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ISZ AMERIKOS

William

Apgavikas pasiredias kunigu.
Wilkes-Barre, Pa — Pcrsi- 

states save kaipo kunigu su ry- 
miszku kalniereliu,
Hali, 28 metu, badai paejnan- 
tis isz Kalifornijos, likos .suim
tas per miesto detektyvus, ka
da pasiredias 4 4

Pnlieije ji 
tikėdamiesi 

isz kitur km 
a pga v i k a s pe rs t a t i n e j c

kunigėlis” no 
rejo iszinainyti du netikrus 
bankinius czekius czionaiti 
niams biznieriams, kuriuos ne 
vos iždave biskupas Brennan 
Tuosius czekius pažino, buk tai 
pavogti isz katedros. Ana die 
na Hali iszmaine czeki Nanti 
ke ant 200 doleriu, 
uždaro kalėjimo 
aplaikyt žinių 
tasai
save už kunigą.
Nužudė savo moezeka už ne

dora pasielgimą.
Buffalo, N. Y. — Julius 

Krossler, 48 metu, prisipažinę 
pajicijai buk jisai nužudė sa 
vo nedora moezeka Paulina 
Kresslerienia. Julius sake, buk r 
ppr 30 metu jojo moezeka ji 
persekiojo, pasielgdavo nuc 
jaunystes su juom kaip su szu- 
niu ir da padare skolos ant 
$1600 ant jojo vardo, kuria ne
galėjo užmokėti. Pali ei jo ji 
rado girta automobiliu je ii 
tokiam padėjimo nuvožė in ka 
Įėjima.

Anglekasis nubaustas ant 
100 doleriu.

Pittsburgh. — 
turėjo raktu kr n,U' < -l-iw. a *4 * t 4* a V" i1

pasielgdavo

ir da

šu-

Už tai kad 
seifti lain- 

pukes, Eifinas Voszkura, 
glekasis gyvenantis Indi uoloje 
likos nubaustas ant szimta do
leriu. Žmogelis nežinojo, jog 
tai yra uždrausta per kasykla 
tiesas, bet už mokslą turėjo ge
rai užmokėti.

Josios geltoni plaukai jaja 
iždave.

Wilkes-Barre, Pa. — Pen
kiolikos metu Mariute Tomak 
isz Swoversviles, nžmirszo su- 
gajbiniuot savo ilgus geltonus 
plaukelius kada iszbego su 
vomilemu Jonu Kikiliku, 
metu, todėl likosi pažinta ežio 
nais ant stoties per pakelevin- 
gu draugoves detektiva ir n il
si u nata adgal namo, 
ant policijos pasakė, 
pabėgs nes 
ne tiesos, tėvai, ne plaukai.
Per 47 metus suvaikszcziojo 

210,000 myliu.
New York. — .Jurgis

an

sa-
oo

Mariute 
jog vela 

josios nešalai k is

suvirsžum 210

Wi
thers, gromatneszis, kuris nuo 
1877 niekados nepasi vėlino 
prie darbo ir niekad nesirgo, 
suvaikszcziojo per taji laika 

tiikstanczius
myliu. Sziadien senukas aplai- 
ko pensije ir nepaliauna ka 
dien vaikszcziot.

Tikras milžinas.
San Francisco, Calif. Szeri 

fas Glenn Hyder parsivežė su 
saviih isz Huntsvilles, Texu, 
pabėgusi kalininka J. W. Mc
Clung kuris turi 7 pėdas ir 4 
colius augszzio, turi vos 23 me
tus ir svėrė 182 svainis. Jojo te: 
vas turi 6 pėdas ir 2 colius, mo
tina 5 pėdas ir 11 coliu, o jau- 
niauses brolelis 6 pėdas ir 2 
colius.

Suvaikszcziojo 5,109 miles 
idant pasimatyt su sunum.
Corvallis, Ore. — Ana diena 

Mrs. Elzbieta Partington isz 
Boston, Mass, užbaigė ilga ke
lione suvaikszcziodama 5,109 
miles, pribūdama in czionais 
atlankyti savo aunu Clauda, 
kuris mokinasi ukystes czio- 
naitinioje kolegijoj. Josios sū
nūs ta paezia kelione atbuvo 
jau tris kartus.

Huhtsvilles,

5 me-

*
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Maszina perskire gromatas.
Washingtono 

de naujės maszinas kurios 
gromatas

pusk irtas
žmogus padaro tiek darbo
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Ant galo surado Rojų ant 
žemes.

San Francisco, (a Ii f. — Din 
gūsis Rojus ant szios aszaru 
pakalnes ant galo likos suras
tas per koki lai past orei i (J. L. 
Morrilja, keliauninkas ir geo
grafas, būdamas kelionėje po 
tolimus VakiU’iis, sugryžo ana
diena namo su akyvu apsaky
mu.

Taji Rojų surado jisai ant 
salos Bali, kur vyrai vaiksz- 
ežioje su vainikais am gaivu, o 
moteres prie juju szono pasi- 
redia iii Jczutes paroda, nuola
tos linksmos, nusijuokia ir už-

J __
nesiranda

gaaady los isz'g.' 'Cirtm<>.
Ant tosios 

advokatu ne vagiu, o kalėjimu 
naudoji* kaipo 
kviecziu.

Sveczei

sa los

magazina del Į

in Įšali

ISZ VISU SZAL1U
Soviatu delegatas Vorovsky 

nužudytas.
Ixnisamiie, Szvaicariję.

Vdrovsky, rusiszkas soviatu 
delegatas pribuvias in czionais 
ant taikos posėdžiu, likos nužu
dytas per sąnarius szvaicarisz- 
ku fascistu.

Vorovskiui 
praneszta idant 
namo, nes ant. jojo gyvasties 
tykojo nevidonai, bet jisai tu
jų kerszinimu nenusigando ir 
turėjo užmokėti už tai savo gy
va sezi u.

rusiszkas

1)11 VO

P’.'"’L. ’
lv>. <. I

: t 
$ $

M.
VĄ.Mj

>

rA ►'

vi
• <5

>}•: •>'

nos

-B

<

slaptai 
iszvažiuotu į

įr

r 
į

Padidino mokesti bet blogiau 
pradėjo dirbti.

-- Asztuo-Fall River, Mass 
nios dirbtines szioj apelinkeje 
apgarsino buk ju dirbtuve^ 
dirbs per visa sau vaite,
ko turi mažai užsakiniu ant ju 
ta voro, 
szios kompanijos 
vo darbininkams

ne
nes' sa

s
sa-
ant

Tik mene,sis adgalio 
padidino 

uariiiiiiiiKiiiiis mokėsi i 
12’ -j procento virsziaus.

Dvi poros dvinuku in 13 
menesius.

Lyon Falls, N. Y. 
buvo nepaprastai duosnus del 
Mrs. G. Gotterson, kada apdo
vanojo jpja dviem poroms dvi-

Garnvs

liuku iii laika trilekos menesiu. 
Pirma pora atnesze Vasario 
menesije, 1922 mete, po tam in 

Dvi-

atnesze

13 menesiu vela porelių.
nai svėrė po szoszis svarus kož-
n a s.

kas jiems 
, gali 

gali vai 
o kada

tai patogi mergina
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atsihmkia 
praleidže linksmiausius laikus 
savo gyvenime. Gyventojai pa
vėlina jiems daryti
patinka. Kada yra pailsia 
atsilset kada alkani, 
gyt kas jiems pat iiika, 
nuliudia
pasaldina valandas nuliūdimo. 
Žodžiu ant tosios salos tikras 
že m isz k as Rojus.
Vokiecziai apvogineja ameri- 

koniszkus keleivius.
New York

atvvkstanti czionai 
burgo, nusiskundžia, 
kiet įjos valdininkai 
juos ir atima

Amerikonai 
isz llam 
kad \ <> 
apvagiu 

piniAmeri kos 
gus. Ant kiek žinoma, Vok leli
ja iszleido instatyma, pagal kn 
ri kiekvienas invažiuojantis iii 
ja turi ant rnbežiaus pasisaky 
t i kiek jis svetimos valiutos pi
nigu su savim vežasi. Kuril* tos 
deklaracijos nepadaro, o pas
kui nori iszvažiuoti, gali iszsi- 
vežt daugiau $25. l’ž kitus pi
nigus Vokiet. valdžia iszduoda 
rašyto, už kuria gali gauti vė
liau markiu tiek, kiek Ameri
kos pinigai verti, 
gali gauti vėliau 
kiek 
Tas
dolarius. Hamburge 
kai todėl ir pradėjo konl'isku 
ti amerikonu pinigus.
isz Vokietijos iszvežti daugiau 
kaip 600,000 markiu irgi.

Apvogė savo geradeja.
Berwick, Pa. — Sudze Pot

ter nubaudė George Jacobs, 50 
metu, in kalėjimą ant 24 metu 
už tai, kad pavogė nuo kapito
no Raub 50 doleriu. Raub vra 
vadu Salaveisziu Armijos, isz- 
melde gubernatoriaus
senuką paleistu isz kalėjimo o 
jisai apie jiji rūpinsis ir duos 
jam priglauda bot senas prasi
žengėlis tažmirszo apie gerade- 
jiste ir apiplesze ta, kuris ji 
priglaudo ir iszcme isz kalėji
mo. — Teip visados buna.

Tas markes 
markiu tiek, 

pinigai verti.Amerikos 
markes gali vėl keisti in 

valdiniu
O’

Nevalia
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Karaliene Mariu.
San Antonio, Tex. — i 

metinio pasilinksminimo ezio- 
nais, likos 
Martindale kaipo
Mariu,” nes pana OI i viję yra 

mergaite

c ( f f

\ nt

iszri likta Olivije 
‘ ‘ Karaliene

” nes 
patogia use 
valstijo Teksu.

Lietuvos miestelis auga.
Praūžus per Lie- 

liko daug

visam

susitvarkius

nauju namu jau

nežinomi asmenys, 
” prade-

Rok i saki s 
tuva karo viesului, 
sugriauta miestu ir kaimu. Da
bar insikurus ir 
Lietuvos valstybei, pradedama
visa atstatyti. Rokiszkio mie- 
st as nedaug nukentejo, bet da
bar labai smagiai auga. Daug 

pastatyta ir 
dar statoma. Iszvi'sta jau trys
ilgos naujos dideles gatves.

Dabar Lietuvoj kur ne kur 
prasideda reiksztis smarki ko
va su lietuvybės prieszais. Kas- 
žin kokie
pasi vad i ne “ f aszist a is 
jo naktimis teplioti degutu 

iszikabu ir gatvių 
žydiszkus ir kitus nelietuvisz- 
kus paraszus. Iri verbų sekma
dieni nakti ir Rokiszkio krau
tuvių iszkabu žydiszki para-

krautuvių

szai liko degutu isztepti. Žy
dams nemaža nuostoliu*

Areoplanu isz Petrogrado in 
Ryga.

Isz Petrogrado 
kas diena pasa-

Moskva. — 
dabar iszleke 
žierinei ir tavorinei areoplanai 
in Ryga. Teipgi pradėjo lekio
ti isz Moskvos in Karaliaucziu. 
Kitados areoplanai lekiojo 
tiktai du kart ant sanvaites.

areoplanai

Anglijos karaliszka pora at
lankė popiežių.

Rymas. — Popiežius Piuszas 
priėmė ana diena. Anglijos ka
ralių ir karalienių su kuriais 
kalbėjosi suvirsžum 
landos.

Isz tojo karaliszko atsilan- 
kimo metodistai
lai labai užsirūstino, nes ne
norėjo idant angliszkas kara
lius pasikloniotu popiežini.

puse va
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♦NEMOKSLUMAS.
■.....................■■

Kiek nemokslumas kasztuoja.
Koki yra. nemokslumo fak

tai szioje szalyje? Franklin K. 
Lane, dabar įniręs, po rinkimu 

mat vda-

Nemokslumas miestuose. *
Kuomet mes kreipiame atyda 
in neinoksluma miestuose, ran
dame, jog ten yra svetur-gimu- 
siu problemas. Kad nors tik 
35.7% visos szalies nemokintu 
yra svetur-gime, 67.8% ne
mokslumo miestuose yra tarp 
svetur-gimusiu. Ta grupe ne
mokintu susideda isz tu, kurie 
visai negali raszyti. Apart tos’ 
kliasos, yra dar kita, kurie ne
gali skaityti, Yaszyt ar kalbėt 
anglu kalba,
neapsipažine su 
sitikimais kuriuos gali rasti 
laikraszcziuose, negali su savo 
kaimynais apkalbėti dienos be 
ganezius reikalus. Svetur-gi- 
mes, kuris nekalba anglu kal
ba, turi kreiptis prie kitu kad 
jo reikalus iszpildytu. Ji bile 
kas gali isznaudoti del jo neži- 
nystes. Jam sunku apsieiti su 
savo darbdaviais, ir jo nežiuys- 
te yra svarbus faktorius visuo- 

atsitikimuose kurie užsi
baigia st veikoms.
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Republikos Ir-

_______ ,

De Valera pasidavė.
Dublinas, Irlandijo.

monn de Valera prasi minias 
prezidentas “
land i jos” iždave atsisza ūkimą 
idant paliautu kare su regula- 
riszku vaisku Laisvu Valscziu 
ir padaryti sutaiką.

isz

ir episkopą- J00,000

Arti Saint Goar

Trūkis insirito in upe Rhine 
— 29 pražuvo.

Berlinas.
pasužiorinis trūkis, kuri valde
francnziszki kareiviai insirito 

Lyg sziam laikui isz- 
traukta isz upes 2!) lavonus, o 
kiek da randasi upėje tai ne
žino. Priežastis nelaimes noda- 
žinota, nes franeuzai laiko at
sitikima slaptybėje.

m upe.

500 sužeista maiszacziuosia.

Calcutta, Indije. — Penki 
szirntai y pat 11 likos sužeistais o 
keli užmuszti laike didelio mai- 
szaczio kuris kilo Amritzare 
kada indiecziai
szais angliszka valdžia.

sukilo prie-

Ergelis terp Anglijos ir 
Rosi j os.

Angliji'
prieszais

I lelsingfars.
p r o t e s t a v o j o Rusijai 
aresztiivojima josios laivoriii ir 
užgriebimo laivu per Bolszevi- 
kus. Ant tu patycziu ana diena 
holszevikai vela užgriebė ang- 
liszka lai va o laivorius uždare 
kalejimuosia; kelis nužudė. Isz 
to gali pakilti pavojus terp tų
jų dvieju vieszpatyscziu.

uz-

Krupo direktoriai nuteisti 
kalėjimam

Werdau. — Franeuzu karo 
iszsvarstes dvi valan-teismas,

di, nutarė indeti baronu Krupa 
in kalėjimu 15-kai metu. Prie 
to jis turės užsimokėti apie

Tai vis už

l’gnis
sunaiki- 

Snai-

Isz Lietuviszku Kaimelio
Plymouth, Pa. 

nežinomos priežasties
no Anthracite Wasliery 
dertone padarydama bledes ant

• doleriu, kuri nebuvo 
asekuravota. Washeris prigulė
jo prie Biehl Washery (’o. isz 
New Yorko.

Lietuvei czionais vra už- 
unirszt i [>er visa svietaty o gal 
del to, kad czionais nesiranda 
veikėju idant pakeltu Lietuviu 
varda— visi apsundįa, vien tik 
veikia naktimis prie samogon- 
ku, todėl ir nesirūpina kitokeis 
visuomeiiiszikais veikalais.

$2,725 pabaudo.s
tai, kad kovo 31 i n vyko susi
kirtimas Krupo fabriko darbi
ninku su franeuzu kareiviais, 
kurie nudėjo apie deszimti vo- 
kiecziu. Prancūzai kaltina di
rektorius, kad jie tycziomis pa
rengė darbininku užpuolimą. 
Kitas direktorius gavo 10 mo
tu kalėjimo, o dar vienas vėl 15 
motu. Trys pabėgusioji direk
toriai pasodinti ant 20 motu. 
Visi turi prie to užsimokėti po 
$2,725. Direktorius gynė szvei- 
caras advokatas, kuris inrode, 
kad franeuzai netyrojo tiesos 
teisti juos. Jie padavė apelaci- 
in iii

Boston, Mass. — Pereitos 
petnyczios Vakaru apie Jamai
ca Plain bvuo užmusztas lietu
vis policmanas, Petras Ogin- 

Jisai važiavo
Iviracziu ir buvo 

kuriuo važiavo

skis
<
aiitomobiliaus, 
tūlas Pansuta, Oginskio dvira-
Iis tapo

m.otoriniu 
parmusztas

sulaužytas , galva su-
skaldvta ir nugabentas ligon-

1 gy-
So. Bostone po Nr. 565 

ICigth st.

lmi in jisai tuoj mirė. Jisai 
veno

Homestead, Pa. f Ona, mile
liui pati Ana Bražauckienejni- 
re czionais Szv. Jurgio nakti, 
palikdama didžiausiam nuliu- 
dimia vyra, du sūnūs, dvi anū
kėlės ir antika. Deszimta gegu
žio nelaba mirtis paėmė sūneli 
teipgi.

(Prasarga. — Jeigu danesza- 
to apie mirti savo milemu tai 
praneszkite placziau, nes kar
tais neparaszote nuo ko groma- 
ta ir pravardes likusiu gyminiu 
kiek metu, isz kur paėjo, varda 
vyro irikada palaidojo.)

Saginaw, Mich. — Pas mus 
buvo didelis sniegas ir szaltis, 
medžiu lapai nuszalo, telefonus 
ir telegrafus szturmas suardo, 
medžius sulaužo ir iszvorto, 
daug padavė bledes po visa 
valsti. Seni gyventojai nepame
na idant kada panaszus sztur
mas butu kada atlankos Miczi- 
gana.r->

kareiviu in tarnyste, 
mas Suv. Valstijų baisu nemok 
šilima, 
mokint u 
dviejoms

pasako, jog jeigu ne- 
marszuotu 
ir keliautu

arini ja 
(‘i lems

apie 25 mylės ant dienos, imtu 
apie du meni'siu jiems pereiti 
paskirta vieta. Sekretorius 
,Lane irgi sake, jeigu tik mo
kintas žmogus uždirbtu 50 
■tu ant dienos dauginus už 
mokinta, nomoksulmas 
sztuotu $825,000,000 kamet.

/Pas praneszimas paeina nuo 
.1910 m. gyventoju suskaitymo, 
kuris rodo, jog yra Suv. Valsti- 

5,516,163 su-

vieta, 
sake

cen- 
ne- 
ka-

j use nemok i n tu 
deszimts metu senumo, 
g y ve n toju suskai t yinas 

rodo nemokintu 4,931,905 Suv. 
\ralstijose. T ik tie skaityti ne
mokintais, kurie negali raszyti 
savo prigimtoj kalboj.

virsz
1920 in.

Koks procentas isz musu 
nemokintas?

Laike kareiviu rinkimu buvo 
rei kalingu valdžiai teisingai 
žinoti ar musu kareiviai galėjo 
skabyti užsakymus ir ar galė
jo paraižyti užsakymus priesz 
paskiriant juos in tarnyste. Ir 
per pirma kareiviu riŲkima — 
kuomet

valdžiai

vvrai buvo iszrinkti 
isz kiekvienos valstijos ir nuo 
visokiu kliasu — valdžia inve- 
de egzaminą sužintok ar vyrai 
galėjo skaityti ir raszyti.

Ka tas pabandymas parode.
Po tuo pabandymu buvo su

rasta, jog isz tu 1,566,011 vyru 
negalėjo “skaityti’

prasti laikraszczius ir 
laiszkus saviems.” 
saulinio karo radome, jog 20% 
musu gyventoju negalėjo var
toti anglu kalba.

Nemokslumo

;).J O su- 
raszvti 

Ir laike pa-

ju gyventoju suskaitymo. 
ska i t Ivnes su r i n k tos 
kurie klausia

skaitlynes pa
prastai paeina nuo Suv. Valsti- 

Tos 
žmonių, 

piliecziu ar jie
gali raszyti, ir todėl tos nemok- 
snlmo skaitlyne parodo mažes
ne dali nemokslumo negu armi
jos pabandymai. Nes daugelis 

gyventoju šnžmoniu atsako
rinkėjui klausimus

szkia, 
raszvti *

skait ymo 
nežinodami ka klausimas rei-

ir kiti, kurie gali pasi- 
savo vardus arba per- 

raszvti kelis žodžius skaitosi
save mokintais. 1920 m. suskai- 
tymas rodo, jog nuo 1910 m. 
nemokslumo procentas nupuolė 
nuo 7.7% iki 6% ir tas tu de- 
fczimts metu sumažėjimas buvo 
didžiumoj tarp akiu gyvento- 

Yra (langiaus nemokintu
kaimuose negu miestuose.

Ūkininkai.
nemokslumas 

ūkininkui ? Reiszkia, jog jis už-
viduramžio sienoms.

žemdirbystes pri-

jų.

Ka reiszkia

skaityti

gali suprasti

Tos dvi grupes 
vėliausiais at-

se

Nemokslumas ir darbo padėtis.
Marian K. Clark isz Kew 

York State Industrial Commis
sion sako, jog nelaimingu atsi
tikimu fabrikuose su praleidi
mu apie $50,000 yra pasekmes 
nežinojimo kalbos. New Yorko 
valstijoje yra 800,000 darbinin
ku fabrikuose, kurie negali 
kalbėti angliszkai. 1916 m. ta 
valstija iszmokejo $11,500,000 
sulig darbininku atlyginimo in- 
statymo, ir jeigu dar butu in- 
imta algos,

ir tas pats su kar 
Yra pavojingiausias

m vyru

darbas, gydytoju 
bilos, ir 1.1. .U spinajbntu $35,- 
000,000.

Suv. Valstijų Darbo Depart 
tamento Biuro statistikos rodo, 
jog per asztuonis motus, gele
žies ir plieno industrijų nelai
mingi atsitikimai buvo augsz- 
cziausi tarp neangliszkai kal- 
baneziu darbininku, ir tas pats 
mets nuo metu. Ford automo
biliu kompanija rodo, jog ne
laimingi atsitikimai sumažėjo 
54% nuo atidarymo ju mokyk
los 1914 m., 
svkloms.
užsiėmimas szioje szalyje fr 
niokojimas anglu kalbos yra 
dvigubai svarbus. 1919 m., p. 
Manning, kasyklų biuro direk
torius, sake, jog 465,
kasyklose paėjo nuo neanglisz- 
ku rasų ir daugumas isz ju bu
vo nemokinti.
Ji sake, jog jeigu tie vyrai pra
simokytu skaityti ir raszyti 
angliszkai, žymiai sumažintu 
nelaimingu atsitikimu skai- 
czius. Daugumas tu kasyklų, 
kur randasi daug angliszkai 
nekalbancziu, atspauzdina per
sergėjimus in kitas kalbas, bot 
jeigu ateivis negali savo kal
boje raszyti tai tie persergėji
mai ne turi jokios vertes. Yra 
rokuota, jog apie 930 ateiviu 
užmuszta kasmet, ir jeigu vals
tija ju szeimynoms
$3,000, matyt, jog tie atsitiki
mai valstijai kasztuoja apie 
$2,790,000, ir jeigu apie 67,750 
vyru sužeista kas met, ju algos 
susirokuoja iki $1,743,750.

—Foreign Language Infor. Service.

moka

AKYVI TRUPINĖLIAI.

t

— Darbai pas mus ejna ge
rai, fabrikai dirba, gerai, tik 
kasyklos menkai dirba. Žmone
lei turi užsiėmimo daug, nes 
ateja nuo arbo užsiima variinu 
namines, bravorėliu yra kbnia 
kožnam name. Yra pas mus ir 

• gyvanaszliu apie tuzinas ku
riuos moterėlės pamėtė, nes ne-
galėjo su jois gyventi isz prie
žasties niuilszainos.

• i e

daryta
Jis gyvena 
mityviszkose dienose. Del jo 
spauda dar neatrasta. Daugelis 
ūkininku negali
straipsnius ir knygutes, kurias 
Suv. Valstijų Žemdirbystes De
partamentas iszleido, ir kurie 
kasztavo daugeli pinigu paga
minti ir atsnauzdinti. Ir jie ne

patari mus žem
dirbystes agentu, kuriuos val
džia ir valstijos siunezia kad 
ypatiszkai galėtu bendrai veik
ti su ūkininkais. Jeigu ūkinin
kai suprastu, galėtu produkuo
ti dvi arba tris dalis daugiaus 
negu paprastai produkuoja, ir 
ūkininkai geriaus žinotu kas 
butu geriausia auginti ant sa
vo žemes. Milijonai doleriu su- 
eikvoti kuomet 
Amerikos . A

czion gimė 
ūkininkai nežiny-

Meto 1921 Suvienytosia

nigerei

Valstijosia. radosi 1704 dirbtu
ves czevcrvku.V

* / Valstije Kalifomijoi ran
dasi 20,800,000 galonu visokio 
vyno,. Kas isz to, kad žmonis

* Amerikoniszki 
turi žemiszko turto verties už 
pusantro bilijono doleriu. Far- 
mu turi 34,000 akeriu.
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KAS GIRDĖT
dideliamAmerikas randasi 

pavojuje! Kokiam? Ugi praej- 
ta meta gimė mažiau vaiku. — 

bet ameriko- 
daugiau ru-

r

fe

fI

Baisi naujiena, 
niszkos moterėlės 
pinasi saldumynais, paudereis, 
paveikslais, paperosais, 
mobileis ir kitokeis niekais n< 
kaip gimdyti kūdikius.

Taigi praeita meta

padarysite mums didžiause go- 
radejiste, nes jus negalite su
prasti kiek mums džiaugsmo 
atnesza amerikoniszki lietu- 
viszki laikraszezoi o ypatingai 

Saule.”
Brangus skaitytojai, juk keli 

meto jum nesunku 
nusiuntimo laik-

( c

auto-

Suv.

PERDAUG PAKIRPO.

Komedija Triologas.
(Parasze J. V. Kovas.)

K
i

L

prnejta
Valst. buvo arti puse milijono 

gimdymu ne kaip už 
Praejta meta 

vietoje ižduoti deszimts mili
jonu doleriu ant vedimo na
miniu veikalu ir ant vaiku, tai 
amerikoniszkos moterėlės iždą- 
ve taja milžiniszka suma pini
gu ant visokiu smagumu.

Turtingesnes moterėlės sa
ko, kam mums rūpintis su vai- 

• kais, tegul juos gimdo darbi
ninkai, nes 
reikalinga.

mažiau 
praejta meta.

mums darbininku
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dole re i ant
ižduoti ant
raszczio in Lietuva.

giminėms dabar, pakol 
j yra geri laikai ir 

kožpas turi pinigėliu užtekti
nai.

Jo rasztininkas.

kite j 
A noriko

Ar skaitytojai žino, kad Su- 
vienytosia Valst i josią ugnes 
padaro Medes po tūkstanti do
leriu kas minuta,’kožna diena piktai ir 
per metus ? Teip tvirtina Natio
nal Fire Protective Association 
of America. Kožna meta ugnes 
padaro bledes ant 500 milijonu 
doleriu o in penkiolika
taneziu žmonių pražūva nuo 
ugnies. Puse isz t uju ugniu ga
lėtu būti užbėgti, jeigu žmonis 
nebūto teip apsileidę užbėgti 
ugniai in laika.

Gubernijoj Yucatan, 
ko, likos surasti senoviszki 
griuvėsiai miesto Mayas, ketu
riolika szimtu motir senumo. 
Griuvėsiai turi szulini 70 pėdu 
giliu o ISO pėdu aplinkui. In 
taji szulini. pagoniszki dvasisz
kieji imnosdavo patogiauses 
gyvas mergaites, idant iszmelst 
savo dievaieziu lietaus.

Jeigu jus. gyventumėt ketu
riolika szimtu metu adgal ta
me mieste, dristnmete pasaky
ti dvasiszkiems, kurie inmes- 
davo mergaites in taji szulini: 

Teip negali būti amžinai,” —
tai

Meksi-

Veikenti asmenis:
Striukis. — Pabriežiu vaitas. 
Bepilvis.
Sargas. — (Stružas.)

(Veikiama bet kur; trioboje, 
ar lauke. Bepilvis gražiai mies- 
tiszkai pasirėdęs. Striukis gi- 
taip pat, bet dar nesuvisu apsi- 

ir su 
keliu kelinėms

rengės, vienmarszkinis, 
trumpom iki 
apsiuvos.)

1 scena.
— (vienas.) Szi ry

ta labai gražus ir malonus ry
tas. Oras kvepia, vėjelis malo
niai klezdena, paukszteliai gie
da, enios rodos ir džiaifgtumei- 
si gražybe gamtos, stebuklingu

Bopilvis:

* 4

d vasiszk ieji
tave

szulini, jog drysote prieszintis
jojo valdžei.
aziat i k i nei
ant akmeninio

nusijuoktu 
inmestu in taji

tuks-

Generolas Hindonburgas ap- 
reiszke. buk vokieeziai nedo
vanos Prancūzams kad ir už 
szimto metu. Bet szimtas metu 
tai ilgas laikas, o Hindenbur- 
gas tojo laiko nesulauks. Tada 
bus nauja gentkarte, nauji 
žmonis, nauji budai ir nauja 
politika Europoje, o gal tada 
bus kokis norints Kvietinis tri
bunolas, kuris perkratines vi
sokius svietiszkus nesuprati
mus o gal ir tokiu kruvinu ka
riu ne bus kokios sziadien at- 
sibuna.

Knox New 
nusprendimą,

Kaip duodasi suprast, tai 
visi pradėjo nekensti tos kvai
los prohibicijos. Ana diena fe- 
doraliszkas sndže 
Yorke iždą ve
jog daktarai gali nžraszyti li
gonini tiek arielkos kiek mano, 
jog jam yra 
prohibicijos tiesos 
kiek daktaras turi nžraszyti li
goniui. Dabar prohibicijos 
kvailei paszelo ir ketina iszim- 

prieszais taji

reikalinga, nes 
neajszkina

Dahar

ti uždraudimą 
pavelinima.

li-

Placzėi sziadien naudojamas 
noperstkas yra da ne teip se
nei iszrastas, nes paėjna isz 
puse septyniolikto amžio, o 
kos iszrastas del meiles mote-
ros. Mote 164^, Amsterdame, 
Holandijoi, tūlas auksoris, ma
tydamas savo m i lema kaip ji ji 
lankei insidure pirszteli prie 
siuvimo, daug naktų nemiego
jo, maustydamas kaip ežia 
palengvyt darbo milemai, na ir 
in trumpa laika padirbo no- 
perstka isz aukso su atsakan- 
eziu paraszu del savo milemos.

Iszradimas
auksoriaus greitai prasiplati
no. Isz pradžių noperstkas bu
vo brangus, nes dirbo ji isz 
aukso, iszsodyta su deimantais. 
Tiktai turtingos moterėlės ga
lėjo juos turėti. Vėliaus prasi
platino teip, jog sziadien kož
na moterele ji turi.

i n si mylėjusi o

Sztai ka musu tautiecziai isz 
Lietuvos raszo del giminiu in 
Amerika:
“Brangus draugai Ąmerikie- 

eziai: — Labai malonei jusu 
praszonie, mes Lietuvos varg
dieniai, ar nogaletumet at- 
siunsti mums Inikraszcziu, ku
riuos esate jau perskaitė, del 
mus pasiskaityti, nes neturime 
už ka nusipirkti. (> gal turite 
kokiu atliekamųjų knygucziu, 
tai meldžėme prisiunsti. Gal 
jus perskaitė savo laikrasz- 
czins metate ant ulycziu ar su
draskote, tii gėriau suriszkite 
ir prisiunskite rifums, o pter tai

Jeigu senoviszki 
dvasiszkieji kurie 

altoriaus isz- 
pleszdavw gyvam jaunikaieziui 
szirdi ant aukos dievaieziams 
— pasakytumėt, jog tokis bar- 
bariszkumas negali būti amži
nai, tai butu jum atsake:
buvo ir teip visados bus.

“Teip 
$ I

Kur tiejei dvasiszkieji szia
dien, kas atsitiko su joju perej- 
goms ir joju puikiais maldna- 
meis, auksiniu papuoszu ir bai
siu ynagiu kokius naudojo ant 
savo atiku ?

Griuvėsiai guli lindimi, o ant 
tuju griuvėsiu naujas gyveni
mas, nauji maldnamei ir nauji 
altoriai. Ir vela praslinks tuks- 
tanezei metu, idant ant musu 
griuvesKi, ant musu civilizaci
jos kiltu nauja eivilizacije, 
nauji maldnamei, naujas tikė
jimas ir nauji paproeziai.

Todėl netikėkite tiems, ku
rio kalba, jog toip buvo visa
da ir teip ant visados pasiliks 
— nes tada žmonių noras ding
tų, neturėtu jokio 
atejties.

Nekalbėkite, 
vo’’
pajėgom ir drasei 
nio iszsitobulinimo dvasios ir 
kūno. _________

Woolworth penkcentinei ir paisi in mane žiūrėdamas? 
deszimtinei sztorai 
dasi konia visuosia miestuosia 
ir turi didžiause ant svieto na
rna New Yorke, in laika pirmu
tiniu keturiu menesiu szio me
to pardavė tavoro už $52,002,- 
8.13, daugiausia istorijoj savo 
biznije. Praejta meta per ta 
pati laika pardavė už $7,102,- Bet jei tamista in savo pasižiu-

Tai 
amerikoniszkas biznis!

Dievo surėdymu. (Žiuri in sza- 
li.) Brač, ir ponas vaitas szi 
ryta ilgai miega, būdavo kitas 
dienas, veik būdavo pirmutinis 
atsikelti, bet sziandie miega 
kai žydas szabo pagautas, gal 
vakar kur ilgai užtruko. (Žiu
ri in szali, masto.) Et, tegu ji 
kanapes. Ar jis anksti ar vėlai 
atsikėlė,-vis vien man nieko ne- 
prigelbsti. Kad jam teip patin
ka, tegu miega, 
už mane. Žinoma, ponas vaitas, 
o asz tik pisorelis. (dairosi 
oran.) Bet, gal kad bus graži 
diena sziandion. Va ir vėl bus 

dovanoms pasi
džiaugti. (Ineina vaitas su 
trumpoms kelinėms. Bopilvis 
lenkėsi, vaitas taip pat.)

2 scena.
Bepilvis.— Gera ryta ponui 

vaitui.
Striukis. — Gera ryta, ir ta- 

mistai. Na, kaip dalykai kan
celari jos stovi ?

Bepilvis. - 
tvarkoj. Pastininką su paeztu 
i szle i d a u. A ps k r i ez i o 
ninkui rapartas pasiaustas, 
naminei reikalai

jis virszosnis

asz

proga Dievo
(Ineina

Viskas rodos

tikslo ant

teip bū
vi som

“jog
— bet stengkites 

prie gėrės-

virszi- 
()• 

perleidžiami 
per rankas tvarkoje. (Bepilvis 
vis pažiurėjas in vaito trum
pins kelines, szaiposi iii publi
ka nusikreipęs.)

Striukis. — O aresztuotu ar 
daug?

Bepilvis. — Jusn mylista. 
dabar nėra neivieno, kur buvo 
isz seniau, tuos visus paleidau, 
sulyg jusu paliepimu. (Bepil
vis vis juokėsi, szaiposi. Vaitas 

nepasiganedinapatemija, ir
tnom.)

Striukis. — Ko tamista szai-

058. —

vvdi

kurie ran-

vadinasi tikras

Bopilvis. — (lyg nenori sa
kyti.) Taip sau. Smagi mintis 
atėjo in galva.

Striukis. — Jeigu butu taip, 
tai szaipydamasis in mane ne- 

<) dabar, iii mane
žiuri ir juokiesi.

Bopilvis. — Atleiskit man.

žiūrėtum.

rotum, taip pat nusijuoktum.
Striukis. — Kas-gi ?...

Pasižiūrėk, ta-Bopilvis. —
Daugelis pacziuotn vyru už- mista. (Vaitas-gi pamato savo

senjaunikiui
sybes, jojo linksmumo, bet ne- 
apsvarsto, jog gyvenimas soli

ne v ra iszklotas ro-

jojo liuo- Nusigasta,trumpas kelines.
iszsižioja.)

Striukis. — Nugi kas po ply- 
n i u m a n taip pa d a r e ?

Tyczia pakirp- 
su savo keli-

da.

jaunikio 
žems.

Kas tokis pasakė, jog kožnas 
turi savo kirmelia kuri ji kan- 

Panaszei su senjaunikeis.
Kožnas gal pakabytu savo jau- 
nikysta ant kuolelio, jeigu tu
me neturėtu visokiu kliueziu, 
bot kožno jaunikio mislis yra 
kaip ežia iszmaityt paezia kada 
ja ja gauna, kiek tai turėtu iž
duoti pinigu kožna diena jeigu 
butu vedias o kiek tai kasztuo- 
tu užlaikvmas kūdikio. Reike 
vyge's, palukes, po tam ezeve- 
rykucziai ir szi m ta kitokiu da
lyku. Senjaunikis apsvarsto, 
jog karta apsivedias bus pri
verstu sėdėti vakarais namie ir 
ne gales daugiau loszti pokeri 
su savo draugais.

Jeigu senjaunikis turės ant 
tiek drąsos apsivesti, kaip ka
da pajeszko paezios per laik- 
raszti idant butu mandagi, mo
kyta, gera gaspadine, mokėtu 
prisiūti knypkius ir t.t. Isz to 
matome, jog gyvenimas senjau- 
nikio yra nuolatinėje baimėje 
ir neprivalome jam užvydeti 
jojo laisvos.

Bėpilvis. —
O gal ne 

nems...
Striukis. — Kalbėk sveikas. 

Kur asz imsiu svetimas keli
nes. (Žiūrisi ir masto.) O, da
bar žinau kas taip padare. 
Mat, jos buvo truputi man per 
ilgos, tad-gi prasziau savo pa
ezios kad patrumpintu, bet in- 
sakmui pasakiau, kad tik pus
antro colio, o ji nurėžė iki ke
liu. (tr vėl masto.) Bet mano 
pati neapsieme tai padaryti, 
sake neturinti laiko, 
ežia galėjo atsitikti,...

Bepilvis. — Gal, kad poni 
vaitiene kito ko paprasze pa
kirpti, o miera užmirszo, ir pa
trumpino.

Striukis. — Bėjo, kaip pati 
neapsieme, tai prasziau paskui 
savo sesers.

Bepilvis. — Tai sesuo ir bus 
patrumpinus.

Striukis. — Kad nei sesuo 
neapsieme to darbo atlikti.

Bepilvis. -r
nors paprasze už ja ta darbu 
atlikti. ... *

tos...

Kas-gi

Tai gal sesuo ko

SAULE

\

Ka rnN»,o apie bnrua “TiikMantiR 
Rakta Ir Viena**

Gerbtam! Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena“
siuntei, norint asz prlsiunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplalkin.ii kaipo dovana, 
asz prlHluncziu tamstoms mano pnde-
kavono kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talplnasl 
puikus npraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik-Geri Dantis Gera Sveikata

Atlikimui gerai savo darbo, reikalinga turėti 
gerus dantis ir gera sveikata. Prasti dantis 
yra priežastis daugelio sirguliavimu kurie 

’ priduoda jums daug bedu ir kartais reikia 
netekti darbo. Dabar yra laikas vengti
blogu dantų. Valyk savo dantis su saugiu
ir atsakancziu Colgate 
Ribbon Dental Cream.

kuria man prl-

už tai

Daktarai 
ir

Dentistai
Rekomen

duoja 
Colgate ’s

Gerai kad ponasStriukis. — Ka gi man szne- 
ki. Algi asz kvailas. Mano szi- 
tos paczioS kelines vakar buvo 
pusantro colio per ilgos, tad-gi 
parėjus isz kancelarijos pra
sziau paezios kad kelines pus
antro colio pakirptu ir atlenk
tu. Pati mat sirguliavo, Jai ne
apsiėmė. Tunui 
savo sesers,

syk prasziau 
gal ji galėtu tai 

padaryti. Nesutiko nei ji, sake 
neturinti laiko. Galop prasziau 

dukters, Isavo vvresneses

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da 
brangu paminklą

Prisiunskit 
bus apdaryta in 

ne kaip
buvo

♦

I

I

1

i
1

ir1

Sargas. —
vaitas turi daug prieteliu, tai 
už viens kito, visi jam nori pri- 
ta mauti.
Ponas vaitas

Taip buvo ir vakar, 
parvažiavo tru

puti drumstutelis, na ir paste
bėjo kad jo kelines jam per il
gos pusantro colio. Praszo pa
ežius patrumpinti, paskui se
sers, na da
som pavieni kad kelines per 
ilgos pusantro coli, ir kiekvie- 

kad pakirpus dai

ir dukters, ir vi-

|)ef į na i i n sako,

isz Lietuvos 
savo sena 

maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. 
pas mus, o
skūra ir bus geresne

nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir

tai gali nkaityti iiotuviszkai kad kož- tt. Prisiunskitc knygas in re
tins tureli Jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
rurcdninan namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczloti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymufl senovės žmonių 
gyvenimą ir užtnlrszta visus vargus ir | 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosln fili savo niilema szetmina. 
Dckavoju tamstoms už suvedima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žtndgu katras skaito ar 
klauso tu puikiu lf?toriju, teipgi dcka
voju už puiku kalendorių ka man 
prlslunlot kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlamc 
gyvenime. Viso glaro vclljenits pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-mlnetos knygos tai prisiuskite $2 
’n “Saules” Iszleistuvcs o gausite tuo 
•aim nėr nsazta.

SmilesM

o darbasdakcije “Saules.” 
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

Valgiu Gaminimas
fft ———

Namu Prižiūrėjimas
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 .... $1.50

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

ir ta atsisako nemokanti, bijo- ,r atsiuleti. los visos iszpilde
josi kad nepagadytu, 
no kelines yra naujos ir bran-
gios.

nes ma pono vaito insakyma, ir tokiu 
bndu kelines pasiliko pei

Bepilvis. — Kitokios iszva- 
dos nėra, kaip 
vaitas m* su savo kelinėms.

pykda-

lik, kad ponas

Striukis. — (niaž
mas.) K agi man kalbi. Juk asz 
niekur naktyj nebuvau. O in 
mano t rioba 
inoiti niekas negali...

Bopilvis.
kimai...

.Strukis.,

nebuvau.
teip patnaktyj

Pa s t (‘bet i atsiti-

1 Nugi mat kad 
taip. Tai dar gerai, kad toli in 
miestą neiszejan, bueziau pri
juokinęs žmonos.

Bopilvis. — Taigi, taigi. Tai 
dar didele laipio

si rinkis. —
bar dėtis?... Kitu ežia neturiu.
(masto) Pasigailėdamas, 
szauk tamista 
namus atneszti kitas.

namieje neapsi-

Bet kur man da-

pa
sarga, siusiu in 

Ir taip

Striukis.

paszauk-

man žiopliui 
žiūrėti.

Bepilvis. — Kinu, 
siu. (iszeina.)

3 scena.
■ (vienas.) Po ga

lu, be ponaudamas ir proto pra
rasiu. S
rines nuvažiavo, dar nei dabar 
jo nesuradau. Kitu sykiu isz

ki arklis nuo traktie-

Kitu 
pinigu pra

puolė apie keletą szimtu, ir vėl 
nei ženklo nėra kas paome, o 
vaitas tur atsakyti. Na, o da
bar tai juokingiausias atsitiki
mas kad keliniu galai nukirp
ti. Ir kaip man szi ryta auuan- 
tes ant saves nematvti ’?
dos nebuvau nei pagiringas. 
Szis dalykas tai painiausias at
spėti. (ineina Bepilvis, paskui 
sargas, 
nes.)

Sargas. — Gera 
vaitui.

Striukis.
rytas. Kad tik kiek, visai bu- 
czia be keliniu likes.
. Sargas. — Žinau jau ta visa 
atsitikima; sztai ii* kelines ki
tas atnesziau.

Bepilvis. — Kaip-gi 
ko?

, Sargas.

valscziaus kasos

Ro-

ir atnesza kitas keli-

lyta ponui

Matai koks man

atsiti-

— Taip atsitiko, 
kaip retai kada gal.

Striukis. — Ir tu žinai kaip 
atsitiko?

Sargas. — Žinau pon.
— Tai papasakoletąStriukis.

istorija.
Sargas. — Jeigu norite juo

ku, tai asz galiu papasakoti
visa teisybe.

Bopilvis. — Na dabar klau
sysime visi.

(sargas nusiszypso, atsikos
ti, ir sako.)

pasiliko 
trumpos ant kėlu coliu.

— (Juokdamasi.) 
Ar tai szitokia istorija to atsi
tikimo ?

Sargas. — Taip tokia. N( 
t i nput i nemeluoju, 
vaitiene man ta pasakė, ir sztai 
pvasze paduoti ponui vaitui ki
tas kelines apsiautie.

Bepilvis. — Tai bent rnote- 
i’es, kad toki puiku szposa po
nui vaitui sumano.

Striukis. — Na, kita syk ma
ne neras kvailu.

Bepilvis. 
buvo, bet 
daug pakirpo.

(\’isi publikai lenkėsi. )
I ždanga.

ANT PARDAVIMO.
Laimi pelningas (tempren- 

co) minksztu gėrimu iszdirby- 
ste, su visokiais inrankiais ir 
lu trokai. Persiduos pigei grei- 

Atsiszaukite ant 
(m.18) 

330 W. Gth. St.
M t. Carmel, Pa.

PAJESZKOJIMAS
Pajeszkau suaugusios mergi

nos arba naszles 
Imti man už 
vaiku, pakol ’ 
darbo. Mažiausias vaikas turi 

o didžiausis 9 metu. 
Asz esu Pluges parapijos, Jo
domi sodžiaus,

Bopilvis.

nes pati

— Kaip buvo, taip 
szinoin sykiu per
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Knygos Didumas 6% per 9%'. 
150 Paveikslu.
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Sag Harbor, N. Y.

gal a t si szauk s 
mano paži'nstama. Atsiszaukite 
ant adreso. (M.29)

Ludvikas Rimkus
Bor 500

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi saliklo Ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus
kaip padaryti ir prisiuntima apmoka
me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
želiu 30c arba 6 pakelei už $1.40. 

“Daktaras Namuose”

su pamokinimu

Geriausia stambi trajanka 60e 
Puplaiszkai 

Truk-

Knyga “Daktaras Namuose“ $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altbrius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Colu- 
loldo abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celulbido $1.50, 
Mirtksztu alidaru $1.25.
popleros 30 gatunku už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS?
Ka tik iszejo isz spaudos du 

nauji muzikaliszi

Aukso 
senovės

Laiszkams

vei kalelei.
Gaidos su žodžeis ant piano:

No. 13 Asz Lietuvaite
No. 44 Pauszteliui
Kaip siunsit užsukimą, šiuu-

skit draiige ir pinigus.
J. A. Žemaitis.

(M.22) '
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315 S. West St. f
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(P. 511)
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

Griebė už masznos ir pakilo augsztin.

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drucziai susiūta ir puikiai apdalyta in audekliniais iszmargin-
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 oi knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
perpaczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. AdersaVpkite:

MAHANOY CITY, PAW. D. boczRauskas .. CO.
R 
<

I
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A T'hs Keleiviai
KRIKSZCZIONIS, ŽYDAS IR TURKAS.

■ ■ ■' +...... . ....—

— Jau viskas surengta, 
tarė vienas, — 
kas ahtrn kartu ant saules sa
vo tinklą iszties, jis jau negy
vos!

■i HWllHll HMW

kolaik žuvinin-

gali tokias 
iszkenteti? Žmogus 

negalėtum

— Nebgyvos! — paantrino 
antras, — ir jo vieszpatavimas 
pasibaigs; kas-gi 
paniekas 
nei kantrybes tiek 
turėti!

— Reikėtų būti bjauriau
siu žmogumi, — tarė pirmuti
nis, — kad nejausti apszmeiži- 
mo, koki jis mums pagimdė. 
Plienas tnano jau asztras. Ry
toj melsiu dasigauti ant au
diencijos, o kad priesz karalių 
atsistosiu, savo plieną jam in 
szirdi insmeigsiu ir jis aky
veizdoj viso dvaro ant grindų 
puls ir bus po viskam. Turiu 
tiesa jam už paniekinimą mani
mi atkerszvti.

Karalius Ulin 
šia is sudrėbėjo.

Taip yra, — kalbėjo toliaus 
turkas, — ant tavo gyvasties, 

vieszpatic ir karaliau, 
kėsinosi. Tuokart dideliam pa
vojuj buvau. Paskui 
suokalbininku nuvyko
tau, o ir asz paskui anuos slap
tingai slinkau. Macziau in 
kuriuos namus jie inejo ir tuo- 

jog jiedu 
geriausiu tavo

visoj karalystėj

si! susirinku

mano

abudu 
mies-

jaus persitikrinau, 
prigulėjo prie 
tarnu. Vyru 
placziai buvo žinomu, h* kaip

ur. 
Sasz turėjau tam viskam užbc 

ti ir ka pradėti.’ Ar tau ta suo- 
pasakyti, 
asz negeidžiau 
gimdyti, nes 

tavo arti-

turėjau ap-kalbi 
reikszti? Ne, 
tau liūdnumo 
žmogžudžiai buvo
minusiais tarnais, bet sykiu ir 
gudrais prieszais. 
nios tuodu 
praszalinti ir visa 
trinti.

G e iždam;

Be tavo ži- 
prieszu norėjau 

pavoju už-

as ta viską nuveik
ti, rytmetyj, da priesz auszra, 
in tavo palocin nusiskubinau. 
Žmogžudis taipgi tuojaus pas
kui mane atėjo. Ant jo veido 
nieko blogo nebuvo matytis. 
Jau rengėsi kitam tarnui apie 
save apreikszti ir jau ruoszesi 
tau persistatyti, bet asz nieko 
nelaukdamas prie jo prisiarti
nau ir paemes ji už rankos, 
tarsi, su svarbiu reikalu, nusi
traukiau iii artima kambari. 
Mudu kambaryj tik abudu bu- 
Vova. Atgavės spėkų ir drąsos, 
umu laiku insikabinau jam in 
krutinę ir suszukau: užninsze- 
jau musu karaliaus!

Žmogžudis persigandęs isz- 
pradejo drebėti. Tuo

kart asz jam 
ir plienini durtuvą iszlupau. 
Negeidžiau nelaimingojo žudy
ti, bet geidžiau kaipo tave taip 
ir ji nuo mirties apsaugoti. Tu
rėjau taipgi vilti, jog ji man 
pasiseks ant doros kelio atves
ti, kad paskui savo darbus ap
verktu ir jau anų daugiau ne
apkęstu, bet vos spėjau keletą 
žodžiu jam isztarti, jis tuojaus 
per duris iszsinesze ir kažin- 
kur dingo. Iki sziam laikui asz 
jo niekur nemaeziau. Po tam 
atsitikimui, mieste buvo pasa
kojama, jog jo lavona mariu 
vilnvs ant kranto iszmete. Ma
tomai, žmogžudis del baimes 
nusiskandino.

Turbut taji nelairningaji ži
nai, mano karaliau ir vieszpa- 
tie, ir gali suprasti, kodėl ir 
kits tavo tarnas umu laiku 
isznyko. Galbūt jis jau gerai 
suprato apie atidengta paslap
tį.

paemes

balo ir
ruba perplesziau 

durtuvą

— Sztai plienas! — tarė 
tolinus Zebit, paduodamas ji 
karaliui, — kuris tavo krau
juose turėjo būti sumirkytas. 
Taigi, mano karaliau, dabar 
supranti apie mano didžiausia 
nuveikima ir pasiszventima. 

zBucziau apie viską užtylėjęs ir 
tik savo szirdyj ta paslaptį 
užlaikęs, bet patsai to visko 
geidei ir man liepei, todėl asz 
karaliszka paliepima szventai

niiiiiiiiiiiiwimiiuiiiiiii

iszpildžiau.
Visi tylėjo.
Karalius Ulin tarė.
— Svetimžemi, 

a rėžiau prie ;
nuo manos mano padėka! 1j.*i-

. ................................ . —...... .

žmogelis ant visados neprapuo
la, jis yra sziame laike labai do
ru žmogumi; jaigu ji tuokart skriaudas gimdės, isztikro bu- 
bueziau apleidęs, nebagas mo- 
raliszkai butu pražuvęs.

■— Ir tavo pasivedimas 
tarė karalius — reiszkia, jog ir 
tavo mokslas mokslui Upiipa- 
cho nesiprieszina. 
paoh kalba: nebūk 
szalns 
mielaszirdingu

baisiausiu žvėrių nuodai. Jei
gu asz bueziau kitam panaszias

persekiojamu bu-

Juk U pa
savo prie

it* prasikaltėliams 
bot stėngki

ne
gi

prisiartink Į aniems dorybes ir laimes kelia
manės ir priimk nurodyti. Tai-gi prisiartink 

prie manos, svetimžemi, ir imk
bai gražiai ir nuoszirdžiai pfl-Į sztai szi žiedą ir del atmint ies 
sielgei.
Upupacho nepažysti, tacziauslmet nesziokie!

Ir norints nuoainžino už savo puikus darbus v i suo-

pagal ano mokslą elgiesi, ka
dangi jis

Ant galo prisiėjo Liudvikui 
......... ......... pasivedimomums liepia: nuo savo darbu ir į 

kožno žmogaus atitolink uolai- karaliui skaitliu iszduoti. Liud- 
ir nenaikink jo vi kas savo draugu pasakojimumes ir godok i 

gero pasivedimo. be jokio iszdidunio klausėsi.
Karalius Ulin Zcbitui pada- Todėl prisiartinus laikui jis

ve didi auksini reteži ir tarė:
— Tai nesziok savo puikaus 

darbo atmineziai!

p ra bilo:
— Mano karaliau ir viesz

patie! Su skaudumu iszpažins-
Dabar reikėjo žydui Jusufui f1Jt jOg asz neesu atlikęs jokio

isz savo būvio ka nors papasa- darbo, kuris gimdytu koki nors
koti, todėl jis tuojaus atsisto
jo ir prabilo:

— Karaliau
patsa irr*I u ma

didžiu darbu nuveikimui. Tavo 
geradejinga ranka man didžius 
turtus sukrovė. Buvau neapsa
komai užganėdintu ir jaueziau-

žingeidumą. Užtikrinu czionai 
prie visu, jog su suteiktais man 
turtais, kaipi mano draugu, 

Visus savo 
a p ve rėžiau ir 

visuomet tavo norui 
kadangi tu

ir vieszpatic! 
suteikei budus I buvau laimingu.

kaipi

turtus ant gero
norėjau
užgana padaryti,
ant manes susimylėjai ir mano

si laimingu. Keliaudamas po | laimiu geidei. Pertai buk ma-
visa tavo karalyste užtikau tū
loj vietoj nepažinstaina 
bai nuvargusi žmogų, 
savo nuogo kimo 
kuom pridengti, badas mirtimi 
bangi no. 
szirdi taip

ir la- 
Jis nei 

neturėjo

■ ■ ", : *. ;■ ii': <1 i1
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MUSES LIGŲ NESZIO- 
r ’‘k 'V ■ l*’ * 1

TOJOS.
tuos gemalus neszioja ir draip- ■ 
sto. Szis yra paprašė žiaurias 
būdas mušiu kaipo perdavėjų 
ligų.

Paskui vėl, muses, kurios 
diegia susitepa ligų gemalais 

iszkiepyja sziuos 
ir sziaip antru budtl 

ligų. Bet 
Amerikoje sziu dieganeziu mu
šiu yra labai mažai todėl pavo
jus notai p dresa.

Ligos daugiairsia mušiu ne- 
(sziojamos yra: Karsztlige,.Pil
vine, Viduriavimas, 
Cholera, Miegamoji, Kraujali*

Karsztlige labinsią neszioja- 
ma. Viduriavimas 
vaiku ligos, bot pagal paderėta 
surasza, pasirodo, kad ir augu
siems limpanti. Kasmet vientik 
Suv. Valstijų apie 70,000 kūdi
kio iszmirszta pirm dvieju rtiė- 
tn sziorns ligoms.

Daugelis ir kinu ligų iszski- 
riant nurodytas platinamos per 
muses.

Geriausias būdas isznaikinti 
muses yra pradėti ir tęsti tikra 
kova tam tikslui. Tik per su
vienytas pastangas visu gyven
toju su pagelba sveikatos de
partamento ir miestiniu drga- 

bus isznaikin-

papratimuose muses
insektai su ku-

cziau ir asz
Tula, vakara ant gatves 

iszgirdau didi kl i karna: Ugnis! 
ugnis! Ir nelaime man! Mano 
locnas namas doge. Visi gelbė
jo kas tik buvo galima gelbėti. 
Tuomtarpu 
bėgdama i 

j vienturtis
guli, ugnyj pražus! Man pasi
rodė, jog jau nieks nenorės in 
pavoju, in liepsnas lysti ir ma-|^ 
no 1
szitas svetimžemis vos iszgir- 

kaipo kulka metėsi in liepsnas 
ir, su kūdikiu atgalios iszspru- 
des, paduoda ji mano jiacziai ir 
patsai pasitraukia. Kūdikis bu
vo visiszkai sveikas. To, didis 
karaliau, da negana. Tasai jau
nikaitis da daugiau geru dar
bu yra padaręs.

Karalius su visais 
k usia i s davė 
džio užganedinimo.

— Negana sakau, jog man 
mano vienturti 
bėjo, bet pasirodo mano di
džiausiu draugu.
isz deganezio namo tegalėjo 
iszgelbeti; namas su visais tur
tais suliepsnojo. Likausi varg
dieniu ir nežinojau kur ma pa
sidėti. Bet tasai svetimtautis 
kuogreieziausiai skubinasi prie 

su anuom 
susidera ir bėgy j keliolikos 
dienu iszstato nauja, puiku na
rna. Paskui ma ir reikalingiau
sius daiktus superka. Galop 
viską užbaigus, jis pas mane 
užeina ir da maldauja, kad asz 
jam to visko 
kycziau, ima mus 
vimi ir in naujus 
vedos, 
da, aiszkindamas,

ves.

i mano pati gatve 
klykia: sztai mano 

kūdikis liepsnojo

ir 'I :«■ ' o '

kūdiki gelbėti! Betsztail Ana diena buvau Pottsville,
Skulkino fiovieto sostą pile.

Savo 
yra bjauriausi 
riais žmogus susiduria, 
gimdo purvus bet per visas sa
vo dienas juose gyvena, aplei
džia juos tik lankyti žmoniuną- 
mus subiaurint ju valgi ir ne- 
szioti ligas.

Namines muses tvirtos mai
tintojos bet maitinimo procesą 
negreita. Jos knibinėja valgio 
pavirszi neszdamos su savim, 
ypatingai ant plaukuotu kojos 
daliu, užkrecziamu ligų 
nizinus,
kitus organiszkns purvus. Kuo
met muses lanko tavo stula jos 
palieka kiek 
maisto, 
apbiaurintns ir dasiekia pilvą,
esme užkrėsti, ir viena isz dau
gelio 
pulti.

Namines muses 
keliauna. Retai
ginus puse mylės nuo 
vietos ir beveik visuomet pasi
lieka* apie du arba tris szimtus 
jardu nuo paėjimo vietos. Jei
gu muses atsiranda kur nors
yra aiszikn, jog iszsipletojo pa- 
ezioj apielinkej.

Laike 
koniszkos kares Amerikos žmo
nių atvda dramatiszkai buvo 
kreipta in muses kaipo neszio- 

karsztliges. Szimtai ka
rino tos ligos per

nukreipiama užkrėtimą. Aplin
kybes, kurios 
iszpaniszkos 
kares laika, net ir sziadien eg
zistuoja tukstaneziuose Ameri
kos apielinkese.

kurios prieina prie
szaliniu triobu ir apio’stalu, ga
li apibjaurinti bile koki maistu, reikia 
Pienas

Netik
ve) 1

ir diegiant
žmogui
tampa perdavėjos

Žarnine,

orga-
parazitu kiauszinius irles mano paezios k Ii karna, jau Į Ba turėjau važiuot i in korta, 

Sutikau vienė sportą.
grąžei, 

se i!
Knr kolos in korta, 

Pažiūrėsiu nors karta.
O kad tai buvo lietuvis, 

Tuo pažinau kad musiszikis,
Raudona nosele, 

Panaszi in rožele,
Lenciūgas ant kam žoles nuo 

dvieju mastu, 
Cento pas ji nieks nesurastu.
Žiurėjo ant manes kaip 

apuokas.
Net mane paėmė juokas, 

Sarmatinosi man atsakvti 
Lietuviszkai in mane kalbėti.

No forstay, 
Va t ju say,

Lilvisz spyk no ken, 
M i gud Amerikon, 
Ai gi v jn tor polis, 
!n džeil instumdis,

A j no Lit, 
J u meik git!

Tada ir asz prakalbėjau, 
Isz piktumo sudrėbėjau, 

Jog tok is asilas teip kalbėjo, 
Lietuvystes iszsižadejo. 
Gera pamokslą daviau, 
Nuėjau u Ii ežia toliau. 
Norints mane prasze, 
Melde ir perprasze,

Svietui nieko negarsyti, 
Apie ji niekam nekalbėti.

Pasikloniojau 
Užklausiau jojo, nors purvu ant 

Kuomet maistas taip

rp

bet

ir žarnine

susirin-
ženkla savo di-

kūdiki iszgel-

Menkai ka 
namo

pavojingu ligų gali už-

nelabai toli 
keliauna dnu- 

ve išimo

1

I sz pa n i s z k os - A n i e r i -
nizaciju muses
tos. Tas nereiszkia jog ypatisz- 
kos pastangos turi būti pavai
dintos ar 
patartina 
vieU, nes 
naikintos.

Kaip

panardytos, ne, tik 
visiems kovoti isz 
tik tada jos bus isz-

loningu ir ant toliaus prie ma
li’ant tolinus manes su 

savo karaliszkomis ir toviszko- 
mis malonėmis neapleisk!

— Kas tai,

menesius laiko
ta laika tu nieko gero nonuvei- 

alimas daiktas taip

nes. namu statytojaus, 
ir bėgyj

tojos 
reiviu mirė

Jo padėjimas manhjus Liudvikui

jam rubns, pavalgydinau kej.Argi 
ilgesnio laiko

sujudino, kad pasi
ryžau ji su savimi pasiimti. Da
viau 
ir pas save ant
užlaikiau. Jis man buvo dėkin
gu, manes, kaipo savo tikro tė
vo, visuomet klauso
buvo malonu. Kasdiena vis la
biau asz

ir viskas Liudvil

— tarė kara-
— tau szeszis 
daviau ir per

<r« 
apsileisti, kad nei jokio darbo 
per tiek laiko nenuveikti!

— Vieszpatic! — atsake 
_____ kas, — nesirnstink ant 
manės ir buk persitikrinusiu, 

man ka nors gero

vieszpatavo per 
amerikoniszkos

mušiu veisimo 
galima jas 

, todėl pi imu pir- 
reikia tas vietas isz-

M uses,

ji mylėjau ir labiau jog jaigu i 
visokiuose dalykuose pradėjau | liepsi nuveikti, nei vienos va- 
užsitikoti. Galop jis man pasi- landvtes asz nenutraukeziau. 
rode tokiu geru ir prisiriszusiu, tuojaus viską isztikimai ir
užsitiketi. Galop jis man pasi-

kad del jo 
jam visus savo 
mui pavedžiau. Likosi neapri- 
buotu visu turtu užveizda.

Bet Jehova su tuom žmogu
mi tuomtarpu nebuvo. Jis no
rints man buvo 
bet savo szirdyj 
sziojo piktus pageidimus ir 
norėjo isz manes slaptingai vi
sus turtus iszpleszti. Tai man 
buvo užmokestimi už mano ge
ra prie jo szirdi, už mano 
mylėjimą ir prisiriszima.

traukiau ir laimingu padariau.
Tasai apkalbamas nekade-

man

.!<>g jaigu

landvtes asz nenutraukeziau.

geros szirdies asz sažiniszkai iszpildycziau.
turtus daboji-

prielankum, 
visuomet ne-

nu
jok 

isz ji isz vargo nelaimes isz-

apkalbamas 
jas man iszkeliavus in kitas 
apielinkes su savais reikalais, 

visus pinigus, 
ant laivo ir norėjo

jo.

jaus
s

rrCuo-

susiėmęs mano 
nusidavė 
nuo manos iszdumti. Tacziaus 
Jehova mano pražūties nenore- 

Sztai musu garlaiviai ant
mariu susidūrė, kur tarp kelei
viu savo tarna pažinau.

apie jo blogus darbus da- 
iprot(‘jau ir su mislinii neapsi- 

gavau. Nelaukus nieko apie tai
pranesziau savo laivo kapito
nui, kin is niekadeja tuojaus sn- 
arosztavo. Nelaimingasis vadi
nosi Levat. Priplaukus prie 
kraszto likosi atiduotas sudan. 
Pagal tavo, karaliau, instatus 
ir tiesas tasai žmogelis ant 
mirties buvo užsitarnavęs. Bet 

meldžia pra-
susimyĮėjimo, su- 
susiaurina ir vie-

jaigu inžeistasis 
sikaltusiam 
das bausme 
toj mirties apsudija ant isztre- 
mimo. Asz už ji užsistojau ir 
taip sūdąs ji nubaudė, kaip esu 
pasakęs. Jo likimas buvo sopu
lingas ir labai graudus. Jau 
ruoszesi su manimi atsisveikin
ti ir tuomi antru kartu mapo 
szirdi sujudino. Tuokart asz 
apie viską painirszau ir jaiti 
viską ka turėjau atidaviau. Ta
sai mano susi mylėjimas la
bai daug intekmes jame turėjo. 
Ir sztai nelaimingasis apsipy
lęs graudžiomis aszaromia pri
slėgė man, jog jau savo gyve
nime panaszaus darbo niekuo-
met nepapildys ir iszkilmingai 
iszpažino, jog nuo to laiko do
ra gyvenimą ves.

Esu persitikrinęs, mano ką-
valiau ir vieszpatie, jog tasai

visuakyveizdoj
viena daiktu

ir iszmintingiau- 
žmogumi. Suprask mano 

o svetimžemio isz- 
vargszui

Tuokart isz tarpo susirinku
siu viens iszejo ir priesz kara
lių sekaneziai atsiliepe:

— Didis karaliau! Daleisk 
maloningai
susirinkusiu tau 
iszpažinti ir atiduoti guodone 
szitam sztai svetimžemiui, ku
ris yra tarp visu tavo padonu- 
ju geriausiu 

Į siu
piktybes, 
mintybe; man vargszui at
leisk, o dora žmogeli pagirk.

— Kalbėk, — tarė karalius.
U’asai ir pradėjo:
— Didis karaliau! Szitiems 

trims svetimtaucziams at vykus 
in czionai, asz tavo geros szir
dies buvau liudytojumi. 
cziau, kaip tu jiems savo turtu 
iždą atdarei, ir visomis gėrybė
mis apkrovei. Dėlei tos prie
žasties manyj užgimė didi pa
vydą ir ju neapkezdamas sau 
tariau: daugybe szioj szalyj 
atsiranda varguoliu, o kara
lius iszduoda turtus tiems sve- 
timtaueziams, kurie czionai 
visiszkai nėra nieko dirbę. Ne
galiu apsakyti, kokia tuokart 
manyj sulyg ju neapykanta bu- 
szavo.

Labiausiai 
sztai szito, kuris czionai prie 
manės areziausiai stovi. Jam 
turint didžius turtus asz paži
nau, jog jisai mokėjo pas vi-i 
sus sau guodone užsitarnauti,! 
visi ji mylėjo ir kožnas prie jo 
artinosi, toks visuomet buvo] 
meilutis. Ir juo labiau jo meile 
po visur platinosi, juo daugiau 
asz ji pradėjau neapkęsti. To
kiu bud u visomis pusėmis asžj 
ji pradėjau persekioti; visur 
prie, progos stengiausi asz jam 
visokius liūdnumus gimdyti. 
Jis dienomis ir naktimis isz] 
mano puses jokios ramybes ne-' 
turėjo. Vos tik f viena nelaime 
ir liūdnumą ant jo galvos su- 
verzdavau, tuojaus svarseziau 
apie kitokias da baisesnes ne
laimes. Visuomet jaueziausi už
ganėdintu, jąigu savo tikslą

man

Ma-

kurie

neapkeneziau

pasiekdavau. Mano szirdis vi
sokiomis bjaurybėmis buyo' 
pripildyta; ėzirrfyj buvo vien t

bjanryfcotfus bnyd

nž bloga nepalai- 
visus su sa- 
namus nusi- 

viska locnai man pave- 
jog toksai

jo pasielgimas yra pirmiausia 
Meldžia manos už

I In karezema lietuviszka užėjau 
Panasziu sportu ten užtikau, 
Kalbėjo ten visi angliszkai, 

Norints mokėjo lietuviszkai.
Cigara paprasziau, 

Isz karezemos iszejau, 
Ba bjauru buvo klausyti, 

Ant juju apsiejimo žiūrėti. 
Buvo ten ir viena bobele, 

Užsigerus ir apsivele, 
Vos ant kojų pastovėjo, 
•Nuolatos tik žioksejo.

Savo kūmai in nagus ja 
paduosiu,

Varda jiosios iže luošiu, 
O tada?

Bus beda,
Vyras dužiuos, 
In kaili suduos,
Namie sėdos, 

Vaikus prižiuręs.
# # *

Kur tavos neįeiki, J J
Yra tai geras priežody s, 

Kožnas privalo jojo laikytis.
B look lyne tai buvo, 

Susirinkimas atsibuvo,
Ant kurio grąžei bovinosį, 

Vienam szpicllni sudaužė uosi.
Driek tam gerai sumusze, 
O ir <lu dantis iszmusze.
Tasai armideri padare, 

Per duris ji tuo iszvare, 
Apskundė visa pulkeli, 

Už munszaine pas vaiteli, 
Bausmia nekurie užmokėjo, 

Bet ir szoszkas szokinejo, 
Kada ir ant jo bausme ižde jo, 

Tris deszimts doleriu 
mokėti turėjo,

Jog lindo in kur nereikė 
Pasiūtiszkai tonais roke.

Norints dvieji dantų, neturėjo 
Bet 30 doleriu užmokėjo, 

Jau daugiau lie aresztavos, 
Ant kokio laiko apsistos.

Tai jau bus ir gana, 
Ba jau pabaiga. 

JTIII I. I.. . I ■ .71 -rri   - ~ l .. II - - ... L . |.,»|| -II .JI ■ -..I. . - ■ I r 1.1 ui. -ir**

ROYAL MAIL
GreltaH TloHlogiiiiH Kellnn Tarp 

NEW YORW, SOUTHAMPTON ■ j 
H IR HAMBURGO. . 
Ant naujausiu puikiu "O" laivu 
OHIO, O«CA, Oltni'NA, Ohiiita

prideryste.
jo toki žingsni
jagu jis kuom norints yra pra- 

jam viską atleisti

nesi rūstinti ir

beveik grecziausia už
krėstas, ii* daugelis karsztliges 
epidemijų ir mireziu paėjo nuo 
pieninycziu, kurios 
tinkamus parankumus 
kinti atmatas.

Maistas nupirktas mušiu pil
nose krautuvėse jeigu nevirtas 
valgytas tiesiog ves prie ligos, 

gali būti apibjau
rintas po virimu. Kaipo pavie
niai, nepaisant kokius atsargu
mus imsime, visuomet galime 
būti karsztlige 
nors
isznaikinti muses, het del kitu 
neatydurno kartais gyvastis pa

ir tėdel mušiu isznai- 
yra

neturėjo 
isznai-

ilgai 
plotai rasis, nebus 
isznaikinti, 
minusia i 
naikinti. Tas reiszkia, jog kiek
viena apielinke tiri būti szva- 
rai užlaikyta, 
krovimus iszmatu ir meszlu, ir 

prižiūrėti, jog iszma- 
toms vra tinkama vieta. Kuo
met mes suprasime jog nuo ma
žiausiu purvu muses atsiranda 

bandysime tuos pur-

pranaikinti su-

prieszas, li- 
arbintojumi ir

size nges, 
Prisiriszimo aszaros mums vi
siems isz akiu iszsiliejo ir prie 
tavęs, garbus jaunikaiti, amži
na dėkingumą atjaueziam. Ašz 
jo karszcziausias 
kausi jo tikru g
su skausmu sau primenu savo 
blogus pasielgimus, su kuriais 
geriausi pasaulej žmogų perse
kiodavau. Jo kuklumas perei
na viską. Sztai jis tokiame isz- 
kihningaine 
jog jis nežinąs
brangaus nuveikęs. Jis prie jo
kio savo gero darbo nenori pri
sipažinti.

Liudvikas tarė:
— Mano karaliau ir viesz- 

Mano darbu taip labai

laike pasisako, 
ka butu tokio

pa tie!
daug neauksztink. Dėkingumas 
ir pasitaisymas vyro, kuris ka 
dabar
biszka mano darbui vertybe. 
Asz-gi buvau atlikęs tik tai, 
ka mano prideryste buvo man 
prisakiusi, pertat visame ta
me isz savo puses nematau jo
kio užsitarnavimo ir bueziau 
neatminęs, jaigu tasai vyras 
nebūtu czionai apie viską isz- 
aiszkines. Kožnas geras žmo
gus panasziai man pasielgtu.

Karalius nuo sosto nužengė 
ir Liudvika apsikabinės tarė:

— b Tobulas
vertas ėsi czionai mano vietoj 

nuo manes pa-į 
savo puiku

kalboje priduoda esy- 
ma no

svetimžemi!

sėdėti; priimk 
gyrimus už toki 
darbu ir priimk sztai puse ma- j 
no drabužio del ženklo didžios) 
tavo Vertybes. Antrinu, 
ant tokio kaip szis sostas esi 
vertu sėdėti, nes tokiam atsi
tikime visiems būtum pavyz
džiu. Tavo gražusis pasielgi-: 
mas ir visokie atlikti darbai isz 
apielinkes in apielinke keliau
tu, tais paikiais darbais gyven
tojai persiimtu ir visi butu lai-i 
mingais. Bot ir

jog

• su tuo tavo 
darbavimosisiauru darbavimosi augsž-1 

kiaušiai esybei didini garbe' 
Tegul ji ant tavęs visokius pa 
laiminimus siunėzia.

S(i tais žędžiais karalius ^a

II
I 
i 
i

vo karaliszka ėrneta kardu 
perpjovė ir susirinkusioms 
dŽiabfeiaptis Liudvikui Viemv

■v į p.-.
Toliaus btis.

J

dali atidavė

i 4

Tu tena is ne ejki,

I royal'

NEW YORK, SOUTHAMPTON

*

I

lN EUROPA
Troozfa klesa

Hamburgt 
Piliau 
Metnol

Kaunas

,|108.50 
1106.50 
1107.00 
$105.15

1

ISZ EUROPOS 
Treczia klesa 

$102.501
$105.50 
$106.00 ’ 
$106.00;

...................... I
PACKET COMPANY.

• New York.

ROYAL MAU 8TEAM 
y ‘ '-- ■

20 BrokOWa/, f

Valgis irgi

užkrėsti. Kad
patys atsargiai bandome

vojuje. 
kinimas yra dalykas su ku- 
riuom visa apielinke turi tartis. 
Muses ir iszplatina kita liga - 
diarrhea arba 
Viduriavimas yra 
bet ir augusiems limpanti. 1920 
m. Suv. Valstijose 38,514 kūdi
kiai nesulauke dvieju metu mi
re nuo viduriavimo.

Delko muses pavojingos.
Baidyk muses nuo ligoniu, 

ypatingai nuo tu, kurie serga 
lirnpanczioms ligoms. Naikink 
visas muses kurios pakliūva li
goniu kambarin, nes ju kojos 
aplipusios ligos gemalais.

Saugok kad jok is gendant is 
pūvantis dalykas 
apie namus, 
styk valgomus daigtus

viduriavimą, 
vaiku liga,

J 
nesirastu

Sydrais apdang-i 
namie 

arba krautuvėje kad neprilei
sti nusėms siurbti. Meszlus ir 
visokius atėiatus laikyk po už
dangalu ir kalkėmis isztė'jiliok 
indą kiiriė'rnė jie laikyti.

Czystyk srutyne 
kerosi nu.

Sietais aptaisyk duris ir lati-j 
gus ypacz valgoinafn kambarin 

nnodink visas

ir nubėgąs

ir virtu Ve jo, ir 
musės.

Tvartuose ihbszla laikyk po 
sietu ir tankiai iszbarštyk kal
kėmis vieta itttr meszlas laiko
mas.

Jeigu kur apielinkeje laiko-
ma gendanti daigtai arba Įte

ku r musėms 
anesz Sveika

tvartoje dalykai 
prieinama tuoj pi ■
tos Skyriui.

Muses dvejopu bu d u perda 
vine jas ligas, 
bėknibinejant po
vinejąs ligas.

♦

Paprastu bitįu
> neszVatias

vietas, į>6 įSiįvcfeiūs, prie litfo-
• t nirii M te? m. ii u ik_ _ . .

susitepa U pkkiau be laitbine-
niū ir, 1.1. Mūsės ligM tfeWftis 
j v 1J v ( IM...kili "te « ■; . •

jaut po valgibs, gervinus ir 1.1.

bet ir neprileis kitus bru
ins. Susirinkimai iszmatu dar- 

priežastim mušiuv ra

aptaisyk nainu lan- 
jeigu

lik tada 
vus isznaikinti.

Visos namines iszmatos turi 
būti laikytos in uždengtus in
dus, kurie netik neprileis mu
ses 

t

žuose 
veisimo.

Sietais 
gus ir duris. Tie sietai, 
tinkamai aptaisyti, neinleis in
namus 95% mušiu. Jeigu nega
lima visus kambarius 
aptisyti tai 
kambari ir virtuve. Atsa.rgiai 
reikia prižiūrėti ligoniu, kam- ’ 
barius, ypatingai jeigu liga už* 
krecziama. Szydrais apdang- 
styk valgomus daigtus nainie 
ir krautuvėse.

Formalin”
nuodas musėms. In

sietais 
nors valgomatji

yra pavojin-i <

ginusias
torielkute itidek puse vandens 
ir puse “formalin”, ir visus 
kitus skystimus

formalin”
isz kambario 

iszneszk. Kuomet muses neras 
kitokio 
“formalin 
Saugokis nuo 
musėms, ypatingai nuodu, ku
rie susideda isz arseniko.

Limpanti mušiu popiera su
mažina musju skaitlynes kad 
nors ženklas prasto namu vedi
mo. Žmones 
svarba isznaikinti mases pava
sario pradžioje ir nelaukti Va
saros.'

—Forelffn Language In tor. Service.
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CUNARD
Ar Turi Giminiu Atvažiuo-

janeriu in Amerika?
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kaune dabar priima aplikacijas del . 
pasportu visu kitu metu “Quolos”. 
CUNARD linijos patarnavimas yra 
grelcz.tausias pasaulyje. Pasažieret 
su Cunard bilietais neturi ’laukt' 
ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas keletą dienu.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pagelbėjimo 
pasažierlams per jn paežiu d«rb|-; 
ninkuš. Šutaupo jiems lalkatr 
iszlaidas del to kad priveda pasa- 
žierius prie pat laivo, szitas patar-

Del tolesniu) 
informacijų kreipkitės pas btle 
laivu agenta arba:
( VXAUb IJNE ■ /

skystimo turės gerti
ir nuo tuo stips, 

invairiu nuodu

turėtu suprasti

navimas yra dykai.

tai vu agentą arba: 
( UXARU LINE, 
25 broad way,

New Tort
I '

■« I k
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M*k*ma aatix procentą ant audBtn

CAPITAL STOCK SUS.Ht.M • 
Bantu ir Profit* >53*,344.M

1111 J w ■ .1 Hill SMI W MIllM Kill, euwoiu

>t»i«. Procentą prided am prl® Jus 
*tMlgw i Senato Ir 1 IJepos, nepal- 

iiAMt ar ataaaiat parodyt knygute 
J ar Be. Mes aorim kad Ir jus turA- 
etnmet reikale an musu banka, ne- 
(paisant ar maža* ar didelis.
I Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 1 
< popiet. Bubėtomis > ryto iki 13 vai.

H. BALL, Prezidentas.
Oeo. W. BARLOW, Vlco-Frez.
Jos. E. FERGUSON, Kantorius.

Ant. J. Sakalauskas
LIETrryiMZKAS ORABORIUS 

IR BALSAM 10TOJAS

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

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirksit® POMNINKA tai kreip
kite* pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

SOI E. Pine SU Mahanoy City. Fa.

JONAS M. CISARIKAS 
F Ir. In.ar.Dc. Airent

1 
t; 
i T 
I

xApdraudžlu (Inazurlnlu) Namu*, ! 
TavoruB, Naminiu* Rakandu*, 

nuo Ugnie*.
Geriausio*® Kompanijos®

C •» 
i
E

I
S15 TV. Mahanoy Avė, Mahanoy City;
IwfRMiwwwsiMismmmitHHiiniHtnwtiMiiHiiiiiituHiii;

TvlrcslaBBla Lletarfaika 
0 A H K A

Di4®l® kaucija ®ud®ta Val«tl- 
Joa Banko Departamento.
Kala po priežiūra Valatljoa, 
taip kad plnlfai audatl mano 
Baakoja uatall praduti. Pri
imu pinigu* Baugiam palaikl- 
mul. Siunčiu pinigu* In ri- 
aaa dalia arlato, pagal dlaaoa 
karai. Parduodu Laivakor- 

taa kompanijų nuatatytama 
kalaaaaa. Parūpinu Paazpor- 
twa kaliaujantlema la Lietuva 
▼lakas daroma telaingal, gre! 
tai Ir pigiai. Bastykite apie 
kalaaa o 
ataaklma.

V. LAPINSKAS
*01 JT. Mahanoy Ava 

MABAJIOY CITY,

gausite teisinga 
Adresavoklt*:

• • • aw w • e ■ » ■ i ■■ na na

Daktaras Juozas J. Austrą 
Liirruvis.

UuvurIh daktaras kariumoneje. 
Gydo visokias Ilga*.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryto. 
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakaro.

Tuom-laikmls ofisą* randa*! i 
KAZUNO APTIEKOJE, 

88 N, .1 h r din SI. Shenandoah, Pa.

GERA PROGA PLIKIAMSI
>■ ......  1

Arablszk* Mostls yra tikrai pasek
minga ir kas prlsluns keliolika stein- 
pu Ir savo adresa tai aplaikyn tuju 
arabiszku gyduolių dykai. Raižykite 
ant szlo adreno Dr. Jmbco. 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite lsx ežios progos visi kurie yra 
pns-Dllklal arba rlaal yra nupliki*. t.f.

W. TBASKAUSKA8 
rnunrrnns lietutiszkab 

BBABOBIUB MAU ANOT CITY, PA.

Laidoj* Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuvlu Krlk- 
sztlnlu, Veseliju, Pasivažinėjimo 

Ir L t
Mahanoy City. Pa.fc*?O w. centre St-

CHAS. S. PARMLEI
Heal Estate Agent»— Notary Pnbllc 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubaa, 

mea galime jumis tam® patarnauti. 
Randavojamo namus, koletavojamo 

randas ir taip toliau*.
Mahanoy City, Pa.m W. Centre SU

IletAvitikM Graberfas

K. RĖKLAITIS
Laidoja NumlrollUB MK*1 

na uja nata mada Ir mokslą.
Turi MfolblAlnks motoro, 

Prieinamo* traka*.

ii t West S grace Street 
MABANOT CITY, FA.

■all Talenhonaa No. 14*

Žinios Vietines
SMMsassasMM

Gražus bet vėsus oras.
— Sakoma, »kad vasaros 

laike teipgi užėjo szalczei.
Kas tok is pagedo fabri

ke oro o gal tena is sustraikavo.
Vaikai Alekso Materevi- 

yziaus, (>0.5 E. Mahanoy Avė. 
boviuosi in bažnyczia, uždegė 
Žvake, nuo kurios užsidegė fi- 
rankos. Žmonis 
sna inbego 
deganezia 
kam.

pamate liep
iu šluba, nutraukė 

f i ranka ir po vis-

Szv. Juozapo bažnyezio- 
jv seredos vakare, gegužio 
diena ir ketvergo ryte diena 17. 
svecziai kunigai klausys Valy- 
ikines iszpažinti<‘s, tad parapi- 
jonams yra gera proga atlikti 
savo tikėjimo priederme.

receptus pas
aptiekoriu Milių

16
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Isz Lietuvos
Amerikiecziai nesiunskite dole

riu gromatosia del gyminiu 
nes ant paczto vage 

Kaunas. - Jau buvo raszv- 
ta laikntszcziuose, kad aineri- 

siuneziant iems 
savo giminėms

laiszkus, nereiktu 
doleriu,

kieeziams 
Lietuva 
draugams 
'dėti

in 
ar

Neszkite 
lirtuviszka 
kuris turi a plieka szale dakta
ro Dunno. Milius jums duos pa
tarimą visame 
na gyduole

((iall stones).
I>vg vakaciju tik 19 die

dą tiek laiko vaikai

o ir turi stebeti- 
nuo akmenuku li

Del tuju

nu arba
lankysis in mokslaines. Po tam 
kas.’ pat ingai del tuju ka už
baigė High School.
gyvenimo kėlės tik prasidės ir
gal pradės dirbti ant savo szmo 
telio duonos. Argi iszpildys 
auksine viltis kaip sau persta
tinėjo ant moksliszko suolo.

paauk a vimas 
mokslainejc*. Mok

slas yra geriausiu ginklu ženg
ti pirmyn, bet taji mokslą reike 
žinot kaip mandoti ir kaip isz 
jojo pasipelnyt idant atnesztu 
žmogui dvdžiausia nauda.

Garnys atlankė buezerio 
Miko Abramaviržio namus ir 
paliko jiems dovana dukrelia. 
'Tegul sveika anga

Kokie tai du bomelei už
klupo ant
Grigonį, kuris nesenei pribuvo 
isz Minersvilles ir apsigyveno 
po Xo. 333 K. Pne ui i. kirsdami 
jam in galva atimdami 241) do
leriu. Dnnesze apie tai palieijai 
kuri stengtasi (’) bomelius 
vmt i.

luonos.

ant
Argi u ž> i mok e? 
tiek metu

f p

ejnanczio namo R.

su-

•r,j.) mr-Itarninke suejs
tai kaip a.a. Juozas Miliauckas 
buvusis kasijerius S. L. A. mi- 

Taja diena atsibus
pamaldos už duszia a. a. Juozo 
I i e t u v i s z k o j i * b a ž n y c z i o j e.

— Pacziule Petro 
vieziaus apdovanojo 
siegeli puikia ir drūta 
lia Nedėlios rvta. Musu bueze- 
ris yra 
garnio dovaneles.

Stasis Zako.skis, 3>1 me
tu, laike ynitiniu iszsisuko koja 
ir dabar randasi 
gonbut ije.

Surinkta aukų Mahanov 
13, d. Kataliku 

per 
knn. Bumszo prakalbas isz vi
so $125.06.

Aukavusieji
$13.75. J. Maciejunas davė $10. 
Po $5 davė: knn. P. Czesna, M. 
Gavėnas, V. Lapinskas 
davė T. Civiliškas. P. $2 davė: 
J. Balczius, O. Žarnauckieiie 
A. Daniseviczius, K. Pangonis, 
t). Sabiene. $1.50 davė M. Zab- 
leckieno. Po $1 davė: K. Ku- 
nauskas, P. Pranckeviezius, O. 
Neveraiiskiene, O. Jankerticne 
A. \ ainalavieziene, 
kieno, i 
keviezius, 
A k* k sa n d ra v i czi e ne, 
< 
kieno, A. Budginas, M. Paczia- 
koniene, M. Paserpskiene, V. 
Pangoniene, P. Szimoniene, O. 
Gibiene, J.
Szerkszniene, Rimavicziene, A. 
Prikockiene, P. Kranauskieno, 
R. Busniauskas, A. Prikockas, 
A. Kranauskas, K. Žeglys, St. 
Klapatauskas, A. Bartuszka, J. 
Gramas, M. Petrosovicziene, .L 
Petroseviczius, 
Ivaszkevicziene,

re. <r 
r> ailios

už duszia

K uberta- 
savo pri- 

d uk re-

labai užganadv tas isz

Ashando Ii-

('ity Gegužes
Politiniam Susipratimui

Jonas Gavėnas

$6

I

O. Alens-
A. Kiniauskiene, P. Jur-

J. Andrijauskas, J.
P. \rai-

•zaitiene, J. Krasauskas, Kriti-

Lesevicziene, O.

J.
M.

cziute, O. Sijoniute, Jakulevi- 
czius, J. Senke vieži us, 
Žvirblys, St. Kubilius, M. Po

Danielius, 
Jurkevi-

VI.

ciukonis, J. Žalis, J. Pangonis.
Viso labo surinkta $125.06, 

už sale užmokėta $10. Pasiuns- 
ta Kat. Federacijos Centrui

Bolszevikai iszvare isz jojo 
sklypo.

Pa veikslasM oskva. 
stato k liana 
valde szmota žemes prie Aralo 
mariu, likos ižguitas isz savo 
malszaus sklypelio per bolsze- 
vikus ir uždarytas kalėjimo 

Jojo vieta paėmė 
kokis czikaginis buvusia krian- 

Po iszvarvmui 
Khivos, tasai kriauezius apemc 
jojo haremu kuris susidėjo isz 
trijų szimtu patogiu paežiu 

bolszevikas 
su tais anioleleis.

ir 
Mosk voje.

czius-žvdas.

sziintu 
Na, dabar 
tikra rojų

per
is/. Khivos, kuris

lures

ISZ SHENANDOAH, PA.

Adomas Kriss ir Petras 
aresztavoti už 

Jokūbo 
perloriu

Jusaitis likos 
sumuszima perloriaus 
Vigodskio . Badai perlonus 
pai’davt* jiems szniurelius per
lu po 30 doleriu, o kada Krisas 
ir Jusaitis nunesze pas aukso- 
riu isztirineti juju verte, daži- 
nojo buk n(‘V(‘rti ne penkių do
leriu. Tada
in savo sziaucziszka sziapa, už
rakino duri.s ir baisai žmogeli 
baisai apdaužė.

Tik Kazuno

suviliojo perloriu

apt iekoje 
gausite visokiu lietuviszku gy
duolių kokiu jumis reikalinga.

Isz Hazleton, Pa.

Jomis Kirtiklis, 42 motu, 
gyventas Mahanojuikitados

mirė nuo žaiduliu kokius ap- 
Inike puldamas nuo trepu. Xe 
laime atsitiko praėjiu Ptarnin 
ka, o mire Petnyczioje. Velio 
uis paliko broli Antana 'l’a 
makveje, broli \ inra Hazletont 
ir Juozą Seltzer (’ity. Paėjo is/

St rumba,galvos, 
Budvieczio,
I jaidot uveins

;raborins Sakalnuckas, kuriom 
atsibuvo l’laininko rvfa.

gvven įas

kaimo 
ežia u s 
Seinų.
<r o --

Vals 
apsk riezit 

užsiemt

m jos doleriu, nes taip 
siuneziamus .Amerikos pinigus 
retai kas tegauna dažniausiai 
juos iszima Visai ne tie,*kam jie 
siuneziami, ebt paszaliniai as
menys. Iszeme pinigus jie daž
niausiai sunaikina net ir pa
ežius laiszkus, kad paslėpus sa- 

prasižengima. Nežiūrint bei
ki itk raszeziu

vo 
gi i a hk raszeziu perspėjimu, 
kaie tenka pastebėti, amerikie
cziai tebededa in laiszus dole
rius ir po sziai dienai in papra
stus laiszkus, už kuriuos pasz- 
tns visai neatsako. Sztai balan
džio 5 <1.
tarnautojas J. Joneviczius isz 
Kauno paszto gavo laiszka (pa
prasta ) 
,Pet ro
Block tono, kuriame raszo, jog 
laiszke siunezia 5 dolerius, la
užiau laiszke jokiu doleriu ne
rado. Laiszko butą atpleszto ir 
ant koncerto Kauno paszto pa
dėtas užraszas, kad laiszkas bu
vęs rastas net valkoje, liet 'kur 

tapo padaryta — 
Kauni* ar kitur —- nežinia, tik 
doleriu nėra ir tiek.

Xukentejusis klaust* apie tai 
paszto valdininku, bet tie jam 
pasakė, kad nieko negali žinot, 
kur ir kas tuos dolerius iszeme.

Todėl amerikiecziams 
in laiszkus doleriu

BALIUS
Sz. Juozapo Parapijos 
Balius ant Parapijos 

Naudos, Atsibus

Panedelije 14 Geg.
Norkevicziaus Saleje

Prasidės 8 vai vakare

Visus Parapijonus Už- 
kvieczia Atsilankyti

Klebonas ir Komitetas
NAUJAUSES BUDAS AT

GAIVINIMO PLAUKU.

Ant ‘ audru įiipp • plauku ir 
kad nežiltu ir nepliktu galva. 
Tukstanczei dekavoje už dyka
paturiia^ima, kuris bus dykai 
prisiumjtas del tuju, kurie gei- 
džo iszbandyt ta j i iszradima. 
Prisiunskit savo adresa o ap- 
laikysit per paczta. Pasinau
doki to isz prbgos dabar nes 
paskui bus per vėlai. Yra tai 
stebėtinas gydymas, nes pri- 
gialbejo del tukstaneziu kurie 
mano būda iszbunde. Adresa-

Dr. Brundza Co.
Broadway South 8th St., 

Brooklyn, N. Y.
t to

Kellv kuriedvieju \ \ m .John \. \l;i<‘IIk\ ir ()akiSztai paveikslas cropland ir In (■ v

ana diena bo perstojimo perlcl

Jisai žinojo.

Tet uk, ar žinai.
Pikulis

(I.

neužilgio

Asz teip manau
Golžkeliu Valdybos ba man •1

atsiusta jo szvogerio
iszM irona vieži a us

la netvarka

labai
patart i na 
niekad nebedet, nes toks pinigu 
siuntimas vietoje naudos pada
ro tik nemalonumu ir b(‘re’vka- 
lingas pinigu aikvojimas.

Kalba, buk karalių rinksią.
Taurage — Man pasi važi ne

jus po nokurjus Tauragės ap- 
ir kaimus,

navai nu” da-
skridęs 
teko iszgirsti

miestelius

tyku, pasirodo, kad yra tokiu 
ir kaimu, kur 

žmones nežino, jog yra pelei- 
nauji 
vals-

bažnvtkaimiu
v ra

stas Seimas i/- kad bus
nors marziau

tai pa išželi u
rinkimai, 
cziaus vai. apie t 
raszyta skelbimą. • *

Bažnytkaimy X.
keletą kaimiecziu ir, žingeidu
mo dėlei, paklausiu ju, už

vieton atsakymo,

susitinku

k a
balsuos. Jie,
žiuri in mane su nusistebėjimu, 
tartum in ne pasaulio žmogų ir 
tik po valandėlės paklausia, ko
kie rinkimai busią, nes jie nie
ko nežiną. Man paaiszkinus, 
atsirado gudruolis, kuris pasa
kė, kad jam esą žinoma, jog 
Seimo nebebusią: dabar valdy
siąs Prezidentas, o paskui bu
sią iszrinktas karalius. Tai mat 
(kokie pas mus dalykai dedasi, 
ir dar tokiame svarbiame mo
mente, kada Seimo 
netoli.

nežiną.

jam esą žinoma, jo

rinkimai

Jonukas: 
jog Mikas 
gaus nauja broliuką !

Tėvas:— Nauja broliuką? 
Ka tu pleperuoji .* Kas tau pa 
sake ?

Jonukas:
Mikutis j pasakė, jog 

jojo tėvelis apsirgo.
Tėvas: — Na, kas tai turėta 

būti su jojo apsirgimii ir nauju 
broliuku .’

Jonukas: -- Well, paskuti
niu kartu kada Jonuko įnamy 
te apsirgo, gavo jisai nauja 

gaus nauja 
jojo tėvelis ap

sesut i a 
broliuką, 
sirgo. Si!

- Well,

gavo 
dabai*

nes

Spading

DubeltnvM* 
Tikieta*$4.00

in

New York
JNedelioj 20 Mojaus

Speciali* Irvinas Suimtos naktį.

Isz
Shamokin .............
Mt.Carmel .............
Ashland .................
Girardville.............
Shenandoah .........
Malianov Cit v . ...

■ <■

Tamaqua ..............

Ryto 
.. 12:01 

. .. 12:10 
, . . 12:47 
. . . 12:55 

. .. 12:3 J 

. .. 1:16 
. . 1 :45

GIUŽTANT ApleiM New Yorka 
nuo West 23-rd Street 6:47 vakare 
Standard Time (7:47 Daylight 
Time), nuo Liberty Street 7:00 
vakare Standard Time (8:00 Day
light Time), ta paezia diena in 

vietas.

Apleis Now

Tini o 
nuo

Time), 
vltsz-ininoUiH

(7:47 
Liberty Street

<<* per Amerika in 23 valanda^.

b
1

it

NARSIOS TELEFONO OPERATORKOS.

I
I

<1

KI
k

I
>
1

CPANEDELI 18 JUNIAUS S 
f Specialiszka ekskurcija per s 
{ketures dienas su palydovu < 
>in Waahingtona, D. C. z

Lietuviszkas Bankicrius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

name kur 
imi. Laike ugnies tosios telefono ope- 

darbininkes idant apleistu Ba
ladosi pavojuje, bet

America n Railway Kxpress 
meru

t'liieage kilo ugnis 
dirba tukstanczei 
ratorkos prasergstinejo vi>as 
ma kanuogreicziaiisia. <► noriais pacziof

os merginos neapleido narna.neapleido telefonu pakol vi

w miiurnim ii ■■iiiii
B SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

»oų.. —

Ifrl

l *1 ■*i" •.

' * *
r

ę v -

- - r
Us i

% acO*--"

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in New A'orka kreipkitės in atsakaneziausia

. GEO. J.'BARTASZHJS AGENTŪRA 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainome ir siuneziarne pinigus in visa pasauli 
pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke 
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo liotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiame;

. porins ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

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

Ofisos valandos: Nuo S ryte iki S vakaro.
Nedaliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet. ?

visa

padarome pas-
Kcikalaukite

d

ll> 1

U

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY. PA.

----- $—7 .
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet ‘ taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagalba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.

ir szita

t

> >Sužavėjo
Raguva. — Panev.

Velvku treczia diena

4 C

apkr, — 
turguje 

buvo toks atsitikimas: Vienas 
jaunas vaikinas N., buvęs ka
reivis sznekejosi vidury rinkos 
su merginom ir (kitais pažįsta
mais. Besznekant priėjo kitas 
vaikinas amerikonas, pasveiki
no
iszgriuves 
navo ir 
Publika

minėta vaikina. Staigi N. 
sustingo, pamely- 

eme sunkiai alsuoti, 
nežinojo, kas daryti. 

Isz tarpo publikos du nelaimin- 
gaji mėgino

9

TIKRIAUSES KABALAS

invest y t 
Prigelbes jumis pirkti praperte.

Musu depozitorai yra musu prieteliai 
banka joszko dauginus priedeliu.

Ji suteikia paturima kur geriausia 
pinigus.

Gera banka yra jusu geriansis prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—i—

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez. D. F. GUINAN, Sek. Kasijorlus 

LEON ECKERT, Vico-Prez.
J. H. GARKAIIAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

Atsikėlęs buvo

ti.

kurs padėjo 
nei a i minga ji sake,

milteliais

pusiai! sulenkti, 
paskui pnsupe in szalis ant ran
ku atgaivino.
nepilnoj sąmonėj ir jaute szal-

Iszklausinejus pažįstamų
pasirodė nebuvęs girtas ir nie
kados taip su juo neatsitikda
vo. Amerikonas, 
atgaivinti
kad Amerikoj, tas daroma kar
tais su tam tikrais 
(proszkais) ir žinass, kaip pa
gelbėti tokiuose atsitikimuose. 
Spėjame, kad amerikonas, ku
ris pasveikino N. vaikina bus 
tai padaręs. Gaila, kad nesiim
ta priemonių isztirti dalyka per 
milicija ar gydytoja.

Arba Atidengimai Paslapczlu Atei
ties. Su pagalba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Pcrsiszku, Graiklszku, 
Arabiszku ir Cigonlszku burtiniku. 
Iszguldinejiinas to kabąlo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

Sveikata
I

Arba Tiesus ir Trumpas $ 
Kelias in Sveikata

iUTE825c.• • •

VISOJI TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prlsiuaklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA. I

Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didehi puslapiu. Puikei 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite:

* I *

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City» Pa.
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Mftkaaaa astre, procentą ant indAtn 
>tal*U. Procentą f ri dedam prie Ju. 
»bd<w 1 Bausto ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneetat parodyt Įnyru t e 
ar ae. Mae norim kad Ir ju* turė
tumėt reikalą au sausu banka, na- 
paleant ar malas ar didelis.

Bankas įdaras nuo 9 ryto Iki 1 
popiet. Bubėtomis 9 ryto Iki 12 vai.

CAPITAL STOCK 1124,Ht.H • 
Barniu Ir Profits |53«,14<l«

Žinios Vietines
-II - - — J

Gražus bet vėsus oras.
Sakoma, kad vasaros 

laike teipgi užėjo szalezei.
Kas tok is pagedo fabri

ke oro o gal lenais sustraikavo.
— N’aikai Alekso Materevi- 

vziaus, 605 E. Mahanoy Avė. 
bovinosi in bažnyezia, uždegė 
Žvake, nuo kurios užsidegė fi- 
rankos. Žmonis
sna inbego in šluba, nutraukė 
deganezia firanka ir po vis
kam.

pamate liep-
<* 
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H. BALL. Prezidentas.
Geo. W. BAR1.0W, Vlco-Froz.
Jos. E. FERGUSON, Kaslorlus.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVlflZKAS GRARORIU8 

IR RALSAMCOTOJAS

Laidoja kunue Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgi pri
stato automobiliu* vleokleme reika
lauja.

Parduodu vleoklue paminklus, didel
ius Ir meilus už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geidaus parduoti negu kiti.
Ml E. Pine SU M*hanoy City, Fa.

JONAS M. CISARIKAS 
Flre Insurance Agent

K Apdraudilu (Innzurlnlu) Namus, 
Terorus. Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Goriausiose Kompanijose

E 
i c B

SIS W. Mahanoy Avė. Mahanoy Cltyj

Tytresfatila Lletvyliaka 
B A H K A

Didele kaaclja *ud«ta Valsti
jos Banko Departamento.
Falu po priežiūra Valstijos, 
taip kad pinigai sudėti mano 
Bmkoja negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam paiaikl- 
mut Siunčiu pinigus in vi
sas dalis svietą, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kampanijų nustatytam* 

kalnams. Parūpinu Paszpor- 
tas keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grot 
tat Ir pigiai. Raszyklte apie 

gausite teisinga 
Adresavoklte:

kaliai o 
atliktom.

V. LAPINSKAS 
tOl W. Mahaaoy Ava., 

MAHANOr CITL. - FA.

Daktaras Juozas J. Austrą
Liirruvis. I

Guvusis daktaras kariumoneje. |
Gydo visokias Ilgas. |

Priima ligonius Iki 10 valanda ryto. | 
12 Iki 2 popiet. 6 iki 9 vakaro. |

Tuoin-laikinis ofisas randasi t
KAZINO APTIEKIME, j

38 N, J s rd In St. Shenandoah* I’h.

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arnblszka Mosti* yra tikrai p*nck- 
tnlnga Ir ka* prlslun* keliolika ntein- 
Du ir urvo adrena tai aplaikyn tuju 
arablflzku gyduolių dykai. Raazyklte 
ant bzIo adreao Dr. Jmbco, 238 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite laz azloa progos visi kurie yra 
pna-Dlikla! arba Vinal vr* nUDilkla. t.f.

W. TRASKAUSKA8 
rrmnrrnns ijetutiszmab 

maotrua madinot citi, pi.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuviu Krlk- 
szUnlu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

Ir L t.
Mahanoy City. Fa.R20 W. Cantra SU

C HAS. S. FARMLET 
ileal Estate Agent Rotary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubaa, 

mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojama 

randas Ir teip toliau*.
MH W. Centre 8L. Mahanoy City* Fa.

Llatavfsikaa Graborlis

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagalbininke moters.

Priafnamoa freken.

SIS West Since Street 
BULB ANO T CITY. FA.

■all Telephones No. 149

fi ranka ir po vis

Szv. Juozapo bažnyezio- 
je seredos vakare, gegužio 16 
diena ir ketvergo ryte diena 17. 
sveeziui kunigai klausys Valy- 
ik i iips iszpažint i<‘s, tad parapi- 
jonams yra gera proga atlikti 
savo tikėjimo priederme.

receptus pas
aptiekoriu Milių 

kuris turi aptinka szale dakta
ro Dunno. Milius jums duos pa
tarimu visame o ir turi stebėti
na gyduole
go>. (< tall stones).

Lyg vakaeiju tik 19 die
nu arba 
lankysis in

3 patingai del tuju ku už-
High School.

tik prasidės ir

SAULE

Isz Lietuvos
—............... .... .....................II

Amerikiccziai nesiunskite dole
riu gromatosia del gyminiu 

nes ant paczto vage
Jau buvo raszy-Kaunas. - 

ta laikrtiszcziuose, kad ameri- 
siuneziant iems 

savo giminėms
laiszkus, nereiktu 
doleriu,

kieuziams 
Lietuva 
draugams 
'dėti

in 
ar

Neszkite 
lietuviszka

nuo akmenuku Ii-

da tiek laiko vaikai 
mokslai nes. Po tam

kas? 
baigė 
gyvenimo keli 
gal pradės dirbti ant savo szmo 
lėlio duonos. Argi iszpildys 
auksini* viltis kaip sau persta
tinėjo ant 
Argi užsimoki*?

mokslaineje. Mok
yta geriausiu ginklu ženg

ti pirmyn, bet taji mokslą reikt* 
žinot kaip mandoti ir kaip isz 
jojo pasipelnyt idant atnesztu 
žmogui dvdžiausia nauda.

(;<nn\ s at lanke buezerio 
Abramaviuzio namus ir 

paliko jiems dovana (luktelia. 
'I'oguI sveika auga

Kokie tai du bomelei už- 
ejnanczio namo R. 

Grigoni, kinis nesenei pribuvo 
isz Minersvilles ir apsigyveno 
po No. .333 H. Pne idi. kirsdami 
jam in galva atimdami 246 do
leriu. Dnnesze apie tai palieijai 
kuri stengėsi (?) bumelius su- 
vmt i.

duonos.

tiek metu

Miko

klupo anl

Del t uju

moksliszko suolo, 
paauka v imas

( tarninko suejs 
lai kai)) a.a. Juozas Miliauckas 
buvnsis kasijerius S. L. A. mi- 

Taja diena atsibus 
pamaldos už dtiszia a. a. 
liet u viszko įe bažiiyuzioje.

Pauziule Petro Kuberta- 
vieziaus apdovanojo savo pri 
siegeli puikia ir drūta dukre
lių Nedėlios ryta. Musu buuze- 

labai užganadytas isz 
garnio dovaneles.

Stasis Zakoskis, 31 me
tu. Iaik(* ymtiniii iszsisuko koja 

Asliando li-

re1.

ris \ ra

J.) me

ga i lios
J uozo

ir dabar randasi 
gonbut ije.

Surinkta auka Mahanov
13 d. Kataliku

Politiniam Susipratimui 
k u 11.
so

('i t y Gegužes

Bolszevikai iszvare isz jojo 
sklypo.

Pa veikslas per-
isz K h i vos, kuris

ižguitas isz savo 
per bolsze-

v i kas 
Moskvoje.

ir

czius-žvdas. iszvarvmui

Mos k va. 
stato khana 
valde szmola žemes prie* Aralo 
mariu, likos
malszaus sklypelio

uždarytas kalėjime
.lojo vieta paėmė 

kokis czikagi n is buvnsis krian- 
Po

Khivos, tasai kriauezius apėmė 
jojo harema kuris susidėjo isz 
trijų szimtu
Xa, dabar bolszevikas 
tikra rojų su tais anioleleis.

i n Jos doleriu, nes taip 
siuncziamiis Amerikos pinigus 
retai kas
juos iszima Visai ne tie,‘kam jie 
siuneziami, ebt paszaliniai as
menys. Iszeme pinigus jie daž
niausiai sunaikina net ir pa
ežius laiszkus, kad paslėpus sa- 

prasižengima. Nežiūrint bet- 
laitk raszeziu

kaie tenka pastebėti, nmerikįe
rzini tebodeda in laiszus dole
rius ir po sziai dienai in papra
stus laiszkus, už kuriuos pasz- 
tas visai neatsako. Sztai balan
džio 5 d.
tarnautojas J. Joneviuzius isz 
Kauno paszto gavo laiszka (pa
prasta)
.Petro

tegauna dažniausiai
*

Sztai paveikslas eroplano ir In C.<• v
diena Ik* peistojimo perleki* imt Aiik*i ika in 23 valanda.'.

• A-.
.. , -a- ■

Kellv kuried\ ieju vyru John \. M;ud»<‘:uly ir (laki

1

ana

Jisai žinojo.

patogiu paežiu 
t u re s

ISZ SHENANDOAH, PA.

vo 
gi |>erspejimu,

Gelžkeliu Valdybos

atsiusta jo szvogerio 
iszM irona vieziaus 

Broektono, kuriame raszo, jog 
laiszke siunezia 5 dolerius, la
užiau laiszke jokiu doleriu ne
rado. Laiszko butą atpleszto ir 
ant konverto Kauno paszto pa
dėtas užraszas, kad laiszkas bu
vęs rastas netvarkoje. Bet kur 
ta netvarka
Kaune ar kitur 
doleriu nėra ir tiek.

Xukentejusis klausė apie tai 
paszto valdininku, bet tie jam 
pasakė, kad nieko negali žinot, 
kur ir kas tuos dolerius iszeme. 

labai
in laiszkus doleriu 

niekad nebedet, nes toks pinigu 
siuntimas vietoji* naudos pada
ro tik nemalonumu ir bereika
lingas pinigu aikvojimas.

Jonukas:
jog Mikas Pikulis 
gaus nauja broliuką ?

J’evas:— Nauju broliuką? 
Ka tu pleperuojiKas tau pa 
sa k e ?

Jonukas:- 
ba man
jojo tėvulis apsirgo.

Tėvas: — Na, kas tai 1 urėtu 
būt i su jojo apsirgimu ir nauju 
broliuku

Jonukas: — Well, paskuti
niu kartu kada Jonuko mamy 

jisai nauja 
gaus nauja 

jojo tėvelis ap-

T(‘tuk, ar žinai, 
iteuži Igio

I’evas: -

Asz t ei p manau 
Mikutis , pasakė, jog

te apsirgo, 
sesnt ia 
broliuką, 
sirgo. Si!

T.Na,

- Well,

gavo 
dabar

uos

1i
I $B*h
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NARSIOS TELEFONO OPERATORKOS.
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Į)er
Bumszo prakalbas isz vi- 

$125.06.
Aukavusieji: .Jonas Gavėnas

$1.3.75. J. Maciejunas davė $10. 
Po 
(!a venas.

)

O. /Mens-

$.5 davė: kum P. Czesna, M.
V. Lapinskas — $6 

davė T. Civiliškas. P. $2 davė: 
J. Balczius, O. Zarnauckiene 
A. Daniseviczius, K. Pangonis,
O. Sabiene. $1.50 davė M. Zab- 
leukiene. Po $1 davė: K. Ka
minskas, P. Pranckeviczius, O. 
Neverauskiene, O. Jankertiene, 
A. Vainnlavicziene,
kiene, A. Kiniauskiene, P. Jur
kų vieži us, J.
A le ksa nd ra v i czi e n e, 
Ozaitiene, J. Krasauskas, Kriu
kiene, A. Budgimis, M. Pacziti-

M. Paserpskiene, V.
Pangoniene, P. Szimoniene, O. 
Gibiene, J. Lesevicziene,

Andrijauskas, J.
P. Vai-

koniene,

J.
Szi'iksziiiene, Riinavicziene, A.

KranauskienoPrikockiene, P.

O.

9 
R. Busniatiskas, A. Prikockas, 
A. Kramiuskas, K. Žeglys, St. 
Klapatauskas, A. Bartuszka, J. 
Gramas, M. Petrosevicziene, J. 
Petrose vieži us, J. Danielius 

J nrkevi-
J. 

[vaazkevicziene, M. 
cziute, O. Sijpniute, Jakulevi- 
czius, J.
Žvirblys, St. Kubilius, M, Po-

Senkeviczius,

9

VI.

ciukonis, J. Žalis, J. Pangonis.
Viso labo surinkta $125.06, 

už sale užmokėta $10. Pasiaus
ta Kat. Federacijos Centrui

tapo padaryta — 
nežinia, tik namo kur 

dirba tukstanczei merginu. Laike ugnies tosios telefono ope- 
ratorkos prasergstinejo vi>as < 
ma kanuogreieziausia. <> norint^ 
neapleido telefonu pakol \i<<>>

I'hicage kilo ugnis .\m< tican Railway IsxpresAdomas Kriss ir Petras 
aresztavoti už 

Jokūbo 
perlorius 

per-

sumuszima
Vigodskio

Jusaitis likos
perloriaus 
. Badai

paialavt* jiems szniurelius
lu po 36 doleriu, o kada Krisas 
ir Jusaitis nunesze pas aukso- 
riu isztirineti juju verte, daži- 
nojo buk neverti ne penkių do
leriu. "Tada suviliojo perloriu 
iii savo sziauuziszka sziapa, už
rakino duris ir baisei žmogeli 
baisei apdauži*.

'Pik Kazuno apt iekojo 
gausite visokiu lietuviszku gy
duolių kokiu jumis reikalinga.

Isz Hazleton, Pa.

Mahanojui 
kokius ap

— Jomis Kirtiklis, 42 motu, 
kitados gyventas 
mirė nuo žaiduliu 
laike puldamas nuo trupu. Xe
laimi' atsitiko praejta IJtai'iiin 
ka, o mirt' Petnyczioje. Velio 
uis paliko broli Antana Ta 
makveje, broli \ inea Hazletont 
ir Juozą Seltzer (1itv. Paėjo isz

Vals 
apsk riczic 

užsieni! 
graborius Sakalaiiekas, kuriom 
atsibuvo t tarninko rvta.

kaimo 
cziaus 
Seinų.

broli

St rumbagahrs, 
Budvieezio, 

1 baidot uveitis

BALIUS
Sz. Juozapo Parapijos 
Balius ant Parapijos 

Naudos, Atsibus

Panedelije 14 Geg.
Norkevicziaus Saleje

Prasidės 8 vai vakare

Visus Parapijonus Už- 

kvieczia Atsilankyti

Klebonas ir Komitetas

NAUJ AUSES BUDAS AT
GAIVINIMO PLAUKU.

Ant sudruUipp plauku ir 
kad nežiltu ir nepliktu galva. 
Tukstanczei dekavojo |iž dyka
pataruavima, kuris bus dykai 
prisiunstas del tuju, kurie gei- 
dže iszbandyt taji iszradima. 
Prisiunskit savo adresa o ap- 
laikysit per paczta. Pasinau
dokite isz prbgos dabar nes 
paskui bus per volai. Yra tai 
stebėtinas gydymas, nes pri- 
gialbejo del tukstaneziu kurie 
mano būda iszbande. Adresa-

Dr.Brundza Co.
Broadway South 8th St., 

Brooklyn, N. Y.
G,.f.)• r/\

Todol amerikieuziams 
patart iua

Kalba, buk karalių rinksią.
Taurage — Man pasivažine- 

jus po nokurjus Tauragės ap
skrities 
teko i.szgirsti

miestelius ir kaimus, 
navai nu

lyku, pasirodo, kad yra tokiu 
bažnytkaimiu 
žmones nežino

b k . * da~

ir kaimu, kur 
jog yra pelel

ius nauji
Iivnuiu, ?

st as Seimas ir kad I 
nors inaeziau vais

tai pa išžel i u
rinkime), 
cziaus vai. apie i 
raszyta skelbimą.

Bažnytkaimy X.
V •

balsuos.
k a

susitinku 
keletą kaimieeziu ir, žingeidu
mo dėlei, paklausiu ju, už

Jie, vieton atsakymo,
žiuri in mane su nusistebėjimu, 
tartum in ne pasaulio žmogų ir 
tik po valandėlės paklausia, ko
ku* rinkimai busią, nes jie nie
ko nežiną. Man paaiszkinus. 
atsirado gudruolis, kuris pasa
kė, kad 
Seimo nebebusią: dabar valdy
siąs Prezidentas, o paskui bu
sią iszrinktas karalius. Tai mat 
kokie pas mus dalykai dedasi 
ir dar tokiame svarbiame 
mente, kada Seimo 
netoli.

nežiną.

jam esą žinoma, jog

Sužavėjo
— Pa ne v.

Velykų treczia diena

4 4 I >

Raguva.

įno
ri nkimai

apkr. — 
turguje 

buvo toks atsitikimas: Vienas 
jaunas vaikinas N., buvęs ka
reivis sznekejosi vidury rinkos 
su merginom ir kitais pažįsta
mais. Besznekant priėjo kitas 
vaikinas amerikonas, pasveiki
no minėta vaikina. Staigi N. 

sustingo, painely- 
eme sunkiai alsuoti, 

nežinojo, kas daryti.

iszgri uves, 
navo ir 
Publika
Isz tarpo publikos du nelaimin
ga ji mėgino pusiau sulenkti, 
paskui pasupę in szalis ant ran
ku atgaivino.
nepilnoj sąmonėj ir jaute szal-

Iszklausinejus pažįstamu

Atsikėlęs buvo

t i.
pasirodė nebuvęs girtas ir nie
kados taip su juo neatsitikda
vo. Amerikonas,

nolaimingaji sako,
kurs padėjo

atgaivinti 
kad Amerikoj, tas daroma kar
tais su tam tikrais 
(proszkais) ir žinass, kaip pa
gelbėti tokiuose atsitikimuose. 
Spėjame, kad amerikonas, ku
ris pasveikiho N. vaikina bus 
tai padaręs. Gaila, kad nesiim
ta priemonių isztirti dalyka per 
milicija ar gydytoja,

milteliais

Spading1
larbininkes idant apleistu na- 

paezios radosi pavojuje, bet 
merginos neapleido narna.

$4.00
in

New Yorkl
Nedelioj 20 Mojaus S

Dubelt^vn.
Tikietn*

Speciali* trelnas Sabalo* naktį.

Isz
Shamokin .............
Mt.Carmel .............
Ashland .................
Girard vilk*.............
Shenandoah .........
Mahaiiov Cit v . ... 
Tamaqua ..............

Ryto 
. .. 12:01 
... 12:10 
... 12:47 
... 12:55 
... 12:33 
... 1:16 
. . . 1 :45

Apleis New

£ SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK I
V *

A *

ft
«r

f «c.
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A
i •
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___  .„J: "' , <H

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

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

Iszmainorne ir siuueziame pinigus in 
pagal dienos kursą;

<1*1%

GRĮŽTANT Apleis New Yorka 
nuo West 23-rd Street 6:47 vakare 
Standard Timo (7:47 Daylight 
Time), nuo Liberty Street 7:00 
vakare Standard 'rime (8:00 Day
light Time), ta paezia diena in 
vlrsz-ininetaH

Time
Liberty Street

ta paežiu 
vietas.

PANEDELI 18 JUNIAUS <
Specialiszka ekskurcija per s 
ketures dienas su palydovu ? 
in Washingtona, D. Č. >

V

visa pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorke 

ant stoeziu ir suteikamo nakvine savo botelije; 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. R 

Ofisos valandos: Nuo S ryto iki 8 vakaro. ■
Nedaliomis nuo 16 ryte iki 3 popiet...<1 H

IMBBHR!!S8KifltWF3lJO8ŪMr7C^WI^n

padarome pas
iteik niaukite

Lietuviszkas Bankicrius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidenglmaa Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku, Pcrsiszku, Gralklszku, 
Arablszku ir CigoniBzku burtiniku. 
Iszguidinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų. 
... ..... ... . ........ . ■ "f "'■■■...... .. .. .......... .......
VJSO3 TRIS KNYGUTES •)£ 
TIKTAI UŽ..................

Prisiuskite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

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

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

--$- -Nori kad taupytumet savo pinigus ežiam banke.
Nori kad ntydarluinet ’ taupiniino ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu dopozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka joszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra justi geriansis prietelis.
Dekite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.—<—
DIREKTORIAI:

D. F. GUINAN, Sek. Kisijerlus

r-

D. M. GRAHAM, Proz.
LEON ECKERT, Vlco-Prez.

J. H. QARRAIIAN, W. F. RYNKIEVICZIA. P. C. FENTON,
T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata S^.

Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visoki apsiroiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresą vokite;

I f i
**' I

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City» Pa.


