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ISZ AMERIKOS
Milema mirė, sudegino $9,000.

Los Angeles, Cal. — Pinigai 
be meiles neturėjo jokios ver
ties del Juozo Beckerio, kuris 
pasakė sūdo, buk sudegino vi
sus savo snezedytus pinigus 
9,000 doleriu, nuszaudamas sa
vo mvlema Jane Kelso. Juozas 
prisipažino prie žudinstos už 
ka likos nuteistas ant viso gy- 
vnsezio in kalėjimu.

Ar Adomas ir Jeva buvo 
besdžionkoms?

Baltimore, Md. — 
rius mokslainiu 
Field, 
szais

Kamiso- 
Izaokas S. 

pradėjo sliectva prie- 
mokytojus 

kurie
studentams, buk

nekuriuos 
augsztesnes mokslą i nes, 
ižguldinejo 
Adomas ir .Ieva buvo pa pras
tos bezdžionkos kurios teip li
kos pramintos, [’žinot i n ėjimą 
prieszais toki mokslą darvi- 

kunigas C. D.

DU-KART NEDELINI8 LAIKRASZTIS ‘‘SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA. 

. PRKNUMEBATA KABZTDOJA: 
AMKRIKE: Ant Tiso melo $3.*t. Ant puaea meto SI.M 

EUROPOJE: Ant tiso meto $4.H.
MBT Laiadra* Ir piningus visada siuskite tiktai ant saito adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANpY CITY. PA.
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r” isz visąszAuu
Amerikonas stine revoliucije 

Kinuofįa.
Pekinas, Kinai j 

kylo nauja kiniSįj 
kuria šukele huvtjsis kapitonas 
amerikoniszkoje

Isz Lietuvos Im Lietuviuku Kumeliu Tamaqua, Pa. — Juozas 
Luczka isz miesto likos nu
baustas už nelegaliszka žūva- 
v ima ir nubaustas ant $30 ir 
kasztus; Petras Kelbasa ir Al
bertas Kalis isz Lansfordo li
kos nubaustais už ta pati pra
si kaitimo ant $60 ir kasztus.

sPati nepatiko ne nori mokėti Atidavė paskutini centą 
už pasiulinima.

Perth Amboy, N. J. •— Juo
zas Boross nutarė pasijeszkoti 
sau gyvenimo prietelkrt per 

bjuro pagialba, 
150 doleriu 

jeszkojima jam< 
, Uz keliu 

sanvaieziu agentas sujeszkojo 
jam moteris, bet pagyvenias 
su jaja kolos dienas persitikri
no buk motero yra no gud ir 
pamote jaja. 
skundže Juozą 
niokotu 150 doleriu, bet Juozas 
sako, jog nemokės nes “tavo
ms” ne toks, kokio tikėjosi, 

pro va isz sūdo, 
paliepdamas Juozui 
daugiau proto ir nojoszk’oti pa
ezios per agentus 
ežius.

Milijonai turi savo namus.
Washington, T). C. — Du na

mai isz kožno penkių 
nytosia Valstijosia, 
prie žmonių kurie juosia gyve
na, arba užaugo ant 49 procen
to. Verte namu pakilo nuo 16 
procento 1890 mete ant konia 
tukstanezio 1920 mete.

gyveninio 
apsivediino 
prižadėdamas 
agentui už su 
tinkamos drauges.

ne toks,1 !

Sudže iszmetc

— nužudė save ir jaja.
Lancaster, Mo. — Isz prie

žasties, buk jojo paeziule isz- 
leidinejo už daug pinigu, kada 
tik aplaikydavo t nienesini už
mokesti, Richard Jones 51 me
tu, atidavęs jai paskutini centą 
koki turėjo kiszeniuje kalbėda
mas: “Mariuk, tai mano pas
kutinis skatikas ir daugiau ne 
gausi nuo manės,” 
in miegkambari, pajeido szuvi 
in krūtinis, nuszaudamas jaja 
ant smert, po tam norėjo atimt 
gyvastį 16 metiniam sunUi, bet 
tasai isztrauko revolveri isz 
tėvo rankos, bet volą atgavo ir 
paleido sau kulka in smegenis.

Dievas nubaudė už josios 
prasikaltima.

Chicago. — Sudas matyda
mas" bausmia Dievo ant Lauros 
Johnson, 26 metu kuri nužudo 
savo vyra, paleido jaja ant 
liuosvbes. Motore nužudo savo 
vyra, Williama 8 Apriliaus, ku
ris jaja žvoriszkai snmusze. Su
dže moteres nenorėjo nubaust, 
nes trumpai po žudinstni Lau
ra -a p jako ant abieju akiu. 
Priesz paleidimu, moteres su
dže iszkirto jai sekanti pa- 

Dievas tave nuba.u 
no kaip svictiszka 

teisingysta, negalėsi daugiau 
matyti idant turėtum proga 
nužudyti kita žmogų. Dievas 
yra teisingiausiu sudžium, to
dėl asz tave paleidžiu ant liuo- 
sybes, nes tavo bausme yra ga
na sunki, vaikszcziodama tam
sybėj per visa savo gyvenimu”.
Vargingas angtokasfs pasikorė

AVilkes-Barre, Pa. — Vargin
ti gas anglekasis, Andrius Kovai. 

38 metu, ana diena 
nauja narna Swoyersville ku
ri baigė statyt, užriszo ant kak 
lo drūta ir pasikorė aht bal
kio. Kovai turėjo nosenei duot 

kalbėdavo* nupjaut koja kuria sužeido ka- 
syklosią, o norints aplaikydavo 
paszialpa, bot ne buvo užtekti 
nai užmokėti už burda ir gas- 
padorius^ ji ilginus ne norėjo 
laikyti. Žmogelis isz nusimini 
mo pasikorė.
Užrūstino savo vyra, nupjovę 

sau liežuvi.
Los Angeles, Calif. — Pati J 

H. Tayahara, 30 metu motore 
Japono, už ka tai 
ant savo vyro, 
iszvadino bjaureis žodžeis. Vy
ras negalėdamas klausyti “bo 
biszku poteriu,” 
mis ir iszejo. Prisiegelo persi
gando ir mane “jog josios vy
ras daugiau pas jaja nesugryž

v ra
Dabar agentas 

idant jam už-
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iszmokti

ir lai krau

toki 
nizmo innesze 
Harris. Daraktorei, motinos ir 
dvasiszkieji akyvai lauke nu
sprendimo ir pasekmes tosios 
slieetvos, bet nokurie isz juju 
sutinka, buk Adomas ir Jeva 
nebuvo kitais kaip bezdžion
kos, kiti vela prieszinasi priesz 
toki mokslą, tvirtindami buk 
tai prieszinasi prieszais tikėji
mą, Dieva ir kenke moral i sz- 
kumui.
Sudus liūdina priess&is motina.

Nt*w York. — Mare Loner
gan, motin* 14 metu savo sū
naus, kuri saka, buk per tris- 
dassiinta mew h«»vo kankina
ma per savo vyra, stojo ant 
teismo už inižudinima savo vy 
ro. Josios 14 metu sūnelis liū
dina prieszais motina.

Motore uždengė savo veidą 
rankomis, kada sūnelis apsa
kinėjo apie žudinsta, nes sake 
idant savo motina nubaustu 
ant elektrikinos kėdės už už 
muszima tėvo ir iždą ve sude, 
Imk motina jiji iszmokino kaip 
turi liudvt sude. Motina liude.- 
jo, buk vyras tankei kankino 
jaja ir vaikus, jog daugeli kar
tu iszlauže jiems raukas ir ko
jas o kada, jai prakirto su gele
žiu galva, negalėdama ilgiau? 
nukentėti tują pasielgimu, nu
žudo savo vyra per nuszovima.

Dideles asekuracijos ant 
moterių.

New York. — Ameriko ran
dasi tik trys moterėles kurios 
uža se kuravo  jo savo gyvaste? 
daugiau kaip ant milijono do
leriu, o tosios yra: 
shall Field isz Chicagos bran
gina savo gyvaste ant dvieju lto, ketino ji pakarti.

Mrs. New
berry locnininke Boston Store 
Chicago ant $1,200,000 o Mare 
Pickford krutamuju paveiks
iu aktorka ant $1,100,(XX).

Ne teip senei asekuracijos 
kompanijos nelabai priiminėjo 
moteres ant asekuracijos gy
vasties sakydami, buk moteres 
yra pavojingesnes ne kaip vy
rai.

Automobilines nelaimes 
didinasi.

New York. — Tu dvi dienas 
po visas Suv. Valst. automobi- 
lei užmusze 48 ypatus, 265 su
žeido ir sudaužo 32 automobi
lius. Paežiam mieste Najorko 
užmusztu dvileka ypatų o su
žeido 26.

Turi gerti vandeni.
Washington, D. C. — Ameri

konai neturėdami ka kita ger
ti, gere tempcrenca arba papu. 
Praejta meta tojo bonkinio 
kvarbnoto vandenėlio iszgerta 
net 4,000,000,000 (keturi bili
jonai) bonkucziu.*— Žmonelei 
turi nors kuom užgesyt trosz- 
kuli.

milijonu doleriu;

— Czionais 
ta revolucije

Mariuk

intrauke

kariumeneje
L. D. Kearney isJ Atlanta, Ga. 
Ameriko, kuris sjpirko
Ins, viena karidlkn laiva, pa- 
s

gink-
viena

Suvie- 
priguli

Mylejo ir bueziavo savo para- 
pijonkas už daug.

Detroit, Mich. — Czionaiti- 
niam sude ejna teisinas ponios 
Beatricijos Broughton prie
szais bambizeli J. Kline, už tai, 
kad kiek kartu atlankydavo 
savo dvasiszkaji zokristijoi, ta
sai vis ja ja bueziavo.

Broughtiene s,?ke! “Dauge
li kartu turėjau su juotn kovo
ti idant apsisaugot nuo jojo 
neapkencziainuju bnezkiu, 
kada priesz tai pasiprieszinda- 
vaij tai jisai atidarydavo kib
li je, ajszkindamas buk persky
rime 13, ejle XII, Corinthe ra- 

“Sveikinkites su szventu 
bnezkiu!” 
man, buk 

szventu

szo:
Jisai

jojo pabuezia v imas 
ant szveneziau-

jeigu pastoris 
jojo buczkei yra

yra 
siu.”

Ta. pati pripažino ir daugeli 
kitu moterių, o ypatingai jau
na, 20 metu moterėlė Lucije 
Mayers, kuria kunigėlis laike 
glebije per dvideszimts miliu
tu pakol isz jojo isztruko. Mo- 
teres tvirtina, 
sako buk
szventi, tai del ko vyru nebu- 
cziuojo. Badai kožna motore, 
kuri nesidavė tam isztvii keliui 
bueziuotis, buvo per ji iszva- 
dinta ir paniekinta ant pa- 

(mokslo. Daugeli moterių pamo- 
Mrs. Mar- te parapije, o vyrai dažinoja 

apie pasielgimą tojo isztvirke-

Pražilo in kėlės valandas.
Baltimore, Md. 

dinias keliolika 
riti, Juozas Buresz, 
atlankyti savo 
laivakorte ant laivo “Portą” 
kuris iszplnke pirma karta in 
Vokieti je 12 Gegužio, atsisvei
kino su savo paeziule ir isz- 
plauke. Po keliu dienu laivyne 
kompanija pranesze per tele
grama moterei, buk josios vy
ras nesiranda ant laivo nes din
go nežino kur, o gal inpuolo in 
mares. Motero teip taja žinia 
persiėmė, jog in kėlės valan
das pražilo kaip baltas karve
lis. Priesz tai turėjo juodus 
plaukus.

18 pakorė in 6 menesius.
Washington, D. C. — In lai- 

menesius po visas 
unek- 

taiziniu pikniku” arba linczia- 
vimu. Isz tojo skaitliaus du bu
vo balti žmonis o likusioje juo
di, viena buvo juoda motore 
kuri nužudo savo vyra.

— Susicze- 
szimtu dole- 

užsimane 
tevynia, pirko 

‘ ‘ Porta.

Priesz tai

ka szeszis
Suv. Valst. atsibuvo 1.8

Tam 
paežiam laike praejta meta at
sibuvo 32 lineziavimau

moksle|i: 
de arsziau
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nuo jas in

užsirūstino 
iszkoliojo ii

trenkė dūri

isz baimes nupjovė sau gala 
liežuvio už bausme, kuriuom 
savo vyra, užrūstino. Japonisz- 
koje ligonbuteje ijipreikszta
buk motore nuo žaidulio mirs.
— Vyras da nesugryžo.

Suv. Valst. kas metas ižduo- 
da ant mokslo viena tūkstanti 
milijoną doleriu,’' arba po de
szimts doleriu ant kožnos gaL 
vos. Amerikonai praleidže du 
kart tiek pinigu ant tabako ka 
ant mokslo. Ant pasilinksmini
mo, kelionių, lenktynių konia 
tris kartus tiek. Ant gerymu, 
muilo ir kitokiu kvepalu ir ži- 
bueziu du kart tiek, *

Teip tai persistato mokslisz- 
kas padėjimas Amerike. Tas 
reiszke, jog Amorikas pralei
dže ant visokiu linksmybių 
dvideszimts du kartus datigiau 
ne kaip ant mokslo savo vai
ku. Jau laikas idant ameriko
nai susiprastu ir imtųsi dau
giau prie paezedumo, o ižd uo
tu daugiau ant iszauklojimo 
savo jaunumenes no kaip ant 
visokiu, linksmybių.

Tik tada sklypas buna isz- 
mintingas jeigu turės iszmin- 
tingus ir mokytus gyventojus.

Milicininko nužudymas.
Szakiu ap. milicininkas A. 

Maczanskas pranesze apie 
toki atsitikima:

m. gegužes men. 6 <1. mi
licininkui Ant. Kaksvycziui ei
nant keliu per miszka su pil. 
Jonu Simokaicziu in Lekecziu 

3-cziam kilome
tre nuo Braziūkų, miszke suti
kę isz anksto prisiruoszusius 
tinkamoj pozicijoj du ginkluo
tu dezertyru 
Lovininkaiti Antanu ir Šaunuo
le vieži u 
užpuolė
kelti rankas anksztvn. 
įlinkas Maksvytis 
riams ranku nekeles, bet

szi-

New Philadelphia Pa. — Sta
ys Tamulonis, kuriam Readin- 

neteko 
tojo sąnario per nupjovima 
Pottsvilles liponbuteje.

— Daug (’zionais 
musiszkiu, — dirba visi gerai, 
diena ir nakti,

s..,. m
go trūkis sužeido koja, 

sąnario

randasi
Boston, Mass. — Ant Silver

nos kožnas yra streefo ]><»r<*ita. savaite buvo no-

1

samdė 1700 kinfczku kareiviu 
ir pradėjo revoluyije 
joi Haug Chow,
tverti suvtonitudjvalstijus Ki- 
nuosia. Kareiviams moka alga 
isz savo kiszeiniaps ir kaip gir
dėt aplaiko 
Amerikoniszka 
kapitoną Kearno'
Kinu idant nesik^tu in kinisz- 
ka politika.

$500 už nužudiriima paezios.
Jonas 

atsik ratvti 
nuo savo prisiegolcs pasiūlo sa
vo draugui
500 doleriu idant jaja nužudy
tu. Franas neturėjo drąsos isz- 
pildyti žudinsta, gavo szaltas 
kojas, praneszdamas apie 
policijai kuri arOsztnvojo vyra.
2694 žudinstas in viena menesi.

Moskva. ‘— Bolszevikai apri
liaus menesije nužudė net 2694 
žmonis kalėjimo

gu berni - 
ur mano su-

dajig liuosnoriu. 
kaldžo ketina 
i atszaukti isz 
iszfu in kinisz-H 
L

Liverpool, Angliję.
Keršio geisdamas

Kranui Connolly

tai

Butyrkosia. 
Egzekucijos ai būvi nėjo su kir- 
veis ir szoblems idant žmonis 
negalėtu iszgirst žudinseziu 

butu atkrei-
iszgirst 

nes suszaudimas 
Įies už daug at ydos.

T ri sdesz i ints iwzt non i 
rei politikiszkos 
Bazai’ol’f
Josi Siberijoi ir kovojo priesz 

meto, likos su- 
Novonikolajevsko.

f
Berlinas. — Czionais markes 

teip nupuolė, jog už viena arne- 
rikoniszka doleri galema gauti 
47,600. Sziadien vokiszka mar
ke yra

sana- 
orgahizacijos 

Neznamoff, kuri ra

soviatns 1922 
sza ūdyta is

47,600 markiu už doleri.

verta tiktai % cento. 
Vokietijoi randasi begije su- 
virszmn trileka trilijonu popie- 

, tai

Deszimts bei-
J

szeszesz-

riniu markiu. Kaip girded 
da ketina nupulti.
Bomba truko trukije — 12 ka

reiviu užmusztu.
Dreisburg.

giszki kareiviai likos užmuszti 
du vokiecziai ir apie 
deszimts maž daugiau sužeisti 
per trūkimą bombos kuri rado
si trukije, kada ėjo per Rhino 
tilta, kuris teipgi likos suardy- 

Trukije radosi apie tris
szimtai kareiviu važiuojeneziu 
ant urlopo in Belgije. Buvo tai 
darbas vokiszku sznipu.

tas.

Užpuolimas ir apipleszimas 
lietuvoje..

Kaunas. — Sz. m. birželio 
diena pil.Magde Subo- 

gyv. Garlevos valscz. 
kaime, pranesze, 

kad savaitei atgal vakare ei
nant namo ties 1-niu fortu du 
isz matymo pažistami asmenys 
ja užpuolė ir atome isz jos szirn 
ta litu.

men. 3 
cziute, 
Marvianos

m.

Kriminalio Skyriaus 
milicinja piktadarius sulaiko, 
būtent: Petrą Pauliukevicziu, 
Dimitrija Averkina ir Kazimie
ra Viksznaiti. Pastarieji paso- 

Kauno sunkiųjų, darbu
kalėjimam
dint i

Ilgiauses vardas Ameri-*

koniszko ežero pagąl Indi jonu 
užva’rdiniina yra: ežeras Char- 

gogagbmauchaugogchebur- 
ymgumgauraug, vėliaus likos 
pramintas Lake Webster. Ta
sai indijoniszkas žodis reiszke;

Kaip pietinis vėjelis padaro 
ežerą kur pauksztelei

I

a

dideli < 
ežiui ba.”

bažnytkiemi y

— žmogžudžiu:

Krizostona, kuriuodu 
e i n anez i u s I i epc I a m i 

Miliei- 
piktada- 

s te il
gėsis apsiginti. Prasidėjus ko
va. Mil. Maksvytis 
szovf's iii žmogžudžius isz szau- 
tuvo, 
granata, bet veltui. T____ '
griebesis už revolverio, bet tuo 
laiku milto. Maksvycziui žmog
žudžiai palaike‘kakton ir be
matant milto. Antanas Maksvy-

Piktadariai paėmė 
nuo mirsztnnczio ginklus ir pa
bėgę.

paskui
veltui.

tis mires.

pi rm as i s

metes rankine
Puomet

apskr. Gegužes 
partizanai

užymtas piie katilėlio, o moto- paprastas atsitikimas. Lietuve
reles teipgi prigialbsti prie to- 

“sztopa”jo darbo ragaudami 
su savo kūmutėms.

Reading, Pa. — Lietuvei ežio 
nias kaip iszmiria — visi nulvi-

Arestavojo mokytojas.'
— Linkmenys, Szvenczioniu 

m. 7,d. vietos 
ir policininkai su

ėmė ties miesteliu vietines mo
kytojas lietuves: Maminskaite 
ir Stakauskaite, o taipat dar 
dvi ju drauges. Jszkrate kisze. 
nes ir atome, kas jiems ptitlko, 
uždare jas kalėjimai). Policija 
žmonėms pareiszke, jog moky
tojos suimta už tai, ikad lietu- 
viszkai mokinanezios. Suimtą
sias nugabeno in Szvenezionis, 
kur klausinėjo apie visokius 
niekus, ypacz už si puolė, delko 
jos nekalba lenkiszkai, Galici
jos akcentu, ir užmetinėjo, kad 
mažai lenku kalbos dėsto ju 
mokyklose. Po tąsymu, 
niinu, koliojimu, 
i n že i d i m u m ok y t o j a s 
kiekviena po 1,(X)0.()()0 1. m. ir 
paleido namo.
Nežmoniszkas pasielgimas su 

mergaitia.
Kaltinėnai, Szvenczioniu ap.|

klausinėjo
, ypacz už

ga zd i - 
niekinimu ir 

nubaudė

Neseni per Kaleilienus pravežė 
ž i aur i a i sum u szta, 
apie 20 metu amžiaus leituvai- 
te Veikutyte 
kaimo, esanezio lietuviu neitra- 
les juostos dalies pusėj. Ja su
ome lenkai szauliai nežinia 
ka ir dabar ji sėdi 
niu kalėjimo, kur nežmoniszkai 
kankinama ir badu marinama.

Pakaruoklis.
Gegužes men. 23 d. Panevė

žio apskr. apie kilometras nuo 
Andrioniszkio miestelio misz- 
ke, Szventosios pakrantėje ras
ta pasikoręs pil. Pranas Tusz- 
kenas, 59 metu, isz Palatavos 
vienkiemio, Andr.- valscz. 
Tuszkenas dviem savaitėm ank 
seziau, pamiszo ir spėjama, kad 
jis pasikorė pats.

Lietuvis iszrado nauja orlaivi.
Kaunas. — Tas orlaivis ski

riasi nuo visu kitu orlaiviu tri
mis skirtingomis ypatybėms: 
1) labai lengvutis, kuri lakū
nas, reikalui isztikus, gali pats 
be kitu pagalbos persigabenti 

k • 1 V 1 « • A

apipleszta,

isz Palaboszkos

vuž
Szvenezio-

Pil.

in kita' vieta; 2) labai patogus 
paslėpti/ kad ir nedideliame 
griovyje, arba krūmuose ir 3) 
skrendant oru vieszpatauja ty
la, per 40 metru jokio ūžimo ne
girdėti ir labai lengvai vairuo
jamais, Visa kita iszradejas lai
ko paslaptybėje. Nekurtomis 

iszradcjokfiutims iszvengti, 
praszomi, jo adreso neskelbia
me. /

motina, kuri stovėjo savo karh- 
baryje ant antru lubu prie lan
go ir laike rankose 2 metu am
žiaus vaika, staiga neteko ly
gsvaros ir iszgriuvo per langu 
laukan. Ji nukrito su kūdikiu

..... _J gatves ir sun
kiai susižeidė galva. Vaikas isz 
liko sveikas.

Susižeidusi moteris vadinasi 
Ona Krasnau.skiene. Ji yra 38 
metu amžiaus ir gyvena po nu
meriu 536 Silver st. Nukritusi 
žemen ji buvo nekuri laika be 
žado. Bet kada pribuvo polin

do rankas, jokio gyvumo neturi anl akmenines
ba ir nėra kam rūpintis taut isz- 
kais reikalais. Darbai vien tik e

tai ne visados

persi t ran k t
Jonas

fa brikuos i a ir 
dirba.

— Norėdamas 
isz kelio automobiliaus,
Macejauckas, 18 metu, susidū
rė teip smerkei, jog likos nu
mestas isz motorcikliaus ir ant 
vietos nžmusztas.

— G. Juozaitis praeita Se
reda lankėsi pas 
Mabanoy City.

pažinsi a mus

jos vežimas ligoniams ir norėjo 
nuvežti ja ligonbutin, ji atsisa
kė važiuoti, sakydama, kad jai 
nieko nekenkia ir in ligonbuli 
važiuot ji bijosi. • *’

Klausiama, kokiu budu ji - 
Darbai per Įauga iszkrito, 

kieno paaiszkino:
dienas ant sanvaites, bet už tai jau netoli lango, norėdama nu

tildyti savo vaika, kaip ant syk 
man pasidaro silpna. Nors asz

Springfield, Ill.
ojna blogai, dirba tik po dvi 4 4

Krasnaus-
Asz stove-

turi daugiau laiko varyti mun- 
szaine ir užsigeria guli per li
kusias dienas kaip gyvulei, jaueziau, kad aszkrintu, bet su-
Motorolos 
trauko nes 
Gyvenimas 
czionais yra 
verktinas.

teipgi
padeda
musu tautioeziu
.apleistas ir ap-

pusėtinai
vyrams, tolinus, asz jau nežinau, tik at-

silaikyti negalėjau, v •
simenu, kad asz 
plytų.”

Kas buvo

nukritau ant

Saint Clair, Pa. — Sal i liniu
kas K. Levinskas 
vilios ligonbuteje nuo 
szinio gorimo. Paliko paezia.

Lietuviu czionais puse- 
niekas apie 

užsnudia

įnirę Potts-
pervir-

tinas būrelis, bet i 
juos nežino, gyvena 
be jokio veikimo.

Ponstva 
su savo

Ansonia, Conn. —
Antanas Jankauckas
paeziule iszkeliavo’ in Wilkes- 

savo broli, 
szvogeri ir draugus su kuriais 
nesimato nuo daugelio
Prie tos progos atlankis ir ki
tus miestus atlankyti savo pa
žystamus ir gimines.

Barre, atlankyti broli

metu.

atrodo.

vi

- - e • * • . * f* "

Brooklny/N. Y. — Pereitu 
szesztadiento nakty, bedirbant 
Schuman Ice Qo. dirbtuvėje, nė 
laiminga mirti patiko St. Sta
nionis, apie 40 metu, gyvenęs 
534 Warren St. Jisai buvo vie-

pi
. < t

nas pasilikęs prie darbo, tuoKi?i
pagedusio aparato 

ant kaklo gyvoji

«

Greggs, Pa. — Darbai ejna 
gerai, oras puikus ir kaipkada 
palijo, ant farmu jevai grąžei 

Kasiklos dirba gerai, 
kuriu czion yra tris, anglis pen
kių pėdu, vandenio yra po 
sas kasikius. Gyvenimas gana 
smagus, tik dydžiauses vargas 
kad stubu randasi per mažai. 
Nekurto darbininkai atvažiuo
ja in darba autoinobileis net 
szeszes miles tolumo o kiti ant 
trukiu. Turime ir darbininkisz- 
ka unija prigulinti prie Carne- 
ges 6 miles tolumo. 
Pittsburgas randasi

tarpi! nuo 
užkrito jam 
elektros viela ir|ant vietos nu
kirto. ‘ *

Velionis Stanionis paėjo 
isz Vilkijos, Kauno apskriezio.

gyveno daugeli mo
tu. Paliko czionai savo sesori ir 
broli kur ten Micbigano valsti
joje.

Žinomo lietuviu veikėjo, pil. 
Alek. Steponaiczio žmona, apfu 
rojo nelaime. Ji besikurlinda- 
ma sau plaukus su inkaitintu 
virbalu nelaimingai pakliudė 
ir iszsidegino aki. Daktarai ne
gali pasakyti ar ponia Stepo
naitiene beatgaus tos akle pil
na sveikata.

Amerikoje

Stanionis

ar ponia St e po -
* «

Miestas 
nuo czio-

Ashley, Pa. f Diena 29 Ju- 
niaus mirė 
czionais Juozas Dobilas, gerai 
žinomas ir 
kurie ji pažinojo, 
atsibuvo 2
bažnytinėms pamaldoms ant 
kuriu dalybavo daugelis pa
žystamu, • giminiu ir draugu.

po trumpai ligai -

mylėtas nuo visu 
Laidotuves 

diena Julajaus su

nais 12 miliu o Oaklandas 1 ĮX>. Velionis paliko senuką tęva 80
Jokiu sztoru ne buezeriu 
nais nesiranda.
aplaiko ant dienos po $7.50 ant 
dienos, tai yra dreiverei ir rod- 
manai, 
tono.

czio- 
Darbininkai

o pikinei po $1.11 ant 
Atsiradus daug blekbe- 

riu žmonelei uogauje ir dirba 
yynuti, nes kitokio gėrimo ne- 
galema gauti.

ham

Wilkes-Barre, Pa. — 
sunaikino du namus, garadžiu 
ir dailydes szapa Pittstone pa- 
nedelio ryta. Szeęzios szeimy- 
nos pasiliko be pastoges. Ble- 
des padaryta ant 20 tukstnn- 
cziu doleriu.

— Brolelis.

Ugnis

Pittsburg, Pa. — Pereita me
nesi likos ęzionais iszymta net 
1771 laisnu ant apsivediino. 
Yra taį’dydžiauses skaitlis in 
laika 35 metus.

•■‘■j
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metu amžiaus. Ant pamaldų 
susirinko daug geru žmonių, 
bet neapsiejo ir be versziniu 
gaivu, kurie pasielginejo baž-
nyczioje kaipo tamsiausi su
tvėrimai ir pragertsmegenei 
kaip kokioje karczem’oje: vieni 
juokėsi rodos ant kokiu vestu
vių, kiti snaude o vienas iszsi- 
rito kaip kiaule isz lonkos. Ge
riau butu kad tokie prasimano 
cicilikai visai neejtu in bažny- 
czia, o geriau sėdėtu namie 
prie munszaines dievaiezio ku
ri daugiau garbina ne kaip 
knyga arba laikraszczius; bet 
kam kiaulei po apszvieta. jei
gu josios nesupranta. Tiejei 
pragertsmegenei galvijai šu
tomo vardu visu gyventoju 
per savo kiauliszka pasielgi
mu Dievo maldnamj. Sarpia-

— Ton bnvOB.fn hrnlvo’zini t
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KAS GIRDĖT
Geisdami ir mes dieneliu ne- 

prigulmystes Suv. Valst. ap- 
vaiksztinet, 
buvo uždaryta. Todol jeigu my- 
lemi skaitytojai ne ras paprus- 

i meldžiam mums 
Juk žinoto, jog ir 
dieviszki sutveri- 

ir geidže-

Suv. Valst. 
rėdys to Seredwje

tu žinueziu 
dovanoti. < 
mes esame 
mai, o no maszinos, 
me kaip k nd a paszvensti die
neliu su visais ir ant szviežio 
oro pasilsėt arba kur in girai- 
tia iszvažinot.

isz Ham-
yra. prioszingas

Bankieris Pierde 
burgo, N. Y. 
universiteto mokslui, uždraus
damas savo siutui 
universitetą, abejodama^ idant 
jojo sūnelis “ 

Tėvo baime 
ga, nes jeigu 
dže idant juju 
ant geru žmonių, 
jiems patys inkvept dorybįa o 
ne slopti priesz bloga. Univer
siteto gyvenimas isztobulina 
žmoguje broliszkmna, ukesys- 
ta ir kaip gyvent ant Svieto. 
Juk kožnarn universitete ran
dasi studentu girtuokliu, ka- 
zirninku ir mergininku — ta 
pati žmogus sutinka ir gyve
nime. Didesne dalis studentu 
susideda isz darbszin, ir doros 
jaunumėmis.

lankvtis in

menta, bet jau buvo per vėlai.
Daugeli kartu dievuoti(l) 

palieka visa savo turtą dęl 
kliosztoriu, bažuycziu i 
institutu nuskriausdami 
szei mynas.

Žmogus ne turi tiesos nu 
skriausti, sawo szeimynos ai 
vaiku be geros priežasties. 
Sziadien sūdai ant tokiu testa
mentu atkreipė didesniu atydr 
ir perlaužo paliktus testa men 
tus.

Taigi, tasai dievuotns ajri 
szis Kelley, buvo žmogus sav 
mylis, atsimindamas tikta 
apie save ir apie sn^V> duszia 
kuri to visai nereikalavo idant 
užpirkti amžinau miszos net už 
21 tnkstanezus doleriu*.

Sudns kaip rodos testamentą 
kvailo tėvo sulaužys ir sugrą
žys sieratelei tuosius pinigus.

PAGUNDINIMAS.

ir kitu
. save

Lietuvos Informacijos bju- 
ras isz Wash ingi ono pranesza

Naujo Lietuvos Ministorii

ir v vent

Pirmininkas n
Užsieniu

Susi

nepasigadytu. ” 
yra nereikalin- 
tiejei tėvai gei- 

sunelci iszejtu
tai privalo Kabineto Sąstatas yra. sekan

tis:
Ministeris

Reikalu Ministeris 
Galvanauskas; Žemes Ūkio Mi 
n isteris, K ru pa v i czi u s;
siekimo Ministeris, Narusevi 
ežius; (kurio sutikimas dar nė
ra gautas); Teisingumo Minis 
toris, Tumėnas;* Vidaus Reika 
lu Ministeris, Zaikauskas 
Kraszto Apsaugos Ministeris 
Szližys; Ein. Prek. ir Pram. Mi

Glamonėjo ja motina. Mylėjo 
kaip savo gyvastį tėvas.

Vienturte buvo ..namie numy
lota. Kudikiszikiis amužiusrpa- 
prastai bėru pusti ngwss in. iniė- 
*a panaszus, ba jis.nežiniomis 
prasigyvena,- —- nuplaukė r jai 
kaipo pasakiszki dūmojimai; 
)e jokio debesėlio. Aszaru bla
kstienos jai niekados neisz- 
spaude.
•leatlanke jos pūkino^ loveles.

už
> t

Taigi dukrele, neseniaį glos
tomas ir laimingas vaikas, pas
kui panaite einanti ramiai prie 
jjnvo mietio ėmėsi kanszJai 
darbo; < -
.! /Tęsęsi taip pilkos dienos, vie 
noJoH prispaudimo . i valandoj 
monotonuoH munikos gabumu 
ii; prasimauksztymm Kelios, dp- 
Hzhntys rubliu,’uždirbtu negrą- 

u szal(mni^?<linn<)mįs,žioiiHK ir 
užgbajylu, užprakuituoti)^ kai p 
tik palaiko poros motoru gyva
stis ik jos reikalus,,bo kp itpgiR 

Nors gimdytojai nebuvo per Įima kiekvienam apsieiti:* mi- 
vhlgi, skalbimu, kuraf

3 r ■' <. , j. # p i ,i ( 'to ’ i

• ♦
jal

Jokia liga, niekados

laug turtingi, ale ir ne biedni, 
lel mielos dukters vienok nie

ko netrukdavo.
su zobovelemis

potam suknele.se,
rinkime — visame kame nore- 

, savo

Pirmiausa
valgiu iszsi- saulėti, neat mainomi,

net ruks-

mus, 
szviesa.

Ir daugiau nieko.
Bego metai. Metai baisus, ne- 

visados
su vienu ir tuo paežiu nelaimin
guoju likimu. Tik viena per me 
tus szvente joms buvo atininti- 

pertraukdavo kentė
jimus be jokios
na, kuri

kaltybes: tai
— nežinia įOtVo smerties diena.

jo padaryti ja laiminga 
nieki kūdiki.

— Togtll jai nieko 
a — kalbėjo tėvas.

— Neturi tūrio
kaip savo gyvenime turės — to* 
pil nors dabar turi visiška už 
•iganedinima, g.......
ciszka laime.

Tai-gi jos veidelyj

gerbūvi ir kadi-

važinėdavo antKas metai 
kapu. Isz to menko uždarbio, 
per metus, 
kius trisdeszimts

Z III II« ■■ ir m

jai akyse tamsu. 
Jai truko septynių rubliu, kad 
aplankyti tėvo 
miimsia kapeli...

Pasirodė

grabu, myli- 
Padojo savo 

kj‘epSZeli ant lenczilikes palei- 
llmgeli, uždengdama ta a ūksi 11 i 
pinigą. Kasierjus-<atsistojo pa
smaukė jos numeri, iszipokt'jo

isz sopulio karszta ir isz baisiu 
mįslių sukaitusi...

— Ne, vaikeli,

15. nu bliu, davė kvitą
Paėmė )iinjgus —
Greitai iszejo.
Atvėrė plaeziai akis, atsira

dus ant gatves, ba .turėjo toki 
nifjaut’nhii; kad; Bylotas yra .ki
tokia, potnnv . tuojaus pasuko1 va sake, 
pinmon, kokis, • I 
pasislėpę <už vartų 
dėsi, tkad jū vejasi, kad ja

savo'i r ta.

neatiduosiu 
ponios policijai — ponid neesi 
vagilka.

O tnojans palaukus kalbėjo 
tyliai kaip in save.

— Ale turi būti baisiui, labai 
o daug, daug laiminga.

Ir iszvede ja ant trepu. 
Pirmu sykiu mirus tėvui tais 

'motais jo kapo neatlanke.

Klausvlc Jonai
kad ji nebneziiiotu 

buvo, broman, jauniki užjoki pinigą.
i, nes jai ro- ‘— ()li i 

czi u o ja dovanai.
nes jai ro- 

visi' 
mnto, kad,visi ant jos tik ir žiu- 
ri.

Susyk jai
,SZ(‘ visas

SOS

mano susu-

tas tiesu, bot ji bu-1

Ncsikankink su
Reumatizmu \ 

Neuralgija * Strėnų Diegliu
Skausmais Krūtinėje A 

' Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
ant skundamtj vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tnojans užstos.- ” ' 
Tikrasal Pain-Espelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

’ i
f

veiduose susimu- 
ki’aujas, jaute, kad 

yra taip raudona, kaip nieka
dos, kaip nuoga mesa.

O paskui verkti ir visi kuuu- 
virpeti. Tuojaus pasuko atgal 

Apsiszluoste ska
rele akis, prisiartino prie lan-

Y
■

K K i» M

in lombardu.

W * "* *i Po sunkaus *
S dieno#
I darbo

'f
f

Kasyklose ir
L invairiose

dirbtuvėse
f i y r» i.. m 4

Pagal paskutini surasza gy
ventoju, tai Su v. Valst. randa
si 94,882,431 baltu žmonių, 10,- 
462,012 juodųjų, 243,959 Indi- 
jonu, 61.686 Kincziku, ir 111,- 
025 Japonu arba 172,711 Mon- 
goliszkos veisles žmonių.

Rngepjute Europoje szimet 
bus pasekminga. Belgijoi pasi
gerino ženklyvai, Latvijoj susi
mažino rugei ir jevai nes ten 
buvo už daug lietaus. Lietuvo
je yra užganadinanezei visko. 
Bulves ir burokai, Anglijoi ir 
Slavokijoi susimažino. Ameri- 
ke rugopjute bus pasekmin- 
giause.

Devpiiu metu Margarieta 
Kelley isz Jersey City, innesze 
skunda idant atgaut 21 tuks- 
tanezius doleriu, kuriuos josios 
tėvas mirdamas užrasze ant 
amžinųjų misziu vietiniam ku
nigui, idant jojo dusze turėtu 
po smert ramybia ir greieziau 

Tėvas ma- 
siera tolia

gautųsi in dangų, 
žiau rūpinosi apie 
idant tik jam butu geriau po 
smert(1) jjalikdamas savo vie
natini kūdiki be skatiko.

Tokiu atsitikimu randasi 
daug. N esc ne i užpykins tėvas, 
kad ' jojo sūnelis apsivedė su 
mergina kurios jam pats neisz- 
rinko, mirdamas nepaliko ne 
skatiko, bet- mirdamas atsilei
do ir norėjo permainyt testa-

savo dek

nisteris, Petrulis; Žydu Reika 
lu Ministeris, Kosenbaumas.

Naujas Ministeriu Kabinę 
tas patieks Seimui 
1 oracija.

Naujas Ministeriu Kabinėta; 
gavo vienbalsi Lietuvos Seime 
visu partijų ir mažumu pasiti 
kejima. Socialdemokratai susi 
laike. Ministeris 
p. Galvanauskas 
Pa r v žiu n.

Pirmininkas 
iszvažiav(

duodasi 
žmonis

apgavikams, bet tankei ir dvn 
siszki inkhimpa. in juju nagus 

82 meti

Ne tik 
svietiszki

apsigaut 
visokiem?

Kataliku kunigas,
O’Brien prabasz
Petro bažnycziot

guli sziadien li-

J. M.
SZV.

Rev. 
ežius
Baltimore je, 
gonbuteje, sergantis nuo dide 
lio rupesezio jog iždave para 
pijos pinigus ant visokiu apga 
vingu spekulaciju, viso apie 
szimta tukstaneziu doleriu. U> 
tai likos suspenduotas per bis- 
kūpa Curley isz Baltimore^.

Apgavikai iszcziulbe isz ku
nigo paskutini skatiko, ir tai 
per penkiolika metu.

ANT PARDAVIMO.

Du namai po No. 721 E. Pine 
St. ir 720 E. Market St. Geram 
padėjime. In viena narna gali
ma insikraustyti in dvi sanvai- 
tes. Atsiszaukite po

No. 720 Ito Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

Net ir kūdikiai pastebi!
/j- ..... v; r1—11 j" ' 1 j’nryr

Ir yra taip lefcva visiškai iš galvos naia* 
r * • • *
doj us

r

linti pleiskanas. Tik kelis kurtus punau- 
doj us

Ruples
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų

h
I

AO 1 \i\ 
\ i v

j

gaivus oda. bus taip tyru, kaip kūdikio
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją
.tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais-
_i • _ a/ i • i •

Ruffle pagelbės jums visuomet ją

pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prialyskito 75c. 
j>ašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

F. AD, RICHTER & CO.
Brooklyn, N. Y.104*114 So. 4th 5t>

r
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KORTOS! KORTOS!

>

r

No. 1. Laimes Spėjimo Kortos gerai 
žinomos Modama Lo Normand, gar
singos mystis-zkos. Prancūzes mote ros, 
kurios pranaszavlmai turtingiems ir 
bledniems, Karalliams ir kunigalk- 
szczianui visada pasirodė teisingi. 
Kalade szitu kortu su paaiszkinimu 
kaip inspeti laimę tiktai ..........

No. 2. Sužpnklitos kortos, iu kurias 
žiūrint isz užpakalio galima pasakyti 
kžkia korta yra. Jos yra vartojamos 
garsiausiu maglku. ir kazirninlnku, 
P rėk o už kalade su paaiszkinimu kaip 
jas pažinti, tiktai ...................... $1.50

No, 3. Suženklintos kortos geresnio 
Ifizdirblmo, Preke su paaiszkinlmais, 
tiktai .............     $‘Ą25

Mes gvarantuojam užgan&linlma 
arba sugražiname adgalios piningus,

Prlslusklte tik 25c. padengimui persiuntimo kasztu ir paraškykite kokiu 
l ' ‘ ,
namposo. Ądcesavpkjte szltejp; 

.M. * 4 * W M W
Ižld NORTir ittTĮNG AYE. 

i j 'p :u i /t i
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jos surinkdavo iko- 
rubliu kad 

matėsi hutu galima nukeliauti iii gim- 
;ienas nusiszypsojimas, atvor- tini miesteli nors ant poros va

landų laiko, pasimelsti ant gra
bo padėti ten nors prasta vaini
kėli, duoti kunigui rubli, ant 
misziu ir kuogreieziausiai grž- 
ti adgal nakties trukiu kad ne- 
perleisti dykai dienos ir nepa
likti ant szalies turineziu muzi
kos lekcijų

abel-

los luputes linksmybe kvepėjo 
r dūsavo, akys plaeziai atver
tos žiurėjo ant svieto, kaip ant 
lidelps eglaites zobovos, 
ios del visu vaiku.

Tėvas buvo daktaru mažame 
niestolyj. Uždirbdavo nedaug, 
de gyveno rainiai ir galėjo 
luoti dukrelei gražu iszankle- 
jima ir klioaukszcziausia moks
lai

Augo vaikelis del gimdytoju 
atramini mo, 
caskart as vis 
jai pranaszavo 
kada, iszeis už vyro, ba isztikro 
nei’gaito buvo patogi, gera, ir 
szm i alinga.

Miestelis buvo mažas, 
/arus, žydiszkas, pilnas bakte
rijų. Raupai-buvo sena liga to- 
<iame kulturaliszkame mieste

lyj, taigi ir daktaro nameli ap- 
anke, iszkoneveikdama szhu 
tais stebuklingos mergaites vei 
leli. Ak, kaip tai vaikelis nu
lindo, kada ]K> ilgai pirmu sy
kiu in veidrodi pasižiurėjo. 
Liūdnumas tamsus, 
^iaves užsėdo jai ant burniukes 
asztuonis 
turėjo tada ir 
tyviszkai savo yda.

0 dabar!
O dabar veidelis balo, ba du- 

szyte lindo, kada vaikai isz kie 
mo, pikti, kaip laukiniai žvėre
liai, rėkaudavo: raupuota! rau
puota!....

Ir tasai 
nauto skausmo paliko ant visa
dos ant panaites veido. Sida* 
brinis juokas isznyko nesugrą
žinamai...

Gimdytojai 
verkdavo pakampėmis, o po
tam taip sau aiszkino nelaime brangios esybes 
berubežinej meilėj prie savo 
vaiko: “apibjaurinta tai teisy* 
bo, ale maloni; gera, kaip aido, 
las, szposauninke isz prigimi* 
mo, suteiksime jai mokslą ko
kio tiktai geis, tai gal taip bus 
laiminga, nei kad butu buvus 
kokia svieto dama, įkuri visur 
valkiojasi, o polam negražiai

gvveno

in

gelio.
— Ponas kasieriau....
Kasierius 

ak u tori u virsziu 
nesenei buvo.

-—- K u -

pasižiurėjo
i

per
— juk ji ežia

paklausė neramini. 
Ponas kasieriau, asz ponui

noriu ka nors pasakyti.
Kasierius suakmenėjo, 

lijo anie kokia nors

visi tavo MrsKtTAT. visr taVo'sanakiai YRA BAISIAI
NI’KANKYTI iIC SCSTYRE.

Ne bandyk Jiioh prlversllnal rnankHytl, ir traukyti, tuomi dar dau- 
Patikck daugeliui 1 ukstanczlul tautičeziu irginus juos nukankysi. 

darbo draugu, kad
.3

MESZKOS BALSAMAS
i

augo del laimes, 
gražesne o visi 
dideles laimes

nesz-

apsidebe-

niotus jau kadangi 
atjauti! instilv

liūdnumas neužtar

isz

visados troeziOs 
klasos vagonuose.

Tėvas smerties diena pripul
davo pavasaryj, balaiidyj, o 
tuose metuose žiemos laiko mo
tina sirguliavo ir 
nebuvo galima, padaryti, 
tuo tarpu smerties 
diena artinosi.

moterys 
žingsni lųbai bloga, labai pasi- 

mineszti lombar
dai! sena, laikrodėli mirusio tė
vo, atminti, kuria laike nuola
tos, kaip kokias relikvijas. Tai 
buvo didelis vyriszkas auksinis 
laikrodėlis, su viena koperta ir 
podraug vienatinis vertes daik
tas, koki jos turėjo; visi braiu 
gesni daiktai jau seniai buvo 
parduoti, arba užstatyti, ir jau 
prapuolė.

Su suspausta szirdžia 
;biedna mokytoja in lombardą 
su relikvija, kad už ana gauti 
pinigu ir potam už juos pada
ryti kitokia ant grabo relikvi
ja — pasimelsti, •

Nežiūrint praszymu, malda
vimu taksatorius davinėjo tik
tai penkiolika rubliu.

Drumstėsi jai galvoje: imti 
ar neimti.

Neimti tai reiszkia atsakyti 
sau ir motinai pirmu sykiu 
brangaus kapo aplankymo. Isz- 
girdo tuo tarpu, kaip per mie- 

, besi
kali vienatines 

jin apleido, 
apie jin anuose

pavasaryj,

pae-zedumo 
Kad 

atminimo

Nutarė padaryti

bjauret i na:

nuėjo

pradžios ga, užgrabini tėvo baisa 
skundžianti,

toriui:

i 
i

apie kokia nors svarbia, 
klaida, prie pįnigu jai iszmoke- 
jitno.
kletkos, 
kambariu.

....... Kas atsiliko?
Szirdis jos nviszlnikv.

Mis

(BEAR BALSAM)

sutdikc. Jiems taip puikia Ir greita pagolba. 
Balzamu smagiai trydamas s 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlslusk mums 35c., ir 5c. 
iszslusim buteliuką Balsnmo.

v
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Praazallnk sustyrima 
UHkaudctaH vietas, tada jausiesi visai 

Jelpju negausi tuos vaistus pas ,vietlni apliekoriu 
už pasiuntimą, mos tuojaus

The CENTRAL BRTG STORE, Lt<L 
2i E. Centro Si*< S!i<‘uandouh, Fu. f

Greitai iszejo isz savo g 
nusivedė ja atskyriau !m 

lt

yjacamw*
Ptiole prie kojų semim kasiu- 

riui.
— Ponas, 

rubliu. 'I1 
priesz mane, paliko ant lan 
lio 10 rubliu, asz paėmiau.

Voliojosi prie senelio kojų.
— Del Dievo, tegul ponia at- 

s i st o ja.
- Sztni 10 rubliu, tegul ma- 
ponas tnojans atiduoda po-j 

mane ponas pan-

asz pavogiau tO 
Poji ponia, kuri buvo

rv

T— T

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA SEWYqIK

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę
ne
lieijai, tegul
ežiais surakinu, ale pone, susi- E 

kad asz esu ' g 
vagilka. Asz (‘esu vagilka, ma- 6 
lohes pone, tegul .pi ažusiu kale- | 
jimo, ale nemislyk, kad asz esu 
vagilka!

Ir verku taip prie kasieriaus 
koju I>esiraioziotlama.

Vos tik ja pakelę, suramino! 
paėmė, paso- 

k reses, pasiimi ko
5

mylėk, nemislyk,

doszimts rubliu
dino ja ant 
prie jos, pabueziavo jos v(‘ida

in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia ■
GEO. J. BARTASZWS AGENTŪRA 

kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.
Iszmainome ir siuneziame pinigus in visa pasauli

pagal dienos kursą; pasitinkami keleivius New Yorke 
ant stoeziu h’ šUteikamc hakvine'savo botelije*bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo; padarome pas- 
portus ir kitus reikalingus dokumentus. Reikalaukite 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST.

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro. * ' ?
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet

Reikalaukite

NEW YORK, N. Y.
1
I

BA L LmBAN D
'kv. , 1 'u *: «■ j. d i kui i. «1 j* i|a* <z - wsI s>3

1

LOPAC

Iš tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mainose. 
Tamsta nereikalauji pirkt naujus batus dažnai ’ ir 
Tamstai mažiau kaštuos ant pataisymy kada pirksi- 
“Ball-Band.” • ■ ’ •, ■

Tamsta gali gaut “Ball-Band” Batus, Himiner ir 
Lopac; spąlvų baltos, raudonos arba juodos; Jernyk 
kad būtų: Raudona Koutys kada pirksi. Tai ženklas 
augščiąusįo laipsnio dirbtuvės.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
460 Water Street, Mishawaka, Ind.

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”

Mainerio ceverykai su 
tvirtu padu

Padai “Ball-Band” yra skyriami ypatingai makleri
ams; jie žymiai išsitempia toliau negu pats viršus 
čeverykų del jo apsaugbjimo ir yra taip sunkiai 
nesinešiojami ir drūti/ kad aštrus kampai anglies ir 
akmens negali įpjaut ar įplėšt jo.

4 M e* *

AUK**j.c » » <

t'

r< i w ♦*

4 T

kad atmintis 
pražuvo.
į Imti!

Ale kur jin ims dar septynis 
rublius?

i Machinaliszkai pasakė taksa 
gerai paomo nutneri,

prisiartino prie kasos langelio. 
; Sėdėjo ežia senas žmogelis 
■su susuktais nuo pinigu skaity
mo rankos pirsztuis. Priesz jin 
krūvos aukso, sidabro^ bankno
tu ciejos eiles.

Lauke savo eiles

Sėdėjo ežia senaspottun negražiai 
viskas pasibaigia sugrieszija.

Taigi mergaite iszsiunte in 
sosfapilo ir tenai samdyta ge
niausi prof esori ai, 
mokytojos.

Panaite dailu pamylėjo, lab
iausiai muzika, taigi jin gana 
anksti atiduota in konservato* 
rija. ^Mokinosi puikiai, grajino 
gražiai.

Kad czia tuo tarpu urnai......
Tėvas numirė... Važiuoda

mas lietinga diena prie ligonio 
perszalo, gavo sziįtinę ir numi
rė. Numirė szeimynoš tėvas, su 
juomi sykiu numirė ir ju gyve
nimo szaltinis visos inplankos. 
Paskui verke ant grabo ilgai, 
ir sieratos sugryžo namo.

O - dar- pasku i pardavė dali 
rakandu ir • taip surinkus sziok 
tiek pinigu persikėlę in didesni 
miestą; > • »

Motina isz tos nelaimes nete
kus* vyro ir neturėdama kuom 
pragyventi;, gavo melancholija, 
ir negalėjo potam jau užfefifnti

faigi

geriausios
< uauKe savo ('ties, Priesz ja 
kokia tai senele, iszrodinti ga
na turtinga, gal kokia aristo
krate, kuri neturėdama tuo tar
pu neturėdama pinigu gelhiasi 
užstatydama brilijantus, idant 
xavo laidoke!iui anūkui sugau
ti pinigu kazyriavimui.

Susižere senute

Suskambėjo auksas 
kasie-

I

du szimtu 
i’ubliu auksu, vienomis deszim- 
tinemis.
kre.pszelyj, pasitraukė,
Tins pasilenke vėl ant krūvos 
kvitu, gulinoziu ant biurko.
* Prisiartino areziau prie lan
gelio biedna mokytoja muzikos 
laukdama penkiolikos 
i— numirusio szventei.

— Jėzau Szvencziausioji Mo
tina!
h Czia, prioszai ja, ant langelio 
lentos, guli aukso doszimts rub
liu, senutes piimirsztaį nesužer- 
tip - J

I

11

rubliu

kortu nor i ta oUkuaius piningus užmokėsite kaip aplalkyslto kortas savo 
' - • įlUCTlfcAI. SALES Č0< lir mgaie.lO )

„ | jokiu darbu.
"/ Hitui " iv

Dept, 201. CHICAGO, ILL jf
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SAULE

prisirasze taji vakara apie lakstau-kryžių. In ta ja drau 
tis nauju sanariit.

Insiraszymas Nauju Sąnariu In Ku Kluka Klanus.
Detroite, Michigan^, ana vakara buvo priėmimas nauju 

sąnariu in slaptinga drauguve Kukluksklanns. Siivirszum 10,-
000 sąnariu erne dalybas ceremonijoi. Klanai sudegino dideli 
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ISZ DU BOIS, PA. '■w
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BALTRUVIENE
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DuBois, Pa. — Darbai ežio- 
nais eina labrti gerai. Lietuviai 
czionais labai malsžei gyvena, 
ne užsijima daug ne politika, 
ne turi noro ant kokiu parodu. 
Katalikai'1 poV dhiig malszns, 
bet ižganios tai tik yra keli; 
tai panaudoję vifla' ririvo tljin 

IĮ1 kur pix)ga gavo, kad žtnoh'elihfi 
! klaidinti, bet ju pastangos ne

I
3 i

3

I

S

tį
E £5 Į i ka daug jiems naudingos, nes
S B v • • t • / j • i

i."'It iĮ.

iI

I

I s ' per mažai ju yra. Jeigu tie bu
ll/' ' :7 1 —

N

! tu teip skaitlingi kaip kad* no* 
ra, tai butu katalikams Beda, 
nes paprastai vadinami cicili
kai visada veiklus, 
kaip priežodis sako, ir biesas 
prigelbsti.

Nekuj’ie pereituose keliuose 
metuose, atsiradę, teip vadina
mi laikraszcziai bepartyvisžki, 
tai teip tampa kiszami Lietu
viams po prievarta, 
proga kur nutverti koki antra-

Ypatingai pas viena, bobelių, I
tas ar ne 
kad tas i 
bet tiesiai be.dieviszkas arba

1 bolszevikiszkas, na ir ncku- 
i riuos mažai apsiskaitusius lie* 
i tuvius

3
• tMare tuom tarpu vis (lan

giaus ir (langiaus maste apie 
ta, kad Jonas Vėžaitis jai yra 
tiktai vienatinis tinkantis vv- 
radt Ji jautis kad prie jo turėjo 
patrauk ima, ko niekados pir
ma neiszty re prie kito, ir norė
jo Sau inkalbeti, kad ji jo lau- Sena 
ko.* Vienok, kaip jos jau pobū
dyje buvo,* norint jis prie jos 
gerinosi, ji ant jokiu 
kn koketerijy nelinko. Meilisz- 
ki prietikiai, koki sykiais tarp 
jaunu žmonių atsitaiko, jai vi
sai in midi neatėjo. Jai tiktai iv?ėjo apie ra, ar Jonas tinka ant 

, o ka
dangi ant to klausymo jautė 
pa tv i rt i na n t i a tsa k y ma,
ko jos szirdis buvo palinkus, 
taigi neabejojo ta žingsni da
ryti, kas, pagal jos nuomone, 
prie to siekio veda: iszteketi ir 
gyventi kaip vyras su motere. 

savo tėvu n<‘ 
savo szir<lies 

nuo jo 
apt un t i, ale vie- 

drl ukes neat- 
Ja apėjo dan 

; tėvas, kaipo murkė senike ir apsakė jai visa 
savo užmanymą. Skalbėja no
riai apsieinu iszpildvti savo už
duot i.

Vienft gražia diena mato Ma
re, kaip pavakare varpininko 
naszle kibaldavo vieszkoliu in 
Vežaicziu kainui. Jono motina 
drangiszkai priėmė Kubiliene, 
u(\s mislijo, jog ji atsilankė isz
pirszti jos (lukteri Marike. Ale 
ji, prieszingai, greit pradėjo 
kalbėti apie sunu matrosą, ku
rio tuom tarpu nebuvo namie- 
jo; Kubiliene užklausė, ar ju 
sunūs nežada užsilikti uamioje 

Tokiam gražiam 
nesunku 

butu gauti gražia merga net su 
ūke. Jono tėvai patemijo, kad 
ji turi ka ant mislies, 
nenori iszreikszti.

— Jeigu atsitiktu atsakanti, 
tikiuos, jog neatsisakytu, — 
tarė motina: — ir delkogi tu
rėtu atsisakyt i ?

Kubiliene kalbėjo, 
del senos prietelystes, 
stengs pagelbeti tame dalyke: 
iszrasti atsakanezia mergina,

pažino visus 
ir ja visi

meilisz-

sai in mi&li neatėjo.
• • fM Y

I
N . .vyro, o .p ant moteries.

• ) o.
Vežaiozuose prie bužnyezios 

gyvena sena moteris, kuri tu
rėjo dideli gabumu, pirszlystes 
reikaluose. Ji buvo nnszlo tūlo 
varpininko ir buvo pati ilgus 
iiK'tus skalbėja prie bažnyezios.

Kubiliene
apiolinkes žmones, 
pažino, bos in bažnyezia eida
mi turėjo pro jos sziaudini bu
leli praeiti.
Ji buvo žinoma kaipo motore 
drūto karakteriaus; jeigu ėjo
si apie užlaikyma. kokiu pas- 
lapcziu, ji niekados nciszdave. 
Jeigu kas turėjo koki reikalu 
prie jos, tiktai reikalavo pa

in Ipnginyczia, o ji
tuojaus buvo ant patarnavimo.

Matyt buvo tankiai ja gra
žiai apsirengusia, su juoda ske
peta ant gajvos ir 
parašomi rankoje 
einanezia. Tada
davo atyda, pas ka ji atsilan
kys, 
vos 
ras I

pa pypke, ture:
—■ Na... priguli mm lo... 

mislijau <
! <<*I

— Ale tas tai 
, — murmėjo

v ra kvailvs- • *
, -..  Kaip In

I

i*
5

i nes jiems

*

ant I barszkmti
i
i

Ji kalbėjo su 
dėlto, kad jam 
jausmus apreikszti ir 
palaiminima 
ninteliai tiktai < 
Imtino reikalo, 
ginus tas, jog jos 
senas ir silpnas reikalavo žen
to, kurs jam ukes darbuose 
gales pagelbėti.

Lauku vienas jos 
negalėjo apdirbti, taigi reika
lavo jaunesnes svlos. Tamas 
labai retai kada dirba isz szir- 
dies, kibą jei y ra po aszt ria 
priežiūra, tralo! ji norėjo neat
būtinai iszteketi.

Petras Perkmi;i> vLka gerai 
ka ta visa kalba 

i vieno negalėjo 
dasimislytij.jĮĄ ji sau išsirin
ko už vvra, ateinanti žentą, ir 

4 t . • . . . . .
labai nusistebėjo, kaip iszgirdo

Ne Į vaikinui, kaip Jonui,

suprato, in 
traukia, tiktai

ik'

z

tėvas jan

ko už vyra, ateinanti žentą, ir

pravarde Jono Vežaiczio.
dėlto, kad jis ka but turejas 
blogo priosz jo ypata; jis teip 
sau maste: kaip Jonas gali 
apimti ūke? juk jis nieko netu
ri. Iszimtine, J<uria, po smer- 
ties tėvu, nno savo brolio gaus, 
ir gi visai menka buvo, 
užklausė tėvas Mares:

— Ka ? tu nori iszteketi už 
vyro, kuri tu turėsi paskui

Taigi

I

su dideliu 
per laukus 

visi atkreip-

, nes tada, visados tikeda- 
ko norint nepaprasto.^Pet- 
Perknnaš sekanti nedeldie- 

ni eidamas in bažnyczia pa

greitK

ir apsivesi i !

ale dar

kad ji
pasi-

J

kuri 
maitinti ?

— Užtai jis dirbs, — atsa
ke Mare: — ir ūke in geresni j kad tik jai pasitikėtu ir jeigu
stovi atves. Jonas yra padorus sūnūs

mergina

ant to pristotu, kad jos 
antir darbsztus vaikinas, o tas yra paskui darbas nenueitu 

_______ A • * • i • • . w . .vertesnis už visokius pinigus, nieku... Jono tėvai primine sa- 
sunui apie ta Kubilienės 

Jonas isz pra.- 
nei klausyti

kuriuos tinginys atnesztu.
— 2kle juk jis yra matrosas,

— prabilo Perkūnas.
— Jau jis daugiau ant ma

riu nevažiuos, kaip greit apims 
ūke, — atsake Mare: 
neiszmintingas jis nėra, kad 
del kvotimu savo gyvastį ant 
pavojaus statytu, ypacz namiej 
turėdamas kąsni duonos.

Perkūnas, kas-žir. kas, nela
bai norėjo ta dalyka perpras
ti. Jis norėtu žento, kurs norint 
pora szimtu rubliu pasogos at- 
nefeztu.

— Tai tu teip ilgai laukei,
— sake jis: — kad jau tiktai 
už tokio iszteketif tas man vi-

✓ e
sai nepatinka.

— Man in pat syk atsakan
tis, — atsako Mare. Asz žinau, 
delko asz už jo noriu iszoiti: 
lauksiu , ilgians, tuom niekas 
nepasigerins. Asz nenoriu nie
ko’ kito už vyra, ale Jono no- 
riti, o del jo dirbti man nebus 
suhkn.
Perkūnas matydamas, jog sa

vo pasiprieszininlu dukters 
npo to-žingsnio neatkalbes, jau 
ant visko pristodamas klausė 
Mares, kaip ta. dalyka reikia 
pradėti ir matrosui praneszti. 
Jonas turi pas ja ateiti! ant to 
ir Mare pristojo.

— Tiktai reikia, — sake:— 
kad jis iszgirstu, o nuo atsisa- 
kymo nera jėkios baituos.

• o a, ■i I į 1

vo
užmanymą, ale 

nenorėjodžios
apie ta, buk jis neturįs jokios

te i p greit
teip

noro savo liuosybe 
patrotyti, moteri jis pats sau

jis užtylėjo, buvo tas, 
jam kas dien vis 

ir ja tiktai

iszsirinksias.
K a 

kad Katre 
dauginus patiko,
buvo visos jo mislys užimtos. 
Ar ji jam butu atsakanezia mo
tore, visai nebuvo jam galvo
je, apie paeziavimasi abelnai 
jis nemislijo. Katre jam patiko 
(langiaus, negu kita kokia, ko- 

ikisziol sutiko. Jam 
syk, kad jis 
jo viduryje 

Jis misli-

kia jis 
teip buvo kožna, 
ja mate, tarytum 
kokia liepsna dega.

jo ta viduriniu
ir su-

j°» .i°r? kožnas 
jausmu permaina mate 
pranta, viską. Norint jis in Kat
re buvo insimylejos, neskaito 
už kliūti pakalbėti su Kubi
liene, ka ji nori jam iszpirszti. 
Atradęs jos gyvenimą pabildi
no in langinyczia, ji ant atsa
kymo szauke in stuba.

— Asz girdėjau, tomistą tu
ri man mergina del iszpirszi- 
nio, — kalbėjo Jonas neva, bis- 
ki nžsigedines.

1 —Tas galimas dalykas, — 
atsake senuke szypsodamasi:

M H

— taigi nori ženytiš, mano sū
neli? '■ ’

Jonas, rūkydamas savo trum-

lel lavos'gali apie Katro mislyli ? ji sn
opio tūlo gaspadoriaus duktė- vo visame amžiuje notares pro- 
ri, mano sūneli, kurio ūko bus I 
aut žento a.praszyta. kaip greit manei is, 
ji už kokio isztokes. Yra t iktai j vėjo botagui 

isz viso, pasoginiai 
pinigai antros dukters nebus 
tuojaus reikalingi 
nes ji dar,per jauna. Iszimtino 
irgi nebus perdaug didele, nes

Tu galėtum

du vaikai

iszmokel i,

motina jau mirė, 
tuojaus likti ūkininku.

— Tate but man neprastai, • 
tarė Jonas.

— Nugi podraug 
gražia, 
diu(‘, kokios tau kožnas ilžvy- 
del u.

— Na tai pasakyk-, • kas to
kia?

Seno
— Visai netoli, liktai reikia

g turėtum 
jauna, smarkia gaspa-

szypsojosi.

per gatve pereiti...
Matrosas žiurėjo mil jos mi

si st obojus.
— Vožaiczin sodžiuje?
Seno linktelojo galva:
— Teip!
— Ale tonai nėra jokios to

kios, kokia tu perstatai, tiktai 
kaip visur...

— Ale yra, yra., prisipažink 
mano sunėli.

Jis greit nuraudo ant veido.
— Petro Perkūno dukters?
— Teip, mano sunau, eik tik

tai, melsk tėvo Maros rankos.
Jonas szoko atgal netikėtai.
— Mare?

n (‘ra

— Žinoma, Mare. Juk jo vy
resne duktė vadinasi Mare? 
Dar kad vaikais buvote, 
ežia u, 
niokslaine, 
dar gyveno, 
nuolatos: tiems dar kada degsi 
žvakes ant altoriaus, kad už
augę ženysis, ale Dievas jam 
nepavelijo sulaukti tos valan
dos.

— Ale... Mare - Ala re — kal
bėjo Jonas susima i szes.

— Delko ne ?...
Sene, nežinodama 

juo darosi, tarė:

vadinasi
ma- 

ejot in 
mano

kaip drauge
kad

sakydavau jam
vvras

su
f

— Ko nori, mano sūneli ? juk 
tiktai apie Mare buvo kalba, 
gali būti tiktai laimingas, jei
gu ji tave ims.

— Teip misliji ? teip, teipt 
ale...

Pypke jam visai iszdege, pa
ėmęs ja in pirsztus, tarė:

— Ar tai neatbūtinai Mare 
turi Imti?

— Gali daryti,

kas

ka nori, — 
atsake varpininkioue, kuri ne
greit suprato, ka Jonas misll- 
ja..

— Ale juk Perkūnas turi 
dvi dukteris.

— Teip yra, dvi, ncdaugiuus 
kaip dvi.

— Na, o Katre.
— Ji dar labai jauna.
— Ale neperjanna. *
Seno dirstelėjo ant jo nusi

minusi.
— Kad man Katre pirsztumi. 
Seno, trindama rankas, tarė: 
— Teip, teįp! ale asz td neži

nau, mano sūneli/..
Matrosas, prisiartinos, prid 

senes, uždėjo savo ranka, ant 
jos peties ir kalbėjo.

— Perkūnui, manding, yra 
vis tiek,..
pricszingo priesz Mare*, vienok 

nuyi patinka gerinus.
j • V J * ii ’• ;• 1

jeigu man <Katre suuke-isz-

Asz notųrhV nieko

Katre ]
Jeigu asz turiu ždnytiš... girdi

pirszi, tai’ bustu tau dėkingas.
Kubi t i (Me t ii 6in ‘re i kai a v imu 

rodėsi no ltibtti!tižganedinta.
4 'Pi

4

i
$

Tu Omaha atsilankiau, 
Ant vieno atryto atėjau, 

Ant stulpo popiera patomijau 
Sustojau ir skaityti pradėjau: 

Perskaiuzius nusistebėjau, 
Net visa, sudrėbėjau.

M e rgi n os gyvena nedora i, 
Per pirsztus žiuri gaspadoriai

kinis vardais, dar pridūrė, jog 
visos
ri bjauru liežiuvi.atsibarti. Ma- 

toliaus kalbėjo:
— Jau syki turi Imti galas 

jau nusibodo liž 
tu savo baltas 
Savo gražiu n

netikusios ir lingines tn- T

re
o. Perkūnas kibą butu neisz- 

atįduodamas tokiam 
savo 

yra gaspadine tau
Ii, tau visados bus gura, gyve
nimo draugu, ir man rodos ji
tavu myli. Apie Katro, isz toi- Kiti teipgi mokėtu svietui pa- 
sybes, negali nei jokios kalbos; tikti

iii liktai lurtin- tiktai po ulksmis vaikszliiicti.
. , • Irti i • t • • 1 • •

ainio drauge,

būti. Tokia
gas vvras

ūke. M-iro 
mano sune-

go
..... vesti, kurs ja gra

žiais ruba.is aprodytu ir viso
kiais blizgnlais apipuosztu, ko 
, « 1 « I • 1 I

ir gave

tam, man 
tavo dirbti

ir
» o 

rankeles lepini, 
veideliu nesigirk' per daug, ta
tavo vra neužtarnauta dovana.

♦

i

nuo saules nenudegi i

tik jos szirdele pareikalaus.
— Vienok, — tarė Jonas, —7 

ji arba jokia. Katros asz galiu 
dar palaukti, o 
mirsziu apie ja, 
ant mariu nuo jos tukslanoziiis 
myliu atsitolinsiu.

Juodu dar ilgai kalbėjo apie 
szi ir ta, ale nopasioke jokiu 
rezultatu. Kubiliene mislijo su 
Perkūnu apie ta sumainyma 
pakalbėti, ale nusitikėjo jokiu hunu 
pasekmių isz to užmanymo, bi
jojosi tiktai iszjuokimo.

Kubiliene prmiosze 
Perkūnai, o

— Jonas tavus nenori, jis no
ri Katr(‘s — tarė senis.

Mare szita žinia kaip but 
perkuriu trenkus. Jeigfi Jonas 
tiktai butu ja atstūmės, jau ir 
teip Imt paniekinimais labai 
skaudus, ale kad jis sab Katro 
iszsirinko, tas ūždavo jai baisu 
smūgi, kuris per visa jos gyvo, 
nima. negalėjo*' isz szirdies isz- 
dilti. Katre — Katro! ir ezio- 
nai volei Katre! %

Mare uoliojo aszaru, nei ji 
skundėsi savo tėvui, koki skau
smą. savo szirdyjo nesziojo, tik
tai kraujas jai viro gyslose, 
iszsimuszo visas ant veido, ne- 
draugiszkomis akimis žiurėjo 
aul Visko. Jau ji dauginus ne- 
sigedino savo nedailuino, tik
tai tikėjo in savo tiesas, norėjo 
kur norint rasti užganedinima, 
užvy dėjimas grauže jos szi rd i. 
Delko ne asz — delko ji ?

Mare (langiaus neturėjo 
mios valandos. Ji dabojo Kat
rės visus žingsnius su nepasiti
kėjimu, seko ja tykiai kiek syk 
ji namus apleisdavo. Ji vis no
rėjo ka norint ant sesers isz- 
rasti, kad tik savo piktumą ga
lėtu ant jos iszlieti. Breksztant 
vakarui • Mare pasislėpus už 
sodno tvoros dabodavo, ka Jo
nas su Katre veikia. Marike, 
Jono sesuo, būdavo beveik vi-

Abudu sėdėjo 
sznekucziavosi, 

krėsdavo Laikas ir giedodavo 
visokias linksmas dainas, arba 
gainiodavo viens kita po sod
ną ii’ juokdavosi, jeigu nusise
kė pagauti. Jis norėdavo ja pa* 
bueziuoti, o ji mažai gindavo
si. Jeigu kada perdaug insi- 
linksmino, ta.da Katre su Ma
rike bėgdavo nuo jo szalin in 
vieszkeli. Ale jis greit jas pa
vydavo, tuokart pasiėmęs abi 
po ranka iszeidavo pusi vai ksz* 
tineti.

Mare visa ta matydama nuo
diję savo krauju, vis dauginus. 
Viena diena abi sesers isz ko
kios tenai menkos priežasties 
liibai susibarė. Katre ilga, va
landa davėsi-keikti, ale galop 
ir jai pritruko kantrybes, kada 
ji patemijo, kad jos seknd tėmo 
tiirejo smagumą ant* jės savo 
piktumą iszlieti. Ji atsako jai 
biski asyJriaus; ’negu jos pa
protys buvo. To tiktai Marei ir 
reikėjo* ji iszvadino ju viso-

* ■ ‘ Y i ’ ■ J u . ' 7 ■ .?■> | '• , ■

gal asz ir už- 
kad su laivu

ale

I

apie ta j 
Perkūnas Marei.

sados drauge, 
ant suolelio,

aszaru,

ra-

Tu (langiaus rodaisi menuliui 
trankydamasi naktimis po gat
ves, isz to nebus nieko gero!

Katre su piktumu atsiliopo: * •- Tu neesi mano molina 
lovas nepaskyrė 
man už prižiūrėtoja, 
gaspadorysteje dirbi, tai man 
nedarai jokios mylistos. O kad 
tu ankszezians eini gulti, o asz 
su mergaitėmis pasijuokiu ir 
dainuoju, lo lau ir nieks neuž- 
gina.

.. - Alo vaikinai
- pridaro 

eziodama.

neszvaria kiaulelirt. 
Tuo apie jaja ižgirdmi 
Pažinti jaja geidžiau.

Vyra skausti nepaliauju, 
Slide kaip karve bliauje, 

Daro saviszkai,

sza tuojaus siunezia, neklaus
dami ar tu nori, ar tau patinka 

, ir pamaži pasirodo, 
nėra bepartyviszkas,

na /

tavęs būti
O ka. tu

priegtam ii* 
Maro pa si 1 y-

Tolinus bus.

KREIPKITĖS PRIE I)R HODGENS, 
GERAI .ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATRAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
1SZRADJMA IR SPASABA.

MAUANOY CITY Ims kožnn Ularninka
•30. K« 'Centre St.aiit u litro t'loro.

Ofiso- vaIiuhIoh: 9 ryte iki 9 vnkare.
HOBA SVETHUA PYKAI.

y

y DAKTARAS&HODGENS
Fhiladeliphta Spcclnlibtas

Daro saviszkai 
Nežmoniszkai,

Jau tik turiu jaja suvaldyti, 
Ir paežius genii apdaužyti, 
Tris merginos prisilaiko, .

Pas savo jais užlaiko.
Viena rodos da gera,

Ir jau no jairmų
Antra tikra pasiutėlė, 

Ruda, sulinkus, noiszmanele, 
Jeigu josios nesnsivaldys,

Gede vardo, apgarsys.
Treczo pas I(‘ta atvažiavo, 

Ir pas jaja apsigyveno,
Jeigu teta geriau gyvent ne- 

p rados,
Fai ii' mergele ta pati prad(‘s. 

() jus bobeles apsigėrusias,
Ir mergeles persemusios, 
Kaip karves pasileidbt, 

Savo vyrus apleidot, 
Neužilgio vėl pribusiu, 
Visoms gerai užduosiu.

*. e *
Vienoje vietoje Kanadoje, 

Vyrai d i dėliojo bėdojo. 
Merginu tonais* ne yrrf, 
Kurios gautu fain vyra. 
Badai keli karai priims,

Telegrama jau

ri ■*

m

viams

su vadžioja ir mėgina 
iszklaidinti.

Jau geras laikas butu, Lietu
si! t vert i draiiguvia, ar 

gal yra ir dabar, bot neturi už
tektinai savyje gyvumo, kad 
sutverti po visas Lietuviu ko- 

; lion i jas, tokias kuopas kurios 
I nuo laiko lyg laikui pranosztu

(
koki
U.

UŽslsenejuslu ir Chronhzku Uga
Eikite ten kur esate tikri kad gau 

aito tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
llszka gydimą, per daktar*. kpris turi 
daug metu pasekmingo p raki ikavirao 
Gydimą ka aplaikoie nuo manės yra 
g v ar an tuo t ak

Jaigu esat© silpni, nervlszkl ar B 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
eaa padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga. ;

Viduriu netvarkos, aptraoktaa lie
žuvis, užkimimas ir suukummi po val
giui, gnzitl, svaigulis, silpnumas Mlr- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos. Ilgos. Iszbcrhnal, papuczkos, 
dedervines Ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.*

Silpni vyrui ar pajėgos jusu jaunu
tes jus apleidžia? Ar esat,® nuvargę ir 
silpni? Ar stokas Jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, Jaigu teip tai matykite ma
ne.

Rumathmas visokiuose padėjimuo
se, teippgl Isztlno Ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir tvoto nuodeju, 
silpni ir nuvargo/, pailso Isz ryto,- be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos,. silpnos, atminties, sarmatlyvl, 
greitai , pailstai,, pikti, iszbllszkusls h 
Iszberimai, ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas pcezudse,’ skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara. astma, 
dusuli, užimąs, galvojo, trumpo girdė
jimo, isztinlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis, .. ,r

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszaiszklnslu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbantls yra mano spa- 
ėabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru,, iojer^ijr dvMiagkuju. Tie gydl- 
mkb Patvirtintu Ir, rekomendavoti per

pavojinga.

siuntė i 
Westus,

Idant priimtu greieziausia, 
Kad ir kokia niekiausia.

Temai s vvrai ant nieko nežiūri 
Ba, pinigu krepszius turi, 
Susitarkite visos keliaut, 
Vyrus už kaklu traukt. 

* * #
Oj maeziau gana;

Kada pribuvau in Elizabetona, 
Kur mane lauke, 

Visokiu moterių daug. 
Ypacz tokios, 

Ka neisznokios, 
Nedeliomis vaitoja, 

Per dienas sirguliuoja.
Stubos neszluotos,' 
Lovos nepaklotos, 

Vyrai apleisti, 
Marszkinei neskalbti. 

Grinczios pilnos meszlo. 
Nerasi ten ne Įtreslo, 
Kada Subata atejna, 

Tuo ant bąmbiliu ejna.
Per naktis uliuvoja, 

Su kitais kvhiliuoja.
Sergiinczius vyrus namie pa- 

‘ ‘ lieka,
Aut gud taims in rodltauzitis 

nulekia. 
Vyras namie lovoje guli 
Jokios pagiiilbos ne turi, 
Ant rytojaus ejna in bažny- 

tolia.
. Smirda ir a.psivolia^

J

y

loriems žmonelėm, kad žinotu 
laikraszczoi yra iszlei- 

Ižiaini užnuodymui musu tau- 
Kaipo patomyjau vienam 

Jaikrasztyje kad vienas ižgama
Seimo narys Lietuvoj reikala- 

kad tautiszka vėliava už
leistu vieta raudonajai, ir tas 
žmogus būdams juodos sąžines 
liko praszalintas 
trims posėdžiams.
kad butu valdžia protingai pa
sielgus, kad toki ižgama butu 
tiesiai, be jokiu eeremoniju, 
atidavė jam jo visa turtą, isz- 
vare in bolszevikiszka Rusija, 
kur tik tokiu yra tėvyne, nes 
Lietuva ntio senei vadinama 
szventa žeme, ir tokiems ne 
turėtu būti duota ne kokis val- 
diszkas dinstas, nes man dau
guma lietuviu pripažins tei
sybe, kad Lieuva nuo kada pri- 

krikszczioniszka tikeji- 
buvo bedieviszka, bet

v o

* !

ntio 
žeme,

(*me 
ma,

isz sejmo
Man rodos

garsingiausias Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TĄMAGUA Daktaras Hodgens bunaTĄMAOUA Daktaras Hodgens buna 
koŽna Sorcda ir jo ofisas tonais yra po 

Ofisos valandos 
nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

z* 
Ą t*

No. 44 BROAD ST.

ma, ne mivo oeaieviszKa, nei 
daugiausiai krikszczioniszka ir 
isz didumos katalikiszka ir 
dora tauta, man-gi dyvas; kai
po užaugusiam Lietuvoje, isz 
kur tie vadinami cicilikai ir 
bedieviai atsirado, nes ju 30 
metu atgal, teip kaip ir visai 
ne buvo, o kad ir kur koks-ra
dosi, tai tik vagis arba užmu- 
szikas kurs tik lyg laikui sa- 
votiszkai gyveno, ir anksz- 
cziaus ar vėliaus sodieeziai pa
gavo

Pradeda snausti 
Ir kriokti.

Nuo galvos skrybėlių nuslenka, 
Pd sirolu palenda;

Knyga isz ranku iszpuola 
Sudergė visa suolu.

Žmonis turi isz jnju juoku, 
Isz tokiu pasigėrusių nieku.

Jau tik užejs Sodoma,
• Sudegs kaip* Gomora, 

Jeigtl nepasitaisys, 
Ir neiųisinialszys.

-r-;-,.......

. Lietuviszka* Bankierius 
it Laivakorcziu Agentai

J. Gi BOGDEN

i

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

svirne arba arklius va* 
pant nugalabindavo. Man da

vėsi daug kartu girdėti kad 
nuo keliolikos metu tib prasi
žengėliai, iszinosti isz gimna
zijų arba iszjoje ant arkliu ią 
Prusus, 
Amerika, 
kuom-gi szitoj laisvoj szalyj 

, ugi pradėjo laikrasz- 
iszdavinct, žinoma nedo- 
bet bolszevikiszkus, nes 

sudrumstam vandenyj leng
viausia žuvis pagauti. Asz ne 
esu žmogus toks kad kitiems ’ 
uždrausti laisve, bet asz esu to
kios nuomonės 
patyrimą, f 
būdamas katalikai palieka be
dieviu, toks žmogus palieka bb 
doros ir žmoniszkumo, ir to
liaus ne buna geras nei sau, nei. 
tautai, nei artimui, arba kitaip 
sakant, no tinkamas nei Die
vui, nei velniui. ' 7

—Giliuszes įlhzikantas.

vėliaus atsibeldė in 
dirbti tingėjo, tai

užsiims 
ežius 
rus, 'i! |i

'■ L

i ir taihe turiti 
kad jaigu žmogus
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LIETUVIS; ‘
Buvusia daktaras karlumeneje.

1 • ’* Gydo visokias Ilgas. 
Priima ligonius Iltį 10 valanda ryte. 
12 iki 2 popiet, 6 iki 9 vakare.

TuoDi-lalklnis ofisas randasi 
KAZUNO APTIEKUJE,

SS S. Janlla SL Shenaadeak, Pa.
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Ant J. Sakalauskas
LIETUTI3ZKA3 GUABOniUB 

IR BALSAMIJOTOJA8

s

Žinios Vietines
įl-

Poni Marcele Vasikonie- 
dukteria Elzbieta isz Fi

li ie-

ISZ SHENANDOAH, PA.

Vaitukeviczius
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Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preka. Telpgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokias paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite PO MN INKA UI kreip
kite* pas mane, nes asi gailu jumis 
pigiau geriau s parduoti negu kiti.
UI E. Pine SU Mahanoy City, Fa,

no sn
ladelI'ijos, vieszinosi ke]es 
nas pas M. •FaJcimonius ir kitas 
gymines Mar Lynn ir Wilkes- 
Barrije. Kazimieras Stnkvile- 
viezius isz South Fork, Pa., 

]»as p. Jakįmo
ISZ 

t<‘ipgi lankosi 
nius.

Nekurie rugoje buk 
žinutes

al i me žinoti apie ju-

ne- 
apie juos,

bu pamokinimu

me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba

$1.00.

paduodam 
bet kaip g
ju nelaimes ir linksmybes, jei
gu tingi mums apie tai pranesz. 
ti žodžiu ar per gromata. Gy
venant ieje tam paežiam mieste 
nesunku ateyti ar atsinnsti ži
nutes in rodakoije. Geidžeto i- 
dant apie jus paraszyti, tai ne- 

praneszti. 
ui mielu noru pri-

f 
tai patys jam

— Mikas .......uv,
gyvenantis po 312^ W. Lloyd 
ui i. pasikorė ant pastoges savo 
name apie 12 valanda panedeli. 
Mikas už daug’ baliavojo, o pa- 
cziute negalėdama duoti rodą 
su juom, liepe ji uždaryti kozo- 
je. Panedeli kerszino nusiszovi- 
mu, bet jam atomo karabinu, 
po tam 
užsidėjo 
Pati iszgirdus kokį ten bala<lo
jimą, nubėgo ant virszaus rado 

kabanti. Va i t u k e v i cz i u s 
62 metus, palikol

atėmė karabine 
nuėjo ant pastoges ir 
virvutia ant kaklo.

Aukso
Benoves

ATSIUSK TIK 8I.G0
O gausi saliklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus
kaip padaryti Ir prlsiuntima apmoka-

Oerlausla stambi trajanka 60c 
Puplaiszkai 

Truk
ti pakelei už $1.40.

Knyga “Daktaras Namuose
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele,
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50,
Minksztu abdaru $1.25. Lalszkams 
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

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

Tvlrcniaeila Lletuvlists
B A M K A

D14«l« kaoclja BQd«tA ValBtl- 
joa Banka Dapartamanto.
Estu pa prtežlura Valstijas, 
taip kad pinltal sudėti mano 
Bankoja nagai! pražūti Pri
ima pinigus saugiam palaikl- 
mnL Siunčiu pinigus In vl- 
saa dalia svlato, pagal dienos 
kurta. Parduodu Laivakor
tes kompanija nustatytame 

kainams. Parūpinu Paszpor- 
tus kalteujantiems In Lietuva 
▼lakas daroma teisingai, grot 
tai ir pigiai. Raszyklts apie 
kalnas a
atsakina, ▲dresavoklte:

V. LAPINSKAS
Ml W. Mahanoy Ays^ 

MAKANOY CITY.

fAUBiU teisinga

JONAS M. CISARIKAS 
.Pire Insurance Areni

Apdraudžia (Inszurlnla) Namas, 
Terorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Berlaaslose Kompanijose

h

I 

s 
i■

BIS W. Mahanoy Ava. Mahanoy City|
S

LletavltakaB G ra bėri n b

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
> Turi pagalbininke motore.

Prieinamos prekes.

ii B West B trace Street 
■AFANOT CITY, PA.

Bell Telephonaa No. 149

Mekam* aatra procentą ant sudėta 
itale*. Procentą pridedam prie ju* 
FtaifU t Sana! o Ir 1 Liepos, nepai
sant ar ataessat parodyt knygute 
at ■«. Mee norim kad Ir ]ua turft- 
tv**t reikalą bu sausu banka, no- 
paisant ar malas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki B 
pąplet. Bubėtomis 9 ryto Iki 11 vai.

CAPITAL BTOCK llli.HD.te — 
Burplu ir Pronto $531^44.50

M

1

ssszr i .... araaiai
H. BALL, Prezidentas.
Oeo. W. BARLOW, Vice-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kasteriąs.

1/ tW. TKASKAUSKAS 
r FIKirUTINIS LIETUVISZKAS 
■BAMBIUB KAKANOY CITY. FA.

į.

Laidoja Kantu Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuvlu Krlk- 

eztlniu, Veeellju, PaaiTažlnsjimo 
Ir t L

SfO W. Centre BL Jfahaaoy City, Ft.

CMA8. 8. PAKILKI 
leal Eitato Ateit —• Notary PuhjUe

Jeigu Borlto pirkti ar parduoti Stabas, 
mW galima jumis tam* patarnauti. 
Randarojama namui, kolatavojama 

randai ir taip toliam.
US W« Ciatre BU Mahanoy City, Fa.

SAULE

ANT PARDAVIMO PIGEI.
Gera pelninga temprenco isz- 

dirbyste. Geras biznis ir visas
intaisymas. Iszmokysime dirb
ti. Dali pinigu ant iszinokes- 
czio. Atsiszankite arba raszyki
to ant adreso. (t.56)

tingekyte apie tai 
Redaktoris 
vms visokes žinutes isz miesto 
bet turite apie 
praneszt i.

Girdėt kad daktaras Bid 
didis buvusis supredentas Ash
lando ligonhutes
Pottsville. Dabar iszkeliavo in 
Kanada ant vakari jos su 
sunum.

Szeimvna Szimano Nor- 
kevieziu seredoje iszkeliavo in 
Lakewood praleist vasara. Kas 
pribus in
užtėmius “Norkeviez (’amp.”

— Burmistras Fogerty pa- 
vieszino savo “

apsigyvens

savo

Lakewood tuojaus 
Norkeviez (’amp.

kelishotelije ’ ’ 
lietuvius už padoru pasielgimo. 
Po užmokėjimui už “burda 
likos palei!i.

Gerai žinoma visiems p. 
Hannah Rofavicziute kuri turi 
sztora ant \V. Centre ui vežios, 
mirė l’tarninko ryta Filadel
fijos ligonbuteje, sirgdama kė
lės sanvaites. Laidotuves atsi
buvo Ketverge po piet.

— Vincas Jakajickas pirko 
puiku Essex automobiliu.

— Bernardas Bražinskas 
pirko narna ant West Pine uly- 
czios nuo Antano Pinelio.

— Tiejei kurio 
trekais isz Lakeside per mies
tą giedodami ir rėkaudami, lai 

važiuoja

n z 1 >

va žiu oje

palicije
ii-

per miestą 
visus rėksnius 
turės užmokėti

Miką 
turėjo 
pnezia ir dvi dnkteres, kurioms 
paliko nužeminimą, per savo 
neiszmintinga pasielgimu.

— Ant Lehigh Valles gele
žinkelio likos surastas Antanas 
Zinkeviczius su perskeltu pa- 
kausziu ir likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti. Kokiu bil
du likos sužeistas tai pats neži
no nes 
nes.

J. R.
330 VV. (kili St.

'*t M t. Cnrmel, Pa.

ROYAL MAIL
Greitus Tiesioginis Kellns Tarp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON
IR HAMBURGO.

Ant. naujausiu puikiu . “O”
OHIO, ORCAk ORhUNA, OKHITA
IN EUROPA ISZ EUROPOS
Treczla klesa Treczla klesa

JJamburgt 
Piliau 
Memol 
Kaunas

KUR BUNA?
I ....................... 'J

Asz Mare Lcikauskicno pa- 
ieszkau savo vyra Bernasiu 
Leikauska, 
diena Kovo jeszkoti darbo ir 
negavau jokios žinios nuo jo. 
Jisai juodu plauku, rudu akiu. 
Paliko mane su trims vaike- 
bais. Žinantieji apie ji mel
džiu praneszt.

Mare Loikauskiene
Kingwood, W. Va.

jisai iszvažiavo 19

su
Žinantieji apie

Box 244

T
(%

laivu
apie

n u žemi n ima

turėjo už daug munszai-

turiu metu

padaryta aid

Viktorukas Guimes, ker 
sūnelis Onos Gui

mes likos sužeistas per automo
biliu, kada žaidė po uliezia. Li- 
gonbutej(‘ likos 
jo operacijų.

— Važiuodamas autoniobi- 
liuje V. Tomkeviczius pataikė' 
in stulpą. Jaeksone. sumitszdn- 
mas priszaki savo Page auto- 
mobiliaus. 

--- - - .........— ■! !«■ ■ H   — I ■  
ANT PARDAVIMO.

Vienas mūrinis narnas, dide- 
ruimas ir 8 ruimai 

su naujausiais
z, . . ... J

hs sztoro
del gyvenimo r ‘ 
intaisymais, ant N. Centre Si. 
Freeland, Pa. Atsiszankite ant 
adreso. (t.f.)

A. P. Mayberry
Freeland, Pa

(55)

$103.60
$100.50
$107.00
$105.15

$102.50
$105.50

. $100.00
$106.00

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

26 Broadway, New York,
arba pas vietinius agentus. 4SB Oi *S * — ■■ — 1 — — -W O — —■ — —I —i —

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Sonthninpton nnt Milžinu Inlvn 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Aplojdžla New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas pors^dliuas Southamptone.

Lietuviai ypattezkal lydfiti 
In Hamburgu 3 klosa $103.60 Kares. 
Piliava H’klosa $106.50. Tax extra' 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo PU lavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcziausi lalvni pasaulyje, 
Informacija.s apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu miesto ar apielinkeje. 
CUNARD LINE, H 
25 Ilrondwny, 
New Yort. 

r ‘ *1*1 wwwtfaiii
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Pirmutinis garinis laivas 
perplauko per mares 106 metus 
adgal, 2 gegužes isz Savannah, 
(hi. in Liverpool! in 
dienas ir vienuolika valandų.

■*

laika 29

SVEIKATA - Idant atgauti jia 
naudokite CHIROPRACTIC

Yra tai be gyduolin būdas gy
dimas, kur Chiropraktikas at
gaivina nervus o silpnos vietos
atgauna sveikata ir pajėgas.

Galva 
AkysI

2 Ausys 
NoSis

3 Gerkle
Si Rankos

Szirdis 
Plauczei 

’S Kepens 
7 Pilvas

Blužnis
Inkstai

9 Žarnos 
Gilė ir t.t.

S

6

10
DR. C. H. ZIEGLER 

Chiropractor.
l’tai ninke, Ketverge irSubatoj
56 S. Main St. Mahanoy City.

ST. CLAIR, 48 S. 2-nd. St.

C£ a lutai a s
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvar^umo:
ATSIRAUGĖJIMAI,

itters

• t

PRIETVARAŠ, ISZPUTIMAI,;
. NEŽLEBUZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDEfIMAI, NERVISZKUMAS, 
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinii 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso

Jis yra labai veiklus ir

kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 3. HALSTED ST. Dept. 15. CHICAGO, ILL.

Baltic States Bankas
Lietuvos Finansų Ministerijos Korespondentas.

BANKO RESURSAI $1,700,000.00 
------$------

Parduoda Lietuvos Laisves Paskolos Bonus ir iszmoka 
nuoszimczius už Kuponus.

pį Priima depositus ir moka priskaitomus prie sumos 
1 —1* Al

ki

ž

(

I
kas menuo. Depozitus galima prisiųsti ir per paszta. ž 

Siunczia pinigus in Lietuva ir visas pasaulio szalis, su « 
pilna garancija, greitai, teisingai ir pigiai. įpilna garancija, greitai, teisingai ir pigiai.

Parduoda laiva-kortes kelionei in Europa ir isz Europos 
ant visu linijų.

Turi savo korespondentus - Bankus: Kaune, Rygoje, 
Vilniuje, Berlyne ir kituose Europos miestuose.

I g6 i

Baltic States Banke savo depozitus laiko New Yorko Ž 
Valstija, New Yorko miestas, Lietuvos Finansų g 
Ministerija, Lietuvos Bankas, Lietuvos Kredito Ban- g 
kas, Prekybos ir Pramones Bankas, Susivienijimas ‘n

New Yorko miestas >

malszei 
n (‘s 
aresztavos 
bausmia.

Seredos ryta apie penk
ta valanda musu ugnagesiai li
kos iszszauktais 
in pa 
nia 
skverą namu. Yra tai treeze 
didele ugnis ( entral.ijoi in lai
ka vienos sanvaites.

— Važiuodamas 
automobiliniu isz Grahame ga- 
radžiaus ant 
ežios, J.
upeluka bet 
tomobilius apturėjo bledi'fs.

— Pancdelio vakaru apie 
vienuolikta valanda ant. plon
io prie Lakeside atsibuvo bai
si automobiline nelaime kurio
je* likos užmuszti George Noll 
30 metu isz Aside v ir Jonas 
Orenski isz Coaldale locninin- 
kas autoinobiliaus kuriame va
žiavo teipgi ir keturi kiti vy
rai isz Coaldales o Brayfort ir 
Weber ir Morgan isz Mahano- 
jaus likos teipgi sužeistais. 
Coaldales karu kas norėjo pra
lenkt Mahanojaus kariikn. ’Ta
me laike ėjo bosas in kuri 
trenka Oranskio karukas teup 
smerkei, jog abudu vyrai likos 
užmuszti ant vietos.

— Utarninko apie piet Park 
Place likos užmnsztas Antanas 
Macziuhiitis isz Trentono ir jo
jo bodo Leon Kllne 1014 E. 
Market ulyczios. Kada juosius 
nelaime patiko tampavo skylia 
tame dinamitas sprogo už- 
muszdamas abudu.

in Centralia 
gialba getsyt didelia ug- 

kurj sunaikino konia visa 
Y ra

adbulas

W. Market ulv- 
Fogarty insirito in 

nesužeido tik au-

ėjo bosas

dinamitas sprogo

— Mahanojaus beisbolinis 
kliubias isz ryto Szenadorije’ 
supliekė Shenadorieczius 2—1. 
Szenadoriecziai 
piet atfidmokejo 
ežiams 1—0.

pribuvia po
Mahanojio-

KVITU Knygele Draugystėm* <•> 
lozmokejlme ginlgu ligeala* 
ma - - - - Wo.

KVITU Knygele Draugystėms, <•> 
Kaslerlaus neg sudėtu ginlgu ant 
luslrlnklmu - - - - a-• Me,

W. D. BOCZKAUBKAB-CO., 
į 1IAMANOT CITY. FA^ < 

k
1. II Ml*

ė 1’anedel,’Seredoj ir Petnyezioj.

i

r
V

v- >

J

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

J VISAIS BANKINIAIS REIKALAIS IN

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. -
Telefonas: WATKINS 2142.

Bankas atdaras kas dien nuo 9 ryte iki 5 vai. popiet.

t

t
I

r ŽNew York, N. Y.|
JI

Subatomis - iki 7 vai. vakare.f g
f

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

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

Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 
banka jeszko daugiaus prieteliu.

Ji suteikia patarima kur geriausia investyt

%

Jus niekad ne nesziojote 
tokio drūto gumouž szita

/

SZITIE NAUJI “U.S.” BATAI DUODA ILGESNI 
NESZIOJIMA IR DIDESNE VIGADA

Ne tik ka yra tai nauji batai 
del mainieriu—bet yra tai di- 
džiausis batu pagerinimas szioj 
gadynėje.

Juodi padai yra padirbti isz 
drueziausio gurno—tas gumas 
yra toks drūtas kad džinosite 
kaip tai ilgai gumas gali ne- 
sziotįs.

Balti vyrszus yra padrūtinti 
su extra szmotais gurno ir cei- 
kio, sudaryti in vien per nauja 
būda ka ženklina ilgesni ne
sziojima visur.

Spęcialiszki Feltex vidurini 
padai ka pžlaiko sausai kojas 
ir priduoda ilgesni nesziojima.

Ir yra vigadlyvi.
Kada pamieruosite sztore 

szitus naujus 4 ‘ U.S. ’ ’ 
pavaikszcziokite biski ant ju! 
Teip lengvai lenkėsi kaiį) ir ju
su koja. Tie dideli padai yra 
drūti bet ne kieti! Gaunate vi- 
gada isz pat pradžių.

Yra teipgi ir nauji 4 4 U.S. ’ ’ 
ilgi batai—padirbti teip dru- 
czei kaip ir szitie trumpi batai.

Nepaisant ąr nesziojate trum 
pus ar ilgius batus—klauskite 
szitu nauju “U.S.” batu kada

batus tik

Klauskite nauju “U.S.

vei pirksite. Žiūrėkit kad butu 
juodi padai ir “U.S.” žymė.

United States Rubber Company

t99
^^7*' 11 F' * 
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trumpu ir ilgiu batu
TRADE MĄRK

pinigus. Prigclbes jumis pirkti praperte. 
Gera banka yra jusu geriausis prietelis. 
Dėkite savo pinigus in '

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
I—

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez. 

LEON ECKERT, Vlce-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY,

D. F. GUINAN, Sek. Kaaljerlua

DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

4

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

duosime jumis dykai 
25 rekordus, jusu pa 
czin pasirinkimą, jei
gu pirksite pas mus 
grofonola $125-8150.

Per dvi sanvaites

I

Mr. Watkins mekanikas ran- 
dasi musuvsztore ir jumis gali 
pataisyti bile koki fonografa 
ar grafofona.

GUINAN’S 201 W. CENTRE ST
v**


