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PU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE
ISZEINA KAS UTABN1NKA LR PETNYCZIA.
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EUROPOJE: Ant vieo melo $4.00.
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JSZ AMERIKOS

Kon-

Valdže apdovanos anglekasius 
už narsus darbus.

Washington, D. C. -1- 
grosas paskyrė keliolika tuks-
taneziu doleriu ant pirkimo 
medaliu, kuriais apdovanos vi
sus tuos anglekasius, kurie 
naršei atsižymėjo laike darbo 
gialbedami gyvastes savo 

didelio pavo-
gyvastes

draugams laike 
jaus netekimo savo gyvaseziu.

kavojamas 
amęrikoniszkos yra 
etos.

AO-

250,000 drukavojamu maszinu- 
kiu iszsiunsta in Europa. 
Washington, D. C.

rints Vokietije, Angliję ir kiti 
sklypai padirba pigesnes dru- 

masziyukes, bet 
geriau-

Isz Ameriko iszsiunsta 
szimet apie 250 tukstaneze 
maszinukiu iu Europa. Ameri 
kas padirba daugiau*kaip pu
se miiljonu maszinukiu isz ku
riu konia. puse yra parduoda 
mft europiszkuosia sklypuosią

Aliejinis raulinis dega jau 
tris menesei.

USiusilj/ 
k

Eldorado, Ark. — Szis mil-
kuris uzsi-

Rado negyva moteria skiepe 
aptiekos.

Plymouth, Pa.

Isz Lietuviszkn Kaimeliu ILLINOJAUS ANGLIS BAIGĖSI. ANGLEKASIU STRA1KAS
’’M
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Pusnuoge, 
Į gulinti ant stalo skiepe aptie

kęs Sharone Drug Co., kurios 
! užvoizdetoju buvo .Jonas Hol- 
' ly, 32 metu senumo, 

rasta negyva jauna

Paslėpė 60,000 doleriu aukse 
po namu.

Great Bend, Kans. — J. II. 
Brack, turtingas farmeris, ku 
ris mirė tris sanvaites adgal. 
paliko savo szeimynai kelioli 
ka brangiu farmu Rush pavie
te, bet nesitikėjo jojo szeimy- 
nri, jog jisai turėjo da koki 
turtą. Kėlės valandas prieš? 
stherti, suszauke visa savo 
azelmyna prie lovos apreiksz-

- -dainas, Jnik^per*visa savo gy
rasti turėjo papratima rinkti 
auksinius pinigus kokie jie 
nebotu ir isz kokio sklypo pa
ėjo. Pinigai buvo paslėpti 
skiepe namo kuriame gyveno 
Surasta 65 tukstanczei doleriu 

, aukse.
Europa turės pargabenti jevu.

Washington, D. C. — Euro
pa bus priversta pargabenti 
isž Ameriko 582 milijonus bu- 
szklin jevu szimet — 27 milisz^lrn
jonus buszeliu daugiau ne kaip 
praejta meta. Europoje szimet 
Užderėjo 156,800,274 buszelei 
jevu mažiau ne kaip praejta 
meta.

Sūnūs apkriksztino tęva.
“Duquoin, Ill. — ‘‘Dede” 

Jun Chapman, 92 metu senu
kas, likos apkriksztytas Ben-
fone f>er savo .jauniausia sunu, 
pastora Guy Chapman. Senaspųstora Guy Chapman.
Chąpmonas, kuris niekados ne- 
atkilankydavo in jokia bažny- 
czia, apreiszke ant galo, idant 
jFapkriksztytu jojo sunūs ka
da užbaigs dvasiszka mokslą, 

noru iszpilde tėvoSūnūs 
praszyma.

Aresztavojo daugeli komu
nistu.

įferidgeman, Midi. — 
rif r 2_: 
aresztavojo czionais daugeli

su

Szeri-
if valdžios detektyvai

are
komunistu kurie atvažiavo isz 
Viluiszalin dalybauti ant sėj
iko. Keliolika pabėgo terp ku
rni radosi delegatai perstatan- 
ti.Leniną Ir jojo partije. Kelio-

rtįo. Keliolika pabėgo terp ku-

ti.Leniną Ir jojo partije. Kelio
lika moterių teipgi likos aresz- 
tAVotos.
Milijonai doleriu dovanu už 

iiuudima vaistu.
jWassington, D. C. Kon

gresmenas Sproul 
jails, neUžilgio
idant kongresas paskirtu mili
joną doleriu dovanu tam, ku- 

isztastu užtikrinanczius 
vaistus prieszais ligas džięva 
uždegimą plaucziu, 
mira ir papaikima.

Komitetas susidedantis isz 
vdiskavu ir privatiszku dakta
ru isztyrihetu pirma tokius 
vaistus pakol paskirtu dovana

isz Illino- 
innesz hila

rh
J

veži, nuo-

milijoną doleriu.

penkiolikos

holius kaipo

žiniszkas szulinis 
dege 18 gegužio dega be palio- 
os lyg sziai dienai, o liepsna ir 
durnai dasiekia. rūkstanti pė
du, kuria galima matyti het už 

myliu. Locninin-
kai panesza kas dion tilksta įr
ėžius doleriu bledes.
. 237 mire in 6 menesius nuo 

medinio alkoholiaus.
New York. — Medinis alko 

parduodamas
arielka buvo priožaste mirties 
237 žmonių, o 42 apjako in lai
ka szesziu menesiu 21 valstijo
sią. Didesne dalis tuju nelai
miu kilo New Yorke, Pennsvl- r «r
vanijoi ir New Jersey. Meto
lllli) mirė fiktai 19 žmonių nuo 
medinio alkoholiaus.
Pasiūlė kitai moterei po 100 
doleriu už josios vyra ant 

menesio.
San Francisco, Calif. — Apie 

nepaprasta pa.siulinima daži- 
nojo palicije, kad turtinga mo
ters ketino pirkti sau vyra 
nuo kitos moteries pasiulinda- 
ma jiai po 100 doleriu ant me
nesio, 
kieno apgarsino, buk 
Spreckles Wakefield, naszle po 
mirusiam John D. Spreckles 
Jr., prižadėjo jiai mokėti po 
szimta doleriu ant menesio lyg 
pabaigai josios gyvenimo ir 
mokes ant užlaikymo josios

a.

Dirstelet ant szitu kalneliu sukrautu anglių, tai galerna

ti

, ■ i

—rt'Piltsburgho ir
Eiltuvin Drnugy-

I rengimosi firie
I * *

Pittiburgho

Pittsburg,
Apilynkines 
stems ' reikale 
manifestacijos.

Pirmas
gyseziu Atstovjij susirinkimą 

A 1 * Ii* 1

VALDŽIA KETINA UŽIMTI ' 
KIETŲJŲ ANGLIŲ KASIK- 
LAS IR GELEŽINKELIUS

Drau- 
is, 

Mowertiene kuri buvo persis- l<a ant pat pratylu dalivavo 11
negyva

likos su
motoje

kvrus nuo savo vvro ir lankei• • 
atsilankydavo iii taja aptinka. 
Aptiekorius Holly dingo ir no-į 
žino kur randasi, I
jojo jeszko po visa valstijų.

Pagal daktarii tyrinėjimą 
tai aptiekoris su vietiniu dak- 

j tarų ketinius daryti ant mote- 
i ros nelogaliszka operacija nuo 
| ko mirė. Motore turi du vaikus 
ir vvra kuris dirba Jefferson 
ligonbutije
Holly yra slavokas, paėjo isz 
Mabanov Citv kur turi tėvus 
ir broli kuris mokinasi ant ku
nigo ir bus 
nanti meta.

4

draugyseziu su\2t) delegatais, 
nutarė vien balkiai rengtis prie 

n t>V a i k szez i o j i m oiszkilmingo
b(‘t palici jc'paminėjimui Lmtuvos pripaži

Philadelphijoi.

inszventytas atej-

Užtektinai yra vyno del visu.
Los Angeles, Calif. — Czio

nais randasi tiek vyno, jog už
tektu del visu gyventoju Ame- 
rike po puoduką. Kali forui joi 
sziadien yra 21,371,820 galo
nu vyno, arba kas menesis pa
sidaugina po 3,485,843 galo-

Liūdna, kad valdže nepa-
vėlina isztraukti taji puiku 
vvna del žmonių.

D. C. — Pre
ila rd i ngas yra pasi

kasyk las ir ge- 
jeigu greitai strai-

i41
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ir tiiojims tverusi 
' i * j

» iszrinktas 
komitetas kuria rupitusi rengi
mu prie apvaikszcziojimo ir I • 1
yiu draugystes kviesdami 
dalyvaut apvaikszcziojime.

mmo i
darbo p

Pirm i a use tapo

u z

apva ikszcziojimo 
kuris krciptosi jn visas Lietą

jį u

Buvo manoma ’surengti- apvai 
szcziojima ant 3 d. Rugsėjo tai
gi komitetas iszsiuntinejo pra- 
neszimus in laikraszczius kvies 

rengtis prie 
O o

gi komitetas iszsiuntinejo pra-

d. Ru-

prisirengti in tai 
sziek tiek

darni draugystes 
apvaikszcziojima ant 
gsejo.

Antram draugyszcziu atsto
vu susirinkime kuris atsibuvo 
20 d. Rugpiuczio ir kuris buvo 
daug skaitlinkesnes negu pri
mas-buvo nutarta vien balsiai 
imti daugiau laiko kad galima 
butu geriau
duotu draugystėms
•Jaugiau laiko. Tai buvo nutar
ta kad apvaikszcziojimas but 
perkeltas ant Rugsėjo 24 d. 
Szis draugyseziu susirinkimas 
iszdirbo platesni programa vi- 
-uim rengime taigi manoma tu
rėt pasekminga apvaikszczioji- 

Demskiene ir josios 14 metu I

nu.

Sukapojo kirviu paczia ir 
dukteria.

Fall River, Mass. — Marijf

dukrele likos sukapota kirviu 
per savo vyra Petra, kuris vė
liaus prisipažino prie kaltos, 
kuris po žudinstai nusidavė 
ant palicijos
apie žudinsta. Nuo kokio laiko 
Demskei nesutiko ir tankei ba
rėsi ir tai buvo priežastis bai
sios žudinstos.

ba mat visi ’Pittsbnrgho 
ir Apilynkines Lietuvei tvėrėsi 
darbo visi bendrai. O kur vie-larbo visi bendrai.
nybe te ir galybe. Ka pilnesniai 
paliudijia szio susirinkimo gi- 
vunas ir pasirižimas veikti.

Svarbsni šio susirinkimo nu
tarimai:

l.vNutarta kreiptis in visas 
Pittsburgho ir Apylinkines 
draugystes su už kvietimu kad 

Į lalyvautu apvaikszcziojime.
1 2. Nutarta kvOsdi isz žydus 
I kaipo Lietuvos pilieczius dal- 

zout apvaikszcziojime. Taipgi 
manoma kad szis apvaikszczior 
jimas bus nutrauktas 

zaiijos Komitetui ir insakyta lamuose paveiksluose, 
atspauzdinti. ’ lUa kad paroda prasidės nuok

Del Deportavimo Ateiviu, North " Side Park ir eis per 
’ kurie dalyvauja triukszmin- Į miestą iki Schenely Park. Kur 

kūdikio, jeigu persiskirs nuo 
savo vyro, artisto.

Wakefield iene 
jog myli labai Kendricka ir 

su juom apsivesti. 
Kendrickiene nežino ar priymt 
pasi u Ii n ima ar atmest.

Atidavė savo sveteri draugei, 
likos baisei suplakta.

Newark, N. J. — Devynių 
metu Vanda Paukevicziute, už 

mielaszirdinga szirdele 
likos baisei suplakta per tęva, 
už ka tėvas turėjo pasirupyt 
$1000 kaucijos lyg teismui. 
Mergaite susimylėjo ant savo 

drauges kuri neturėjo 
sveterio ir atidavė savo. Tėvas 
apie tai dagirdes, teip užsi
rūstino, jog pagriebė stora 
diržu ir suplakė mažulelia bal
sei.
Lietuviszkas skulptūras nu

sižudė. 
Jaunas 

skulptūras,

Poni Rodney Kehdric- *
apgarsino, buk Edita

prisipažino,

apsakydamas

ir

mvli 
geidže

savo

mažos

jog
teip 

pagriebė

dasiprast kiek randasi [Ilinojui anglių. Virszutinis ;
las parodo jarda South Chicago kaip buvo prikrautas angli
mi praejta Apriliu ir kaip dabar szrodo tas pats jardas.

paveiks-

mi praejta Apriliu ir kaip dabar szrodo tas pats jard

Washington, 
zidentas 
rengias užimti 
ležinkelius
kai neyžsibaigs.

Paskutinei stengimai yra da
romi ant 

jeigu
padarymo sutaikos, 

nesusitaikintu tai 
kongresai duos

bet
szia sau va i te 
pavelinima prezidentui užim
ti kasyklas.

Augliu mažai randasi, visur 
fabrikai pradeda sustoti net ir 
Fordo fabrikas sustojo per ka 
18,000 žmonių pasiliko be dar
bo.

Senatoris Pepper stengėsi 
sulaikyt anglekasius ir kom
panijos ir kaip rodos delegatai 
vela suvažiuos 
sutaikos.

ant padarymo

ISZ VISU SZALIU
Soviatai inkure pinigine 10-

> A.

I

Nauja Billa priesz
Deportavimą Ateiviu. |

Atstovas Edmonds inneszt 
sekanezia byla, kuri tapo pa 
vesta Imigracijos ir Natūrali 

ir insakvta V
ir kru- 
Mano-

ir kas Schenely Teatru bus prakalbos 
Bus kviesta geri Anglu ir Lie-

Cliicago. — Jannris lietu- 
viszkas skulptūras, Vladas 
Undaras nusiszove Dailės Ins
titute. Jaunas lietuvys pribuvo 
in Amerika tuosius po karui, 
mokinosi skulptūros, bet turė
jo dideli vafga o pinigu ant 
tolimesnio mokslo neturėjo ir 
isz tos priežasties atėmė sau

guose susirinkimuose 
link kitu dalyku.

Sek. 1. Lai buna Suv. Valsti Į ^uv\u 
ju Senato ir Atstovu Buto už-1 

insakymas generaliniai i ' 
proknroriui' i 
triukszmingus susirinkimus ii . . ...
visus susirinkimus kuriuose s,r.e"«11"?° atstu-

- 7 Į vai laikis susirinkimus kas ne- 
leldienis L. M. D. name ant 8 
vai. vakare. Draugyseziu atsto
vai ir pavien asmenis yra už
kviesti atsi lauk i t ant susirin
kimu. Patariama draugystėms

girta
_i < Į pogi užkviesti Pittsburgho cho 

- - J rus kurie sudarytu viena di- 
isztvrineti vistu .Delei p“' 

si rengimo
pa se k n n n ge sn i o p r i -

iki kitam metui.
laime tame, kad Andriuszkevi- 
cziu 2 metu Mariutei Guszeziu 

. Mergai-
nu vėže ja In? r 

Philadelphia,
galimiau- 

kad iszgelbejus 
sveikąją akute nu apjakimo 
(sužeistoji akute visai sugėdy
ta ir nepataisoma). J. Audriu- 
szkeviczius ketina 
Guszeziu teisman už mergaite 
akies sugadinimą.
kaip tik gaidys iszkirto mergai žmonos, kuri iszbegusi pradėjo 
t ' ................................................................... - - -
viržius irgaidžiui galva 
ko. Guszczius j
smu Andriuszkevicziui už gai
dį.
jam ”
rys ir vaikai, nes ne vienam bu
vo sukruvintos kojos ar nu
gara.

Pasakyta ne-
V

gaidys iszkirto akute 
tos levas ----- y- • "
Hospital” 
kur gydytojui daro 
siu pastangų, 

akute

V111.S 

Pa.,

patraukti 
S 

Savo keliu

vo draugijos naudai. Jo draugi 
ja lidžih dvasiszko turinio kny
gas Lietuvoje. . *

— Vienas
nusisamdę lenko
važiuoti parodoje del padeka-

Amerikai už Lietuvos 
Paliokas beva-

terije. 9
Maskva. — Sovietu valdžia 

skelbia lioterija su 1,032 pini
ginėmis dovanomis, siekian- 
cziomis 78 bilijonu rubliu. Di
džiausias bus 30 bilijonu rub
liu, mažiausias 15 milijonu. 
Pelnas eis baduoliams szelpti.

geras lietuvis 
automobiliu

Bilietai kainuos po puse mili
jono (doleriu ir ju įus try/ ne

vones
pripažinimu.
žinodamas staptelėjo ties na
mais savo, sakydamas palaukti 
nes jis turis reikalo namo užei- 

Automobilius^ apkaiszytas
lietuviszkomis vėliavomis 
tuom tarpu pritraukė aki jo

ti.

tei akute, tai tuoj Andriuszko- rėkti ant vyro, 
ii v «.v TH1SU- j j Z4(AcvuiuiHuuniu ti 

gi kerszija tei- nes. Vyras norėjo teisinti

Gaikžio butą 
duodavo kelia

nusu-

nepaprasto:
ir moto-y y

susirinkimus
Suv. Valstijų valdžios suardy 
mas agituotas.

Sek. 2. Jog kuomet tik nors 
rasta, tokiame susirinkime 
ateivis, kuris ne naturalizuo 
tas, bus generalio prokuroreiSJ5aujc^ susirinkimus savo mie- 
priederme suimti toki atem steiįuose įr 
i ‘ 
gu turi, ir nepilnu metu vai
kus, ir greitai deportuoti toki 
ateivi su szcimyna in szali isz 
kur atkeliavo 
j«s, 
ant visados bus uždrausti 
žinoti nors 
Valstijas.

Sek. 3. Jog jeigu ypatos, ku-Įgiąu isz rengimosi prie apvai- 
rias aktas lieczia, bus kaleji- Ikszcziojimo per laikraszczius. 
mo pasodintos už nelegalisz-j 
kus aktus, ju szeimynos, jeigirl 
turi, bus tuoj* deportuotos, ir 
kuomet jie (nukaitintieji) pa- 
liuosuoti isz kalėjimo irgi bus 
deportuoti.

Sek. 4. Jeigu instatymu ki
taip nenutarta deportacijos | Auclriuszkc

tokiame

suimti toki ateivi
ir jo ar jos žmona ar vyra, jei-
priederme

in Suv. Valsti- 
ir jis ar ji su szcimyna, 

va- 
laikinai in Suv.

bondron spiekom 
rengtis prie apvaikszcziojima.

Toliau 
kad visos kolonjios 
visus buvusius kareivius 
kad jie apsireditu 
o parodei sudaryt isz judideli 
buri.

Po kitam draugyseziu atsto
vu susirinkimo praneszim dau-

yra pageidauiama 
surinktu 

ir 
uniformoj

Brooklyn, N. Y. — Czesteris 
Blaszkeviczius, szeszias dienas 
pasislapstes, ant galo tapo su
gautas policijos. Jis gyvena 12 
Blanco Place, Jamaica, ir kalti
namas, kad nuplikino savo žino 
nai veidą ir I 
mos ja ktfrsztu vandeniu. Jis 
mat girtas grižus namo ir nieko 
neradęs valgyti apart szmo- 
cziuko pajaus. įpykęs jis ome 
koliotis ir apipylė ja verden- 
žmona. dirbdama palaiko szei- 
cziu vandeniu. Jis nedirbo, tik 
myna. Blaszkeviczius jau esąs 
sėdėjos kalėjime Newark© sze- 
szis menesius. Jo žmona ligo- 
nbuty ir ji mirs, i 
kaltinamas žmogžudystėje.

— Graži 18 metu lenkute- 
Paulina 
nanti po

kokoais ežia 
ryzais sei automobiliu apkabi 

bet 
boba padūko ir aptalžiu prisie- 
ga, liepe jam kuogreieziau 
važiuoti in garažiu ir nuimti 
visas vėliavas. Vyras ta ir pa
dare, o lietuvis turėjo peszczias 
eiti parodoje. Kita syki lai pasi 
mokina^ kad geriau automobi
liu isz savo pilieczio žydo te- 
sisamdo, o ne nuo lenko.

Larksville, Pa. - 
Pe tu y cz i a cz i o na is 
žoine in kasyklas.

•*
— Praejta 

ingriuvo
Apie puse

krutinę, aplieda- bloko ulyczios apsisedo dvide- 
flzimts pėdu.vandeniu. Purki mokslaine 
verties $100,000 likos sunai
kinta ir kiti namai.

Ii joną i. ‘ r
Persekioja ir plaka kunigus 

be jokios priežasties.
Bucharestas. — Sunkus daik

tas Amerikos katalikams insi- 
vaizdinti, kaip rumunai valdi
ninkai ir kareiviai baisiai per
sekioja ir terorizuoja katali
kus Transylvanijoje. Ypacz 
kunigai daugiausia turi kentė
ti nuo tu naujos gadynes tero
ristu. Be jokios isz kunigu pu
ses provokacijos jie puolami 
ir kankinami, 
nigams

“bolszevizma.
O juk akliausi tie patys ru

munai gali žinoti, kad kunigai 
negali but bolszevikai. Bet ru
munai karininkai ypacz nėra 
toki akli. Jei jie tai toleruoja, 
tai reiszkia turi insakyma isz 
aukszcziaus taip daryti.

Tėvas Louis Stenzel, kuni
gas isz Koloszvar, viena vaka
ru iszojo aplankyti savo gimi
nes. Einant gatve ji užkabino 
ir sulaikė burvs rumunu karei
viu. Nutempė

—

tik

Nieko kita ku- 
neturi prikiszti, kaip

in kareivines, 
nuplesze rubus ir plake su 

kokia va-

*

i

*

Lawrence, Mass. — Czionais 
atsibuvo iszkilmingas ap- 
vaikszcziojimas Lietuvos pri
pažinimu per Suv. Valst., ant 
kurio tai apvaikszcziojimo da
lyvavo ženklyvi žmonis mies-

iszkilmingas

tai vyras bus. į0 kaipo: majoras ir aldermo- 
| nai, daktaras Mikolaitis ir ki-

.............................

gyvo-

rius aktas lieczia, bus kaleji-Ikszcziojimo per 
x Temykit!

Spaudos Komisija
Juozas Virleiska

S. Bakanas 
Anele Akelaite.

pertraukomis apie 
landa.

Paskui apalpusi kunigą bu
deliai aprengė, instume vie
nai! kambarin ir ten paliko gu
lėti kraujuose iki rytmeczio.

Ryta kunigas atgavo sąmo
ne. Ateje kareiviai ji suspardė 
ir iszmete gatvėn. Nepaduota 
jokia priežastis, už ka jis taip 
buvo kankinamas.

aprengė,
I

p

I
ti. Svetimtauczei labai gėrėjo
si isz teip didelios parodos ku
rioje dalyvavo apie szėszi tuks-

I

d a nematyti, 
žmonelei labai nuvargo per 23 
sanvaites bedarbes.

— Vio Lina.

„N,
M

Gobloskieno,
No. 591 Manhattan 

Avė. sutiko su nelaime. Ji iszo
jo in krautuve pirkti vyrui ka- 
varienes, o tuom tarpu jos 
namuose ekspliodavef bravoras. 
Suplaukė ugnagosiai, IVftrio už
gesino, o poliemonai susirinko 

szmotelius
jaunamarte pas savo in kutru- 
zka. Gobloskieno tik pernai isz- 
tokojo.

— Kun. Remeika, sakoma, 
savaieziu in

o tuom tarpu jos

bravaro misi ve ve

tanczei žmonių.
Galo straiko Lietųviszki redaktoriai nu

bausti.

Vilnius. — Lietuviu dvasios 
laikraszcziu redaktoriai, kurie 
buvo apie pusantro

■< 
I
H 
f 
'M 
ii 
ji "iw

Shamokin, Pam. — Lietuvei 
gyvena malszei, todėl ir*svio- atgal aresztuoti, dabar pMeistt 
tas nieko apie juos negirdi.

— Ana vakara atejas na-

menesio
'■+į

po belą, po sunkiu reikalavimu 
red., Gaidelionis,

> uVi- 
red. Strazdas —

Litwos” red. Sipo- 
“Nasza 

red. Kiecoltas — 25,-

Vilnieczio(— ruiu vuKaru uiejus nu-|- viimeczio” reu., uaia< 
mo Stasiukas Strakauskas už- padėjo 60,000 markiu, 
sitraukes gerai namines, neži- luinus Garso 

vakacijas, ir jo vieta laikinai nodamas ant ko 
užemesvszv. Kazimiero Dr - jos pasiutimo, 
igaliotinis, kun. Kaszcziukas. rože savo prisiegeliai in galva, Ziemia” 
Jis pasakęs nedėliojo pamokslą jog vargszo sziadien randasi 000. Apkaltinimo aktai dar ne- 
o szia nedelia žadejes parajine- ligonbutije,

New Philadelphia, Pa. 
iidriiiszkevicžius su r

. -X- J. 
motore

vpikucziais buvo 
prisireiiįęe tszvažhioti iri Lietu- 

' . bot szei- -f — - - - - — į ■ i? ■ w> r a ■< Z

aplaikes pinigiszka pagialba, ta, generalio prokuroro ofisui, mynojo Įvyko nelaime, todėl

padėjo in szaliir pasiliks ežia je saleje padaryti agitacija, sa- daši kalėjime ant pakulos.

• - - - —   ----------- -----------------------------. _ - -------------- ----J —   . |

gyvastį. Undaras nesenei už- iszlaidas užmokės Suv. Valcti- įr'5 macais 
i.‘_!_  __n— -a-_ uc»______baigė puiku stovyla “Spar
nuotoji Pergale,” o kad ,butu

jos valdžia.
Sek. 5. Jog $500,000 paskir-1 va rugpjuczio 10d.,

butu pasilikias garsingu artis- kurie pinigai bus vartoti tik Aridriuszkevicziai
tu. del akto tikslu.

bot szei-

važiavima

iszvažiaves porai
1 • * iszvert savo 30,000;

pagriebęs szluota Į v i ežiusL VIA/J 11111VI V U Lili UI) jJčtf^LlVMVO OZiLUMtUj \ !v41llb

kun. Kaszcziukas. rože savo prisiegeliai in galva, Ziemia

o

T J

4 4

irgi 30,000, o

■ii

? I
■I

Stasiukas ran- ra jiems iduoti, nors jie ju ir
reikalauja. %. .i, J
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r Nekarta girdime kaip žmo- 
“pabaigiau dienosuis sako: 

darba. ir galiu pasilsėt!
Gerai, bet kokis yra skirtu

mas tosios dienos 
moteres ?

Papratimas sako, 
. tuonios dienos 

guy ant darbo per diena, o li
kusios 
yra sunaudojamos del pasil
siu, linksmybių ir miego.

Vyras dirba prie savo užsi
ėmimo asztuones valandas, ej- 
na namo, pavalgo 
suruko kėlės 
skaito laikraszti ir ejna in 
miestą, pastovi koki laika ant 
kampo uliezios žiopsodamasis 
ant praėjusiu merginu, užejna 
in cigaru sztora arba ejna ant 
kokio mitingo, atejna namo, 
nuejna gult ir diena pabaigta. 
— Puikus gyvenimas, ar ne?

Dabar paimkime nevalninke 
motere.

Ar jiji atsisėda ir skaito ko
kia knyga po savo darbui ar
ba ejna pas kūmutes? — (yra 
tokiu, bet tik tingines.)

Kur tau. Turi numazgot to- 
rielkas, sudėti in szepa, iszva- 
lyt kambarius, sulopyt vyro ir 
vaiku drapanas ar paneziakas, 
prisiūti knypkins, prigialbet 
vaikams prie mokslo, užmig
dyt kūdiki ir daugeli kitokiu 
daigiu, apie kokius 
nesisapnavo.

Teip, del vyro, 
pabaigta” 
niekados!

del vyro o

buk asz- 
užtenka žmo-

szesziolikos valandos 
sunaudojamos

m i
cziuosia sekanczĮtti:

“Deszimtis doleriu dienai 
siūloma geležinkeliū darbinin
kams, kurie važiuos in Ameri
ka: tokio turinio plakatai, su 
Pennsylvania ir Canadian Pa- 

vardais, yra 
platinami czionai. ‘Amerikos 
oras puikus,’ sakoma tuose 
plakatuose, ir ‘Amerikos, žmo
nes su džiaugsmu priima dorus 
ir stiprius Rusijos darbinin
kus. Niekur pasaulyje darbi
ninkai negali surasti geresnes 
progos pralobti. Greita kelione 
yra užtikrinta.’

PRAŽUDYTAS
GYVENIMAS.

sesern, kurios dveji motai at-

vakariene, 
pypkutes, per

il*

v v nu ne

dienatai “ 
bet del moteres

Jeigu mes sziadien bu tumėm 
Berline, tai galėtumėm gerai 
pragyvent puikiausiam hoteli- 
je Adlon už viena ameriko- 
niszka doleri ant dienos. Prie 
to skaitosi, geras kambarys, 
trys valgius ant dienos ir pa
tarnavimo. Jeigu Amerike il
giau teip bus kaip sziadien, 
tai daugelis 
kieti ja ant gyvenimo. ’

bus
iszvažiuos i u Vo-

kaip sziadien

3800 Ameri-

nelaime, 
žmonių
Szirnet iszmirs

o tu 
gali būti

cit’ic geležinkeliu
czionai.

puikus,’

szialidie daugelis 
mokiniu 

Visi stengėsi su 
rimta momenta 

verpete buvo

♦ i

gal taip jausmingai giedojo: 
“Jėzau, Tau gyvenu.., ” 
Koks prieszi^gumąs! O, yionok

4 4

szia aszaru 
gyvastis buvo

Sziadien mirė 
leonu! Kokiu budu užklausi to? 
Koke nelaime atsitiko? Jokia 

tiktai tiek mirszta 
Amerike kas diena, 

viso apie pus
antro milijono žmonių, 
mielas skaitytojau 
vienas isz juju. Jeigu tiek žmo
nių mirtų ant kart kokioje ne
laimėje, tai sakytum, jog buvo 
tai baisus atsitikimas, bet 
žmonis mirszta po visas dalis, 
ir apie tai niekas nesirūpina.

Isz tuju 3800 ka.’sziadien mi
re, 27 yra nužudintais, 41 atė
mė sau gyvastes, nemalonus 
skaitlis in laika, vienos paros. 
Likusioje mirszta nuo ligų, se
natvės ir t.t. Nepaisant kokiu 
budu apleidžiame 
pakalne, bet
stebėtinu atsitikimu ant szios 

, žemes, yra tai gyvasties kelio
ne,” o ne vienas užklausė sa
ves: “ 
nu ir in kur keliauna?

Tame laike, kada. 3800 ypa- 
tos mirszta sziadien, 6500 kū
dikiai užgema tuom paežiu lai
ku Amerike, 
staezei sakyti 
2,400,000 kūdikiu 
pervirszina mirtos apie milijo
ną ant meto.

Teip, mirtis yra reikalinga, 
idant padaryti vieta del nauju 
atejviu. Idant dažinoti kiek 
ant viso svieto mirszta žmonių, 
padauginkite 
skaitlį per 20, o turėsite atsa
kymu.

Stebėtinas skaitlis per me
ta, jeigu 28 milijonai žmonių 
mirszta per meta o 48 milijo
nai kūdikiu užgema.

Visi kelei veda in taja vieta 
isz kur žmogus daugiau jau 

• nesugryžta, negalima apsisau
go! nuo tosios keliones ir bu
kimo pasirengia in ja ja kas 
minuta savo gyvenimo.

o ne vienas
kasžin isz kur asz paej-

o szirnet galime 
užgims apie

gimiraas

ameri koniszka

. Laikrasztis ‘‘Milwaukee 
Leader” skelbia sekanczia ži
nia isz Moskvos, apie jeszkoji- 
jna skebu dirbti ant amerikoy 
piszku geležinkeliu, garsinda-

C I

II
A*

■■ ........... .

lango mažos lemputes ap- 
szviestamo kambary ir su di
džiausiu rupeseziu žiuri tai 
pro Įauga, tai vėl insiboigia 
savo pageltusias 

ja
jau senokai, matyt, 
siaustas. Tyliai ir ilįai žiuri in 
ji, veidas

vili ies.

mažos lemputes pataline- šiai maloniai sugriežė vargo
nai ir vėl žmones girdi dvieju 
merga i ežiu 

4 4

Tau mirsztu... 
nepamano,

s u griežegeniu guli trecziojj
jo giliai pasislepuiiį.Jbs veido 
nesimato, nes “’biitu perdaug 
bjaurus reginys, kadangi jis 
virto viena žaizdnr 

ten

jausmingus bal- 
Jezau, Tau gyvenu; Je- 

” Dabar 
koks liki- 

seserim, isz 
taip

sus; 
za.u, 
jie nei 
mas toko dviem 
kuriu nekaltu szirdžiu 
grynai kelinta metu atgal toji 
giesme skambėjo.

Dabar guli nelaimingai mi
rusios kūnas ano didelio juros 
miesto neturtėliu kapu kam
pelyje. Jokio ženklo, jokio kry
žiaus, jokio 
jos kapo — nėra 
varnui nutūpti ir nelaiminga-, 

Nieks nežino, 
palaidotas: pra- 

, apleista...
Alžbieta gi Miles mirtimi 

tapo taip sujudinta, kad jai 
visas pasaulis apkarto. Viena
me* vienuolyne atrado 
ramybe.

Sulietuvino Ganibandas.

gyvenimas savainio taip susi
darė. Tėvas vaiku auklėjimu 
ji esi r lipino., Jis buvo neturtin
gas rankpelnis, visa diena bū
davo darbu užimtas, vakare gi 
barniu su žipopa nemėgo. Tai-, 
gi visus namus valdo motina. 
O ji, galima sakyti, buvo in- 
sikuninusi kvailybe ir puiky
be. Mergaites p r i va lodavo sa
vo dainavimu kodaugiausia 
uždirbti, o ji norėjo jomis ko- 
daugiansia pasirodyti ir pasi
girti. O kad tas buvo joms pa
vojinga, tai ji
nei nenorėjo matyti. “Mano 
mergaites sąžiningos yra” 
tardavo ji, ir viskas užbaigta. 
Atėjo jai in 
kyli su jomis 
vieszbucziua,

Imti priesz 
senokai,

akis in gu
la iszka, kurs Nogi rdeti 

ežio, 
žodelio, ne 
nematyti 
szvosto vandens, 
netikėliu ligoninę.' Už pinigus 
da rbuojasi ten **4^^f!’nbtikel ui i 
gydytojai ir nętijreiės slaugy-

czia nelaiminga Mile 
Tik apie 

nes to

suraminan- 
užuojautos bei paguodos 

•girdeli ton maldos, 
nei

I

<1

lit

ten m kryžiaus
Mati ji yra

mažiau- 
Alžbietos 

ląiszkas, kuri sztai ka raszo isz

4 < •

Buvo puiki gavėjos diena. 
Isz mieste gyvenanezio katali
ku būrelio 
dalyvavo bendrose 
pamaldose,
jais szvesti ta 
ant kiek darbu 
galima.

Pasibaigė miszios. Misziu 
laike vieszpatavusia, prakil
nia, rimta tyla, pertrauke da- 

vargonu 
tona —- ir, 

sztai, suskambėjo gryni, pilni 
jaunos jėgos mergaieziu bal
sai: sopranas ir altas:
Tau gyvenu; .Jėzau, Tau mirsz- 

gera aluti, | tu. .. ”
nai pilnus balsus ir szimtas 

jausmingu
4 4

miszios. 
vieszpatavusia,

bar duslus, 
akordai.

szvelnus
Padave

dainavimu
♦

si os
nereiszkia 

Tai
I

didelio Italijos miesto: 
Miela Mama!

2unu asz 
siminimo. Mile, 
tos atgal, mote tarnyste

A
•į'

isz godos ir nu- 
szoszios savai-

ji jai ji mirs, 
esanti persunki, pormažas už- 

ja per žiauriai

tojos. Kelios savaites jau gulj
1 ♦ medelio nėra'ant 

kur juodam
sziandie 

tai nieko ji 
nežino, nes to reikalauja mo
dernas žmoni szkumas. 
kitoks buvo 
motįna 
mai pavyko 

paliko visai moteriszke žemiau nupulti 
begali. Jos paezios ir kitu 
dūliai greitai 
Dabar, 
sios 
ta. guli ji ežia nelaiminga, ir 
priėjo jos nuvytusio gyveninio 
galas. O ji to nežino, ji nepnsi-

I o nezi- 
jei ji žinotu 

pastangas sesers 
; gydytojai 

ir visos slaugytojos tyli, 
griežeziausiai užginta ligoniai 
tais dalykais 
prasidėjo 
kova — nelaimingosios 
pradžia.
jaut. Staigiai szoksta ji isz lo- 
vds, numeta veido uždanga ir 

kampa pilnas 
mirtino iszgasczio akis. Prade
da baisiai szaukti: 
ko nori?!” 
esanezius:

mokesnis, 
apsieinama

su 
ir 1.1.

apraudoti, 
kas ežia, guli 
žuvus, užmirszta 

gi

jaMatyt, 
jos*likimas, negu 

pranaszavo.
jai nupulti, kad

no- 
go i - 

su ja apsidirbo.
isz nuodėmes iszaugu-

noiszgydomos ligos isztik- 
CzZia

majoras 
Pa., pave-

4 <Kada “sausas” 
miesto Johnstown, 
lino žmoni m gerti 
tai greitai prohibicijos sznipai 
pabudo isz miego ir suvažiavo Į tvirtu, 
in toji miestą uždrausti’ taji balsu kartojo: 
nepaprasta pavelinimn. O gal gyvenu; Jėzau, Tau mirsztu.. 
patis norėjo paragaut tojo ge-|Tai 
ro alnczio, nes 
buvo iždžiuvia.

4 4 sausas Jėzau

Dabar paleido vargo-

nematvdavo ir 
mat vti.

sąžiningos
4 4

galva mintis lan- 
susiriukimus ir 
kad mergaites 

kam nors “in aki inkristu

vaikiszku 
Jėzau, Tau

buvo žemesniųjų klasių 
ir joju gerkles I mokiniai. Jie rengiasi prie szv. pinigu užsidirbtu.

Komunijos ir dabar gieda Szv. syki pavykus, kvaila moterisz- 
----  Sakramentui llymna. Papras- 

Tiejei rakalei, kurie padeda ta, bet jautri szi giesme labai
dinamitu ant geležinkeliu tiks-1 veikia, in jaunas 
le iszvertimo trukiu
žiereis ir tai daro vardan strai-[motina szirdingai meldėsi: 
ko, yra. bjauriauseis niekade- 
jais ir žudintojeis privalo būti 
iszkarti ant sausu szaku.

Su tokeis ne socialistai ir 
komunistai neprivalo broliuo- Į Tacziau ne vieno atyda atkrei-

Tai buvo 
dvi jaunutes seserys, meilios 
iszvaizdos, 
nekaltai žiurinezios ip pasau- 

Jei jos gautu gera iszauk- 
tarė vienas senas 

žmogus savo 
isz ju kas nepaprasto iszeiti. 
—“Tesergsti jas Dievas, 
trumpai ir rimtai atsake ant
rasis. Matyt jo geriau žinota 
jųdviejų gyvenimo sąlygas. — 
Tai buvo anoje gavenoje.

Praslinko dveji metai. 
Stoties restorane, kur kiek

viena vakaru prisirinkdavo vi
sokios ruszies žmonių, nežiū
rint gavenos laiko, buvo labai 
linksma. Net praeiviu dome 

11 • 1

Taip že-

in 
su paša-1 Vaikams

ju szirdis. 
begiedant ne viena 

‘‘.°’ 
visa, ka jie 

Po pamaldų pra-
skirstvtis kiek-

kad iszsipildytu 
ežia gieda!” 
dėjo žmonos 
vienas prie savo užsiėmimo.

tis ir apginti toki būda vedimo | pe dvi dainininkes, 
darbini nkiszkos kovos.

Jau tai vis teip «»nv 
kaip kam iszejna kas ant pik
to, o kitiems ant gero. Net ir 
graborius pasinaudoję isz žmo
gaus nelaimes, bet ne apie tai 
norime kalbėti.

Yra tokiu reformatorių ir 
laikraszcziu. kurio panickineja 
varima munszaines ir josios 
pardavima už tai, kad jiji su
trumpina žmonim gyvastį.

Teisybe, jog munszaine nuo- 
dina žmonis, bet už tai prikem- 

kiszcnius kitu. — Isn’t 
that so?
sza

ant svieto
neprityrusiai bet

Ii* “
Įėjima vienas 

kaimynui “gali

jas

žmonių,

” ir
Viena kita

visus vieszbu-
Geresni žmo-

kunigas motina

ke pradėjo po 
ežius valkiotis.
nes gailėjosi vargsziu mergai- 
cziu; syki ir
perspėjo mesti ta pavojinga ir
nevisai padoru uždarbiavimu; 
to reikalaujas dukterų iszga- 
nvmas ir sąžines ramybe, 
tie perspėjimai buvo 
niai berti in siena.

giedoti. Iszgir- 
Alžbieta, 

bailesne lai- 
Maftia, nuo szios 

nebeisiu in 
Senei net 

, tacziau

bet dabar 
kaip bebu- 

Susidejo ji dabar su misz-

Norvegije, pagal paskutini 
gyventoju surasza 1920 mete, 
turėjo 2,691,855 gyventoju, o 
amerikoniszkas miestas Clii- 
sagas turėjo tam paežiam lai
ke 2,701,705, arba, deszimts 
tukstaneziu daugiau ne kaip 
visas Norvegijos sklypas.

Net 
atkreipdavo skambus stygų 
instrumento ir 
kartkartėmis 
pertraukiami, 
syki eidamas 
rint blogo

dainų balsai, 
linksmo juoko 
Ir žmogus ne- 

pro szali, nežiu- 
oro, sustodavai to 

linksmaus gyvenimo pasiklau- . r'* • * 1 i • f •svtu.

Tuo tarpu 
asz bueziau tik džiaugusis to
kia tarnysta. Norėdama gauti 
geresnes, dabar 
be vietos. Isz pradžios dažnai
ateidavo pas mane, 
jau trys savaites 
vo. 
rais lengvamaniais ir dainuoja , 
po aludes neszvarias dainas — 
žodžiu atsistojo ant pražūties 
kelio. Apie ta draugija eina 
visokiu negeru gandu. Kelinta 
sykiu norėjau ja prieiti ir pas 

parsikviesti, tacziau ji
manes vengia. O Motin! raszyk 
czionykszcziai valdžiai, kad ja 
namon parsiustu. 
už ja ir pabark 
gražu gyvenimą. Sziame uedo-

s ji savo

kad

ji sau

save

rengus* mirti sutikti, 
no nei jos sesuo: 
dėtu visas
sielai iszgellieti. Bet

J)R. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumcn- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius Hg 10 vai 
ryte.
9 vakare.
113 E. Coal SU

oje.

12 lig 2 popiet., 6 lig 
Bell Tel. 359-R.

Shennndoah,

f

Pasimelsk 
ja už taip ne-

nes

Moter! — Sztai tavo vyras 
sunkei dirbo per visa diena.... 
pailsins atejna namo... O tu? 
kaip praleidai visa dienelio?...

Ar mislinai apie ji? Ar 
skalbdama arba prosindama 
jojo drapanas, 
tavo darba vyras užmaus ant 
savo pailsusio kūno? Pirkda
ma maistu ant vakarienes, ar 
mislinai apie tai, 
ti vakarienia idant jam patik
tu?

Ar per vifca diena mislinai, 
kaip pasveikinsi sugryžusi vy
ra isz darbo, kokiu budu ji pa- 
linksmysi ir užganadysi? Ar 
apskaitei, kiek tuja diena iž- 
davei pinigu ir kiek suezedi- 
nai ?

Ar nuprausei 
iszmokinai juos kad džiaugtų
si jog tėtulis atejs 
sunkiam darbui?

Jeigu teip padarei, 
pildei savo privalumo, iszpil- 
dei ta ka gera pati ir motina 
prižadėjai daryti.

O kiek tokiu yra? 
mažai!

kas buvo viduje, 
citra, gitarų

apie ji ?

džiaugeis!, jog

kaip iszvir-

vaikuczius ir

namo po

tai isz-

Oj, labai

Anglis brangsta. Žmonis tu
rės mokėti už viską. Anglinis 
straikas kaip užbaigtas, angle- 
kasiai nieko nenaudojo, arba 
visai labai mažai, o anglis pa
brango nuo 75c. lyg $2 ant to
no.

Anglines dieles cziulbia nuo 
žmonių kiek galėdami pasi
naudodami isz bedarbes.

O kaip ilgai mes busime ju
ju aukoms, kaip ilgai kėntesi
me T i

WITHRf 11U Iszmokejiino piniev Msonta- 
hm "v ■ • * “

-KVITU Knyi«H Dnrafyatemw, «•!
KaaferUos nog tadetn pinigu ant 

rinkimą SOo.
w. d. Boqauuwua-co..

MOT OtTT. PX

Zinia, 
Tai Mile grieže 
arba smuiku mat truputi mo
kėjo , ir 
susirinkusieji gi klausės, ste
bėjos, plojo jai ir kartais pri- 

Kad pasitaikydavo

savo dainas dainavo;

tardavo, 
visokiu nepadorumu, savaime 
aiszku, nes buvo visokios ru- 
szies žmonių. Kas gi buvo toji 
Mile? Ogi apie szesziolika me
tu mergaite, daili, gyva, gels
vais plaukais, rusvomis aki
mis, lengvai ir be rupesniu žiū
rinti iii pasauli, lyg jame ne
būtu jokios blogybes, jokio 
pavojaus. Godžiai 
savo instrumentą 
prie jo.
klausytojai- plojo, paraudonuo
davo ir aplink apsidairydavo. 
Gaila,

vartojo ji 
ir dainavo 

Tik kartais, kad jai

kad 
na k ti

ta-

reikdavo sakyti, 
tas vaikas vieszbutyje, 
mis turi griežti ir dainuoti!

“Gaila vargszes Miles
re sau vienas praeivis. Tai bu
vo bažnytinio choro mokyto
jas, kurs ja gerai pažinojo, 

vidun pamate 
jis ir jos motina netoli Miles 
besedinezia 
pasisekimais
ežia. Sugniaužė kumszti ir ta
re: “Tepasigaili Vieszpats ta- 

tu savo dukters suvedžio
toja! Daug geriau butu jei 

ka besidžiaugus;
bet kažin, ar kada nors tas lai-

kurs 
Metes žvilgsni

ves

verktumei

ir savo dukters 
besidžiaugian-

Tuo tarpu pa- 
visus asmenis 

kambary bese- 
mergaite savo

kas neateis!” 
žvelgo jis in 
prismilkytame 
dinezius ir in 
akimis insmeigusius. Daugiau
sia tai buvo vis jauni senkiai
kurie ežia atvykdavo praleis
ti laiko ir pinigu. Kam nety- 
czia tekdavo ta draugija pa
žinti arba kas syki szale ju 
atsisėsdavo — žinojo, koki 
dvasia juose vieszpatavo. Toji 
gi Milo, jei skaitytojas norės 
žiriotį buvo viena isz dviejtt

Bot 
lyg žir- 

Tai no ku
nigo esąs dalykas, ji pati esan
ti su jomis, jos esahczios doros 
ir geros, dainavimriš hieko ne
kenkiąs ir t.t. Paskui ji eisian
ti ir su Alžbieta dainuoti, kaip 
dabar kad su Mile einanti. Ga
lop daejo iki to, kad ji savo 
dukterims visai užgynė bažny
tiniame chore
dus toki užgynima, 
kuri buvo visada 
koma, tarė: “ 
dienos asz jau 
vieszbuti dainuoti, 
žada pi k tis 
Alžbieta ramiai tose toliau: 

Jau isz pradžios tas man bu
vo labai nemalonu, 
vien del tavo meiles.
jau gana. Asz irgi turiū sitžino 
ir nebesu kūdikis; nenoriu sa
vo gero vardo sutepti 
vakaras
bjaurybių ir szlyksztybiu.” 
Motina pyko, keike, siuto, mu- 
sze ja,
Alžbieta pasiliki)-, prie savo. 
Mile gi ėjo su motina, many
dama, nieko pikto tame ne
sant. Tacziau tame 
jos klaida, kftd neturėjo savo 
valios ir pastovumo, 
akla motina.

T.r taip tais metais seserys 
bažnyczioje jau nebe^iedojo. 
Alžbieta nusiszluoste gailias 
aszaras, kad, vietoje ėjus prie 
vargonų, turėjo žemai sau vie
ta susirasti, “ 
tverti,” tarė sau viena syki 
“kad kaip nors pasiszalinus 
toliau isz ežia!” 
toji mintis jos jau nebepalei
do, kol pagaliau gavo svetima
me kraszte sau vieta. Ja pase
kė ir Mile kuriai jau pradėjo 
anas uždarbis nubosti. Motiną 
kaikuri laika svyravus sutiko 
pagaliau Mile is^leisti,- tacziau

> >

u žeme, 
ramiai

4 4

bet ėjau
Dabar

ir kas 
visokiuklausytis 

szlyksztybiu.

bet nieko negelbejdv

ir buvo

bet seke

pebegiedojo.

O! nebegaliu isz- 
sau

Nuo tą laiko

nė del Alžbietos draugys’ės, 
tik del kitu priežaseziu. G'fų 
esi už kitaa gražesne 
resno ir turi gražu 
buk tik kvaila 
rodyti, o tada musiszkems ga
lėsi pasirodyti didele ponia ir 
tapsi turtingesne už jas visas 

Toki maždaug pamo
davę savo dukteriai 

atsisveikindama 
moteriszke. Svarbiu gi ir rims
ti! dalyku ji savo dukters 
szirdin neindejo.

Sutrumpinkim tolesni gyve
nimo begi. Didžiausio ir gra
žiausio Italijos miesto uoste, 
kur suvažiuoja tiikstancziai 
svetimtaueziu, žmonių didelia
me judesy atsirado ir piuąj; 
seserys... - - >

Buvo kitu metu gavene.
Vėl anksti ryta skamba vaj;-
- « * ■ * « k, ''j A J1'

sykiu.” 
k i n ima

suvažiuoja

iw<-
balsyč

iu mokėk* pifhi-

neprotinga

pai, szaukia in pamaldas, žmo
nes skuba bažnycziom t Viena 
moteriszke noirift' iri bažny-
•t 4 . »«■ - . J

ežia: lid Miles motina. BęĮ ji 
seniai jau atsikėlus. Sedi ji 
begaliniai susikrimtus prie

w i ■* Ai, ’ 14 ■" ‘ * <■ *lll . • ■ ' 1"* '■ K

1 * ’ ", ’■ . r: ’f ..

seniai jau atsikėlus. Sedijp

Jau 
mirties 

žūt ies 
Girdėti ligom* kiajo-

gąsdint i. 
paskutine Tvlrczfamda Llctuvlszka

BANKA
raine mieste pražudv
duszia ir kuna...”

Toks tai turinys laiszko, at- 
siunsto motinai puse metu at- insmeigia. in 

apjokimegal. Tuomet 
motina laiszkui netikėjo, dar 
nurasze Alžbietai iszmetineji- 
mu; tėvui gi apie tai nei žo
džio neminėjo. Nuo to laiko isz 
tolimos szalies motina nebe
gavo jokiu žinia; 
žiu kas pradėjo jai 
t i. Svkiu 
ta liūdna laiszka, 
maseziusi sėdėdavo 
pradėjo klejoti... 
jas pranesze,

savo

motina
tacziau ka- 
szirdi gel- 

sykiais s k a i t vd a v o 
ilgai užsi- 

pa galinu 
ir gydyto
ju sunkia 

m

y

kad 
melancholija inpuole. 
sziandie sėdi ji priesz ta laisz-

fa i p it

ka.
Tuo tarpu 

me pietų mieste

Ko nori ?! 
in ten 
Dievo 

i
Klajoja,

del 
gelbėkite

C 4

greitai su ja

J1
9 

nesupranta.
4 4

Ir isztikruju ne-

Didele kaucija nudėta Valsti
jom Banko1* Departamento.
Efllu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Lankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki
ui ui. Slunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Lalvakor- * 

tęs kompanijų nustatytame 
kainoms. Parūpina Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kainas o gausite teisinga 
atsaklma. Adresavokiter

V. LAPINSKAS
601 iv. Mahanoy Are^ 

MAHANOY CITY,

c 4

Kreipiasi 
“Oi!

meiles gelbėkite
J os
sako gydytojas 
bus baigta.” 
ilgai truko. Dar valandos ber
tai n i tesės neiti i nl i ilgosios 
szauksrnai. Ant galo, iszsiver- 
že paskutinis iki kaulu žmogų 
pe r v e r i as mi r s zt a n c z i oj o

negyva.
be tikėjimo, 

be kunigo^- be iszpnžint/ies.1 
Numirė sti apsunkinta sąžine! 
Po keliu akymirksniu staigai 
insiveržia Alžbieta in kamba
rį. Ji girdi
ji mato ja bemirsztant, ji regi 
jos baisu veidą.
daug... szirdis
guli pas Miles lova apalpus. 
Tuo paežiu laiku abieju sese
rų gimtinėje po niisziu vėl dul- X;Xi, .. .. ....... . u,

tęsęs I
i

• PA.

• szauksmas, ir krenta 
Numirė. Numirė 

■kunigo^
aname d idol i a- 

sziandie de
dasi kas tai labai baisaus ir 
atstumianezio. Ant aukszto 
kalho stovididelis namas, ve
siu juros veju ir žydineziu įnir
tu apsuptas — tai didžiausia 
miesto ligonine. Ten, isz kam
bariu daugybes viename kam
barėlyje, szali kitu dvieju Ii

Ant

H » .n
s *

X

/•

9

Miles szauksmus,

To jai per- 
noiszlaike, ji

RALTIJOS-AMERIKOC
L> LINIJA ?Broadvay, : NevY-rk.NY L>

TIESI _
KELIONE

1 Lietuvei važuojai^t in Plliava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Visu trcezia klasn padalinta In kam- 
barus ant 2, 4, (J ir 8 lovn.

LITU A NIA .. 6 Septemberio
POLONIA .. 20 Septemberio 

■Isz New Yorko ar Philadelphia in Hamburgą 
108.60. In Plliava $106U>0. In Liepojn $107. 
Mes užmokame už tikleta isz Now Yorko in 
PhiJadelpUia. Krelpkites pas vietini agenta.

iLIETU’W
PER HAMBURGĄ.,P1IJAĄ 
/ ARE.A LIEPOJų.

I

IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Grcicziausias Visa-vandeninis Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekcija 
Southamptone in Danziga, Plliava, 
Klaipeda ir Llbava ant vieno isz grel- 
cziauslu isz trijų laivu kurie Užplaukė 
Isz New Yorka kožna Ut arn Ink a.
Visi 3czioS klases pasažlerial kabinete.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENOAKIA

Taipgi per Liverpoola ir Glasgow
SCYTHIA.......... 31 Augusto

: City of London .. 2 September
LACONA .... 7 Septemberio

Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

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

(WAR TAX, $5.00) . .

Pinigu Siuntimas in Lietuva
Amerikon Dolereiw ir Aukfllnais.

ŽEMIAUSIU DIENOS KURSU - • 
Pinigus Lietuvoje gauna areziausiame 

paszte laike 25-^30 dienu.
P. MIKOLAINIS,

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y. .

J

i1

O 
h

■r*Ii
y

Į
■. *i ■

W. F. RYNKIEVICZIA
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

*

ft

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų irt ant* 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F. Rynkieviczia# 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingalįojhnus, 
affidavįtus, peticijas su paliudijimu. Pinigus, iszmainau ir siuncziu in visas dalis svieto.

I pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto.

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

. visokiu patarimą pep laiszka. arba ypatįszkai.

greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauną, žinia isz Lietuvos apie priėmimą

* Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva
//
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Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso Ir .
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LIETUVISZKI PINIGAI VA 
DYSIS “LITAS”.

i

! ■

.. .1,

Netrukus bus., i vesta Lietu
voje savo pinigu valiuta. Pro
jektas jau svarstomas 
antruoju skaitymu, 
nesza laikraszeziai,
tarta antruoju skaitymu pava
dinti aukszczi a usins 
liutos vienetas mnsztiniu. 

z pasak vienu

seime
Kaip pra
buvę nu-

*1

musu va- 
Jis 

laikraszcziu turė
siąs 5(\.pasak kitu — 100 auksi 
nu, o auksinas — 100 skntikiu. 

ežia apie 
reikalingumą.

kilu

t
4

RAUDONOJI VĖLIAVA.
Socializmo Rojaus Vaizdeliai.

(Sulietuvino St. Tautietis.)

r. 22 ,
ARTYN IN GALA...

i
į *

I

Nekalbesiu ežia apie savo 
valiutos reikalingumą, nes 
kiekvienas ji pats gerai jauezia 
Pagalios ir tautinius jausmus 
užgauna tai, kad jau tiek metu 
būdami nepriklausomo naudo- 

valiuta. 
pinigu 

1 liet li

tis svetima vokiecziu 
Tik kad ir 

pavadinimai

*0

r,:1*

■

* .

I
I

t
l

1

I

r

*

r 10
P" A

r #

f 'i

f * ii
i

BALTRUVIENE.

Mnno kurna

Jaudamas in 10 dienu {išlyginti 
grasindamos žemiu

- pat 8iikilę geleži cm

sumažinti pietų 
nuri-

isos szios Knygos uz S®f* PUSE PREKES!
Ir

J
"'fl

4 ||
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Laisve

reiketu, 
vardai — 
viszkai skambėtu. 

Bet sztai “
kad seimo finansų 
nutarusi 
vienetą 
finis” i 
jotinos 
Tiesa 
< 4

4 4

ir

ta
,kadangi 

esą

pavadint i 
litu” 
“auksinas” 
lietnviszkos

galima 
musztinio' 

nes jis 
ukrainieeziu
bet jau tada

isz llazlet 
raszo,

Ir maloningai praszo, 
Pribuk kūmute Baltruviene- 

le, 
Mano mvlema szirdolo,

Feip tavos czion visi iszsiilgo, 
.log net nekuriu bobų liežu- 

vei prasiilgo.
kvarabu,

ono

rr

Po

gali būti

pni nesza 
komisija

musu 
‘ ‘ susz- 

ahe-
kihnes. 

abejot i 
lietiiviszkumo, 

vertimas isz 
karbovaniec

“litas”

del

ku; bud u
kalboje.
tiesa, veiksmažodis 
szalia 
labai

lietuviu

* *

kad vengras 
bueze,

Tai liežuvius nupjaiicze, 
Cada malszumas užstotu, 
Ir visi plepalai nustotu.

f n

rp

surna n v- 
iszvengti buvo 

piiitnti
atsiliepe liūtimi pa
in tuos komisaro isz- 

visi žvelgia lyg

ilh visame 
liūdna

4 
visai ne 

lietuviszkas ir negali Imli nie- 
pateįsintas

Yra lietuviu kalboje,
“lituoti 

nituoti”. bet taip pat 
neaiszkios kilmes. Bet 

juk ne isz ežia 
dis. Tur but ji padare sutru
mpinę slavių Lietuvos pavadi

ni kurio sau
tautos: 

Lituania

4 •

s kilmes.
paimtas tas Žu

Lit va”, isz 
ir

innia
pasirdare ir kitos 
Lit va — Lit vania — 
(lotiniszkai u ir v dažnai kaito
mos). Taigi tas pavadinimas 
dar mažiau lietuviszkas, 
“musztinis” ar “

labai primena 
lityj”, taip kad ar sziaip 

ar taip imsime 
kas, o slaviszkas.

Kas kita
4 4

Nokurios Džerardvilles bobos 
Ne kam yra vertos, 

Nebūtus daigtus iszmislije, 
Visokius liežuvius vedžiojo.

N<e gana, kad terp saves ėdasi, 
Bet ir prie nekaltu kabinasi.
Terp porotu uosi kisza, nori 

atskirt,
Arba kad vyras bobai galėtu 

kaili iždirbt.
O jus liežuvninkes-kiaulos, 
Argi jau jus niekas suvaldy

ti negales?
Suvirsz puse tuzinu turiu, 

susaide uždėt i- 
noriu.

Katra placziause burna turės, 
Toji prezidentu būti gales, 
Sudžiuvus bus sekretorka 

Ir liežuvi turi pusėtina.
O ant gido asz pati pribusiu, 
Sutversiu viską ir pa red k a 

padarysiu, 
sudavadysin,

Ir komitetą iszrinksiu.
# # ♦

Ant vieno bailaua susirinko 
morgu,

Baltu ir kaip varnu juodu 
Visos szoko kaip galėjo, 
Tiktai viena nenorėjo. 
Guma burnoje turėjo, 

Kramtė, seile jo, 
Net visi in jaja žiurėjo, 

Ir visi apie tai sznabždejo; 
Su tokeis apsiejimais mergina 

Tai jau po k vara bu gana.

Isz kuriu

Naujieji komisaro 
niai skurdui 
valdžios 
kraszte 
szaipa;
vedžiojimus:
in nepilamcczio vn i ko szvobei- 
džiavimns.

Darbininku bendras 
tenkinimas kaskart 
esą daugiausiai prisidėjo socia
lizmo szukolimui, bot... sava
jai pražucziai; laukiamos sva
jones juos apvylė. ..

— Ka tai regime, — skun
dėsi darbo žmones, — mums 
žadėta 
tikra rojų, 
me dar didesni skurdą, . .

— Dabar 
prantarne, kad dabar 
Pirm, tiesa, 1 
isznaudotoju, “buržujų”, bot 
gaudami darbo, buvome sotus; 
dabar turime 

valstybe, 
mus visus marinti.

Darbininkus ypacz 
komisaro sumanvmas 
laika iki 12 vai. padidinti.

— J'egul, sako, pats ponas 
komisaras pastovi 
ugnies ir kūjo bei paprakaituo
ja augliu kasyklose, — užgirsi- 
me, kitokia giesmele užgiedos. 
Jam rodosi, kad ir ten taip yra 

kaip prie *

nepasu 
didėjo: jie

žmonos, 
socializmo tvarkoje

o dabar pergyvena-

jau aiszkiai 
blogiau.

sa v o

su-

4 4
turėjome 
buržuju”,

Taigi tas

musztinis 
Be to 
rusu b 4

jis dar

toja —
viena isznando- 

baigianezia

i pykino 
darbo

12 vai. prie

staliuko se-

kai p 
auksinas 1 *

vis nelietuvisz-

pasiūlytas kornisi- 
lietas”. Jis ir gražiau 
i iv—diotuviszkns. o

Visku gerai

lengva,
dėti bei seime niekus pliauszti 

Darbininku
mas žymiais laipsniais kasdien 
kila auksztvn: ,

Jei matysime,
dar

paieszkosime

isikarszeziavi-

kad mus 
ilgai kankins, mes 

naujos

Jis

skolas ir 
užėmimu.

Taip 
dirbuviu darbininkai. Bendro
se valgyklose gautas isakyirias 
sukilėliams
porcija; geruoju norima 
mti priversti.

Padėtis 
ginklai žvanga, kada 
nuslopint/i vidujiniu snirueziu, 
kad visko stokojame: ir duo
nos ir žmonių, norineziu dabar
tim1 tvarka apginti.

Laivoj tik ūžia, mintys skra
joja, kad nebegaliu tinkamai 

dienos 
dilios

kritiszka, 
žvanga,

Prieszu
esame

Iszsiriniątę jsąu žemiau s padėtu knygų už 82 vertes,
mumis tiktai $ 1
S3 vertes knygų gausite už 81.50.
Szitas J<5|
isz progos ' o bedarbes laike galesite linksmai praleisti ta laika.
Mes užmokam nusiuntimo kasztus. Siuskite tik knygų numerus.

prisiuskite 
o gausite per paczta 82 vertes knygų už 81, 

J " ’, 84 vertes knygų už 82 ir t.t.
prekes pardavimas tik ant trumpo laiko, todėl naudokitės > 4
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Pui-

i vvkiu suraszyt i.
manau

ir
Sziuos atsiminimus 
kaip nors Joneliui in Amerika, 
nusiusti: toužsilaiko 
ežiai savo vaikams ir ainiams...

Galo}), ko dar susilaukiau. . . 
Asz, buvęs atkaklus socialistas, 
sztai užsipelniau valdžios įtari
mo ir jos priožiiiros. Netekes 
kontroliaus tarnystes, paskir
tas ('su miesto gatves valyti. . .

Darbininkai nusileisti nenori 
valdžia apsiriko, 
badu juos nurimti priversianti. 
Isz to kilo tik skerdynes.

Vakar, g 
prieglaudoj 
skubiai kaimynu, I 
sze [lavojinga nauja 
streikavo darbininkai eina imti 
anapus.upes esanczio duonos 
sandelio. •

Paku bau.
ežia —' tusztytele.

atmin-

manydama

u r i ždam a s 
seneli,

aplankęs 
sutikau 

kurs prane- 
i ivyki:su-

esanczio

szuviai.1— Tai

Atėjo

sztai:

Aniolas
Bonas Klastoris, Juokingas

35c 
aplsaka išz

35c 
istorijos apie 

Leorenas,

No. 122 Kapitonas Velnias, 
kus npraszymns, didele knyga, 404 pOs 
lapių, popierinei apdarai. - $1.00

Noa 123 Slaptybe Antgrablo, graži 
aplsaka isz Francnzif gyvenimo, Ir 
viena trumpa Maskoliszka pasaka, 287 
puslapiu. - 1- • - - 59c

No. 121 Prakeikta, meilingas Krl- 
mfnaliszkan apraszymas, 202 pus.

No. 125 Vaidclota,
pirmutines puses szimtmoezio, iszitnta 
Isz Lictuvlszku užlioku. Su pavei
kslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 120 Keturios
Urvą užkeikta, Panaszus, 
Sermėga mužiko, Su kuom kas kariau
ja nog to dingsta. 196 pus.

No. 127 Tris Istorijos apln Neva
lioje pas Maurus, Vicszkelio Duobes, 
Karalaitis žmogus. 121 puslapiu. 25c 

No. 128 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku Ir inilekia visus 
lygiai. Volniszkas kazlravimas. Josz- 
kojo tarnaites o rado paczla. Stebu
klinga kuczia. Krėslas. Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte dukterc. Nela
bas vyras. Prakeikimas. Delegatai 
^as grafa. Užkeikta skripka. Del tu

Krėslas.

35C

Prakoiklmas.
as grafa. Užkeikta skripka.
a ketina antra karta apsipaeziuot.

Pikta Onuka.
No. 130 Penkios

No. 176 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preke - - - -

t

No. 177 Asztuonios istorijos apie 
Dcdc isz Amerikos, pasaka manu Dže- 
dzes (Dzukiszkai), Viena nedele teisy
bes, Iszgydlntas, Nedoras dėde, Atsi-

/

No. 145 Dvi iHtorljoa apie Valu- 
kaa iaz girrios ir Ant nemuno. 68 pus. 
Preke - - - - 15c

No. IKI Dvi Istorijos: 
Dievo,
apraszlmafi. Preke knygutes tik 15c.

No. 147 Tris istorijos apie Tris 
Valkljozal, Iszmlntinga rodą, Apskialb Savo, Valkata, Pauksztelis Jezuso, telp 
▲ t _ a! n 411 11 I •• Iri ♦ i 11 Ir n Ii, gi koletą juoku Ir kitokiu paskaitymu.

148 puslapiu. - 100
No. 178 Keturios istorijos' apie

i

’t
:1

,i°je
sk a m ba i r—Įė^Umsz k ils. J i s 
primena mums tJefuVds valdoj 
kaip h* prancūzu “ 
Prancūzija (France), o 
“Intas” — Latvija.
dangi kai kada gal ir metali
nius pinigus 
tokius pingius 
jis primins ir dalyvi 
Nors dabar gal ir 
sis, kad 
vadiname 
tas” butu geresnis kaip 
finis”
nia, kodėl jo komisija neprierne 
(tikriau sakant komisijos 
dauguma).

“jiuksinas”, tai nors 
ir nevisai lietuviszkos kilmes, 
liet visgi jau senai pas mus 
prigijęs ir žmonėms visur žino
mas, galėtu ir palikti, tik žmo- 
nefc prato skaityti 
39 skatiku.

Kai skatikas, 
tnviszkai skamba 
palikti: prie jo ir žmones pri
pratę (net vokiecziu 
skatikais vadina).

frankas V — 
latviu 

Be to, ka-

4 4 liesime
“lieja”).

4 4

Kai

* ♦ (nes 
tai 

lietas”.
keista rpdy-

popienmus 
“lietais”. Taigi 

4 4 .

ir lietuviszkesnis

pinigus 
i “lie 
musz 
Neži-1

sakant

senai

tai

auksina po

tai tikrai lio- 
ir ji vertėtu

pfenigus

Kepalas.

I
Temykit Lietuviai!

Jeigu norite nusiusti pinigus 
ta Lietuva, greitai ir pagal 
taniausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke,
(luti tmnuga patarimą viso-
kfaoae reikaluose, tai kreip. 
Hte. prie gerai žinomo lie-
tavo, bankieri&us ir taikos 
triiejo, reikalaudami atšaki- 
1110 nurimkite 2c marke ant 
Irito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Alderman & Banker 

4 S. Main St DuBois, Pa.

l

ta

Vn.TIS PLIKIAMS.

n

y

Hei moteriukes is?* Pittstono, 
Ar da jums

Tegul, tegul, k’aij) Baltruvie
ne atlapses, 

gerai ■ftp’cziu pi nes,

gyVpnfi nusibodo ?

Ne viena gerai'hpcziupiiies,
Tada pa^iulikys,

Ir norints valgį geresni pa- 
gamis.

**

Skrantono nuo gervino kelios 
bobeles net apjako, 

|)a joms inunszaine nedakako. 
Nugi maitele straikos, 

Pasigerti reike, nuo bėdos.
O ka jau tos padlinos, 

Musu merginos, 
Isz Vilkesberiu atsivilko;

Ir taLszirdeioR isz pats ryto.
Gavo gert kiek norėjo, 

Gydytis in kamarėlės inejo, 
Ba buvo bjaurei nusilakia, 
O tas ne ėjo, jog net buvo 

kaka.
Sirgo nebages, stenėjo ir de- 

jav°,
Ba baisu svaiguli gavo.

N,et(karszta vandeni in gerk- 
f. k* pyle,

KįpT "palengvinimo nedatyre.
Orka? Ar ne iOJta? Ar <wę %* j

.Pg

Arablszka Mostls yra tikrai pasek
minga ir kas prisluns keliolika stem- 
pu ir savo adresa tai aplatkys trijų 
arSbiRzku gyduolių dykai. Raszykite 
ant aito adreso Dr. J m be o, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Iss szioa progoa visi kurie yra 
pus-pHKMU arba visai yra nuplikta. Lt |

visi kurie yra

taip 
patys 
teisybes”.

Mieste eina gandu, 
rvt ivvko keletas darbininku 
mitingu, raginaneziu 
limns; greitu laiku taip - pat 

fabriku

buk szi-

in suki-

darbininku
4

i vyksi a 
streikai.

Sztai* naujienos!... Kaimy- 
niszkos valstybes siunezia mu
ms savo ultimatumus, reika-ultimatumus,

Pacztu sumažėjimas.

(iątv(k buvo tusz- 
Tik 

pykszt!... pasigirdo szautuvu 
policija iszal- 

knsius darbininkus szaude.. .
dagiau darbininku, 

atėjo ir kariuomenes. Po keleto 
minueziu prie duonos sandelio 
gulėjo.krnvo lavonu... ,

Bet, in tai 
placziai buvo kalbama 
didėjanti 
ku skaieziu, 
in visuotina revoliucija.

Visur .liūdnos naujienos 
girdėti. Man - gi dar daugi aus 
liūdnumo pridavė szeimyniniai 
rupesniais žmoną vis dar lygo-

do.| pasibaigęs, su vaike jos...
Skaudu, pažvelgus in suiriu- 

si gyvenimai..
Toliaus bus.

35c 
apie

neatsižvelgiant

darbini-
apie

ginkluotu 
besirengianeziu

. liūdnos

Preke liktai 25c. 
istorijos apie 

Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, Do 
rybe veda in laime, Szaltiszaiti, Debe
sėlis. 77 puslapiu. - - 20c

No. 181 Keturios istorijos apie 
Karalaitis Ir ubagas,'‘Anzelmas turki- 
oeja nevaliojo, JavoroVas ir jo kliūtis. 
Apie kupeziu kuris norėjo piginus dar 
bininko. 182 puslapiu.

No. 182 Szeėzios istorijos
Deives, Juokingas apraszymas, Proku
ratoriaus priminimai, Szcparka, Pavo
jinga klaida, 
teip-gi randasi szitio apskaitymai, 
Dievobajniingas auginimas vaiku, Aky 
vos žinios, Vainos preita szimtmetijo, 
Didžiausi tiltai, Planetos. Apie svei
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 5!) puslapiu. - - 25c

No. 133 Septynios istorijos apie 
Smėrtls Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa-

Toj paczloj knygelėje

I ‘ • - •

Ku Kluxai priėmė 4650 nau
ju sąnariu.

tojas. 63 puslapiu. - - 15c
No. 148 Penkios istorijos apie Sū

dai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Iszgydln- _____  _______ ____ _
tas. Budelis X, Kuningaiksztis ir Pie-j Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
muo. 60 puslapiu. - - Išeitasis, Ant kiek užlaiko moteres pasla-

No. 119 Septynios istorijos apie1 P1*. 61 puslapiu. - - 15c
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra-; No. 179 Penkios istorijos apie 
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senolis, vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
Vargo sapnas, Pasakos apie čigonus. akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka

ralium. 61 puslapiu. - 15c
No. 180 Tris istorijos apieKaji- 

mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. - -

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

No. 182 Tris istorijos apie Jonu
kas Spckulantas, Kryžius prie upes 
Vlslos, Doras Vaikinelis. 60 puslapiu. 
Preke - - - - 15c

No. 183 Puiki istorija apie Szakl- 
136 puslapiu. 15c

; No. 179 Penkios f J
Senelis,. vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios

45 puslapiu. ... 15c
No. 150 Dvi Istorijos apie DvarineNo. 150 Dvi Istorijos apie Dvarine Į 

Pana ir Apie Baisi Istorija. 61 pus. I 
Preke - - - - 15c

No. 151 Tris istorijos apie Pasku
tinis noras, Septynis brolius. Varginga 
žmogaus sunu ir razbaininka. 62 pus. 
Preke - 15c

No. 152 Penkios Istorijos apie Do 
ras gyvenimas, Priversta linksmybe, 
Vargingo Žmogaus Sūnūs, Tris užkei
ktos Karaliaus dukters, Jonukas kuris 
buvo protingesnis už savo poną, 
puslapiu -

No. 153 Tris istorijos apie Duktė 
pustyniu, Pelcnlute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu.

No. 154 Dvi; istorijos apie Vladi- 
mteras Ir apie Bedali. 44 pus.

No. 155 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto- 
jei in Szventa žeme, Beda, Tamsunus 

58 puslapiu.
No. 156 Penkios Istorijos apie 

Vargingas gyvenimas, Oiiuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo,'

plrgauna.

Juokai. GO puslapiu.

62 
15c

62 pus.
15e

2!
61

15c

15c

15 c

15c

15c

J ' o 
'b!•t

<1

- 15e
apras rymas

40 
100

110
SOe

t
w

Sulyg Paczto Departamento 
surinktu statistikų matyti žy- 

sumažejimas Su v. Valsti
jose pacztu.

Vėliausios skaitly nes del 
fiskaliszku metu baigiant Lie
pos 1, 1922, duoda iszviso 51,- 
947 pacztus valstijose ir szalies 

sulyginant su 52,168 
del fiskaliszku metu baigiant 
Liepos 1, 1921, ir 52,638 del 
fiskaliszku metu baigiant Lie
pos 1, 1920.

Rekordai rodo, jog sumažėji
mas prasidėjo 21 motai atgal 
ir vis auga. 1901 metuose buvo 
daugiausia 
1902 m. pradėjo 
nuo to laiko iki 
kasmet 235 pacztai uždaryti.

Pirmais metais kuomet 
pacztai insteigti ju buvo ma
žiausia, 
pacztu buvo 75. Kitais metais 
ir buvo tik 75, bet 1791 m. ke
turiolika nauju 
tada buvo 89, 
augo ir augo ir kasmet pakol 
1901 m. buvo suvirsz tūkstan
tis.

. Po 1801 m 
Valstijų žeme pradėjo platin
tis' in vakarus

mus

žomese

skaitly nes

pacztu — 76,945. 
sumažėti ir 

dabar beveik

metais

Chicago. — Užmiestije Chi- 
■ cagos, ant didelio lauko, ana 
vakara slaptingą draugavę Ku 

I Klux Klanai turėjo savo susi
rinkimą ant priėmimo nauju 
sąnariu, kuriu buvo net 4650. 
Tukstanezei automobiliu buvo 
padare aplinkui taji susirinki
mą rata, o vidurije žibėjo di
delis kryžius. Apie 25 tukstan
ezei žmonių 
jos priėmimo 
tu.

Kur buvo palicije kuri sten
gėsi užbėgti tokiems susirin-

regejo ceremoni- 
nauju kandida-

kiniams o valdže yra prieszin- 
ga tai organizacijai, kuri ko
voje prieszais visus krikszczio- 
nius. Badai Ku Kluxai yra 
szaka masoniszkos drauguves.

tai buvo 1789 m. ir

atidaryta, ir 
ir i>o tam vis

į

•I kuomet Suv.

nas nedora žydą.
No. 184 Puiki istorija apie Malū

nas girrioje. 77 puslapiu.
No. 185 Juokingas

apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu. -

No. 187 Keturios istorijos apto, 
Kapitonas Stormfield danguje. Pabėga 
le, Kas-gi isztyre, Prigautas vagis. 00 
puslapiu. - - . w 10e

No. 188 Istorija apie Markus ir 
Aurelianas puikus apraszymaa, 
puslapiu. - - - -

No. 189 Keturiolika istorija. Apie 
Po laikui. Onytės laime. Per neatsar- 
guma in balta vergija. Pusiau-gavenia. 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai. 
Žvake. Del pirsztlniu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saule, menesi, žvaigž
des ir kitus danglszkus kunus. Meszla 
vežis. Grapas. Ėgli, aržiuolas ir uosis. 
Budyne. Puiki pasiskaitymui knygute. 
Apie szimtu puslapiu. - • - ■* • 25^**1

No. 190 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre- 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko dlde- 
1 ponai. 105 puslapiu. - 20c

No. 191 Tris istorijos apie Balsi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas aut pro
to, ir keletą trumpu paskaitymu, 
puslapiu. - - •

No. 192 Penkios Istorijos apie 
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Ulvydus vy- 

_ - - 20c
No. 193 Septynios Istorijoj apie 

Jurgis Skaptukas, Ergelel pono Mor,

No. 157 Puiki istorije apie Jona- 
262 puslapiu.

No. 158 Tris Jstorijos apie Anglo 
rius Isz Valcncljos, Kožnas daigias tu
ri savo vieta. Ka pasakė katras pa- 
czluojas. 76 puslapiu. - 20c

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

No. 160 Dvi istorijos apie Balsi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka. 
43 puslapiu. - - - 15c

No. 161 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunn dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnlerl ir apie tai kaip giltine pasili
ko ka'Uuocziu, Raganius. 61 pus. 20c

No. 162 Keturios istorijos apie

sza Korcjjaka. 35c

(ą^su manu pačiu (Dzukiszkai), Kė
lios pasakaites apie čigonus.
klės rodos ir naudingi skaitymai, Juo
kai, paveikslėliu |r t.t.

,knygele. 88 puslapiu. - - 20c
. ’/'■») f * f

No. 134 Pasiskaitymo knygele; 
sekanti sk'itityriYai: Stebuklingi rieszu- 
tai. Raudonas žibintuvas. Pasiszventl- 
himas gero draugo. Dvlleka žodžiu 
teisybes. Kaip Jokūbas loszė kaziras 
su velniu už duszia. Ka darote, darote 
pat is del, savos.
Rūta. Aszaros motynos. Nubausta 
mergina. Skarbal ant pliko kalno. Sz. 
Jurgis ir griausmas. r 
žinutes. Ka ženklina 50 bilijonu dole
riu. Svarbiausi atsitikimai svietiszkoje 
karoję. Vardai visokiu žolių, szaknu, 
lapeliu ir t.t. liotuviszkai, lotiniszkai 
ir angelskai.
New Yorka. Lckiojimas ore.
tik moteres. Pavėlavimo apgailėjimas. 
Nusiminiams, dainele.
liūdna, liūdna, dainele. Mažas skirtu-

Be apetito, dainele. Paparczio 
žiedas. Kvaili žmonis. Keletą Juoku. 
Pasaka apie Lobininka ir neturtcli. 
Szitoje knygelėje teipgi randasi visa 
Naujos Mikaldos Sabos Karalienes 
Pranaszystes. Preke knygeles tik 25c.

No. 185 Sziuplnls puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinasl sekanezios 
istorijos: Dievo sureda, Velnias Na- 
miejo, Kandidatas ant apsipacziavimo, 58 „puslapiu. 
Dzūkas iszvadavo savo paczla Taba- 
kierka. Kaip žydas moka gcszcf|a pa-

ViSO-

Labal smagi
»1

Prakeikti szokikai.
Aszaros motynos.

Reikalingos

Apie stebėtina miestą
Privalo

Perspėjo. Oi

mas.

žmogus sudije o Dievas valdo. Du kart raa. 137’ puslapiu.

n
10e

žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu. - 25c

No. 163 Pasiskaitymui knygele: kaus, Du ar keturi. Svietas dvasiu, Iss 
Nauji metaf, dainele. Kvailys, numirė
lis ir velnias, arba moteres iszmln- 
tingesnes už vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos amerikoniszko valkatos. Ke
turios dalis meto, daineles apie Pava
sari, vasara, ruduo ir žiema, 
nekurie žmonis tiki, 
lietuviai amerike praleidžia szvente 
Užgymimo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant ulyczlos. susl- 
rinkimuosia ir t.t. Žolių vardai. Tavo 
giliuknlngos dienos. Žmonių skaiezius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c„ 

No. 1(11 Septynios istorijos apie 
Onuka, Tris brolius, Kalvis, Jonas ir 
jio buliukas, Merga-karelvis, Vleszpa- 
ts, Jėzus ir vaikelis, Užganedijo save.

20c
No. 1(15 Keturios istorijos apie 

Irlanęla, Robertas velnias, Medėjus.

121 puslapiu.

In ka
Kaip nekurie

reiksztas razbalnlnkas, Žydai kaimuo
se, Nevidonas. 90 puslapiu. < 250 

No. 194 Asztuonios Istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kode! Bal
traus neleido in dangų, Sziaucsius di
deli reikalai. Senelis, Dienos kentejl- 
Nantoj, Netobulas žmogus. 
Preke -

No. 190 Tris istorijos Sūnūs Mąl-

122 pus.
25o

kiaus, Isz klausyta malda vargszo. 
Geras Medėjus. ... 10K

No. 197 Devynios istorijos apie
* Kaą yra Kristus, Priesz teisybė ne kai 

bėk, senas Žmogus pavojuje, Namu Bu
das, Kvailas tikėjimas, Karalius či
gonu, Istorija isz 1795 meto. Nedoras 

• 25e 
No. 198 Devynios Istorijos su pa

veikslais, apie Dasekta nekaltybe. Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad ant 
giaro neiszeitu, Kaip Joniszkei pavogė 
naktini sarga, Atidengta žudinsta, tmo 
gus be szirdies, Užmirszo, Iszgelbeta 
per kalininka, Kaip ponas Raukszlls 
atsivertė, Stebuklingas akmuo, ir daug 
kitokiu puiku skaitymu apie 100 pus. 
Preke - - - 25e

199 Septintos istorijos apie Do
rybe ir miolaszirdingumas. Paskutinis 
pinigas. Laisve. Pražuvę miszkal. Ap
leista naszlaite. Jeszkok aukso szlr- 
dyje. Lape ir vynuoges.

No. 200 Asztuonios istorijos apie 
Barbele.

* ponas, Girtavimas. 122 pus.

P?,8“!“..8.1!!0. 8LklUk-n:8'?P™‘:8’ Ka|f Kuzma Skrlpkorlus liko turtingu 
. . " ponu. 78 puslapiu. - - 20c

No. 166 Tris istorijos apie Užpuo 
Urnas Totorių, Baltas Vaidulis, Atmo- 
kejimas kunigo. 47 puslapiu. 15c

No. 16? Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas. 
61 puslapiu. - 15c

No. 168 4 Istorijos: Mocziutes pą-

teip-gi keletu juoku, geru rodū ir t.t. 
48 puslapiu. - 15c

No. 136 Sziupinis puikiu skaity
mu (Treczla dalis) talpinąs! sekanti 
skaitymai: 11a isz malszo iszlins, apie 
boba ka negalėjo savo liežuvio sulai
kyt, Girtuoklis Jurgis, Galinga ypata, 
Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, teip-gi juokai, 
rodos trumpi pasakaitymai ir t. t. 
puslapiu. - - -

No. 187 Tris aplsakos apie Pinin
gai galva-žudžiai, Ražanczlus iszgelbs- 
ti nog smert, Apie Szv. Kristupą, Juo
kingi szposelol, kaip traukt gilluknin- 
gai einiki ir kiti szposelel. I 
Preke

’'No/ 138 Penkios istorijos. 
Burike ir Bitrikas, Kareivis ir velnias, 
Kas man nakcl acitiko, dzūko pasaka. 
Užliekos isz senovės padavimu. Peary 

k J r V    L 1 • - J —f    1 —Ai. 

64 puslapiai. 25c
t No. 139 Dvi istorijos apie Gyveni

mas vargdienes, Meile kudyklo, ir Dvi 
dainos. 47 puslapiu. - - 15c

No. 141 Istorija apie Sierata, pui
kus apraszymas. 119 puslapiu. 15c 

' No. 142 Septynios istorijos apie 
Ponas ir Sziauczius, Isztlklmas sūnūs, 
Karalius gontoltnonas, Karczomu nuo- 
szalija, Vaidulis, Galingą szoble, Moti
na sopulinga, Meile sunaus. 181 pus,* 
Preke - 85c

'No. 143 Istorija apie All Baba Ir 
40 Razbainlnku. 45 puslapiu.

No. 114 Keturios istorijos apie 
viena motina, Valkucziu plepėjimas.

62 puslapiu.

78 puslapiu.

47 puslapiu. K

X

52 
15cTarp jaunuju.

Vaikinas^ ‘Asz galiu ta- 
mista užhipnotizuot, taip kad 
už penkių i miliutu tomistą 
pulsi man ant kaklo,”

Mei’gina-4-“! ’̂! menkniekis! 
Asz tokiu budu galią tamista 
užhipnotizuot in 
tos.”

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

No. 169 Tris istorijos: 
už mergina. r
Kas kaltas. Preke 25c. dykio, Herodas boba, Kas ncjuJlnsts

No. 170 Tris istorijos apie Pavei-
Apie jklas gyvenimo, Nuopolel Mateuszo Je- 

rubausko, Osieczna. 40 puslapiu. 15c
No. 171 Tris istorijos apie Velnią 

zkas malūnas, Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo, Stebukllrf^a puo
dą, Dainele. 47 puslapiu. - - 15c

No. 172 Penkios istorijos apie Ran 
ka apvaizdos.
Paskutine vale motinos, Pakutninkas, 
Ar paszaukt tęva zokoninka Bernadi- 

61 puslapiu. - - 15c
No. 173 Keturios istorijos apie 

Žibinto bažnyczlojc, Sugertuves trau- 
kije. Alute duktė kun. Kerniaus. Bo- 
ksztas ant salos Dago.
Preke - - - - • 20c

No. 171 Dvi istorijos apie Auka
Nihilisto, Stebuklas kuczios naktį.
61 puslapiu. - - . 16c

No. 175 Tris istorijos, apląj&ga;

Preke 25c.

Mokytoja. Velniszkaa tiltas.Musztino 
Geradejingas murinas. Auklėjimas svelikb ir serganezto ku- ' _ - _ - « - _ l| >reikalavimas 

dėl nauju paeztu vis augo. 
Nauji tapo atidaryti pakol 
1901 m. pasiekė angszcziausia 
laipsni.
* Paežio virszininkai mano, 
jog priežastis to yra augimas 
taip vadinamu “rural routes“ 
per visa szali 
pacztai nereikalingi.

—Foreign Language Infor. Service.
jeigu bobos __ ________ ______ ______

puikios- lietu
vaites,

Tai bent musu mergaites.
A • * * **

Kinetike daug yra visokią
szapu,

Tai nestokas užsiėmimu, 
Bet motore greieziau darba 

gauna,
Ba geriau• už visus darbauna.

Teisybe, bet 
stuboje pasilieka,

Tai ir iszmislina visoki nieką.
Vyrai szaposia Hga.i dirba, 
O bobos pbr diena munszai- 

ne dirba,
Vyras nuo darbo parejna 

boba stena,
Ir * bus ant sziadien gana.

52 pus.
20c

puse minu-

PaežioI virszininkai

“rural routes 
ir todėl mažesni

ANT PARDAVIMO.

Gori namini daigtai, karpe- 
tai, krėslai, lovos, hiteris ir t.t. 
Viskas geram padėjime. Atsi- 
ezaukite po No. 1010 E. Centre
St. (A,29)

■ f: r : 1 O O 1 W 1 o —

IN P ILIA V A
PER HAMBURGĄ

Neužkliudant Lenku Koridoriaus.
Puikiausi Nauji “O" Garlaiviai.

Orbita 9 Šept. 14 Oct. 18 Novom. 
Ordini a 1C Sept. 21 Oct« 25 Novom. 
Oropesa 80 Septemberio, 4 Novom.

Tlesiaii in Cherbourg.
. Southampton ir Hamburg. 

Visos atskirtos kajutbs. NCra
1 'extra fnokesczlu. I

IlOYAL BtEAM MAIL PACKET 
l’ACKET COMPANY

Visos atskirtos kajutbs. NOra

» ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiai. *!

Dievo tas nepažinsta tėvu, Per tamsy 
sbes In szviesa, Pasltaisias prasižengė 
lis, Duktė malkakerczio .121 puslapiu. 
Preke •. - * - 05c

No; 202 Vienioliks puOtlu istorijų 
su paveikslais, 
Nuliūdimas' Tėvu.
Isz Akyvumo, Su Dievu; Grigo Kalė
dos, ]

Apie Džiaugsmas ir 
Kalėdų Vakaras,

na.

Kaip Vincas ingalejo paczla, ' 
Nedaejusia žudinsta. Mnildch, Paskutinei Valadol, Slaptybe 

gymimo mumisie Dievo musu Jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu,

64 puslapiu.

SANDFiRBON & SON Inc. Agents
20 BROADWAY. NEW YORK. 

Cblcaget 117 W. Wnshhtgton St. 
Ar pas vietini lalvakurcsiu agonta.

ADWAY. NEW YORK.
I . . 2 1 A  f _ 11 ... .

tari

15c

Gražia Haremo nevalininke, Luoszis (na, Keliauninką Joną, 
150 buklus. 74 pūsispiu.

Nusiminimas seno Jaunikio.
Suvirsz 100 dideliu puslapiu., - - 25c *

v. ’ » JOIVIIJVU njr

Mariu ir Sruolis isz Lietuvos.
Preke -

No. 205 pęnkios istorijos apie 
Talmudo Paslaptys, Du mokiniu KAm 
Iszdavineti pinigus, Girrios sargas, Su-

No. 203 Dvi istorijos apie Duktė 
__________________  .... 68 pus.

15c 
1

Vkiklhaalr’Stc-' fo Paslaptis 
nu el an hi

83 puslapiu.nu ir Dukterį. 83 puclbplu. - 20» 
No. 200 Tris istorijoj ipiė Ki>*<- 

, In ]
20c 220 puslapiu.

*

te v

Marika, Pakaruoklis. ’
S5c ‘M

i, M' 

fe'1
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1 SAULE

Žinios Vietines Isz Lietuvos
k-.mk.. ■ ................ -Į,.., , <.i..i..iei.

KAS NURAMINS? Sužiedotuves karaliszkos
z>-

Naujas .st ra i kas!
Saliuniukai ketina 

už baczkamokėti 22 dolerius 
alaus.

ne-

J klebonijoj

vėla pakliuvo iii

— Augusto menesis baigė
si. Petnyc^ioj jau pirma diena 
Septemberio. „

Vbkieczin
kun. Hainmecke suriszo mazgu 
moterystes Antanu Ppngoni su 
pana'-Štella Adams.

— Norbutieneį 1335 E. Ma- 
hdnoy ave.t
policijos rankas, už nedora pa- 
sielginia su savo senutia moti
na __ _ —
senuino, kuria 
skiepe, szaszlavosia 
kįos priežiūros. Dukrele turi 
insziurinus savo sena motinė
lių ir geidže greitos pabaigos 
savo motinėlės. Kada palieije 
jpja surado skiepe rado ir sa-

Senuke likos nu- 
Schnvlkill Haven 

vargszu, bet 
dukrele turės mokėti už josios 
dažiurejima. Liūdna, jog žen
tas ir duktė negali

Mare Novickiene 85 metu 
laike drėgnam 

ir be jo

mogoiika. 
siunsta in 
priglauda del

Klebonas 
isz bažnyczioš 

1 > užtai, kad

isztiko gai-

Sziaulenai, — Sziauliu apskr 
— Birelio 25 d. vietinėj bažny- 
czioj kilo skandalas, 
norėjo iszmesti 
vienu “marszalka
upstarasis laidojant a. a. Dubi
nėki pasakė prie duobes keletą 
žodžiu vietoj klebono, nors mo
kesnio užtai ir neeme. Matyt, 
klebonas jau ir savųjų nebeph- 
žista. „ .

Liepos 3 diena
sras ir sunaikino keletą trobe
siu. Spėjama, kad ugnis kilo 
isz pypkininko kaltes. \ I* *

Ežerenu apskr. -— 
valseziuje labai gir

tuokliaujama. Kiekviena szven 
turgadieni girtu 
Vidscziaus taryba 

girt nok lavima

Dusetos, 
Dusetų

’ tadieni

iszmait vti 
senutes motinėlės ir teip nedo
rai su jaja pasielginejo.

IBZ SHENANDOAH, PA.

ketvergą‘t Praejta ketverge mirė 
Andrius Karpauckas, 58 metu 
ąenumo, pergyvendamas Sze- 
nadorije’ suyirszum 40 metu. 
Velionis prigulėjo , prie keliu 
draūgyseziu ir buvo globėju 
parapijos. Paliko dideliam nu- 
liudimia paezia, dvi dukteres 
ir du sunu. Laidotuves atsibu
vo panedeli su bažnytinėms 
aplejgoms lietuviszkoje bažny- 
czioje. ’ . . " . .

nadorije’ suyirszum

. Mount Carmel, Pa. — Ana 
diena apsivedė naszle Juzefina 
Andrejauckiene su Adomu De- 
Cit isz Exchange. Yar tai mo- 
teres treežes vyras, nes pirmas 
liĮtos užniusztas kasyklosia o
antras mirė nuo flu.

$4.00
in ’Atlantic City 

$3.50 
in Willow Grove

' NEDELIOJ 
3 3EPTEMBERI0

SpvclaH.iko. Ekskursinis Treluua

_I»Z' >. .
Shamokip 7............
\$t. Cancel . .........
\ihląnd . .................
Girardville ...........
Snenandoah ..........
Mahanoy City ......
rarhaqua .................................... 6:42
Philadelphia (Reading Terml-

Shamokip .
Ryte 

.... 5:00 
.... 5:08 
.... 5:45 
.... 5:52 
.... 5:23 
.... 6:14

nal) pribus ................................ 9:40
(Preke Isz Mabanoy City ir Tama- 
qua in Atlantic City $3.75; in W11- 
ldw Gręvc $3.26)
GRĮŽTANT— Speclaliszkas trelnas 
apleis Philadelphia, Readlng Ter- 
mlnal 7:00 vakare Standard Time, 
8:00 Daylight Time..

16-dienine. Seashore Ekskur- 
ciją, AUGUSTO 31. Apie 
dauginus pasiklauskite ant 
Readingo geležinkelio stacijų

C

K

%

I

Idant užlaikyti sveikus 
dantys, eikite pas dentista 
du kdrt in meta, ir valyki 
te dantys su Colgate's 
Tooth Cleaner.
Pirkite trubele sziandien

/

i •25c.

ir 
pilni kelini, 
norėdama girtuoKiavnna su
mažinti, uždėjo po 4- ^uks. mo
kesnio nuo kiekvieno 
savivaldvbes naudai.

butelio

Iszradejas “superphono. f >

r

S

r. t. <

MBfer *

UI *7

I

Virbalis, — Liepos men. 1 d. 
apie 2 vai. po pietų Rygos — 
Berlino traukinvs beeidamas 
>totin, pateko in kelia, kur sto
vėjo 2 garvežiu. Laimei maszi- 
nistas laiku pastebėjo gresianti 
pavoju ir spėjo paleisti kontr - 
garo, tacziaus isibegejes trau
kinys visgi susidavė in stovinti 
garveži. Nelaimiu su žmonėmis 
nebuvo. Nuostoliu esą mažiau
sia in viena milijoną auksinu.

po pietų 
traukinys

Palankiai, Panevėžio apskr. 
— Birželio 26 d. j4‘bftrnaicziai 
eidami girti isz vakaruszku 
iszverte ūkininkai J. K. apie 
40 sieksniu tvoros, už ka gavo 
užsimokėti 500 auks. ir tvora 
pataisyti. Sztai prieko priveda 
jaunimą girtuokliavimas ir

Gaisro nuostoliai.
Lazdijai. — Per buvusi ežia 

aisra sudegė apie 30 gyvena- 
, j u tarpe Seinų a p. 

virszininko rasztine, paszto 
ir milicijos įstaigos, keletas 
krautuvių ir sziaip jau daug , • *» » i < • * « •* * •** * ■ w < • ‘y *• G *

rnu namu
rasztine, 
ištaigos,

tūrio. Vietinei gaisrininku kuo 
pai pavyko ugni sulaikyti tik 
po keleto valandų darbo. Nuo
stoliai dideliai.

Sziaulenai, Sziaiilįu apskr.— 
Szioje apylinkėje labai iszsi- 

sziltinespietus sziltines epidemija. 
Mirszta seni ir jauni ir kas die
na vis didesniame skaįcziuje, 
nes Sziauleniszkiai visai ne
sirūpina szvarumu 
ligų naikinimo

Birželio 18 d. ant gelžkelio 
ties Užpelkiais rado < užmuszta 
amerikona. Užmuszimo kaltiin 
inkai nežinomi.

ir kitoms 
priemonėmis.

FARMA ANT PARDAVIMO.

68 akieriu, upelukas teka pro 
namus per gamikla, teip - gi 
ir miszka apie 18 akieiu, kita 
visa gera gyvenimo žemo. Par- 
siduoda su gyvuleis ar be gy- 

Labai geri budinkai.su
vandenų. Labai 
arti steito kelio ir strit - kariu. 
Tik 25 miles nuo vidinis Phil- 
adelphijos miesto, arti geležin
kelio stoties Collegeville,

valiu.
geroj vietoj

rii<

žinomas farmas 
Montgomery paviete.

Pa. 
Mokslaine tik szone musu lau
ko. Placziai 
po szia
Parsiduoda už prieinama pre
ke. Kas nori insigyti savastį ir 
sau laisvini gyventi tai reik© 

,. tada 
neužpuls bedarbe, be anglu, be
duonos.

ir vaisirga farma turėti

Visko pilna yra. Del 
platesni informacijų raszykite 
ant szio adreso.

C. J. Majauckas
R. F. I). No. 1 
Collegeville, Pa.

NAUJAUSE METODĄ.
(S.15)

Ant sudrutinimo plauku ir 
kad nežiltu ir nepliktu.- Kuris 
tik vartojo Dr. Brundzos gy
duoles per pereita 30 metu, tai 
del tu bus dykai siustą naujau- 
ses būdas gydymo ant persi
tikrinimo; kėlės štampas kuris 
atsius aplaikys ūmai per pacz- 
ta. Proga tik dabar — pasi
naudokite. Raszykite sziadĮen:

Dr. Brundza Co. Broadway 
South 8th St. Brooklyn, N. Y.

... (t*71)

Veltui akys aszaroja. 
Veltui sami i s taip vaitoja, 
Nosugriž jau. tos dieneles, 
Nemylės jau bernužėlis. 

.Bttvo laikas kai mylėjo, 
'Savo szirdi man žadėjo, 
Bet negriž dieneles tos, 
0, nebgriž jau niekados! 
Jis dabar jau kita įpyli, 
Kitai žada savo szirdi. 
Alau tik verksmas wria vyli, 
Uyg kas sznabžda ‘mirt i-mirti 
Eisiu nsz in ta giruže. . . 
O, kaip smarkiai vejas ūžia! 
Nieks manės ten nebmatys 
Tik vėjelis bangputys. 
Vejas verkti man padės. 
Paukszeziu ten balsai skambės. 
Ton szirdis man gal nurims 
Ir svajonbš nebkankins.
Vejai, paukszeziai neramina. 
Aszarėliu nedžiovina. 
Ar ilgai kzirdis vaitos? 
Eisiu, ghLkitur nustos. 
Eisiu asz kur marios ūžia, 
Gal iriau ten nuriin^ ^zirduže,

4

J

,R. D. Duncan užveizdetojas 
isįradipM) radio laboratorijos, 
iszraclo teip vadinama “ 
phopjji,” su kurio pagialba gali
ma siuntinėti žines slaptingai. 
Tasai iszratimas daug prisidės 
prie siuntinėjimu kariszku da- 
neszimu. ' Nebkankinsiuos tuo skau^mu.

super- Bangos taip mane vilioja, 
Lyg mylėt sesutes moja. • 
Szaltos bangos nuramins 
Ir in glebi pasiims.
Bus ozui tyku ir ramu, ’

11

poreles.
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Parduodu vlaoklua paminklui), didel

ius ir mažius už pigiausiu preke, lodei 
Jeigu plrkslte POMNINKA tai kreip
kitės pas mano/ nes usz gailu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kili.

fili! E. Pine St^, Mubnnoy Cltv. l’n. 

PARSIDUČDA FARMA

J -JI
t.

M- •

■ ’X: '■* .... Jlf<
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Ana di(nia atsibuvo sužiedo- 
tuves kuningaikszcziutes Bea
trices, 
niszko karaliaus

Urubertu 
italiszko karaliaus, 
turi 13 metu o jaunikis 17

i tu. Veseile atsibus 
‘ metu.

antros dukters iszpa- 
su

gaikszcziu
kunin- 
sunum 

Mergina 
me- 

už keliu

e

4
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Puikus Atmintis Del Massachusetts Kareiviu.
» ‘ ’£ 4 4 £ * • < > < ’ 1 1 ' 4 4 C Y 'J ’. f 1 t f > A h Y r ' J
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M
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Szis puikus tiltas per Connecticut upe SĮpringfield, Mass., likos«pastatytas ant atmin
ties valstijos kareiviu kurįe da jibąvo avietine j<Į karoję ir likos atidarytas su tani tinkamoms

>«««

i 

i

I

ceremonijoms. Tiltas užėmė vieta seno modiiįio tilto ir kasztavo keturis milijonus doleriu.
||t -------- --------------------------------------------- -------- ■ Į, . - _ , - J a- d Į

PARSIDUODA FARMA .•

Ant. J. Sakalauskas
LIETUYISZKAS GRAB0RIU8 

ė IR BALSAMU0T0JA8

L
t

'OY’Cfriihtfiwiiimiiiii iriimiiriYyg '̂

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau-

4 Z

n.UUMU l-IULUUVUU pofem 4-.WM- 
jausla mada. Pigi preke. Teipgl prl-l 
statb automobilius visokioms reika
lams.

1X111 i

CAPITAL STOCK ,125,000.00 
Surplus Ir Profits >536,343.60

■ 1 11 —

Mokame antrt. procentą ant sudėtumumujo b-ultl procentą ani suaeiu ( 
pinigu. Procentą prldedam prie jus ' 
pinigu i Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Men norim kad ir Jus turfi- • 
fumet relkafa su musu bayka, 
paisant ar mažas ar didelis;

Rankas adaras nuo 9 ryte Iki 3

ne-

!

(

-i

6

t

C popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

Lietuviu (arpe; prie gero' 
kelio ir arti miesto, gera ir lygi 

Visi biidinkai, sodukas 
iduos pigiair Kurie manot

f

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prezldent.
J. E. FERGUSON, KaftteHua

žeme.
pars

Joseph Goriba 
pirkt atsiszaukibpas (t65) 

Scottville, Mieli.
C H AS. 8. P A R M L E Y » 

Notary PublicReni Eglute Agent

(t 65)

Puiki farma apie 65 akie^lu j 
ivi vnnrlnbi X I n 1-. n »■» r.-xr Jkuri randėki ^fabanoy Vallęy.

4 mijeri nuo Shamokin, 1% mi- 
,2% miles 

kasikius. Geri budinkai 
szaltfts ir karsztas vanduo šlu
boje. Didele giria vertes $5,000. 
Gyvuliai, maszinos, didelis 
sodas. Parsiduos viskas už 7 
tukstaneziu doleriu. Raszykite 
pas. (A29)

le uub Gowen City, 
in kasikius. Geri

maszinos

Jas. J. Yeager
Gowen City, Pa.

PARSIDUODA NAMAS
■ Ant vienos farnilijos, lotas 

16 per'62% pėdu.
ra m p^dLjhne, % ff 1 * C<1Mahauoy St. 
vietos.

Viskas ge- 
po No. 513 W. 

Atsiszaukitė ant
(S.l)

. Įdetuyhrkas Graborlus

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

. naujausia mada Ir mokslą, 
Turi pagelblninke motoro, 

Prieinamos prekes. *t f

<

T1
t

61fl West Spruce Street 
MAHANOY CITY. PA.

Bell Telephonas No. 149
yiia^i.m ■mailių ■ ■ III ■!■■!* ■■■■!■
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W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUYISZKAS 

RRABORIUS MAHANOY CITY, PA.;

1 iir.%įgĮ

•■'k
T

* ,

ir Namai

Jeigu norite pirkti ar parduoti Šlubas, 
mes galimo jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojamo 

randas Ir telp tolinus.
Mulianoy City, Pa.238 W. Centre StM

Banka r

Laidoja Kunua Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuviu Krlk- 
sztiniu, Vcscliju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
520 W. Pcntre 8L Maliunoy City, Fa.

i — .SB 1 SP <

T

uri Baisa
Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už 

‘darbinnka.žmogų szali.
Jį Visada užstoja už varginga žmogų.
Jį nori but atsakanti. v
Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriiihti " 

mažesnes mokesties. ........ . - •
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir Išz 

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 CO., 
MAHANOY CITY, PA.

>

1

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

—DIREKTORIAI—
I,. Eckert, Vlce-Pres.
W. F. Rynkewlcz

P. C. Fcnton

D. F. Guinan, Treas.
A. DanlsewlcZ, M. Gavula

T. G. Hornsby

Lotai
Coaldale, Pa.

Turime ant pardavimo keletą geru lotu 
11* 11 <1 »v» ii I »v» i n a 4'za 1 zl <11 zx T) r, zx »»» ni

” l »* f f i « f r Lir namu' miesto Coaldale, Pa.
vietoj. Vandenines paipos ir geri dre
nai visur investi.
Geras miestas del apsigyvenimo. Atei
kite o gausite visas informacijas.

Gerioj

Lietuviu bnžnyczia.

O’Donnell & Sherrin 
Realestate and Insurance 

Coaldale, Pa.
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Pirkdami nuo pat iszdirbejo
suezedinat agento uždarbt Mes 
visa darba patiš atliekame, ir 
esame didžiausi; iszdirbejąį’L. J
pomniku ir. kryžių szioj ape- 
linkeje.
ypatiszkai arba per laiszka o 
prisiunsime musu žmogų in 
jusu namus. Turime du ofisus 
Mahanoy City ir Shenandoah. 
Laiszkus siuskite in musu ofi
są in Mahanoy City.

4

N

KB

Kreipkitės pas mus

E. T. EVERETT
Mahanoy City ir Shenandoah
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VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje,.studijavo beglje 32 
metus in vairias Ligas; Vyru Ir Motoru, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležeJlmus, Ilgas tinimo, invalrias ligas pa- 

i* elnanczias nuo noezystumo kraujo. Atslszauklte ypatlsz- 
1 kai, pet laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusteikai 
i ir Lenktezkal.

LIGOS I

I

UK. KOLER

Oflsos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakare 
Nedellomis 9 Iki 2 popiet.

PITTSBURGH, PA,038 VENK ATE

4

MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS)

4 K ‘ i

' * •< , , 4. <

Guinano 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.

Guinano sztore randasi didelis 
pasirinkimas visokiu tu siutu ir 
parduoda už pigias prekes.' ?

L ’■ » .v r * i • .
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Ateikite pamatyti o pirkaite.
h 1 A1' -1' 'v ,

w.*
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GUINAN’S
X

V

4

MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

budinkai.su



