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Turtinga ubage aresztavota, 
turėjo $50,000.
York. — Detektive 

Margarieta Whalen, ana die
na aresztavojo Ella Bach ra ch 
už ubagavimu a n t u 1 c i o. 11 
atvedu ant palicijos stoties. 
Kada ant josios padaryta 
krata, rado kolos maszneles su 
bumaszkoms, keliolika insiu- 
tu bankiniu knygucziu trijuo
sia andarokuosia, kuriuosia 
parodo buk turi sudėjus ban- 
kuosia arti 50 tukstaneziu do
leriu. Sena ubage gyveno po- 
niszkai ir turi 
niu namu.

Tokiu ubagu Najorke randa
si suvirszum penki tukstanezei 
kurie isznaudoja isz. žmonių 
szimta tukstaneziu doleriu kas 
diena.

Kelnes priguli vyrui, ne 
moterei. \

Owosso, Mieli. — “Kelnes pri
guli neszioti tiktai vyrui o ne 
moterei. ” 
iždave sudže Nichols, 
iszskaitc viroka del 
Thelmos Crisler, kuri prisipa
žino prie kaltes, jog buvo pa
sirėdžius vyriszkai ir jeszkojo 
darbo. Mergina iszsikalbine- 
jo, buk negalėdama aplaikyt 
jokio darbo, buvo priversta 
pasirodyt vyriszkai. Už tai ap- 
laike deszimts dienu in kalė
jimą.

Kiek tai motorėliu 
vvriszkas kelnes 

“bobiszkus 
o bet vaikszczioje 

valdo savo

< i

Toki nusprendimą 
kada 

panos
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Nelaimingi darbininkai likos 
užgriauti 27 diena Augusto. 
Visi užtroszkinti per gaza.

Jackson, Calif. — Utarninke 
likos surasti 47 užgriauti auk
so kasyklų darbininkai Argo
naut kasyklosia bet visi buvo 
negyvi.

Pagal inžinierių tvirtinimą, 
tai nelaimingi turėjo užtroksz- 
ti in penkes 
griuvimui.
22 dienas
nors keliu gyvais.

valandas po už- 
Jeszkojo juju per 

su vilczia atradimo 
Nelaimingi 

gulėjo vienoje krūvoje ir bu
vo teip supuvia, jog negalima 
juju pažinti. Visi bus palaido
ti vienam kape. Vienas isz dar
bininku kuris buvo ilgiaijse 

g “vi-
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KALININKAI KLAUSO RADIO

4

gyvas, buvo parasz.es, jo 
si mirsztam, nes gazas jau mus 
apima ir asz vos g 
raszvti. ”
4350 pėdu gilumo
griauti per eksplozi.je praejta

aliu szita
Visi radosi po žeme 

ir likos už

asz vos

r i aut i per 
menesi.

Kada kimus 
virszu, 
verksmas 
sierateliu, 
kurie

H %.

progaDistrict of Columbia kalėjimo, kelininkai turėjo 
iszgirsti muzikes, dainų ir prakalbu per stebėtina radio, kuri 

kalininku.padovanojo geri žmonis del palinksminimo 
vertai atsibuna kas vakaras.

Kon-

ft

ISZ VISU SZAUU
Pigesne duona atejnanczia 

žiema Rosijoi.
Moskva. — Pigesne duona ir 

daugiau josios ketina būti 
at ejna n to 
skelbė soviatinc 
met turės 
milijonu pudu pervirsz. Nauja 
rugepjute daejs lyg 2,853,000 
pudu isz kuriu 470,000 pudu 
bus palikta ant sekios. Rosije 
Stireikalauje kas metas arti du 
milijonus pudu grudu.

josi os ketina
žiema Rosijoi, kaip 

valdže. Szi- 
daugiau kaip puse

Berlinas. — Isz

■

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZT1S “SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KAfiZTŪOJA:
AMKRIKE: Ant viso meto 13.00. Ant puses meto $1.50 

EUROPOJE: Ant viso meto $4.0Q.
fiflįr Lahskus ir piningus visad* siuskite tiktai ant szito adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
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Isz Lietuvos
Ponu szunes važinėjasi auto

mobiliuose.
Szio menesio pradžioje žmo

nes mate, kaip nuo Gardino 
iki Bersztu

kaip
važiavo kokios tai 

dalies lenku karininkai ia keli 
ponai su skribel^mis automobi; 
liuose, kuriu buvo 7. Tuose au
tomobiliuose su jais “sėdėjo 
daugiau kaip 10 
pas lenkus 
važiuoti, o paprastam 
liui paskutine kumelaite 
ma. Lietuvoj, kad 
ponas, nusiperki 
važiuoji isz Kauno in Mariam- 
pole arba in Alyta ir tt.

Įįfa Fl 34 METAS
i.

Baisi Skerdyne 
Smirnoje.

I

Badai 150,000 žmonių iszžudin- 
ta per Turkus. Anglikai ren

gėsi in kare.
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Smirna. — Baisi buvo sker
dyne krikszczioniu per insiu- 
tusius Turkus kada užklupo 
_ „1 2—1__ i ir sudegino visa
miestą, kuris sziadien yra tik 
vienas baisus kapas. Apie 150,-’ 

nuo

merginu 
ir moterių turkai pasiėmė su 
savim, 120,000 žmonių randasi 
be pastoges ir maisto. Ameri
konai tuosius vargszus prižiūri 
ir suszelpineja kuom gali.

Anglikai insikase neutralisz- 
koi zonoi ir nedaleis turkus 
užimti daugiau žemes o ypa- 

ejti ant Kon- 
Francije ir

su jais
szunu.

pono ir szuo gali
žmoge-.OOO krikszczioniu žuvo

at i- turkiszko kardo ir ugnies,
ir visai ne tukstanezei nekaltu

sau bilietą ir
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Nuskuto Rabina.
I

Gardini joj, Radunes mieste
ly lenku kareiviai 2.'> ulanu pul
ko liepiami savo vado pagavę 
žydu rabina, nukirpo jam barz
da, pastarasai kreipėsi teisman 
tai szio pulko vada už tai suė
mė ir pasodino kalėjimai!. Ste
bėtina,
pas lenkus

Vokieczei suede 3692 szunis in 
3 menesius.

priežasties 
brangenybes kokia vieszpatau-
jc po visa Vokietija, szunis 
yra dideliam pavojuje ir nega
li pasirodyt ant ulycziu, nes 
mėsininku
nyti sugauna ir papjauna ant 
gardžios mesutes. Valdžios ra
portai parodo, buk in laika tri
jų menesiu, Berlino mėsininkai 
papjovė 3692 szunis. Yra tai 

ne kaip 1914 mete

ant 
samdininkai szn- tingai nedaleis 

stantinopoliaus.
Italije nesikisz in taji kruvina 

Amerikos teipgi atsi- 
dalvbavimo 
veikaluosia,

l.f
I

■ i

szoki.
krato rankas nuo 
europiszkuosia
nes jau gana turėjo su paskuti
niu kare.

Miestas Pandenna, prie Mar
ino ros mariu teipgi likos už
degtas per turkus. Krikszczio-

• • v 1 • v 1 • 1 V /'Ml 1

Pakart tokias ižgamas.
Minersville, Pa. — Kada Pet
ras Koreckis su paezia. važia
vo isz Brier City, juju arklys 
iszsigando, pervertė karietaite 
ir iszmete abudu prie kelio. 
Tame atvažiavo trvs vvrai su 
automobiliu siutindami pagial- 
ba iszmestai porelei. Nuvažia
vę koki gala, vyrai pareikala
vo nuo Koreekio 10 doleriu už 
suszclpima, o kada neaplaike 
iszmete abudu isz antomobi- 
liaus nuvilkdami njoteria in 
krumus tiksle subjaurinimo. 
Motete ’ pradėjo szaiiktis pa- 
gialbos ir ant gilukio adbego 
keturi vvrai kurie 
in Minersville
gamos matydami pavoju 
ko in maszina 
uždengt su kepure laisnus, bet 

g ir iszpuo- 
Vvrai ft

Prezidentas neužtvirtino ka
reiviu bonuso bila.

Washington, 1). C. — Prezi
dentas llardingas nepasirasze 
ant kareiviu bonuso bilo, ir to
kiu budu jojo neužtvirtino. 
Taškai bilas jeigu butu užtvir
tintas, tai vtddže butu apsiin- 
kyta ant 6 bilijonu doleriu ku
riuos gyventojai turėtu užmo
kėt. UžmanįrnaS buvo užmo
kėti (dovanoti) kožnam karei
viui kuris tarnavo užrubežije 
ar czionais nuo 
szimtu doleriu.
žinodamas, jog tiek pinigu isz- 

instumtu 
sklypą in rimžina skola, nutarė 
bila atmesti ir jojo neužtvirti- 
no savo paraszu.
Kaso szulini, rado 97 žiedus 

verties $12,000.
Ontarioville

kad nors viena karta 
žydas gavo virszu.daugiau ne kaip 

tam paežiam laike.
11

iszgabeno in
buvo

ir
neiszpasakytas 

naszliu 
ir sesueziu, 

pažinti savo

likusiu 
broliu 

negalėjo 
mylimųjų.

Bjaurus darbelei.
Bieliūnai, 

cziaus. Sziu melu rugpjuczio 
men. 13 diena Rodunes polici
ja, vadinamoji 
na” labai 
amžiaus žydeli Vigdara. 
žastis, kad nepasake, 
jo szeimininkas (tas žydelis 
tarnauja pas lietuvi ūkininką) 
ir ar turi jis szautuva. Mat ūki
ninko kažin kur iszvykta, apie 
ka žydelis nieko nežinojęs. 
Muszdami žydeliui bade adato
mis panages ir padarytas žaiz
das barstė druska.

3
Kai ji primuszta paleido, 
^negalėjo nei sėdėti nei 

o vaitojo nežmoniszku 
balsu, kad net apsiklausyti ne
galima buvo. Tai mate ir girdė
jo visas Bieliūnu sodžius 
reikalui esant, jeigu 
kerszto bijoti, g

Ta paezia diena policija 
musze 13 metu berniuką Juca 
už tai, kad nesake kas turi szau 
tuva ir kas prigulėjo prie lie
tuviu partizanu. Muszdami de
gino žvake kojas. Ir dabar dar 
negali vaikszczioti 
nes papirsztese žaizdos tebera. 
Bemuszant berniukas pasakė, 
kad gal jo patėvis Adomas 
Bartoszeviczius ka nors galis 
pasakyti. Tada policija prikibo 
prie Bartoszevicziaus ir musz- 
dama reikalavo sakyti, kas turi 
szautuva. Žmogelis netverda
mas skausmu, pasakė, jog ma
tes szautuva Jono Mikelevi- 
cziaus malkose paslėpta. Bet 
kai policija, nuėjus ten, nerado 
— tai paskui dar labiau musze 
Bartoszcvicziu.

Ketvirtoji auka tai Jonas 
Butrimas, kuri musze be pasi
gailėjimo už tai,' kad jo sūnūs 
iszejes fiepriklausomojon Lietu 
von. Muszdami vis kartojo, 
kam toki sunu iszauklejai, kad 
nebegali suvaldyti (mat tems 
teisinosi, kad sūnūs iszejo bėjo 
žinios). Muszdami ir.Butrimui 
degino papacies.

' B©' tty primusze ir Antanu 
Mikelevicziu už žinios davimu 
naktigonininkams, kad lenkai 
sodžiuj žmones kankina, o My
kolą Jokubilczika už pasakymu 
Mikelevicziui.

Mes bieliuniecziai 
me iszkenteti tokiu žiuuriu dur 
bu, kuriu dur nesame mate sa
vo gyvenime, o ir kitur nebu
vome girdoje, ir keliame griež
čiausia protestą viso kulturin-

sis pasaulis i 
avimus ir I 
musu dienu barbarus nubausti.

Jll

,<l!va Isz-Kaniavos 
Sziu metu

Adcmo brolei ir Jevos sesutes 
uždėjo savo kaima.

Paryžius. — Moncla girrio- 
atsirado naujas sztamas 

Adomu ir Jevucziu, 
vena kaip g; 
t i nei tėvai — be 
nu ir be jokiu figiniu lapu už
dengti savo nusidėjusiuos ku
lius. Tik viena kaista ant mene
sio iszrenka isz tarpo saves de
legatu kuris ejna in miestą at- 
nesz t i maisto ir gromatas nuo 
paczto. Tasai sztamas žmonių, 
visiszkai vaikszczioje nuogi — 
vyrai, moters, merginos jr vai
kai ir vienas kito visai nesi
gėdi. Prie savo kaimo neprisi- 
leidže jokio žmogaus. Yra tai 
poetai, rasztininka.i ir kiti 
mokyti vyrai ir moteres ku
riems svietas nubodo ir nutarė 
.gyventi kaip Adomas ir Jeva.

je,

nis ir žydai apleidže Chanaka. 
Turkai kanecz 
Dardanellu.

Policija kar
inėtu 
Prie

is ur v ra

4 4

sumusze 26 spiresi užimti
kurie gy- 

yvono musu p i nau
joki u drapa-

Visas miestelis priguli in 
kapelije.

Hamline, Minu. — Isz prie
žasties iszvažiavimo czi Ona įti
nęs kapelijos ant pavietavo fe- 
ro, miestelin likos* uždarytas, 
nes visi jojo gyventojai prigu
lėjo in miestiszka 
Tiktai bankieris pasiliko 

,mie, bet turėjo banka uždary
ti ir važiuoti teipgi ant feru. 
Tosios kapelijos vadu yra kun. 
Johnsonas kuris grajina ant 
klarineto, burmistras ant bub- 
no, daktaras ant korneto, gra- 
borius ant trambono ir žodžiu 
svarbiausi gyventojai grajino 
ant sziokio ar tokio instrumen
to.
Apleido savo vyra ir vaikus, 

susiejo su Indijonu.
Boston, Mass. — Ona Ba

ker, pametus savo szeszis vai
kus ir gera vyra, susipažino

Jonu Rauso isz 
su juom iszkeliavo 

girriu ir kalnu, 
pripažino, insi-

lt

je
Ąmerike -o vyrai 
andarokus,” 
ant liuosvbes ir 
lepszes-vyrus už nosių...
Pasirengkit ant ilgos žiemos.
Pottsville, Pa. — Orinis pra- 

nnszas Skulkino pavieto Gus
tavas Luckenbill, pranaszaujo 
buk szimet turėsim ilga ir szal- 
ta žiema, kuri prasidės anksti 
ir traukais ilgai. Novemberio 
menesi, sako jisai, bus didelis 
snieginis szturmas po visa 
Amerika. Teipgi tasai prana- 
szas patarė visiems nusipirkt 
isz laik anglių, bet nepasako, 
kokiu budu galema juos pirk
ti ir už ka, jeigu teip pabran
go, o daugelis yra tokiu ka 
neturi už ka nusipirkti anglių.
Smarkus szturmas praėjo per

Nauja Angliję.
Boston, Mass. — Massachu

setts ir Northern New England 
valstijci buvo 
ejta sanvaitia per smarkia 
viesulą kuri padare daug ble- 
des. Farmos likos sunaikintos, 
namai iszversti kaipo ir baž- 
nyczios, telegrafai ir telefono 
stulpai. Szturmas praėjo per 
New Hampshire ir Maine pa
darydamas teipgi milžiniszkas 
bledes. Vermonte daug vaisi
niu medžiu sunaikinta ir ke
liolika tiltu sugriuvo.
KuniguŽis ir zakristijono pati 

nužudyti.
New Brunswick, N. J. — Ve

la naujas skandalas kilo pro- 
testoniszkoje bažnyczioje ka
da prie vieszkelio surasta ku- 
niguži Rev. Edwarda Wheeler, 
Szv. Jono parapijos prabasz- 
cziu ir. szale jojo gulėjo pati 
zakristijono tosios bažnyczios 
Mrs. James Mills.

Zakristijono pati 
iWheeleriu tankei iszejdavo no
vos pas parapijomis, neszti 
jiems dvasiszka suszclpima ir 
nekarta motore sugryždavo 
namon vėlybu laiku.

Kas juosius nužudo, tai pali- 
tije da nesuseke. Motore turė
jo apie 28 metus, motina, ke
liu vaiką? Kunigužis buvo 4Q pio, paleido in jaja szuvi. Likos 
Dietų turėjo paezia ir dvi sujĮnubaustas ant dvideszimts me- 
augusias dukteres. J tu in kalėjimą,

andarokus,

szturmas po

atlankyti pra- 
per

miestelin

kapelije. 
na-

e,jo namo 
pasiūtiszki iž- 

, szo- 
o vienas norėjo

persisvere už dau
1c isz maszinos. \ yrai paėmė 
numari maszinos, insodino su
žeistąjį ižgama ir atvožė in 
miestą kur likos tuo aresztavo- 
ti. Ižgamu 
Motiejus Michelis,
Moreckis ir Tamoszius Pekto- 
nas visi isz artymo kaimelio 
Jonestowno, tas paskutinis li
kos sužeistas. Visi likos užda
ryti Potts vi lies kalėjime.

pravardes yra:
Albertas

su R e v.

50 lyg 400 
Prezidentas

mokėti kareiviams

• « /» • 

kito visai neši

gera 
su Indi jonu 
Maine ir 
gyventi terp 
nes kaip pati 
mylėjo in raudonskuri be kurio 
negalėjo ilgiaus gyventi. Kada 
vyras atėjo isz 
vaikus apleistus, 
pusnuogius. Norints 
jeszkojo pabėgusios moteres, 
bet lyg sziam laikui josios 
nesurado.

Kunigas mete kuningyste. 
Sako, Biblija yra szmeižtas 
Dievo ir jos dora labai žema.
Aurora, Neb. — Senas 64 m. 

amžiaus,

111. — Kada 
Albertas Bartelis kaso szulini 
arti savo namo, rado skrynutė
je 97 deimantinius žiedus ver
tes 12,000 doleriu. Bartelis pa
talpino žiedus in Elgin banka 
ir lauks ar atsiszauks locn i įlin
kas in mota laiko, o jeigu ne
atsiras, tai žiemius parduos. 
Manoma, kad vagei pavogė 
žiedus ir paslėpė ant Bartelio 
farmos.

y

lui sunaudojo net 
kos.
tai jis
stovėti 1

sziam

Tam reika- 
svarusdrus-

Girtu keleiviu neleis in 
traukia.

Susisiekimo ministerija isz- 
leido iilsakyma, kad girti kelei
viai ir geležinkeliu tarnautojai 
— nebus leidžiami in traukini. 
Pastebėjus girtus keleivius, 

vvriau-
girtus 

turi būti praneszama 
šiam traukinio konduktoriui 
arba artimiausiam stoties vir- 
szininkui, 
tokola.

kai! sustatytu pro-

darbo rado 
ant ulvezios 

palicije
Bob-

4

Berlinas. —

’ ir 
nereiktu 

galėtu paliudyti.
su-

I 
I I
I

^lį1

I
I 

ill 
i

metodistu kunigas 
J. D. M. Bucknes, kuris kuni
gavo per 44 metus, pasakė sa
vo parapijonams pamokslą, 
pavadindamas visu krikszcjio*- 
niu vadinama szventu rasztu 
Biblija, szineižimu Dieo ir ma
žos doros knyga — ir rezigna
vo isz savo vietos. ( Betgi jo 
kritika Biblijos taip patiko pa
rūpi jonims, kad jie praszo pa
silikti ji ir toliau kunigauti jo 
parapijoje.
' ' 20 metu už nužudinima 

moteres.
Wilkes-Barre, Pa. — Franas 

Bednarskis, kuris nuszove Bri- 
gida Halliday, vietiniam par
ite, iszvadines jaja bjaureis žo- 
džeis kada sėdėjo su svetimu 
vyru, o kada toji pasiprieszi-

Nesitikėjo aplaikyt laisvia.
Wilkes-Barre, Pa. — Miko

las Zukauckas, saliuninkas isz 
Larksvilles, kuris persėdėjo 6 
menesius kalėjimo už nužudi- 
nima Petro Bobczako, likos 
paleistas ant liuosybes.
czakas su dviems draugais 
nakties laiTte norėjo insigaut 
ln Žukausko narna, o Žukauc- 
kas manydamas, jog tai vagis, 
szove per duris, mirtinai su
žeisdamas naktini sveczia nuo 
ko tasai mirė. Sudže pasako, 
jog Žukauckas be jokio kersz- 
to, szove apginime savo namo 
ir szeimynos nakties laike ir 
turėjo pilna tiesa tai daryti, 

nemažai nudžiugo 
paleido ist kalėjimo, 

nes buvo tosios nuomones, jog 
bus baudžemaS mirezia.

norejo insigaut

Žmogelis 
kada ji

Tyrinėja Herrino anglekasiu
skerdyne.

irJonas Stewart, farmeris 
yra , perdetiniu 

kuri tyrinėja sker-

Isz Berlino in New Yorka in 
60 valandas I

“Per Atlantiko 
mares in New Yorka in 60 va
landų!” Teip garsina vakiszki 
inžinieriai kurie neužilgio du
ris milžiniszkus orinius laivus 
sztamo Zeppelinu kurie bus 
915 pėdu ilgio ir gales lėkti 
6000 mylės. Kompanije ant 
varymo tu j u 
jau susitvėrė 
doleriu

oriniu milžinu 
su 16 milijonu 

kapitolo prie kurios 
priguli didesne dalis ameriko- 
niszku finansistu.

Ar tik tiejei orinei Zeppeli- 
nai neprisiduos Vokiecziams 
atejtcje ant atkerszinimo Ame
rikai už prigialbejima Europai 
ant -supliekime kaizerio

visa koja,

Kirmelcs.
Sziemet kai kuriose vietose 

pasirodė kirmėlių. Apie Any- 
kszczius, Vykoniu sodžiuje vie
toje žirniu liko Vieni ju staga
rai, be lapu. Naikina labiausiai 
žirnius ir linus. Kitu augalu 
tuo tarpu nepuola.

Nusižudė szaulys.
Degioniai, Panevėžio a. Czia 

nusižudė atimdamas sau gyby- 
szautuvo kulipka 

būrio
ve.kariszkio
Naumiesczio

'H

"Ii
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dąraktoris 
“džiures

Suspaudė, jog net szonkaulei 
subraszkejo.

Milwaukee, Wis.Milwaukee, Wis. ,— Sūdo 
stojo Raymondas Dunn, 23 me- 

už porvirszinia meile del 
merginos ir suspaudimą jo
sios teip, jog net jiai visi szon
kaulei subraszkejo nuo k'o sir
go per keliolika menesiu. Fan
nie *Kobler susitiko su Ray
mond u laike szokio ir važiavo 
su juom namo automobiliuje. 
Dumi mergina iszbucziavo ir 
suspaudė ja ja prieszais josios 
norą ir dabar mergina apskun
dė taji 4 4 moszka ” ant penkių

tu,
ir

4 4 moszka ’ ’ i 
tukstaneziu doleriu^ .,

dyne anglekasiu ’ Herrine, kur 
dingo daugelis anglekasiu ne- 
prigulincziu in unije. 
veda teismą.

f Rinkimai kas-link alaus ir 
vyno.

Atejnanti Noveinberi vals- 
tis Ohajo balsuos laike rinki
mu ant invedimo geresnio 
^luus ir lengvo vyno. Balsuo
tojai nors tiek turės džiaugs
mo, jog gales patis taji dalika 
atsakaiiczei. apsvarstyt.

Gerai butu, kad. po visas 
valstijas panaszoi padarytu, o 
gera į 
o ne buiza gerti.

Valdžo

aluti susilauktumem ^ela
V ,

28 žmonis žuvo nelaimėje ant 
geležinkelio.

Mexico City,
Dvideszimts asztuoni žmonis 
pražuvo nelaimėjo ant Laredo 
geležinkelio artimoje Quareta
ro, kada trūkis ‘ nusirito nuo 
sztangu kurios iszsiskete. Terp 
užmusztuju radosi keli Ameri
konai. Apie 60 paša žievių li
kos maž daugiau sužeisti.

Meksikas. —
1

Toji

Praleido 70 metu grabe.
Borževo, Lonkije. — Ana 

diena mirė czionais paskutine 
gyventoja pustelninkc, kuri 
gyveno czionaitineje girriojo.

paskutine pustelninkc
turėjo apie 90 motu, o praleido 
apie 70 metu grabe, nes pagal 
tiesas buvusiu pustelninku, tai 
koįįnas sąnaris tosios drauga
vęs turėdavo gulėti savo grabe 
/kuriame buvo laidoti. *

nebėgai i-

szauliu 
szaulys J. Sereika.

Nusižudymo priežastis kol 
kas nesužinota. Velionies kū
nas palaidotas, tik gaila, kad 
iszgyvenes 25 
užsitarnauti kapinėse 
savo kunui palaidoti.

Liko nuliude velionio tėvai 
ir sesutes.

Arkliavagei. ’ j
Mažeikiu krimina

linio punkto vedejo susekta ir 
suimta arkliavagiu kuopa —16 
asmenų ir pasodinta kalejiman. 
Kuopa buvo prapletusi savo 
“darba” labai placziai. Atimta 
7 arkliai ir 4 vežimai su pakin
kiais.

Nuo puses liepos 
pradėjo lyti ir iki sziam laikui. 
Nora giedros, negalima valyti 
szieno nei rugiu. -

5 m. jis negalėjo 
vietos
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menesio

Verte lietuviszko “lito.
Kaunas. — Finansų, 

ir Pramones ministerls 
paskelbė
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Dulskis paskelbė sekaneziai 
apie Lietuvos pinigu valiutos 
kursą:

“Einant piniginio vieneto 
instatymo paragrafo 5, nusta
tau sekant in ost markiu, ost 
rubliu ir vokiecziu markiu kur
są:
1 litas lygus 200 ost

Įojo pasaulio žiniai.‘Gal platu-
'.girs
l ) ,

khnezias ir privers vokiecziu markiu.
musu deja- — arba

1 litna IvmiK 1 ncimlrlin
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PIK

KAS GIRDĖT
Per Liepoju in Amerika per 

Dienosi Liepos ant Baltic Amo- 
“ Lithuania 

iszkeliavo
rican Line laivu 

Polonia
IJ

“Polonia” iszkeliavo 313 
ypatos, terp kuriu radosi 186 
Lietuvei.

Jeigu tik per viena, menesi 
ir per viena pristova arti du 
užimtai Lietuviu 

tai

ir

pristova
iszkeliavo in 

galima tikėtis, 
keliaus daug 
ir savo meti-

Amerika, 
jog in Amerika 
jnusn tautiecziu 
Ilia kvota pilnai iszscms.
L,- —

“Vienybe” 
idojima “pono 
nes kilmes žmonių, 
tuvei naudojo nuo senei, o da
bar progresistai naujos

Vienybe raszo apie min
dei augsztes- 

kuri Lie-

rasz- 
lavos geidže pana i ky t ir in jo
jo vieta nauja žodi sukalt. Su 

projektu visiszkai 
raszo:

mano,
yra lenku

4 4

kad žodis

“Vienybes
feutinkame, kuri teip

Daugelis lietuviu
“ponas”

kilimo ir todėl turėtu Imti ven
giamas.
mas, kadangi senovės 
anot kronisto Griniau, 
dvarponius 
non,” 
tionus

Bet tai didelis klausi- 
p rusai, 

savo 
“supa- 

o Ukrainiecziai irgi savo 
“župan” vadindavo. 

Žiponas, lietuviu kalboje reisz- 
Jcia puiku drabuži, toki, kuri 
tik turtingas ponas galėtu ne- 
Kzioti. Taigi smerkimas turėtu 
būti ne dėlto, kad žodis ne lie- 

jis gali būti 
fraku, kurie, anot

vadindavę

zupan

tuviu kilmes, nes
paeina isz T
Basanavicziaus giminingi prū
dams ir lietuviams, bet vien de- 
mokratybes pagrindais, kad 
ponu negali būti lietuviu tauto- 

ponai, arba

pagrindais,

th'- Argi visi yra 
Xieivienas.

Kitados gyveno žmogelis ku
ris buvo užganadytas turėda
mas septynes paezes bet neda
vinėjo pinigu ant juju užlai- 

Bet tai buvo labai se- 
viena

kvmo.
nei... Sziadien 
(langiau padarys 
kaip septynios paezios.

1

uoszve
bledes ne

sako, buk
yra prie

Tūlas daktaras 
tankus bueziavimas 
Kašte szirdies ligos.

Na, jau na,... O mes maneme 
jog szirdies liga, pinna atejna 
o po tam 
•kaip kada.

užejna buezkei....

tikt, nes 
siegos prie altoriaus, tai da 
galima sakyti vienas kita my
li, bet kas k išlaši isztik imys- 
tes ir paklusnumo, tai jau ne
tinka pagal 20-ta. amži. Jeigu 
tuju žodžiu nenaudos prisie- 
goję, tai juju tiek nepanieki- 
nes ir ne vienas isz jaunave
džiu nesijaus kaltu.

laike sudėjimo pri- 
altoriaus,

Gali forui joi, 
nepaprasta 

Buvo tai ver- 
keturiom ausimi,

laikui da ne-

Las Animas, 
ana. diena rode 
gamtos szposa. 
ežiukas su 
dviems snukeis, asztuoniomis
kojoms, dviems uodegoms, dvi 
poros plaucziu ir trimis aki
mis. Szeip versziukas yra pa
prasto kiauliszko budo ir svei
kas. Lyg sziam
isztyrineta, ar tai yra du ver- 
sziukai suaugta in viena ar 
tik vienas, nes /iky viausia, jog 
tasai versziukas turi tik viena 
szi rd i ir vienas smegenis. Ver
sziukas priguli prie farmerio 
Joseph Guinna gyvenanezio 
arti miesto Las Animas. Dak
tarai tyrinėja 
užgimimo ir 
limesniu daktariszku mokslu.

r> J

priežaste tokio 
naudos ji ant to-

Menesije Augusto fabrikan
tai automobiliu padirbo 272,- 
(>40 visokiu automobiliu ir 
troku, o in laika 
nešiu nuo pradžios metu 1,145,- 
746. Daugiause žmonis perka 
viduti nios 
liūs, nes 
pirkt gera maszina ne kaip ko
kia ten blokiniu zobovelia.

automobiliu
szesziu me-

prekes automobi- 
suprato,»jog geriau

Greitai isztrauke isz kiszeniaus 
savo asckuracijos polisą ir pa
davė virszininkui, kuris ma
nydamas, jog tai naujo budo 
amerikoniszkaą . praszpartas, 
peržiurėjo akyvai,
dideliu auksine pcezeti ir ati
davė atgal, paliepdamas ejti 
tolinus ir be jokio ergelio ga
vosi in tevvne. 
du sugryžo ' in>
apie tai uedažinojome.

----------------------
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JOS BENDROVES ISZ 
WILKES BARRE, PA.

(TSZ “DIRVOS”)
užtemino

Bet kokiu bu- 
Amerika, tai

Tiejci, kurie užrasze 
le”

trot įname po

“Šau
dei savo giminiu in Lietu

va, lai atnaujina prenumera
ta, nes mums siuntimas daug 
kasztuoje ir pelno isz to netu
rime, nes ant kožnos tokios 
prenumeratos
penkesdeszimts centu.

Peržiūrėkite savo kvitas, o 
ten pamatysite kada laikas jau 
pasibaigė. Kitaip busime pri
verstais sulaikyti, o žinote, jog 
Lietuvoje isz laikraszczio turi 
dideli smagumą.

f

Szita mergina pralenkė begije 
savo priešzus.

■v I ’

i.

V 

iii

Pennsylvanijoi yra labai što
kas prasto darbininko kuriam 
sziadien moka geriau ne kaip 
kitados. Erie moka po 40 cen
tu ant valandos, Pittsburge 20 
procentą daugiau ne kaip 
praejta menesi ir teip visur po 
didesnius miestus ka.da užsi
baigė streikas ir visi sugryžo 
in kasyklas kur užsidirba po 
5 ir 7 dolerius ant dienos leng- 
via ne kaip ant ulycziu. Dau
giausia stokos prastu darbi
ninku (leberiu) prie statymo 
nauju namu ir fabrikuosią.

ne

Vaikai nežino koki turi skar- 
ha, pakol netenka geros moti
nos, o in josios vieta gauna mo- 
czeka, kuri savo povaikiu ne- 
kenezia. Moczeka. nežino meiles 
del tokiu vaiku, nes juju nepa- 
girnde ir del juju nekente, o už 
mažiausia prasikaltimu bau- 
dže, plaka ir kankina isz padū
kimo, tada tai vaikai apverki- 
neja savo motinėlės ir graudi
nasi, jog neteko geros motinė
lės. .Jeigu tėvas sierateliu pa
ima antra motina del savo ap
leistųjų vaiku, 

juju
tegul stengėsi 

būti del juju gera motina, ir 
myli kaipo savo, nes vyras pa
imdamas antra paezia, buvo 
tosios nuomones jeigu ji myli, 
tai ir jojo vaikus mylės.

Vaikai aplankydami 
motina, jeszko ir trokszta jo
sios meiles o idant turėti užsi- 
tikejima nuo vaiku reike juo
sius mvlet.

Graikijos karalius Konstan
tinas “patrotino loska” 
jautu, pasiduodamas savo pru- 

moterei 
kares, nes jisai turėjo szokti 

jojo prusiszka “frau” 
grajino ir nuo tojo laiko nuo
latos radosi karsztam vande- 
nije. Allijentai butu jam pri- 
gialbeja atgauti sostą ir suda- 
vadyt savo karalyste, nes toji 
viltis dingo kada Turkai su
pliekė kaili Konstantui. Grai
ku paežiu kalte, nes nereikejo 
Kosta atszaukti isz nelaisvos 
o reikėjo sutverti respublika 
po vadovysta Venizeliaus ir 
sziadien butu Graikijoj malszu 
o ne baisi skerdyne nekaltųjų 
krikszczioniu. — Neturėjo bo
ba bėdos, nusipirko... ir t.t.

patrotino loska alli-

antra

Mahometonai siuneze 
misi jonieri us ant 
krikszczioniu.
e j na terp mahometonu Idant 
juos atverst ant savo tikėjimo 
ir jeigu visoki iszganinkai mi- 
sijonieriai pradės atvertinet 
žmonis ant svieto, o ypatingai 
užvertinot jiems galvas tikėji
mu, tai visiszkai suniaiszys 
protą. Ant galo susipras, jog 
geriauses tikėjimas del žmo
gaus yra tas, kuris iszganys 
žmonis ant szio svieto ir pada
ro isz juju gerus žmonis, o ne 
ta, ka tik po smert prižada at
lyginimu kur ten danguje.

savo 
atvertimo 

Krikszczionis

Visoki protestoniszki iszpa- 
žininiai permaino regulas vin- 
czevones ir pradėjo iszmetinet 
žodžius: isztikimysta, paklus
numą ir meile. Su tuo paskuti
niu žodžiu, tai da galima su-

i

si nei

kaip

lai ke šviet i nes

4 4 frau

Ar žinote, jog valstis Penn- 
sylvanija turi daugiau pacztu 
ne kaip kiti valsczei ? Teip 
mes turime net 2987 pacztu, 
todėl turime daugiausia politi
kierių, butlegeriu, vagiu ir ki
tokiu politikiszku szunpalai- 
kiu.

ylvanija turi daugiau pacztu 
kaip kiti

Mete 1920 verte iszkastu kie
tųjų augliu isznesze ant 438,- 
488,655 doleriu o minksztiiju 
anglių verte buvo 566,644,420 
doleriu. Kietųjų augliu iszkas- 
ta 79,364,600 tonu o minksztu- 
ju 157,700,400 tonu.

Isz sekanezio tikro atsitiki
mo galėsim suprasti kaip isz- 
mintingi yra lietuviszki vir- 
szininkai ant rubežiaus per- 

amerikoniszkus 
atkėliau jenezi u

ki Lie- 
pažinstamas Lie-

žiūrėdami 
praszpartus 
amerikoniszku lietuviu in Lie
tuva.

Nesenei iszvažiavo 
tuva gęrai
tu vys isz Shenandoah, Pa. Ar 
tai užmirszo af‘nenorėjo, isz- 
imti amerikoniszko praszpar- 
to. Kada važiavo per rube- 
žiu, vienas isz liotuviszku vir- 
szininku sulaikė ji idant paro-
dytu praszparta. Musu kelei
vis susimaisze -bet ne ant ilgo.

1

C^alutaras Ttitters 'f i

Lietuviu Tnddustrijos Ben
droves, Wilkes-Barre, Pa., ag* 
antai laksto po kitas kolonijas 
ir daro prakalbas, inkalbinedą^
m i žmones pi rieti tos beridtoves 
szerus už visus pinigus klek tik 
pas ju turi. Jįe kitlbii buk tą 
bendrove, tie agentai padarys 

Lietuvai ir tai y pa tai,ka gero

valdže, už
Siberije ir

Vienatiniu prakeikimu Rosi- 
joi sziadien yra, jog tiejei, ku
rie už cariszku laiku buvo už 
dideli radikalai, sziadien ne 
yra užganadinanezeis radika
lais. Tiejei, kurie už cariszku 
laiku pasikelinejo ir prieszta- 
ravo prieszais caro 
ka buvo varomi in
puvo kalejimiiosia — tiejei už 
bolszevikiszku laiku vra bau- •u 
džemi mirezia.

Apie tokius atsitikimus gir
dime dabar tankei. Kada bol- 
szevikai paėmė valdže iii savo 
nagus, buvo manoma, buk tik
tai rusiszkus imperialistus, 
burzejus szaude, bet isztikruju, 
tai szaudo tiktai radikalus ku
rie nesutinka su 
ka valdžia.

Kaip nusiminė tiejei carisz- 
ki radikalai, 
prieszinosi 
ir tiek nukente — o apėmus 
bolszevikams valdže, likos pa
leisti ant liuosybes, 
pures in virszu szaukdami hu- 
ra ant garbes savo ižganyto- 
ju, pagal kuriu nuomone, bol- 
szevikai ižgialbejo visa svie
tą, — dabar yra szaudomi, ba
du marinami ir persekioti.

Kaip džiaugėsi tiejei seno- 
viszki “buntovezikai” isz bol- 
szeviku 
gai džiaugėsi, nes persitikrino 
kaip bolszcvikai valdo Rosi ja 
ir dabar raudoja kalejimuosia.

Tikri k auk y tojai 
siszki gyventojai, 
visa viltis laisvos atejties!

rusiszkus

bolszevikisz-

kurie 
cariszkai

kitados 
valdžei

mete ko-

tai yra padarys szeri) pirkėjus 
turtingais ir hViiningais ant',vi
sados, o ir Lietuvą bus laimin
ga. Pinigus žada aut kožno 
pareikalavimo atiduoti ir su 
dideliais mioSzimcziais, Pliau- 
szkia daug stebuklingu dalyku 
kaip tai buk jie pi 
tu ves, insteigas pru 
Bet Wilkes-Barre 
tas jiems nesiseka, vyksta kur 
toliau.

Vienas isz (u bendroves tve- t 
rojų atsidangino isz Bostono ir 
ežia sudaro sau lizda.Jis susi- 
biczinliaves su neknriais kuni
gais pradėjo vilioti isz negu
driu žmonelių pinigus. Jis, su 
rodą kunigėliu, padare laisz
kus kuriuose aiszkiai ragino 
žiųones dėti visus savo pinigus 
in ju bendrove, žadėdamas at- 
gražinti pinigus ant kožno pa
reikalavimo. Daugelis žmonių 
ir sudėjo visus savo paskuti
nius centus. Blogiausia dar 
sztai kas kad Kun. Bumsza ir 
Kun. Kasakaitis su tos bendro
ves vadovais daro prakalbas, 
szaukia žmonelius duoti pinigu 
kuodaugiausia. Rengta vaka- 

| rai ir Visokie programai su dai- 
ki tokiais 

suszaukimui 
s, na o atėjus,

Bumsza užrašinėja 
ir parduoda szerusJ

Bet kada žmonemes prireikė 
pinigu ir jie panorėjo iszgauti 
isz bendroves kaip buvo žadėta 
— kur tau, jau neduoda. Vaik- 
szczioja žmoneliai menesi, an
tra ir treczia, ir vis negauna. 
Bemlrovės vadai pasako

visus savo 
centus.

nomis ir 
inais 
prakalba

J

pagražini- 
žrnoniu in 

Kun. 
laikraszti

X1'

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu, v 
su Pilvo-Netvarkumo: i -** ‘

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
I

ATSIRAUGĖJIMAI
NEŽLEBCZIOJIMAI,JMtASTAS APETITAS,

GALVOS SKAUDĖJIMAI,
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz, iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu,
* szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi ęriimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-.

NERVISZKUMAS,

■> I *

2I
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Jis yra labai veiklus ir M

Pana Vejzkova kuri paejna 
isz Czekijos, lenktynėse Pary
žiuje pralenkė visus savo prie- 
szus, padarydama 100 mastu in 
laika vienuolika sekundų. Tž 
tai aplaike auksini medali.

nigus a.iszkinimu buk sztai ta
vo klebonas priguli, dėkis ir 
tu, viskas gerai, gausi dideli 
nuoszimti, ir t.t. ir 1.1. Kiti ge
resni kunigai persergsti savo 
žmonelius nuo visokiu skvliu 
kur žmones gali prarast i savo 
centus, bet musu tėveliai ta už
tylėjo, o dar patis patarė.

Daugelis žmonelių su viso
kiomis bendrovėmis susibied- 
nino save: sudėjo paskutinius 
centus ir liko nuogi kai pirsz- 
tai. Tikėjosi senatvėj ka ture
li, bet nemokėjo pasirinkti vie
tų kur yra pelningos, o kiszo 
ten kur kas gražiausia paszne- 
ket mokėjo.

Kataliku instaigos 
meluoti
tai valia. Bet jam paaiszkinti 
ir ji apsaugoti nuo ten kur blo- 

Szerininkas.
Nuo Redystes. — Szi straips

neli prisiuntė Jonas Verbalis 
isz Wilkes-Barre, melsdamas 
mus idant patalpytumėm ir ap- 
saugotumem musu skaitytojus

tokios;
ir apskliausti žmogų

T

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

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15. CHICAGO, ILL.

Z
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Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma-
I • 1 t • • • »'« • ~ • « « «

pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius
loni kombinacija. T<»s nesvarios baltos 

kiekveno plaukus.

Ruffles
*yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 

kurtus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Paluikymui sveikos’ h

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Hufllcs.
Kaina 65 centai aptiekosc, arba už 75 centus prisiuiičiame 

tiesiai is labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

T

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
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gerai žinoma, 
siuneziame pinigus in

ga tai griekas.
visa pasauli/ 

pasitinkame keleivius New Yorke.:

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę- 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

GKO. J. BARTASZIUS AGENTTRA 
kuri yra visiems Lietuviams

Iszmainome ir
pagal dienos kursą; 
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo; 
portus ir kitus reikalingus dokumentus. 
Rainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

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

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro. 1
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

padaromo pas-
Reikalaukite

• kad 
už szerus sumokėtu pinigu ne
valia iszduoti.
kitas panorės, 
paima laiszkus kuriuose sako
ma apie pinigu atgavima ant 
pareikalavimo, ant kuriu 
paraszai dvieju 
dar vieno žmogaus, ir paduoda 
teismui. Bet teisme jie užsigi
na kad jie tu laiszku nerasze, 
kad per prakalbas jie nežadėjo 

dar geriau, 
jie nei prakalbu niekur nesa
ko, ne tik kad jie sake pobaž- 
nytinese salose su kunigais. 
Liudininku tuo tarpu skunde- 
’ ‘ ‘ , o jie po prisiega
iszsigyne. Tada teismas ant vi
su trijų uždėjo po $500 kauci
jos, ir bus tardymai.

Po tam Kun. Kasakaitis su- 
siszaukia advokatelius in baž
nytini skiepą ir viltis apgavi
kus, ir pradeda prakalbas- 
szmeiktus nekaltu žmonių, kad 
jie reikalavo atgal savo pini
gu, kaip žadėta. Sako, kaip jie 
reikalauja pinigu, nes juk szo- 

ant apsivedimo, vus pardavinėjant valia moiuo- 
it-
/)-

buntovezikai
pasisekimu. Bet neil-

tiejei ru- 
IJingo juju

Vokietijos kaizeris
ku-

1 terminą
35

Ant tikrųjų dažinota buk 
buvusis 
Williamas Hohenzollern, 
ris randasi nelaisvoje, apsives 
su kuningaiksztiene
Vou Schoensich Carolath, 
metu moterėliu, turinti penkis 
vaikus isz kuriu seniauses tu
ri 14 metu. Willimukas turi ai> 
ti 80 metu.

Laike szeimvniszko
žiavimo buvusio kaizerio szei- 
mynos Doorn, 
mingas

šuva-

atsibuvo sztur- 
posedis idant nepri

leist kaizeri i
bet kaizeris Visus nusiuntė in 

karszta vieta” apreikszda- 
mas, jog jisai daris kaip jam 
patinka, 
jam paliepė.

4 i vieta

o nekaip szeimyna

Brangy-metis Lietuvoje.

Ukmerge. — Kodėl Ukmer- 
’gej viskas brangiau, kaip Kau
ne — vieni dievai težino, Szit 
kokios kaipos: sviesto 400 gr. 
100 — 120 auks., lasziniai tokia 
pat kaina, pieno litras 18 auk., 
Smetonos 70 —80, sausos varsz- 
kes 400 gr. 30 — 35 auks., suris 
50 — 60 auks., parsziokas 1200 
auks. Vienarklinis vežimas be r 
žinių malku (czvertka)
auk. Krautuvėse kainuoja dar 
brangiau. Pietus 50 — 60 auks., 
tuo tarpu Kaune galima gauti 
už 30 auks., Minister i u kabine
to nutarimu brangyrneezio 
priedas Ukmergėj treczios ru
szies! Del k u ir už ta, galėjo jo-

1800

brangyrneezio

kio brangyrneezio priedo ne
būti. 4

4f
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rrTu atsiimsi, ir nuo nuskriaudimo.
Tada žmoneliai---------------

pinigu atiduoti

jai neturėjo,

o

ATSAKYMAI.
P. D. Mount Carmel, Pa. — 

Taksorius ne turi tiesu Teika- 
Petrausku ir lauti nuo tavos idant mokėtum 

taksas ir už savo motore, nes 
už moterių neatsakai. Tegul ji- 
ji pati pasiprieszina priesz tai. 
Taksorius turi priimti taksas 
nuo tavos tiktai. Juk mbteres 
turi savo tiesa ir daro kas jiai 
patinka. Nuejk pas pažinstania 
advokatu o jisai tau geriausia 
taji dalyku iszajszkins.

v ra

ti, o tuos kurie nori pinigu: 
si imti reikia in kalėjimą s . 
dint nes jie griauja bendrove. 
Nors, tiesa, kunigėlis su sa- 

negali in 
kalėjimą iąkiszt už reikalavi-

kunigėlis
vo gizeliais žmonių

ma. savo ptilifcu, o dar pats su 
jais gali patekt, bet durnelius 
inbaugino.

Jie savo laikrasztyję gyrėsi 
surinkę tokiu budu $50,000, ir 
tas gali būti teisybe. Bet dabar
buvusiame Inkerman, Pa., szc- 
rininku mitinge buvo ir P. 
Petrauskas ir jau gražumu 
pruszą kad tie patis szerinin- 
kai pirktu daugiau szeru jeigu 
nenori kad pirmesni pinigai 
žutu.
Pagelbėdami

R e ra kuo biznio varyti, 
pinigus,Fagelbedami anuos [— 

apie keturi dar davė po dę- 
szimtiiie, o kiti szerininkai tik 
sėdėjo misir*nine nes jau nesiti
kėjo gero kad ir daugiau pirĮcįi, 
taigi niekas nepirko. Ju laik
raszti remia dąr keli Petrausko

Miss 
Shenandoah. — Klause mus 
idant duotumem jai rodą sziam 
atsitikime:

Asz 35 metu mergina, turiu 
dideli trubeli: gražus vaikinas 
inam* mylėjo ir vedžiojos! vi
sur per 8 menesius; jisai sake, 
kad asz graži, jauna, jis mane 
ženysias. Asz juo vierinau ir 
norėjau tiktai kaip kada, kad 
jis Imtu vyras ir parodytu, kad 
jis mano myli... Iszkoliojau 
moteriszkais žodžiais, o jis vie-- 
toje kad nusilenkt paszmakszt 
ir apsivedė kieta. Asz jam ne
daviau -pakajaus, patikau gat
vėj iszdaužiau snuki; to dar ne
gailėjo: nuėjau pas jo mergina 
ir vėl iszdaužiau snuki; paskui 
norėjau pasikarti arba prisi* 
girdyti, arba gesu užsitroszkin- 
ti, kad pal adžius jam, jog jis 
mane nuskriaudė, padaryda
mas tokia szelmyste. Pabijojau 
ba vistiek asz nematysiu kaip 
jis maiies verks.

Taipgi, kaip 
jis manes verktu 
cziau ji verkent ?”

Szirdziuk nupirk 
ežiu munszaines, 
kaip jisai miles ir verks, o ir 
tu veiksi isz džiaugsmo kada 
su juom apsivesi.

ŪMAS. 8. 1‘ARMLEY
Notary Public

4 i

J ulije Nuskriaustoji, 
Klause

ji priverst, kad 
ir asz maty-

jam gor- 
o pamatisi

Real Estate Agent

bendrai kunigai.
Negražu britu

* " r1 ’ • • i / , •,
Negražu lyitu tokiems biz

nieriams vilioti,isz žnioniu pi-

. (

1

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti, 
Raųdavojame namus, koletavojame 

randas ir teip tollaus.
288 W. Centro 8t.. Mnlmnoy City, >«.

- ’ 1 t *
t

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

Oropesn 30 Scpteinberio, 4 Novom.
Orbita lt Oct. 20 Novom. 10 Jau 

Ordiniu 21 Oct. 20 Ileceni. 31 Jan 
Tiesiai in Cherbourg.

Southampton ir Hamburg. 
r Visos atskirtos kajutos. Nėra 

extra mokeseziu.
ROYAL STEAM MAIL PACKET 

PACKET COMPANY 
ŠANDERSON & SON Inc. Agents 

2« BROADWAY. NEW YORK.
Chicnget 117 W. Washington St. 

Ar pas vietini laivakorcziu agentu. ’

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenį)
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

MIN-EXPELLER4-
Valzbnžeuklis užreg. S, V. PaL Ofise.

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

.Reikalauk, kad turėtu Įkaro (Anchor)
Yaizbužcakij.

4

i

TEMYKIT LIETUVIAI
Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati

mis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.

. reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailėsite,

JOSEPH G. BOGDEN, 
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

kompanijų

Turėdami

I

VUNAI?
IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Greicziausias Visa-vandcninis Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konckcija 
Southaniptone in Danziga, Plliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grei- 
cziauslu isz trijų laivu kurie iszplauke 
isz New Yorka kožna Utarninka.
Vis! Sczios klasos pasažlerlal kabinete.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARI A

Telpgi per Liverpoola ir Glasgow 
SCYTHIA . . 28 September™ 
TUSCANIA . 30 September™ 
LACONIA......... 5 Oktoberio
Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

.............. ..................."V..... . ...................   m.

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

(WAR TAX |5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

Amerikos Doiercls ir Auksinais. 
ŽEMIAUSIU DIENOS KURSU 

Pinigus Lietuvoje gauna arczlausiame 
paszte laike 25—30 dienu.

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

♦ ' . ■.......

Ii

VYRU
LIGOS PitlBbūrge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 32 

metus Invalrias Ligas; Vyru ir. Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrias ligas pa- 
einanezias nuo neezystumo kraujo. Atslszaukltfe ypatisz- 
kai, per laiszkus asz' negydau. Dr. Koler kalba Ruslszkai 
ir Lenklszkai.

If

.< i
Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras

DR, KOLER .

Ofifios valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Ncdęliomis 9 iki 2 popiet
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Janita
v.‘V ’J Drąsus Japoniszkas 

Kareivis.
Tikraa aUitiktma* Iti Kinu 

Japonu Karas.
b*

4 1

•Japonu

I CG i
gęndrolillu vardan aukszczian-

“ prasze kare h

uosius

Ant mirties pasidavęs.
Atvožnas ir narsus 

vaiskas buvo Kvnezus isz se-
Korea karalystes po

kruvinu kovu ir laimingu per
galėjimu iszvares ir vijo anų 
iszsklaidytus pulkus 
mos kvnezu tvirtvnes Mukden.
Tenai apsistojo pirmas Japo- 
niszkns pulkas, 
žus vijos buvo.
laitis Komatsu, kai}) ir narsus
generolas Oiama, 
vaiskui kėlės dienas 
duoti, nesą 
vu, kurios dau
sios buvo, kareiviai 
ilso buvo.

Ale ne vien 
sustabdė vadovai 
jie lauke ir

iki pi r-

siu djevaieziu!
v is. . . „ .

. ' * i -i l 1

Vadovas nusėdo nuo arklio, 
kad vyrui,gorinus in akis pa
žiūrėti gpletu, nes tamsybe bu- 

ir ugnis

kursai kyne-
Japonu kara-

ve toki tiręzta, jog 
vislab apszviesti negalėjo.

* manoKili p vatrdas’ 
nau“’

“Ksmi kareivis Janita 
Kiolos, pon’ generoliau. 

4 4
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Žmogaus mažus 

prieszai.

KAIP ATGAUT ISZ8IU8TA 
LAISZKA, - F,
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žmogus

Ar kada nors parąszei laisz-
J'"ill

ka, ir inmetei in paęzto skrynu 
te ant kampo arba nilneszei in 
paežiu ir potailį jierkeisei savo M

I
Pradžioje istorijos ž;7u;g" 

iszsimokino kaip apgalėti ma
stodontus, arba didelius slė
nius. Bet vis dar tori iszsimo- 
kinti mikrobus. Bangžuves ir 
slėniai beveik isznyke, bet žinr 
kiu ir iniišiu vis dauginus ir 
daug’iaits1 VMidasi, ir bakterijos, 
inaŽiaifs ir payojiausios, vis 
randa naujus midus 
puldinėti, 
motus žmogus

misi i I
Ar kada 

gaktai užmigti 
apie ta laiszka, ir norėdamas 
atgal atgaut i ?

Jeigu nors syki tau taip atsi- . 
tiko, neduok dabar rūpėti nes 
sulig nauju paežio įstatymu ir 
reguliacijų yra lengvas atgauti 
iszsiusta laiszka.

Tik turi nueiti pas vietini pa
ežio direktorių ir jam iszaisz- 
kink, jog nori atgal gauti is 
paežio laiszka. Paczto direkto- 

sutikti su praszymu 
gali prirodyti, jog ori 

Turi aisz- 
laiszkas, ir

nors pėr nakti hė- 
rnisly damns ** iŠ

‘ I

W|i«

.’Ipayojiausios
i mus už- 

Tik per paskutinius 
sužinojo kokie 

jo didžiausi prieszai ir iki sziol 
nerado ginklu juos isznaikinti. 
Tyrinėtojai tropiszku tankynių 
bijojo laivu 
niszku augiu, bet dienomis at
sargiai apsisaugoja .nuo uodu 
ir nuodingu mušiu.

Kad nors mes priimane mok
slo nusprendimą jog žmogaus 
prieszai yra tie savo szeimyno- 
je, mes vis dar nematome Vei
kalo rimtai vesti kova priosz 
juos. Mes turime Laivyno Se
kretorių ir jam duodame mili
jonus del apgynimo, bet netu
rime Sveikatos Užlaikymo, jog 
yru daug reikalingesnis. Var
giai nors viena amerikieti prie- 
szo armija užmusz sziais me
tais, bet mus kraszta užpuolė 
milijonai uodu Ir mušiu apgin
kluoti pavoji ngai 
tukstanezius. 
tus mokslo ir 
pirm negu iszsimokinsime kaip 
kovoti musu naminius prieszus 
bet net dabar daug gali būti at
likti geru budu veiksi.

Daugelis praeities sveikatos 
užlaikymo budai yra neapdirb
ti, neparangus ir 
vest i bet žmones 
pasilieka 
knygų. ; 
apie 
srutų gazo pavojingumą ir mis- 
lina jog smarves praszalintojas 
yra disinfektuojamas vaistas.

Szeimyninke kovoja brudus, 
bet nežino, jog pavojingesni už 
gatvekarus.
ja sujudina negu muse, nepai
sant jog kandis tik užpuola dra 
panas. Mes turime nuleidžia
mas vamždas nuneszti ligas, 
bet arti ju randasi keliai bam
bai ie rams, kurie 
nuo namu in namus idant bile 
žmogus g 
Musu langai visomet atidaryti 
uodams, ir įpusėms. Kuomet 
važiuojame gatvekaruose, ant 
musu drabužiu randasi neiszpa 
sakytai daug visokiu brudu 
žiame vieszbutyje isz lauko 
nesziodami visokias ligas. Gra
fiškas gražu ir szvaru, bet ne
matome kas darosi užpakalyje- 
kukneje.

Praėjo dienos kuomet laiko
me kiaules savo kambariuose, 
bet vis vėliname szuniui gulėti 
viduje, kas ir bloga. Ant gat
ves matome szuni graužiant su
puvusi kaulu arba vuostyda- 
mas neszvarias vietos ir kelias 
miliutas po tam matyt glosto 
szuni mergina ir jos veidil tas 
szuva laižo. Mes turime žinoti 
jog tie szunis, kurienepasiuto 
yra (langiaus pavojingesini. 
J ie sužeidžia dauginus žmonių 
bueziuojant negu kandimu.

Pradinėse dienose žmogus 
turėjo draugauti Su žemesniais, 
gyvuliais. Jis reikalavo szunis 
ir ark lis ir todėl Isz ju padare 
draugus. Bet dabar mokinasi 
be tu apsieiti, ir turi, kaipo 
augsztai pasiekeles, praszalinti 
juos nuo savo draugu, 
nėr žologiszki daržai, 
miestai bus,daug geresni kuo
met rasis tik žmones. Maszine- 
rija guli irius sumuszti bot ne- 
niUĮUodijiv krauju, nepildo kau
lus- ir. -nemukina kuna. 
šliaužiantieji, ir slankiojantieji 
dalykai baisiai neszvarus.

Visi insektai ir gyvuliai mu
su prieSza’ų

—Foreign Language Infor. Service.

Doru tėvu - lietuviu mergaite, 
Puiki ’lietuvaite, 

Katfiszeis smirdėjo,
> {Savo tauta paniekinėjo.
, Nesenei suėjo su szlapnosiu, 

Nuskutusiu panosių,.
Tasai aplink ja ja tupinėjo, 
Ant pikniko su ja szokinejo, 
Meilei su jaja sznekucziavo, 
Na ir ant galo apsiporavo.

Praėjo trumpas laikas,
Tasai szlapnosis vaikas, 

Sziadien jau nori pasimesti,
Su ajrisze apsivesti 

Lietuvaite

J
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tigru ir inilži-J
LAIDOTUVES LORDO NORTHCLIEEE.

garsingo Anglijos 
Jo kūnas likos

F >
Kodėl nori prie teip sun

kios užduoties pakauktas bū
ti!“

4 4

1
Ana dięna Londone atsibuvo laidotuvi 
lai k raszezio 
palaidotas Westminster Abby bažnyczioje.

‘S 
iszditvejo Lordo Nori bolide.norejo savo 

pasilsėt i 
po tu kruvinu ko- 

dienu truku- 
labai pa

rius turi 
jeigu lik 
to laiszko siuntėjas, 
kini pasakyti koks
rasztu parodyti, jog rasztas ant 
laiszko yra tavo.

Paežio Departamentas pavė
lina paczto direktoriui telegra
fuoti paežio prižiūrėtojui ant 
gelžkeliu atidaryti paczto krep 
szi kuomet isz miesto iszvežtas 
ir iszimti ta laiszka. Ta reikia 
daryti tik n e permatytuose at
sitik imuosi*.

— Foreign language Infof. Service.

I
visa sargyba

Asz noriu patirti, kur ma- 
nelaimingaš brolis dingo, 

kuri kynezai paskutiniame mu- 
ir drauge pasi-

lio tingus kvite
■|L diwil

atsilsejimo del 
vaisku, bet 

’ ant atitraukimo 
karėiviu pulku isz miesto Soul, I 
nes paskutinis mnszis ir Japo-I 
nu eiles labai iszretines buvo, j Jt 

atkerszysiu.

j szyje sužeidė
Buvo mano geriausias ii

iszretines buvo. 
Be szviežiu kareiviu nebuvo 
japonams galima Mukdu tvir- 
tyne laimėti, kurioje bais didi 
pulkai kynezu vaisko sutrauk
ti buvo ir ja gynė.

Pritraukimas szviežiu vais-

kraujuodamas 
puolė, tai asz 

prisiekiau

vilko.
brolis ir be jo gyvenimas man 
nemielas. Jeigu ji nužudo, kaip 
isz daug romi 
jiems in rankas

tai 
aukszcziausiam dievaieziui isz 
Kiolos.“ ::

Generolas usus su k i nedarnos 
žiurėjo iii karalaiti ir tarė jam
patylomis

ku labai ilgai užtruko, nes jie •

persikeldini i ir 
miestą Soul aut

kareiviu prikiniszta

vado-

jodinėjo.

turėjo pirmiausiai per Gelto
nąsias Jūres 
paskui per
Mukdu traukti. Pilni rupeseziu
žvelgė japonu generolai in ant 
auksztu kalnu stovinezia tvir
tybe, kuri meh nai i’edvtu kv- 
neziszku 
buvo.

Karalaitis Komatsu, 
vas cieroriaus gvardijos, pava
karyje apie abaža 
Kareiviai’buvo jau visi aplink
sukurtas sargybos ugnis sugu
lė ir viro vakariene arba džio
vino jierlytus rūbus. Karalai
tis nujojo iki generoliuus szet- 
ros, jeib su juomi apie inemi- 
ma tvirtybes pasikalbėtu.

“Mes turime darf' 
patirti, ki< k 
tyneje yra ir

szia nakti 
neprieteliu t vir
ai- visas vaiskas 

po vediniu Ki-hingo
prieszais stoveja. Jei teip butu, 

galėtu nelai-

mums

tai mus lengvai 
me užnikti, del kurios asz eie- 
coriui atsiliepti nenorecziau, 
tarė ()iama.

‘ ‘ z * f
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sz jums pritariu, 
ke karalaitis, “ 
kad neprietelis toks drąsus bus 
ir mus abaže užpuls. Bet vis gi 
musu pareiga dar szia nakti 
patirti, kyip didis juju skait
lius t v irt y nėjo.

Vadovai prijojo 
dainuojanuziu

atsa-
nors ir netikiu,

prie pulko 
Žalnierių, kurie 

“Jus 
užkalbino juos genero- 

ar jus nesat isz Nasa- 
Kareiviai atsistojo lyg 

“Teip yra, pon 
atsiliepe viens isz 

jusu yra toks

didžia Ugne apgulė buvo, 
vyrai, “ 
las, ‘ ‘ 
kos ? ’ ’
viens vvras. 
generoliau! 
j«jm “ 
drąsus, 
spiega eiti, o jei reikals ir tvir- 
tyne Mukden 
“Mes visi!“ 
rykaudami.
vieno drąsaus vyro, kursai 
gatavas yra už tėvynė mirti. 
Be to už mano pareiga laikau 
ant to paakinti, kad tas, kuri 
kynezai kaip szpiega nutvers, 
Imieiu smereziu mirti turės. 
Jam sąnarius nuo kūno nuka
pos arba in verdanti aliejų in- 
ines, nesą piktasis kynezas vi-

Ale nei viens drąsiųjų karei
viu neatsisakė, visi buvo gata- 

lai iszsi-

| M

Kas nuo
tarp neprieteliu per

isztvrineti 
atsiliepė kareiviai 
Asz privalau tikt 

vyro,
& i

soms bjaurybėms prielankus.

vi ant mirties- eiti.
briove viens kareivis in prisza-

Ale storiejie, 
zai neužszauko d ra su j i japonu. 
Nei jokia szaudykle 
gojo 
jau

Asz mislyju tai * 
vra tikrasis vvras, ciecoriszko- 
jo auksztybe?“

Tasai prijojo 
ir ranka ant peties uždeji

Tu turi eiti, Janita, tę
vi su vieszpats, 

Mikailas, tau ta- 
ir pasiszventima 

tokiam svarbiam mieriui atlv- 
gis. Tavo brolis bus senei smer- 

tie barbarai su- 
}>a<i velka,

re: 
vyne ir musu 
Jo majestotu 
v o szlužma

4 4 rp

prie kareivio
•s ta-

t i rados, 
gautuosius
juos paskerstu. Tavo užduotis 
tur Imti dienai ausztant lai
mingai pas mus sugryžti ir 
mums tikras žinos apie neprie
teliu skaitliu praneszti. 
mosui t kerszyshn. ’ ’

smutnasis ka
is/. akiu

ir

nes

pas

idant

ladarp

pakajingas ir geide 
greit kaip galima

Tuomi buvo 
reivis, kuriam aszaros 
tekejo, 
dabar teip
tarp neprieteliu nusiszlieti.

“Tu ten pinigu 
mano drąsusis 
generolas
jam masznele

Su pinigais tu nuo 
nuo mirties iszsi-

pri valysi.
Janita, 

t Jiama
su sidabriniais

“ tarė 
ir primėtė

nesubliz-
nors jisjam prieszais, 

ant 20 žingsniu prieszams 
prisiartinos buvo. Janita pa
mate dabar silpnai žibanezia 
ugnele ir prisiszliejo prie jos 
art in. Ten gulėjo kokie 20 ky
nezai su iszblyszkusiais vei
dais 
lyg lavonai. Janita isz pirmo 
pamislyjo, kad tai isztikro la 
vonai, bet sztai pamate opiumo 
pypkius aplink begulinezius ii 

del ko jie kaip

ir kuria bemie
ganti rasi, nužudykVint vietos. 
O szitie tur, 
tuom paežiu 
mirti, kaip
nai, kurie jau budeliu rankose

dienai ausztant, 
baisiu smereziū 

užgau t iejie ja po-

jau negera, pa
niekino, 

Visaip jaja iszvadino.
Skulkine 

teip atsitinka,
Ant trumpo laiko ajrisziui 

lietuvaiti* pa tinka,

Czionais Jankei
■d

su
ii* pasty rusimus akimis 

Janita

vra.
Janita sudrėbėjo, 

abejojimo buvo tarp sugautų
jų ir jo brolis.
liepei, tas tu r but, 
uita, “nuo jusu žodžiu dreba 

nu

nesą be

4 4 Ka jus pa- 
a t sa ke Ja-t I

labar suprato, 
negyvi guli.

Ja.nita pamislyjes
kyneziszku kareiviu, pa 

nusiszypsojo 
neprieteliam 

baugsztu?
gere

apie nar
<uma 
n iekfna nezia i 
Idant baime del 
nuramintu, 
mandszurai ne degtine 
bet jie tvoros prie opiumo pyp 
kin. idant apsisvaigintu.

Padiikusi mislis užėjo Jani 
to szirdyje.

tie
ne

Jis nusitvėrė ap 
leguse medžiu szaka, kuri ant 

silpnai spygsta.nczios 
<r

ugnies
įdėjo ir pradėjo su ja ant ky

neziszku sargu ink irsti.

kur turėtumėt su tvirtu dra
sumu ir atviromis akimis ant 
sargybos stovėti, apsisvaiginai 

opiumu. Dabar esate nukeis-

t iijginiai 
4 4

sūr i ko
• Į • * -

“Jus 
jis ant j.n.

su
t i ir eisite su manim pas gene
rolą Ki-smi-ni.“
jie vyrai atsikėlė nuo žemes ir 

su iszgascziu in Ja ni
kiu i už koki perdetini lai

Iszbl vszklisie-

‘ ‘ nuo 
neprieteliai, jusu valia te 
siduoda. Asz visus sargus per
žiūrėsiu, ir tuos, kuriuos su 
opiumo pypkių užtiksiu, bu
deliui paduosiu.“ 
man y d a m as link t,e re j i >

nuo opiumo ap- 
apie di-

apicie- 
vaiske

Greitai savo

Slb

neuž-

Bet tik ant trumpo laiko, 
O po tam ja ja iszvaiko.

Nelaiminga pas levus 
grvžta, 

bedas
mirszta.

i pamokini
mas,

Kad musu Lietuvys, tai vai
kinas,

Ne ma i szy k it tautos, 
O neturosite bėdos.

Klausykit manes mergaites,
Puikios rūteles,

Geras del VISU

3

ir užmusz
Praleisime me-

isztyri liejimo

MERGAICZIU
APKALBĖJIMAS.

Agnieszka žvaira kuprota, 
asz neimczia kad ir bagota. 
Petronėle kytra begalo, 
geria degtine ir alų. 
Nakti szoka, diena guli, 
taip nedaro kaip priguli. 
Magdalena butu dikta, 
tai man beda kad ji pikta. 
Kur tik eina tai vis murma, 
Ui man beda kad ji durna. 
Ona didele begede, 
užsigulus duona ede, 
tai man beda kad daug oda, 
bus man namie ir svecziuose 

geda.
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neparangus klaidingai 
juos seka ir

i ant musu statuto
Žmones' vis dar kalba 

vodingu iszgaravimu ir

skaisežios 
lietuvaites,

Sergekites tu j n žaliablekiu, 
Ka paniekina jus už akiu, 
Ba tas ant gero neiszejna, 

\elniu paskui nuejiui.
Jus palieka,

Už nieką,
O tai teisvbe tikra, 

Melo ne v ra.

Po

I

Nieka nenu
gali il

gasis su galva ir miegūstas in 
savo szetra atsitkauke. Lovoje 
it sign les ir
žvalges, sapnavo jis 
džius laimcjinius ant nepriete
liu, nuo kuriu dienoje baimin
gai atgal leidos.

Janita buvo dabar 
rinm jn'okingiausianie
sviete. Kaip lengva buvo jam 
dabar visus norus generoliaus 
t liania iszpildyti.

Trii n i p: ii s us i in isly jey, 
ėmę . *
reiviu ir trauke su jeis per aba
ža. Jis perejo visas 
eiles ir veik pamate, kad kyno- 
zai dangiaus opiuiYlo no kaip 
parako suvartoja. Kaip lengva 
butu jo japonisžkiems bro
liams buvus visa abaža nakty
je užni.kti ir iszdaužyti. Ale ta
da negalėtu savo mylimąjį bro
li nuo baisios mirties iszgelbe- 
t i. Pilnas baimes ir rupeseziu 
mislinejo jis apie ji.-

Nuo kareiviu buvo patyręs, 
kad visi sugautiejie iii Mukdu 
t virty ne nuvilkti yra, kur die
nai ausztant nužudvti bus. Vie
ni bus ant jiesznto užmauti, ki
ti in verdahiti ’aliejų inmesti

JW- Kandis dauginus

Į

jiį pyI1>a Xyneziszkii ka

sargybos

•*

Mare nori vyro gaut, 
tankei eina grybu raut. 
Grybus rauna krumyj sėdi 
jauno vyro nesigėdi. 
Agota iszdykus kai ožka, 
kai ji eina kaulai braszka. 
Vuce įiauszinius parduoda, 
niekad ubagams neduoda. 
Vis tik in karezema nesza, 
pasigėrus plaukus pesza. 
Jeva eina in bažnyczia, 
pasirodyt svietui tyežia. 
Jau jos niekas ir nekenezia,
kad su žydais szaba szvenezia, 
Verute tankiai snaudžia, 
kada tiktai kelnes audžia. 
Tikrai kad asz ja parvesezia, 
tikrai kelnių notekcziai a 
Visas mergas szalin meskim, 
O Kristute parsiveskim.

' ii
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Labai lankei gaunu žinia 
Apie koki nedora vaikina, 

Nedjdeliam miesteli jo, 
Luzernes paviete, 

Randasi girtuoklėlis jaunas,
Kitados buvo drūtas ir szau-

nas.
Dabar kasdien girtuokliauja, 

Niekad nepasiliauja,
Munszaine geria diena ir

si

nesza ligas

;ali Įpili užkrėstas. 1 
■»

■'ll/A’elge 
ta, 
k e.

Szitas surinko visus opiumo 
pypkius ir vare ta bedningiau- 
sia pulką pirm savos giliaus iii 
neprieteliu abaža. Isz visu pu
siu pradej szukauti: 
Szv!“ Visas abazas 
T 
pulkais ir susirinko apie Jani
ta. Szis pamate ant vienos kal
vos szetra su apauksintu stogu 
ir ten link girtuosius kareivius 
nuvarė.

Prie szetros prisiartinus isz- 
ejo isz jos storas riebus manda
rinas, vadovas vieno pulko, 
kurs sziandien baimingai nuo 
neprieteliu bėgės buvo, nei 
szuvi nepaleizdamas. Jis buvo 
kasztaunais szilkiniais rubais 
rėdytas ir visas ginklais apsi
kabinėjęs.
blyszkes, rodės kad patini) 
opiumo pypke iii szali padejes 
buvo. “A-a!“

i tedolereis. 
kvnezu 
pirksi.“ 

Kareivis 
prižengė prie 
Tuom tarpu 1 
kyneziszku mundįera parūpino, 
kuria .Janita apsivilko.

Nuo ne|>rieteliszku, ginklu, 
kurie paskutiniame
laimėti buvo, iszsirinko Janitą 
viena szaudvkle ir kardu. Vi- 
sai kaip kyneziszkas karei vis 
iszsiredes atsisveikino jis nuo 
savo draugu.

Jau buvo drąsusis 
sargus priėjės, kaip vieno jau
no apieiero paszauktas tapo. 
Janita, iszgirdea „ kad ji kas 

pasiliko , nekantriai 
i J

Mano prieteliau,
“imk szita liekarstva, 

kuiūų praryti gali, jei kynezai 
sugriebė tave kaip szpiega isz- 
pažins. Tada baisiausias mu- 
czynes iszvongsi.’’

Janita numano, 
liekarstva 
tai nuodai?“ Apioieras

“Tu lengvai 
numirsi, kaip karžygis, ir ne- 
žmogiszkiejie budeliai tu bar
baru negales prie tavęs savo 
nniczyniu inrankius vartoti. 
Janita, permano ir priemėsddo- 
kingai in ripiciora pažiurėjo. 
Tada žerineziomis akimis ant 
tu kalnu pažvelgė, kur tvirty-

szaukia, 
stovėt i.

4 4

c i eras,

4 »

ir

rr

\ 
pinigus, 

atgal.
paemes i

* ugnies
buvo jo draugai

A

muszyje

vvras

f J tare a pi-

kas tai per 
ir paklausė :•* ‘Ar

<r
link tele jos tarė:

geria 
nakti,

Nuo ko greitai gal gula gauti.

v

pradej ;
'!“ Visas 

Tjikstancziai pribėgo

‘‘Szy! 
sujudo, 

art vn

* * *

I

"n

' iiP Ii
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Veidas buvo isz- 
rodes

szauke manda
rinas iszsigandes ir žvelgė bai
mingai

ti in verdanti * aliejų 
arba gyvi sudeginti.

Ant szitos liūdnos szventes 
buvo visi apicierai pergalėto- 

M u kilu gy- 
“Ak, kad 

;elbeti galecziauj’ 
dūsavo Janita savyje. “Tūks
tanti kartu mielai savo gyvastį 
už juos atiduoeziau.“

Tuom tarpu buvo .jis visa 
apsisvaiginu

si! rinkes ir vare 
savos. Didis buris, 

vyru, .. turėjo su- 
Jo užduotis 

buvo dabar tuos žmones in 
Mukdu t virty ne

jyvi sudeginti.

jo vaisko kaip ir 
ventojai pakviesti, 
asz juos g

gauja opiumu 
siu kareiviu 
juos pirm 
veik szifnts 
gautuosius vcąti.,

nuvaryti ir
4 I

Vyruczei ar del jus gražu 
Jeigu nuo bobų g’...... . .
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REIKALINGA AGENTU I
I

J 
gaunate laz

dų?
Tas atsibuvo Pennsylvanijoje, 

Gana didokam miestelije. 
Buvo tai NedeliOs diena, 
Draugystes mitingo sueja. 
sDaug sąnariu susirinko, 

Ir mitinga grąžei atliko.
Sztai kaip perkūnas kas in 

duris subaladojo,
1 r duryse baidykla stojo: 
Apsikudlojus, seiles tysta, 

Isz piktumo ka. tik neplyszta, 
Klausinėjo savo vyro, 
Bet jojo ten nerado.

Tai ergeli visiems padare, 
Ba in vidų norėjo inejti, 

Perkūnus ant visu užleidinejo,
Net visa isz pasiutimo dre

bėjo.
Marszalka in vidų leisti ne

norėjo,
Ir raganos atsikratyti nega- 

lo.|o, 
Pamate kad galo nebus,

Žadėjo paduoti in palicmono 
nagus. ’ 

Nebage aplinkui apsižiūrėjo,1
Ir tropais žemyn isz* klitibo 

nudundėjo, 
Ir praojgius užkabinėjo.

Po tam jos vyras in sale 
i nėjo,

Baisius žaidulius ant veido 
turėjo

Mat boba ta diena papaiko, 
Su pokeriu jam pataikė; 
Negerai vyruczei darote, 
Kad bobos nesu valdote.

SKAITYKITE “SAULE“
V r ■ •/' ■ i ■ J >

DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalauja agentu parduoti ju maru- 

kinus tlesog nęaziotojams. . Plgioo 
prekes. Šempelei dykai. Madison Mills 
503 Broadway. New York. .» ad.
...............       - —J

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas
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Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . .

budeiui paduoti. Ak, kaip tie 
žmones dejavo ir raudojo gir
dėdami, kad in tvirtyhe gabe
nami ir budeliui teks. O jie 
nieko kitu nusidėjo nebuvo, 
kaip ir daugiausiojie ;ju apL 
eierai, ant sargybos opiumą, rū
kydami. Su lazdoms iivsžau- 
dykiems taje jie tolia ii varomi, 

,o kas paeiti irtibinstenge, taji 
su virve pasiriszo paskui vil- 
į<() ’į > .

Jau ežia Janita, mate, kokius 
barbariszkiejie 

kynezai iszprovyti gili Jo šzir- 
dis sudrėbėjo ir sziurpidiai ku
na perėjo, savo brolio atsimi
nus. ’Ale pasitikėdamas ant sa
vo jau atliktojo darbo trauke 
drąsusis šzpiegas in Mukchis, 
in ta už noinimtina apszauktA 
tvjrtyne, kasuotu barbaru pri- 
kimszta. . —Tolihus bus.

ir boksztu 
jau tai japonai nž- 

asz \ ...

ant mūru
tvirtynes, 
puola,

aiva pulkus atgal.
4 4

no Janita storąjį mandarina, 
“esmi Ting-heen ir ateinu tau 
žino duoti, kad japonai pusgy
viu savo abaže gul ir nei mtsly- 
ti /pemislyja tavo galybe už
pulti. Bet szitus no^ertelilis 
radau ant sargybos, užot asz- 
triai aut prakeiktu japonu*pa-

i 4

gerai,

Galingas pone,

vedu savo

J ! užkalbi-
/

ir turi

Namai
Musu

Su lazdoms iiųszau-
i * '• ii • i' •

kas paeiti ifebiiistehge, ta,ji ir. nepuiki na Visi

. . $1.50
b

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

i
!

GUODOTINI SKAITYTOJAI!

Laike bedarbes po visa Ameri
ka, iaikraszczei ir nemažai'su- 
kentejo, nes skaitytojai negalėjo 
atsilygint už prenumerata, ir 
mes buvome priversti laukti 
geresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai ir ka- 
slklos pradėjo dirbt, meldžeme 
paguodotu skaitytoju atsilygint 
su skola ir prisiųsti užvilkta 
prenumerata.
pradėjome spaudyt ant 1023 me
to ir turimo žinot klek juju at- 

Todel paskubinkite 
prenumeratos

ii*1
ki ir puolė generolui priosz ke
lius. Pirm to buvrt jis po me
džiu sėdėdama verkęs.

“Atsikelk mano
priszaūke jam generolas.
poniszkas kareivis neprivHlo

I priosz generolą ant 
klupti, jis yra. karžygis!

E. t
*

II
sunau,

4 i

f >

Ja-

I /

*■

. žemes 
!“

Siuskite mano tarp npprie-

ne pulkais kyneziszku karei- Kdabotu, nuo opiumo apsva.igii-

it

l <

toliu, tikt mane viena isz viso 
viiisko, asz meldžiu Jusu pon > i

viu apstatyta stovėjo ir krū
mynuose prapuolė.

II. — Šzpiegas.
Janita užlipo ant veik 

pereinamais krūmynais apže- 
augszt urnos ir 

neprietėliszkos Sar-

sius žolėje begulinezius.,’
Mandariho kakta susiraukė 

baisiame piktume.

bjaurošczlns
s

t-

GERA PROGA PLIKIAMS!

ne-

“Nukirsk 
jiems raukas, Ting-heen, palai
dok juos gyvus. Jip tau pri-

3

lindęs 
Arti prie 
gybos:

priėjo
klauso, tie opiumo szunis! Ta
vo ale, mano suną.u, pramenu 
tavo akyldmo ir uždabojimo 

Į del savo apicierum. Pėržiurek 
•' - .

sumi.u, pramenu
drąsusis szpio^as

Tolintis bus.
. *' ■' J ■ I

Negerai
•W W' •• «■ '

Arabiszka Most Is yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika slem- 
pu ir savo adresą tai aplaikys tuju 
arabisz.ku gyduolių dykai. Raszykito 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N’. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kurio yra
way, Box 9, Brooklyn, N’. Y. Vanaudo

puk-pllkinl arba visai yra nuplikta, t.f.

£
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Kalendori jau

spaudyk 
su prisiuntlmu 
jeigu nenorite pasilikt be pui-

< kiaus kalendoriaus ant Kalėdų.
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Ant J. Sakalauskas įZinios VietinesI ILIETUYI8ZKAS GRAHORIUS
IR BAUSAMU0T0JAS 
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Subatoj pirma diena ru-
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t dens.
/Viekas Abromaitis, 438 

likos sužeistas

Laidoja kunus NuraL'Vliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preh'e. Telpgl pr I-

W. Pine ulv
Primrose kasyklosią, kada ma

in propa ir ntskelo 
medžio kifris pataikė 

vtiida, nuo.ko tru-

M

Įjpį

f t
i

stato automobilius visc'AIcms reltoa- 
Jgms. \ . k j

’“4 >t
Parduodu visokius pamlnkbis, dldt l- 

iua Ir maltus ui pigiausia preAe. tod< I 
JoifU pirksit© POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau geriaus parduoti negu kl ti.

601 E. Pine SU Mahanoy City » Fa.

-4- - ■ T- - - - - - ■ - - -............. Į Į ---- ----- -  — . ...... ........  . ---- ---------.............

Paderewskis bus kandidatas | Middleport, Pa. Trys žmo- 
nys likos sužeistais ant plento 
terp Pottsvilles tt ir Tamakvcs, 
kada automobilistas Andrius 
Sabalauckas isiįAJidleporto už
suko sz/ilo Bells brokerio ir 
l’ordukas apsiverto. Sužeistais 
yra Juozas Litviczas, 50 metu, 
Sabalauckas ir pati Antano 
Viktorio, Visi likos nuvežti in
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Lletavlszkas Graborion

K. RĖKLAITIS’
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagalbininkė mot<M®.

■ Prieinamos prekes.
» --------  Vi

516 West Spruce Street \ 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephones No. 149

Tvirčiausia Lletavlnika
BANKA

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam paliki
mui. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dlenoa 
kursą. Parduodu laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsekimą. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė 

MAHANOY CITY,

las spyrė 
szmota 
Alekui in 
ko/jam žandai. Mulai po vakar 
eiju yra labai inszejia ;ir turi, 
nemažai bėdos bu jeis.-*.

— Apsisaugoki tos netikrų
jų kvoteinu kuriu daug paskly
do po pavietą. Neteisingi kvo-

\terei yra nuo 1916 meto ir ga- 
I na gerai padaryti. .Valdžios 
detektyvai sznipineja . ant su
radimo kaftininku.

— Szia i 
i paeitas jau 
nauja vieta szale Elks teatro.
—E’unedelio po piet vienas isz 

anglekasiu dirbantis Tunnel

sanva itia
i bus perkeltas in

vietinis

I Ridge kasyk losi a
1 angį i, uždėjo t
I jog szuvis isznesze virszune žc- 

Ą 300 ir 400 .West

angį i, uždėjo
szaudamas 

tiek dinamito,

■—. me artimoje
----- ; Railroad ir Centre ulycziu. Ak

mens puolinėjo kaip ledai ant 
artimu namu, o keli krito ant 
bitrberio Ancercvicziaus namo 
bet ant gilnkio 
do.

nieka nepažei-

— Tomis dienomis 
paženklytas 
James

‘•6 
PA.

ant Prezidento Lenkijos.

V a rszava—N ovemborio mc- 
nesijc Lenkijoj bus rinkimai 
prezidento. Ant to urėdo yra 
pasidavė du vyrai kaipo kan
didatai, vienas isz ju yra Juo
zas Pilsudskis ir garsus pia
nistas Ignas Paderewskis ku
ris v ra 
per Demokratu partija, 
sudskis yra ūkininku ir 
listn partijų.

bus

paskirtas kandidatu 
Pil- 

soeia-

Herkimer, N. Y. — 
bes agentai pagavo lietuviszka 
bravareli pas 
Rad6 4 galionus 
Moteris Morta

Linkowskiu

Blaivv-

idleporto už-

Ashland#' 11 gobtu t i a.‘

Baisi padėtis Odesoje.
kur dirlia NanesoOdesoje, 

organizacijos, žmones tukstan- 
cziais mirszta. Kovo men. Ode
sos gatvėse rasta 7,336 lavonai.

ALTIJOS-AMERIKO
' LINIJA VBroadvay, 

TIESI 
KELIONE

Nev'l&rk.NY L
iLIETUVK

PER. HAMEURG/XpTl
<

J

»l k,

PER HAMBURGĄ.PTLLĄSĄ 
/• ARBA LIEPOJQ.

IIn ta skaieziu ne,įeina tie, kurie 
mirė namie arba nuo *! epidemi
jų. Gatvėse guli layojąai, ku.^ 
r i uos draszko szunes. ’Saszla- 
vynai pilni lavonu. 1 r‘

Vokiocziu kolonistai pra- 
nesza, kad Odesos ir Nikolievo 
apskrityse apsėta arti 10% 
dirbamos žemes. Kad ir geriau
sias butu derlius, 
ventojams iszmaitinti jo neuž
teks.

; r-' An * j

Lietuvei važiuojant in Plllava aplenkia 
"lenku juosta (karldora)

4’183 (rcczla klasa padalintą ją kam- 
barus ant 2, 4, C ir 8 Ibvu.

ESTONIA ...........4 Oktoberio
LITUANIA .... 18 Oktoberio

Isz New Yorko ar Philadelphia in Hamburgą 
$103.M). L________

szunes.''Saszla*
Chicago, — Isz La Salle sto

ties liko iszvęžtas deportavi
mui Tututis. Ta žinia adv. K. 
Gugis gavo isz AVashingtono.

Nors neilgai Tu luti s tegyve
no Amerikoj, bet spėjo 
žymėti 
prignudinejimu.
Amerikoj *jis prigavo, 
sziol dar nėra tikrai žinoma, n

no tik tarp lietuviu, 
ir tarp kitataueziu. Savo paval
dė jis gan tankiai mainydavo: 
atlikęs koki prigavima, 
persikriksztydavo kitokiu var
du. Prie žmonių tas prigavikas 
mokėdavęs labai gražiai priei
ti, laikydavęs czigoniszkos tai- 

“Koks mano tikeji-
O kokio pons norėtum?’ 

pauksztukas viso
kį sze n iu 

czekiu fabrikavi-

4 Musi
ji 8 vertėsi žmonių 

Kiek žmonių 
— iki

Tuo labiau kad Tulutfs 
ke”

vei- 
bet

kolonistai

vis tiek gy-

Kainos Maskvoje.
Baltos duonos svarui Ma

skvoje moka 700 tukstaneziu 
rubliu, juodos duonos sv. —200 
t. rub., cukraus sv. — l’/į mili
jono rubl., mėsos sv. — 700 t. 
rubk, kiaulienos mėsos sv. — 2 
milijonu rubl., 
milijonu rubl.

mėsos

sviesto sv. — 2

'k

In Plllavn $106.50. In Llepoju $107. 
Mes užmokame už tikleta isz New Yorko In 

Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agente.

Banka ka Turi Baisa

Kazin Wiliczka.
munszaines.

Wiliczkiene su
tokiais I’

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

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

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

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

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

♦

-

svkles 
mas?
Ve r U's i tas 
kiais 
kraustymu, 
mu, nebūtu szoru pardavinėji
mu, etc.'

“bizniais”:

Sovietai nori nusiginkluoti.
Sovietu vyriausybe nutarė 

szaukti Pabaltos valstybių nu
siginklavimo konferencija rug
sėjo m. 5 d. Maskvoje.

Tam 
siuntė 
nota 
in
rencija.

likos Stasiu
pacztoris smarkuoliais pasirodė, kad po- 

ižduotojas
naujas 

Kcrthupr,
‘ ‘ Record-Americ-

in vieta pacztoriaus King, abudu po $50 užsimokėti pas 
Panedeli 

Pradingo 
pirma mi 
baigė straikas. 
už pirma sanvaib 
iki 15 dienai Septemberio.

— Jonas Smithas pirko sc- 
Union banka kuriame uždės

i American banku, nes vieta ant 
kampo Catawissa ir Centre bu
vo per maža. Kaip tik Union

i n si kraustys in nauja 
vieta tai American banka pra
dės bizni.

— Read ingo 
aplaike paliepimu 
visus tuos kurie turi, paprati- 

ant

iI 
j laikraszczio
a n

licmanams drabužius sudraskė, 
musze, už ka jęavoir pagalios MT~*

, ( K 4 4

Buvusia Vokietinęs Kaizeris 1

I

I

na

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUTISZ1US 

GRARORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laldoja Kanus Numirusiu. Pasamdo' 
Automobilius del Laldotuvlu Krlk- 
sztiniu, Vesellju, Pasivažinėjimo ,

Mahanoy City, Po?
• f

Ir t. t.
520 W. Centre St„

JONAS M. CISARIKAS
Flre Insurance Agent

M

i

Apdraudžia (Inszuriniu) Namus 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

| 315 W. Mahanoy Avė, Mahanoy City
'Mi

? CAPITAL STOCK $126,000.00
€ Surplus Ir Profits $536,346.50

Mokama antra procentą ant sudėtu 
pinigo. Procentą prldedam prie jus 
pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mea norim kad Ir jus turė
tumėt reiksią su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 8 
popiet Subatomls 9 ryte Iki 12 vai.

» I Į \

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prozldent.
J. E. FERGUSON, Kaslertus

eje.

DR, JUOZAS J. AUSTEI 
(Lietuvis) 

Buvusia Daktaras Karlumen- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryta* 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare.
III F..,Coal SU Shenandoah.
—— --------------------- ’ ——

Dell Tel. 359-R.

ISZRADEJAI!

S

1

SPrisiuskite man savo* brai- 
? žiniusf* iszradimo isžegzami- 
« uavimui. Reikalaukite mano 
Siszradimu knygutes 
{rimai Iszradejams” 
c duodama dykai. Raszykite 

* >lietuviszkai sava advokatui.
J MARTIN LABINER 
j Reg. Patent Atty.
< 3 Park Row. New York. *

1

i < Pata- 
kuria

banka

anglekasiai 
• kasyklų aplaikys 
okosii nuo kada užsi- 

Mokestis bus 
darbo, 11

kompanijos 
aresztavoti

ma vaikszczioti ant geležin
kelio arba važinėti ant f re i tu. 
Palieije aresztavos kaltininkus 
be jokio parduno.

— Parsiduoda
loto

teisėja
Kazin
$1,000 kaucijos.

Klein, o už munszaiue 
pastate poWiliczka

— Vienas lietuvis su lenku 
stojo in diskusijas Smith gatve 

diskusijų kirto 
Už 

suaresztuoti, ir pas
teisėja Klein

je, bet nebaigė 
vienas kitam per makaule, 
tai gavo

t lire jo abudu po 
$10 užsimokėti. — “V.”

susiszo-

k e Wade ✓ 
nusiszove 
nuo 1201 
szuvi,

Parke 
Andrius Benderius 
K. 80 SI.

d
Į

I

I

ima kit® paezia.
bĮ»J.iM.ĮI lin. «I r n I i

reikalui Sovietai nu- 
Suomiu

kurioj
nusiginklavimo

vvriaussvbei
* A

kvieczia atvykti 
konfe-

i

Badai Leninas praszalintas?

Ryga. — Czia gauta isz 
Maskvo svarbia, bet nepatvir
tinta žinia, kad Nikolai Leni
nas tapo paszalintas isz vietos 
ii kad sovietu valdžios galva 
tapo paskirtas Leonas Kame
nev.

D. M. Graham, Pros.
J. Gar rah an, Attorney W. F. Rynkewlcz 

P. C. Fenton

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vlco-Prea.

A. Danlsewicz, M. Gavula
T. G. HornaVy

D. F. Guinan. Tread.

TAMAQUA, PA.

'X-XX Del Rudens I
4

Potsdamas—Buvusia Vokie
tijos kaizeris Willimas, apsives 
Novemberio menesije su naszlo 
kuningaiksztjene Mermine von 
Schoenaich-Carolath. J i ji turi 
35 metu senumo ir yra. motina 
penkių vaiku. 
63 motu sėmimo, 
pati mirė praeita meta.

KOŽNA SEREDA. 9 ryto iki 8 vakare.
2-tras Floras - 41 WEST BROAD ST.

Cleveland, Ohio. — 
ve Lietuvis. Pereitam utarnin- 

priesz pietus

Lszgirdes
parke buvęs policistas 

leidosi artyn in ta vieta ir rado 
kuri tuoj 

nugabeno iii M t. Sinai ligonine. 
Kulka perejo palei szirdi, gy
venti progos neliko.

Bendorius paliko 
Lietuviszkai 

Mano praszymas 
spde- 

s arba 
tas pats atsitiks su 

Vardai 
padėta kaip jis vadinosi An- 
gliszkai (Bender) ir Lietuvisz
kai, ir a paežio j adresas.

žmogų dar pusgyvi,

namas ant . 
puses loto po a o. 1138 E. 
Center St. Atsiszaukit prie nu
rodyto adreso.

po A O. Prie saves 
raszteli 

ė i

♦>

ISZ SHENANDOAH, PA.

Nauja susitverusi
Lenkiszka Szv. Dvasios 

įieprigulmiiįga parapije aplai- 
ke ana diena czarteri ir pradės 
statyti maldnami.

— Juozas Leleszius, 30 me
tu buvusia kareivis mirė Ash
lando ligonbuteje. Velionis ra
dosi F]rancijoi su 79-ta Divizi- 

: ta- .....

CZ1O-

nais

— Antanas^ Norkeviczi— Antanas Aorkeviczius 
54 metu senumo, 7 N. West 
uli., likos sunkei sužeistas 
Shenandoah kasVklosia Sere- 
dos ryta, statydamas propa 
patruko nuo ko. truko kraujo 
gysla ir kaip rodos nuo to 
mirs. Pati Norkevicziaus lan
kosi Najorke pas gimines, ku
riai nušiaušta telegrama apie 
nelaime jbšios vyro.

likos sunkei

Frackville, Pa. — Rraejta 
Panedeli Morijos kasykloje li
kos' mirtinai sužeistas Jurgis 
Andrusziunas 42 'metu senu* 
mo. Jisai likos suspaustas tar
pe angliniu karu ir tuojaus nu
vežtas in Ashlando ligonbuti 
kur trumpam laike mirė. Paėjo 
isz Kauno gub. Panevėžio pav. 
Kaupoku kaimo. Amerike per
gyveno 16 metu. TĮaliko brol| 
Joną Andruszioniipas kunLgyi- 
veno. Prigulėjo prie Laisves' 
sūnūs draugystes Mahanojuje 
ir Vytauto draugystes Gilber- 
tone. Likos palaidotus praeita’ 
Ketverga.

/

u *

t

szitoki
paraszyta: 
kad mano kūnas butu 
genta, o jei to nepadary

virszininko”.

Kaizeris yra
Jo pirma

i1
Nauji siutai ir visokiu nauju drapanų

1 del rudens. Vyrams, vaikams, mote-
„, " i1111 ji

♦f, rems ir merginoms.

nesudegi n 
lavonu

Brooklyn, N. Y. — v Ant 75 
Marcy Av.^ Brooklyne skiepe 
Tado pasikorusi lietuvi, Antanu 
Baranausku, 51 metu. Jisai bu
vo vedes, turėjo moterį dar gy
va ir sunu su dukteria, kul iu 
abu jau pabaigė pradine moky
kla.

Nusižudymo priežastis
tikrai žinoma, nors spėliojimu 
yra visokiu. Isz jo giminiu maž 
daug yra sziaip sakoma: Jisai 
isz amato buvo prosytojas ži- 

Pereita žiema siuvėju
darbams sumažėjus, bandės ri
zikuoti — nusipirkęs valgomu 
daiktu krautuves. Mokėjos už 
ja apie $1800. Biznis nesisekė. 
Turėjo parduoti
su keliais dolariais. 
atsitiko apie menuo atgal, 
to turėjo rūpesti ir besutik ima 
szoimynojoįkartais jisai tūlie
ms. pasiskusdaves,
moteris ji vejanti laukan isz 
namu, net įeszkojes pas sava 
falus gimines apsigyvenimui

LUOff 
iTRIKE
CIGARETtey

.1

Geriausi 
Cigaretai

nėra

ponu.

Vilnos — Vilnos
Ka tik aplaikeme visokiu vilnų 

Visokiu kolom.
Preinamos prekes.

Jennie Refowich, 
129 W. Centre St.

del sveteru I.

lt

už du szimtu 
Tas jam 

Be

PARSIDUODA GERI 
NAMAI.

kad buk jo

Vietos; ale jam patarė taikintis

I ' ■ I *•

Namai randasi
Pa. Aut dvieju familiju. Viena 
yra dar tuszczia ir tuojaus ga
lima eiti gyventi nes nenorim 
duoti ant/randos ba norim 
greit parduoti. Todėl jeigu kas 
nori phkti tegul pasiskubina 
nes paskui iszlęįgirne ant ran-

Tamaqua,

t
A Ka tik aplaikeme dideli pasirinkimąDAKTARAS L W. H0DGEN8 

l’hiladellphla Specialistas 
Užslsenejuslu ir Chronhzku Litru 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti modika- 
liszka gydimą, per daktarą kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimu ka aplaikote nuo manea yra 
gvarantuotas. .

Jaigu esate silpni, ncrvlszkl ar li- 
guotl, nedarykite tos klaldop ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie-, 
žuvis, užkimimas Ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas szlr- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberlmal, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo \r 
silpni? Ar Štokas Jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne. /

Ilunintlzmas visokiuose padėjimuo
se, teippgl isztlno Ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ay esate nervuotl Ir trote nuodeju, 
silpni Ir nuvargo, pailsę Isz. ryto, be 
ambicijos, bo gyvumo, trotinat aut vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pallstat, pikti, iszbliszkusls lt 
iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokap en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau- 
joK odosrię speclales ligas pilvo, .Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir nourl-: 
tis.T k

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszklnsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padckavones nuo dak
taru, lojorlu ir dvasiszkuj^. Tto gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavotL per 
garsingiauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus: -
Kotvergais ir Petnyežiomis 10 
vai. ryte iki 8 vai. vakaro. Su- 
batomis 9 ryte iki .12 piet.

TO t

ne

Y nauju siutu ir drapanų. Pasiūti ir 

X padaryti pagal naujausios mados ir 

materijolo.
A
O

X

X

X Y. tX
Ateikite pamatyti. Prieinamos prekes '♦♦♦

4

GUINAN’S t

MAHANOY OHY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.-j-
f

1
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E. T. EVERETT
ISZDIRBEJAS VISOKIU

POMNIKU IR KRYŽIŲ
Pirkdami nuo pat iszdirbejoi

SKlK||
tai

$•»

suezedinat agento uždarbi. Mes 
visa darba patis atliekame, ir 
esame didžiausi iszdirbejai 
pomniku ir kryžių szioj ape- 
linkeje.

r
<4..

I
icgyventi drauge su moteria ir 
\piikai^

Velfdrtis paėjo nuo Seiriju, 
Prigulėjo in 

ir in Szv. Jur
gio, draugiSzv. Kazimiero 
ir Szv. be to ir ,kun. Petkauš 
parapijom TacziaUs taip nelai
mingai atsitikus, kunigas ne
davė leisti in , bažnyczia ne ant 
Jcatalikiszku kapiniu 
kavoti. Todėl likosi pakovotas 
ant Alyvų Kalno kapiniu, rugs. 
9 d. per graboriu A. Dabravol- 

l Pažįstamas,

vaikai^

Seinų apskriczio.
Juozapo, taipgi

Tamaqua, Pa. — Juozas Ru
džius, 
puti už dan 
my bes” i 
luna savo szvogerio Antano 
Andrukaiczio, už tai, kad jojo 
sesute insimaisze in koki tai 
veikalą su Lehigli kompanija, akų

buvusia kareivis, tru- 
g sunaudojęs 44 pa

norėjo (iszįuszty t. sa- velijo

dos. Nama‘s yra pastatytas ant 
28 pėdu ploczio. Loto didumas 
35 per 120 pėdu Parsiduos pi- 
gei ba locnininkas yra per se
nas mainuose dirbti. ^ Adresas 
namu 408 ir 410 E. Elm St. 
Tamaqua,' Pa." Atsisžaukde po 
tuo adresu. (S.29)

Knygele Draug^stoma del 
Jszmokcjlmo pinigu llgonla- 
tna - - -y. • 50c.

‘KVITU Knygele DraugyntemB, del 
Kaeleriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu - -50c,

W. D. B0CZKAUSKA9-C0., 
MAHANOY CITY. PA,

KVITU
•«*

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

Pottsville, Pa.

r J
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11 
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Kreipkitės pas mus 
ypatiszkai arba per laiszka o 

. . i prisiunsime musu žmogų in 
jusu namus. Turime ‘du ofisus 

e Mahanoy City ir Shenandoah. 
Laiszkus siuskite in musu ofi
są in Mahanoy City.

ir I

E. T. EVERETT
Mahanoy City ir Shenandoah
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