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---*---48 darbininkai užgriauti aukso 

G Itasyklosią ; szaftas dega.
* I Jackson, Čalif. — Keturės- 

.B 1

deszimts asztuoni darbininkai 
įikos užgriauti Argonaut auk- 
80'kasyklosia, dvi miles nuo 
czionais, panedelio nakti, no 
tints darbininkai 
įsz visu aplinkiniu
g|alba nelaimingiems, bet lyg 
Šiolei visi juju stenginiai nu 
ėjo ant niek ir užgriautųjų da 
lleižgavo; kaip rodos tai visi
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Vaikas užmusztas, tris sužeis
ti senam bruste.

Scranton, Pn. — Tamoszius 
Cuniff, 19 metu, likos užmusz- 
tas, o tris jojo draugai sunkei 
sužeisti kada rinko anglis se
nam bruste. Ant žinios, buk 
brustas sugriuvo ir kad jame 
radosi keliolika vaiku, žmonis 
subėgo ir atkasė visus, bet Ta- 
moszius^ buvo negyvas.
Steito palicije sTesztavojo 12,- 
098 prasižengėliu 1921 mete.

Harrisburg, 
meta steitine
daug darbo, su visokeis prasi- 
žengeleis nes taji meta aresz- 
tavojo už visokitts prasižengi- 

12,098 žmonių, terp 
kuriu buvo 1 majoras

sze r i fa i,

— PraejtaPa.
palicije turėjo

-■r I
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NAUJO SZTAMO AREOPLANAS

pFpžuvo. Priežastis nelaimes 
buvo užsidegimas szafto.
tuos kasyklos turi 3900 pėdu 
gylio.
Mužude vyra savo apginime.
į Frackville, Pa. — Užsitrau

kęs gerai munsza ines Ja mesas 
piliman, 35 metu, atejas na- 
iūoti pusiaunakti, paerikala.ro 
UUo paezios revolveri, o kada 
jam nedave, nuejas in kuknia,

L ’ B •«. i • V

tyos kasyklos

Dillman, 35 metu.

mro

pasieme ilga peili, atsigulė 
Stale paezios paliepdamas jiai
atsigryžti, nes jiai turi ka to
ki duoti. Motere paregėjus |>ei- 
liį sukliko, paszoko isz lovos, 
Tyras isz kitos puses ir prasi
dėjo galėjimas už gyvastį. Mo- 
tęre gindamasi i__ L

likos supjaustyta pei
tere gindamasi 
vyro,
liu, bet ant tiek turėjo pajėgu, 
jČ£ pribėgus prie stalcziaus, 
išėmė revoleri ir dviems szu- 
yėis padėjo persemusi mun- 
Bgaine vyra. Porele turi sze- 

valkuo; ateikrauste 
in orionais tik du metai adgal

kada iszsigiardavo 
ribš,

nuo insiutusio

idseme revoleri ir dviems szu-

svaine vyra.

vniviiaio ha viu imvui 

vyras buvo malszaus budo, bet 
« » < -, . < * * b « •munszai- 

tai persimainydavo ant 
Žverio. — Sztai da viena auka 
prohibicijos, kuri pastūmė mo 
teria prie žudinstos o szeszi 
valkai pasiliko sieratukais.

įsitraukė automobiliu isz upes 
su žmogum pririsztu prie 

rato.
Kansas City, Kan. — Palici- 

je aplaike slapta žinia nuo ne
žinomos ypatos buk ant dug
no Kansas upes ant Nearman 

pa
kariu
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13 palicijautu, 31 
burmistrai 

k on su 1 m on a s,
o
D

miesto.f 
7 skvajerei, 12 poli

cijos vadai, 
konsztabclei, 
miestelid, 1
kunigai visokiu iszpažinimu. 
10 muzikantai, 216 saliuninkai 
25 kukoriai, 59 teplioriai, 61 
aktoriai, 17 supredentu dirb 
tuviu ir 1.1. Isz aresztavotu 67. 
33 procentas buvo Amerikonu 
27.08 procentas atejviu ir 5.5f 
nigerei. Pagal tautas tai Len 
ku buvo 542, Lietuviu 446, Ita
lu 924, Slavoku 284, Austrijo 
ku 154, Szvedu 14, Angliku 17 
Kanadiecziu 7.

Stfciiiftei nežiūri kas tu esi 
ir kuom ir kokios tautos, ne: 
p4Mb sdVO dinsta s^vžiniszka
ir teisingai, jaigu esi kaltu ta' 
jęszkos lyg suras, o jeigu cs 
nekalti!,'tai "sfongsis tavo isz 
teist ir tavo nekaltumą isztyri 
net lyg galui.
Parode 150 doleriu — neteko 

gyvasties.
Port Carbon, Pa. — Juozas 

Stanislovas, apie 38 metu, ine 
jas in saliuna Cumboloje, už 
pUndino kelis kartus save 
draugams, o kada mokėjo, pa 
rode sauja bumaszku — apie 
150 doleriu. Matyt salune ra 
dosi vienas, kuris pasigodeje 
ant pinigu, isZejdamas pasku 
Juozą kada tas ėjo namo, už 
muszdamas ji ir hpiplesze. Ku 
na surado arti Rabo kalno art 
Cumboleš. Steito palicije jesz 
ko žudintojaus.

azalies randasi daugeli 
akahdytu automobiliu, 
toenininkai paskandino idant 
atlaikyti už juos insziurenc 
idant galėtu nusipirkt naujus, 
o( vienam isz tuju automobiliu 
randasi žmogus pririsztas prie 
Icieravojanczio rato. Palicije 
su pagialba neriko, kuris pasi
nėrė ant dugno upes, surado 
automobiliu su žmogum, kuri doje kada Pittsburgh Coal Co tx . • • • . • .v. • . • •Buvo taiišraukė in viražu.
baisūs regėjimas. Ant nelaimes 
virve truko ir automobilius su 
pririsztu žmogum vėl nuėjo 
ant dugno upes. Kas jis per 
vienas ir isz kur, tai da neda- 
Žinota, pakol automobiliu vela 
nėisztrauks in virszunia.

Ant rytojaus surado kita 
automobiliu su pririsztu nige- 
riu teipgi prie rato.

Balandėlės pabėgo prie hz vin- 
czevonia.

Patterson, A. J. — Ryto ke- 
’tino atsiboti dubeltava vineze- 
vone dvieju draugiu ir dvieju 
prieteliu, viskas buvo pareng
ta ir ryto ketino važiuoti lai
mingos poreles in bažnyczia 
susijungti amžinu rusziu. Bet

Szis naujas areoplanas likos pargabentas isz Anglijos ir 
iszbandytas per amerikoniszka kariumonia Anacostia, I). C. 
Areoplanas turi 450 arkliu pajėgos, gali nusileist ant žemes 
ar vandens be jokio .ergelio.

Lenku kareiviu ir 
pleszimai.

Liepos men. 22 diena baisiai 
apiplesze lenku kareiviai su 
partizanais 3 kaimus: Kabelius 
Darželius, M argon i us Alytaus 
apskr. Vieni apstojo su kulko
svaidžiais kaimus, o kiti plesze 
luitą, grobstė vyrus; jaunhs 
musze kuo papuolė, keliems vy 
rams szautuvu apysodais su
laužė szonkaeulius. Sugavę 
jaunus vyrus K. Nirtini, J. Ba- 
kanauska, A. Grigą, K. Grigą, 
J. Valentukevicziii ir E. Gaidi, 
kuriuos musze iki tol, kol pra
liejo kristi nuo kaulu mėsos. J. 
Bakanauska paliko, kitus iszsi- 
veže. Iszvažiuodami pareiszke, 
kad iki rugpjuczio 1 dienos vi 
sus jaunolius iszgaudysia, tai 
tuomet dvarininkai ramiai gu
lėsią gyventi.

Plokszcziai. — Liepos

ISZ VISU SZAL1U
Kariszkas laivas su 300 laivo- 

reis nuskendo.
Japonije.Tokio, 

niszkas kariszkas laivas 
tuka” nuskendo

Japo- 
“Nii- 

Kamczatkos 
pakrasztije 26 Augusto konia
su visais laivoriais laike dide- 
lios viesulos.

Rado žmogu-vilka ant už- 
mirsztos salos.

Kanada.
miernodami 

žeme, užėjo ant užmirsztos su
rado nepaprasta su 
žmogu-vilka, 

in žmogų

Al berta, 
d žios inžinieriai

— Vai-

los,

men.

kur 
tvėrimą
yra panaszus visai ...
bet turi vilko būda — ejna. ant 
ranku ir kojų, turi iltis ir ne
moka jokios kalbos, tiktai vil- 
kiszkai staugė, o vilkai jam 
pristato maista. Seni kanadie-

kui'IS

16 d. ejo isz Plokszcziu gerai czcį pasa^ojC) buk tokiu vilk-
gyvento-

Isz Lietuvos
Lietuvos žeme — lenkams.
Artimiausiomis dienomis

m —11 ----- ^7—r

Szvedai iszmintingcsni už Ame 
rikonus.

Stockoln. — Nesenei Szvedu 
veidmainei užsispyrė užvesti 
czionais prohibicije ir surengė 
rinkimus idant gyventojai bal
suotu už prohibicije ar prie
szais. Po rinkimu pasirodė jog 
už prohibicije balsavo 897,000 
o prieszais 937,052. Nors ant 
tiek Szvedai buvo iszmintingi, 
jog paliko tai del žmonių ap
svarstyti, o Amerike jnvede 
prohibicije be žinios žmonių.

Sudegino savo gaspadine.
Yarmuth, N. S. —- Omaras 

Roberts, 60 metu senumo nasz- 
lis, likos uždarytas kalėjime už 
nužudinima savo gaspadines 
Florentinos Gray, 29 metu, ku
ria ugnagesrai rado griuvėsio- 
nia sudegusio namo mirsztan- 
czia. Mergina priesz smert isz- 
pažino, buk Robertas insilau- 
že in josios kambarį nakties 
laike, o kada gynėsi nuo jojo 
užpuolimu, senas rakalis nega
lėdamas priversti
ant savo žveriszko pajautimo, 
aplaistė mergina gazolinu in 
uždegė.
Ve lene i neduoda pasilsio kal- 

mecziama.
Lonaon. — Gyventojai mažo
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degtines prisisiubes 
jas Voniszkiu kaimo X. V. ir 
apilses, matyti, pargriuvęs 
dvaro pievos palomyje 
ir užmigo. Neužilgo 
audra . Girtuoklis 
vandenyje esąs, o ežia žaibuoja 
ir griaudžia, ledais jam akis 
kapoja, lietus už apikakles 
pila. Nabago ir pagirios tuojau 
iszdulkejo — tekinas nubėgo in 
Plokszczius. Žmones, kurie 
mate, galėjo besijuokdami pil
vu netekti.

Baisi nelaime gresia.
Ukmergės apylinkes laukuo

se atsirado nemdtVta daugybe

Gardinas. — Liepos men. 11 
d. Gardine Jeružolimo gatvėj 

i sandelis, 
- jo artilerijos pul 
|»į i j šū

ki lo di- 
ir 

policija buvo bepradedą krau- 
• savo daiktus. 

Mat, pasklido gandas, kad eina 
, lietuviai, bet 
kas paaiszkejo 
mo.

i szsprogd i n tas gi t j k 1 u 

ko
kuris būva 2

žinioje.
į viams, net Poricczeje

Pasigirdus
bus iszdalyti atvykstantiems! *' V f V
'onku kariftms 1 nnOpoho <lva-' licjja 1)UVo ,......
rolls (Vilniaus priemiostyjo) s(yti ilf vcžilnlls t
30 plotu ir Auksztuju Kirtimu 
dvarelis 
20 piotu.

Mobilizacija.
- Gautomis žiniomis Vilniaus 

Gardino kraštuose eina 
, Imami 

visi karininkai iki 60 metu ir 
jaunimas iki 27 metu.

Miszku gaisrai.
Varėnos aplinkose smarkiai 

lega Valstybiniai rniszkai. Ug
nis apėmė didžiausius miszko 

jau apie 200 
neisz-

(arti Vileikos stoties)

ir
jmftrkt ““mobilizacija.

Sudegu
Gaisro priežastis

plotus, 
lesz. 
tirta; eina tarydamas.

Nuostoliai nuo lietaus.
Rumsziszkiu miestely*ir apy

linkėse, nakti isz 26 in 27 d. 
.iepos ln. isztiko smarkus lietus 
su perkūnija. Ties
gyvenaneziuju namai buvo už- 
semti; kai kuriuose namuose 
vandens buvo iki lovų. Teko 
bėgti isz namu ir gelbėti gyvu
lius.

upeliais

Y

Visos Minksitosios kasyklos) Laukose daug javu sumai-
B • * • a a • MM > • M j V j •pradėjo dirbti. — Straikas 

pasibaigs in 24 valandas.
Seraikas minksztuju 

kasvkhi vakarinei Pennsylva 
nijoi visiszkai užsibaigė Sere

matyti
— ežia 
iszkilo 

pasijuto

merginos
J 

ne-

Apsaugos 
Jonas M a co vi- 

Amerikos 
dovanas

biednuoliams.
szoko- 
Krata

' “i d- ! 11 :n 4*1,

atsirado nemittyta daugybe 
storu, nemažu kirminu, kurio 
lyg kokie szaraneziai žiogai, 
eme baisiai nakinti lauku ja
vus. Dnbijr ypacz užpuolė va
sarojų. Szaszuoliu, Balbiniuku, 
Žemaitkiemio, Liduokiu (kitur 
nežinau, bet manau ir toliau 
tas pat) apylinkėse isz pui-

Kir-
kiaušio

į

V1,

plaukdamas isz Val-

žmonių senoviszkuosia laikuo- 
sia buvo daug, kurie užpuldi
nėdavo ant žmonių. Kokiu bil
du tasai sutvėrimas atsirado 
ant tosios salos, tai niekas 
gali atminti.
250 ŽUVO Mt nuskendusio laivo.

Santiago. — Telegramai pra 
nesza, baksiu szimtai penkesde 
szimts pUsažieriu žuvo, kada 
cziliszkas pasažierinis laivas 
“ Italia “
paraiso in Columbia nuskendo 
artimoje Chores salos. .Ne vie
nas pąsažiėris* noiszsigialbejo.

Skarbai” ant szv. Kryžiaus 
kalno.

Kielcai, Lenkije. —Nuo ko
kio tai laiko, paskalai apibegi-

<4

surasti

kaimelio Clara, ant Alpeisku 
kalnu, kaip pranesza Genevos 
korespondentas in Londono 
Daily Press, yra * labai persi-
gande isz priežasties apsigyve
nimo pulku velniu( 1) ant kal
no Peverotto, 3000 pėdu angsz- ,

• y • Yr*« _□!
4

ėjti in kalnūs ganyti gyvulius, 
nes velnei meto in juosius ak
mens is o gyvulei yra iszsibai- 
de. Keli piemenis likos sužeis
tais o du užmuszti. '

Keliolika žandaru ir vietinis 
kunigas buvo nueja amt tojo 
kalno su vilczia atradimo tuju 
velniu, bet juju nesurado, o gal 
velnei persigando ir pasislėpė. 
Ant praszimb kalniecziu, kuni
gas paszventino aplinkine ir

cziau kaimo. Piemenys ne nori
A * - A • * «< -•

i !#) c

Ml

i
4

žirniu, linu derliaus 
jau belieka lik stabarai.
minai suėda visus lapus ir žie
dus, net anksztis. Žmones be 
galo nusiminė; nežinau ko su
lauksim.
piauna 
kad nors paszarui liktu.

Pasvalys, — Liepos 28 d. 
milicija suėmė du laiszkanesziu 
ir viena paszto valdininką, pas 
kuriuos rado daug 
laiszku isz Amerikos, mat, iesz- 
kojo doleriu. 
Teismo Tardytojui.

Liepos 29 d. buvo

lieja apie didėlius skalbus ant 
kalno kliosztorije szv. Kry
žiaus. Keli metai priesz kare, 
gyventojai stengėsi 
taji skarba, bet nepasiseko.

Kokis tai kareivis būdamas 
Sibire suėjo su kokiu tai senu
ku, kuris ketino prigialbeti 
paslėpti muruosia taji skarba 
prieszais maskolius, pasakė 
kareiviui kur yra paslėptas. 
Kareivis sugryžes namo apsa
kė ženklyviems žmonims apie 
skarba o ir pats kunigas tėvas 
D. isz benediktonu klioszto- 
riaus ėmėsi prie darbo sujesz- 
kojimo skarbo. Gyventojai re
gėjo priesz pusiaunakt kožna 
vakara szviesa ir baladojima 
ant kryžkalnio. Jeszkojo, grio
vė sienas ir grindis, bet nieko 
nesurado.

Jeszkojo pagialbos visokiu 
burtininku ir užkerėtoju, bet 
tiejėi- “žinunai” negalėjo pa
sakyti kur skarbas yra užslėp
tas. Ant galo insimaisze in tai 
valdže, uždrausdama tolimes
nius jeszkojimus, o norints isz 
naujo pradėjo jeszkoti kliosz- 
torinin paslėptu skarbii, bet 
po prižiūra p. Remero, naczel- 
niko apszvietos ir žinystos.
Bolszevikai parduos cariszkos 

szeimynos deimantus.
Moskva. — Soviatine valdže 

kuri buvo užgriebus visus bu
vusius turtus caro susidedan- 
czius isz puikiausiu deimantu 
ir kitokiu brangenybių, kuriu 
verte daejna ant 400 milijonu 
doleriu. Nekurie turi net po 
tūkstanti metu senumo. Bol
szevikai mano taji skarba už- 
statyt už paskola, o jeigu jo
sios neaplaikys, tai' ketina ne
kurtuos deimantus parduoti 
Amerike ar Anglijoi.
74,000 angliszku naszliu apsi

vedė po karei.
London. — Isz 

liszku kariszku
vyrai žuvo ant kariszko lauko 
laike avietines 
stanezei isz tuiu

I1

per valanda vis- 
—ir visi nuri- 

Valdžios sferose szio ivy- 
kio, priežastis aiszkinama ne- 
tyczia palėktu szuviu moko 
mojo szaudymo įnikti.
Naujas skandalas pas valdi- 

’ įlinkus.
‘ ‘ Krikszczioniszkose ’ ’ ministe
rijose vol iszkilo purvu pluta: 
rasta, kad Socialus 
valdininkas;
ežius, vogdavęs isz 
igaliotinio gaunamas 
pa 1 regeli įtins ir 
Ypacz vogdavo cukru 
lada ir Įeitus daiktus,
darant, kiti valdininkai labai 
lėtai ja daro ir neparodo tokio 
griežtumo, kurio tikras Lietu
vos valdininkas turėtu tokiame 
atvejy parodyti. Sakoma, kad 
Maceviczhis valdžios pinigu 
nuvogęs apie szimta tukstan- 
cziu auksinu.

Nekurie laikraszcziai pradė
jo sakyti, kad tai "buk Ameri
kos lietuviu aukos buvo vagia
mos. Ne — tai Amerikos val- 
diszkos ištaigos (American 
Relief Administration), 
pasiliko szelpti biednuolius ir 
serganezius.. Tai Macevicziaus 
nusidėjimas yra szimta kartu 
bjauresnis, nes jis savo asmeny 
atstovavo Lietuvosa valdžia, 
ir lietuviu tauta, kurios sergan 
tiems Amerika spaszelpa teike.

Morale skriauda mums, lie
tuviams, szimta kartu didesne 
nei materiale.

Gaisras.
Kaiszedorys, — Liepos m. 13 

d. vai, prie pat Kaiszedpriu 
depo sudege sandelis. Gaisras 
neiszsiplete tik aeziu ‘ kareiviu 
uolumui. Priežastis ir nuosto
liai dar nepaaisžkejo.

Alytaus 
Miestelis neperdidžiausias. At
rodo puikiai , nuo karo 
nukenotejes. Gyventoju skai
tosi apie 7,000 kataliku ir apie 
4(Jp žydu. Vartojama gryna 
lirtuviszka kalba. Yra muro 
bažnyczia, pradedamoji mokyk 
la, pasztas, telefonas, valse 
z-iaus rasztine, keturios aludes

Daugybėj vietų jau 
nepriėjusius žirnius,

atplesztu

kaina. Norints velnei truputi 
apsimalszino bet 'piemens ne 
ejna ant kelno. Ar tik ne bus 
pasislepia ant tuju kalnu kokie 
razbaininkai, kurie nori pie
mens nubaidyt nuo savo liz
do!
NEVAŽIUOKIT IN TEVY- 

NIA, NES PO TAM GRAU? 
DINSITES.

|Į

ii
i

perduotiVisiszyta su žeme, nuneszta szieno, 
mplauta rugiu, daug iszplauta 

nn<riiv bulvių. Nuostoliai esą dideli. 
<111 JI 1 l *

Ek. Ukmerge. — Paskuti- 
niuo ju laiku -Gelvoijiu rajone 
(Ukmergės apskr.) labai daž- 
lai atsitikdavo nužudymai bei 
mžeidiinai kareiviu, vogimas 
aldžįos arkliu, traukymas te- 

iefono vielos ir tt. Tai dare 
lenku szauliai.

Du tokiu darbu organizato
rių, jGolovnia Vlada ir Psze- 
tulski Kosta Astrovk.os bv. Gel 
vtthiu avis, musu kareiviai su
gavo. Jie yra Gelvoniszkiai. 
Abu juodu priklausė prie len
kti karines organizacijos(zviij- 
zek bezpieczenstva zkraju.)

Szalti Szaltiniai (Kalvarijos 
vi Marijampolės apskr.). — 
Kiek teko laikraszcziuose pas
tebėti, ar sziaip girdėti, vis tik 
szimet ne maža vagyseziu, atsi
tinka. Tos nelaijįnes ir musu 
apylinkėj netrūksta. Dar neper 
seniausiai buvo girdėti, kad 
kieno tai pavogė žagres, bet 
vagiliams nepasisekė —- atro
do.'Be to, ir szio dvareli savini
nką jau antru kartu szimet 
aplanke “sveeziaV’ 
isznesze kviecziu maisza, dabar 
viso penimio' mėsa, kur buvo 
rukinyczioj. Apie vagysta sa

gai! ilga 
kam laikui praslinkus.

usinkos

ištaigos mitingas
kuri ir manifestacijos del Lietuvos

Po pra-

viena isz didžiausiu angliniu, 
kompanijų paslrasze ant dar 
bininku pareikalavimo, atida 
rydamas visas 
skaitliuje 54.

Isz pradžių toji kompanije 
nesutiko su mažesnėms kom 
panijoms kurios ant kontrakto 
pasirasze, bet “milžinas” 
tydamas, jog *fmažiukai” 
dėjo dirbt, tai ir jieje pasida- 

orgelis 
užsibaigė.

e j na 
prana

savo kasyklas

ma- 
pra-

ve ir darbininkiszkas 
“minksztuosiaM

“kiotosia” 
palengva, bet iiekurie 
szauje buk užsibaigs in 24 va 

raszymo, bet 
straikas 

virszininkai da

Pakajus

landas nuo szio 
pakol oficialiszkai 
pžsibaigs, tai 
daug cigaru surūkys.

Isžlygos ant kuriu ,kompani-

Štakliszkes,

pripažinimo de jure.
kalbu nutarta pasiusti linkėji
mus Amerikos Prezidentui 
Hardingiii,

Amerikos
profesoriui Bende

riai, Lietuvos Prezidentui, bro
liams Amerikos lietuviams per 
Lietuviu atstovybe Amerikoj.

Szipyliai, Sziduliu apskr. — 
Vietos apylinkes 
surengė

moksleiviai 
mokyklos 

bute vakaru. Bufetas buvo be 
svaiginami gėrimu, visas va
karas nusisekė kuopuikią\isia. 
Puse \ vakaro pelno skiriama

Szipyliu

mokyklos remontui^ Daugiau 
tokiu vakaru! ; .

— Liepos 4 d. nudege per- 
ap, kūno įtrenkti Sziauliu vai. 

Mumaicziu k. 9 ūkininku trope 
šiai iszviso apie 40 trob. ir vie
nas 6 m. berniukas. Boto sude
gė daug gyvuliu, kurie tuo me- 
1 1 ' 1 J (

mažai

ausijungu amžinu rusziu. nei 
viskas pairo, ir Veselkos neat- Jos i’r ėhglekasiai ketina susi- 
sibuvo.' • i „

Antanas Karelak ir Tarno- nrikalaVima arbitracijos, u an: 
ežius Huberte ketino apsives
ti su Paulina Dembariute ir 
Mare Lucy. Kada atėjo jauni
kei pae sav.O milemas, dažino- 
jo nuo gttspadines, kad abidvi 

inpąukszteles iszsibostrno 
Wilkes-Barre, Pa., paimdamos 
visas dovanas, žiedus ir pini-

taikyt yra: kompanijos atmes
- \ • 1 • X___  _ •

glekasei atmes pareikalavima 
padarymo kontrakto ant dvie
ju metu, o sutiks ant vieno me
to kontrakto kjiris užsibaigtu 
1 April iaiis 1923 meto su luorh 

užmokeseziu,
Mkui padaryti sutaiką ant 

mokesezio pagal pripa-
L LjįJfc1 M * hB — '< - — - -

po tau vininkas sužinojo

nuejb atneszti jam

t

Pirm kart

Sako

tu buvo tvartuose.

Worcester, Mass. — Antanas 
Szaulis gyvenas po No. 13 p'rie 

LjVaid gatves, pereito panede- 
ei-

« j S 4 J f *. A

šit ^vatginaneziais gėrimais ir lio vakare, apie 9 valanda, ei
gdlh^htisias visoje apylinkėje damas link Seymour gatves
alftttš WraWfhs, išž kiti70 in vi- tapo užpultas dvieju vyriszkiu 
sas apylinkes isžvCžiojamas ir peiliais subadytas in neezius.

J . i ___ . — . . k a k I k - * ’tas skystimas. NežiuiinUin jo Užpuolikams pabe,, . gus
šventadienis jo policijom, isz kur

_ . _____  Žaizdos
bf«W#ttma, kas i
tetika Inatyt senu ir^ jaitnu su tano litronbutin.

jie ntio-
nusiustas 

ne

236,429 aiiR- 
iiaszliu, kuriu

kares,
, inn nnsivede.

74 tuk-

Seinai, 14 Julajaus.
Guodotinas Redaktoriau 

“Saules.”—
Duodu jumis labas, dienas 

ir praneszu jum kad asz gau
nu laikraszti “Saulė” bet ne- 
regulariszkai, nes jus už tai 
nekaltinu, tiktai lenku paczta, 
spausdami lietuvius kaip ga
lėdami, padotkais ir daninoms 
ir negalema ne pragyventi 
biednam žmogui o in miestą 
negalima iszejti be paszparto 
už ka lupa neniielaszirdingai.

Mano kelione isz Ameriko 
buvo gera ir aeziu agentui Ta- 
barui isz Shenadorio už gera 
szipkorte, atvažiavau staezei 
namo. Dabar likausi areszta
votu per lenku valdžia ir neži* 
nau kaip tas viskas iszejs, nes- 1 
atėmė nuo manės paszparta,* •* 
nes buvau pasirengęs keliauti 
adgal in Amerika. Apgarsin
kite visiems amerikiecziams 
idant niekas nevažiuotu in te- 
vynia užymta per lenkus, ge
riau tegul pasilieka Amerike, 
kur gyvenimas yra špakainas 
ir szventas sklypas, o po len
kais, tai amžina vergije pana- 
szei kaip pekloje. Padariau di
deliu klaida iszvažiuodamas 
isz Ameriko. Atleiskit jog ala- 
veliu raszau, bet czionais bon- 
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Laikraszcziii 
yra. lankei paniekinami, 
talpinimą, visokiu straipsniu 
nepat i nkanczi u skai ty tojams. 
Bet jeigu skaitytojai žinotu 
apie tokius atsitikimus ka ži
no redaktoriai ir juju nepatal
pina in laikraszti, 
permainytu 
apie 1_____
persitikrintu, jo, 
ne teip blogus kaip sau žmonis 
juos perstato.

Jeigu redaktoriai patalpytu 
viską ka žino, tai mieste pa
kiltu terp žmonių tikra revo- 
liucijo, bet redaktoris yra žmo
gus, kuris užlaiko daugeli ypa- 
tiszku slaptybių del saves ir 
juju neskelbia svietui — re
daktoris, tai kaip kunigas lai
ke spaviednes, turi užlaikyti 
slaptybe, jeigu mano, jog te
kis apskelbimas turėtu blogas 
pasekmes del nekuriu žmonių.

redaktoriai 
už

akmeni, tu ant 
kie,” 
daro:
deszimts paleisk.

SZALTINIS JAUNYSTES.
o no, 
a

bendroveLaivine bendrove Polish 
American Navigation Co., tai 
yra,

senei, gyvenoSenei, labai 
kur ton kainuosiu senas mal-| T , T

tei greitai
i savo nuomonia 

tuosius redaktorius ir
g redaktoriai

Ak žmogau, kaip liūdna sto
vėti prie kapo mi lemos y palos 
kuri tave apleido, o kurios jau 
daugiau nematysi! Vaikai ver
kė stovėdami prie kapo moty- 
neles, nes pasiliko siera toms, 
vyras negali lieti aszaru, nors 
janeze neiszpasakyta gailesti 
nelekiąs mylemos drauges sa
vo gyvenimo. Pati lindi paskui 
savo vyra ir negali apmalszy- 
ti savo jausmu. Bet kas gal ap- 
raszyti ir apsakyti gailesti mo- 
tynos, kurios kūdiki paėmė 
nemaloni ir baisi mirtis! Mo
tina isz skausmo klūpojo ant 
kapo savo kūdikio, o skausmą 
szirdies niekas negali apmal- 
szyt.

Mielas skaitytjai, ar kada 
jautei toki skausmą savo szir- 
dije, netek ias mylemos y pa tos! 
Jeigu ne, tai bukie ant jojo 
pasirengiąs, nes nežinai, kada 
tave patiks panaszus skaus
mas.

t

dirbanti daug

Penki menesiai vakacijos, 
po sunkiam darbui asztuoniu 
metu, gerai užsipelno darbi
ninkai anglių kasyklų. Yra tai 
mažiau, ne kaip dvi sanvaites 
ant meto, kokias aplaiko kiti 
darbininkai,
mažiau. — Po tuju vakaciju 
iszgija pūslėti delnai darbi
ninko vėla ymsis prie darbo 
da su didesniu karszcziu ne 
kaip priesz užejima bedarbes, 
nes per taisės vakacijos daug 
trotino, o nebuvo kam mokėti 
darbininkui už praleista dyka 
laika.

' _________________

Kaip tai laikai 
Dvideszimts penki 
gal kada mergina ar motore 
nuėjo atsitraukt fotografije, 
tai atsisėdo ant kėdes manda- 
gei, nutrauko szlebos žemyn 
idant kojų nebutu matyt, pa
sitaisė plaukus ir su blaivu 
veidu lauke nutraukimo pa
veikslo.

O sziadien? Dukreles tuju 
motinu kada

mainosi!
metai ad-

szlebos

Lenkiszka Laivine kom- 
panijo, įniro. Isz viso turto su- 
sidedanezio daugiau 
turi milijonai doleriu, kuriuos 
“karnai” sudėjo arlw pirko 
gardžius 
kompanijo

kaip ke-

arl>a
kuriems 
mokėti 

didelius procentus, nepasiliko 
ne cento. Ponulei ir virszinin- 
kai viską suode, o 
parduoti ant licitacijos.

Kur dingo musu Lietuvisz- 
ka Laivine Bendrove! kuri ne
seno! susitvėrė ir pardavinėjo 
“pajus“ 
mama!“

sudėjo 
pajus,“pajus,“ 
prižadėjo

laivai likos

lietuviszkiems i 6

— Gal ir anuram!
ka-

isz Lietu- 
Dienos isz Lakeside, 

užteminom ant vieno vaikine- 
lio skrybėlės stuczkelia su pa- 
raszu: “Gee! 1 wish 
nice giri!“ kas ant lietuviszko 
mams ? ’ ’ 
patogia mergina!“ 
atkreipė ant savos daug juo
ku terp pasažieriu. Pats save 
iszstate ant juoko, jog geidže 
turėti mergina, bet kokia? — 
sztai ne iszmintingos, ne doros, 
ne gaapadines, ne tokios, kuri 
butu gera pati ir motiniszku 
pajautimu — bet patogios.

Yes, my boy, some day 
you’ll get what you wish for, 
but you will be disappointed.

Ne reike primyt, jog tai bu
vo Lietuvis. Turime vilti, jog 
szita. užtėmius ir perskaitys.

Važiuojent namo 
viszkos

I had a

— (Jai ir amūram!
Vaikinas

na atgabentos 
stoeziu didesniuosia 
šia no kaip priesz 
sausu laiku, pagal 
Mrs. M. Cooper

Daugiau girtu merginu Im
ant palicijos 

miestuo- 
užejima 
raparta

isz Filadelfi
jos kuri yra dažiuretoja mote
rių kalėjime per 
penkis metus.

Puikus padėjimas
po palaiminta prohibicije, ku
ri nustume jaunas merginas 
ant kelio prapulties.

dvideszimts

Amerike

Nuo 1889 meto vaistiniam 
kalėjimo Sing Sing, New Yor
ke, žuvo ant elektrikines kėdės 
suvirszum keturi tukstanezei 
žadintojų. Bausme mirties ne
sulaiko prasižengėlius nuo pa
pildymo žudinseziu. Tosia vals 
tijosią kur prasižengelei yra 
baudžemi mirezia,
doma daugiausia žudinseziu.

yra papil-

vieszpatysteje 
pramone kuri yra

ejna nusitrauki 
paveiksią, be jokios sarmatos 
uždeda koja ant kojos, jog ma
tyti treczia laipsni josios k li
no. Atejteje isz tokio paveikslo 
paezios sarmatysis ir net pa
raus kada josios vaikai prisi- 
žiurines ant savo motynos pa
veikslo.

Italai yra labai dievobaimin
ga tauta, apvaiksztineje sav- 
žiningai visokes szventes ant 
atminties savo patronu, lan
kosi in bažnyczes ir yra laiko
mi kaipo pavyzdingais ir pir- 
mųtineis katalikais terp kitu 
tautu.

Bet kas isz tojo tikėjimo, 
jieje yra didžiauseis Ju

dintojais kokias papildo szal- 
tam kraujuje. Juoda mafia 
(juodrankei) ir vendetta ran
dasi tik terp Italu.

Pataikintas kulka žudinto- 
jaus, Italas ne ejna jeszkoti 
teisingystes in suda, tiktai pa
lieka tai del savo prieteliu ir 
giminiu idant atkerszintu už 
jojo gyvastį savo prieszui, ku-

kius su savo moteria.
Abudu paseno nesusilaukda

mi ant senatvės vaiku.
Mulkius ejdavo kas diena in 

girria atsineszt malku, o» mo
tore pasilikdavo grinczeleje 
užsiymdaina audiniu.

Viena diena nuėjo giliau in 
girria, ne kaip paprastai da-

RAUDONOJI VĖLIAVĄ. 
Socializmo Rojais Vaizdeliai. 

(Sulictuvipo St. Tautietis.)
...  
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PASKUTINIO NELAIME.

Pergyvcnau Smarkiausia die 
na!.. Aplankęs savaja žmonelė 
radau jau jpirusįp,. 
gas man, vargas!*. .' 4
Dieve! Kaip - gi reikėtų žino- 

rydavo, jeszkodamas kokio tni|Mui ištverti, jei Tu nesuteiktu-

Oi vai-

medžio — netikėtinai paregėjo l,lc* .Ęgu L •
• • • w .................. 1 Taip.. . Jau mirė mano žmo

na, suirusio gyvenimo pakirsta 
mirė ta, su kuria dvideszimts 

buvo labai Pcnl<is metus drauge keneziau 
Senukas labai buvo 

sunkei taja diena 
Isztroszkes, priklaupė 

dideliu
pradėjo godžei

szaįtini, kurioprie kojų maža 
priesz tai ne buvo mates.

Vanduo jam 
Diena.

iszrode labai

sziaudind
ir

ji atgaivino. Sztai 
savo vei-

czystas. 
karszta! 
pailsins ir 
dirbo, 
nusiėmė
skrvbelia 
gerti vandeni.

Nudavė jam, jog tas vanduo 
stebėtinai 
patemino vandeni jo
da. Su kliksmu nuo baimes 
atszoko nuo szulinio. 
buvo tai izstikruju jojo veidas, 
bet kaip persimainęs, teip, la
bai persimainęs nuo tojo, ko
ki buvo kasdien papratęs ma
tyti senam zerkole!

Buvo' tai veidas jaunikai- 
czio. Pakele abudu delnus prie 
galvos. Ant plikos galvos rado
si juodi plaukai. Veidas lygus 
kaip vaiko, riaukszles visai 
dingo.
kraują ir nauja gyvasti. Žiurė
jo nustebtas ant savo kūno, 
kaip priesz tai buvo raukszle- 
tas ir sudžiūvęs isz senatvės, o 
dabar teip puikus su kietais 
muskulais jaunikaiezio.

Dasiprato, jog turėjo isz- 
gert vandenio isz Szulinio Gy
vasties ir tas tai vanduo ji teip 
stebėtinai permaino.

Isz pradžių pradėjo szoki- 
net ir klykė isz džiaugsmo, bet 
atsiminęs apie savo sena pa
ežiu, nubėgo kagreieziause na
mo su linksma naujena.

Kadil peržengė slenksti, pati 
persigando, nepažino jojo, ma
ne, jog tai kokis svetimas žmo
gus.

Apsako jai apie* stebuklą, 
nes negalėjo isz pradžių visko 
suprast. Po ilgam laikui ant 
galo davėsi jam iszajszkyt, jog 
tai jisai priesz jaja stovi, jog 
tikrai yra josios vyru. Po tam 
melde josios kad ir jiji nuejtu 
pamatyti taij stebuklinga sau
lini.

Matyt

vaiko,
Pajuto gyslosia nauja

KAM KENTĖTI?
JUuniatizino, neuralgijos ir raumenų 
galimai greitai nustoja, jeigu patrini su

PAIN-EXPEUER 4-
Vnlzbnft«nkUs utreg. 8. V. P«t. Oflso.

Žiurčk, kad gautum tikrajj-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad lurdtii Ikuro (Anchor)
____ **■" Vaizbažonkll.’

gčlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

4'
I

y^alutarag fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Ne tvarkomo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

/ •’* ‘■, L 1 41

, ATSIRAUGĖJIMAI, 
NEŽLEBCŽIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,

GALVOS SKAUDĖJIMAI,
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinkt’uju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus ir 
ir taipgi priimnus. Jis'iszvalo žarnas, pagelbsti virini.

NERVISZKUMAS,

f

Jis yra labai veiklus ir

I
1

Soviatineje 
vienatine 
daugiause insivystinus tai yra 
spaudimas bolszevikiszku bu- 
maszku. Lyg sziolei soviatai 
iszspaudino milžiniszka suma 
popieriniu pinigu ant 250,000,- 
000,000,000 (trilijonu) soviati- 
niu rubilu. Abejojama ar už 
tuos pinigus kokis amerikonas 
parduotu savo stubelia.

Prie ko tai davede proleta- 
rijine valdže Rosijoi?

| Amerike tūlas pulkauninkas 
iszrado maža armotelia prie- 
szais banditus, kuri iszszauna 
tūkstanti szuviu iii laika vie
nos minutos. Toji 
svėre

armotele 
tiktai 9Vė svaru ir visai 

neinkaitina.

Sztai deszimts rod u kaip 
žmogus gali prailgyt savo gy
venimą :

1— Valgyk kas tau patinka.
2— Negerk munszaines.

. 3—Daug vaikszcziok ir nie
ko nedirbk.

4— Turekie daug turto ir ne- 
sirupyk.

5— Saugokis idant tave au
tomobilius neužmusztu.

G—Nelysk kur nereike, ypa
tingai prie dinamito.

areoplanu7— Nelokiokie 
jeigu nemoki su juom apsiejt.

8— —Nedraugaukie su bolsze- 
vikais ir proletarais.

9— Nesijuok isz palicijanto.
_. a. a . «■ . j / "• 1a * «10—Skaityk “Saule, o bu-

gyvenimo audras, 
bau, 
szviesesnes ateities.

Ir sztai nūn tas 
i szbl y sz kės veidą s, 
les pamėlynavusios rankos liu- 
dija kartu apsivylimu... 
gyvenimą ji jau 
Laiminga ji 
gesnio galo. . .

Sukilmai vis dar nepasibai
gia: žmonėms laisve už viską 
brangesne!.. Kaskart atsiran
da (langiaus 
szu isz paežiu 
siu socializmo

— Esi teip patogiu jauni- 
kaieziu, jog neprivalai 
su teip sena boba 
asz atsigert tojo vandens, bet 
abudu negalime apleisti musu 
grinczeles, vienas turi pasilikt 
namie. Palauk i 
tuojaus sugrysziu.

Isztardama tai, nubėgo kiek 
turėjo pajėgu prie szulinio.

Suradus ji, 
pradėjo gert. Ak! koks gardus, 
szaltas ir atgaivinantis! Gere, 
gere ir gere, pasilsėdama tru
puti ir vela gere...

Mulkius lauke ant pargryž- 
tanezios paezios su nekantru
mu. Mane, jog paregės jaja su- 
gryžtant, permainyta ant jau
nos patogios moteres.

Bet motore neatejtinejo.
Ant galo netekias kantrybes, 

uždare grinezia ir nuėjo jesz- 
koti savo moteres.

Ne rado josios prie szulinio.
Jau ketino ejti namo, kad 

sztai iszgirdo prie krūmo tyku 
verksmą kūdikio.

Pradėjo jeszkoti ir rado gu- 
linczia savo paežiu, permainy
ta ant mažo kūdikio — labui 
maža, kaip deszimts menesiu 
mergaitia!

Senuko gere 
vandeni, be 
buklinga vandeni, 
už daug, atgaudama ne tik jau- 
nysta bet ir kūdikyste.

Susirupinias mulkius *paeme 
ant yanku kūdiki, kuris žiurėjo 
jam gailestingai in akis, ne
galėdama nieko kalbėti. ų 

paskendius gilei

gyventi
— ejsiu ir

czionais, asz

atsiklaupė ir

labai godžei 
apmanstimo ste- 

jog ižgere

džiaugiaus,
drauge d ir
ti kedamasis

suvargęs, 
tos plonu

Szi 
užbaigė'.. . 

nesulaukusi blo-

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir paga) 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga paturima viso
kiuose reikaluose, tai kreip. 
kitos prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki- 
mb nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBoJs, Pa.

mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso
. A _ . l • A _ .... _f ... A _ •kuna. Jeigu jusu aptickorius neturi Salutaro Bitcrio tai 

reikalaukite lesiai iszmus.
Salutaras Drug & Chemical Co.

1707 S. HALSTED ST. Dept. 15. CHICAGO, ILL.

socializmo prie- 
pirmiau buvu- 
prieteliu, savo 

veliavoji iszrasziusiu krikszio- 
nvbes varda. 
valstybes

y

Ėjo namo, 
mislesia.

I Sztai prie ko godumas žmo
gų daveda! — F. B. t

suirusios 
jie stato 

ruma, paremta 
Vietoj 

ir Engels’o

nepatyręs, kad 
spąstus įkliuvau.

Ant 
griuvėsiu 

nauja valstybe 
meile, tikrąją liuosybe. 
Bebel’io Marks’o
ir kitu socializmo tėvu, jie re
miasi dieviszkuoju Kristaus 
mokslu!. .

Atsimenu. .. Dar buvau jau
nas, gyvenimo 
in socialistu
Nūn - gi kad pats paragavau 
socialistu “rojaus“ vaisiu ir, 
kad paliovos tikėti vylingoms 
svajonėms, iszvydau tikrąją 
tiesa, susipratau, bet pervela. . 
Gerai pažįstu, brangiai kaina
vusia klaida. Kaip seniau 
Kristaus mokslas iszgyde su
puvusi stabmčldijos gyyeni-

rojaus

iszvydau

Kaip

ma, taip ir Run tik Kristaus 
mokslu persiemusi visuomene 
gales isznaujo sustiprėti!... 
Juk meile, liuosybe, ir lygybe 
Kristus pasauliui paskelbė.

Taip pažinau tiesa, — ji ma
ne iszlhiosavof.. Jszsiliuostu 
ir visuomene, jei pažintu žmo
nes tikrąją tiesa. Ir jei tik gy- 

senyste ir spėkos darve nuo
leistu, eieziau in žmonis skelbti 
tos tiesos. Nūn - gi palieka tos 
laimes vien kitiems linkėti. 
Man - gi — miesto gatves valy
ti...

broli,

sutaupyk 
naujienoms, 

p ragu-

- gi, eidamas 
prieglauda, krito

24 
LAISZKAS.

Gerb. Jonui N.
Newjorkas, Didžioji spaustuve, 

Amerika.
Mielas broli!

Liūdnas tai laiszkas,
liūdnesnis gal negu tikėsi. Tad 
iszanksto praneszu: 
jegu baisioms jo

Musu kraszte gyvas 
ras. Socializmo nepatenkinta
visuomene sukilo priesz val
džia ir viską isznaujo nori tvar 
kyti kitokiu budu.

Iki sziol asz ir senelis gyve
name socializmo prieglaudose, 
bet asz jau esu, isz ten pab( ;os. 
Mamyte ligoninėj mirė, b* pa
keldama visus gyvenimo kartu 
mus... Tėvelis 
pas manė iii
nuo kareiviu kulku, raminusiu 
sukilusius darbininkus.. Kaip 
žinai, jis iszkarto buvo atkak
lus socialistas, bet paskui pats 
patyręs baisu jo varga atmetė 
ji ir sugrįžo prie tikėjimo. At
eidamas pas mane tankiai 
apsiuszarojes 
apgailėdavo 
klaida, 
tik tu nesek 
pėdomis...

Pakirpti plaukui ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios įkaltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kickveuo plaukus.

Raffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančiu plaukų, naudokit Rufltrs.
Kaina G5 centai a pliekose', arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš laboratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4tlJ St. Brooklyn, N. V.

♦

IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Grcicziausias' Visa-vandcnlnis Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekdja 
Southamptone In Dauziga, I’illava, 
Klaipeda ir Llbava ant vieno isz grei- 
czlausiu Isz trijų laivu kurio iszplauke 
Isz New Yorka kožna l'larninka.
Visi 3c z los klases iMisažierlai klibinote.

MAUK ET A NIA A <1C IT AN IA 
BERENGARIA

Telpgl per Livcrpoola ir Glasgow 
LACONA .... 7 Septemberio
CAMERONIA 9 Septcmberio
CARMANIA . 14 Septemberio

Apie laivakorte ir Informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

• • • — 1> Ii 1.111 ■

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus.
1 Puikinusi' Nauji “O” Giirlalvial.' • 
Orbita t) Sept. I I Oct. IK Novom. 
Ordinui 10 Sept. 21 Oct. 25 Nevem. 
Oropesii 30 Septemberio, 1 Novem.

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg.

Visos atskirtos kajutos. Nfira 
extra mokeseziu.

ROYAL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

SANDERSON & SON Inc. Agents
20 IIIIOADWAY. NEW YORK.

Clilcngc: 117 W. Washington St 
Ar pas vietini laivakorczhi agenta.

pas mane 
graudendavo ir 

savo g 
sakydamas:

gyvenimo 
“sūneli, 

mano suklydimo 
mane taip -” Jis 

pat prikalbėjo ir isz prieglau
dos pabėgti. Acziu jajp tyž.įaį..

Bucziuoju jus visus ir linkiu 
viso gero! , .<*
1 Su pagarba brolis Antlmas.

——-įGALAS

REIKALINGA AGENTU 
' £ - ---- --

HARSZKINŲf DlriHlJVK 
reUtaUuje acentu parduoti ju tnarsz- 

klntui .ilMbit niaazlotolams. Fialos
relUaUuje teentu parduoti ju m ars z-

t

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK"* . 1 1 • . .t

Jeigu norite apsisaugoti,jiuo mioskriaudymo tai pribuvę, 
in New Yorka kreipkitės in alsakancziausia r

GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA
iO kuri yrjLyįsięms Lj^Viviams gerai žinomu..i

Iszmainome ir siuneziame pinigus in
pagal dienos kursą;
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiame;
portus ir kitus reikalingus dokumentus.
kainu ant laivakorcziu ir.pinigus kurso.

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

į Of isos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

LOPAC

66

visa .ptu>auliJ 
pasitinkame keleivius N<\W Yorke .

padarome pas- 
Reikalaukite

f

/

©

• 4

HIMiNbRZ.

1 . >

Ilgiau nešiota reiškia pinigų sutauputa
Visados klausk Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta perki guminius batus 

arba čeverykus.
Tamsta sutaupysi pinįgus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsnį 

ir ilgiausi nešiojimų.

— <

*

BALL BAND
'k! , t .• *' ' ' ’   ... ■ % f t . p

’Y

*fAR*
r*

“Raudonas Kamuolis” randasi ant kožno bato kelio, o ant užpakalio ir pado 
Himįner ir Lppac. Tamsta gali gaut baltus, raudonus ir juodus šiose trijose madose.

Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypatingai maineriams. Jie 
apsaugoja viršų ir yra padaryti taip patvarus ir stiprus, kad ne aštrys kampai 
akmens nė anglies negali įpjaut ar įplėšt jį.

Ir “Ball-Band” batai yra labiausia išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Žiu-
rėk “Raudono Kamuolio” kada eini pas savo pardavėją.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
I 400 Water St., Mishawaka, Ind.

a

I
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Apart gįnfcralio sztabo, or
ganizacija turi patarimo bor
do susidedant isz Miss Julia C. 
Lathrop, Allen T. Burns, Mrs. 
Willard .Straight, Geo. McAn- 
eny, ir John Palmer Gavit, 
virszininkas.

Svetimu Kalbu Informaci
jos Organizacija yra nepri
klausoma, visiszkai ne peli

ne propo- 
gandiszka organizacija, tik 
gyvuoja ir platina darba, ku
ris buvo valdžios organizpptas 
1918 metais.

Kadangi organizacija, neima 
pinigu už savo patarimus, pa
tarnavimus ?r pagelba, dauge
lis žmonių visuomet klausia 
“kas ja užlaiko?” Del jos dar
bo ir kadangi niekuomet ne- 
persimaine nuo nepriklausomo 
budo, du filantropiszki ir ap- 
szvietimo fondai, Common
wealth Fund ir Laura Spelman 
Memorial Fund, pereitais me
tais paskyrė darbui pinigus. 
Tik faktas, jog Svetimu Kalbu 
Informacijos 
tikslas yra duoti svetimu kal
bu spaudai

1 
ir j u judejiniji.SVETIMŪ KALBU INFOR- 

MAGIJOS ORGANIZACI
JOS DARBAS.

SAULE
■•r

TARADAIKA.
( ‘r * - r Ip,; jfli

gyste svetimtaueziams. Viskas 
teikiama dykai.
Jog svetimtaueziui ir svetimu

* I

i hH■ ar

ATMINTIS DEL ŽUVUSIU KARISZKU KAPELONU.

S’

f'

$ X

Nesenci likos atidengta bronzine (oblycze

V &

f ............... ....*3

žoje grinczeleje, 
1] * - ' *

natini
i džiaugėsi.
•i .Senam malkini atėjo karta 
ant mislies, jog toliaus teip ne- 

varge o apsvars- 
paeze, susi

tarė nusiunst Valuka in svie
tą jeszkot užsiėmimo. Su 
verksmu atsiskyrinejo tėvai su 
sumini.

Valukas ėjo visa diena o nu
sileidus saulei, atsisėdo prie 
kelio mierije pasilsėjimo ir pa- 
sidrutinimo tuom. ka jojo mo
tina buvo indejus in krbpsze-l (potestonišzku 
Ji. Vos pradėjo valgi, paregėjo tiszkoje karoję. Ant toblyczios matome viena isz katalikisz- 

ir szluba mote- ku ir protestoliiszku kunigu raminaneziuos mirsztanti karei- 
atrast tilteli

Jduš su paeze.
i. aunu

gali gyv 
tias ta dalyku sur

O

paraszu Bostono rotužeje ant atminties 
ir katalikiszku kunigu)

su tinkamu 
žuvusiu ka pelenu 
kinio radosi svic-

. sena, neregia 
re kuri stengėsi 
per bėgant upeluka.

— Kur ejni 
klausė Valukas

senele, 
senos mote

res, pribegias prie josios.
— Noriu gautis ant kitos 

szalies, mano geras vai kineli

uz-

vi. Laike kardai daug kunigu visokiu iszpažinimu paaukavo 
savo gyvastes už savo kariszkus draugus; dirbdami iszvienV

j

nežiūrėdami kokio kas tikėjimo, o žydiszki rabinai nesze pa- 
gialba katalikams jeigu negalema buvo katalikiszka kunigą 
dasiszaukt. ,

jr aeziu tau už tavo pagialba. ; rodo deive,
— Nes pakol pereisi, pra-' 

szau pasidrūtint mano valgiu.] 
Norint tai menkas valgis, 
sotus ir pasidalinsim juom!

nes i

persiredyt, kad sztai vela pasi- 
, prakalbėdama in

Ji:
— Ne meski e luksztu t uju 

rieszutu, nes sudekie vela in 
jruva o jie suaugs, o kada rei-Ik 

1

Po pasidrutinimui Valukas] kabiusi vela drabužiu tai jame 
savonuėmė savo ploszcziu ir už

dengė peczius seneles. Norints 
toji spyrėsi prieszais tai ir no- 
ręjo jam padekavot, bet ne ga
lėjo ne žodelio isztart nuo su
sigraudinimo.

— Ne dekavok man moti
nėlė; džiaugiuosiu jog galiu 
tau norints kuom patarnaut.

Sztai tuojaus paregėjo ky- 
lanties miglas priesz akis ir 

ne galėjo priesz save 
Kada miglos isznyko 

nuo akiu Valukas pradėjo 
Įtriiit akis, norėdamas persi- 
įtikrint ar ne miegojo, ba priesz 
Jį i stovėjo puikiausia deive ko- 
kios žmogus ne nesapnavo; jo
sios puikus auksinei plaukai 
kabojo žemiau keliu o szlebe 
buvo isz minkszcziausiu szil- 
ku ir žibėjo kaip spindulei sau
les. Ant kojų turėjo auksinius 
panta f lėlius.

— Geras mano 
Mano vardas vra 
atsiliepė puiku balsu in Valu
ka. — Atneszu tau » 
musu karalienes.

Valukas pasikloniojo žemai 
nes ne galėjo ne žodžio isztart 
isz didelio dvvo.

— Asz persimainiau in se
na motere idant tavo iszbandvt 
O musu karaliene Gražiuke 
prisiuntė mane idant sau vė
lintum tris dalvkus. fe

♦
— Siuncziu per tave szir- 

dinga padekavone del tavo ka
ralienes, o mano pirmutinis 
velinimas yra, idant mano te-

■ kurioje 
malszei ir ne

O kas kiszasi balto rie
szuto, tai asz tau vela, pasiro
dysiu kada ji turėsi sulaužyt. 
— Mostelėjus su ranka, iszny
ko jam isz akiu.

— Akyvas esmių, kas tame 
randasi, —

rasi.

Viena diena, karalius buvo 
labai susiiupines ir apsakė 
Valakui apie milžiną Kauliu, 
kuris kerszino pavogimu jojo 
mylemos dukreles. Po ilgam 
praszymui karalius sutiko ant 
Valuko praszymo idant galėtu 
ji užmuszt ir praszalint milži
ną. nuo szios pasaulės. Kara- 

Į liūs nemažai susirūpino kada 
Valukas atsisveikino jo su ka
ralium, kuris ji - mylėjo kaip 
tikra savo $unn. Valukas isz- 
ertics isz rieszuto juoda zbra- 
ju nusidavė in kelione jeszkot

dalai k v t
norėjo 

prižadėjimu 
ir paslėpę

milžino Kaulio.
Ejdamas per visa diena, už- • * • t V * 1 • j • * • • •

nieko 
matvt.fe

I

va i kineli.
Saulele, —

žinia nuo

k . . . . .vai turėtu grinezele 
galėtu gyvent
Jkenstu jokio vargo. Mano ant- 
ras velinimas yra, idant ture- 
cziau szioki toki užsiėmimą.

— Teip, mano geras Vala
kai, iszrinkai du gerus vėlini

uos treczia dabax* del 
saves pasirink.

— Na, tai 
sau, idant turecziau 
drabužius.

— Sztai duodu tau tris rie- 
szutus; tam rudam randasi 
drabužei o tam juodam, kuria
me randasi dvi perskyros, pir- 
mutinioje perskyroje yra juo
das zbrajus o antroje persky- 
roję.yra kupigaikszczio apsi- 

dįhnas. Trecziam rieszutij 
in# yr|i baltas, randasi jame 

, nes jaigu ji 
sulaužytum, tai visi kiti tavo 
velinimai ejtu ant niek. Pasi
lik sveikas! — Ir puiki deive 
su tais žodžeis isznyko.

mus,

gerai vėl i n ta u 
naujus

re» 
kr 
kai?tokio balto,

Valukas pasiliko stovintys 
užsimislinias ir paantrino žo
džius deives: — Rudam rie- 
szuti randasi rudos drapanos o 
kad man reikalingi tuo jaus ji 
sulaužysiu. Ir isztikruju rado 
jame szmoteli rudos materijos, 
kuria iszt raukius, pradėjo 

r\n ei i 4-1
iszt raukius,

11 m

tiko milžiną gulinti girrioje ii 
ne turėjo jokio ergelio nukir
timo jam vienos galvos. Milži
nas suriko baisui kada paregė
jo Valuka ir pradėjo paskui ji 
vytis. Bet nedaVyjo jauno vy-

baltam rieszuto 
pamislino sau Valukas, o kad 
buvo geru - vaikine! i u, 

savo
duota1* dęl deives 
Tieszuta in kiszeniu.

Keliaudamas toliaus, dary
davo kožnam gerai ir palinks
mindamas tuosius kurie buvo 
nuvargia. Po trijų dienu kelio
nes,' paregėjo tolumoje puiku ruko o užkliuvęs uint kialmo 
palociu ant kalnelio.

— Jeszkosiu tonais kokio
— pamislino. O 

kad jojo drabužei buvo jau vius ir ausis sugryžo adgalios 
apiplyszia, volą iszeme isz rie
szuto nauja drabuži 
in palociu.

Karalius tojo palociaus rei- gryžtanti sveika 
kalavo berno 
arkliu, o

užsiėmimo,

ir leidosi

puolė kaip ilgas. Valukas pri- 
begias prie jo, nukirto ir antra 
galva. Iszpjoves milžino liežu-

in paloviu.
Nudžiugo labai karalius su 

karalaite kada paregėjo su- 
Valuka, o 

du liežuvius ir ausis užmusztoprie karaliszku
paregejas, puiku jau-1 milžino liepe indet po stiklu 

nikaiti, priėmė, jin szirdingai. ir padėt karaliszkam miize-
Būdamas pas karalių koki tai jum. 
laika, patiko jisai karaliui la
bai ii* pamislino sau:

— Turiu pasikalbėtrini u
tuom jaunikaiezin: ne iszrodo 
jisai ant prasto gimimo ir ne
tinka ant berno.

Ant paszaukimo kaniliaus,
- . giilia i pasi-atbėgo Valukas ir 

kloniojo.
— Valakai,*'— prakalbėjo 

karalius — tavo, darbas 
labai pa tinka ir ošini u 
ves labili užgnngdytas.

gyvenimą ir

man 
isz ta- 
Pa sa

kykie man savo 
isz kur paejni.

Valukas apsakę savo gyve
nimą nuo kada galėjo atmint. 
Kada izsgirdo karalius jojo 
gyvenimą, iižshįtdnavijo labai, 
nes nieko no į kalbejo, o Valu
kas pasikloniojas gilei atsi
traukė.

I i
Ant rytojaus 

liszkas siuntinys 
Inkų i raszta 
pajraszy ta:

“Karalius geidže žinot 
ne galima butu susižinot su

Q kad reik alau ję 
tai norėtu 

te^a 'Valuko priymt In palo- 
eiu jojo motina.

r>.

užsigfanavijo labai,
Ū

pasiklonlojas

I M
atėjus kara- 

padave Va- 
ant kurio buvo

tavo tėvais. 
paĮociniaus sargo, a J,. W W « t •

kalbu spauda brangina verte, 
darbo rekordui delYra suvirsz 13,000,000 svetini- 

tuueziu Suv. Valstijose. Ta 
didele dalis Amerikos gyvento
ju inima i vairias rasinius gru- 
pas, kiekviena su savo prueite, 
tradiciją, papratimu ir kalba, 

yra dabarju 
Sunku žinoti 

viską apie savo kraszta.
N i.ekam informacijos 

.Suv. Valstijas, jos valdžia, jos 
istatymus, papratimus, tradici
jas ir kalba taip reikalingos

I szesziu 
ipepesiu nyo Sausio 1 iki Birže-
lio 30,1922, ta parodo. Per ta 
laika 2,379

John Palmer Gavit

Suv. Valstijos 
priimta szalis

apie
Virdžinijos gubernijoje, 

Moteres ne turi gerai galvoje, 
Ba kaip musztyne pasikėlė,
Tuojtius ir bobos so ginklais k«'P V1' k'"'ai svetnr-

Ba kaip musztyne pasikėlė,

atlėkė.
Vienos su pikeis, 

Kitos su pokeriais, 
Su kirveleis, 

Ir plaktukais.
Viena subata in grinezelein 

susiripko,
Isz kur ten kelis galonus 

munszaines parvilko, 
Nelaukus musztyne prasidėjo,

Pikius, peilius ir akmenais 
laidyti pradėjo.

Ant gilukio marszalai pribuvo, 
Naminius in lakupa nugabeno. 
Viena narsuna gerai nubaudė, 

Jog 92 dolerius užmokėt tu
rėjo — net užbaube.

O ežia pinigu neturėjo.
Tai vienas biznierius užmo

kėjo.
Dabar turės kas podia mokėt 

Ir nieko ne nįurjiet.' 
Ir lankelei ncapsiloidže, 

Tankei szturma prileidže, 
Ant vieni kitu, 

Nesigaili akmenų, 
O visk!! daro tos bobos 

Raganos nelabos.
4

!

# # #

Kaip toje Westville, Mass.
Tai žmonių yra skaitlis ne

mažas,
Ba ta negi!Ii žmogumi va- 

dyt, 
Katras ne norj nieko skaityt.

Ne knygų, nę laikraszcziu........ ......................... y

.Žodžiu, pasakius: nįękų,,
Gal ir skaitytu,

Kad už dyka aplaikytu, 
Kaip kiti laikraszti turi, 
Tai nuo skaitanezio trauke, 

nieko nežiūri.
Taigi maitele pragare cen

tus visus,
O kaip nelaime patinka len

da pas kitus, 
Tokie laikraszczio

y

V

gimusięjns. Jię vis dauginus ir 
dauginus nori su valdžia apsi- 
paž/inti, Svetimu Kalbu Infor
macijos Organizacijos keturi u 
metu darbas ta aiszkiai patvir
tina.

Svetimu Kalbu Informacijos 
Organizacija (Foreign 
nage Information Service) 
turi sau lygios organizacijos. 
Duoda teisinga ir beszaliszkas 
informacijas svetimtaueziams 

Valstijose savo kalboje. 
Todėl ir vadinta Svetimu Kal
bu Informacijos Organizacija

Informa- 
Organizaeija 

yra spaudos biuras, bet ir tei
kia pagelba kiekvienam svetur 
gimusiam, kuris prie jos krei
piasi, nepaisant kokia jam pa
gelba reikalinga.

Svetimu Kalbu Informacijos 
Organizacija (Foreign Lang
uage Information Service) ne
bando apimti visas informaci
jas. Pirmutinis užduotis yra 
dusti svetimai spaudai infor
macijas, informacijas netik 
gpie valdžia 
mus, bet apie tokius dalykus 
kaip sveikata, apszvietimo. pro 
gas, žemdirbyste, ir vaiku ge
rove, ir apie visus kitus kasdie
ninius reikalavimus su kiniais 
ivairus federaliszki departme
ntal užsiima. Spaudos iszlei- 
dimai atsargiai paraszyti ir 
versti i u įvairias kalbas. Sve
timu Kalbu Inforniaeįjos Or- 
gnnizacija (Foreign Language 
Information Service) yra ry- 
szis.tarp ateiviu ir Suv. Valsti
jų valdžios.

Netil
<1 ■* I

praneszimai isz 
1,091,241 žodžio 
o rga 11 i zac i jos szeszi o 1 i k a 
timu kalbu biuru in 
raszczius ir kitus leidimus. Per 
tapati buka 18,621 Svetimu 
Kalbu Informacijos Organiza
cijos praneszimas isz 8,529,850 
žodžiu iszkirpta isz gautu lai- 
kraszcziu. Yra padidėjimas 
196% už Įp21 metus. Ir 83% 
dauginus medžiagės

Tos skaitlynes 
smgos nes organizacija uoga li
nu visus laikraszczius 
mus, kuriems siunezia

iszleista p<»r 
sve- 

725 laik-

ta pati lųįka 18,621

Yra 
už 1921 1 » ♦ ' L ..

iszsiusta. 
ne visai tei-

i

' Suv.

(Foreign Language 
t i on Service).

Lang-
ne-

informacijas
ir szalies istatv-

kiek vienas

Organizacija 
, visiszkai 

tiszka, ne scktiszka, 
organizacija

4 -
■i

,J||

't ' t

ir leidi- 
prane- 

szimus. Organizacija siunezia 
praneszimus ‘ in 
kalbu laikraszczius

725 svetimu 
bet gmina 

tik 548, arba 76% laikraszcziu. 
Tas reiszkia, jog kas menesi 
5,000 svetimu kalbu laikrasz
cziu perskaityta ir iszkirpta 
netik del organizacijos pranesz 
imu bet del ypatingu editorialu 
ir žingeidi! praneszi m u kaslink 
įvairiu tautu judėjimo.

Daugumas Europos laikrasz
cziu matydami 
arba praneszimus 
laikraszcziuosę,
jiems butu siuneziami, ir dabar 
organizacija siunezia strai
psnius, in dviejus szimtus lai-

Europos

straipsnius 
Amerikos 

prasze, kad ir

kraszctehi Įvairiose 
szalyse. H •

Pei41922 m. pirmus szeszius 
menesius, 4,842 (žmones) krei
pėsi del pageIbos kaslink inei- 
gu taksu, natūralizacijos, imi- 
gracijėM, Sveikatos ir 1.1. Tas 
darbas imhho 6,031. problema 

13,220 darbo vienu- 
, pasimaty- 

su valdžios virszininkais, 
, ir t. t.

1,220 informacijos

1

Organizacijos

ir svetimtaueziui 
beszaliszkas informacijas ir 

padare darba gali-pagelba 
ma.

Svetimu Kalbu Informaci
jos Organizacijos darbas ves

per szesziolika svetimu
kalbu biuru, Czeku, Slovaku
tas

Danu, Finu, Vokiecziu, Vcng- 
Itahi, Žydu, Jugoslavu,

L'

.ii I

v
I
I

■‘"C ,

ir ineme 
ežiu, kas reiszkia 
mus, 
pasiustus telegramas
Ir gauta
praszymu per ta laika nuo sve
timu kalbu 
agentūrų.

Per toki darba valdžios ivai- 
departamentai pradėjo

organizacijų ir

ru, italu, Žydu, Jugoslavu, 
Slovėnu ir Serbo-Croatu, Lie
tuviu, Norvegu, Lcfnku, Rusu, 
Szvedu ir Ukrainiecziu. Kiek
viena biurą veda tos tautos 
žmogus ar moteris. r Apart tu 
svetimu kalbu biuru, yra Ame- 
rikoniszkos Spaudos Biuras. 
(American Press Bureau,) Isz- 
tyrinejimo Biuras (Bureau of 
Research) su knygynu, Rekor
du ir Statistikų Biuras (Būr
ėjui of Records and Statistics),of Records and Statistics), 
atstove Washington^, atstovas 
ant Ellis Island, Direktorius 
ir Direktoriaus pagelbininkas. 
Biuru vedėjai sudaro ėkzeku- 
tyvi sztaba. Kožnas biuras tu
ri savo sztaba, susidedant isz 
tos tautos žmonių.

Dirbant su ir ne priesz sve
tur gimusiu įstaigas ir organi
zacijos, Svetimu Kalbu Infor
macijos Biuras veda pasek
minga darba.

Kas geidže kokio nors patari 
mo, lai raszo in taji informa
cijos bjura, o aplaikys atsuki
mą lietuviszkai. Raszykite szi- 

Foreign Language In
formal ion Service, Lithuanian 
Bureau, 119 West 41-st Street 
New York Citv.

I

rus
gerinus suprasti ateiviu vargus 
Imkime pavyzdin “Internal 
Revenue Akta isz 1918.’’Sveti
mu Kalbu jluforniacijos Organi

pavyzd i n ■

Netik kiekvienas valdžios 
departamentas noriai ir szirdi- 
ngai in kožna Svetimu Kalbu 
Informacijos Organizacijos pra 
szima del specialiu informaci
jų ir medžiagos, bet daugelis 
tu Suv. Valstijose kurie visuo
met dirba su ateiviais kreipia
si prie szios organizacijos su 
praszymais patarimu kaip ge
riausia pasiekti svetimus gy
ventojus. Pav., su Darbo De
partamento Imigracijos Biu- 
riu, Svetimu Kalbu Informaci
jos Organizacija turi kuoge- 

•riausius saryszius del specia
liu informacijų. Palengvinti 
ta darba, Svetimu Kalbu In-

zacijos darbas parpae, jog akto 
kaikurie pauiszkinįpiai ir apru
1 ■ - v • .

ateivius ir perdaug ,nuo ju rei
kalavo. 1921 aktas turi pennai- 
nas, kurias Svetimu Kalbu 
Informacijos Organizacija re
komendavo. Biuras irgi priėmė 
szięs organizacijos rekomenda
cijas permainyti įvairias for
mas ir veikimo budus akto isz- 
pildymui.

Tie du faktoriai, teisinga 
informacijos svetini -» tau- 
cziams, ir 
permaipos ir pildymas, žymiai 
sumažino skaieziu informaci
jos reikalautojų* 'ineigiv. taksu 
reikaluose. Tokiu budu organi
zacija sustabdė neteisinga pa
sielgimą su ateiviais.

Apart svetimu kalbu darbo, 
Svetimu Kalbu Ipformacijos 
Organizacija pristato dykai 
informacijas apie 
ežius angliszkai 
ivairioms; ištaigoms, kolegi
joms ir universitetams.

Szios organizacijos tikslas 
yra amerikiecziams teisingai 
perstatyti svetimtaueziu padė
jimą, ju veikimą, ju organiza
cijas, darba ir t.t.

Ta daro iszsiuncziant kas 
savaite rinkimą editorialu isz 
svetimu kalbu spaudos 
menesi

*

pinimai klaidingai klasifikavoniekad 
neturės, 

Ir apsiszviesti negales.
Yra keletas geru,

Kaip priguli žmonių, 
Ne nori tokiu tamsunu mo- 

. ...-i,- kyt.

Artinosi diena kurioje keti
no karalaite pabaigt

su ; szimta pirma meta. Isz tos pro
gos apgarsino karalius sekan- 
czius žodžius:

“Jaigu kas turėtu pas save 
antra dali garsingo Balto Žie
do tai pasiliks kunigaikszcziu- 
tes vyru!”

Reike žinot jog kada Auksu
ke užgimė, ragana jai padova
nojo balta žiedą o perlaužda- 
ma ji per puse davė-viena pu
se tėvams o kita iszmete in 
ora o kas taja antra dalia su
ras t^i pasiliks josios vyru 
kada pabaigs dvideszimts pir
mus metus.

Taja nakti pasirodė Valakui 
Sauluke deive ir liepe jam aut 
rytojaus nuejti pas karalių ir 
atidaryt taji balta rieszuta ku
ri aplaike nuo josios priesz 
pati karalių ir joję dukters.

Valukas paklausė deives o 
nuejas pas karalių atsiliepė.

— Szviesiauses karaliau! 
Keliolika metu adgalios aplan
kiau szita rieszuta nuo geros 
deives kuri man jiepe ji ne ati
daryt. Nes szigįien pasirodė

dv įde teip:

ar

, , M

Ii Valu k a s laba i nud žiu go per
skaitęs taja žinia, padekavojo 
už taja žinia ir apsakę kaip ga
li surast jojo tėvus.

Tėvas Valuko dabar radosi 
palociuje ir pildė savo nauju 
užsiėmimą

4 , į i 1 '■ * f 1 *■ į

buvo kukarka o kąra liūs ne ga
lėjo atsigėrėt josios viralais.

lipkąmai. Motiną

* r ’T « .» į ' '

Valukas pasiliko karaliszku
sekretoriuni ir persi'ręde kuni
gui kszczio rubais, kuri iszeme 
isz antro rieszuto. ; Karaliaus 
(ĮuJ^tę. Auksuke insimylejo in

li- ka pamokinanczįo sakyt.
, isz gyvuliu viską 

padarysi,
O tamsaus girtuoklio nepa

mokysi.

Ir sako isz

Vienas su pacziule aut far- 
mu tarnavo,

Ir kokos ten pleszkas pavogt 
gavo, 

Nežino ka butu veikias, 
Gal butu boba apredias.

O tuom laik in cypia uždare, 
Lyg Septemberio kvatiera 

davė,
Tai vis maitele teip Dievo 

buvo nuduota, 
būti padaryta.

Veluk Lietuvei su Ungarais 
uęsimuszju,

Ir vaitam pinigu ne jnesztu, 
a -a -a -m a >

Te i p turi

♦

svetini 
įstatymu Įvairios

• • I • • • •formacijos Organizacija laiko 
savo atstovu ant Ellis Island.

Taipgi turi gerus saryszius 
su Natūralizacijos Biuru. Sve
timu Kalbu Informacijos Or
ganizacija pagamino ir iszleido 
nauja knygele

didžiai

svetimtau- 
spaudai ir

"will iw

Generalis streikas.
Pati—° Nei
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man ir liepe ji atidaryt priesz 
tave.

Su drebaneziom rankom su- 
musze rioszuti kuriame rado 
antra puse balto žiedo. Pri
traukė Valukas stovinezia ka
ralaite prie saves ir karsztai 
pabneziavo.

— Tegul jus Dievas laimi-
paszauke karalius su 

džiaugsmu.
Ne poilgam atsibuvo puiki 

svodba o Valukas sy Auksuko 
gyveno linksmai ir džiaugėsi

na

Priesz kėlės dienus susirup- 
czjgvo,

Ir nugarų galvas suteszkino. 
Gęrai siuvo daktarai, 
Siuvo ir sziauczigi, 

Bot pusėtinai užmokėjo, 
Kiek tik turėjo.

Kiti po Jielu pasidavė, 
Du provos neiždave, 

. O bįednb tie Lietuvei.
Kad ’1‘ musztineje kudilcei.

EKSKURSIJA kas SUBATA
In Kauna .. $106.60 

$107.00
(WAR TAX 15.00)

m to. Liepoj u

“Kaip Tapti 
Suvienytu Valstijų'Piliecziu”. 
Darbo Sekretorius, James J. 
Pavis, parasze knygutes inžan- 
ga, ir Darbo Departamento 
virszininkai atsargiai peržiurė
jo knygute.

Sekretorius Davis
interesuojasi szios organizaci
jos darbais nes per szita Or
ganizacija apsipažino su svetur 
- — gimusiu atsiliepimą kaslink 
nenuspręstu bylu ir natūraliza
cijos ir imigracijos įstatymu. 
Tas pats su Žemdirbystes De
partamentu ir kitais departa
mentais. Namo ir Senato imi
gracijos komitetas aiszkiai pa
rode dideli interesą in organiza 
ei jos darba.

Svetimu Kalbu Informacijos 
Organizacija neveda jokios pro 
pagundos. Tik informacijos or-

ir kas 
“Clip 

Sheet”, kuris iyima žinias apie 
svetimtaueziu judėjimą visa- 
em szalyje.
mėnesinė knygute i 
a p ie sveti m t a u c z i u s, 
venima.

Organizacija

iszsiuncziant
y

Taipgi iszleidžia 
angliszkai, 

, ir ju gy-

76

Pinigu Siuntimas in Lietuva “
Amerikon DolerelM Ir Auksinai*' 

■jį*;?UAIISIU DIEĄOS KI KSI 
Pluigue Lietuvoje gauna arczigunianie 

<»paRzto laiko 2f>*~30 dienu.A

ganizacija. Neturi but priskai- 
tyta prie daugelio taip vadintu 

‘amerikanizavimo” agentūrų. 
Nėr jokia pii’klybiszka organi
zacijų ir pėima pinigu už in- 
formacijus ar tarpyste, nieko 
bendro.neturi su jokiais irarsi-

kongresinius 
kolegijų ir

agentūrų 
“teisi- 
Ameri-

pasiekia 
valdiszkus departamentus ir 

komitetus, 262 
universitetu, czion 

neskaitomo daugel i
ir ypatų. S’zitame darbe 
ngai perstatyti ateivi 
kai”, Svetomu Kalbu lufoi- 
macijos Organizacija atlieka 
savnrnin iv/Hiirdi mio

nepąbucziuoji 
manos sziandie. Kur tavo jnei- 
le?”

Vyras—‘‘Duok man szventa 
pakaju. Juk žinai, kad sziąn- 
dien generalis streikas, viskas 
uždaryta...”

iT

1$ ’I

Tarpe mergaiesiu.
Zosy te—‘ ‘ 

te, ' k^d garnys 
kus?”
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Ar tu tiki, M^n*- 
atneszu v>i-

<< IZ\

► 'į
ladik *1,

J ■»"

į''
r

■hI



¥

į

/

* 4

1

1

Į '

!

i'W1'

1

1
1..į

įpilta

.AH.HM

|iį
I

Hw[L.
I

I

M;

1J K'

M

L

rI

«e

L

w 9

■4 SAULE j!

Žinios Vietines
fe

T...------ . - ------ 1 .i.....................'*•"_. - ■ ,-ri in-., -f - t i - ,■....—i—i - ■.-

FARMA AljIT PARDAVIMO.

68 akioriu, upelukas teka pro 
namus per garni Ida, teip - gi 
ir miszka apię 18 akieiu, kita 
visa geru gyvenimo žemė, Par-

X■— ------------------------- ---- f“
ATSKAITA Stos. LIETUVIU DIENOS 
ATSIBUVUSIOS 15tn. d. KUOPIU-

* CZ1O 1922 m. LAKE SIDE I’A1(K 
(E. MAHANOY JXCT. PA.)

Į I I ii III Įlh|ll * ........

Inelgos. *
$363.68 
. 643.55 
T:. 30.05 
. 223.72 
.43.41.. 
...65.45 
... 53.90

* ( Z 10 1922 m. LAKE SIDE I’AgK RALTIJOS-AMERIKOCU LINIJA 9BroaJvay, . Nev^rk.NY L> 

, KLUONE I LIETUVA

NEŽINOJO KUR JISAI EJS PO SMERT,
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PER Hamburgą.pTi

Nuo Mahanoy City atando 
' Nuo gėrimu stando ..........

.1 Nuo Tamaqua stando ......
GuzikoBu parduota už ....
Tags parduota už ............
Pennants parduota už ....
Ženkleliai parduota už ...
Lletuviszku Vėliavėlių parduota už

• ' 12.10
Nuo Koncerto *7.........  38.75

.. . i L..:. Jv'Colcktos surinkta laike pamaldų 85.69 pusdiemue NuoMlmtl8 nuo park0 ............... 249.40
Nuoszimtls nuo parko karczlamos

10.00 
. 6.00 
. 3.00 
..1.00

i t

kA ip

Su aziuom ketvergi! už-

Septemberis.
Ruduo po szonu.
Vakacijos baigėsi.
Panedoju “ Labor Day
LygiaR* penki menesiai 

kasikloš nedirba.
Daug vyru žada važiuot i 

iii hiinkšztu anghf kasikius.
»

sibaige biznierių 
sž Vente.

• 4'

;į— Kun.
irtazgu moterystes utarniko ry- 
tą p^JoJia PetjTiųska 
Kntre . Vavrinskiute, 
tnviszko vietinio « ♦ * *

tri jpu Joua
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Xvisu geru gyvenimo žeme, rar- 
siduoda su gyvulei^ at be gy- 
, , J vuliu. Labui geri bhdi’nkaiI

C zest in suriszo

su pana 
nare lie- 

tnyiszko vietinio choro, 
ejna gilukis su jauna pora.

- Kada bravorai 
kelis trokus aluezio 
saliuninkai užstraikavo ir alu
ezio po 22 doleriu

Lai

parvežt
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Aukavo: Mr. J. Wyatt 
Mr. Džiadosz .. 
Mr. Kordoka ...

isz viso incigu............ $1,829.70
Iszelgos.

J. Wyatt už gorimus ..
H. Georges nt ice-cream, candy ir 1.1.

203.25

\ 114.5d
Keystone Badge Co. už guzikcllus

55.00

a
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k 1 A . ę
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.. $582.50

aORHisis ootsi
i

**»<w

SS

W 81* i kd 5'* N
4 > '
I ■

i

■ u

I

1

z

HAMDUR GĄ.PILI AVX 
ARBA. LIEPOJĄ _SU 

vandenų. Labai gėfoj vietoj 
; arti ateito kelio ir strit - kariu.

Tik 25 miles nuo viduris Phil- 
adelphijos miesto, arti geležin
kelio stoties Collegeville, Pa. 
Mokslaine tik szone musu lau
ko. Placziai žinomas farmas 
po szia Montgomery pavieto.

• • Parsiduoda’ už prieinama pre
ke. Kas nori insigyti savastį ir 
sau laisviai gyventi tai reiko 

I ir vaisirga fauna turėti, tadn 
I neužpuls bedarbe, be anglu, lie 
I duonos. Visko pilna yra. Del 
I platesni iiifonnaciju raszykite 
■ ant szio adreso.

C. J. Majauckas
R. F. D. No. 1

(S.l5) Collegeville, Pa.I

NAUJAUSE METODĄ.
Ant'sudrutinimo plauku ir 

kad nežįltu ir nepliktu. Kuris 
tik vartojo Dr. Brundzos gy
duoles per pereita S0 motu, tai 
del tu bus dykai siustą nąujau- 
ses būdas gydymo ant persi
tikrinimo; kėlės staihpaS kuris 
atsius aplaikys urnai per pacz- 
ta. Proga tik dabar — pasi
naudokite. Raszykite sziadion:

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

' .. (t.71)
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Visa (rcczla klasa padalinta In kam-

• barus ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.
LITUANIA .. 6 September!©
POLONIA .. 20 September!©

Yorko ar I’lilJadelphla In Hamburgą
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‘ V ‘ A'/.’ M \

<•

c
. W 1

Isz Nowįįfl $103.50. In I’lliavn HOMO. In Liepoja $107. 
?>♦* Mob užmokamo už tlklcta isz Now Yorko in

! Philadelphia. Kreipkitės pan vietini agenta.
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Banka ka Turi Balsain miestą,1 Hazleton Bottling Works už soda

už baezka
nepirko. Bet dreiverei nusijuo- w. D. Bacžkauskaa už spaudos dar- 

•„_.i ‘ ' 32.00
James Sponcer and Co.’ už' pennants

22.50
K. Kruszlnskas - keliones iszlaidos 

20.00
...  16.18 
&... 15.00

su alumįcę nuvažiava su alum namo 
sakydami, jog ponai sali imi kai 
ilgai nėapsiejos be alaus ir 
tjures pirkti^ Žiūrėsim ar ilgui 
ponai saliunikai dahiikys duo
ta- žodi.
j— Readingo

«•

tjires pirkti,
be

Šiureni m ar ii

bus 32.00
i

j— Readingo kompanije 
ana diena iszveže apie 8(M) ang
liniu karu in minkytas kasikius 
nes tenais konia visos kasikius 
jąu dirba ir reikalauju daug 
karu ant iszgabenimo augliu. 
’ 1 •. - — Kub. Dabinas isz Szamo- 
Xu atlankė utarinke kun. Cze- 
na ir patinstamus.

— Daugeli kartu mus klau
sė ne tik szio miesto moterėlės 
•bet* ir isz t visu daliu Pennsyl 
.vanijos ar moteria gali aresz
tavoti už nemokėjimą taksu ir 
nekarta miestu 
naudoja visokius
ežius budus idant 
nuo moterių taksus.
klausymo atsakome pagal tie- 
,sas: sekcijos 45 2\.ct of April 
.15, 1834 kurios sako:

taksorei pa- 
kerszinan- 
isztraukti 

A n t tojo

“Pagal 
sziasticKas nieko nesiranda 
priverątįno idant kas turėtu
.tiesa aresztavoti ar uždaryti 
kalėjime kokia moteria kuri 

-nemokėtu taksas.“ Ka reiszke 
.^aną ajszkei, jog moteres ne-
.galima aresztavoti ne uždary
ki josios kalėjime už nemokėji
mą taksu. -7- Daugeli moterių 
4sz to pasinaudos, nes praejta 
meta mokėjo taksas nereika- 
.lingąi. Nesiduokites taksonui 
.gazdytis visokeis budais idant 
.isz jus -isztra.uktu nereikalin- 
.gai mokesti. Szios tiesos yra 
(del viso Pennsylvanijos vaiš
ijo.

i ■F*’. *2
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Visko pilna

P. Kubcrtas už mėsa ....
Base-ball dovana ...a.......
Dovanos (prizes) darbininkams.. 14.99 
V. Lapinskas už trūktus ir t .L ... 10.22 
Keystone Tlckėt Co. už tlkletiis . 10.00 
W Yusaitis už parvežima daigiu 10.00 
Policijai .............................................. 5.00

*J. Karaszauskas už reikszczius . ..4.43 
I S. Norkevtcziu už sale susirinkimams 

4.50 
... 3.50

. - — Traukimas karabino del 
patzialpos Petro Karnaszaiczio, 
ka ketino atsibut 4 
bėrio tai ' likos
dienai Decėmberio.

d. Septem- 
atideta iki 26 

(t.71)

PARSIDUODA NAMAS

"i Ant vienos familijos, lotas 
16 per 62J/> pėdu. Viskas ge
ram padejimė, po No. 513 W.tam padejimė, 
Mahanoy St. Atsiszaukite ant 
Vietos.‘ (S.l)
¥ it low tat •«•<•$ |f H ••Iii !$•••• ••••• 111*11 !••• ••Hill i lt I

r JONAS/ M. CISARIKAS t 1 ■

i
t

i 
i 

‘ L *Apdraudžiu (Inszuriniu) Namus, j

į 
!

* Fire Insurance Agent

•J

Raszt in ink ial už raszliava .. 
Szv. Juozapo Parapijos Choru už stik
lu* 3.00
Už dvi bolias grajolains ............ 3.00
M. Geležėlė iszlaldos *........   2.52
Mr. Jones už knyga vedimui L. D. re
kordu , < 1.75
J. Žernauskas iszlaldos ..................1.38

...... 1.13 
..... . .57 
$1,136.97

Expressas ..................................
Presos Komisijos Iszlaidos., .. 

Isz viso Užeigų
In eigų $I.83».’IO 
Iszeigu $1,136.97

Pelno $692.73
Pelnus pasiustas

Vienuolynui. Chicago. Ill.
Valdyba.

Pirm. - Mart. Geležėle
Vice Pirm. - J. Žernauskas
Raszt-ke. - S. Rutkauskaite
II Raszt. - K. Žeglys
Ižd. - V. Yuodeszka -
G|ob. - Kun. P. Czesna

Kun. J. Miliauskas.

Szv. Kazimiero

Ant. J. Sakalauskas
I.IETUVfSZKAS GltAIIOIlIUS 

IK BALSAMLOTOJAS

laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams,

— f—
Parduodu visokius paminklus, didel

ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerlaųs parduoti negu kiti.
801 E. Pine SU Mahanoy City. Pa.

Lieto visikas Graborlus

K. RĖKLAITIS
1 ji I do Ja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagolblnlnkc motore.

Prieinamos prekes.

51d West Spruce Street 
MARANO Y CITY. PA.
Bell Telephones No. 149

I

jilt!

f/

Tavorus,- Naminius Rakandus,
I- nuo Ugnies.
| Geriausiose Kompanijose

| 815 IV. Mahanoy Avė, Muhanoy City

. I/M

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
«u»plui»-lr Protltfl |53fi,348.50

Mnhstue *ntrr. procentą ant sudCtu 
tWiptfi. J’rcM-ęni* prldodam prie Jus 
pinigu t baiuilu 1? 1 Liepos, nepai
sant ar atueszat parodyt knygute 
ar tte. Mes norim kad ir jus turft- 
lumet ralfcala su musu banka, 
paisant ar malas ar didelis.

Bankas atfaras nuo 9 ryte iki 3 
mMat. Etabatomls 9 ryte iki 12 vai.

r-......

Tvlrczlauslg Lleinvlszka ' 
B A H K A

Didėjo kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki
ui ui. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tUH keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, groi 
tai ir pigiai, 
kalnas o 
atsakima.

Raszyklte apie 
gaualte teisinga 

Adreflavoklte:

V. LAPINSKAS
801 W, Mabanuy Avė 

MA H ANO Y CITY,
'•f 
PA.

ne-

W. TRA8KAUSKAS
J’TKMUTINIS LIETUVISZKAS 

G RA KORIUS MA1IANOX CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
A iitnmnhi I itin del lAtdotUvlU Kl'ik-

tokis paraszas randasi ant pa- 
Putnam,

,• “Ejnu, bet nežinau kur 
niinklo mirusio farnierio Rhineas 
Conn., kuris mirė tris metai adgrtl. Tasai žmogus netikėjo in 
užgrabini g

G. Wright isz

yvenima. Daug žmonių atlanko kapa ir paminklą 
tojo žmogaus.. . • - '

ISZ SHENANDOAH, PA, LIETUVOS ATSTO
VYBE AMERIKOJE

Nedėliojo atsibuvo szei- 
suvažiamas Boęz- 
Kazunu szei ui y n u, 

t vasariniam 
nanie BrandonviHę% kur p. Ka- 
zuŲai praleidžiuviąu vasara.< 1 ■ i* FM” >

Chicago. — Rugpjuczio 25 d. Mass. 
5:50 vai. isz rvto Liudvika Au
stine liko užmuszta elektros 
vielos, nutrauktos per užporOi-1 
t ' Iii* • 1 "» • , t ♦ 1

rnyniszkas
kausku — 
pa^’L. M. Kiizuua 

'V a# M • W«

sekaneziu ypatų 
inteikimui svarbiu 
giminiu isz Lietuvos.

Pajieszko
z-iniu nuo

Simonas Saut^lą, gyvenusiu
Adamson, Okla.

j Kazis Rusteika, gyv. Boston $

Kazys Dubrika gyv. McKees 
Rocks,/Pa.

Katrina Szidlauskiene, paei-
tos nakties audra.
ėjo in valgomųjų daiktu san
krova. Gyveno prie 124 E Ken
sington Ave.

Ji tuo laiku i na isz Virbicku.
I

Coal Centre, Pa. f Diena 15 
Rugpjuczio persiskyrė su szio- 
nii svietu Elena Rudiene 
palikdama 'dydeliam nuliudi. 
rnia vyra, 3 sūnūs ir 2 dukters. 
Velione sirgo ilga laika ir pri- 

prie S. I 
czionais.

svietu

A: 95 kaupasJ

Lhidotuvės atsibuvo1 
18'Rug. su bažnytinėms tipejgo 
mis Ir likos palaidota ant Szv. 
Tuniosz/iaus parapiniu Kalvari
joj kapiniu. Lai silsysi amži
nam pakajuje. — Narys 95 
kuopos.

Antanas .Abromaviczius gyv. 
Baltimore, Md.,
• Povilas ir Ona Doveikis gy
veno Sattlc, Wdsh.

Adomas Norauskas gyvenu
si s Scranton, Pa.

Francis Bogdon, gyv. 
naudoju, Pa.

Nina Kostiukevicz gyv. New 
York, N. Y.

Kazimieras Norvaisza gyve-
York,-N. Y.

Shc-

mis ir likos palaidota 
m 1 - • * 4 *

Du Bois, Pa. — Geg. 12 d. 
mirė a. a. klior. Jurg. J. Supie- 
nis, Tretininkas. Jojo laidotu- 
vefee dalyvavo visa 
Tretininku kuopa, 
susirinkę atkalbėjo 
už

vefee dalyvavo vietine 
In namus 
rožaneziu 

jo vele (duszia) o bažny- 
czioje visi aukojo Komunija.
Tapo palaidotas su prideran- 

Szv. Juozapo 
Juozapo

Czia iszkilme isz 
bažnyczios ant Szv. 
kapiniu geg. 16 d. Išzkilmingas 
Szv, Miszias atlaike gerb. kleb.* 
kun, M. J. Urbonas. Jam asista 
vo a. a. 
gai isz

4

klieriko Jurgio drau- 
Szv. Boneventuro Se

minarijos — dijakonas J. Szau 
linskas kaipo dijakonas, klior. 
Ą.1 Mistikevieze kaipo subdija- 
konas ir klier. F. Gelumbau- 
skfts kaipo ceremoniarius. Pa- 
k|ioksla.pasuke pats gerb. kle- 
bpiVas. ’ * ’ A+A

1 ISZRADEJ AI!
įPrisiuskitę man savo brai-’ 
SŽinius iszrjidiino iszėgzami-. 
c i 1 a v i m u i. R ei k a la u k i t e mano 
>i»zradiniu ^knygutes “Paįą- 
J rimai Isžradejaips ’ ’
(duodama, dykai. Raszykite 
clietuviszkai savo advokatui.1

MARTIN LABINER 
; Reg,. Patent Atty.
3 Park Row. New York.

kuria

I

*•

CHAS. S. VAllMLE Y ' .
Beal Estate Agent — Notary Public

■ •__________________

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
tncH galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, kolctavojamo

'< randas Ir telp tolinus.'
233, W. Centre StH

.. ......—... ......
Mnhauoy City. I’a.

TAMAQUA, PA.

nusis Baltimore, Md.
Karolis Sztenderis

Waukegan, 111.
.Pranciszkus Uzeniblo gyv.

Waukegan, 111.
gyv.

KOŽNA SEREDA. 9 ryte iki 8 vakaro.
2-tras Floras - 41 WEST BROAD ST.

Chicago, Ill. i, ,

Juozas Mikąila.
Petras Leonaviczius 

ini sis1 Springfield (?).
Bernard A. arba. Jadviga 

Meleyskiaį.

gyve-

Jonas ir Vaclovas Zizmunta- 
viczi&i gyv. Detroit, Mich.

Boleslovas ir Tadauszas 
Rutkpvskiai gyv. Trenton, N.

Mikas J. Mikuliczia gyv. 
Detroit, Mich.

Jonas Szilingis gyv. Balti
more, Md.

Pranas Tauzas gyv. Worces
ter, Mass. | •

Jurgis Tauzas gyv. Miners
ville, Pa.

Andrius Rymas ir Juozas 
Anuszkeviczia, G. ir M. Anusz- 
keviezaieziu.

Juozas Bagdonąviezius.
A. Survilo, gyv. Southbridge

Mass. (
B. Lingvėnis, 

Viekszniu vals.
Ignacas Leskovskis gyvenu

sia Scranton, Pa.

ir

paeina isz

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

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

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

. vien balsuoti o tikrai laimėsite.
Nckurie 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.

I

I

Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

> MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L* Eckert, Vico-Ęres. D. F. Guinan, Treas.

A. Danlsowicz, M. Gavula 
T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pros.
J. Garraban. Attorney W. F. Itynkewlcz

* P. C. Fenton

MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS)

»

i

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

papuezkos,

Maudyne yra reikalinga vasaros 
laike delei sveikatos.

A- «" ’'
.,4

Privalo kiekvienas turėti 
locna maudynes siutą.

savo

• DAKTARAS I. W. HODGEN8
Pliiladellphln Specialistas 

UžsiscucJuslu Ir Clironhzku Lka 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir ateakanti tocdlka- 
liszka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu paaokmlngo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkqto puo manos yra 
gvarantuotas.

J algų esate silpni, ncrvlszkl ar U- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
osa padare, atejkito pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po vai 
gini, guzai, svaigulis, silpnumus szlr- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos, iszbcrimal,
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimu.

Silpni vyrui ar pajėgos jusu jaunin
tos jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokus jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino. jaigu toip tai matykite ma
ne.

Itumathmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztino ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda pęr mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi. 
greitai pailstai, pikti, iszbllszkusls ir 
isęberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuoso, skausmas kau
luose. skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katarą, astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszklnsiu kokis skirtumas, gores
nis ir daug pagolbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padokavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per

Guinano sztore randasi didelis
■id . 'fp

pasirinkimas visokiu tu siutu ir 
parduoda už pigias prekes.

' r ■ t1 M X

Ateikite pamatyti o pirksite.

GUINAN’S
Kazimieras A. Bukąntis ir 

Petras A, Czapas gyv. Chica
go, 111, •

Zigmontar. JLpkszis gyv. New
York, N. Y.

Juozaš vBoreisza (Breazer) 
gyv. Buffallo, N. Y.

Jonas «Antanaviczia-Žilins-
kis, gyV?Vandergrift (?).

Jonas Kaupen.
Jonas Vinskus

go, UI. ,
Jonas Miloszis paeinu, isz

Punsko vals.
Ątsiszuukit in:

Repres. of Lithuania Wash
ington, t). C.

— ■*■«— nw ii» i agi —m o—— siifc b i*b » sbmbnBmp o *b i 
i

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
PittHburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 32 
motus in vairiau Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodug
niai pažlnsta'. Gydo užsinuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, nie^ejlmus, ilgas tinimo, invairlas’ligas pa- 
oinanezias nuo noezystumo kraujo. Atsiszauklto ypatisz- 
kai, por laiszkus asz nogydau.
ir Lenklszkaii

“ *4

gyv. Chica-

garsingiausias Europos ir Amerikos 
t — M Į

• ■ ‘ - , ’ t . J*

Ketvergius ir Petnycziomis 10 r-
Specialistus:

1

"" K X ' » A .■
H"- j

Lithuanian

I

vai. ryte iki 8 vai. vakare. Su
____•„ n ♦!-! inLkW'.'‘*būtomis 9 ryto iki 12 plot. • 

Dr. Hodgens. Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville^ Pa. .Pottsville, Pa.

MAHANOX CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
, J » '.■*

yr
____
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-fed

E. T. EVERETT
13ZOIRBEJAS VISOKIU

POMNIIU IR KRYŽIŲ
g

' — — ĮĮ n

VYRU
LIGOS

Buvusia Daktaras Karlumen- 
eje.
Priima ligonius lig 10 vai.,

i?. H* 2 nooiet.. 6 lig

DIL JUOZAS J. AUSTKA 
(Lietuvis)

Gydo visokias Lygas.
einanezias nuo noezystumo kraujo.

. Dr. Kolor kalba Rusiszkal 
'r Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakaro 

'Nedeliomte 9 iki 2 popiet,

; t
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Pirkdami nuo pat iszdirjjejo

/Swl

j *\ 
J •>>’9

Ml

m

4 .
ll1

suezedinat agento uždarbi.'įtfcs 
visa darba patis atliekamą, ir 
esame didžiausi iszdir bėjai 
pomniku ir kryžių sriof %po- 

' linkeje. Kreipkitės pas mus 
' ypatiszkai arba per laiszka o 

4H prisiunsime musu žmogų in
jusu namus. Turime du ofisus į 

• Mahanoy City ir Shenandoah.
Laiszkus siuskite in musu ofi
są in Mahanoy City. 1

" k ■i I

H

&
E. T. EVERETT

Mahanov City ir Shenandoah




