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ISZ AMERIKOS
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Dydelis stekas dabininku 
Amerike.

Watertown, Wis. 
diena duodasi jaust dydesne 
stoka 
ypatingai Dodge ir 
pavietuosia. Du syimtai darbi
ninku galėtu aplaikyt užsiėmi
mus czionais tuojaus. Farmerei 
prižada mokėti po 30 ir 65 do
lerius ant menesio, o kaip kui\ 
geresniam darbininkams mokė
tu po 90 doleriu ant menesio, 
maista, gyvenimą, apskalbima 
ir kitokius4 privilegijoms apie 
apie kokios darbininkai da ne
turėjo ir negirdejo. Daug rei
kalauja paeziuotu vyru su szei- 
mynoms kuriems duoda stabas 
už dyka.

Apmusze ir atome moterei 
$10,000

Now York. — Du vyrai ineja 
in auksoriaus kronui Brookly- 
ne apie piet, perkirto ant grin
dų moteria ir prasiszalino su 
deszimts tuksfaneziu 
verties auksiniu daliku 
mantais. Motore surado pasgy- 
via kada locnininkas sugryžo 
nuo piet.

Areoplanai isz Detroito in 
Clevelanda.

Detriot, Mich. — Terp De
troito ir Clevelando neužilgio 
lekios tavorinoi areoplanai, ku
rie neszios po 1500 svaru tavo- 
ro perlėkdami per Erie ežerą in 
viena valamfa^įdarydami ant 

po devinesdeszimts 
miliu. Jeigu užmanimas bus pa 
sėkmingas, tai kompanija už- 
ves kele areoplanu ir in kitus 
paažerinius miestus.

Pasikorė kad buvo kureze.
Chicago. — Už tai kad nega 

Įėjo girdėt ka josios drauges in 
•TO*1 kalbėdavo ir negalėdama 
žaisti drauge su juoms, szeszio- 
likos metu Stelbi Kidron ižge- 
re truciznos tiksle atėmimo sau 
gyvasties, bet po keliu sanvai- 
cziu pasveiko ligonbuteje ir su
gryžo namo. Pabuvus namie ko 
les dienas, mergina pradėjo ne- 

apie savo nelaimia.

užmusjzta o 48

— Kožna
duodasi 
darbininku czionais, o

Jefferson

nuo
geležinkelio czio-

pasažieriais o 
ant ulyezios 
mirties ste-

Trūkis hukryto nuo virszuti- 
nio geležinkelio.

Brooklyn, N. Y. —- Deszimts 
Žmonių likos
naž daugiau sužeista, kada du 

medinei vagonai nukryto 
virszutinio 
nais ant ulyezios. Karukai bu
vo pripildyti 
daugelis žmonių
apsisaugojo nuo 
buklingu bud u.
Dideli karszczei ir nelaimes.
Washington, D. C. — Pagal 

oro pranaszus tai karszczei da 
vis trauksis koki laika ir kaip 
kada palys, bet ne daug.

St. Louis, 
czionais mire
szeszios prigėrė.

Detroit asztuoniolika prigėrė 
up<‘je, 6 užmuszti per automo
bilius, 32 sužeisti.

W i I k es-Ba rre. J on ūkas 
kauskas, 
n .skendo 
su keleis

keturios ypatos 
nuo szilurnos o

valandos

doleriu 
ir dei-

Vil- 
14 metu isz Plaiiiso 
upeje maudydamas 

draugais.
Skrantone mirė kataliku kun 

Margotta, nuo dydelio karsz
czio.

Chicago

> nuo

laika septiniu 
suvirszum du

asztuoni mirė nuo 
karszczio, o in 
dienu 32 mire, 
szii įtu žmonių serga.
Sužeido moteria, padovanojo 

savo automobiliu.
Little Rock, Ark. 

karta 
užteko Patrikui MeGran isz 
Kansas City, Mo. ir nuo to lai
ko tasai žmogelis paliovė važi
nėti uutomobihAiK.

McGran keliaudamas 
mobiliu, pataiko in moteria sn 
dviems vaikais, bet ant gilukio 
nepavojingai. Tuom atsitikimu 
teip persiėmė, jog del sužeistos 
moteres padovanojo savo auto
mobiliu, < 
ant trūkio, 
daugiau automobilio nevarys.

Vaikutis norėjo suvalgyt 
dinamitą.

Kansas City, M o. 
szesziu motu sūnelis Breweriu 
kur ten po gonkeleis surado 
sznipta dinamito su dinamiti
niu patronu, pritaiszta ant isz- 

• • * 4 ■ «

automobilinia
Patrikui

— Viena 
nelaime

auto-

o pats sugryžo namo 
, prislėgdamas, jog

— Perry

sze-

rimauti 
pasikardama savo rniegkamba- 
rije.
60 sužeista susidūrime trukiu.

Chicago. — Suvirszum
szesdeszirnts žmonių likos su
žeista isz kuriu keli mirs, kada 
vienas trūkis trenke in užpaka
li kito ant virszutinio kelio. 
Baisus buvo reginys, kada kilo 
trenksmas, bet gilukis, kad 
nieką neužmusze, nes t nikei 
susimusze vietoje kur suejna 
nuo virszaus ant žemos.

Nelaime persekiojo isz vi- 
. su pusiu.

Atlantic City, N. J. — Nelai
me prisiplakė labai prie Leslie 

’Headley, majoro
Ocean City.

Kėlės sanvaites
sudege, ugnagesei isz- 

namo serganc'/Ja pa
ezia ir kudyki. In įeles dienas 

- po tam iszlauže koja iszlipda-

sūnaus isz

adgal jojo
namas 
nesze isz

mas isz automobiliaus pergu
lėdamas kėlės dienas ligonbu
teje. Važiuodamas namo, jojo 
automobilius sužeidė moterisz- 
ke. Ta paezia diena aplaike te
legrama buk jojo sesuo likos 
užmusžta per automobiliu. Ki
tas telegramas
bankas Najorke subankrutino 
kuriame turėjo indejas kelioli
ka tukstansziu doleriu, o kada 
pribpvo in savo kaneelarije ne
rado savo sekretoriaus kuris 
pabėgo su stenografiste, o kad 
iaikrasztis 
dintis, tai

U

pranesze buk

l.

jau pradėjo spau- 
nedažinojome jojo 

laimiu

sprogimo. Nięko blogo nema
nydamas insidejo dinamitą in 
burnelia ir pradėjo kramtyt. 
Tame užtėmi no ji vyresnis bro
lelis kuris pranesze motinai 
buk brolelis turi szmota kokios 
tai “kendes 
jus kokia 
srnii 
trauke 
toli. Dinamitas 
padarydamas žemeje skyle ant 
keliolikos pėdu gylumo.

Ugnis sunaikino 22 nRmus.
Praėjusia 

sunaiki-

“. Motina paregė
tai kende, su klyk- 

pribego prie kudykio isz- 
isz burneles ir numėtė 

eksplodavojo.

riais

Centralia, Pa. — 
subata ugnis czionais 
no 16 nainu padarydama bledes 
ant 20 tukstaneziu doleriu. Ne
dėlioja perkūnas trenka in na
rna nuo kurio užsidega szeszi ir 
sudegė lyg pamatu. O kad czio- 

ugnagešiai turi maža ap
sauga nuo ugnies, turėjo szauk- 
ti in pagialba ugnagesius isz 
Ashlando, Girardvilles, Mount 
Carmel, Shenandorio ir Maha- 
noy City. Daugiausia nukent© 
nuo ugnies ate j via i kurie nete
ko visko. Bledes daejna lyg pu
se milijono doleriu.

Dede Samas užgriebė visa , 
geryma.

New York.-— Valdžios pro
hibicijos agentai užgriebė visa 
geryma nuo Angliszku, fran- 
cuziszku ir kitu laivu, kuriuos 
atsivožė in czionais. Valdže 
uždraudė svetimtautiszkiems 
laivams atsivežti svaiginan
čius gorymus kuriuos naudojo 
tik; del pasažioriu. Isz to gali

SZTURMAS SUDRASKĖ OR ALAI VI.

— Gegužes m. 14 d. sustrei
kavo lentpiuves “Wood” dar
bininkai. Savininkas isz ju pa
reikalavo vieton 8 valandų dirb 
ti 10 vai. Jiems atsisakius, bu
vo iszszaukta policija, kuri pri
velto darbininkus lesti darba.

darbi n i ri
ša jungu

comisija inteike apygardos po- 
icijos komendantui raszta, ku

riuo protestuoja priesz streiku 
ai s ves varžymu.

— Vilniaus krftszte smarkiai 
decziasi szunu pasiutimo epi
demija. Ypacz tai bastosi 
siutusiu szunu ir nieks ju

In Vilnių atvežama 
gydytis net po keliolika asme
nų kasdien. Nesenai Duksztu 
vaistininkas, inkastas apsiutu- 
sio szuns, mirė.

— Gegužes men. 5 d. nakti 9 
( Mo- 
valsez

Du pasiprieszinusiu 
•ku suome. Profesiniu

Minersville, Pa. — Pas mus 
veikimo gana daug, 
kad 
cziuosia, todėl labai retai 

isz musu miesto.
Keli menesiai adgal, buvo per
inai na kunigu: kun. Dumczius 

in Shenadori, 
per 14

nepaduodama

tosi žinueziu

ti k gaila 
laikrasz-

ma-

Laike smarkaus szturmo kuris užėjo ant Wilbur Wright 
pievos Dayton, Ohio (kur iszbando visus ora.hiivius) oralai- 
vis TC-1 likos sudraskytas imt szmoteliu kada in ji trenkė 
perkūnas. Paveikslas .parodo t iktai likuczius isz tojo oralai- 
vio.

Dydelis laimikis prohibicijos 
sznipu.

New York. — Ana diena pro
hibicijos sznipai turėjo dydeli 
giluki kada vienoje vietoje pa
ėmė 12 samogonku, 29 baczkas 
vyno, tukstanezius netikrųjų 
bandatoliu ir daug alkoholiaus.

Ant Eight ulicijios Filadel- 
fijoi paėmė visokio gėrimo už 
milijoną doleriu — 185,000 ga
lonu szampano, arielku, vyno 
ir t.t.

Isz Lietuvos

svarbiausias pats gaujos 
A < loma i t i s. J szszau k t a

22,100,700 vaiku lankosi in
... .. mokslaihes.

Washington, 1). C. — Szia
dien in Amerikoniszkas moks
lai nes lankosi 5,975,070 
daugia,u ne

Lietu- 
Gauja

vaiku 
kaip dvideszinits 

metu adgal. O Sziadien 22,100,- 
mokslainiu yra 2,- 

409,719,120’doleriu.
700. Verte

pa
ne-

naikina;

ginkluli banditai užpuolė 
sziiinu dvara, Bienicos 
Pagrobė pinigus ir rublis, ban
ditai užmusze dvaro savininke 
ir pabėgo.

fjo

ISZ VISU SZAUU

v ienam

per trūkimą

kuris tuojaus 
ir pradėjo 

suorganizavojo 
‘ ‘ Soda-

likos perkeltas 
nes czionais darbavosi 
metu o in jojo vieta pribuvo 
k u n. Karalius, 
užsiraite rankoves 
darbszauti:
mergaieziu draugyste

kuriu, prisirasze in 60 
nariu. Parengė vakariene ant 
parapijos naudos ant szventa
riaus, uždirdbamas gryno pel
no 300 dol. Dabar sodalytietes 
pradėjo mokytis teatru, kuri 
sulosz pabaigoje Liepos. Cho
ras sulosze teatra 
Pirszlyba“
$96.35. Mažos mergaites losze 
teatra nuo kurio papelnyta 116 
doleriu.

Dabar visi rengėsi prie mil- 
žiniszko pikniko kuris bus 4 
Džiulajaus (Seredoje) prasidės 
ant 10 vai. isz ryto, girraiteje

pas
Bus visoki pasi- 
, szokiai, lenkty- 

virves traukimas, b:rse- 
Kvie-

lycziu

“Netikėta
nuo kurio pelnino

už lietuviszku kapiniu 
szaltinuka.
linksminimai
nes, 
ball ir kitokios žaisles.
cziami yra visi kas gyvas reng- 
kites ir užsikvieskite 
liaus savo gimines ir pažysta
mus idant atvažiuotu ant tojo 
p i kn i ko. — Pampi jon as.

7" "

isz to-

a. .

Nužude savo vyra isztekdama 
in kėlės dienas už kito.

Chicago. — Vaikai nužiūrė
dami, buk juju tėvas motiejiis 
Seniakovskis, 49 metu amžiaus 
mirė nepaprasta mirezia, palie
pė koroneriai iszkasti kurni ir 
padaryti sliectva. Vaiku užme- 
tinejimas
daktarai rado vyduriuosia tru- 
cizna nuo ko Senikovskis mirė. 
Jojo pati 
drauge su 
Kazimieriu Tuczolskiu su ku
riom apsivedė iri ketures dienas 
po laidotuvių.

buvo teisingas nes

likos aresztavota 
josios antru vyru

25 — 30 m. amžiaus.
gauja, ypatingai

laikosi nepaprastai

Žinomojo plesziko Adomaiczio 
gauja.

Buvo teisiama Mintaujos ka
ro teisme nuo geg. 11 d. iki 16 
d. .Iszvi.so teista .18 asmenų, ku
riu 
vadas
101 liudininkas.

Adomaiczio gauja virsz tri
jų metu su nepaprastu drąsu
mu operavo Latvijos — 
vos pasienio rajonuose,
įrra nužudužiusi ir apiplesziusi 
kelias deszimtis žmonių. Pats 
Adomaitis jau.nekarta laivo su 
gautas, teziaus vis isz kalėjimo 
pabėgdavo. Adomaitis ir dides
ne dalis gaujos nariu sulig tau
tybes lietuviai, visi jauni žmo
nes, po
Teisme visa 
Adomaitis, 
szaltu krauju.

Gegužes 16 d. apie 6:30 vai. 
vakaro pradėta skaityti karo 
teismo nutarimą. Adomaitis’ ir 
dar 4 vyriausi gaujos nariai pa
smerkti mirti, kiti — nuo 8 me
tu iki men. kalėjimo. Pats Ado
maitis už savo prasikaltimus 
yra užsipelnęs pakorimą 8 kar
tus ir yirsz 100 kartu kalėjimo. 
Byla dar kar ta spręs auksztes- 
nis teismas.

Banditai apipleszineja ir 
žudina.

Kaunas. — Žmonių praneszi- 
mas, Lekecziu valscziuj 
kiti apskr. siauezia du pavojin- 
°’11 n11

Taip Karszta, kad kelias 
ekspliodavo.

Paris, 111., — Du žmones liko 
sužeisti, 
plytų kelio, netoli nuo ežia, ek- žmones, kurie bijodami kerszto

kada dalis Chicago

banditu. Menuo atgal, jie 
užmusze viena milicista, lanko
si po szermenis, vestuves. Visur 
eina ginkluoti ir

splodavo jiems važiuojant au- jllos maitina,
Kelias eksplodavo

Eksplo-
tomobiliu.
nuo didelio karszczio.
z i ja buvo girdėtis gana toli, ir 
ji sunaikino nemaža plota ke
lio, sukeldama dideli dulkiu de- 
besi. Automobilius liko sudau
žytas ir numestas keletą pėdu, 
daug gyvena musu tautiecziu.

Moterėles kerszino pakorimu 
žudintojaus.

Philadelphia. — Myne
toriu teip ipirszo

37 motu, buezioriaus, 
palicija tai butu 

ar sudrasko ant 
Tasai boszirdis nu-

mo-
ant Juozo

Biisi nelaime sieratu prieglau
doje. 36 pražuvo daug sužeista.

Calcutta, Indi jo. — Per sulū
žima grindų czionaitineje prie
glaudoje del mahometoniszkn 
vaiku, likos užmusžta 36 vai
kai o apie tiek sužeista. Prie
žastis nelaimes buvo ta, jog už 
daug vaiku radosi, 
kambarije.
Bomba isxdraske geležkelib 

stoti ,keli užmuszti. 
Y

Wiesbaden, Vokietija. — Ge- 
ležkelio stotis mieste Halle li
kos iszardyta
bombos kuria padėjo nežinomi 
ypatos. Keliolika žmonių likos 
užmusžta ir sužeista.
Czeko-Slovakijos prezidentas 

serga.
Konstantinopolius. — Czeko- 

Slovakijos prezidentas Masa- 
rykas pavojingai serga.. Dakta
rai abejoja ar gales pasveikt, 
nes liga yra nužiūrėta ir kaip 
tvirtina, daktarai tai turėjo bū
ti užtrucintas. Jojo pati, kuri 
paėjo isz Brooklino, Mass. 
Ameriko mirė staiga mirezia 
nesenei.

nedorai pasiel-
kad ji pasiskundė vel

Elizabeth, N. J. — Sesijų 
teisme eina indomi byla, kurio
je mergaite 13 metu, Margaret 
Szeliute, apskundė savo tęva 
sunkioje nuodėmėje. Jos tėvas, 
Petras Szelis, gyvena 223 
Fourth St. ir ka toki buvo su 
savo dukteria 
ges,
džiai, kuri tuojaus paėmė mer
gaite in prieglaudos namus Ne- 
warkan, o tęva aresztavo. 
vas ginasi isz kaklo, kad jis 
tokio darbo su dukteria nepa
daręs ir kad ji tęva skundžian
ti tyczia atkerszydama už jo 
pabarima delei jos negero el
gimosi.

fe-

To nežiūrint, Szelis tapo in- 
kaltintaš ir dabar eina jo byla. 
Szelis turi dar ir daugiau ke
letą vaiku.

ATSAKYMAI.

Parapijonkai“Parapijonkai“ Frackville, 
Pa. — Matyt isz tavęs gera 
“gugute“ jeigu norėjai apgint 
kitus ir save, neturėdama dra-
sos pasiraszyt ant “apezysti- 

terorizuoja

o kai-ikurie net 
pataikauja. Spėjama, kad szie- 
du banditu bus kaliniai, pabė
go isz Kauno kalėjimo. Vietine 
milicija neparodo užtektinai 
veikimo juos sugauti.

Vilnius.
lenkai žymiai pakęle geležinke
lio tarifus. Nuo 1922 m. rugpiu- 
czio 1 d. iki 1923 m. balandžio 

kursas pakilo 8 
geležinkeliu tarifas

nimo isz muku kitus.

Pastaruoju motu *

15 d. dolerio 
kartus, o 
per ta laika pakilęs net 41 kar
ta.

’ ’ Dane- 
szimas nuėjo in gurbą kur visi 
szeszkai silsisi.

J. B. Freeland, Pa. — Equit
able Life Insurance mimas 
New Yorke yra brangia.uses 
nes kasztuoje 25 milijonus do
leriu.

S. M. Minersville, Pa. — Lai- 
“Titanicas“

Apriliaus 15, 1912 moto patai
kindamas in ledini kaina.
2) Victory Liberty Loan pir- 

už $5,-

—vas nuskendo

ko 12,000,000 žmonių 
249,908,300.

Pas barzdaskutį.
vieno Vilniaust- Pabėgo

banko tarnautojas, kuris su sn- 
iszsinesze isz banko apie 

2,000 doleriu.
—Prasidojes gegužes men. d. 

saldainiu ir szokolado fabriku 
darbininku streikas dar tebe-

A pygard os pro f es in iu 
taryba streikuojan- 

remiantį

vi m

Utkio, 
jog jeigu ne 
ji pakorė 
szinotoliu. 
szove savo paezia Omi, szauda-
mas tiesiog in szirdi. Septynių 
motu dukrele laike slieetvos 
pasakė buk tėvas atėjau namon 
girtas ir pradėjo szauti in mo
tina.. Juozas aiszkino buk pati, 
pagriebė revolveri, kuri norėjo jiems piniginiu paszalpu. 
nuo josios atimt ir laike tasy- 
nes, 
lIK^i

sitesia. 
sąjungų 

. ožius suteikdama

men. 17 dvsu-
revolveris iszszove. Utkis 

k vnrtn f* *1 1

— Gegužes 
streikavo retsoranu virėjai. Jie

vaikinas patomijes 
veido viena juoda 

paskubino nusiduoti

Jaunas 
ant savo 
plauką, 
pas barzdaskutį, idant ji apsku

Barzdaskutis pasodino 
sveczo in krėslą s 
sa i________ — -
ežio veidą ėmėsi už kito darbo

— Del ko tamista mane 
skuti? —’ 
valandėlės su nekantrumu.

— Laukiu, idant barzda už-

stu-
i, apriszo abru-

ant kaklo ir iszrnuilines sve-

ne- 
užklanse sveczias už

DeKalb, III. — Ant nesenai 
atsibuvusio czionais pikniko, 
likos pakviesti ir keli munszai- 
nieriai isz St. Charles. Senber
niu ant ‘ munszaines prilėkė 
kaip mušiu ant medaus, o ka
da gerai iszsikauszino, susėdo 
in rata ir pradėjo loszti isz ka- 
ziru. Ant galo snsikivirezino 
ir pradėjo buteleis vienas kita 
mokyti proto. Ant galo Susėdo 
visi važiuoti namo — moto
ras, vyrai ir vaikai, bot ir ežia

"■ ■ -... ................................................................................................................... .....

Hudson, N. Y. — Nesiduoda 
matyt, idant isz musu miesto 
kas paraszytu kokiu žinueziu 
in geresnius laikraszczius, bet 
kaip in laisvamaniu gal kas 1^ 
paraszo idant wive iszaugsztyt 
o katalikus paniekyt ir isz- 
juokt, bet mes to nepaisom kari 
mus pajuokia. Sztai stengsiuo- 
siu paraszyti keletą žinueziu 
isz czionais. Darbai ejna gerai, 
bedarbiu nesiranda, czion yra 
fabrikai: cimento, marszkiniu, 
geležiniu fandru, automobiliu 
ir kitu ir da dvi baigė statyti, 
darbu galima gauti visokiu, 
mokeseziu nelygus. Miestelis 
stovi ant bizniavo trakto, prie 

upes,
iszsiimtineja laiveleis. 

Randasi czionais mažas būrelis 
musu Lietuviu kurie pusėtinai 
gyvuoja: dvi draugystes — Sz. 
Kazimiero ir nesenei susitvėrė 
S.L.R.K. kuopele. Kaip kitur 
teip ir czionais randasi keli la
bai “iszmintingi verszei“ pn- 
ejnanti nuo

Hudson 
tavoru

nes daugiaaše

nebuvo malszu. Vienas senber- 
nys pagriebė buteli norėdamas 
vienam isz ženoeziu kirsti. Ki
lo baisus cypimas 
kliksmas moterių, 
automobiliuje sėdėjo 
besmegenys kuris pradėjo mer
gaites buczjuoti, kitas žmogelis 
norėjo pamokyti toji kvaili 
bet negalėjo pasiekt, nes buvo 
per mažas. Tame lietus atėjo 
ir visus iszvaikino. Kada su
gryžo ih miestą užėjo in salima 
kur pradėjo stumdytis ir ries- 
tis, tai ponas biznierius visus 
iszvaro laukan, o kad tada bu
vo szilta tai ir miegoti negalė
jo; o ant rytojaus ir in darba 
no ojo. Tai teip užsibaigė musu 

iszvažiavimas ant 
szviežio oro. — Motynos Duk-
linksmas

iii’ i j

f'1 *1
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vaiku ir 
Merga i ežiu 

vienas

iszmintingi verszei
Darvino bezdžion- 

ku szeimynos, kurie smeiže vi- 
sokeis budais genis žmonis, 
stengdamiesi praplatyt savo 
“apszvieta!“ bet be jokios pa
sekmes.

Pradžios Birželio, atsilankė 
pas mus Lietuviszkas misijo- 
nieris isz ko labai visi nudžiu
go, bet del Markso asiliszku 
studentu tas nepatiko. Laiko 
misijos atvežliojo in bažnyczia 
“apszviestasis 
ir paszauko: 
kiu!“ 
sužiuro ant tojo pragertsmego- 
nio, bet. ,miiujo*iieris jokios 
atydos ant jojo neatkreipe, o . 
kada iszejtinejo laukan, Ajri- 
sziu kunigas paėmė jojo pra^ 
varde ir adresa patraukdamas 
in teismą už pertraukimą baž
nytiniu pamaldų už ka užmo
kėjo bausme ir szeszis mėne
sius in kalėjimą ir turėjo per^ 
praszyt kunigą. Dabar truputi 
apsimalszino tiejei Markso 
“apszviesti apasztalai, o jei
gu tik pradėtu vela kovoti 
priesz tikėjimą tai tuojaus pa- 
talpys in ezyseziu ant pakutos 
arba iszvarys adgal in Euro
pa. — Hudsonietis.

su menulinia 
netikiu, neti- 

o norints visi žmonis
44

o jei-

Tamaqua, Pa. — Czionaitine 
Lietuviu kolionija auga, skait
lius szeimynu priskaitoma per 
300. Vietinei Lietuviai, o ir isz 
kitu miestu, karsztai supirki
nėja namus, nes labai stoka, td- 
del daugelis pradėjo statyti.

— Dabartine bažnytėlė jau 
per maža, todėl musu Lietuviai 
ant tikrųjų sukruto statyti 
nauja ir aukauja szirdingai. 
Del to tikslo laikyta 
Party“
kur jaunimas labai grąžei pasi
darbavo, o merginos surengė 
teip vadinama 
kontesta, ’1 
sėkmingai, nes surinkta pelno
apie 500 doleriu. Už pasidarba
vimą sekanezios merginos ap- 
laike dovanas: Mare Vailionis, 
aplaike deimantini žiedą, Ona 
Kclszauckas ziegoreli, Ona 
Jnszkevicz szniura perlu, Klie
na Kalvinski, szniura perlu, 
Helena Bamicki ir 
Gunievicz po žiodą.

Block Party kuri užsibaigė 
Subatojo buvo pasekminga ir 
atnesze pelno .apie 2500 dole
riu. Kun. Gudaitis indejo visas 
savo spėkas ir darbavosi ne- 
nuilstanczei idant viskas nusi
sektu pasekmingai.

“Block
nuo 16 lyg 23 Birželio,

“populariszka 
kuris nusisekė pa-

Emilija

atlankė Ta-
Middleporta. ir New

— Utarninke 
makva, 
Philadelphia, redaktoris “Sau
les ’ ’ F. W. Boczkauskas su pa- 
cziule ir p. J. Szukaitis, kuris 
savo naujam automobiliuje ap
vožė po puikia, aplinkine kur i . -__ _ _
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Visos motores ir velionio mo
tore buvo pasirodo a linksmai 
su visokioms barvoms <szlo- 
beiną Dftjppsjr bpyo.linksmos
o ir dvasiškasis pasakė links- 

a w - F _ ti
darbda-

„v . ♦ s«• «►»> SF

darbininkįs^ko bjurq 
Valst. npgarsyta, bnk 

Ajnorikoniszkiems
viams stokuoje GQQ,tujkstąn- 
czius darbininku izs priežasties 

darbu fabrikuosiu, ant
►

11 V * ’ v T

goru 
faj-mu ir kitur. Kada tai buvo 
bedarbe radosi be darbo arti

Paszovimas szmugelninko.

ma pąiJioksleli ant kapo mirų- . 
šio. — Velionį mirė linksmai jaut 
ir toip buvo palaidotu.

Kinuosia kas numiršta tai 
vietojo būti nuliudiinia — visi 
linksminasi, kad velionio du- 
sze nuėjo in gera vieta. — Ge-« «>• • • "I | « • t 11UVJU III VJvUli — VI V*

szeszi milijonai darbiniu ’U .Taį įmonjs įurį tokj 
kurie buyo praversti slankioti!

• * *1 J 11 • I • * i 4

visa Amerikapo ulyczes. Po 
darbininku re i kalnu jo, nes isz
Europos grinoriu mažai pribu- 
na. _________

Per iszsi veržimu
Etna, Italijai, 
biedes daugiau kaip ant,dvi.- 
deszimts milijonu doleriu. VuL 
kauna jau apsimalšio ir žmo
nis užnjirsz apie panešta 
skriauda._______ _

Jeigu sziadien atsirastu žn>o-
« ir 2Q0 srtiarkiu

vulkano 
likos padaryta

4#

užinirsz

gus su’ szimtu milijonu doįeriu 
100 areoplanu
vyru, tai galėtu padalyti sutai
Angliję ka Napoleonui ncpą7 

galėtu daugiau 
ne

arba
b J odes

kaip Bismarkas ir Moltko.

siseko, 
padaryti Parižiui

Angliszki daktarai duoda 
rodąs žmonims kaip dagyven
ti Matuzeliniu mętii. Dr. Har- 
ron yra tosios nuomones, jog 
kožuas žmogus privalo lengvai 
dagy vent lyg 70 metu, o jeigu 
dagyveus lyg 40. metu ir y ra 
sveiku, tai neprivalo bijoti 
idant dagyventu ir szimta me
tu.

m
Va*** l ’ “ <«»u *

ha

yu,
ligoniui, reikia iszbandyti tvir
tuma, kad apsisaugoti nuo ne- 
laipaingu utsiljkjnm Jaike per- 
ni'szinjo*

Daugybe
veik visuomet galima rasti po 
ranka,

KAIP REIKIA NESZTI 
SUŽEISTA.

pirm-kol juos pavartosiant
U

I Z TBVYNE
..

'f1
I

Žvilgiai,
Gegužes men. 5 d, Nąumįesozįp 
nuov. •
Apskrities.gydytojui reikalau- 
/ ; pasiėmęs
Griksza, 
dalyvauti prie skrodimo miru
sio pi 1. .Kaniausko.

Kadangi dar nebuvo atvykęs 
gydytojas, tai nuov. virszinin- 
kusJnejo pasilsėti pas pil. Jus- 
czikus, o miličipinkas pasilik*) 
lauke prie szventoriąus ir klau
sės susirinkusip 
deĮei žmąniu kalbos (buvo sel 
madienis). j 
bestovint, isz ininjo.?. kažinkns 
susmuko; 
atvažiuoju

Tau roges apsky.

vi rszininkas Eijpautas.

.piiHcininka 
nuvyko in Žvingius

h
'V*- 
■7

t V.

Saulele teikėjo.
f ■*!

Jos spind m 
liai apšvietę silpna sayo szvie-

V
Žmogus sukeikiąs pirmąją 

pagelba sužeistam, labai leiigr 
vai gali suprasti, kad jis atliko 
tik puse priedermes. Nelaimin
gi atsitikimai tankiausia apsį- 
reiszkia vietose, isz kuriu neat
būtina i reikia ligoni iszneszti; 
ir jeigu tik savotiškas būdas 
pernešimo yra suprastas ir 
vartojamas, tai labai greitai li
goni gali Ylar labiau sužeisti. 
Fuktiszkni, tokia geradaryste 
sužeistam tankiausia gili i kenk 
ti-

Isz tikro turėtu but supran
tama, kad kokia ten nebutu pa
vartota lietoda (būdas) perne- 
szimo, pirm visko reikėtų ligo
niui pagelbsti, kaip tai atlįin

inranku, kuriuos
Jis neturėjo nivko, o jo prie- 

szni szautuvus, paraku...
Parakas! Jonukas greit 

šoko ant kojm Parakas!
Jis atsimena, kaip du mene; 

siu atgal, jis drauge su broliais 
veže inuiszelius k,až"k°kiu juo- 

vonu beliko.... Viskas— ka (ik du grūdeliu- Iniriuns nnwlnno 
galima buvo iszneszti — buvo jįe rniszke, prie kalno, požome- 
iszneszfa, 

t
iszpjauti; gyvuliai

sa Hudna, baisu regiai./ *
Ten/kur neseniai, skęsdamas

žal iuoso sodnuose, stovėjo gru^ 
žus,
viep tik griuvėsiai ir kruvosJu-

žydintis kairias, <tlibar
Jis atsimena

r kuriuos paslėpė goni gali \hir

isz kuriu neat-
galima sunaudoti ne- 

szimui ligonio, jei nėra tam-tik 
ro nesztuvo. Tokiais inrankiais 
gali būti durys, 
g 
I i ai

langu uždan
gos, lentos, lovų rėmai, suole- x 
.L_j, kopeexios, audeklai, diva- 
nni ar gnnes (pintines).

kokie nesztuvai 
didžiausia ntyda 

reikia atkreipti inguldant ligo
ni in juos, ii- kad jie ne pasiju
dintu ir tuomi nepadidintu 
skaudėjimus;
dirbti atsargiai ir vienodai, su
tartyje,

Sutartis ir vienodas elgima- 
>is priežiuretoju prje usž(»istu 
yra teip branginamas, kad vi- 
sasvietįue kariumane visjnomet 

mini varda žmo
gaus, už^iimanezio nesziojimu 
sužeistu.

Nėra ai būtinai reikalinga, 
kad Įdek viens studentas ar mo
kinys pirmoje pageltoje atsa- 

įkauęziai apsieitu su ligonju, 
. i bet yra labai paeidaujama. kad 
1 n i i TKF1C3I XT 1 1 11*

kopecxios, audeklai, diva-

Nežiūrint 
vartojama,Neproszali bus paminėti .ko

kie sziadien žmonis yra, turtin
giausi.
Fordą kuris skaitosi turtin
giausiu ant svieto; nes jisai 
yra vertas 600 milijonus dole
riu. Po juom seka, Roękofelleris 
kuris jau paaukavo.^mt moks- 
liszku tikslu apie 300 mjlijopli 
doleriu, džiaugėsi, jog jam pa
siliko da apie 500 milijonai do- 
leniku. Po tam
Westmi n storis turintis apie 
200 milijonu. Turtas Graikisz- 
ko ban ki oriau s
Stinncso, P. Rockefellęrid, ba
rono Oaekwaro isz Indį jos, Dū
ko tabakinio karaliaus, Mitsui 
ir Iwasaki isz Japonijoj ii 
Walkerio apskaito nuo 
lyg 150 milijonu doleriu.

Senas Morganas paliko 7F 
milijonus. Ku jojo sūnūs szia- 

, nes sako- 
jog viską praleido )aik,e 

kares. Pagal surasza, tai czjo- 
nais Ame rike 
žmonis, kurio turi 
doleriu metines 
žmonių turinti

o 28 ka turi metines 
į kai]) pę dr 

milijonus doleriu. Paežiam tik 
mieste New Yorke gyvena 
3400 milijonierių.

Šėpas Carnegie paliko mir
damas apie 400 milijonu, pa- 
czbi ir dukterei paliko 50,000,- 
000 doleriu. Bet kožuas isz tų
jų milijonierių moka angsztas 
taksas už savo milijonus, ir to-

Pirm i aušo pa imsimo

ž i ngęj dūmo |į 
‘daužyta 
kini

ant svieto;

yra’ kunin.

Zachorovo >

100-

dien turi, tai nežino 
‘ ina,

inejgos>

kurio
randasi 26,00C 

po .r)O,()pC 
iiiejgos; 150 

po $1,000,QOC

Geneialiszkas prokuratoiis iixejgos dauginus
kalba, buk kokis nors ąnglia-. 
kasiu unijos bandymas.susitar
ti su kitu szaliu angliakpsiu 

kitoms unijom? apie, neda
li t gabent i anglimi 8Z 

kitti’szaliu in Suv. Valst., kada 
cziiį užčjtu angliakąsju strai- 

___ ...J- 
buk dažįnojo

ar 
leidimą

k;us>. bus uždraudžiamas. Dąu 
glierty tvirtina,
kad tokia sutartis likos pajdg- 
ryta terp 21merik,oniszku ap- 
glekasiu ir kitu szaliu darbi
ninku idant neprileisti atgabe
nimą anglių in czionais. Jeigu 
unije sulaikytu gabenimą ang
lių isz kitu szaliu in czionais, 

tai valdže .taiplaikė straiko, 
užbėgtu..;

* i

Amerikos dirba didžjause 
kariška areoplana ant svieto, 
Iszbandimas tojo milžino atsi
bus Dayton, Ohio. Areoplanu? 
bus naudojamus del metimu 
bombų, turės 121 pėdu ilgio, 
turės szešis, Liberty moterius, 
panqsz 200Q gajonu gazolinus 
ir 10,000 svaru bombų. Areo- 
plana valdys keturi žmonis, su 
kuriuojn lėks 90 myliu apt va
landos. tĮ • *

* . r i;

Didžiausiu žmogum ant svie
to yra kokis tai Kramęr kuris 
turi 2 meterus ir 47 cmtr, svė
rė 133 kilogramu. Mažiausiu 
yra ’Clarence Howerton, kuris 

o augszczio turisvėrė 9 -kilo., 
50 centimetru.

Trockio tikra į pravarde yra 
Leiba^ Bronsztain, 
Trockio prisisavino kaipo dau
giau civilizavota neturinezio 
jokio žydiszko pedsakio. Troc- 
klu > pravarde prigulė jo prie 
Lenkiškos szlektiszkos szei- 
mynos iš Rosijos. Sziadien to
ji pravarde papu oszi no ja di
džiuose svietiszka budelio

Latoslavas Trockis ir jojo 
giminaitis buvo nusprensti ant

o varda

džiaus© svietiszka. budeli

smert per bolszovikus 1920 me
te, kuriuos ^užudo prie akiu 
juju motinos, kuri krito negy-
va isz* skausmo koki regojo? 
kada josios švinu bolszevikai 
susžaudot* _____

> " >4 lw 'i'

Robertas Bfidgess isz Kent, 
Anglija,- baisai nąkento jįjocjai ( 
pasirėdžiusių' - žmonių lailqe 
laidotuvių, j 
paliko paskutįniam. tęsiamom 
tę, idant jojo laidotuves atsi
būtu kanuolinksmiausia. Liku
si szeimyna išpildė paskutini 
norą velionio. — Grabas buvo 
baltąa su sidąbrinęia papuOr 
szais, arklai baįtj;. kurie yra 
naudojami tiktai uut veseiliu.

lt

todėl mirdamas,

■

kiu budn juju turtas mažinusi.
Milijonieriai turi nemažai 

rupesezio su* savo milijonais. 
Žmogus turintis kiek jajn rei
kę, yra daug linksmesis ir be 
jokio rūpesčio. TodeJ. neužvy- 
dekim jiems juju turtus, ne? ir * * - * » •teip juju nepasiims su savim — 
ejs.ten kur visi ejna, vargszaį
ir milijonieriai — ant kapu, ii 

ta pati moli ka irpavirs in 
vurgszas.

h

Suvirsz 5,97p,000 dauginus 
vaiku lanko mokyklas ^uy. 
Valstijose dabartiniu laiku ne
gu buvo prirašyta 20 metu at
gal, sulyg rinktu skaitlyniu isz 
Vidaus Departamento Apszvie? 
timo Bįuro.

1902 m. per visa szali buvo 
16,123,060 mokiniu sulyginta 
su 22,100,070 mokiniais , 1922
m. 19Q2 m. mokyklos kainavę 
$001,571,307, ir 1922 m. kam
pavo $2,409,719,120. Prisira- 
szymas Žemdirbiszkose Meka- 
niszkose ir tcchniszkose kole
gijose irgi didesnis ir žymiai 
augo per pereitus 20 metu. Isz 
viso Žemdirbiszkose kolegijo
se 1902 m. buvę G,278 mokipįai, 
kuomet 1922 m. buvo 15,434., 

inžinuH’ysįęs kolegijų 
1902 m. prisirps^usiu buvę 

■' ■ Ar-

... ;—, ‘uMilicininkui taip L
/A4 . . v •v.* varyti.()t ir baznyllauzis1
(mat prie.sz kelinę

iszlaukta Rajures
vagys nesusegti).

norėdamas suži
12

o ko negalima — su- 
sudeginta;

s e,- ten kur

< 4 

dienas buvo 
bažnyczin ir 
Milicininkas, 
not i kas tas per “ bažuytla»užįs ’ 
atsisuko ir jiuinifite a.tyažjuo^ 
janti (Iviraczių koiliį.tai uepa- 
žistama žmogų, prip kurio pri? 
ėjęs noręjo sulaikyti, bet pasta
rasis pamatęs milicininką pra- 
dojo
jautės “griesznas”.) .^tįlicinin- 
kas jo- nepažjuodamas irjĮęžįr 
noduas, kas jis per-vienas, ir, 
matydamas, kad gali pabėgti, 
pareikalavo keletu kartu susto
ti, bet tam neklausant paleido 
szuvi isz brauningo, kuriuo bė
gęs buvo, 
nuo dviraezio.

griezios nuov. vir- 
sziniukas, kuris priėjės prie su
žeistojo pažino visiems žinęma 
;‘szmugelninka’’ Arnaszju isz 
Dapkisziu k. Imieszus sužeistą
jį in griežia, minia apie 
400 žmonių szaukdama: 
muszti mi lieja, 
žino sziuulyti, ir 1.1.” puolė ant 
nuavados virsziniiuko kuris pa
liko nesurnuszta? arba ir net 
neužmusztas tik kai kuriu svei- 
kesnio proto 
dėka,
gelbėti. Paskui supuolė in vidų 
kame buvo milicininkas inne- 
szus sužeistąjį, ir puolė ant jo 
ir ka sugriebdami ome muszti 

ir, be abejo, butu 
užmusze jei nebutu in tu tarpa 
atvykę Apskrities ' 
fejezeris, 
kad jei

Ot ir b.ažnytlaužis
1

buž.i>ytluUiž,is

greieziau važiuoti (inat 
“grieszna.s

iszjiego isz

sužeistus ir nuyirto
Iszgirdes szuvi,

300 — 
‘-už- 

ji tik žmones

buvusiu žmonių
kuriems pasiseko ji isz-

ir' Spardyti

gydytojas ir 
kuriems pranešu*4, 

minia ne iszsi ski rst y s 
bus pakviesta pagalbon kuriuo-

tuomet miniu iszsi-mene, tik 
skirstė. ’

Antra diena, t. y. V-7 nuvy
kus Tauragės nuov. padejui 
Budriui, teko sužinoti, kad su
žeistas Arnaszius vožės kokias 
tai prekes (del tu turbūt ir be- 
go) ir buvęs apsiginklavęs, bet 
kaip prekes, taip ir braunipgas 
tarp minios duige. Keletas as- 
mępu, dalyvausiu užpuolime, 
yra suimta, kifi pasislėpę. Tnta- 
riama apie 20Q, ži non i u.

dalyvausiu

Gerbiami Tamstos :

Ka raito apie knyga “Tukitantii 
Kakta Ir Viena"

Szluoml duodu
Žinoti Tamstoms kad asz ošiu apJaJ- 
kes puikia knyga pcį vardu /'Tūkstan
tis Noktu ir Viena'r Kuria man pri- 
siuntet, 'norint asz priaiuneziaų už
mokesti ui ta. puikia knyga, bet , vie
nok .aplaUdau kaipo doviu*,, už tai 
asz prlpiunczlu tamstoms mano pąda*, 
kavone kuria pruszom niip manes pri
imti Tol puikioj knygoj talpinai

- v" ~”7 r-— r ,->ir«-• —v~ir ----- syjT'Ti '~i". r-r;* t
chitekturiszĮcęs instoigęs 1902 yęrtuma. Vėlinu del kožno, katras tik-

nas turėti jia namuos* ta puikia kny- 
»• * • f .

kės puiki* knyga po vardu f'Tukstan

Prie kavose kuria praszom nvyo manes pri-

10,145, ir J932 hl/ 27^1.
L x , ........................... .......... ,
m. turėjo 178 mokinius, ir tal «ali B^aitytĮ lietuviszkai kad koi- 

1922 m. 51.3> kuomef namu pko- 
pomjjos kolegijos 19Q2 m. tik 
ręjo 1,216mokinius ir 1922 m 
<>,3X2.

puikus aprasziinpa, tupi neąpąakytal

ga bu gražaja apraszymala.^ Žmogua 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaik9zc<doti pę neręl-

TV —•

t &

dabar linksminas 
lenkai. Tu grūdeliu buvo labai 

broliai, pripylė jais
I)i.hjUH baczkas.

Ji s ,jau žino,
pražudys pvieszus ir pakels tė
vynės garbe!

daug, ir

ka daryti. Jis jo nešėjai turi

kęsti*'.nuo ju baisiausius 
Rodos, visi sor 

gyventojai žuvo toje
i

savo sumuszta

gyvento-
— isz- 

NioRo negailimo baisus 
prieszai; senolius ir. mažus 
vaikus užnuisze; moterys gi tu
rėjo
jptiniekinimus.
džiaus* (
baisioje kovoje.^ .

Bet... 4cas jen?!
Atsirėmęs

galvele prįę slenksczio guli ber- 
Į niukas. Isz jo žaizdos sunkiasi 
[kraujas: burnele buvo pusatvi-j 
ra, ir isz jos tankiai iszlejcdavo 
sunkus dejavimai. Tai mažas 
Jonukus. Jis lyg isz gijaus mie
go atbudo..-. Sudrumstomis aki 
mis apžiurėjo apielinkes ir 
griaudžiai pradėjo verkti, pri
puldamos prie žemes... Jis ma
te viską! Mate, kaip jie — len
kai, kuriu jis taip kibai neken- 

insiskverbia. sodžiuosiui, 
pleszia ir žudo viską,

d id vyria i ko- 
moterimis irvaikais, 

s!
visi iszejo karan,

czia,
degina, 
ka tik sutinka kelyje.

Taip! Narsus
voja. su
silpnais seneliai

Vvrai
nebuvo kam ginti gimtini 

O ten, toli, toli už 
apsistoję tie

sodžiaus...
Sodžiaus, 

narsus didvyriai
Ir i

lauke
linksmina

si dabar ir dalijasi, turbūt, isz-
i i

plesztais turtais.
Ir neapykanta, baisi 

kauta, sublizgėjo mažo 
lio ako lose ir suspaudė jis savo 

“Prakeiktieji, ty

neapy- 
va i kę

kumsezius.
ežiu jie iszrinko laika, kada na
muose paliko vien silpni sene- 

” Vyru neiliai ir maži vaikai.
vieno nebuvo f

— Bet tu kas? rPau jau asz- 
tuoneri metai sukako! Atker
šyk priešams' savo tėvynės!

“kaip” so- 
atsiszaukia

Bet... kaip? Ir tas 
pūlingu dejavimu 
jo szirdyje.
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Po sunkaus 
dienose 1 

darbo
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Tyliai pradėjo szliaužti jis 
per minkszta žolę, o isz jo gal
vos vis bego ka^'sztas, prade
dąs sukepti kraujas. Sztai ir 
udszkas, . kalpas, o ežia tuoj 
bus ir inejirnas požemiuosnu. , 

Kas bus, jeigu, durys ūž
ia k in tos l Kai ji s vergsiąs,
atidarys jas K.. Bet jos bu vo ne 
tik neužrakintos, bet dangi at
viros.

Berniukas 
miuosna. Drėgna ir tamsu bu
vo czionai. Pevsigandes, ko tik 
nepargriuvo, bet laiku susitn- 
ro'i°:

Liūdnai ir baisiai stovėjo di
deles parako btwzkqs; tukstan- 
czius inircziu atnesz jos, reikia 
tik nu'sti uždegta degtuką krū
von tu juodu grūdeliu.

Ant galo, 
ant 

ir pradėjo karsztai mel- 
tis. -Meldę jis Visagalio Dievo,

1 _ ‘ i 
meldėsi jis 

taipogi už savo mieliausia ja tė
vynė-

Bet sztai jis atsistojo. Szvie- 
sa, ramumu ir drąsumu spindė
jo jo veidas... Jis uždegė degtu
ką ir isztiese ranka... 
sprogimas
rudens nakties orą. Baisi krūva 
žemes, akmenų, lenku ir ju 

l grei- 
augsztyn ir vėl

K as busr jeigu- durys už-

stui ja nt drabužius, kacjjiOverž- 
tu kaklo, krutjnes ar pilvo.

Biulas pernesziino, supranta- 
buti y vairuotas. To

kiuose atsitikimuose ligpni rei
kia nešti an am tikru isztiestu 
nesztuvu, kuomet ir kur tik ga
lima juos

m a, turi
su pagalba

praslinko pože-

Vaikas drebėjo, 
verkdamas }>argriuvo jis 
žmnes 
si 
kad duotu jam jogu iszpildyti 
szita sumanymu;

Baisus
sujudino mieganti

akmenų, I 
ginklu, su neiszpasakytu 
tumu iszleke 
puolė ant žemes.

Žuvo priešai 
žuvo ir mažas Jonukas... 
žuvo 
kodamas savo g 
gerovei, ir atmintis‘apie ji gy
ves amžinai.

’A-.

LK-p^

M

HaJ^K

tėvynės, bet 
Jis 

kaipo tikras didvyris, au- 
yvybe tėvynės
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intaisyta

nesztuvus

turėti ir vartoti, ir 
jei sužeistas yra silpnas, reikia 
ji neszti paguldyta.

NCsztuvai. 
11 Ui- t"

Iszyeizdu nesztuvu jau
yra žinoma ir pa prasta, kad vi
sai nerti reikalo apie tai apra- 
szineti. Nesztuvai susideda isz 
dvieju ilgu lazdelių, su tarp j u 

audejdilie lovele, o
skersines dvi (lazdeles laiko tas 
ilgąsias atstu viena nuo kitos, 
isztempdamos tuomi audeklu. 
Pirmutines dvi lazdeles via ant 
tiek ilgos, kad neszejai gali už 
galu paėmė labai lengvai ir pa
liaukiai neszti. Reikalui esant, 

galima padaryti.
Legviausi isz ju, tai žiponiniai 
nesztuvai. Rankoves žipono in- 
vereziaina iri vidų, tuomet pa
tiesiama ant žemes ir per ran
koves per veriama lazdeles; ir 
kuomet tas atlikta, tada žipo- 
na reikia užsegioti, ir užsegtą
ją puse atsukti žemyn. Dvi laz
deles ir didelis divanas gali bū
ti pavartotas padarymui nesz
tuvu.... Divaria reikia, patiesti 
ant žemes, pridedant po lazde
le. prie krasztu. 
tada reikia
ant vienos lazdeles, antra 
antros, 
stuma vienos nuo kitos apie 20 
cęliu. Neštuvus tada reikia ap
versti pirm-kol ji pavartosiant, 
ir, pyatingai toki siaura divona 
yra daug saugiau apyyniojant 
ant lazdelių.
sziu nesztuvu yra geistina 
galima, pririszti'du pagalėlius 

‘skersai prie garu, kad jie neda- 
’leistu nesztuvui susiglausti,

Szie krasztai 
apvynioti viena 

ant 
paliekant viduryj at-

Prie abieju isz 
, jei

/

globėjai visi vienodai ir susita
ria elgtųsi, tuomi padarydami 
didele.geradejy.ste ligoniui.

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminkląbrangu paminklą sąyo sena 
maldaknyge ant kurios moki- 
nętes poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be viražu. Prishmskit 
pas mus, o bus apdaryta in 
skūra ir bus gefęsgę ne kaip 
buvo nauja. Apdarome tęipgi 
visokes istorines, knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczįus ir 
tt. Prisiunskite knygas in re- 
dakcije “Saules.?’ 
bus padarytas puikei ir ge
rai. ‘ (tX

o bus apdaryta in

o. darbas

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis ii tavo sielvarto I 
Tačiau geras draugas patars

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis ii tavo sielvartę i 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffles 
pleiskanų mirtinąjį prieSą. 
Suvilgiiikito Rufiles savę gal
ybę odų kasdien per kokią 
savaitę laikę ir pleiskjauo^ 
tuojaųš pranyks. Naudokime 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budn užlaikykite savo gal
voj ędft Svaria ir sveiku, ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Raina CŪQ. aptiokoso, arba prisiųs- 
kito 75c. tiesiai į labaratorijįi.

F. AD. RICHTER & CO 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N*. Y.
ii x 1 k ?wih"
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l Kasyklose ir 
invairiose4

• dįfbtyuę^ę
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*?
nesztuvui

kuomet uždedamas ligonis ant
I

divanu padarymui
3r
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VISI TAVO MC^KVLAI, Visi TAVO SAfrAUlAl YltA BAISIAI
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NlJKANKYTl IK SUSTYRE.

Ne bandyk juos priverstinai nianksytl, Ir traukyti, tuomi dar dan
ginus juos nukankyyi* * < ■ ■ .» , . ,

J

darbo draugu, ,Jcąd
Patikėk daugeliui tukstancziul tautiecziu ir

' ■ • ’ ■ ■ • s '

• t 11 I.

’ MESZKOS : B ALSAM AS
•) • 1/i . ■ I 9- * t . /niyAT) H ATUAIH(BEAR BALSAM)

L suteikė jienip .taip puikia ir greita pagelba.
L Bulsani,u smagiai trydąm^s suskiiudetas vietas, tada jausiesi visai 
[■ nauju .žipęgaml. Jcigę negausi tpqs vaistus pas vietini aptieko/iu 

i

i '

Praszalink sustyrima

nauju žnięgunil.
arba pardavėja,, prisiuak „mums 35c., ir 5c. už pasiimt ima, mes tuojaus 
Iszsiuslm buteliuką Baisumo.
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• Vietojo
nesztuvu, galima pavartoti mai

Tokiems reikia galuoseszus.
j)o biskuti inpleszti, kad butu 

pergerti lazdeles, pa- 
r liekant užtektina ilguma 
kenoms-

Visuomet ir visokiu nesztu-

■k 

galima
ran-,
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Bankas
Lietuvos Finansų Ministerijos Kprespondęntąs.

Baltic States
M.’

| . - BANKO RESURSAI $l,700,000.0Q
g ----- $-----
g Parduoda Lietuvos Laisves paskolos Bonus ir iszmoka 
J " nuosziuiczius už Kuponus.
i v Priima depozitus ir moka 4%, priskaitomus prie sumos

Tilo CEItTJlĄL Į)KpG ,STOKE, Ltd, 
24 E. Contra St.r Shcimndoali, Pu.
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• di? kas menuo. Depozitus galima prisiųsti ir per paszta. *
v Siunczia pinigus in Lietuva ir visas pasaulio szalįs, su 

pilna garantiją, greitai, teisingai ir pigiaį.
^ Parduoda laiva-kortes kelionei, in Europa ir isz, Europoj.

Turi savo korespondentus - Bankus: Kaune, Rygoje. 
Vilniuję, Berlyne ir kituos^ Europos miestuose.
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Httęrs
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Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu
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| ant jvisu linijų.
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kalingas vietas |r,t pralėkti brapgogs 
laiko ant vlsokjlu nereikaljngp zoboyu, 
Žmogus skaitydamos tuos pulKys skal- 

tiniis apraszymus ' senovės žmonių

«■

<:■r^"’---------- -------------------------

■.. 1 " *' 1 11 T*"-—.... .

M Nuvyk skaus- 
. mą kalini/
JBoUhii pętyz, me«- 
lunglSkti8 ’trzuky-

Įmaa muakulų, ft- 
^^Maarytnu s^narT 

“visuomet yra arau 
tM ga|s <U<bfa> SUo

T

t

v
v

Balus pety#, m< 
iungiSkas Irtul

h

Įįįįį, an, Tafiiau pątryi
CM nUs truputį

PAiimraimu 
ant sUu&mos v|fto skaumuM pu 
greitai pasalintas. n&*Eip«lhHe (rk

-M savo apiUekdtftp 
;a!nu tik 3d 
(tikrinkite,

įpUekorfų— ID 
R 7(W. Per- M 

. iad' butų F 
ant pakelio musų Ucare 
vaiebatenkUa. NaUnkjt

r* cp. Iii

E M 8 
aina 
ai butų 

IslUMV

tymus namuose atranda tonai >tebe; 
tinus apraszymus ' senovės žmonju 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir» 

rupesczlus savo kasdieninio ■ gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo
i ■ i 4 w ii«* f** I

namuoHia su savo milema szelmina.
Dekavoju tamstoms už surodlma tos j 
puikios knygos k.ur|, gali suraminti 
kiekviena . žmogų katras skaito ar 
klauso i tų. puik|u latprjju, telpgi, deka^ 

voju už puiku kalendorių ką man 
prlaĮuntet kaipo, doyaua. Duok Dieve 

į tamstoms sveikata ir laime sziaine' 
1 gyvenime. Viso giayo velijantis past-

* 0 4 4. ■»

»>
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J

voju už pulku kalendorių ką man

tamstoms sveikata lr laime sziaine
<fl( i k /(į ♦ >w w •«< JI, .K .. ,

lĮokų "fjaules” skaitytojas, 8. P. isz

t I
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, ATSIRAUGĖJIMAI 
NEŽLEBOĖIOJIMAI, PiRASTAS APETITAS 

GALVOS SKAUDEffIMAI,
ii

9

pamčgzdžlojijaų.
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F. AD. R1C1 
jl^lKŽdį
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p' Somervillej ConiL. j Jeigu reikalaujate 
vlrsa-minatoa knygos tai prlshiEkite |2 

r iu “Sauhu”. iazlelatuvea o gauMlteluo- 
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J' Baltic States Banke sayo depozitus laiko New Y or kO 
Valstija, New Yorko miestas, u,i««A«a,

Ministerija, Lietuvos Bankas, Lietuvos Kredito Bau

Lietuviu Amerikoje ir kitos instaigos. <
Kad ir trupueziuka isz kelio, bet apsimoka kreiptis 

VISAIS* BANKINIAIS • REIKALAIS! IN

BALTIC STATES BANK 
New York, N. Y.

Bankas atdaras įkąs djen nuo 9 ryte iki 5 vai. popiet.

Valstija, New Yprko miestas, Lietuvos Finansų
M; > NERVISZKUMAS, 

NUSILPIMAS, ir t. t.............. <
— — Ji • __ —.^5— .i.

I

Jis yra labai veiklas ir

11,1 •

toj 
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kas, Prekybos ir Pramones Bankas,. Susivienijimas
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 

■ szaunai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus ir 
ir taipgi prįimnus. Jis iszvąlo žarnas, pagelbsti virini-

J ’č * *. ? 1.4uoda viso genimo del viso
kuna. Jeigu jusu aptįekorius neturi Salutaro Biterio tai

____ f"

Salataras Drag & Chemical Co.
< J '- ’ , . ( v '/v f . Ml .5-.15,   ......—-

šauna! medikaliszkę vęi’Us.

g mui, pataiso apetitą ir pri 

f reikalaukite tesiai iszmus
r»
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3io zami
uodą viso genimo del viso
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Petras Perkūnas gyveno ant 

vienos isz koturiu ukin, slide-1 
daneziu kaimu Porkunns. Ka

tas *mažas sodžius be
abejones,-gavo varda nuo Pet- ~ at a * «

dangi

re kokio norint pmsoiiDlio, ga
lima, spėti, jog tuhuszeiinyna 
auksztminetos pravardei' nuo 
neatmenamu laiku tenai užsi- 
gyveno ir ta 
t ar]i keturi u 
padalino. 
Perkūno, 
jau po kitom pravrirdem gyve
na, teipgi galima daleisti, kad 
ir Perkūno ūke neilgai beturės 
koki sariszi su sodžiaus vardu, 
kadangi Petras visu vaiku tik
tai dvi dukteris 
mirties savo 
nesiženijo. <

žemes sklypeli 
savy i ių lediniu 

Dabar, apart Petro 
trvs ūkininkaikiti

turėjo ir po 
• moters dauginus 
Jo moteris, pakol 

ingalejo, pagelbėjo 
gnspad i niauti, o 
te Mare užėmė 
vieta gaspadiniauti, ir jeigu ji 
arba jos sesuo Katre isztekcts, 
suprantamas dalykas, jog žen
tui reikes ūko pavesti užsira- 
szant sau tiktai iszimtino.

Kas link pavedimo u kės, jei
gu kada buvo apie 
tai be

jam ukeje 
dabar jo dūk
so vo molinos

tai kalba, 
abejones turėjo Marei 

tekti, nes ji buvo už savo sese
rį keturiais metais vyresne ir 
galėjo kožnoje valandoje iszte- 
keti, kada Katre buvo dar vai
kas ir su lėlėmis tiktai* beviju
si.

Maro pati, 
ta mislijo, visados buvo tos 
nuomones, kad ji pati liks gas
padine, o seserį reikes kada su 
kraieziu iszlcisti in svietą. Ke
lis kavalierius jau ji atstato, 
regimai tikėjosi geresnes par
tijos sulaukti. O kad jau Kat
re priaugo, rodės Marei, jog ji 
savo laika prasnaudė. Ir jauni
kiai jau neką daug beatbojo

kiek sykiu apie 
visados

kini jau neką 
apie ja, nes ir ji pati, nežinia 
delko, pasidarė kokia melan- 
choliszka, nesimpatiszka drau
gijoje. Dvideszimts trys metai 
tai dar amžius nesenas, kad 
jau turėtu iszsižadeti moterys
tes ryszio, o jos sesuo Katre 
skaito tiktai devyniolika metu 
amžiaus. Katre buvo 
daug gražesne, ka ji pati labai 
gerai suprato.
virszutineje iszveizdoje*skyrė
si juodvi viena nuo kitos labai 
pažymiai. Mare buvo didele ir 
laiba, juodplauke su rainomis 
akimis, turėjo 

. ant kurios
raukszles, mažas lupas ir tam
sia spalva skaros. Katre buvo 
maža, pilna, labai graži figūro
je, geltonplauke, mėlynakė,

ilgas plauku kasas 
galėjo pora sykiu 
apsukti, o kada 
labai tankiai dare 
balti dantukai.

Teisybe, vasaros laike Katre 
pasidarydavo laszuota, bet tas 
jos gražaus veido, negadino, ir 
ji pati save už gražiausia mer
gaite skaitė. Su Mare tas visai 
neatsitikdavo, norint ji dau
giąus ant lauko dirbo, ant jos 
veido neapsireiszke tie ženk
lai, kurie reiszkia delikatnurąą 
skuros. Mare mate visas tas 
gamtos dovanas ant savo sę* 
sers aiszkiau, 
nes.

Kadangi Katre buvo labai 
daili mergaite ir linksmas su
tvėrimas, daug lengvinus jai 
tėvai dovanojo ir tankiai tik
tai per pirsztus žiurėjo ant jos 
prasikaltimu, ale ne teip apsi
eidavo su prasikaltusiu Mare.

. Mare, sukakus septyniems 
metams, pradėjo siunsti tėvas 
in mokslaine; tas jąi labai bu
vo nesmagu, ypacz rudenyje ir

uz ja

I purvinas arba, sniego 
beveik visa 

iii, ]>akol pasie-

perdaug 
neiszbrodamas; 
adyna reikėjo e 
ko molrslaino. Tankini ji verkt 
graudžioms aszaroms, kad ja 
rytmetyje žadino isz szilto pa
talo,
kiek, jos szirdele geide. Mokin
tis skaityti ir raxzyti ir jai ne- 
pejicDgyui prisiėjo,

o Katre galėjo

ir abelnoj pa

aukszta kakta, 
anksti apsireiszke

raudonos lupos 
baltumo,

mėlynake 
veidas pieno

apie galva 
ji juokėsi, ką

J spindėjo

negu kiti žmo-
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Asz Mare Lęikauskieno pa- 
ieszkąu savo vyra Bemasiu 
Lejk^pską, jisai iszvažiavo J9 

Kovo jeszkoti darbo ir
negavau jokios žinios nuo jo. 
Jisai juodu pln.uku, rudu akim 
Paliko mane Su 
liais. Zmantjejj 
d žiu praneszt.

Marę Leikauskiene
Box 244
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apie ji mel-
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Arabiszka Mostis yra tikrai 
pasekminga, ir kas prisiims ke* 
liolika stempu ir savo adresu 
tai aplaikys tuju nrabiszku gy
duolių dykai. Raškykite ant 
szio adreso Dr. JfnbeOj 2^6

-^<7^ .z, i/iwTny.i, 
Pasinaudokite isž szjbs 

progoj visi kurie yfa pus-plį 
kini arba visai yra nuplikia,

• ■■ — III M 'W n linu

duodu dykai. Kaszykite ant 
szio adreso Dr. Jpibco. 2^6 
Broadway, Box 9, Brooklyn, 
N. Y. I

Kingwood, W. Va.
MB

Daktaras Juozas J. Austrą 
I LIETUVIS.

BuvubIs daktaras karlumenejt.
Gydo vlAokl^ ligas.

h a s i

Naujas muzejus mieste Oklande, kuriame rąąisvisęki stebėti?
ni daigtai partraukti isz visu daliu pasaulės.
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Asz Katyina Keimąriene pa- 
ioszjcąu savo vyra Joną Bei ma
ri, 47 metu amžiaus, paeinu isz 
Titavenu nujstelįo, Rasoimi 
Apskr., (rmetai nežinau kur. 
Pirmiau gyvonp Passaic, N. J. 
Asz važiuoju in Lietuva, jeigu 
kas žiąę apie 
neszt arba tegul pu,tu atsiszay- 
kią. (5.7)

mostelio,
Priima ligoniui Iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare, 

Tuom-lalklnls .oflaaa randasi
KAZĖNO APT JUKOJ E,

38 8. Jardin St Shenandoah, Pa.

12 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.

Jau tik nekurios moterėles, 
Dideles' nei samanėlės, 

Jog duodasi savo iipgaudinot 
Pinigus nuo juju isztraukinet.' 
Kaip tai Wilmerdingo buvo, 
Kokia tai daktarkn garsino, 

Buk kožnai pagialbes, 
Kaip po pihilia suvalgis, 

Mokėjo pž tai po dolerius Iris.
Kad daugiau szeimynos ne- 

tures, 
Kada/pilules suos.

Bot visos apsigavo, 
Kožna po patamka gavę,

Da k ta r ką d ą į u a vo, 
Jog kvailas bobas apgavo 

Ir kitur iszvažiavo.
'* * #

Bambiliu in Szenadori nu- 
piszkejau, 

Sztai ka ten paregėjau: 
Buvo tai apie 10 adyna, 
Stovėjo viena mergina, 

Rodos ant ko lauke, 
Guma pirsztuosia trauko.

Tuojaus ir kita atėjo, 
Su motore suėjo, 

Ka tokio sznabždejo, 
Tolinus abidvi nuėjo.

Akyvumas mane paėmė, 
Piktumas didelis apėmė, 
Paskui jeises sekiau 

Smarkei ėjau.
Už vežimo pasislėpiau, 

Gerai viską regėjau, 
Tuo ajriszis pribuvo, 
Abidvi ji pabueziavo.

Negulėjau toliaus žiūrėti 
Mane piktumas pradėjo kra- 

• ■ ■ ’ tyli.
Suszukau hei, hei! 

Ar ne ojsit paleistuvei. 
Kaip zuikei iszbeginejo, 

Mane szirpulei apiminejo;
Tai tau, musu tautietes 

Musu lietuvaites.
O kad jus žeme prarytu 
Isz Szenadorio iszvytu 

Jog’ teip paleistu vau jot, 
Vyrus savo apgaudinejet.

# # *
Patogi Agnloszkele, 

Smarki motorola, 
Pribuvo in Nantika, 

Atsivožė' su Savim sportuka.
Nubudę jai gyvent), 

Su savo vyru sėbrauti 
Atvažiavo in czionais, 
Būti jaunavedžiais.

Bet nabagėlei pepasiseke 
Vyras porele tuo suseko, 

Nugabeno pas vaita 
Tai tau maita.

rfMeldo vyro susimylojimo, 
Pa skut in io atlo id i mo, 

Graudžias asziiraę liejo,
, ' Iv baisei Stenėjo^

* * *

Nękurios Moiltkarmu bobeles 
sztarkios, 

Pasiutiszkai smarkios, 
Nežiūri ant nieko, 

Juokėsi isz viso svieto.
Norints krūvelių vaiku turi, 

Bet ant ju nežiūri, 
Per dienas namine trauke 

Vaikai isz bado kauke.
Bobele ant kojų svyruoja 

bu da girta, 
į' Vyras in kaili duoda ba va-

neturėjo būti sunaikinta!
Tokiu budo Mare anksti su

brendo, tapo rimta ir visame 
savo pasielgime 
Motervs-ka imi akos 

gera gaspadine

be ruposezio vaiksztin,oti. Dol- 
ko ji buvo tokia sutverta, kęd 
ji tuojaus, už monjeiausia ap-

kibai asztri.
1 .P 

, gera gaspadine, kuri
bovijosi kiauras dienas su lėle- J J„,(]n sllVo vyrui tikru param-

o Katre 1 kaipo
gvro

, ■

mis. Nodyvai, kad Katro juo
kavo, giedojo ir visokias szel- 
įnystcs dare, o 
negalėjo užmirszti tu dienu, kai ]^jus pę.smagumus ukes reika- 
irjįpinna turėjo. Kada paskui | hl0S0 Nurojo kontot, Katre pri- 

augo, galvos visai neturėdama 
apsunkintos kokiais norint rei
kalais. Ji darbo nemego, o ka
da buvo priversta ka nuveikti, 
tai dare su didžiausia nekan
trybe. Gaspadoryste apsidirbo 
ir be jos; kam reikėjo t rust i s 
bei minksztas rankeles gadinti!

Ji buvo visai netikusi prie 
kasdieniniu ukes darbu ir nie
ko ąepaise, kad jos pagelbos 
menkai kas reikalavo. Ji vie
nok labai mėgo puosztis, visa
dos kaspinais ir visokio men- 

apsisagseziusi 
pirsztinaites užsimovusi 
nos su linksma mina savo tėvui 
ir bobukei, 
kapeikas iszmasinti, kada kro- 
mininkas pasirodė ant kiemo 
su gražiomis skepetėlėmis. Ji 
mokėjo beveik visas meiliszkas 
dainas ant atminties, pagalinus 
turėjo dovana, naujas sudėti. 
Ji jode ant nebalnoto arklio su 

ga
nyklų, ir buvo gera szokikc 
ant vescjliu ir kriksztynu; ant 
vakąruszku su kitoms mergi
noms jos niekur susiejjjoje ne
truko ir isztolo buvo galima 
girdėti jos garsu baisa su link
smu juoku.

Mare nuolat bare ja už toki 
nčsiguodojima, bet Katre ant 
to nepaisė, nes jai teip linksma 
būti pasidaro jau beveik antra 
notųra, 
kaip ji galėtu persimainyti ir 
kitokia būti; abelnai 
apie rytoju niekados 
jo. O Mare, prieszingai 
įėjo suprasti, 
kis be siekio 
patikti. Taigi Mare nieko dau
giaus neturėjo, kaip tik dirbti 
o Katre nieko kito kai]) žaisti. 
Visi prie to jau buvo priprato 

kitai]) negalėjo 
Mare norint men

kiausia darba. apleido, tėvas 
tuojaus ja keiko ir bare, teipgi 
ir 
kad Katro diena 
linksniai gyveno, 
nesirūpino ,rodės, kad teip turi 
ir būti. Delko Katrei viską va
lia daryti? De|ko Mare turėję 
būti tarnaite, o Katre losze pa- 
nijces rolę? Juk ir ji mokėtą 
rankas prie darbo neprideti ir

Mare vis dar

ežiu busi gaspadorystes reika
luose. Kada Maro savo gaspa- 
dinysteje teip triusesi ir viso
kius nęsinagumus u kės nuka

leidimą darbo, jautėsi, sužinoję
_ ’ f - k.

ji meldžiu pra

ir Katre turėjo eiti in inokslai- 
ne. Marei pasidarė dauginus 
ruposezio, ji turėjo dabar savo 
seseri prižiūrėti, kail nuvesti 
ja in mokslaine, kad ko eidama 
nepamestu, kad knygų namie- 
je neužmirsztu. Mare jau buvo 
didele mergaite, ir turėjo už 
dvi būti iszmintinga. Ale Kat
re buvo perdaug iszdyKUsi ir 
nelabai norėjo savo sesers 
klausyti- irskaite, jog jos sesuo 
isz priderystes turi apie ja rū
pintis. Gražia mergaite su di
delėm mėlynom akimis ir gel
tonais plaukais 
greit pamylėjo, 
ir mokslai nėjo 
gesi, kaip namieje, ale mokin
tojas turėjo kasžin kokia sim
patija prie mergaites, negreit 
ja bando, daugiaus 
pirsz-tus žiurėjo;
vaikus už mažiausia 
tima bando, Katre 
gaudavo greieziaus pagyrimą, 
jeigu penkta ir deszimta tiktai 
dali gerai.atsake..Nctoip elgov 
si mokintojas 
mažiausia 
nubausta. Nenoroms ji nuola- 
tai eme palyginimą ir nusimi
nus jeszkojo priežasties tokio 
nelygaus pasielgimo. Apart to 
Katre buvo labai mylima ir 
nuo kitu vaiku: vyresnes mer
gaites liuosose valandose visa
dos jeszkojo Katros, kad su ja

Katre tenai, Katre

negerai ? Nesyk i apie savo sese
rį mislydama ir ji noycj bandyt 
teip gyventi, ale kiek sykiu ji 
bandė kur linksmojo draugijo
je pasirodyti, greit grižo atgal 
pikta, puti ant saves, kad ji 
prie ju negali prisitaikinti. Ta
da iszbandžius ji su Katre ne
norėtu už jokius pinigus mai
nytis, o vienok rodosi jai, kad 
Katre yni laimingiausiu sutvė
rimu pasaldo jo.

Mare rėdosi visados tamsiais 
rubais, juodais
Katre mylėjo szviesia spalva— 
mėlyna, raudona ir balta. Ji 

sm tuom

ant saves, kad ji

arba, žaliais.

v
Lietu visikas Bankierius

J

kad

pa s i žaist i.

Katre Keiniai ienc
64 Second St., Passaic N. J.

l Juięriu riMftdo
. M S P* . „ J.

ir Laivakorcziu Agentas
J. G, BOGDĘN

4 S. Main St. Du Bois, Pa.
kasa, paeina

Taipgi j m-

visi ir visur 
Katre norint 
negerians el

cinus žolėmis
tferi-n

kad tiktai kelias

tiktai per
kada kitus

prasi kal
vi sa d os

su Mare: ji už 
prasikaltima liko

•

sziezia visu vaiku lupose buvo; 
Mare mažai kas temijo, o jei
gu ja kada 
del jos sesers draugystes, 
girdėjo, tankiai g 
didžiųjų balsus: u 
kas — mėlynakė, geltonplau
ke, — graži szelmute!” Katre 
glosto, bueziavo, apdovanojo, o 
ji niekuom teip neužsitarnavo 
ant tos paguodones.

Motina mirė, kada Marei su
kako szesziolika metu. Supran
tamas dalykas, kad ji jau senai 
motinai dauginus gaspadinys- 
teje turėjo prisitarnauti, pas
kui, po jos myriui, beveik vie
na. pati turėjo vesti visa gaspa- 
dinyste. Tokiame amžiuje, ku
ri jaunos mergaites daugiąus 
ant žaidimosi su savo draugė
mis perleidžia, 
nuo ankstaus ryto iki vėlaus 
vakaro apie namu gaspadinys* 
te trustis. Czia turėjo sekly- 
czia i&szluoti, Valgi paskirta
me laike iszvirti, gyvulius pa- 
szerti. Perkūnas pradėjo gir
tuokliauti dauginus, kaip pir
ma, nekarta gulėjo girtas ant 
sziaudu cielus,pusdienius. PaT 
kol jo nabaszninke buvo drūta, 
ji prižiūrėdavo,. ^važiuodavę 
drauge in turgų, pinigus už 
parduęta tayora ji visada pas 
save laikydavo, o dabar atsi
laikydavo, jog jis griždavp 
nuo turgaus be jokio graszio, 
nes su savo bendrais viską pra
gerdavo, teip, jog gaspadorys-

užkalbino, tai tik 
Ji 

irdejo ir nuo 
gražus’ vai-*

Mare turėję

toje pradėjo skolas užtraukti. 
Mare, norint jauna, pnujpjo už 
toki gaspadoriaviina bartis, o 
nesyki prisiėjo ir prie smarkiu 
piktumu, kada ji jam kloties 
rakta nenorėjo duoti* Ūke, ku-

• • • 1 ' I ♦ ! i •

vaikinais susiginezije ant 
ir

ji ne pati nežinojo,

Katre 
nemisli- 

, negu* 
kaip Katrei te
gyveni mas gali

ir-rodosi, jog 
būti. Jeigu

su s i oda i daug kalbėtu. O 
isz dienos 

apie nieką

raudona, 
n i e kados nesi pu osze 
mieriu, kad kokio vaikino szir- 
di užvajavoti, 
neatbojo, ale kad 
jos atyda atkreipė, 
tiko ir visada norėjo gražia 
iszrodyti. Grižo ji isz lauku 
greblį ant peties užsidėjus, ale 
visados kvietkomis iszsipuo- 
szus; nesyki ji bego ciola ady
na kelio kad nuo sodininko tū
lo dvarponio 
rožias, kuriu 
prilaikė. Nedeldieniais apipau- 
ste ji beveik visus Isavę ranku 
mažus pirsztukns žiedais, ku
riu ji už kelis skatikus nuo 
kromininko iszviliojo.
juokėsi isz jos, o Katrę mislijo 
sau: “tas nevieno neturi apei
ti, norint žiedai nęra nei auk
so, nei deimanto, ale isz prasto 
stiklo, ale užtai nėra reikalo 
ju teip daboti nuo vagies.n

— Kožnas iszmin tingus žino* 
pis iszjuoks tave, — tarė Mare. 
— Trts manes visai heapoina, 

— atsako Sesuo juokdamasi: — 
asz ir puosziuosi tiktai pati 
del saves.

Teisybe, Katre buvo nuo se
nu ir jaunu mylima, jog nieks 
jai to nepadyvijo. Vyrui, kuris 

negalėjo ji , 
o kas savo 
gaspadines ♦ 

reikalavo, ja už toki&jiogalima 
buvo skaityti. O kad ji paskui 
vyrus bėginėtu, jai to Mfiro vi
sai negalėjo užmesti, Abel na i 
tarp ' ju dvieju szeimyniszko 
gyvenimo nebuVo jokiu bar
niu. Mare buvo puiki, o Katro 
geros s^irdies. Mare nenorėjo, 
kad apie ja žmones prastai 
kąlbętjbJ<ad ji visai nuę drau
gijoj skiriasi, už tai ji ir sese- 
rei nedryso pcriszkadyti, 
Kątro kada-nekąda mokėję sa
vo seseręi kokiu ni,ą.Žu priri-

Majio brolis Benediktas Vai- 
isz Kaun,o Red., 

Sząuliu Apskr., Papilės Valą, 
czįąus, Aviž|u Kaimo; 11 metu 
kaip nežinau kur.
ieškau Kazimieru Maigu isz 
to paties kaimo. Meldžiu atsi- 
szaukt ant adreso.

Apt. Vaikasas 
I^iillipsbuig East 

(Jnebee, Canada.

KREIPKITĖS PJHE DR HODG1SNŠ, 
GI-UIAI ŽINOMAS' SPECIALISTAI* 

ATSAK INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI' 
ISZ1U1DIMA IR SRĄSĄ^A.

MAIIANOY CITY bus koina L'famlnka

ft

(53)

apie ta visai 
žmonos ant 
tas jai. pn-

iszmelsti kelias 
jis digeziai sode

pats nieko neturi, 
būti gerą partija, 
ūkei dai’bszczios

Aąz Mągdaleua Ąonjąicziute 
paieszkau savo imsseseru Ale
na ir Mągjdalena. Jųraieziuteę 
paejnanczios isz Surgųę^iu 
Kaimo, Sąsparos Para. Taipgi 

.paieszkau kurna. Jęna Saka
lausku pirmiau s gyveno Liver
pool, Ąnglijoj, 
iszvažiavo in Brėoklyji, N. Y. 
Jeigu kas žino apie jas meldžiu 
praneszt.

Magd. Muraskiene 
1396 ti 53rd St.

Cleveland, Ohio.

isz
t'.

17 metu kaip

so E. Centre St. ont nptro .
Ofiso valandos: 9 rytę IjkĮ 0 vnĮaųre.

UODĄ SUETIKIA DYKAI.

Mare
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ROYAL MAIL
Greitas Tiesioginio Kelius Tarp 

NEK lOIUt, SODTHAMl’TOiY
• IR llAMDUKGb.

NEK YOKK, SOUTimurrON 
iii iiAMpundo.

Ant naujausiu puikiu *‘O” laivu 
OHIO, ORCA, ORDUNA, ORBITA 
IN EUROPA ISZ EŲROPPS 

Trcczia klcsa 
$102.60 
$105.50 
$106.0Q 
$106.00

Trcczia klcsa
Ilamburgt 

Piliau 
Memęl

• _ Kaunas

PACKET COMPANY,
2C Broadway, Now York,

arba pąs vietinius agentus.

$103.50
$106.50
$107.00
$105.15

ROYAL MAIL STEAM

ja žmones prastai

o

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinė vandeniu keliąs Lietuvon 
Aquitania Maąretąnia 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kąs Utamlnka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkal lydėti 
In Hamburgą 3 klesą $103.50 Kares 
Piliava 3 kle^ą $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in. Southamptona ir ten pęrsėda. 
ant milžinu lajvu.

I
Informacijas apie prekes ir reika- 

r 
mokamu koUauulnku galite gauti 
no f r_ 
vienas jusu mieste ar apielinkeje.

CUNARD LINE, N r- 
25 Broadway, * JJ RYk I

Mapretania

tarnavimu prisigerinti, taigi 
sunkę biiyo'jai aiit sęsęys pyk
ti. (Tolinus bus.(Tolinus bus. 

... ........................... .. ............................................................ . ■!!!

i.rĮ? SENIAUSIA LIETUVlSKA AGENTURA NEW-YORK-
V*

i
k

4f< 
Dr

in New Yorka kreipkitės in atsakaneziaušia ' •

'P

lt

žiemoje, kada kelias buvo arba ri su laiku jai turėjo, prigulęti, iSb

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tpi pjjbpy^.

GEO. J. BARTĄSZĮŲS AGENTŪRĄ,
• • v • i i'1' ‘ v n, Y

. * ■

išzmainome ir siuneziame pinigus, in > visa pasauli
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma

pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke
-------------------------------- --------------— ---------------- -------------------- ------------------------WWT1>------- ---  ’ - ’7’^

pristatome ant laivu ir apdraudžiamo; padarome pas- 
portus ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. ĖARTASZIUS, 
498 WASHINGTON. ST.- (V į' ? ntow;vi

Of isos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.

ant'stocziu ir suteikame nakvine savo hotęliję; bagažus

Reikalaukite
' ą

N5W Y0RK, N. Y.

Nedeliomis mio 10 ryte iki 3 popiet.
T \ : ■ •. A • ! , '• 6i

V v

, Kožną savaite,
t, GrelcElnusi laivai pasaulyje. 

Informacijas apie prekes ir reika
lingus dokumentus del is^kalno ap-

1

bile agento. Pareikalaukite. Yra

CUNARD LINE, N r- 
25 Broadway, Jj PYk I 
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DAKTARAS IIODGENS-
Phlladellphla Spedalftatas 

UžKlNeneJnalu Ir Chronliika Llf« 
Eikite ten* kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti įned^fia- 
llszka gydimą, per daktara kurtf turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo. mane* yra 
gvarantuotas.

J algų esate silpni, nervlszkl ar U?, 
guoti, nedarykite tos klaidos, k>, k|U 
esat padaro, ateikite pas mano ir pas
laptingai pasikalbėsim*. Laukti yrg 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas 
dies. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvintL

Odos ligos, iszberimai. papueskoo, 
dedervines ir kitos odos ligos 
pasiduodą per mano gydimą.

Silpni vyrui ar pajėgos jusu jaunis- 
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir- 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jafgu teip tai matykite va
ne.

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, toippgi isttlne ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir troto nuodiju, 
silpni ir nuvargę, pailso 1st ryto, be 
ambicijos, be'gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvL 
greitai pallstat, pikti, iszbliszkusla Ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skąusmas pečiuose, skausmas kam* 
luose, skausmas gerklėje, stokai en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydtlu kataro, astma, 
dusuli, užimąs gaivoje, trumpo glrdo- 
Jlmo, Isztinlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis. IR

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszalszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pakalbantis yra mano spa- 
sobas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu Ir dvaslsikuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsin ginusius Europos Ir Amerjkqg 
Specialistus:

TAMADŲ A Daktaras Hpdgops buna 
kožna Sereda ir ją ofisas tonais yra.po 
No. 44 BRQAD ST, Ofisos valandos 
nuo 9 ryte' iki 8 vakare.

seroda ir ją c 
t BRQAD ST,
* '1 1

ML----- L

Si
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*

I

karione ne virta.
Smarkei garbavoja,1 

Per žandus smeravoja.
Po nogiu nedarytumei sar

matos.
I Nesu trumpintume t sau žy- 

vatos.
U.v•1 ■ «■■■-—-» ...... .
UM

k: Asz inlipau in truki važiuoti 
Bostonan; .kunduktorius buvo 
mano draugas, nes kartu eida
vom in mokyldu. Kąda jis atė
jo rinkdiunąs ti^ietus, asz su- - _ » -« ’ „ , ’ f 11 .. k A « . . „ a

h* 1

> <!
»w'

* I

V t

*)

!;

I I

Nepagialbejo prietelysta.

V f , , * '

kinu, kad asz sayo tikįėta pali
kau namieją ir pįnigu sh savim 
neturiu. ICuiiduktoj'ius na, — 
tai nieko iszlipk.isz trūkio.
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Merchants Banking Trust Co.
j F - • * 1 ' p ■ Į

,r> -

f*"

MAHANOY CITY, PA.
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Nori kad, taupytęinet savo pinigus fcziam banke.
TLT___ • 1_____1 1__ T . j a • • i l wNori kad ,atydartumęt taupmiinę'^ ar Czekią

I T 'Į R ' T L f I] 1 " 1 ’ « H k I i Hs'"

sRiyxip. Jį gali .lippjs suteikti 'page\ba.
Ji'žino kaip siekti pągelba savo priedeli
K____ J—___ »r___ 1 __ ‘_______ __ .• i i* *» •

bąuka je^zko daiginus prietęliu.

įamso z
M,usu depozitorai yra musu priętęliai\ ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu. \
J i suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prig eibes, jumis pirkti prapdyte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dekįte gavę pinigas ift* . '

JSKBOHANTS BANKING TRUST CO.
į V—-----1--- — •

DŲlEKTbąiAI:
D. M. GRABAM, Prez. r “ ---------

•LEUN ECK1CRT, Vice-Pre*.

Dekite savo pinigus ią‘

l

A ,i " 'r
M■ Mm

1

D. F. GUINAN. Sek. Kvailu* .

J. H. GĄRRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FEN*V.QN,
T. O. HORNSBY. A. DĄNISZEVICZIA. M, GAY

T ’*s . ?d .'•I V' 
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SAULE

Ant. J. Sakalauskas
IJETUYI3ZKA3 GRARORTUS 

IX HALSAMUOTOJAS

automobiliu* visokiem* relka-

b<
t

t

Laidoja kuom Numirėliu pagal Naa- 
Jauala mada. Pigi preka. Telppl pri
stato 
lama.

Parduoda visokius paminklus, didel
iu* ir mažius už pigiausia preke, todėl 
1*lgu pirksit* POMNINKA tai kreip
kite* pas mane, nee asz gailu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
Ml E. Pine 8L Mahanoy City. Fa,

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus 
kaip padaryti Ir prisluntima apmoka-

Gerlausia stambi t rajau k a 60c 
Puplaiszkai 

Truk- 
6 pakelei už $1.40. 

“Daktaras Namuose

Žinios Vietine*
|Bi ■ ii 1 fi 1 imi

— Petnyczioj Sz. Petro vir 
Povilo. -

— Nedėliojo pirma diena 
Džiulajans.

— Ketverge pripuolė atmi
nimas paraszymo svietines ka
res šutaikos, 1919 mete.

— Ant anglekasiu sejmo 
kuris atsibuna Rkrantone bus 
apsvarstyta idant spirtis asz- 
tuones valandas darbo visiems 
su 10 procentu pakėlimo mo
kėsi ies. Nekurie spiresi 20 pro
cento ir szesziu valandų darbo.

— Nikalojus Dvakfimakas 
aresztavotas

apsivogdamas
Bota. Golamis paduoda

mas josios motus ant 18. Apsi
vedė Hagerstowno, Md. Abudu 
yra, Graikai 
vilioję.

— Augszcziau Barnesvilles 
prie Lakeside, susidūrė trokas 
su dviems antomobileis. 
nam važiavo 
briezas su Stasiu Knecziu ir 
Juozas Ancereviczius prie ra
to, visi isz Shenadorio. Kitam

Juozas Molt, pati ir 
Wytt isz

Visi likos 
tais, atgabenti

Diliui apžiurėjo žai-

ISZ SHENANDOAH, PA\

suriszo— Kun. Dumczius 
mazgu moterystes naszlia Mar- 
garieta Strolienia (po tėvais 
Birsztoniute) su p. Ąleksan- 
dru Pahiczioniu Svotais buvo 

’brolis P. Birsztonao su Helena 
Szukienia.

— Albertas Diszkcviczius 
likos inspirtas per mula Pack
er No. 4 kasyklosia.

Terp Antano .Benaiczio 
Martino 

burdingieriu 
No. 308Va

su

Wilkęs-Barre, Pa, — l)e- 
szimts metu Helena Zalecku li
kos užmuszta per perkūną ka
da vare karves isz pievos arti 
Svojersvilles. William Tigue, 
13 metu teipgi likos užmusz- 
tas arti West Pittstono.
namai Pittstonę likos pataikin
ti per perkūną laike didelio 
szturmo kuris netikėtai užėjo 
po visa, aplinkinių.

fading
Pirkite Columbia Grafonola Dabar

mo.

su pamokinimu
likos 
prisiega 
metu

už kreiva
su 14

ir Vaszkevieziaus, 
gyvenanczi u po 

uli. kilo 
už sena skola.

Keli

Atlanko savo mergina.
i 

vaiki-

arba 6 pakelei už $3.30. 
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c 
Knyga “Daktaras Namuose” $1.00. 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus cinikas, prasto abdaro po 75c. 
^fnksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarAig $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abAnru 6fic. Celuloldo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25. I^alazkams 
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

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

arba

Aukso
Ronovca

Tvlrcalaaala Lfatwrlaaka 
BANKA

D14«l* ka*cij* *vd*ta Valatl- 
jo* B&ake D«p<rt&m*nto.
Kalu pe priežiūra Talatlje*, 
tai* kad pinigai sudėti mano 
Banko}* negali gražuti. Pri
ima *inl<a* aaugfa** falalki- 
muL Siunčiu pinigu* in ri
ta* dali* atleto, pagal dieno* 
karta. JT ar d uodu Laivakor

te* keapaulju nustatytame 
kainom*. Parupta* Faaipor- 
tai keliau}a*tle*ae i* Lietuva 
Ylaka* daroma teisingai, grot 
ta! Ir *lg1aL Raaayklt* apie 
kala** o 
a ta akim a.

V. LAPINSKAS
<01 W. Mahaaey Avė 

YAHANOY CITY,

gaualta talaln 
Adraaavoklla:

••

FA.

«ĮĮiirw»« MWMRt* *• «*arM**^MM**B**B*MMPI*l*ni***mPI

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurlnla) Namas,_ . - - . > «
T*voru*, Naminius Rakandu*, 

nuo Ugnies. 
Qarlaasloee KompanljoH*

GSį 
i81S W. Mabnnoy Are, Mahan o y City j 

CsMMeevew***** •** **M*oe«rt eeeereeeee ee« **« *eee ••• eeieeeiae* •• ••••• • t e* * i

I 
Į

I

I

Lietnvlsika* Graborlsa

K. RĖKLAITIS
»<

L&ldoja Numirėliu* 
eaujeaata mada Ir mokai a.

Turi pagelbLnlnk* motere.
Prieinamo* prekoe.

pagal

1

IK West Sprece Ntreet 
■AHAXOT C1TT, FA

Bell Telephona* No. 14P

CAFITAL BTOCX
B«r*l«* Ir Profit* 15M.I4I.i*

M*k*m« latre, procentu *nt *ujėni 
»t*l«. Proc4*t* prldedam prl # /u* 
otuliu z S*a*!o Ir 1 UepoB, 
**>t ar atMMzat pajodyt kr or/.u t* 
ar **. Mee norim kad Ir ju* Aurb- 
ta***t reikalą *u musu bank* a 
p*t*ant ar maža* ar dideli*.

Banka* adara* nuo 9 ryt/ > Iki S

i

n*- ,

eeplat. Subatomla t rrt« iki U ral
—... ...  . 15/ -—... ....... m

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vk.t i-prez.
Jo*. E. FERGUSON, Kiu derlus.

Li 
r* 
HLAXKKJl ■AHA! CIT!. FA.

,W. TRAŠKA T /ERAS 
FTXMUTCU3 LIET 5JYI3ZKA3

I<ldo’* Kurni* Nur / trimtu. l’a**mdo 
Aatomobllius del Y aldotavla Krlk- 

•x tini u, Voflelija ,̂ p**lv*Žlne]imo 
Utį

520 W. Centre S'u Mahanoy City. Fa.

CHA9. B. I FABMLEY 
Heal E*t*ta Agrat, — Notary Public

J*lgu norit* pirk d ar parduoti Stub**, 
m«* galime Juj •! a tam* patarnauti. 
Randgvojame ni.mui, koletavojam* f ,*fc.. - « a a arandas Ir taip toliau*.

E. Centre 
nesupratimas 
Daktaras Leach abiem susiu
vo sužeistas terlas.

— Dreiveris Jonas Binkai- 
tri pa

karnku West Shenandoah ka- 
nuvežtas in

tis, likos sužeistas per I ‘

gyvenanti Potts-

Viena vakaru jaunas 
nas nuėjo atlankyti savo mer
gina. Priėjės prie stubos pabar- 
szkino in duris, o auna mergai
te atidarus duris tarė:

— Gera vakaru, Kazimierai 
delko neini in vidnri?

Jisai atsake:
szuo loja ant manes.

Mergina: — No, jisai tiktai 
mosikuoja su vuodega.

Vaikinas: — Asz nežinau, in 
kuri gala tikėti.

Asz bijau
Li k os

Vie-
Boleslovas Ga-

«y klosią.
Ashlando ligonbutia.

— Karszczei baisus 
geriausia atvesti

bet•i

Kazuno ap- 
tiekoje kur gausite puikaus 

visokios sodos o
su

ajskrimo ir 
teipgi geriausiu gyduolių apsi
saugo! ie nuo ligų.

SKAITYKITE "SAULE”
SKAITYKITE “SAULE"

SKAITYKIT^ “SAULE”

SKAITYKITE

$4.00
ATLANTIC CITY arba

$3.50
In WILLOW GROVE 

Nedelioj, 1 ir 22 Liepos
. * . .. ....... .. i ... . i—. .... i.—.  b į,,.,,,, .. . 

SpcclhllNzkuN Ekskursinis Treinas

Apleis I«z ryto
Shamdkin ................................ 5:00
Mt. Carinei ..............  ' 5:08
Ashland ...?.........................  5:45
Girardville ............................ 5:52
Shenandoah ....t........................ 5:33
Mahanoy City .................   6:14
Tnmagua ................................ (>:42
Philadelphia, pribus ...... 9:40
(Dubeltavas tikintas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic City 
$3.7^ in Willow Grove Parka $3.25) 
GRĮŽTANT—Spcclaliszkas Irelnas 
apleis Philadelphia 7:00 valanda 
vakaro Standard Time, 
vakare Daylight Time.

In

8:00 val.

važiavo 
Mare Mont karmų, 

inaždaugiau sužeis- 
in miestą kur

daktaras
dūlins.

— Tomis dienomis atlanki- 
ponstva.nėjo ponstva Makauckus 

Montkarmesia poni Aniele Ra- 
viniene isz Baltimorcs. Prie 
tos progos atlanko ir p. Nova-

MokniA/YLG * * fi 41111* *

redvste.
teipgi atsilankė in Mahanoju.

— Utarninko vakaru smar- 
kei palijo su ledais, bet ne vi
sur. Truputi atvėso ir žmonelei 
lengviau kvepuoje.

Mabanojui ir 
Poni

Saules 
Makauskiene

3 aplaikys ci-— J u lajaus 
tizens popieras 225 nauji uke- 
sai kurie sudėjo pasekmhigai 
egzaminus, 30 atsakyta, o apie 
300 likos perkelti ant tolinus.

udcjo pasekmingai

ryta kun.

musu

1 r

'r'L> irh u

— Utarninko
Czesna suriszo mazgu moterys
tes p. Mikola Sileka fiu p. Mar- 
garieta Petrusovicziute duktė 
»J u ozo Pet ruse v i cz i aus
biznieriaus ant 917 E. Pine uli. 
Jaunavedžiams patarnavo se
suo Urszule ir Vincas Pollach. 
Svodba atsibuvo pas nuotakos 
tėvus, po kuriai 

antiszkelia vo 
keliones. ”

jaunavedžiai
“soldžiosios

Staniklio kasvklosią li- 
sužeistas per nupuolimąkos

augliu .Jonas Amaleviczius, 436 
E. Mahanoy i\ve. Dr. Selig- 
monas apžiurėjo sužeista. .

Auksfccziausis
Teismas—Supremo

Pennsvl- 
9'

vanijos
Court— Philadelpliijoi Birže
lio 23 d., 1923 m. iždave sekan
ti usprendirnn priesz Adoma 
Kluczinska, Miką Auksztakal
ni, Vinca Kriczina, Adoma Sa
dauską, Vincą Žardecka, Juo
zą Szukaiti ir Konst. Stulpiną.

Supreme Court’as patvirtino 
ant visados injunction’a (už- 
(Iraudima) kuri iždave Potts- 
vilies teismas priesz virszmi- 
netas ypatus, ju agentus ir ju 
darbinikus, kad jiems nevalia 
ir yra uždrausta ant visados:

1. Uždrausta, yra imti mokes
tis už laidojinmsi ant parapi
jos kapiniu; uždrausta yra lai
doti ka, nors ant parapijos ka
piniu be kunigo leidimo.

2. Uždrausta kisztis in kuni
go ir vargonininko priedermes, 
kuomet jie mokina vaikus pa
rapijos mokykloje, uždrausta 
kisztis in parapijos choro rei
kalus, kuomet jis praktikuoja 
mokykloje; uždrausta kisztis 
in dalykus bažnytiniu draugi
jų, kuomet jos laiko mitingus 
mokykloje.

3. Uždrausta imti randa už 
naudoj ima mokyklos namo, 
nuo kunigo, vargonininko, cho
ro ir bažnytiniu draugijų.

4. Uždrausta randavoti baž- 
nyozioje lonkas be kunigo su
tikimo.

Insaky ta, nutarta ir nuspręs
ta, kad vitszui minėtos ypatos 
-—- V—— _ 9— _ A—_ a.lw m

0

A

Per dvi sanvaites
L •duosime jumis dykai 

25 rekordus, jusu pa
ežiu pasirinkimą, jei
gu pirkaite pas mus 
grofonola $125-$150.

Mr. Watkins mckanikas ran
dasi musu sztore ir jumis gali 
pataisyti bile koki fonografa 
ar grafofona.

GUINAN’S 201 W, CENTRE ST
If
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Anglekasiai!
Czia yra nauj i “U. S.” batai
padirbti isz

f

TRADE MARK

drucziausio ilgio - neszioj anczio
Szitie batai buvo gerai iszbandyti—duota jiems 
toki iszbandynia kada ka buvo duota del batu.

Ir iszbandymas visada suteikė ta pati daty- 
rima kožna karta— '

Czia yra drucziausis gumas kada da nesio-t 
jote!

»

batai su baltais vyrszaisSzitie nauji “U. S.” 
ir juodais padais dabar yra parduodami angle- 
kasiams visur. Kada užsidėsite ant kojų tada 
tėmykite ant szitu dalyku—

■ z . • .. ,
Pirmiausia ant paįu.

Ne tik ka yra dideli ir drūti—bet teip lengvai 
lenkėsi kaip ir koja! Ne yra sztyvi—bet drūti. 
Tas reiszkia ilgesrii nesziojima—ir. prie to dar
priduoda dideshe vigada!

i , r /■ •:

♦

a

Paskui ant vyrsziu.

Tėmykite kaip drucziai yra padaryti! Extra 
szmotai gumo ir ceikio isz vien sudėti per nauja 
būda, tas priduoda toki drūtuma kad vyrszai 
nesziojasi teip ilgai kaip ir padai!

Vidurije batu yra indėti speęiale Feltex vidu
rini padai Jcurie užlaiko kojas visada sausai ir 
vigadoje ir priduoda ilgesni nesziojima.

Yra teipgi ir nauji ‘SU. S.” ilgi batai—teip 
pat drucziai padaryti kaip ir szitie trumpi batai.

Jeigu nesziojate trumpus ar ilgius batus, tai 
praszykite šiitu,1 nauju “U, S.” batu kada kita 
kart pirksite. Tėmykite kad butu juodi padai 
ir “U, S.” žymė*

gumo.
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^United States Rubber Company;.
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Klauskite nauju 
trumpu ir ilgiu batu
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