilėliai veikia 
dar griežeziau i 
panika in gyventojus.

Užmuszejas,
Mariampole. — Per Petrines, 

Peletbaly, einant plentu Vilka- 
darbininku buvo padare sutar- viszkio link, M. Abromavicziu- 

kas isz Mariampoles, idure po- 
Saukszcziu-

Szuuiskiu atvyko 
būrys iszkrate

kasyklos ve 
la pradės dirbti kaip pranasza- 
vome, nes apie tai žinojome ke- 
Wsanvaites adgal, nes jau ta
da kompanijos su pordotiniaiF

te.

Dinamitavo ekskursini truki 
daugeli sužeido.

New York. — Daugiau kaip 
trisdeszimts moterių, vyru ii 
vaiku likos sužeistais per trū
kimą bbinbu po ekskursiniu 
trukiu ant West Shore geleži
nkelio prie Little Fairy, N. J., 
kada1 tasai 
Bombos 
sztangu, 
trūkis ant juju užėjo. Palicije 
mipio buk tai darbas straikuo- 
jeneziu geložinkeliecziu.

’ v

PYPKES ISTORIJA.

pasismaginti 
iszgalvojo

Norėdami 
žmones iszgalvojo visokiu 
priemonių, kad galėtu sziokiu 
ar tokiu budu pasisvaiginti ar 
pasmaguriauti. Kiekviena rase 
yra linkusi prie vienos kurios 
ruszies pasismaginimu, pavyz-
džiuirscmituYasc daugiau yra 
linkusi gerti stipria kava negu 

gėralus, Azijos 
labai mėgsta

alkoholinius
rytu žmones
opiumą, kiti vėl ka nors kita.

iszsiplatinusi

— Riauszes Lydos apskrityje
ir dar didesne Lydos apskr. kilo dideli sumisz

iinai; juos šukele organizuotu 
valstiecziu būriai. Dvarininkai 
ir turtingesni ukinikai slepiasi 
miestuose.

Ii u szonan Juozui 
kui isz Baltsupiu. 
valscz. ir pastarasis 

Mariampolesles 
mirė.

uz savai- 
ligonineji

Bet daugiausia 
pasismaginimo priemone 

tabakas ir
Žmones ruko visam pasaulyje. 
Apskritai manoma, 
tabakas nebuvo atvežtas isz 
Amerikos in Europa, 
niekas Europoje nerūkęs. To
kia nuomone yra klaidinga, 
nes senovės italu, galu, ryme- 
nu karstuose randama pypkių, 
kurios maža kuo skiriasi nuo 
dabartiniu; tai pypkes isz mo
lio, geležies, žalvario. Olandi
jos piliakalniuose taip pat ras
ta pypkių. Szvoicarijoj, Airi
joj ir kitose szalyse irgi rasta 
rukomuju prietaisu.

Tik ežia dar visai neisz- 
sprestas klausymas — ka tie 
senovės žmones rūke, būtent 
— kuriu augalu lapus.

Galimas dalykas, kad rūke 
invairius augalus arba žipve. 
Ir dabar kai kuriuose szalyse 
dar teberūko rožių ir bultiu 
lapus, o Amerikoj gluosnio 
žieve. Todėl manymas, kad li
gi atrandant Amerika niekas 
nerūkęs Europoje, nėra teisin
gas.

Atsižvelgiant in tai, kaip ta
bako rūkymas plėtėsi visose 
szalyse, buvo daroma in va iriu 
pypkių patobulinimu. Invai- 
riausiu pypkių esama Afriko
je, kiir net ligi sziol iszliko se
noviniu pypkių ir senovinio 
rūkymo budu. Czia rytinėje 
dalyje kafrai (negrai) tokiu 
budu intaiso pypke. Jie pada
ro žemoje duobele, kurios dug
ne iszveda skylute, toliau nuo 
duobeles per kokius du sprin
džiu. In duobele prikrauja" ta
bako, uždega ji ir paskui atsi
guląs ant' pilvo žmogus ap- 
cziaupia iszvesta skylute arba 
vamzdeli ii’ tokiu budu i n trau
kia in save durnus 
kant —- ruko.

Kitos Afrikos pypkes yra to
bulesnes ir labai invairios. 
Kartais Afrikos žmones moka 
padaryti labai dailiu pypkių.

« 1 • • •

tai jo rūkymas.

kad kol

ligi tol džiu

Naujas stebuklas Lourde.

t

Parižius. — Telegramai da- 
nesza apie pirmutini szimet 
stebuklinga ižgydyma Lourde. 
Iszgydinta ketina būti ko
kia tai mergina Jeanne Mol- 
lin, 22 metu, kuri isz priežas
ties kaulines ligos radosi ap
dėta gipsu. Noriuts daktarai 
jiai uždraudė atsilankyti in

I,

t

*

‘J

— Žydu pogromas Roduneje. 
Liepos m. 8 d. in Rodunes mie- 

lenku raitininku 
žydu butus, 

imdamas daug daiktu. SumusZ-
ta nemaža žmonių.

— Naujas lietuviu laikrasz- 
tis. Birželio 29 d. pradėjo eiti 
Vilniuje naujas lietuviu laik- 
rasztis “Rytu Lietuva”.

Lourda, bet mergina nuvažia
vo ir likos iszgydinta.

In kolos dienas po atsilanki- 
mui prie stebuklingo paveiks* 
lo, pagal apsakyme budintojų, 
pajuto kojose nepaprasta pa
jautimu, po tam visas skaus
mas dingo. Dabar jokiu skaus
mu nejaueze ir nusidavė namo 
be jokios pagialoos.

Lourdas yra garsinga ste-

Nepaprastas regėjimas. »
Akmene, — Mažeikiu aps. 

Liepos 9 d., 22 valanda teko 
isz pamario, matyti sziaures puseje nepap

rasto szviešumo ir gražumo ko
meta. Ji bego isz vakaru ry
tu pusėn gprizontaliai, pama
žinu, negu žaibas. Ja lydėjo 
szviesi, ilgoka uodega. Pora 
sekundų pabėgus, 
trupėti in smulkius szniotelius 
ir dingo erdveje; jos - gi palydo

ėjo 
buvo padėtos 

kurios truko kada
ant

apsigyve- 
ir daugiau,

Tamaqua, Pa. — Musu mies 
tas yra, gana gražus ir jame 
kas kart atvažiavę 
na vis daugiau 
nauju szeimynu Lietuviu. Ket
virta diena szio menesio, atva
žiavo isz Lietuvos pas savo 
seserį ponia C. Dabravolskie- 
nia jos brolis Vladislovas 
Žvirblis isz Miroslavo, Alytaus 
apskriezio, 33 metu amžiaus. 
Akyva, jog tokio amžiaus vy-
ru, mažai kas isz Lietuvos at
važiuoja in Amerika, o musu

Mažeikiu
I

Burtininke, kuri panaudojo 
pinigus iszmintingai.

i

Varszava. — Palicije padare 
krata name burtininkes. Mari- 

priesz 
kuria kaimynai inskunde poli
cijai buk užsiymdavo burtihin- 

ve — uodega pasiliko ant daug kysta kaipo parduoda visokes 
gyduoles be daktariszko pa
tento. Palicije rado pas joja 
daugeli visokiu žolių, szaknu 
ir kokio tai skystimo, kaipo 
du kvitus ant 20 tukstaneziu 
markiu, kuriuos buvo padova
nojus drauguvei Raudono 
Kryžiaus ir katalikiszkos baž- 
nyczios Zgierske ant kurios 
padovanojo milijoną markiu 
del pastatymo naujos baŽny- 
czios.

Matuszewskiene, 77 metu 
senuke, yra locnininke mažos 
grinczeles ir dvieju niargu 
lauko, dare puiku bizni isz 
tamsuneliu, bet pinigus auka- 

A i A1

pradėjo lyg jos Matuszewskienos,

aus, pavidalo gerai regiamo 
szviėkaus bruožo per ^0 minutu 
mainydama invairias iszvaiz- 
das: isz.pailgo bruožo pasidarė 
lyg sunarpliotas szniuras, pa- 
skiaus gayo didelio klaustuko 
iszvaizda, galop, panaszi in Z 
— su szviesiu punktu taszko
vietojč. Ženklas pamažidilo; pa 
liko tiktai taszkas, panaszus in 
lahąį tolima, vos regiama žvai
gždę, pagaliau ir tas punktas 

Visa laika, kol galima
mieste ir apielinkeje, po karei buvo mktyti, ta nuo kometos

•ra 4 VI a A r ra a ra L ra ’ _

da pirmas ka in czion atvažia
vo. Apsakymai naujo pribųi- 
szo apie Lietuva buvo labai

atsitraukusi uodega gryžo at-
14 ** * Iii Mt * a ' ra raSgal; ty. isz rytu ip vakarus. Zi-

I ra rara . M. . -'"k .A

ngeiijus butu apis tai astrono- • • M w A • A

drauguvei

) kitaip sa-

buklinga vieta Pyrenojuosia, 
kur atsilanko tukstanezei pele- 
grimu. Kalbama, buk kokia tai 
piemenuke 12 metu mergaite, 
yra jnaczius Szvencziausia Pa- 
nelia 1858 mete. J .

Sheboygan, Wis.— Czionai-
•f

tinei Lietuvei po vadovysta 
kun. Daunoros, apvaiksztinejo 
pripažinimu Lietuvos iszkil- 
mingai. Parodoje dalibavo arti 
900 žmonių ir vaiku, kurie visi 
nušidave in Standard sale, kur 
buvo laikomos prakalbos lie- 
tuviszkai ir angliszkai, >su. vi- 
sokeis pasilinkshiinimais. Jau
nos mergaites buyo,pi|8iredia 
in lietuviszka borva ir vėlia
vas, kaipo ir daug visokiu au
tomobiliu radosi parodoje pui-

f i



*

3 SAULE
I,
F L

4 KAS GIRDĖT
Į

bendro socinlistiszko valgio.
Vietoj pažangoj visur atsi

likimas. Komiii^kftcijtA ap
mirė, daugely viotii nebčvaiksz 

, nes sugedus 
nesą kam taisvniu •f

RAUDONOJI VĖLIAVA.
Socializmo \Roj aus Vaizdeliai.

(Sulietuvino St. Tautietis.)

Bit. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietpvis) _ . .

Buvusls Daktaras Karlumon- 
eje. Gydo visokias Lygas^ 
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare.
11» E. Coal 81

yra negalimu
Pakol užbaigti..iN <
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Ka darbininkai darys ant 
Labor day, kuri pripuola 4 
Septemberio, 
laikui nedirbtu? Bet turėkime 

apvaikszczios taja 
nes strai-

padare daugiau

jeigu lyg tam

vilti, jog 
diena iszkilmingai, 
kas kaip užbaigtas.

Terp amerikoniszku 
siu porelių užėjo didelis neuž- 

isz kitu, 
už daug

vieni

ved il

k u
■

■
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ganadimas
gal “meiles dievaitis” 
munszaines naudoje kad suve
da in pora netinkamus kandi
datus in luomą moterystes.

Tik vienam paviete Cook, 
Illinojaus valstije, sūdo dava- 
dai parodo, buk praejta meta 
10,464 porelių likos perskirtos 
per visokius sudus už visokias 
priežastes.

o

nes kasyklas, persitikrino da
bar, jog pagal tobyri bolszevi- 
kiszka sistema, 
daigtu tonais gyventi.
buvo ka valgyt ir pinigu, ku
riuos su savim atsivežė, buvo 
viskas gerai, o kada tasai zo- 
postis iszsibaige, pradėjo 
konst bada.
dublistai 
deliam 
sugryžti in Amerika, kuria pa
mote už bolszevikiszka rojų. 
Dabar yra tikrais nelaisveis. 
Kaip vienas isz jujn iszsitaro, 
tai goriau sugryžti in Amerika 
ir būti kalėjimo ne kaip 
palaimintoje Rosijoi. .Ink 
padaryti kvaila 
lengva, bot 
labai sunku.

Ka jeszkojo, 
kam reikėjo pamesti geriausia 
sklypą ant svieto — Amerika!

iszsibaige,
Dabar tiejei Aj- 

i Rosijoi randasi di
verge ir ne turi už ka

nuo

ne
Rosijoi. 

žingsni labai 
jojo sugryžt

(ai ir surhdo,
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Ne visi turi toki gihiki koki 
turėjo tomis dienomis Leslie 
P. Wheaton, 55 metu žmoge
lis, kuris dirbo sunkini kaip 
mulas kožna diena kasdamas 
grabes ant ulycziu Presque 
Island, Maine. Ana diena ap- 
laike žino buk aplaike po mi
rusiam giminiai 
ežius dolerius,
nelaisve vargszo. — Tokio 
lukio kožnas tikisi savo gyve
nime. Tokios žinutes žmogui 
priduoda daugiau spėkų prie 
darbo su vilczia, jog ir mums 
panaszus gi Inkis kada užžydes 
— Kad ne viltis, tai žmogus 
senei nuleistu rankas.

ir
75 tukstan- 

užsibaige 
gi

I

•it

Žmogus 
valandos, 
gali patikti ir atimti jam gy
vastį. O bet žmogus be palio
vos kovoje už kasdieniniu duo
na ir būvi ant rytojaus.

Toje kovoje už galinga dole
ri, nepajunta kaip nelaime 
ant jojo lanke ir parengineja 
jam prapulti. Taigi, tasai nuo
latinis ganymas už doleri ir 
garbe yra žmogaus palikimas.

nežino dienos ne 
kurioje nelaime ji

maszi- 
jog go- 

visados bran-

Preke automobiliu vela nu
puolė, Studebaker, Nash ir 
Chandler automobile! atpigo. 
Kas perka automobili privalo 
pirkti kanuogeriausia 
na, neužmirszdamas 
riaušes ne yra
giausiu. Jeigu kas tokios ma- 
szinos negali pirkti, tai veluk 
tegul jokios neperka, 
gus tegul indeda in koki na
meli, kuris jam daugiau at- 
nesz naudos ne kaip automo
bilius. Senoviszkuosia laikuo- 
sia už drūta ir 
nevalninka mokėdavo po 
$2,000 — tiek kiek du kart 
kasztuoje sziadien geras auto
mobilius. Geriausia du kart 
gerai pamislyt priesz pirkimą 
sau bambiliaus.

o pini-

druta ir sveika 
mokėdavo

užstojo 
sulygini visus 

ant

Kada bolszevizmas
Rosijoi, ketino 
luomus žmonių ant vieno, 
vargszai ir tnreziai ketino bū
ti isztremti — tiktai žmonis — 
brolei, ketino jiasilikti.

Argi, padare tuosius stebuk
lus!
prisipažysta, jog ne. Vietoje 
senoviszku cariszku kapitalis
tu, kuriuos bolszevikai ižgu- 
dino arba sunaikino, pakilo 
nauji — bolszevikiszki kapita
listai.
kamisorei, kurie 
tu s nuo 
kapitalistu.

Ka gero padaro probibicije 
del musu sklypo?

Galima Staczci atsakyti, jog 
prohibicije
blogo ne kaip gero. Reikė ir tai
pripažyt, jogį girtuoklyste yra 
blogu *■’ paprocziu, 
žmogaus sveikata, 
visos szoimynos, o idant iszgy- 
dyt žmogų nuo to bjauraus pa
pratimo, reikia ji gydyt iszpa- 
lengvo, o ne su kuju per galva. 
Reikėjo žmonis 
girtuoklystes per tinkamas 
prakalbas, skelbimus laikrasz- 
cziuosia, knygutes, paveikslus 

., per nubaudima girtuok
liu rustai o ir saliuninkus už 
pardavinėjimu gėrimu apsvai- 
ginaneziams, žodžiu, palengva 
žmonis pripratyt prie blaivys- 
tes.

Tnom kart i n vesti prohibi
cije, be pasirengimo, tai ženkli
na tiek, kiek 
ant ugnies.

Da niekad tiek 
niu ne buvo matvt ant ulicziu 
ir susirinkimu kiek sziadien.

buvo suduosiu tiek 
girtuoklyste kaip 

Uždrausta

naikinantis 
o tanke i ir

atpratyt nuo 
per

ir t.t

Niekad ne 
teismu už 
sziadien.

užliet aliejaus

girtu žmo-

Patis bolszevikai dabar 
jog ne.

Daugelis

keptuju buržuažu 
bilijonieriais, rodo

Yra tai visi soviatinei 
surinko tur- 

apipleszimo buvusiu 
darbi

ninku ir kareiviu surinko mi
lijoninius turtus.

Nekurie isz tuju nanjei isz- 
likosi net 
savo szei-

mynas in szilkus, deimantus ir 
važinėja automobile)s.

Kas gali atsakyti, del ko so- 
cialiszki laikraszczei, kurie 
teip pasiutiszkai užkhipinejo 
ant buržuažu cariszku, užklup
dami ant amerikoniszku kapi
talistu, dabar teip giria sovia- 
tinius buržua žus ? 
buržuažu butu 
mas?

Mes josios nematome.

laikraszczei,

Argi, tarp 
kokis skirtu-

atsitiko

daryti 
arielka ir aln atvirai, todėl da

lia muosiaro namuosia munszaine isz 
bulviu, radzinku, komu, rugiu, 
kakroeziu, žiurkių 
truciznu, tokiu 
trucinasi, papaika 
žudinasi, o tai

ir visokiu 
bud u žmonis 

apjaka ir 
isz to, jog

ba probibicije tai 
uždraus-

daug girtuokliu

nes

vis 
negali gauti nusipirkt sau ge
ro gerymo, 
uždraudže. — Teip, 
tas vaisins yra skaniausiu.

Kitados
mirdavo priesz lai k isz papras
to girtuokliavimo, o sziadien 
daug mirszta ne tik nuolatiniu 
girtuokliu, bet ir tokiu, kurie 
tik laikais mylėdavo iszgiart 
stikleli geros guzu tęs,
sziadien geria trucizna ir tnom 
užbaigė savo gyvata.

Paprasta girtuokli 
dys jokia 
neturės g 
ku tonika, witch hazeli, perfu- 
ma ir kitokius paibelius, kū
rinėsią randasi sziek tiek spi- 

galo gers gazolinu, 
medini alkoholiu, 

ITŽsi-

neiszgy- 
prohibicije. Jeigu 

uzutes, gers nuo plan-
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Neužilgio susilauksime nau
ju Suvienituju Valstijų Kinu 
kaip danesza telegramai isz 
republikines Kinijos, 
dentas Li Ynam Hung sutiko
ant padavimo nauju Suvieni- 
tuju Valstijų ant tokiu paežiu 
tiesu kaip Amerike. Kožna 
provineije arba valstis turės 
savo administracije ir guber
natorių. Kinai yra tosios nuo
mones, jog 
Suvienituju
bus daug geresnis ne kaip te- 
byria valdžia.

Naujas stebuklas 
garsingam Lourde, Francijoi. 
Ana diena kokia tai Joanna 
Moline, kuri kente nuo ilgo lai
ko ant ligos kaulu, nusidavė in 
Lourda ir tonais stebuklingu 
būdu likos ižgydyta, nuvažiuo
dama namo visiszkai sveika,

Nesenei laikraszczei daue- 
szo, jog trūkis ejnantis in 
Lourda su daugeli Igoniu, isz- 
sirito nuo sztangu ir dvileka 
ligoniu likos užmusztais. Jeigu 
stebuklas galėjo iszgydyt Jo
anna Moline, del ko panaszus 
stebuklas negalėjo apsaugot 
nuo baisios mirties keleivius 
kurie važiavo in stebuklinga 
vieta. Juk tiejei keleivei va
žiavo su drutu tikėjimu in ste
buklinga vieta su vilczia atga
vimo sveikatos, bet rado baisia 
mirti, pakol davažiavo ant vie
tos.

Naujausias mokslas stebuk- 
iszgydymu mums isz- 

visai kitaip. Drūtas 
sujudimas minties

ir nervu, yra 
budo stebuklu.

rito, ant
karasina, medini alkoholiu 
torputiiia o ir vi troliu.
musza greieziau, bet nesusilai
kys nuo gerymo. Priek tam 
Suv. Valst. per prohibicije tro- 
tina milijonus ant padotku.

Norints probibicije turimo, 
bet turtingi žmonis gali gauti 
geros guzu tęs kiek 
nes szmugleriu 

vargszai

jos nori, 
randasi daug. 

Tiktai vargszai negaudami 
gero sztopo, kuris laike darbo 
dūduodavo darbininkui pajė
gas ir norą, dabar turi tru- 
cintis ir laužti
gas ir norą, 

ir prohibiei jos
tiesas.

Ant prohibicijos daro dide
lius pinigus szmuglerei, butle- 
gerei ir kiti spėkų bintai, o val- 
dže trotina milijonus doleriu 
kas metas, sūdai pilni visokiu 
teismu už žudinstas, girtuok- 
lysta, nesutinkusias poreles ir 
szinuglereis.

Taigi probibicije
daugiau bledes ne kaip gero.

padare
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sutvėrimas tokiu
Valstijų Kinu,

Rosije tvirtina, buk turi už
tektinai aukso, ant uždengimo 
visu popieriniu pinigu, kokius 
lyg sziai dienai iszspaudino, — 
pagal musu nuomone tai ma
žai, nes popierinei bolszevi
kiszki pinigai yra be jokios 
verties. Czion Amerike gale
rna pirkti drapanas už 30 do
leriu, o Rosijoi reiketu visa ta- 
vorini vagona popierėliu isz- 
peszancziu 120,000,000 rubliu 
ant pirkimo drapanų, skaitant 
po keturis milijonus rubliu už 
viena am^rikoniszka doleri.

• Sanarei amorikoniszkos uni- 
įjos I. W. W. •( International 
jWorld Workers) kurie apleido
ezi leisva sklypą nusiduodami 
jn Rosije atidarinėti tenaiti-

lingu 
ajszkina 
tikėjimas,

priežastis tokio

REIKALINGA AGENTU
MARSZKINUDIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 

reikalauja agentu parduoti ju mąrsz- 
kinus tieaog nesziotojams.
prekes. Sempelei dykai*. Madison Mills 
503 Broadway. New York. ad.

Pigios

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

-L.

visa pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorke

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskiiaudymo tai pribuvę 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainomc ir siuncziaine pinigus in 
pagal dienos kursą;
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotel i je; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiame;
portus ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorčių ii pinigus kurso.

GE0. J. BARTASZIUS, 
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro?
Nedelįomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

padarome paš
ilei kabinkite
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Netikėtas• smūgis..
Kas per nelaimes, 

in vykiai mus aplanko! 
vėl naujas’ smūgis; lyg/rodos, 
koki bausme. Nors visai,; nesi
nori tikėti, bet..: Onyte jtUi mi-

Sztai tau prio^jfĮįiulos

kas per 
... Sztai

re
sztai socializmo , aūksiuo vil-

Ta mylimoji musii hiksztuto

iii ku
bu vo ir te- 

Ne, nesinori

tis!...

mirė... musu Onyte mirė tuose 
prakeiktuose niurnose, 
riuos neleidžiama 
vams lankytis.
tam tikėti: rodos ji i n bėgs tuo- 
jaus pas mus, meiliai prasi-mus 

pravarys gyvenimo 
audras... Bet vis tai apgaulin
gos mintys. Onyte jau mirė... 
Ji nesulaukė szios valandos, — 
savo vardadienio...

Isz pat ryto mano 
iszskubo in prieglauda 
valandėlei pajausti 
kos laimes

dukreles,

j u o k s ir

žmonele 
, nors 

motin i sz- 
ir tuojans klausia 

savo dukreles, džiaugdamos 
iszvysti savo brangenybe. Už- 
veizetoja paklaususi pavardes, 
liepe prieszkambary palaukti. 
Ji laukusi, laukusi, 
toja vis ijegrižtanti; sugrižnsi 
už valandos paklausta akie 
dukrele, tylėjusi... Galop taru
si, kad jos Onyte pereita nakti 
mirusi gerkles uždegimu... Su
riko mano žmona isz visu jegn 
ir bego paskui užvoizetojos in 
negyvėliu kambarį. Ir sztai ta

Onyte guli,

užveize-

baisi tikrenybe:
aprodyta juoda jupele, guli ra
mi — szypsanti, lyg, rodos, ta
rianti: sudiev, 
paskutini karta!...
asz bent maža mirusi...

, dar karta sn- 
apalpusi žemėn.

mamyte, tau
Laiminga

trūkstant

numirė, 
žmogeli, 
rojumi, 
tokio 
Ramiai

i i

Vakar

in visuomene 
riaustipis...

augės, jau
g

visuomene socialis-

.19. 
Liūdnos žinios.

Seimo rinkimai
i n vyko pirmasis posė

dis ir pirmasis valdžios prane- 
szimas, krites 
lyg neti ketas 
Deficitas, kasdien 
uerszokes mįlijarda > a ūks imi... 
Pasirodo,
tiszkoj tvarkoj daugiau sunau
doja, negu instengia pngainili
ti. Ir nestebėtina, nes sveikai 
protaujant, senai-jau tas gali
ma buvo pamatyti...

Taip, atėjus ko-nors iii
deli nusipirkti, (n)ikiai, būda
vo, 
ir 
laukiama

san-

ir greit 
sakau,

nepažysta/..

vargdieniu vilio- 
socializmui, nes musnes

Iszvydusi tai 
riko ir puolė 
Dar ir dabar tebeguli ligonbu- 
ty, pilnai neatgaudama sveikos 
sąmones...

Pasirodo, Onyte,
geros priežiūros, perszalo, ga
vo gerkles uždegimą

Džiaugkis, 
socializmo žadėtuoju

Tegu mano prieszai 
rojaus”
negaliu galvoti,-insi- 

vaizdines, kiek tai prakeikimu 
krenta tam, 
tojui, 
isztikusi nelaime ne pirmoji ir
ne paskutine... Oi, Dieve, Die
ve!...

Nei Antaniukas nei senelis 
to baisaus smūgio dar nežino; 
Antaniukui raikės tuo jaus 
praneszti, bet su seneliu neži
nia kas daryti: bijau jam sa
kyti, nes toki žinia jo sveikata 
visai pribaigs. Kaip jis sutiks 
ta žinia, kad jau nebera tos 
cziulboneles, kuriai visad sa
kydavo pasakas, laikydamas 
ant keliu!...

Laimingas Jonelis, — jis ne
pergyvena musu didžiu nelai
miu... Laimingas jis, neregė
damas, isz vaiku meiles, apal- 
pusios motinos, pirm buvusios

reikes

taip sveikos ir laimingos... 
O, kaip-gi jis mylėjo maža ja 
sesyte!... Pareidamas būdavo 
visad jai parnesz lauktuvių, o 
ji, iszgirdusi brolelio žings
nius, iszbegdavo jo pasitiktu.

Tai buvo laimes 
Atsiminimais

I nulėksiu, nesą 
ginga praeiti, 
siu surasti laimes valandėlių 

s nors ir 
liuosaus, 
szeimyniszkos meiles gintarė
liu!...

Palikau vienas tarp szios že
mes vargu ir, jaueziu, be para
mos sunku yr isztvorti. Bot 
kas man pągelbos ranka isz- 
ties?... Insitikinau: szioj že
moj aszaru pakalnėj rojaus

. - -r „

neraflt , _ 
mas vienok ir, pasaulio triuke 
szmo užszlopinti, laimingos 
-kūdikystes?' iszauklejiipo die
gai, kilu manyje, kur tai ver- y;.. _ l

les!
valandė

ta nkiaj 
nors ir in var- 
bet joje moker

n
isž vargelio, bet isz 

iszkastimokėsiu

isztvorti. Bot

nesutvėrt
.mos

tikrosios lai težia ' i
.. Įngimtas jaus-

žiąsi aygsztyh, — tik ašį ne
bemoku jais gyventi..m < j;

Sunku, sunku vienuiMėnani
bemoku jais gyventi

ięztverti szięs Žemes. sukurii)0 
se!... Kas-gi bus toliau•se!

■ n * * ° f 1

Kas-gį bus toliau!,
; L: * . ,

czioja traukiniai 
geložkeJiui 
pasirūpinti.

Bet vis tai butu niekai, vis-» 
kas butu galima sut vnrkyt’ų jei 
but u kuomi. __
tas... J uk pasipili 
kliai komisarai 
visuomenes reikalams.

posedy 
d

įdomu, kaip jie lain iie- j 
lemtajam socializmo tvariniui į 
už akiu užbėgs. Ilauksime vrsi..! 

Tolinus bus.

() dabar -
u

defic-! ' I
storaka

ntus elgetauti;

Bell Tel. 359-R.
Shenandoah.•f

Sekaneziamo 
busią praneszfos 
žastys. 1

, sako 
h'ficito priu’l

TvIrczImiNla LletuvlNEka
BANKA

—S—
Didele kaucija nudėta Valsti
jos Bankq Departamento.
Enlu po priežiūra Valstijos, 
tclp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti, pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul. Slunczu pinigus in vl- 
nas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Panzpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai, llaszykite apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsnklroa. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
C.01 W. Malianoy Are^ 

MAHANOY CITY,

už akiu užbėgs. Iaini 
rii ‘jog pritrukę 

bet 
savaites,

V

nie-
— Lr I

iszgirstama, 
pargabensia;

Imdavo, 
laukiama menesiai ir nieko m 
sulaukiama, nes dovanai 

pirkti

tuoju u s
J

J

nes
neduodavo

pinigu senai nebebuvo. ..
kaskart

pa geibu darbo
priederme

kas h

blogėjo.Padėtis
Prisiszaukti in

nebegalima: 
darbininkui buvo nebesupran
tamas žodis, 
dindavo 
szirdžiu. . .

Jei dar ir 
užrubežio
kiu, kainos buvo 
geresniu rusziu nebebuvo gau- 

Kiekvioiiame

LIETUVISZKAS
SAPN1NYKAS

Arba Iszguldimas Sapnu.

buvo

nieks nebesuju- 
pavergtutinginio

buvo užsilikę isz 
pergabentu prie- 

negirdetos;

žingsnynarna.
vien trukumai. Pav., pietų por
cija nors senobine, bet apšau
gok, Dieve, kas per porcija, — 
tiesiog negalima valgyti. Kad 

bulvienene ta
liene, nežinia, kaip reikėtų

, nors

rnų su k a ra
gy- 

venti, nors ir sziaip iSzalkus 
labai supku yr prisiversti prie

310 Paveikslu.205 Puslapiu.
Drucziai apdaryta audeklineis 
kietais vyrszais. Preke $1.50

W. D. BOCZKGWSKLCO.
MAHANOY CITY. PA.

Lletavhzkn* Graborlns

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliu* pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pugolblninke motoro.

Prieinamos prekes.

in West si
MAHANOY

Bell Toloplionae No. 149

r»l<T West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

jBįalutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVĄRAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDE6IMAI, NERVISZKUMAS, 

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 

/ szaunai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus ir 
. ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti viriniu 

mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio taf 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co. 1
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

CHICAGO, ILL.* I

------ --- ?------------------------------------------------------------- ---------------------- ---- ----------------------- ----------------------—------------—

RALTIJOS-AMERIKOC
i>LINI JA 9BroaJvay; Neverk. N Y

i LIETUVA
PER H^XMlAXJRG/X.pTlJ/^JX

ziOtxzx i iF.no.rni

TIES! .
KELIONE

<Jį

I

ARbA LIEPOJĄ
Lietuvei važuojant in Piiiava aplenkia 

lenku juosta (karidora)
Visa treczlft klnsn padalinta iii knni> 

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

Isz New Yorko ar Philadelphia in Hamburgą 
$103.50. in Pllinva $100.50, In Liopoju $107. 

Mes užmokame už tikieta isz New Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agenta.

i

I

- l’A.

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

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

N

IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Greicziausias Visa-vandeninls Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekcija 
Southamptone in Danzlga, Piiiava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grei- 
cziausiu isz trijų laivu kurie iszplauke 
isz New Yorka kožna Ularninka.
Visi Uczios klftRos pnsažlerlai kabinete.

MAUK E TANIA AQUITANIA 
BEKENGAKIA

Teipgl per Ltverpoola ir Glasgow 
ALGERIA......... 25 Augusto

SCYTHIA ............31 Augusto
City of London .. 2 September 

. Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

EKSKURSIJA kas SUB AT A
In Kauna .. $106.60
In Liepoja .. $107.00

(WAR TAX $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Amerikos Dolerels ir Auksinais.
ŽEMIAUSIU DIENOS KURSU 

Pinigus Lietuvoje gauna arczlausiame 
paszto laiko 25—30 dienu.

P. MIKOLAINIS, 
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
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W. F. RYNKIEVICZIA
233-235 W. CENTRE ST.
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I DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAK0RCZ1U IR SIUNTIMĄ PININGU. 

MAHANOY CITY, PA.
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In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietūviszka agenta W. F. Rynkioviczia. 
Pasportus. iszreikalauja visiems keliaujantiems in* Lietuva, suraszo ingaliojimus, 
affidavitus, 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* 
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai. ;
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BOLESIS
Vienas mano pažinstamas 

syki sztai ka pasakojo man: 
“Kai asz buvau studentas 

Maskvoj, puin prisėjo gyventi 
greta vienos “tu”... žinai. Ji 
buvo lenke, 
Aukszta tokia, 
plauke, juodais anksztai suau
gusiais antakiais ir veidu di
deliu, rupiu, lyg kirviu taszytu 
— ji man pasiba išėjima i n va
rydavo gyvuliszka iszraszka 
savo tamsiu akiu, tirsztu, sto
roku balsu, vožėjo elgimąsi, 
visa savo milžiniszka 
vertelgos esybe... Asz gyvenau 

jos

mano

“tu”... žinai.
vadino ja Terese.

stipri, juoda-

vožėjo elgimąsi 
gatves

durvs buvo 
būdavo, 

nepraversiu

pa stoge j, ir 
prieszais mano, 
niekuomet 
duru, kai žinodavau, kad ji yra 
namie. Bet tai, žinia, atsitik
davo retai. Kai kada man tek
davo susitikti su ja ant laiptu, 
kieme, ir 
szypsa, kuria asz sk a i ežia u 
szlykszcziausia ir einiszka. Ne- 
syki maeziau asz ja girta, lyg 
pelėdos akimis, suvelta, 
sojanezia ypacz bjauriai... 
kiliose atsitikimuose ji kalbėjo 
in mane:

— Bukite sveikas, 
studente! — ir paskui kvatojo, 
didindama tuo mano biaureji- 
masi ja. Asz bueziau apleidęs 
butą, kad iszvengus szitu susi
tikimu ir pasveikinimu, bet 
asz turėjau toki malonu kam
barėli, tokia placzia iszvaizda 
isz lango ir taip ramu buvo to
je gatvėje... Asz keneziau.

Ir staigu, syki ryte raivausi 
asz lovoj, jeszkodamas patei
sinimu tam, kad nejus lekcijų 
klausyti, — prasiveria duns, 
ir szitoji priklioji Terese pa- 
reiszkia nuo slenkszczio storu 
balsu:

A sz,
savo

ji szypsodavo man 
asz

szvp-
To-

ponas

sveikas, pone— “Bukite
studente”:

— “Ko tamsta malonėtu
mėt? — sakau. Matau — jos

**TT‘idas.’«usiimiiAzoKe maldau
jąs... Nepaprastas jos veidas.

— “Matai, pone, praszysiu 
asz tamsta vieno dalyko... Jau 
tamsta, padaryki ji!

Asz guliu, tyliu, mastau:
Su k t v be! K es i n i rna s i 

mano nekaltumo, 
ne mažiau!

Laikykis, Jurgi!” 
Reikia man, 
pasiusti

ant 
nedaugiau 5

4 4

— “Reikia man, matyko, 
tamsta, pasiusti iaiszkas te- 
viszken, — sako ji, ir taip mal-

. daudama, tyliai, bailiai.
Et, manau, trauk tave de

vyni, gerai! Atsikėliau, atsisė
dau prie stalo, paėmiau plunk
sna ir sakau:

— “Ateikite 
ir diktuokite.

Ji prisiartina, 
siseda kėdėn

4 4

ežia, sėskite

atsargiai at- 
ir prasikaltusiu 

veidu žiuri manim.
Na*gi, kam bus laisz-4 4

m

kas 1
— “Varszavos 

Szvenczioniu
keliu, 

miestelin, Bole- 
sui Kaazputui...

— “Ka raszvti... e Sakvki-
te... •

— “Mielas mano Belosi... 
Szirdele mano... Mano isztiki- 
mas numylėtini... Tesergsti ta
ve Panele S 
sas szirdies mano, kodėl tu 
taip ilgai nieko neraszei savo 
iszsiilgusei tavos balandėlei 
Teresei ?...

Azs ka tik nepatrukau juo
ku. “ 
pūdo sveriamais kumseziais ir 
tokiu juodu veidu, kad rodos 
“balandėlė” 
amžių kaminus 
syki nesipraususi! Susilaikiau 
sziaip taip, klausiu:

O kas yra tas Boles-

sveneziausia! Auk- 
i mano,

taves

Iszsiilgusi balandėlė

4 4

9 1

visa savobutu
valiusi ir ne

tis t
— “Bolesis, pone studen

te, — tartum inslžeide manimi 
todėl, kad asz iszkreipiau var
dą. — Jis, Bolesis, mano sužie
duotinis...

— Sužieduotinis?!
~ “Kodėl gi ponas taip 

nustebai? Ar gi asz, mergina, 
negaliu turėti sužieduotini?

Ji, mergina?!... Gerai?
- “Ak, kodėl ne f Visa ko

4 4

— mastau
Na, 
Toki, pasakysiu

asz.

pasitaiko... O ar senai jis yra 
tamstos sužieduotinis ?...

“Szeszi metai...
“Eile!

paraszeme .mes laiszka. 
jum, szvelnU, 

meilu, kad asz pats, rasi, bu
eziau apsimainęs vieta su tuo 
Bolesiu, jeigu 
buvusi ne T 
kitas, mažesnis, negu ji.

— “Tai szirdingai 
jum, pone, už patarnavimu! — 
tarė man Terese nusilenkdama.

jum kuo pa-

raszytoja butu 
Porose, bet kas nors

— Rasi asz galiu 
tarnauti?

žemai acziu!
O gal pono

acziu

A e,
marszki

veido, ir

pora savaieziu...

‘ ........ 4 4

____ 4 <

niai ar keliuos suplyszo?
Jaucziau, kad szitas masto

dontas sijone iszszauke raudo
na spalva ant mano
gana sziurkszcziai pareiszkiau 
kad jos patarnavimu nereika
lauju.

Iszejo.
Praslinko

Vakaras. Sėdžiu prie lango ir 
szviIpatijų, mastydamas, kuo 
savo mintis nukreipti nuo sa
vos? Nuobodu,’o oras kiaurus, 
eiti niekur nesinori, ir isz nuo
bodumo maseziau apie save, 
pamenu, 
sėtinai 
kas kita nesinorėjo.
duiws — acziu Dievui! kažin- 
kas atėjo...

O ka, ar ponas studen
tas neužimtas 
reikalu ?

Terese! Hm...
0 ka ?

Norecžiau

maseziau
Tai buvo taip gi po

nu obod u, bet veikti
Atsidaro

4 4

jokiu skubotu

m
4 4

4 4 <« papraszyt i
poną dar laiszka paraszyti...

Gerai... Bolesui ?
No, dabar jau nuo jo...
Ne, dabar jau nuo jo...

4 4

4 4

4 4

“Ka-a ?
“Ak, 

taip asz, 
atleiskite.
Ne

ne draugei,

kvaila moteris! 
pone, pasakiau. 

Dabar jau, matote, 
peikia .ne. uunu o vienai mano 
draugei... tai yra
bet... vienam pažinstamam... 
Jis pats neraszo... o betgi turi 
sužieduotine, sztai 
mane... Terese... Taigi, galbūt

kaip kad
y 

ponas paraszys laiszka tai Te
resei ?

Ziuriu asz jon — jos veidas 
sumiszes, pirsztai dreba, pina
si kažin kodėl — ir... pagalios 
dasiprotejau!

“Sztai kas, gerbiamoji 
— sakau, — jokiu Bolesu ir 
Totesiii pas tamsta nėra ir vi
sa tai tamsta meluoji. O apie 
mane tamsta nieko nesužvejosi 
ir pažinti tamsta nepageidau
ju... Ar supranti tamsta?

Ji staigu kažin kaip keistai 
nusigando, sumiszo, pradėjo 

vienoj vietoj ir ome 
skubiai krutinti lupas, norėda
ma ka-tai pasakyti ir nieko ne

laukiu, kas isz 
ir matau,

r-
y

trepsėti
sumiszo,

Asz

PAMINKLAS DEL JONO P. MITCHELL

Del mirusio Jono P. Mitchell, mirusio majoromiesto New
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Luzerne je tokios

PASPORTAI
NEPILIECZIAMS

Klausimai in vairinius konsiH

Yorko, ketina pastatyt puiku paminklu prie 
Central parke, kaip tai ant paveikslo parodo.

sunku yra pavedžioti 
0 
i

jum 
plunksna
Ek, jus! O dar tekis... baltutis! 
Nieko nėra, nei Bolesnio, ne 
Tereses, tik asz viena esu? — 
Na, ka-gi na ?

Pavelykite,

v ra 
ant popieros, taip

nei Bolesnio,

din to
aszaras jos
visas paneziaku skyles, sulopo
ii, i •

Bolesio atsakymais jai 
akyse, ji užraukė

marszkinius ir kitus dalykus... 
trim pras

linkus po to atsitikimo, ja pa
sodino kalėjimai! už ka tai. O 

asz, nustebintas szituo priet i-1 dabar ji, tikrai mirusi.
...Mano pažinsi,amasis impu

te papiroso pelenus, susimas- 
nėra! Bell tos pažvelgė dangun ir užbai-

Paskui, mėnesiam

4 4 — sakau

da.lv kas? — Bo-kiu, — kame
lęšio nėra ? .

— “Tai gi kad
kas isz to ?

— “O Tereses — ir gi ne
! ge:

Tat gi... Juo daugiau žino-
ra ?

Ir Tereses____  4 4

— Terese! 
4 4

cziau akis, žiūriu
giuosi patirti, kuris mudviejų 
pamiszome ?
prio stalo, 
ateina pas 
kalba:

— “Jeigu jau
sunku buvo paraszyti Iaiszkas 
Bolesui, tai sztai jis, tas jusli 
raszinys, imkite sau! O man ir 
kiti paraszys...

Matau — rankoje
Iaiszkas Bolesui. Tf-fu!

— “Klausykit, TereseLKa 
reiszkia visa tai ? Kam reikia

jeigu sztai 
o jus ne nepa-

4 4

gus atkando kartaus, tuo at- 
nera! Asz kakliau jis trokszta

Nieko nesuprantu! Iszver-Į rode
jon ir sten-

O ji sugryžo vėl 
pasiknyse jame, 

mane ir inžeistai

Jeigu jum taip

pas mano

jum, raszytu kiti,
asz parasziau 
siuntėt ?

“Kur?
“Gi tam Bolesui?
Kad gi jo nėra!

nieko nesuprantu.“Tikrai
Beliko tik nusispjauti ir iszei- 
ti. Bot ji pasiaiszkino.

Ka-gi? — prabilo ji
— Kad

_ 4 4 

tartum nuskriausta.
nėra jo, tai ir nėra! Ir iszsketo 
rankas tartum nesuprasdama, 
kodėl gi jo nėra.

O man norisi, kad jis
Argi asz nesu žmogus, 

Žinoma,, asz...
asz žinau... Bet juk niekam nė
ra bledies delei to, kad asz jam 
raszau.

4 4

_____  4 4

butu...
kaip kad visi ?

saldaus.
O mes to nesuprantame, pasi- 

! savo nudėvėtomis tieso
mis ir žiūrėdami kitas kitam 
per migla pasitikėjimo savimi 
ii^ insitikejimo 
d i ilgumu.

< 4 4

bai žiauru. Vadinas, puolusieji 
žmones... O kas yra tie puolu
sieji žmones? Visu pirma — 
žmones, tas pats katilas, krau
jas, ta pati mesa ir tokie pat 
nervai, kaip: ir musu, 
jama mum > apie tai 
szimfniecziai^ dsz dienos die
non. O mes kla u somos ■ ir... vel
nias žino, kaip visa tai keista! 
Ar jau mes visai apkartume 
nuo triukszmingu humanizmo 
pamoku ?... 
mes patys ir 
šioji, ir, 
puolusieji... iii 
koriojo
save ir insitikinimo musu ner- 

smegenu
smegenis ir nervus tu 

žmonių, kurie yra tik mažiau 
apsukrus, negu mes, praseziau 

gerus žmones, 
negu kad mokame mes... O pa
galios, užteks apie tai. Taip vi
sa kas sena... kad net geda kal
bėti.
kas... taip!

savo neklai-

Buna gana kvaila ir... la-

Pasako-
isztisi

Tikrenybėj, juk. 
gi esame nupuolu- 

rasi,- labai žemai nu- 
bedugne viso- 

apiei nsi vaizdiniui o

vu ir 
priesz

virszenvbe
♦

moka nuduoti

Labai nusenusis dalv- 
a 

e et

ta rdama.
viso to bus, ir matau, ir jau
eziu, kad, rodosi, biski sukly
dau, nužiūrėjęs ja noriu isz- 
vesti matiė isz palaimos kelio. 
Czia lyg butu kas kita.

Pone studente, .•— pra
bilo ji, ir staiga, numojus ran
ka, griesztai pasuko duru link 

pasilikau ytin 
biauriu jausmu sieloje, girdžiu 
— jos durys- įiUtrenke, balsiai

4 4

ir iszejo.

4
ja

Asz

tai p — supyko^ matyt, bobel
ka. .: Pamascziau ir nusitariau 
— eisiu paąja j,r, pakvietęs ju 
ežia, parafcžysia jai ’ ’ \ ’ 
ten reikia,*

1 nei nu ,įos kambarin — ma
tau, pasiroįri|G.i/,ant lango, su
spaudė galva rankomis.

__ M’I? Iriiiatrlr __ _ oobon

4 4

viską, ko

r 4- Klausykite, — sakau.,.
...Visuomet sztai, kai pasa

koju szita atsitikima ir prieinu 
prie szios vietos, jaueziu save 
baisiai kvailai... tokia paikys
te! Tai-aip...

- “Klausykite, — sakau.
Ji paszoko isz vietos, eina 

in mane žerdama akimis, ir 
pradeda, padėjusi abi rankas 
ant mano peziu, sznibždeti... 
teisingiu, gausti savo basu...

kas? Na? Taip! 
Nėra jokiu Bolesio, nėra 
r r' *

4 4

f

Ir
Td'reseš'riera! O jum kas? Ar

____  4 4

kas gi, kad nėra — kas? Nėra 
o tegul

Man pasi- 
taip sunku,

Pavelykite, — kam? 
“Taigi Bolesui! 
“Taigi kad jo norą ?

Ak, Jezau-Marija! Tai

iszrodo lyg butu... O 
Terese — tai asz, ir jis man at
sako, o asz vėl jam...

“Asz supratau... 
daro taip skaudu,
taip gėda ko tai. Greta manos, 
trijų žingsniu atokume gyve
na žmogus, kuris neturi nieko, 
kas galėtu atsiliepti in ji su 
meile, szirdingai, 
gus sugalvoja sau dranga!

.— “Sztai jus man para- 
szete laiszka Bolesui, o asz da
viau ji kitam perskaityti, ir 
kai skaito man, asz klausau ir 
manau, kad Bolesis yra! zIr 
praszau paraižyti laiszka nuo

ir tas žmo-

Bolesio Teresei — man.' Kada 
toki laiszka paraszo ir skaito 
asz jau tikrai nianau, kad Bo- 
losis yra. Ir todėl man darosi 
'« • J •

***** ei J

Taigi... Po plynių!... Na, 
nuo to laiko ir pradėjau regu
liariai du sykiu savaitėje ra- 
szineti laiszkus Bolesui, ir Bo

lengviau gyventi....
< < rn

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Sųvilginkite Kuffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę Įniko ir pleiskanos 
i 
RuŪlos nuolatos ir po to, ir 

i 
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kainu 65c. aptiokoso, arba prisiųa- 
kito 75c. tiesiui į labaratorijft.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-H4 So. 4th St.

Vos o^ą kasdien per kokią

tnojaus pranyks. Naudokite 

tuo budu užlaikykite savo gal- 

savo plaukus gražiais ir žvil-

Brooklyn, N. Y?

VILTIS PLIKIAMS.

i

k

lęšio atsakymu Teresei. Gerai 
asz rasziau tuos atsakymus... 
Ji, būdavo, klausosi ju ir stau
gia... basu tokiu staugė, 
tai, 
laiszkais nuo jos ir insivaiz-

Ir už
J<ad asz iszšžalikdavau

Arablazka Mostis yra tikrai pasek- 
_ ' i — ’ * t— 1-^11—Ul-._

pu ir savo adresą tai aplaikys trijų 
i 

ant ąslo adreso Dr. Jmbco. 236 Rp>ąd- 
wa^. Box l), Brooklyn, N. Y. Panaudo
ki te iąk'ssios progos visi kurie yrą

minga ir kas prisiima keliolika Rtem- 
pu ir savo adresą tai aplaikys trijų 
ara^isjsku ;gyduollu dykai. RaszykUe 
ant salo adreso Dr. Jin b co, 236 Ęfpąd- 

Brooklyn, N. Y. panaudo
ki te Halt'salos progos visi kurie yrą 
puB-piikiai uiba visai yra nuplikta, t.f

paviete
,nau jenos 

Maitele, atsibuvo’ vienam 
pleise kriksztinos,

O kuom atsižymėjo ?
Mat sveteliu isz Szcnadorio 

turėję.
Tos dieneles visi lauke, 

Už tai gėrimai plaukte plau
ko.

Viena poniute stora. 
Ant vaikino užsipuola 

Kad jis nedainuotu, 
Josios vaikelio nepabudytu. 
Vaikina kudaszyt pradėjo, 

In talka da kelios bobos pri
sidėjo, 

vaikina isz 
szaliu, 

Musze ir pesze už plauku. 
Ant galo ir bobų vyrai prisi- 

dejo, 
Ir vargsza niuszti pradėjo. 
Mat bobos

Užpuolė visu

jog taim i si i no, 
fri kontri,

Vale .joms rnuszti ir barti.
Sako, gali czion muszt vyra, 

Už tai lioboms bausmes no yra.
Nabagėlės apsiriko, 

Žiūrėkite kas atsitiko:
Steitinėi su vėžiniu pribuvo, 

Ir tikras purimas buvo.
Pilna vežimą prikrovė, 

Pas vai ta nuvožė.

Ne senei Newarke <lvi bobos 
Kaip pagedia 1 rodos, 

Bartis praliejo, 
Viena kitai neapsileido.

Ne gana, jog plūdosi,
Ir už kudlu griebėsi, 

Ir kada susitveria buvo, 
Nuo augs^tu poreziu abidvi 

tiugriuvo.
Viena vos sprando nenusisu

ko,
Ir konia aut vietos atliko.

Antrąją suresztavojo, 
Ir in kalėjimu padėjo.

Kaip prova iązeis, nežino, 
Tai bus sūdo vale.

Kad abidvi butu blaivos, 
Ne butu buvę tos baldos;

Tai vis daro girtybe, 
Toji munszaine bjaurybe.

Mahanojui viena bobelka 
maeziau

Net nusistebėjau, 
Vienoje karezemoje ant grin

di! gulėjo,
Ba girta buvo, tai paejti ne

galėjo.
Ka tokia boba verta ? 

Geriaus kad butu pakarta!
Per girtybia visko dasileidže, 

O kaip liežuvi paleidže, 
Tai tokia maiszate padaro, 
Jog terp geru žmonių liežu

vius padaro.
Tegul tik nepasitaisys, 

Tai mano koezelas kaili isz- 
tiiisvs.

r

* * *

G į mina i tis su pusseserė, 
Gyveno dideliam sutikime

Ant burdo drauge buna,
Ir labai meilei gyvena.

Sztai kas tokis pasidarė,
Ąbpdu nuo biirdo iszvare,

J

Szluota panaudojo, 
Krapino ir da iszkoliojo. 

Tas dėjėsi Naujoi Anglijoj, 
nedideliojoi. 

Pas kitus ant burdo nuėjo, 
Bet ir ten ergeli turėjo.

Apygardoje

Pakutnyku pastojo, 
Ant grynos aslos įhiegojo.

( Kiti vyrai isz to juokėsi 
Net už szonu ląikesi. 
Mat užmigt negalėjo,

Ba po szonu nieko neturėjo.
Czia volei skausmą galvoje 

turėjo,
Jog net leda ant galvos dėjo.

Nežino, kas ižgyde ar susi
mylėjo.

Ba jau galyos daugiau ne
skaudėjo,

Daugelis Amerikos gyvonto- 
1 gali gau

ti pasportus, kurie pavėlins ju
os ineiti in svetima szali ir at
gal sugryžti in Suvienytas Val
stijas. Nes ne visi Su v. Valsti
jų gyventojai yra Amerikos pi- 

arba pilieeziais kitu 
Yra tie, kurie negalie-

gana 
vienoji* daly-

ju susi rupine kaip jie

lieczinis 
Kzaiiu.
jo tapti pilieeziais szios szalios 
Bes jti darbas liepa vėlino 
ilgai apsigyventi
ję szios szalios idant iszpildyli 

reikalavimus, ku- 
instaty- 

Toki žmones 
paberžiais jokios

gyvenimo 
ri uos n a t u ra 1 i za c i j < >s 
Hlai reikalauja, 
tankiip nėr 
szalies, nes kai kuriuose atsiti
kimuose ju gimtine szalis ne- 
pripažysta po ilgo nebuvimo.

gauti pa
sportus važiuoti užjūriu

Yra sunkus 
klausimas.
visuomet pripažysta

Ar toki žmones gali

supainiotas 
szalvs

neiszsižada savo 
net ir kuomet tapsta

jie negali iszsižadeti

pilietyste,

ir 
K a i kurios

tuos, ku
rie juose gimė. Tokiu budu, jei 
gn szveczias 
piliotyste,
Amerikos pilietis yra Šveicari
jos pilietis, ir jeigu norėtu isz
sižadeti turėtu praneszti Szvei- 
caru valdžiai.
Tas pats su Daniecziais, jie vi
suomet skaitomi Danijos pilie
eziais. Italai turi iszsižadeti 
Italiszka piliotyste, jeigu nori 
pamesti;
svetimoje szalyje, tik savo sza- 
lyje priesz majora savo gimti
nio miesto arba priesz majora, 
tame mieste, kur gyvena kuo
met sugryszta.

Su Vokiėcziais kas kitas. 
Nuo 1914 m.., Vokietijos pilie- 
cziai pameta pilietyse kuomet 
ingyja tautyste, ir moteris jei
gu insteka už svetimu piliecziu. 
Pirmiaus iszsižadejo piliotyste 
kuomet apsigyveno kitoje sza
lyje per deszimts metu.

Austrijiecziai nepameta savo 
tik kuomet praszo

tinkamu virsziniiiku paliuosuo- 
ti nuo Austrijos pilietystes.

Vengrai, kuomet gyvena de
szimts metu svetimoje szalyje 
natūraliai sustoja būti Vengri
jos pilieczais..

Norvegijos piliecziai pameta 
piliotyste,

(1) jeigu apleidžia Norvegi
ja ir nuolatai apsigyvena sveti
moje szalyje; (2) jeigu iszsiža- 
da Norvegijos karaliui ir konst 
itucijai isztikimuma, ir per ki
tus pasielgimus.

Czeko - Slovakijos -piliecziai 
iszsižada piliotyste kuomet ap- 
leiddžia kraszta kaipo iszeivia, 
ir ingydami svetimos szalies 
piliestysčte, arba kuomet paro
do norą dauginus nebegyžtis 
tolinus, jeigu Czeko - Slovnke 
iszteketu už svetimo; jeigu per 
deszimts metu įiegyvenn Czeko 
- Slovakijoj ir per ta laika ne- 
prisiuezia aplikacija valdžios 
atstovui pasilikta jos pilisęziu.

Serbu instatymas, kuris turi 
instatymiszka galia Jugoslavi
joj, sako, jog Jugoslavijos pilie 
tis negali būti isz tėvynės isz- 
vytas, tik su valdžias prisiųstu 
praszymu pa I i uosuoti,
iszimant natūralizacija kitoje 
szalyje.

Letilfa s, gyvėn<ta m s

priesz

Lehlfas, gyvemtamSs 'svetur 
tik jeigu tapstn kitos skilios pi 
liecziu pameta pilietysto.k

Szvedas pameta piliotyste, 
jeigu ant deszimts metu apsigy 
vena svetur. Po tiek laiko jis 
turi iszpildyti aplikacija palai
kyti pilietysto.

Finas pameta piliotyste tik 
jeigu praszo valdžios ji paliuo- 
suoti.

Matyti didis skirtingumas 
tarp in vairiu szaliu kasfink pi- 
lietysto klausimo. Pav., Vokie
tis pameta pi liet u to kuomet 
tapsta Amerikos pilietis. Italas 
ne, ir tokiu budu gali gauti 
Amerikoniszka ir Italiszka pa- 
sporta.

Kai kuriuose szalyse nėr jo
kiu keblumu iszgauti paspor
tus. Danija yra viena isz tii 
szaliu, Danijoj gimusioms ne- 
ręilęiu pasportu ineiti in-Dani
ja-

tokiu budU gali

liams ir atsakyti parodo sekam 
ežias pasekmes.

Vokietijoj gimė, 
tvstes, 
kurio negali dokumentais pa
tvirtinti 
taip vadinama 
wars,” 
kortele.

Austrijos konsulis negali isz- 
duoti popierių apart pasportu, 
ir tuos tik tiems kurie gali da- 
rodyti Austrijos piliotyste. Nė
ra instatymu kurie lieczia tuos 
Norvegijoj gimusius, kurie isz- 
s i žadi‘jo Norvegijos piliotyste 
ir ne Igyjo Suv. Valstijų pili’e-

bet bo tau-
ir Vokietijos pilieeziam

piliotyste
4 4

indentifikavimo

gali gauti 
personal ans-

arba

tysta. Bet Norvegijos konsuliai 
Suv. Valstijose neiszduoda pa
sportu jiems iszduoda tautyste 
(•<‘it i f i kata kuomet toki lankė 
Norvegija.

Bile tas kuris gali prirodyti 
jog gim<i, arba pirmiau gyveno 
in dalųiįtinęs Lenkijos rube- 
žius, ir svetimoji szalyje neisz- 
sieme piliotyste, gali gauti pa- 
sporta nuo Lenkijos konsulio.

Jeigu Jugoslavas, kuris ne
gali prirodyti jog yra Jugosla
vijos pilietis, nori keliauti in ta 

, vieton- pasporto gali 
passe - avant” (leidinį-

kraszta, 
gauti “] 
ai) keliauti in Jugoslavija, jie- 
gu jis laiszkais arba kitais pri
rodymais gali prirodyti jog Ju
goslavija jo gimimo krasztas. 
Tokiuose atsitikimuose 
slavijos konsuliai

passe - a van t.
Lietuvos konsulis neiszduo- 

da pasportus tiems, kurie ne
gali prirodyti jog Lietuvos 
piliecziai.
Czeko-Slovakijos konsuliai isz 
duoda pasportus CzeRo-Slova- 
kijos piliecziams tik kuomet 
jie gali parodyti užtvirtinimus 
jog Czeko - Slovakijos respubli 
kos gyventojai. Kaikuriuos at
sitikimuose, kuomet, del geros 
priežasties, važiuojantis negali 
atidėti kelione arba negali pri
rodyti jog 
pilietis ir

Jugo- 
iszduoda

i i
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Czeko - Slovakijos 
gyventojas kokios 

vietos Czeko - Slovakijos, lai
kinas pasportas, geras del dvie 
j U menesiu bus duotas.

Sz ved i jos konsulis iszduoda 
szvedams, kurie iszsižadejo pi- 
lietyste, dokumentą, vieton pa- 
sporta, vadinta Nr. 3 pasportas

Kuomet invairiu szaliu kon
sulini neiszduoda dokumentus, 
vieton pasportu, jie užvizuos 
afidavita, kuri keleiviai' varto-* 
ja vieton pasporto. Toks afida-i 
vitas turi turėti visus faktus 
kuriuos pasportas inima. Ant 
afidavito notarius turi pasirasz 
yti, ir pasportas turi turėti; 
užtvirtinimus pavieczio rasztu 
ninko, Valstijos Sekretoriaus^ 
ir Suv. Valstijų .Valstijos Sek-< 
rotoriaus. Su tais trijais užtvic 
tinimais svetimi konsulini viz« 
uose tuos dokumentus. Jie ic 
Amerikos konsuliaj UŽjuriią 
vizuos jeigu ateiviai uores su4 
gryžti atgal in szeszius mene«i 
sius. H

UŽMOKESTIS UŽLAIKL 
NAS VIZAS/

nauju instrukcijų visię
ins Vokietijos konsuliams, Suv< 
Valstijos, užmokestis už laiki
nas vizas Amerikos piliecziams 
buvo sumažintas nuo $10.00 iki 
$2.40. Tokios laikinos vizos 
pavėlina keleivi apsistoti tik 
ant keturias - deszimts asztuo- 
niu valandų, kuris laikas gan 
ilgas pervažiuoti žeme in bile 
• hr*- w • « • •

Sulig

Už ilgesni buvimą, 
Amerikos piliecziai turi mokėti • 
$10.00 kiek iki sziol mokėjo.

—Foreign Language Infor. Service.

kraszta.

<4

į#

1

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos

per visus metus 
Drucziai apdaryta kietais juo* 
daįs apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY, PA.

Tiktai $5.00 .

i

KVITU Knyąele Drauc*MMM Sol 
UžmokoJtmo ptirlsr UgabUfr- 
ma - - ’ SH.

KVITU Knyfolo DrawMM, M 
Koloiiaua Btw awIMbų SMgh aat 
•ttstrihkiinu - - - - - - - Kta, 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO, 
muuhoy cm. r|.
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SAULE
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Žinios Vietines
iieužilgio pradės—v - Gal 

dirbti. *■
—- Pasekminga buvo Lietu

viu Diena.

t T r

CHICAGINES “RŪTELES” PIRMUTINIAM STRYT-KARE
r,w 'j. r ■ . ........“'i" > ■ laun

Ant. J. Sakalauskas
I.IETUVISZKAS GHAIIOHIU8 

IR HALSAM UOTOJAS

t z» A &

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
Surplui Ir Profits >536,346.50

*>$

glui, guzai, svaigulis* all

Progreso parodoje kuri atsibuvo Chica oje, buvo tei] gi rodomas pirmutinis karu.
kas kuri traukinėjo arklui po uliezes. Tame karukije radosi patogiausios isz vi rrūtelesft C

■K

O’

Lakeside bet iri 
Lakewood buvo pilna žmonių. į

— Jau nuo penktos valan
dos rvte, pradėjo trokai su žmo 
nimįs važiuoti in Lakeside ir 
konia per visa diena be palio
vos-aUtomobilei ėjo su žmoni- 
mie. Mažiausia deszimts tuks- 
taneziu Lietuviu suvažiavo in Į 
parka.' .
parduota nemažiau kaip 2000

Lakeside ir

Ant geležkelio stoties1 ’--'J 
tikietu>^2o<lžiu, buvo tai vienai 

dienu 
įmonėlei linksminosi, 
tęs su, kūmutėms, suėjo ir szir 
dingai pasikalbėjo, o vyrai su I 
vyrais, — kaip vyrai, szinauk- 
aztelejo po kelis, pasikalbėjo ir 
vela trauke. .Viskas nusidavė 
pasekmingai, kožnas buvo už- 
ganadytas o gilukningiause, 
jog nebuvo automobiliniu nelai 
miu. -

isz dy^ižiausiu szimet J 
kurnu-

— Policijantas Miklaklinas, 
ana diena užtiko rusiszka ereli j 

už East. 
perskyrė ir

• •

su daliu miesto.

i
I

sų dviems
End parko,

galvoms 
kuri 

dabar isz to kilo 
naliszkas klausymas,

ft < ISZ SHENANDOAH, PA.

•s

TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEREDA. 9 ryto iki 8 vakare. 
2-trns Floras - 44 WEST BROAD ST.

DAKTARAS I. W. I10DQENS 
Philndellphln SpccInlIbĮni 

Užsisenejuslu ir Chronlszku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą Ir atsakanti modlka- 
lls-zka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka nulaikote nuo manės yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nervlszkl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ku kiti 
esą padaro, atojklte pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo, 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas Ue-r 
žuvis, užkliiiluuis Ir sunkumas po val

as szlr- 
-J gref-

Laukti yra

A >*

(«
Nl.J

4 
jJIuZK Mill ui Iii....HmMMirtiinrii"IWMIii.........

Laidoja kunuH Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
st a to automobilius visokiems reika
lams.' . I— t —

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausiu preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pus mano, nes nsz gailu jumis 
pigiau gorinus parduoti negu kiti.
Stll E. Pine St« Mnhanov Eli v. Pn.<

PARSIDUODA FARMA

Lietuviu tarpe, pne gero 
kelio ir arti miesto, gera ir lygi 

Visi budinkai, sodukas 
pnrsiduos pigini. Kurie nuupt 

Joseph Gėriba 
pirkt atsiszaukit pas

Scottville, Mieli,

žeme.

tarpe

>

(165)

Mokame antra procentą ant sudčtu 
pinigu. Procentą prldedp.m prie jus 
pinigu a Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mee norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

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

II. BALI
F. J. NOONAN, V!ce-Prezident.
J. R. FERGUSON, Kaalerlua

'U, Prezidentas
<

f* M*
>7

PA. *

W. TRASKAUSKAS
I'lRMUTlXIS I.IKTCV1SZKAS 

■HUliOltWS MAHANOY CITY, i
K CHA S. S. PARMLEY 

Reni Estate Agent
glul, gazai, svaigulis, sllpnytpas 
dies. Ir visos viduriu netvarkoj 
tai palengvinti,

Odos ligos, Iszborlmal, papuozkos, 
dedervines Ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
toH jus apleidžia? Ar esate nuvargę Ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu telp tai matykite ma
ne.

Rumntlzmns visokiuose padėjimuo
se, telppgi isztlne ir sztyvl sulenkimai 
paulduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti Ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sannatlyvi, 
greitai pallstat, pikti, lazbllazkusls ir 
iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas pcczuoso, skausmas 
luose, skausmas gerklėje, stpkas ep- 
crgljos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo glrdo- 
jlmo, isztlnhna gerkles (goitre,) krąu- 
Jo, odos Ir spcciales Ilgas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis. . v • -

Ateikite gnuslte rodn dykai. Po tam 
Iszalszklnslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagolbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavonos nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rokomondayotl por 
garsinglausius Europos jr Amerikos 
Specialistus:
Kožua KM vergu, Petnyczla lt Suimta. 
OHsos valandos: 10 ryto Iki 8 vakaro. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras) 

Pottsville, Pa.

Notary Public
9

Jeigu norite pirkti ar parduoti Šlubas, 
mos galimo jumis tarno patarnauti. 
Randavojamo namus, koletavojamo 

randas ir telp tollaus.
Mahanoy City, I*n.iltfS W. Centro SU

laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Ąutomoblllus del Laidotuvių Krlk- 
sztlnlu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
ASO W. Centre SU Mahanoy City* Pa.

intemacijo- --------
kuri ke- — Jau dydelis laikas idant 

musu palicije uždarinėtu pasiutina apsvarstyt Pottsvilles 
de. — Juk Lietuviui su 1 
jonka nepritinka daryti jokiu siuteliu 
sutartuviu, nes tai prieszinasi 
tautiszkai konstitucijai.

— Ir vol nepaprastai pigus į 
pardavimas 1 
sto. Szvieži szolderei 16c. gal-1 
viena del žiipes 3 svarai už 25c. 
Verdama mėsa 16c ir 18c. Stoi
kas t 
41c.

Lietuviui
su- musu palicije uždarinėtu pasiu 

Itali- tiszkus bambilistus in koki pn- 
i Dama, nes žmogaus 

dydeliam
juje Szenadorije. Sztai nedėlios
gyvastis yra

vakaru .Jonas
Subatoj 19 Augu- jl.'

28c. Brookfield
Keczupa

25c..Pamėgink o nes

sviestas 
s 3 už 

įgraudinsi 
atsilankius pas Kubertavicziu,
6(X) W. Pine St.

as 5c.

Saules 
lanke kun.

redakcije at- 
Sziupszinskas isz 

Sugar Notch, kun. Incziura isz 
“Tevy- 

Amheris isz
kun. Karalius 

ir p. K. Sauru-

I 4 * I

redaktores 
P.

Kingstono 
nes Balso” 
Wilkes - Barre, 
isz Coal Dale
saitis isz Brooklvno. •r

— Subatoj pas buezeri Pe- 
truseviežia galesite pirkti szol- 
derius po 16c. švara. Pork- 
czaps 27e. Czuk 
aiigszcziau mėsa 

25c.
adreso 917 E. Pine St.

—' Norėdami Investl Elcktrlklnla 
Szvleaa in narna arba pataisyti koki 
dalyka, atelkyto pas elektro daktaro 
Floryoua Boczkauska, 313 W. Mahanoy

po 16c.

svarai u z •

švara.
- rost 16c. ir 
del virimo 4 

Neužmirszkite

nes
pavo-

Gudrukas, salu- 
nikas, trenke in naszlia Mari
jona 
po 636 E. Centre

Kavulčzikieno, gyvenant 
uli. nuo ko 

mire in tsumpa laika. Kazimio-
ras Zelonis ejdamas in Ringto- 
na, teipgi likos 
nežinoma automobiliu.

Sužeistas per

— Szenadoriszkei gerai pa
sirodė Lietuviszkoje Dienojo. 
Tukstanczei iszkeliavo geležin
kelius, automobileis ir trokais.

aptiekoje— Lietuviszkoje
Kazuno gausite geriausiu gy
duolių ir sutaiso teisingiausia 
receptus.

Dave savo paezei suvalgyt 
milemo szirdi.

Parižius. — Kokis tai Re- 
naudas Coney pasiūtiszkai in- 
simylejo in patogia Gabriella 
paezia barono Fayal, kuris bu
vo iszkeliaves in kare. Laike

Avė., o padarys jum darba gerai ir dideliu musziu prie Verduno
užganadlnanczlal.

Padekavone.

<t.L) Coucy mirtinai likos sužeistas 
nes ir jisai radosi karėjo ka
riaudamas prieszais nevidoną,

Visiems gyminems, pnžinsta- o prijautes jog neužilgio turės
mirti, paszauke i

aeziu' paduodamas jam
už dalibavinia laidotuvėse Rtigi dežukia tarė:

1922, juju dežukia ir saugok kaip savo

mierps kitiems, likusi 
szirdi ngamvna sudeda

diena

szei

akies.

< < savo prieteli
i sidabriniu

Pavmkie szita

Kada asz 
szirdi

Istorije Szventa-Sėno ir-Naujo Instatimo
>»
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Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpatieg Užgimimui
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Banka Turi Baisa

Preke Imygos 35c.

k a u-

lyg Paskutinio Sūdo.
Parasze Viskupas Motiejus Volonczatiskas.

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

« ** >/ v ' 1

Ka thhzo apie knygą “TnkHtnnUH 
Nokiu ir Viena”

“Tukstan- 
kurla man prl-

mirsiu, isz-
1 pjauk mano szirdi indeki in 

Philadelphia, Pa. I dežukia drauge su meilingoms 
■ gromatoms ir inteikie del po
nios Fayal.

piuezio 14
milemo sūnelio Juozuką.

Su pagarba C.Verbilla.
New

TIKRIAUSES KABAtAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atel-

- 9u pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelaaku, Perslazku, Gralkiszku, 
Arablszfcu Ir CigonlRzku burtiniku. 
lezguldinejimaH to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti eu- 
praatinu.

> > Draugas Coucy’o 
iszpild(C paskutini 
savo draugo. Po karei nunesze

Fayal’ie- *

praszyma

dežukia del ponios 
nes, bot vyras pasitiko siunti
ni duryse, atėmė dežukia isz 
ranku siuntinio 
ji laukan. ;

j Suprato Fayal

iszmesdamąs

MORALISZKA KABALA
Katra Uždeda žmogatiu ateiti. Su 
Salamono None.TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 
SuItac. * Del vyru Ir moterų.

Suprato Fayal apgavysta 
j savę paezios, iszeine szirdi isz 
. dožukes, liepa kukoriui iszvir- 
! ti ir paduoti ant piet savo pa- 
į ežiai. Gabrielle godžei suvalgė 
' szirdi
! se kaip jiai patiko valgis. Mo- 
i toro pripažino, jog buvo labai 
' gardus pietus., Tadu vyras at- 
j siliepe
i gardi tnesute teip kaip už gy- 

buvo szirdi^ 
tavo mylemo ka suvalgo i ant 
piet.”

i Po tam atidavė jiai groma- 
I ta raszyta per mirsztanti mi

> o po piet vyras užklau-

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz esiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu 
tls Naktų Ir Viena”
siuntėt, norint asz. prlaluncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplalklau kaipo dovana, už ‘tai 
asz prisluncziu tamstoms mano pado-» 
kavono kuria piaszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talplnasl 
puikus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti llotuvlszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczioti po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės Žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, prgloldžia naudingai laika savo 
Dainuosią su savo milema szoimina. 
Dękavoju tamstoms už surcdlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena Žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka- 
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir lalmo sziamo 
gyvenimo. Visa glaro velijontls pasi
lieku “SuuIoh” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. • Jeigu reikalaujate 
vlrez-mlnotos knygos tai prislusklto >2 
(n "Saules'* iszloistuvcs o gausite tuo- 
laufi Der paczta.

2%

d3

ft ft Teip dusziuk buvo

vasezio, ries tai

> . GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c.

- W. D. Bocikow.kl.Co. '; 
Mahanoy City, Pm.

Skausmus ir gėlimus nutildo

VISO# TRią .^YGUTf s 25c.TIKTAI Už
PrialOAkUeAnumis 25c. Gausite 
▼Ibab trie knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOW9KI-CO.
MAHANOY CITY PA.

lema, o kada perskaito apalpo, 
po tam užsidarė savo pakaju- 
je, isz kurio daugiau neiszojo, 
mirdama isz bado po keliu me
nesiu. — Baisus tai »buvo at- 
kerszinimas nuskriausto vyro. 
Sudas ji už tai nubaudė ant

PAIN-EXPELLER
ValxbU.nkll. uiireg. 8. V. Pat. Oflaa.

&

AW1XX ▲ A riDll/AI Et.

Lotai ir Namai
/ *■ '* , A*
t/”',..%, ■ -trf,'1 t

Coaldale, Pa.
1 y

Turime put pardavimo keletą geru lotu
> ' ’’ •■.■‘■t'A . 1 -» 1 . •

ir naimi£,mieste! Coaldale, Pa.
vietoj. Vandenines paipes ir geri dre- 

Lietuviu bažnyczia. 
Geras miestas del apsigyvenimo. Atei
kite o gausite visas informacijas.

O’Donnell & Sherrin 
Realestate and Insurance 

Coaldale, Pa.

nai visur iiivoėti.
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E. T. EVERETT
ISZD1RBEJAS VISOKIU . t

POMNIKU IR KRYŽIŲ

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 patars 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. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

. MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
MAHANOY CITY. PA.

|    .11 — — ■ WI—A III .1 I.WI

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres. 
W; F/'flynkewlcz

T. G. HorDftby

D. M. Graham, Pros.
J. Garrahan, Attorney 

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Trees.
A. Danlscwlcz, M. Gavula

VYRU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 32 
metus invairias kLlgas; Vyru Ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejimus, ligas tinimo, invalrlaa. ligas pa- 
oinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklto ypatlsz-’ 

> kai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba ftuslszkal 
l Ir Lenklszknl.

1)R. KOLER -

Oflsoa valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedellomiu 9 iki 2 popiet *

038 PF.NN AVEW PITTSBURGH* PA.

MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS)'

Guiiiario didelis sztoras nori idant
kiekviena ypata turėtu maudynes 
siutą (Bathing Suit).

Maudyne yra reikalinga vasaros 
laike delei sveikatos.

Privalo kiekvienas turėti savo
locna maudynes siutą.Pirkdami nuo pat iszdirbejo 

suezedinat agento uždarbi. Mes 
visa darba patįs atliekame, ir 

didžiausi./ išdirbėjai 
pomniku ir kryžių šzfoj ape- 
Jinkeje, Kreipkitės pas mus
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esamo
sztore randasi didelis

B-J X:.;

Krelpkites pas mus 
ypatiszkai arba per laiszka o 
prisiunsime musu žmogų in 
J ubu namus r Turime du ofisus 
Mahanoy City ir Shenandoah. 
Laiszkus siuskite in musu ofi7 
sa in Mftbanoy City,

E, T. EVERETT 
Mahanoy City ir Shąnandoah

Guinnno 
pasirinkimas 
parduoda už pigias prekes.

I 
f • ’

Ateikite pamatyti o pirkaite.

visokiu tu siutu ir

s

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

f




