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1SZ AMERIKOS
Nužudė poduktia idant aplai- 

kyti josios turtą.
Fresno, (’a Ii f. 

ma užgriebti
m- Trokszda- 

visa turtą sąu, 
kuri paliko tėvas del savo duk
reles, moczek a Lmlvika Poti- 
gian, nužudė savo poduktia 
Mnrgarieta, 18 melu senumo

savo 
18 metu 

mergaite. Nedora motere davė 
Iruciznos ir kitiems vaikams 
tiksle atsikratymo nuo ju, bet 
vaikai pasveik 
mas, nžrasze visa turtą, vai
kams, o antrai pauzei per visa 
gyvenimą ūžia i k ima. Trucizna 
davinėjo vaikams dalimis per 
keliolika menesiu o 
ir pat i paymdavo idant at
kreipi nuo saves nužiurejima. 
Moezeka likos uždaryta kalėji
mo.

Vilkai sudraskė kūdiki.
Boonville, Ark.

Lam Turner vilkai pavogė kū
diki, o 
linkineis 
dingusio kudiki<

ko. 'I'rvas mirda- 
visa

kaip kada 
idant

Fermeriui

laši prato, jog 
ir suede vii- 

fa I nesZ(»

norints fermeris su ap- 
kaimynais jeszkojo 

>, bet nesurado. 
Artimoje girrioje užtiko krū
vyte kaulu ir < 
kūdiki sudraskė 
kai. Kaulus 
palaidojo.

Paliko $1000 del kacziu ir 
szunu.

Springfield, Mass.

namo ir

tukstanezius del 
gi aibėj imo 

mau- 
Testa-

Kam

— Mirus 
Mrs. Amy S. Perry, kada per
skaitė josios test amenta, gimi
nes nemažai nusistebėjo, jog 
mofero užmsze hikstauti dole
riu del bona mini u kacziu ir 
szunu o tris
užlaikymo sargu 
gyvaseziu žmonių kurie 
dosi Connecticut upėje.
menta gimines ketina sulaužyt.
Atkando kaimynui ausi — už

mokėjo 100 doleriu.
Chicago. — Gustavas

ras užmokėjo szimta doleriu at
lyginimo už atkandima trupi
nėli ausies savo kaimvnni Ed
uardui O’Pink laike musztv- 
nes. O’Pink turėjo kėlės kates o 
viena isz juju dingo. Nužiūrė
jimas puolė ant Kauro, nes ji
sai miaukiu labai nekentė. Ka
da jam kaimynas
metinei jog jojo kate užmusze, 
kilo isz to muszis laike kurio 
Gustas atkando szmoteli ausies 
O’Pinkui.
Norėjo pasmaugt paezia lovoje.

Baltimore, Md. — Vladas 
Piszczokas likos aresztavotas 

savo paezios, 
o-

per

Baisi

Glen Rogers 
kuri priguli 

Raleigh Wyoming Coal 
penkosdeszimts 

Ivideszimts penki
gilukningai isz ka- 

Eksplozije kilo, trum
po pradėjimui dar- 

ir vaikai subėgo

o <

*
50 užgriauti kaayklosia 

per eksplozije.
Beckley, W„ Va. 

eksplozijų, kuri kilo isz nežino
mos priežasties 
Coal kasyk losią, 
prie
('o., užgriuvo 
angli’kasiu 
iszsiga vo 
s\ klu.
pam laike
bo. Mot eres
prie kasyklų po nelaimei. Bai
sus buvo regėjimas t uju nelai
mingųjų kada daginio buk ju
ju milemi užgriauti. Kasyklos

> eksplozijei, todėl
gautis in kasyklas 

nors sužeistus ir apdo-

pradėjo už- Į

, a rj4 paliepimo
buk jaja norėjo užsmaugi lov
je kada toji miegoji
savo drūta būda apsisaugojo 
nuo minties.
kino, buk
ant szposo,

) ir tik

Piszczokas ajsz- 
tai padare tiktai 
nes truputi buvo 

užsigeriąs ta vakara.
Sudže ji pastate po szimta 

kaucijos 
atejteje,

Piszczokas i.szejo isz sūdo, pa
sako savo draugams, jog jojo 
daugiau nematys ir pranesze 
apie tai sudžiui, kuris pasakė, 
jog geriau bus jeigu apleis 
miestą.
Inleido pasivelusius atejvius.

New York. -? 
tukstanezei atejviu kurie at
plauko užvelai nes kvota iszsi- 
baige ir ketino būti sugrąžyti

užsidegu p( 
negalima 
gialbet 
gint us,

K eliaus. — Dvileka apdegu
siu kimu likos iszimta. Badai 
da Irisdeszimts 
randasi po žemi'.

Drebėjimas žemes tolimoje 
vietoje.

Washington, D. C. — Drebė
jimas žemos likos rokorduotas 
per czionaitini seismografu, 
kuris tęsęsi konia viena valan
da. Di rėkt oris Tondorf mano, 
buk drebėjimas atsibuvo ko
kia 1500 myliu nuo Washihg- 
tono. Kitas drebėjimas teipgi 
atsibuvo bet labai toli. 'Treczes 
drebėjimas žemes davėsi jaust 
apie 8000 myliu tolumo. Mano
ma buk atsibuvo tolimuosia 
R vt uosiu. 

Ir

Nesirūpinkite mergos priesz 
50 metus. ,

San Francisco, (*alif. 
merges neprivalo 
net rot yl i v ilties, 
Kalifornijoi, pakol 
penkosdeszimts meteliu. 
45 metu juju gilukis ant apsi- 
vedimo yra gi'ras, 
nea rszosnis.

Tiejei žodžei rėmėsi ant val
džios suraszo. Praejta meta 
Kalifornijoi apsivedė nei 78 
tukstanezei poru, kurios turėjo 
suvirszum po 45 metu — mer
ginos ir mot eres. Po penkes- 
deszimts metu, jau nėra tokios 
progos ant isztekojimo, tiktai 
390 merginu sugavo vyrus,' ku
rios turėjo suvirszum penkos- 
(h'szimts metu.

Daugiausia iszteKojo mergos 
turinezios nuo 17 lyg 28 metu, 
nes buvo juju net. 14,368. Terp 
kitu, apsivedė 14,458 aktorku 
kurios turėjo užsiėmimus kru- 
tamuosia paveiksluosią. ,

Pas mus Lietuvius, tai mer
gina kuri iszteka po keturos- 
deszimts metu — vra sena bo
ba.

Pasninkauk, o busi sveikas.
- (’zionaitiniam 
atsibuvo bandy

darbininku

f n •

czionait ini

atsibuvo

r»on- 
rupintis ir 

o ypatingai 
neužbaigs 

Lyg

o ir po tam

suraszo.
apsivedė

doleriu 
malszvtu

idant apsi- 
bet kada

,A3

Apie penki

* adgal in Europa, aplaike pave
linima pasilikt, pagal nuspren
dimą Daviso kamisoriaus, nesdima Daviso kamisoriaus, 
sako, jog pats žmoniszkumas to 
reikalauje.

Apie deszimts tukstanezei 
imigrantu da yra neperžiureti 
Ellis Islando. Ant laivo Levia- 
than yra 1367, 
Belgclnnd 548, Cleveland 400 ir

Majestic 523,

litu laivu.

(’hieago.
universitete
mai ant žmonių ilgo pasninko 
idant isztyrinet ar tokie pas
ninkai buna žmogui naudingi 
ar blodingi. Dr. Margarieta 
Kunde iszpasninkavo penkio
lika dienu, gerdama tiktai po 
stiklą vandens ant dienos. Per 
t a ji laika pamote szesziolika 
svaru, bet po pasnykui vela ad- 
gavo juos. Kunde sake buk ne
jauto nieko blogo ir teip pri
prato prie pasninko, jog galėjo 
apsiejt be valgio ir ilgiau,
kada pradėjo valgyt, tai jai 
valgis nepatiko 
jojo priprast.

30 centu už trilijoną markiu.
New York. — Czionaitinei 

bankieriai paliovė daryti biz
ni su vokiszkoms markoms, 
nes jau neužsimoka jaises nau
doti. Sziadien už 30 centu ga
lima nupirkti trilijoną markiu.

Badai Vokietija mano ižduo- 
ti sidabrini pinigą kurio verte
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vmti dalibas manevruosiu kurie atsibus Marfa, Tekšnosią. \ i si iszlaikv keliom'
ITis s/.imtai musu raiteliu isz Penkto pulko, atliko sunkia kelione

reiviai kaipo ir arklidei.

Motere be szirdies — paliepė 
vyrui mirti greieziau.

San Francsco, t ’alif 
radosi tikroji*

pribn vo

- W. S.
Slewart, kuris 
pekloje* laike kares, 
namo sirgdamas džiova. Gulė
jo jisai czionait ineje ligonbu- 
teje tefp dvieju savo draugu. 
Jojo motorui nubodo ilga liga 
vvro su kuriuom 
pries

apsivedė 
ant kares, 

jojo pati at -

su
iszkeliavima

(liulėdamas lovoje*, , 
lanke ji kelis kartus bet kožna 
karta kada ji atlankydavo kal
bėdavo jam: “kad tu greieziau 
mirtum lai man Indu lengviau 
gvvont i.

' Vvras
*

baisybes karėje,
lokespergyvonias

nutarė kovoti 
prieszais liga ir ant galo pradė
jo pasveikt i.
vaikszcziot i, 
prieszais savo heszirdzia mo
terie kuri sūdo pasakė atvirai 
jeigu josios vyras visiszkai pa
sveiks, tai su jnom gyvmjs ir ji 
mylės. Ret vyras ne nemano su 

gyvent kuri jam 
liepe greieziau mirt i.

Kada pradėjo 
teisina 

beszi rdžia
užvei le

tokia boba

KAIP. IŽGIALBET 
, AMERIKA?

(Raszo ‘‘ Kakroezius. ’’)
Laikraszczei raszo buk Kuli- 

džius užsispyrė, jog jau laikas 
idant Europa užmokėt u ^sko
las. Sziur vyruezei. jau didelis | • | f H || 1 • I V • •laikas. Todėl asz, Kulidžius ir 
kiti mano draugai apsvarstėm 
sutverti komitetą ant ižgialbe- 
jimo Ameriko. Manau, jog 
priesz toki mano užmanymą 
užprotestavus daugelis, no tik 
Europoje bot ir czionais? Ran
dasi czionais daug tokiu kvai
liu, kurie spiresi 
laimingus 
sklypas jeigu

o musu
suszelpt ne-

Europojo,
reikalauje ko

kios paszialpos, tai tegul pats
sau pasijeszkoje.

“Kokis cze užmanymas?“— 
Sako Fricas Farflukteris. —Ar 
nežinai, jog amorikouiszka pro- 
poganda yra peržengimu man- 

I z
tokis užmanv- A

nesmagumo

Chicagas bus szvediszku 
miestu.

A re i visk u pa s(‘liicago.
Soderblom, kuris pri- 

.\ merika 
susirinkimo

ant likeji- 
czionais 

buk inies-

Xat ha n 
buvo iii 
miszk o 
torp kitko kalbėjo,
tas Chicagas atejteje bus vie
nas isz didžiausiu szvediszku 
miestn aid svieto o gal daugiau 
ne kaip szvediszkam mieste 
Stokholme.
vra daugiau Szvedu ne kaip ki
tokiam amerikoniszkam mies
te.
Surado negyva moteria tvarte.

Sčranton, Pu. 
ir m i ėst isz k a 
slioetva kas kiszasi suradimo 
37 motu 
kurios lavonu

szvediszkam
Sziadien (‘liicage

palicije
I ’a vietava 

daro

M a ros Venckų vienos 
rado karves 

tvarte už namo Throope. Moto- 
res veidas buvo visas pajuixles 
ir kruvinas. Szeimvna mano 
buk motore likos nužudyta bet 
palicije yra tosios nuomones 
jog Venekuviene gavo krauja- 
toki mirdama pakol dasiszau- 
ke pagialbos.

• K

Isz Lietuvos -- -
Metdle pinigai lietuvoje.

Kaunas. Lietuvos valdžia 
nutarė iszleisti apyvarton me
talo (sidabro ir aukso) pini
gus, dėlto, kad daugelis nusis
kundžia buk dabartiniai popi- 

smu Ikesues 
susitrina. I*’i-

Ministerija jau skelbia 
piesziniu del tu pi- 

geriausiiis pieszinihs 
bus skiriama dovanau nuo KM)

, iki 5,000 litu.
Imti del 1,

riniai, 
vertes, 
nansu 
konkursą

ypatingai 
greitai

i uigu, l’ž

Piesziniai turi r- .1 25 ir 50 litu.

pustineje, jodami
gerai — ka-

ISZ VISU SZALIU
28 užmuszti, 80 sužeisti maisza- 
tije terp straikieriu ir vaisko.

Varszava, Iamkije.
kad

Roku kai-

1

I

4

2, 3, .., 
I’aigi centuose prisilaik\ta bus

i amerikonu sistemos (1, 2, 5.) o 
Į lit nose rusu.

Cž tai 
neatszaukc 

traikuojeneziu darbininku ant 
geležinkeliu ir atszaukimo vai
sko per valdže, straikiorei sil
kele dideli maiszati. Terp vais
ko ir straikieriu kilo pralieji
mas kraujo kuriuosia užmusz- 
ta 28 o sužeista nuo 80 lyg 100. 
Krokave sumiszimai buvo di
džiausi. Didesne dalis užmnsz- 
tuju yra. kareiviai.
Vokiecžiai musza žydus, 1000 

kromu apiplesze, daugeli 
sužeista.

Berlinas. — Po
atsibuvo žydu pogromai, szim
tai žydu likos sužeista o kiti 
bėga isz miesto. Maisztiuinkai 
apiplesze suvirszum tūkstanti 
žvdiszku kromu.
puldinėjo ant žydu, nupleszda- 
vo nuo ju drapanas kuriose su
rado amerikoniszkus ir anglisz- 
kus pinigus. Visoki maista isz 
kromu iszkrove. Palicije nega
lėjo apmalszyti maisztininkn. 
Kur tik pamate koki žydą, tuo 
apipleszdavo nuo visokiu dra
panų, palikdami ji vienmarsz- 
kini, po tam suplakdavo smer
kei ir liepdavo bėgti.

Priežastis t uju 
yra, buk žydai 
šokiu 
prekes

Monarkistu partije 
visom pajėgom pasodyti vela 
kaizeri ant sosto. Pats kaizeris 
tiki, jog isz tebyrio sumiszimo 
Vokietijai pasinaudos ir bus rasta, szaujamuju ginklu, žiu- 

gilukningas. Kaizeris

socialistai

visa miestą

Mvnios už-*

Jojo užmanymas yra sekau- 
, kad pado!kai Į 
per lengvi, nes 

vali Iže i tiktai

tis: Sako jisai, 
A įnorike yra | 
dabar mokame 
apie 24 centus nuo kožno do
lerio ka uždirbam. Jojo užma- 
nvmas vra idant valdže uždėtu • *
90 cent u padotkuant kožno do
lerio; 24 centus paskirt valdžei 

likusius 66 centus atiduoti 
Tai palši liks 

deszimts cent u nuo 
lerio kuriuos 
ant

o 
Europai. T

galime

ir turėjo prie

butu didesne no kaip tebyre 
marke kuri visai ne turi jokios 
verties.

dagurno tiesu ?
Sakau, jo 

masatnosz daug 
nuo žmonių czionais kurie? ka- 
necz geidže iszuialbet Europa.

.Jau nuo keliu metu stengė
mės iszgialbot Mesopotamia

R mini n i je, 
. Bosnia,*

Jugo-Slavo-

i 4

4 4

(f* 
r>

Rosije, 
Lietuva,

Bulgarije, 
Armenijo, 
Lenkije, La t vi jo, 
kijo, Ūkrajina, Finlandije, Si- 
berije, Siamu, Persije, AJvysi- 
mije, Estonia ir TransilVanije. 
godžiu, jau tiek ižgialbojome 
sklypu, jog tik vienas pasiliko, 
kuris reikalauje suszelpimo o 
tai yra Suvienyti Valstijei.

“Mano draugas Zujkis turi 
fain užmanymą kaip galima 
butu ižgialbet, Europa, o jeigu

Persije, AJyysi-

tas galima, tai Zujkjo užmany 
mas yra vęyy gud I

Geras derlius, — ugnis.
\’ilkaviszkis. — Vilkavisz- 

kio apskrityje sziais 123 m. la
bai gerai užaugo javai. Daugu
ma. ukininku negali sutalpinti 
javu kluonuose.

— Rugsėjo 30 d. vidudieni 
Karklių 

Vilka viszkio apskr. 
Priosz tani sudegi' du kluonai 
su javais, svirnas, darbininku, 
butai ir 
XuostalAi inkainuot i 
(ukstanežili litu.

užsidegė valstybinis
dvaras,

F>

4 kviecziu kūgiai, 
in 114

Nudure savo tęva.
Pernarava, Kėdainių apSkr. 

Rugsėjo 24 d. Pernaravos baž- 
nyczioje buvo atlaidai. Peluta- 
vos kaimo jaunimas, 
isz
ruszkas, kuriose tie maža deg
tines ir gerta ir szokta. Vaka- 
ruszkos invvko ūkininko Arsz-

sugrįžęs
bažnyczios, padare vaka-

I . ♦

tikio namuose. rfo ūkininko sū
nus Andrius 23 m. vaikina.* 

sa vanorita
s ........ 1

atiturnaves savanorita kariu- 
meneje, gerokai inkauszes pra
dėjo kabineties prie kito vai
kino ir sieke ji peiliu nudurti. 
Bet tas jam nepavyko, nes at
vykęs jo tėvas .Jurgis Arsztiki 
sudraudė ji. 
puolė savo 
mirt i na i.
Andriu suome 
kalėjimam

Tuomet Andrius 
tęva ir nudure .ji 

Pakviesta 
ir

milicija, 
nugabeno

maiszacziu 
spekuliavo vi- 

maistu ir pakialdavo 
n e isz pa šaky t ai.

stengusi
mu ms 

kožno do- 
ižduot i 

paszelusio pragyvenimo. 
Tok is planas iszrodo laba i ge
ras ir privalo užganadyt euro- 
piszkus politikierius, tai yra, 
jeigu Europa da neužsispirtu 
pareikalaut likusi deszimtuka.

“Dabar mano smegenis 
mausto, payifikime ant paveiz-- 
dos, kokiu bodu 
szelptū Amerika j 
lautu suszelpimo,’’

‘‘Sarmatiutumei apie*tai už- 
myt,” —
•Dukteris, — yra tai nepatrijo- 
tiszkai ir kiaulijzkai. Juk^En- 
ropa turi būti iszgialbeta, kad 
ir tai ųžymth po keliolika kar
tu. . >

Europa sn- 
ji‘igu reika-

alsi liepų Fricas Far-

Decal rail, 
drauguVes užduotis yra ižgial- 
bet |)iriYia Amerika, kuri to 
labai reikalauje tebyriam lai
ko, sziur

" 4 4

M bet musu

(With Apologies 
to Quincy Todd.)

... Mr**.-9. T'"

Sviestas pargabentas isz*
Naujos Zelandijos in Anglijo 
turi adbhti kelione 14,500 my
liu, bet būna szvežias rodos pa-

%
Szeszi tukstanezei mergi- 

liti įtuvi užsiomjma telefono bju- ik -a A . a . i

dirbtas ta pa^žia,diena.

re IVrkio,/ Japonijai. Žmones 
jiaišes vadinb 
mergiuonis.

Vaisei paleistuvingo gyve
nimo.

A. Panemune. — 
me isz 29 in 30 JA’ nakti invv-
ko gairas. Sudegė plytnyczios 
sargo namai ir jis pats su žmo
na. Jie buvo plosziku užmusz- 
ti ir turtas iszvosztas. Pleszikai 
suimti. Isz paszaliniu pasako
jimu jiasirode sztai kas: užmu- 
szejas nesenai apsivedęs su vie
no neturtingo žmogaus dukte
ria ; isz 1 
laime. Bet 
nėrinė liga užkrėtė ir 
Žmona pradėjo sirginėti, o jis

Buvo kelis 
už peszty- 

vaikszcziojima 
žmona buvo

karto džiaugėsi savo 
t pats turėdamas vo- 

žmona.

— galo ieszkoti. 
kartus aresztuotas 
nes ir už vidų 
ma ir 11. Bet kai
nugabenta ligoninėn ir dakta
ras pasako, kad ji negalinti s 

juo gyventi, jis visai isz proto 
iszojos ir ioszkojos savo nelai
mingam gyvenimui galo, kuri

Jis suimtas kaipoir priėjės, 
gal važud vs.

Apskundė kunyga.
Kaunas. — Girdėjome, kad 

eks-kbnigas Adomnuskas trau
kiamas teismo ntakomvbcn už 
atspaudinima ir platinimu 

‘ ‘ Szventraszczio pas
klidoje buk numatoma

ir
knygos 
laptys” 
doros inžeidimas. Byla busianti 
5-10 pas kauno nuovados Tai
kos Teisėja.
Lietuvos gyventoju statistika.

Isz Lietuvos gyventoju sura- 
szymo‘žinoma kol-kas apyeziu- 
piai tik daviniai Sziauliu, Kre- 

Traku apskrieziu. 
Manyti, kad tonai gyvena bud- 

kad greicziaii- 
Pasirodo,

(mieste) yra
20,987

resni žmonos, 
šia surokavo viską, 
kad Szaubuose

gyventojai, veik puse 
vyru ir puse moterim Lietuviu
yra 14,801, žydu 5,251, lenku 
112. Kretingos apskrity žmo
nių gyvena 89,885, isz kuriu 
vyru yra apie 41,000, o mote
rų 48,000. Taigi kretingenai tu
ri 7,0(X) daugiau moterų negu 
jiems reikia. Lietuviu ten yra 
80,902, žydu 5,723, lenku 117, 

Traku apskrity
77,233 gyventojai isz 

moterų yra 3,000 dau-

f
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latviu 2,222.
gyvena 
kuriu
ginu negu vyru. Lietuviu tonai

žydu 4,331, lenku

Suėmė kuopa plesziku.
Vilkaviszkis. — Sziomis die

nomis 3-czios nuovados Barti
ninkų valscziaus milicijai, po 
ilgo darbavimosi ir sekimo pa
vyko susekti ir i n va iriose vie- 

orga.nizuota 
Jie

prisipažino, 
vogimu

> >

— (“Vienybes** 
užėjau in

yra 59,025, 
9,485,,rusu 2,192.

“Pragers Lietuva
Rokiszkis.

k or.) 4 d. Rugsėjo 
krautuve M. Szvarcienes nusi
pirkti arbatos. Toje paezioje 
krautuvėje pardavinėja ir svai
gi nanezius gėrimus. Krautuven 
inejo Rokiszkio milicijos nuo
vada V. ir 
pirko 
nes,

^ose »sugaudyti 
plosziku in vagiu kuopa, 
suimti net patys 
kad daug plcszinm ir 
yra papildo. Drauge pas juos

jam
i pasinaudos 

ilukningas. rimu, inrankiu sztangoms, bei
stengėsi aplaikyt pavelinima spynoms atidalyti, kontraban-
s'ugryžti in fadcrlaiida dos keliu ingy ta spirito ir kit.

tas

%

NESKOLIJfGI NIEKAM.
Ana diena atsibuvo suėji mas sąnariu klitibo iii kuri pri

guli trileka žmonių kurie niekam no yra skolingi no cento.
Torp juju randasi vienas dvas iszkasis, skvajuris

t

II

‘moszi moszi’**
. - (

farmoroi.
§ Salom, Oregon.

siunsta isz czionais kelios du
žios slyvir in Vokieti jo, kur 
žmonis turės mokėt i už'Viena 
po 100. milijoMu markiu,

o likusieji

— Isz-
v

§ ' Atlanta, Ga. — William
Caburm ženklvvas Kukiuksas •" I
likos nitszautas ant smert per 
Filipa Fok redaktorių organo 
kinkau “Hawk.

7 
ir

tos, 
su milicija:

milicianhis. Nusi- 
butelius baltos degti- 
tris butelius leduvos. 

Iszejus milicijos ponams, pa
klausiau J., moteries rokiszkie- 

knri grecziumai gyvena 
“Kokis gi bus ba

lius pas milicija?“ Ji atsako, 
kad kiekviena diena milicijoje 
esą baliai ir jie visi mirksta li
keriu je. ‘ ,,

žinoti, isz ko jie 
taip puikiai gyvuoja ? Ar tik no 
i - * • ’------ . i
na i 
4 4

Ž inge id u

isz žmonių asZarul... M^estelo- 
•visi sako, kad mili'cija 

pragers Lietuva.
musu yru
car”

Milicija 
Ja bog, jaf‘ldkih : “

(a«Z; dievas, asz caras).

§ Tokio, Japonijo. — Apie 25 
mylės nuo czionais davėsi jaust, 
gana smarkus drebėjimas že
mes, bet bledos nepadare.

§ Rymas. Iszpanijos ka
ralius Alfonsas atlankys po
piežių dideliu iszkihno.

§ Scranton, Pa. — Farmo- 
Fortman

4 arklui
riui Fortman sudegė“ 2000 
visztu, 4 arklui ir 100 tonu 
sielio. Bledos daojna lyg $10,- 
000. Praejta menesi sudegė jam 
kitas /vartas su 40 galvi Jois.'
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KAS GIRDĖT
f

* In Amerika in leista 
lioposs lyg 17 spalio 1886 Lie
tuviu, o da gali atvažiuot 714* 
Metine kvota yra 2629 o kas 
menesis gali pribūti po 526.r

>4! m
1

i
1'

V;

Už laiku“szlapiu “ 
pasigiardavo, lai

o- 
ejdavo nialszei na-
neužkabinedamas, 

jeigu

geru 
nors katras 
mažai kada palicije aresztav 
jo, nes sau 
mo, nieką 
bet sziadien jeigu prisipila 
munszaiues tai kaip pasiutęs 
pasielgineja ant ulycziu, lodei 

kalėjimai ir ligonbu- 
Ana snnvaitia 

Filadelfijoi

sziadien
les pripildytos.
paežiam mieste
aresztavola ari i tūkstanti gir
tu, kuriems nebuvo vietos ka- 
lejimuosia, szeszi mirė nuo tojo 
sztopo o apie dvideszimls li
kos uždarytais priglaudosia 
del paikszu.

o apie 
nždarvla is

Tūlas franeuzas iszsiunle už- 
klausymo groiuatas del savo 
pažystamu ir draugu užklaus
damas: del ko žmonis neszioja 
barzda arba usus? Terp dauge- 

buvo 9, jog del 
to, kad nesiskųsi, 12 idant lie

ti kad v ra 
21 jog paezios jiems 

teip paliepė, o 
juju sužiedotines.

rp

do atsakvmn

persznldyt gerkles; 
kareiveis

29 jog to geidže

Kada jaunas eskimosas gei- 
dže iužmigti in luomą moterys
tes tai pradeda sznipinet terp 
kaimynu savo kaimo jeszkoda- 
mas sau drauges gyvenimo. 
Mergina apie tai nieko hepri- 
jaueze, nes apie tai neprivalo 
žinoti, nes jeigu žinotu, tai ba
tutu labai negihikningu ženklu.

Eskimosas vaikszczioje ir 
uosto. Vaikszczioje diena, dvi, 
menesi o
iszrenka sau milema savo szir- 

suranda, atnesza 
merginos viso- 
ir gardumynus, 
neprigundo ir

ejna paskui. Tada jaunikis pa
sislepia savo budikeje, o kada 
mergina praejna — metasi ant 
josios, pagriebt* už plauku ir 
intrauke in savo budikia. Nuo 
tos valandos jaunieji yra sužie- 
doti, po tam atsibuna svodba 
ir mergina pasilieka motore.

gal ir metus, pakol

dies. Kada 
prie budy kės 
kilis žibuezius 
pakol .mergina

Kora Yates gal yra daugiaa
še ptTsivedus motore Amerikc- 
o gal ir ant viso svieto, 
tekojo trileka kartu 
kartu persiskyrė, 
sivede du kart 
siskvre.

Isztikruju toji moterėlė tu
rėjo daug perstikrimo vedu
siam gyvenime, ir kam po nog
iu tiek kartu apsivedė? O gal 
buvo neužganadyta savo dase- 
kirnu ir vis bando isztyrinet ar 
vedus i s 
laimia ir nogiliuki.

nos isz- 
ir tiek

su vienu ap-
ir du kart per-

gyvenimas at nesza

SAULE l <

Vincas Pupa 
Heights

v o

jojo meile, 
mergina

isz Marion 
arti Mount Carmel, 

Pa., panaudojo žveriszka būda 
ant privertimo merginos idant 
už ji tekėtu, bet tuom apsiga- 

ir kalėjimu gavo. Vincas
prisipažino prie kaltes paduo
damas nepaprasta priežaste, 
del ko subjaurino' mergina. 
Vincas mylėjo mergina per ke
liolika metu, bet jiji nepriėmė 
ir vis atmesdavo
Ant galo prikalbino 
idant su juom važiuotu in She- 
nadori ant szokio, o kada va- 
žiavo namp, ant kelio subjau
rino jaja, manydamas, jog to
kiu budu sutiks pasilikti jojo 
moteria, bet mergina ji apskun
dė ir dabar mausto apie savo 
kvailybia S u n bures kalėjimo.

Jeigu vyras mano apsivesti
su mergina, tegul atejrta pas 
jaja netikėtinai kada jiji yra 
užvmta naminiu darbu arba(k

kada josios motinos nesiranda 
namie o jiji verda pietus arba 
mazgoja grindis. Tegul pirma 
persitikrina ar jisai jaja tikrai 
myli ir ar vyra mylėtu o tada 
tegul mausto apie * apsi vedima. 
Gerai tegul apmansto, pakol 
klaupė ant keliu priesz mergi
na melsdamas josios atidavimo

Dievo Bausme
'/ A

ne teip yra 
turtinga iszmin- 

szirdis būvio

jam savo szirdeles. Geriau ati
duot savo szirdi gerai gaspadi- 
nei, iszmintingai mergaitei, ne 
kfiip papuosztai ir iszmalavo- 
tai bezdžionkai kuri tik apie 
save rūpinasi.

.Josios turtas 
svarbus kiek
lis. Jeigu josios 
subankrutyta jau kelis kartus, 
tai apsisaugok tokios — ha ir 
tave subankrutys.

Jeigu manome apsaugot mil
žti tauta nuo prapulties, tai tu
rime stengtis užlaikyti pagilė
ti nuo jo savo pastoges.

Xm> kada pirmutinis akmuo 
likos padėtas po pamatu Szv. 
Petro bažnyezios Rymo, tai yra 
1450 mote, kuria 
lyti popiežius Xikalojus V., lyg 
josios paszventininio per Ur-

pradėjo sta-

paszvent inimo 
bona Vili, 1626 mi’le, t n i yra 
not po 176 mot u, 
melu jaja stale, 
milijonus doleriu.

vieszpatavo 
Zokristije, kuria
k n

lies per tiek 
kaszta vo 47 
Per t a ji lai- 

28 popiežiai, 
pastato Piu-

szas VI kasztavo milijonas do
leriu daugiau. Prie to ueprisi- 
skaito boksztni. stovylai ir kiti 
papuoszimai.

I'oji milžiniszka
6131 j padas ilgio,

Nuo ulyczios 
448 pėdas

bnžnycze
o 441)1/2

i ari

perversti

vra 
pėdu ploezizo. 
Ivg boksztni 
augszczio.

NTevisados galima
angliszkus žodžius ant svetim- 
tnutiszku idant turėtu ta pa
ežiu reikszme, kaip tai pasiro
dė isz apgarsinimu verstu ant 
iszpaniszkos ka 1 bos.

Tūlas fabrikas pleszkiu no
rėdamas daryti bizni sn iszpa- 
nais davė iszspandyt apgarsi
nimus apie pleszkas dęl pakin- 
kimo ant vieno arklio. Tlurpo- 

nežinodamas «4pie plecz- 
perdejo “single horse 

buggy harness 
kimus pilnas kirmėlių del vie
no arklio.,r 
vietoje perdet ant karieteles tai 
mane, jog tai kirmėlės.

Vacuum cleaners” 
“tuszti 

monkev wrench 
del bezdžionku, 
ers“ ant “ 
tinimo geležies.

Auenas isz Kongresmonu var- 
Saint 
in St. 

kur ant bankieto

czi us 
kas

i 4

ant

4 4

I y
single 
ant “pakin-

Mat žodi “buggy »•>

11

perdėjo 
czystytojai 

ant“
‘ ‘ iron wash-

maszinos del

»,
o

rakto

czvs-

nuvažiavo

kalba terp
AProtestonai, Katalikai ir

du Harry Karves, isz 
ruonis, Mo., 
Joseph, Mo., 
duota per Kolumbo Kareivius
(Knights of Columbus) turėjo 

kurios kalbėjo:
zj V - 

dai turi susivienvt, idant su- 
t Iki 1

kovot Ku Klux Klana.”
Xer abejones, jog tasai kon- 

gresmoiias iszsireiszke iszmin- 
t ingai, bet ne savo vietoje.

Bet jeigu toji d rangu ve Ka- 
reivoi Kolumbo nebotu inki- 
szus savo snapa po visa Ameri
ka, geisdami iszgialbot visa 

“nuo prapulties“ ir ne-
insikiszia in amerikoniszka po
litika, tai priesz juosius ne bu
tu pakilus draugove Ku Klux 
Klanai.

Priežastis to visko, jog ajri- 
szei geidže apžiot visa Ameri
ka po savo sparnais, o tiejei 
“kvailei

svietą

savo
ne norėjo ant to su

tikt ir sutvėrė Niuksus. Tame 
visas dalvkas.

> f

Hgiases žodis nors kokio
je kalboje yra graikiszkas kti 
ris randasi Aristopli/meso'Ekk-
lesiazonsai, yra tai užtardamas 
valgio kuris susideda isz žUVu 
mėsos, patikszcziit ir kitu o va 
d i naši ‘ ‘ Lopadotėrnacboselaeh 
ogaleakraniokUtUkodlnimUpot- 
rimmatosilpliiokarabomelitok- 
a ta koch umCfibkich lepi kossup-
hophattopęėišferalėktruonOpt - 
okephalRotigklopeleiolrtgobsi- 
laiobftphetraganoptcrugmi?’ 
Kiti ilgi žodžei yra vokinzkas 
(’onstantinopAlisliidudelsackp- 

o BaVajišžkas 
mažos picrgaites yra 

Kamakauaokavenauloakhmi.

heiferverbimt 
vardas

Gerai žinomas japonisz- 
kas vežimėlis ant dvieju ratu 
vadinamas džinrikisze 
kuruma, traukomas per žmoguj 
jau iszejna isz mados Japoni
jai o juju vieta Užyma. automo
bile!. ’

arba

laikraszcziuosc 
vienas senas gydytojas yra np- 
raszes szitoki atsitikima:

Asz buvau dar jaunas, kuo 
tik baigės medicinos mokslus 
Paryžiaus universiteto. Alėja 
pas mane scifclis sii žaizda ko
joje. Žaizdlt buvo nuo senu lai
ku pilna privisusiu kirmiu.

Asz tikėjaus bbnt paszalinoi 
tas kirmis isz žiiiždos.
žiau visokiu jwhi, bet nogAlo- 

ža izdos’pagydy ti.
— Daktaro, galop sako man 

žmogelis, nebosistotigk tos žaiz
dos iszgydyti. Asž bnvlut su ja

gyd.Vth.iii ir no vie
nam nepavyko. Matomai ji no- 
iszgyddrtla i 
mais man toks išmirti.

— Kamd tnmSja kiis sužeidė 
paklausiau senolio.

• — Mimo sužeidė Ispanijoj, 
prataro drebanežin balsu asza- 
ras szluostydamas ligonis. Bu
vo taip: turėjau 22
mot gavau insa.Ttyma, kartu su 
savo pulku eiti Ispanijon. Bu
vome trys draugai isz vieno na
mo: Tarnas, Pranas ir asz. Visi 
buvo netikėliais, kitaip sakant 
bedieviais.

Netoli nuo rnbežians susto
jome viename bažnytkiemyje. 
Prie bažnyezios duru ant aug- 
szto pastovo buvo 
stovvla. Vienas isz musu suma
no iszniekinti stovyla. Turėjo
me su savim ir szautuvus. Ta
rnas pagundė
Kristaus stovyla. Pranas mie
lai sutiko, o asz 
kalbėti savo 
kios piktadarystes, 
szirdyje kelo dideli neramumą.

Mano atkalbinėjimai 
nieko negelbėjo. Tarnas pirma
sis iszszove, ir szuvis pataikė 
in stovylos veidą. Po jo szove 
iii stovyla ir Pranas. Jis patai
ko stovylai in krutinę.

— O dabar tavo eile! snszu- 
ko jiedu. Nedrįsau atsikalbinė
ti, nenorėjau pasirodyti bailiu, 
drebėdamas apkeliau szautn- 
va. Iszszoviau, ir szuvis patai
ko stovylai in koja aukszcziau 
kelio, kaip tik ton 
vra. mano žaizda.

Viena ena motorola 
tydama, pasako:

— Vaikeliai,

Francnzu

Band-

jau nei kirmiu ptaszaliiiti, nei
.1'4

prie daug

ir sti tais kehteji-
•n * 1 • I

motu, kuo

V. Jėzaus

mus szauti in

bandžiau at- 
draugus nuo to- 

knri mano

visgi

vieton, kur

J tai ma-

buvo nerami.

kad eiti

Pranas ir

pinate karau; 
ta. piktadaryste neliks be baus
mes ! i

Atlikę ta pasibiauretina dar
bą, nukeliavom toliau.

Mano szirdi
Atvykome in karo lanka. Asz 
tamstai prisipažįstu, 
in muszi man buvo labai baisu'. 
Musu suszaudytoji Kristaus 
stovyla vis stovėjo mano aky
se.

Nežiūrint to, karas mums se
kėsi. Prieszininkas buvo nuga
lėtas, o mes ji vijomes.

Bet sztai nuo vieno kalno isz- 
girdomo szuvi. Tarnas pasviro 
ir krito ant veido.
asz pribėgome su pagalba. Mu
su pagelba buvo jam noreiką- 
linga^szuvis pataikė jo kakton, 
in ta paežiu vieta, kur jojo 
szuvis pataiko in V. Jėzaus sto- 
vVla.

Abu £U pranu žvilgterejova 
vienas in kita, nei žodžio nepra 
tardami. Baime, kaip drligys, 
ntikrete ir Praha, ir mane. Abu 
htibalova, |caip popierius.

Vakarė Pranftš atėjo pas

paleido szuvi sužeistas iszpa< 
nas, gulėjos prie kelio. Pranas 
krito ant žemes sn 1 porszautn 
krutinę. ■ ’

0j daktaro, koki baisi buvo 
jo mirtisL 
kraujuose,
go. Bot kur suta8i hkunigą, to
kioje viMbjo! Jis mitk’ bfiisia- 
hw tiusirtiiiihno,

■ Valgiu Gaminimas
—*• IR *------ r<9

Jis sžliįnižo snVO 
šzaukdnnias kuni-

beviltyje, jis 
krimto savo pirsztus,'rove sa
vo plaukus,* keikė savo tėvus, 
kurie ji pagitnde, keike bedie- 

r15tipvyste, kuri ji pražudė, 
numiręs Jis paliko ant kelio.

Nuo to laiko buvau 
kad ir asz nuo bausmes neisz- 
liksiii. Suszaudytoji Kristaus 
sfovyla netszejb isz mA no gal
vos.

I'urojome dar koletu susire- 
mtlrm, kttriuosc iszlikau svui- 

nmszyj 
mAn ko*

Paskutiniame

t i k ra h

nepa vėjinga.

kits.
prieszi n ihklis perszove

Žaizda rodėsi
Gydytojas tvirtino, kad ttltid-
pu laiku vėl btisi sveinks. De
ja, žt1iwbi nėgijo, nutvilkus joje 
pradėjo vėistis kirthis. Ir szi't 
jau kėlios deszimtys metu 
vargstu sti ta žaizda, bu vali gy- 
dvtiės invrtirinis budais, bet

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

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

t
■J

. . $1.50

EKSTRA PRANESZIMAS.
,.. .. .

Dabnr vra laikas siunsti Ka
lėdoms (lovomis ir pasinaudot 
BALTIC STATES BANKO že- 
inimisii) kurnu. ....-o 
knd jus niekiui iiėpnmirAzote 

su (lovnnomis savo 
tėvulius, brolius 'ir seAntes ant 
szaltn K it ledu. Tliip put nepa- 
niiršzitb ir Azimbt

at lank v t

f Mbs žinoma

iJdigu nori
te kad Jusu gimines gautu in 
laika pinigus^ udhi Munskite 
itiojatis ir pilHinaiidokite BAL 
TIĖ KM’ATES BANKO Kalėdi
niu kbrsu.

Žeminus paduodame
kurso lentele. (‘zia yra priskai- 
tytos visos iszlaidos, surisztos 
su pinigu pi’rsitnil imu.

Lit n

musu

Po sunkaus 
dienos 

darbo *

. Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvees

A

!

A
'h

!|<.

VISI TAVO MUSKULAI. VISI TAVO SANARIAI YRA BAISIAI 
f

NUKANKYTl IR Sl’STYRE.
Ne bandyk juos priversi Inal inanksyti, ir traukyt i, tuoml dar dau- 

Patlkck daugeliui Uikstanczlul tautieczlu ir

JI
*

Praszallnk sustyrima

glaus Juos'huknhkysl.
darbo draugu, kad t

MESZKOS BALSAMAS
• • (llCAR BALSAM)

sutelkė Jiems taip puikia Ir greita pagelba.
Baisumu smagiai, trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi. Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptlekorlu 
arba pardavėja, prlsiusk mums 35c., ir 5c. 
iszsluslin buteliuku Balsamo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 21 *E. Centro SI., Shennndonh, Tu.

»iž pasluntlma, mes tuojaus

♦

* f..

'I

J

?

- I

J

^■1 ' U ■^1Ii

iii vairinis 
nieko negelbsti.

Dabar jau 
bedievyste, maldauju 
susimylojimo, kantriai keneziu 
tuos sopulius, kad tik Dievai 

biauria
Kur susitikęs l

atmecziau savo
Dievo

bedovanotu ta 
piktadaryste.
kiekvienam bedieviui ais^kinu, 
kad jie neeitu musu keliais, bet 
bedievyste yra netiesa, kad 

kuriam tu
šavo 

nedorybes. Senelis papasakojęs 
savo nelaimes, atsisveikino. Tai 
buvo 1870 metais.

Sekancziais 1ų71 
voParvžians 
viai, paėmė 
t ai i kils, 
jie nužudė ir ana 
jiems skelbe tikėjimą, ir peikt 
bo'diev v st e.

yra 
tikrai yra Dievas, 
resime atsakvti už visas

mano

metais bu- 
kommia. Bedie- 

valdžia, žudo ka
pais paežiais metais 

senoli, kurs r 4
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10.75

’521
31.75
42
52

z.) 
i.)

)

63.25
73.7.5
84.00
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Didesnėms sumoms 

me speeiales kainas.
Mes persiuneziame ir Ameri- 

kos dolereis. Parduodame lai
vakortes ant visu linijų.

Kas pasiims pinigus dabar 
arba pasidės pinigus

. *

in BAL
; TIP STATES BANKA tanpy-

*1 £ VT

«(■ » ‘#4*»1 w* V ""M'Ihv -•

NAUJAUSIO ISZRADIMO. 
‘S ■’ i/:

*......“ I- ■, ų

Del praplatinimo musu biz
nio mes parduosime pusdykiaj, 
visaip margintus dydžio 12x 
91X. del grotnatn raszymo 00 
popieru Tiž $1.25, kiekvienas 
su kitokiu skaitymu.

Pinigus galite siunsti kaip 
katram geriause. Paszto žonk- 
Iclois, ezokeis, ar apdrausdami 

Perkupcziarns taipgi 
parduodame pigiai. Klausdami 
ko indekife už 2c. paszto ženk
leli, del atsakymo. (t.92

Lithuanian Printing House 
1028 So. 2nd St.,

Philadelphia, Pa.

lol groinat.ii

laiszka.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

mo sąskaitoje, už kuria mos 
mokame T (, priskaitant 
sumos kas menuo, tai gaus la
bai puiku kalendori dovanu.

Kas ir trupueziuka isz keli 
bet pilnai apsimoka visais rei
kalais
S'l’ATES BANKA.

Bankas

n ž
prii

O,

kreiptis in BALTIC

atdaras kas dienia 
nuo 9 iki .5 vai. vak. Suimtomis 
iki septynių vakare.

BALTIC STATES BANK,
294 81 h Avenue, 

New York, N. Y.
—-Apgarsinimas

•>2

• TIK PATR1NKIT JUOM1 ’
i* ; ..___ __

la reliniai i Ak U akatiHinų, ar užpuola neu- 
ntlgija, str^TKllogli^, skaudami N|na- 
rial ir miiMkulai--kokU neapsakomRH

Kuomet juo kankina skaudus atakon

ratai ja. st rėmlletfli skaudami s.) na-

pulengvinimas pitlriama tvirtai jmtrL 
nant jsu

• 'free. B. V. Pat, Uitire.

f, 
ž*

mahe: Visa įlakįi nei akiu ne- 
sudejova. Norėjau jam patarti 
melstis, bet nedrisaib Bijojau 
ir prisiminti tu piktadaryšeziu 
kurios mus jdabar taip baugi
no.” /

Rytui* iszauszus sustiprintas 
prieszininkas užstojo mums ke
lia. Vos tai pastebėjome Pra- : 
nas paspaude man ranka, saky
damas: • ’

— Mano eile sziandiena. Tu 
esi laimingas, kad blogai taikei 
in stovyla. ;

Neklydo vargszas. Szi karta 
nugalėjo. į

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southftriipton’ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
A qu i tani a Mauretania

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas porsėdlmas Southampton©.

Lietuviai ypatiszkal lydyti 
In Hamburgą 3 klesti $103.50 Kares 
Piliava 3 klesa $100.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
soda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Southamptona ir, ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcslausi laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

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

prieszininkas mus
Begome ilgai. Pranas ir asz dhr

. 1 - ut : 'T . ' ir. . "a

buvome nesOžoisti. Bot szt’ai

Daktaras Juozas J. Austral
LIETUVIS. ,f1

Buvusia daktaras kartumeneja.
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.

■į / : 1 ’ •*

215 N. Main SL Shenandoidi.i
r ’.K

\ ir tuojaus ^Jaučiama maloniai de* 
L ginanti kibimą be4fckle|d#iant po «ktm- 
L darną vietą, kuri suteikia maloni; 8iua- 
k gumą ! Viaikk.ii nOra reikalo kankint Ir 

turint po runka tokiij tikrą pagalbą,
Pain• Expellerta tikrai pagelbės ir

• Jiiiiih, kaip Jisai pagelbėjo heMHkaito
>4 mlem tūkstančiam žmonit; por daugelį * 
4 metų. Vteuohiet laikykite jo bonkiį • 

parankioje vietoje.
* 35c. ir 7Uc. už bonką aptiekoso.

. F. AD. RICHTER & CO. 1 
104.114 So. 4th St.. Brooklyn. N.Y. .,

. „M M I ■ ...............     ■■■! .r> „ .... ..

ARABISZKI SEKRETAI.
Arabiszki sekretai yra tikrai 

pasekmingi. Kas prisiims savo 
adresu, tai aplaikys rodą dy
kai. Kaszykite ant szio adreso: 
Dr. Jmbco, 236 Broadway5, Box 
9. Brooklyn, N. Y. Pabandyki
te visi kurie yra pusplikiai ar
ba visai nuplikia. įlinkima 
plauku greitai sustabdo, niežu
li ir pleiskėmis. Naudodami 
szia rodą plaukai niekados ne
nuplinka. Raszykite sziadien, o 
nenupliksite.

ROYAL MAIL
, IN IR ISZ LIETUVOS.

°0RDUNAn “ORBITA”
“OHIO” f “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niažki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gapna 
speoiale patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

26 Broadway, New York.
.arba pns vietinius agentus.

' ■ I' į ■ . . ■
1 -į

I

j^alutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinb 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

Laikas Siusti Pinigus
Giminėms del Szvencziu 

DOLERIAIS - arba - LITAIS 
_---------s---------

Pigiai Persitmczia

f LIETUVOS-AMERIKOS PRAMONES BENDROVE
» 1 12 N. Greene St.8

L . x-.< ,

W, >.
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dėvėti naujai 
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Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis.

(........ s ol i , Stikliniai žiban^hin <Vrrnkun; *•
Luti puikun nupuiHuoti Ir lygiai, Avn'hii hiiskiKtas vchlx% I 
th pi t ian i tai tas sugadinu

• j» s juftj mylimoji imiele? )<>**) paa* •
nu kai*. M i’.’M MHMwkil*' kabyti šuto galvą ’ 
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kuna1
H5r. už bonktĮ Į

I žLulvkh • I ih> paprarboje. Tik mi Irupyfiu i-atrin- * 
per knlu * (tavimi dleu’t ir <tai»RMii n* rvikėi jiiinn Al 

iinuą talki) Zl 
<»dų s i R yl
liOinet bii<!

■n. N. Y. .1 
^£^2^7

ffc) !
kiekviena \ ik.ir.i -r kokli dėmimi dleiui ir danu tau

• Kki^ls h; Lile kur. Piginkm Imu* k > vhiikai | trimiuų talką 
reiki.i iLnMi. ui relktirciih patrinti g-1 

jii . LckuiikihH. bok.4 skirti m,m

104-114 So. 4th St, Brooklyn, N.Y. JĮ
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Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Liet uviai ! Praneszu jums, kad dabaT yra 

patogiausis laikas si imsi i laivakortes in-Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinstamiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga nę ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu motu kvota. 
Padarom AEF1DAV1TUS lietuviams del atvažiavimo in 
Amoria, si miežiam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Užlaikom Koteli del keleiviu 
kClkiujancziu in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto- 
ežiu New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvyne už prieinama kaina. Reikalaukite 
LA IVAKORCZIU ir pinigu kurso per laiszkus arba as- 
meniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

GĘO. j: BARTASZIUS
498 Washington Street, New York City.

oi i oi ■» * «■» o o O o» o> o o» o o" o

! Dr. Gedvylos TIKRA LIETUVISZKA TREJONKA 50c. 
j _Dr. Gedvylos MOTERŲ TONIKAS, vaistai sustiprinimui 

nervu, kraujo ir viso nusilpnėjusios moteres sudėjimo 
bonka kasztuoja tiktai............   $1.00

Dr. Gedvylos STOMACH BITTERS, geriausias vyduriu 
valytojas ir sveikatos draugas, bonka kasztuoja .. $1.00 

lietuviszku 
ext raktu 
visokius
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Didžiausias invairūmas visokiu gyduolių 
žolių, porfumu, ezirkszliu del moterų, 
Katalogu siuneziamo dykai. Siunczįame 
per paczta in visas'dalis pasaulio.

1 GOODWILL DRUG COMPANY,
Detroit, Mich.

žolių, porfumu, ezirkszliu del moterų

12015 Jos. Campau Avė
*
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Parasze Pranas Gem s. 
Kad žtnogus neinstongia va! 

tai likimas

inejo in ežia pat, szalia stoties, 
žaliuojanti miszka. 'Traukinys 
dar neveikiai teateis, laiko pa
kankamai. Buvo vakaras. Nito 
lanku kilo pillyos miglos. Leng
vas vėjelis maloniai žaidė žalu
mynuose.

— Safmas
net ikedamas pratarė

Y 
ar tikrenybe?...♦*

ir užgaus sielp ilgesiu, prnkil-/mylėdamas! ^itm, kad ji 
tirti' jautniiJ.
žingsnio matėsi aiszkus šamo- nesuprantu kuris
nitigtimaš, gbi'umas, graksžtu- -Ipis ?...
mas. Savo linksmumu, gyvumu
ir skambnneziių kaip laksztn- dnmos in Jausmu at balsius tea- 
tes balseliu, pritraukdavo jaii-|dinda\

mv-
Isz kiekvieno|iejau, bot.., Ir jis... ibylejo. Oi, 

ežia dalv-

Panaszios mintys insiskverb-

lėtais žings- 
Buvo .tai

dyti savo likimo, 
žmogų valdo.
•' vVytas St. iszlipes isz veži

mo, iszsiepne maža keliones 
pintine ir pasakęs savo bendra
keleiviui sudie,
niais nuėjo in stot i.
jaunas studentas, garsus 11... 
universiteto auklėtinis. 'Tėvai 
gyveno vidutiniame wkyje ant 
pat Nemuno kranto, bet Vytui, 
lyg mažam tebesant, abu isz- 
miro. Likes vienas isz pat jau
nu dienu mate labai daug var
go. Augo tarp svetimu. Malonu 
buvo Vytui pagyventi pas kai
myną Krikszeziuna, kuris buvo 
žmogus malonaus budo, megz
tas jaunus, nekaltus vaikelius. 
Pirmieji kūdikystes metai ir 
]>rabego pas ji. Atsimena V(*- 
tas, kaip nuo saulėto ryto iki 
velvbo vakaro žaisdavo su M i- 
liūte Krikszcziunaito. kaimyno 
dukterim, savo bendramete. O 

prisiriszusiu prie 
Jis Miliute va

dindavo sesele, o Miliute ji bro
liuku. Ir prabėgo tai]) visas 
kūdikystes szvent urnas! Vytas 
buvo ypatingas berniukas. Su 
neapsakomu szventumu pakel
davo savo gyvas akutes in ryto 
saules spinduliu blizgėjimą... 

rasi ji kiime nors 
besidžiaugianti m- 

žiedu burbulytemis, 
besiklausant i 
kalbos...
žiedeliu jo szirdis kalbasi, ro
dos kiekvieno klausia, delko 
jis toks gražus, kas ji lai]) gra
žiu padare...

Ki<‘k paaugės pamėgo moks
lą. Nieko taip nebrangino kaip 
szviesos. Iszsižadejo ūkio, isz- 
sižadejo savo tėvu, kad tik pa
siekus mokslo. Pradėjus mo
kintis pasirūk 'y Hhdabai - 
žymiu gabumu.

Gimnazijos 
kaimyną 

drauge su Miliute. 'Tėvas 
džiaugėsi turis sunn ir dukrele. 
Ir isz1i(‘su juodu buvo vienos 
sielos žmones.

labai buvo 
vienas antro!

Ir prabėgi

Tai žiūrėk 
gėlynuose 
sofomis

pas

m

ju paslaptingos 
Rodos su kiekvieno

atostogaudavo
Krikszeziuna 

Miliute.

Po keliu metu prabėgus lai
mingajam gimnazijos dienugimnazijos 
laikotarpiui Vytas iszsirenge 
universitetan. 'Ta vakaru priesz 
iszvažiuojant pasisakė vienas 

jausmu, apreisz-antram savo
ke savo prisiriszima... O skau- 

persiskyrimasdus buvo 
eziaus juk ne ant visados 
trumpam laikui.

Sziandiena jau sukako lygiai 
metai nuo tos dieneles. Vytas 
gryžo, bet nerado nei Miliutės, 
nei tėvo namuose. Kelias die
nas palaukes ir nesulaukęs il
gesio užgautas iszsirenge ad- 
gal universitetan.

Ine jos in stoti pasidėjo savo 
pintine, iszsipirko bilietą ir ne
kantriai lauke 
valandžiukes, tarp besigru- 
daneziu keleiviu, insižiurejo jis 
pitžystamo veido asmenį. Szir
dis smarkiai sulingavo, kruti
nėję kilo jausmu. Tai buvo Mi
lia. Greitai pribėgo, paspaude 
ranka, ir su jausmu prakalbėjo. 
Milia kažko atrodė lyg sveti
ma. Sunku pasakyti kas darė
si jos szirdyje. Skruostai pa
raudo, akys su didžiu szirdin- 
gdmu žiurėjo in Vyta...

— Ai* gryszti?...
— Grysztu... lėtu tonu atsa

ke Vytas. v

— Važiuokime su manim, asz 
'Tavęs pasiilgau... važiuokim...

— Oi Miliute, malonu butu 
visada su tavimi likti... Lau
kiau tavos — nesulaukiau... 
Jeszkojau— neradau... Dabar 
baigiasi atostogos — negaliu 
suvėluoti.

— Vytai 
jnirszai?... 
siu, važiuokim...

rn

i Tn-
- tik

traukinio. Po 
tarp

savim
Vytas. — 'Tu... ir szitas miszkas 
mano, sieloje atveria nauja pa
sauli... Malonu butu likti visa- 

, dosezia «u tavim. Menu tai bu
vo paskutini syki... Tu atėjai, 
atsisedai ant mano kelio, prisi
glaudei prie mano szirdies... 
Asz apkabinau 'Tavo liekna 
liemen i
krutine... Palenkiau 
mano veidas prisiglaudė prie 
taip brangaus, mylimo skruos
telio... ant tavo peties nuriedė
jo pirmoji džiaugsmo aszara...

Tu iii mnno akis pažiurėjai... 
'Tavo lupos nusiszypsojo... Asz 
apsiverkiau.

— 'Tu tai]) 
teateini, retai
di... retai tesu asz laiminga...

Man buvo gera. Krutinę pil- 
ramybeje nutilo... 
'Tu selejai, lyg di- 

slepdama.

ir... prispaudžiau in 
galva —

retai pas mane 
mane topaguo-

na dvasios 
nusijuokė.
tižiausia pasilipti
JauOziau tavo sielos pakylima.

Tuom tarpu sutemo. Asz at
manęs. neisz- 

si idėja v o 
kamba-

sistojau eiti. 'Tu 
leidai. Po langais 
ajmokas, suskambėjo 
rio tyla.... Ilgai tylėjome...

Tu man rūpėjai, del laves aszT J ' *
kankinausi... Isz pasieniu kilo 
tamsus gauruoti szeszeliai, pil
ki miglos kamuoliai... Lvg su- 
riže totepijon stygos, sugirgž- 
deja durys... Mudu 1 y Įpjova, 
neiiu nei’asz nedrvsova drums
ti szventos ramybes, kuri žeme 
ir dangų laimina...

Darželyje gėlos 
viena

susipynė m 
gražu divona, kviepuo- 

damos tvru nakties dvelkimu... 
Medžiai, grimzdami sapnu gra
žybėje, stebėjosi apylinkes tv- 
Ivbe....

Paslaptinga mėnesiena bur
tais užliejo tyras lankas, debe- 

j, dan-
, T , M f I t *• <•

...................... Hn-
su skraistėmis napiioszo
gaus žvaigdžiu tolybe...
giuose grieže griežle, l’ž kal
nyno szviete naktigoniu ugnis. 
Mudu vis tylėjome. Tylėjo že
me ir dangus...

Asz paspaudžiau
ka... T

r n

ar jau. mane pa-f 

Nemanyk, neiszlei-

— Kad žinotai, Miliute, kaip 
miela man su tavimi, suprastu
mei kokiu auku reikalauja szi 
valanda • ••

tavo ran-
Tn mane apkabinai... Il

gai tylėjusios mano lupos su
virpėjo, isztariau sudie.u

'Tu liūdesio 
sk ruošta 
pa bu ežia va i... 
skaudu buvo szirdyje.

Pasigirdo sunkus monotoriiK 
gi žingsniai. Durti girgždesys 
suvirpino paslaptinga 
tylybe... Asz iszejau.

Ilgai, ilgai maeziau tavo sze- I 
szeli rymanti verandoje ir ly
dinti mane liūdnais baltos ran
kos mostelėjimais... Gaila man 
buvo tavęs, bet gyvenimo ver
petai snkraipe mano , ateities 
takus... 'Tave likes iszvažiavau ) 
priesz pat saules užtokejima...

Ilgėjusi tavęs, tu... mano jau
nųjų dienu Dievaite uiiksine- 

svajonemis iszsva jot asai 
laini(‘s Įiaveiksle... Tave sap
nuose sapnuodavau gražia, 
szviesia, 
daug nuo los nakties jau atsii
ma ine!...

Vvti... ar tu dar 
vai viską prisimeni?... 
tai... atleisk...

Su tais žodžiais puolė ji Vy-1 
tui ant kaklo, brangiais almi-j 
nimais pravirkdžitisi siela...

.Ii tebebuvo neisztekejusi ii* 
nemano dar veikiai teketi, mat 
visu szirdies pasiilgimu lauke 
Vyto. Dabar ji atrodė labai 
graži mergaite, nors ne iszgra* 
žiausiu, bet simpatinga. Auksz- 
tas lieknas liemuo su gracijin- 
gai iszkoltomis. krūtimis, dni-* 
lūs Reidas, raudoni skruostai 
atkreipdavo ne vieno jaunuolio 
aki... Plati, juoda skrybėlė, 
szviesiu szilku kaspinu užvy
niota, storos geros sukuos, in- 
teligentiszkas, dailus apvalka
las, patogus szviesus batukai 
rodo Miliutės apsuk r urna. O

Kad pažvelgs

prislėgta mano 
szirdies pasiilgimu 

O linksma ir...

na k t ies

n ima, kiiris ja* pamėgo, pamy
lėjo; prie jos prisiriszo. Iszdi- 
dūmo pas ja nebuvo. Buvo vi
same atvira, sn visais linksma, 
visiems meili, mandagi, nesn- 
niurusi. Buda turėjo labai pa
girtina. Ilgiausias valandas 
praleistiavo tai daržely dainuo
dama, ka 
siuvineda.ma.
visi sumigdavo ji sedeHama in- 
sižiiiredavo in menulio szviesn 
rata, ii* sidabru nudažyta dan
gaus molyne, in židrybes pa
sauli svajodavo, mastydavo ii* 
visa siela jausdama ilgėjosi...

'Tarnaitėms niekada neduo
davo griesztn insakymu 
buvo szirdies tvlios. Visada 
sn jomis taikiai elgdavosi kuo- 
mažiausiai tereikalaudama' ju 

kiekviena 
reiszkesni gyvenimo n not iki 
atsiliepdama parodydavo labai 
žvmiu sumanumu.

Dabar szitie 
tai]) ja sužadino, kad 
nežinojo kur dėtis, 
neti a.f tylėti, 
nors savaime fiilnos akys prit
vino sidabriniu aszareliu... Mė
tosi ji Vytui ant kaklo ne pati 
nežinodama kas darosi... Nepa
galvojo kr kartais ežia nebus 
prasižengimas — tiek laiko — 
gal jo szirdis kitu pasauliu su
viliota?... Gal tvezia 
kalbėjo :,1 kerszindamas... 
norėjo sužadinti.,o {taškui mes
ti, kad rainy bes niekur nesu
rastai?... Bet Vvtas buvo žmo- ♦
gus. Dėlto ir dabar pasiliko ra
mus. tyliai sekdamas kiekvie
na riszkesni bruožą ju mist in
game pasikalbėjime.

suszvi!])(». 
smarkiai suplaki' szirdis - 
j tas i ryžo.

— Sudiev M ilinte 
važi uojn. 
gaila tave 
man tavo svajoti — nutiltai ir 
nieko priesz neturėtai. Žinai 
kur ir ko važiuoju, 
tik noriu dar kad visados tvir- 

“kad yra szirdis, 
kuri del tavęs plaka, jaueziu 
tavo gyvybe, ilgisi tavo sielos 
szventumo... Meni tai buvo ga
na senei, mudu vienudu sodejo- 
va ir kalbejova: man sakei 
baigti mokslą,-o jtati prižadėjai 
laukti^.. Asz savo užduoti tvir
tai seku ir visa szirdimi tikiu, 
kad ir tu savo žodi [tildai. 'Ti
kiu tavos pasiekti, nes tik tau 
gyvi* n u...

— Vvtai,

Ilginusias

megzt lama arnors
Vakarais kada

patarnavimo.
gyvenimo

Staiga

tai žinotai,

UOS

Iii

žodžiu i 
t iosiog 

atsipraszi- 
verkt ar juoktis,

V vi O

jis taip
Gal

Vvt ui
- jlN

— asz isz-
Kad žinotai 
likti,

kaip 
kai]> miela

net urėtai.
ko siekiu,

pasilik nebeva
žiuok... Vvtai, nors kelias die- 
neles.

mis

akys...

paveiksle...
sapnuodavau

prakilnia...
grazia 

O! kiek

tai]) gy
ti Ve

Miliuli1, negaliu, 
kiekviena valanda. Leisk ma
ne —■ grysziu ir jau niekad ta
vęs neapleisiu — busiu tavo, o 
tu busi... mano. Vytas atsisvei
kinęs pasiėmė pintine ir vyro 
pasiryžimu iszejo. Kelioms mi- 
n u te m s p ra si i n k u s,
antras szvilpesys, traukinys 
sujudėjo ir... nudžiugęs iszny- 
ko isz akiu paskęsdamas vaka
ro sutemose...-Milia ilgai sto
vėjo nežinodama 
Pyko

Brangi

pasigirdo

akys!...(K
mėlynomis, lyg dangaus skliau
tai akimis, kad nusiszypsos, 

•Ir ta»P juodu bekalbėdami lyg po lietaus juros gelme, taip
kad nusiszypsos,

?o užniirszirna. Duotashi 
žodis ir prisiriszimas nuolatos 
nepastebimai nyko kol galop 
tapo 'sulaužyt as.

Meile, nors ji butu tyriausia 
kaip gintaro skaistybe, 
liepsnos, jeigu jos, kaip ugnies 
nekurstysi. Taip ir pas Milia, 
kuri nesii|)ralo \'yto sielos kil
numo ir valios 
sinli s isz 
blaivo.

Pasitaikė

f 
neilgai

1dl n
stiprybes, pa- 
skliautu misi-

..... j
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labui Imli ngas 
dvarininkas, jionas J..., kuris 
visu vyri) szirdies užsidegimu 
užsigeidė Emilijos. Emilijai jis 
nepatiko, liet vist ink
prie jo nemaža simpatijos. Vi
lioja ja dvaras, turtingas pra- 
gy venimas,

jaute

aj>sli prabanga ir 
kili patogumai.

Po keliu savaieziu apsivedė. 
Gyvenimas žymiai atsimaino: 

pasilinksminimai,
turtai, vakarėliai, baliai, kūno 
ir... jo geiduliu lepinimas, vyro 

nors tūlam laikui 
baisa, nžtem-

morgaites szvent u

nuolat iniai

li|)szniimas, 
numarino sielos 
le jaunos 

ino pasauli. Vytas apie tai nie
ko nežinojo, .lis tikėjo Miliu- 
les žodžiui. Nors žinojo 
silpnybe, leeziau nedryso 
poliot i.

(

•X Ol'S JOS 
per- 

painiasspėliot i. Riszdamas 
mokslo, problemas ne|>amirsz- 
davo savo artimuju. O Miliute 
jo sz i rd y je 
graži,

vaidinosi, visada 
skaisti, kai]) 

tuokart, kada juodu už ranku- 
Nemuno 

.Jau tada siela pa
mylėjo ir prisiriszimo paneziais 
snsivyste.

Tolians bus.

prakilni,

susikibę bėginėdavo 
pakrante...

žingsniais, 
Kartais v aka-

kas darvti.
ir juokėsi tai jaute di

džiausias kanezias, tai vėl ių 
viską mesdavo rimta, szalta 
a 1< i, n u s i ra m i n d a v o.

Grižus namuose gyvenimas 
ėjo tais paežiais 
kaij) ir pirma.
rais sėdint vezandoje ai* vaiksz- 
t i nejau t sodo takeliais ateida
vo atmintin Vytas ir jo tvirtas, 
vyriszkas pasielgimas. Tai ge
rame, tai prastame paveiksle 
jis jai persistatydavo.

— Kam jis tai .visa pasako
jo?.. Gal asz nežinau , kas tuo-

x • Kkart buvo ?... Kam tai ? Ka tiri 
rclszkia ?...
toliau su juomi diwyti ?
tycziojasi, juokiasi isz mano 
jaunystes, kaip nukszta moks* 
la pasiekęs?... — “Atmink, kad 
yra szirdis, Jcuri visada del ta
vęs plaka”... Jis!... Vytas!,..

Bot... butu pasilikęs, butu 
taip greitai neiszskubejes... O 
dabar

žvarbiausia, kas
Gal

Ne! Tycžlojasi kita
/ * -i ' m

H

\

Szenadorio merginos fugoje 
■ ant vaikinu,

Kad nežiūri ant merginu, 
'Tik prie lenkeliu gretinasi, 

Su bnmbileis visur važineasi.
Mat, josios geriause myli 

sportelius;
Visus kurie turi l'ordukus, 

Ba kada jau szoferis, 
'Tai dydelis ponai! is — ne lie-

I mis.

lengviau turi,

Ir kn nori daryti.
Dukrele mamules klauso, 
O ir tėvo riistaiis bftlso, 
K a paliepė, turi dai’yti, 

Viską iszpildyti.
Ne dyvai, juk tai nežmoniszkai 

'Tiktai gyvuliškai,
Ba pas lietuvius, 

Nb kitas kas.
Dukrele nemoka jokiu darbu, 
O jau snukuti kraipo pri<» vyru 

Moka isz filaiiku bandukes 
padaryti, 

Kad aut moiikes iszrodytn.

Kur ten Ohajui nelaimi' buvo, 
Kokia tai koplyeze sugriuvo, 

'Tai ne siejusiu, grąžei padai 
nuosiii, 

dažiiioHiu.
Iii tai iniuaiszytas rabinas. 
Tik nežinau kaip vadinas.

#

J

ril

• •
Juonį mergina 

'Tuom ant vyru labjaus žiuri.
Ar jiji bus pas tėvus.

Ar pas svetimus, 
Jeigu ne bus gerai laikyta, 

Bus niokszai iszaiigyta, 
l’r kaij) leliukia rėdyta 

Jeigu arki i szersi ir glostysi, 
'Tai ja^u maža nauda turėsi. 
Mat, kaip dure in pauodege 

abrokas, 
niekai kriokas. 
lankei važinėk.

Ant to nepaisei;, 
Bile paodlas, 

<) ik' bus bėdos.
Su nu'rgina ir teip yra, 

Jeigu bus prižiureta bus ir 
szezyra, 

Kaip užsiemina turės, 
'Tada ant kipszu nežiuręs, 
•riause atsakanti darba duot.

Labai sunkei nekoruot, 
'Tegul skaito knygas geras, 
t) nail/la del 'tėvu ir svieto 

atsiras.

Tai jau 
Su arkliu

f 11

Kada tikrai

m

! 11H11 >z; 11) les inirjo,

I

I »obele
Pasiėmus namon ėjo,
Pažinstiima pasitiko.

AIiikIu viską ižgere nieko m*
paliko.

< > kas da tolinus buv 
kyšiu, 

'Tiktai ant t oi ia us pusi Ii ksi n.
« ♦ » #

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR HODGEfcs, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATRAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

11AIIANGY CFI’Y bus kožna Utarninka 
30 Eo<k*ntr<« Si. imt antro f lore.

Ofiso valandos: 9 ryto iki 11 vakare.
ItOliA SI’ETIKIA DYKAI.

DAKTARAS H0DGEN9
PhUadeilpIila Specialistas

UžnIkcdoJunIu Ir ChronlasliB Ugi
Eikit* ten kur esate tikri kad gau

bite tvirtu rodu Ir atsakanti mediką- 
llszka gydimu, per daktaru kuria tari 
daug melu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka uplaikote nuo manta yra 
gvarautnotas.

Jalgu esate sllpot. nerviazki ar 11-
o nesą guotl, nedarykite ton klaidos k* kiti

esą padare, atejklte pas mana Ir pas
laptingai. pasikalbėsim®. iAUktl yra

I
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Mimam žmogeliui szlektai 
atsitiko,

Pas kokia tai hobelka, ‘2*> | 
liko.

I ž kn davė lai nežinau.
Tiklai dasipratau.

Naudos jokios neturėjo. 
Noriais pinigus Įialydejo.

KUR BUNA.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

kalibro dru-

Pigiau negu fabrikus preke 0 puikus 
daiktai preko dar tikini yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažians kaip $12.00. 'Pik pa- 
mislykit. ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurei, puikus isz- 
marginti nikelio luksztai, gerai rodo 
l.ęika ir gvaranlytas ant. daug metu. 
Gvarantyti balberio kliperei plaukams 
kirpti. Revolveris B.G. 22
czei ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri geležeis, kamsztiis 
traukti ir stiklą pjauti. Gražus leneu- 
gelis gold-filled su kompasu ir labai 
gera safety.brHva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lai- 
krodells pats beveik tiek vertas kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskito 25c stempo- 
mis o $5.55 užmokėsite kaip gausite 
tavora in justi namus. Adresavokite:

PRACTICAL SALES COMPANY. 
121!) N. Irving^ve. Depl. (>02. Chicago.

JAU TURIME
Lietuviszku Szokiu 

del Orkestru.
FOLIO (DALI) No. 1.

) 
Ib—rt..—

Talpinanti $1 Populariszku 
Lietuviszku Szokiu sekantiems 
instrumentams: 1-mai smuikai, 
2-tra smuikai, .bassui, violen- 
czelei, fletui, klarnetui A., 
1-ipam ir 2-tram kornetui A., 
trombonui (stipriausiam bal
sui) bubnui ir piano akompa
nuoti.

Preke kožnos ruszies 50c.
Piano akumpanuOti $1.00

Visos tos dalys szioje knygoje 
tinka ir koncertinai, .kaip ir 
kiekviena dalis atskirai orkes- 
tros rakte. Nusipirkite .seta 
szitu gaidų ar notų o busite 
pilnai užganėdinti/
Geprgi & Vitak Music Co

* A A A 4

į

Nuaipirkite setą

4639 8 ASHLAND AVlt.
CHICAGO, ILL.
' ' * f ».. I', 4 i

. j-f:
H! pavojinga.

Viduriu netvarkoN. aptrauktas lie
žuvi*. užkluilmHK ir Rankamas po val
giui, garai, r v algai Is, silpnumas sslr- 
dies, ir visos viduriu u c tvarkos <rel- 

pa tai palengvinti.
Odos Ilgos, lazberlmai, papuczkoa, 

įd^dervlnea Ir kitos odpa ligos greitai 
; pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
j ten jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa- 

j ženk lino, jalgu teip tat matykite ma
ne.

Rumatlzmas visokiuose padejlmuo* 
[se. telppgi isztlce ir aztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esat® nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni Ir nuvargę, pailsę fax ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo
ros, silpnos atminties, aarmatlyvl, 
greitai pailstai, pikti, iszbllszkusla ir 
Iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokai en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė

jimo. isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir Bpeclales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszalszklnslu kokis skirtumas, geres

nis Ir daug pagolbantls yra mano epa
is/, Sil v,11 k 11 * «abas gydimo. Padekavones duo dak

taru, lojerlu Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per

l

trumo ir pajėgos k a, jamt* jums ps~
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Dukrele vos 15 metu turi, 
() jau mot ina iszleist nori, 
\e už bile kokio, t ik už bli

uze r i o, 
Ar szolerio,

Mat, juk tai ne])rasti, 
'Tiktai nnarvstai.

,h‘igii bii(!zeris atv(dka
ta mėsos,

Tai jau džiaugsmo turės,

sznio-

r

Tada, gali maudrybe varyti
iNM®®" WNI 4*- •'■•I ■T’*-* *****<■«. in1***"***'""*" ’

Asz Jonas 
Szventažerio 1 ’ara.,

Kava.latiskas isz 
.................................. Kana u k n 

; Kaimo paieszkau draugo Juo
zo Sinmmiezo isz \’eiseju Para. 
Gudeliu Kaimo, mus Lietuvon 
vad i no K ri ksezn na is. 
ir kitiems mano 
sisz.a n k t.

Jonas Kaviilauskas
*224 Washington St.. 

New Britain, t onn.

Meldžiu 
draugams at

1

Pajeszkau savo 
Zienkos paeina 
Red., 
Pa ra.
<y

dėjau kad buvo

brolio Jono

Alytaus Apskr.. Seiriju
Mikabaliu Kaimo; dali- garsingiausias Europos Ir Amerikos 

j'lis metu kaip Ameriko. Gir ISpecialistus:
i i .1 TAMAQUA Daktaras Hodgens buna

vėl sugryzo in Amerika. Jeigu j į broad st. 
kas apit* ji žino melpdžiu pra 
neszti už ka. busiu dėkinga ar
ba t (‘g

I J(*t Uvoje kožna Sereda Ir jo ofisas tonais yra po 
__  .. ______  . .. Ofisos valandos 
nuo 9 ryte iki R vakaro.

ml pats atsiszaukia. (t.!H
Ona. Zienkiuto,

Box 1 1K, Wehrum, Pa. j SKAITYKITE SAULE

MBALLBAND
i Angliakasiu Ceverykai

Su Prailgintais Puspadžiais
4 i.f. f

Jie yra toki kurie nešioja ilgų laiką, 
v 
Zivrekit del Raudonos Bolgs ant kiekvienos

gausite tvirtus drūtus ir smtigius čeverykns kurie sutaupys jums pinigus
poros kurios pirksite,

dleto kad jie nešios ilga laika.

Lopacs ir Himiners čionai parodo yra padirbti ypatingai kasyklų dar- 
Juos galite gaut baltus, raudonus arba juodus.

Užklauskit keletą senų Angliakasiu. Jie jums pasakys kad “Ball-Band’’ 
(Raudonos Boles) yra tos ruįiOs kuri duoda jums daugiau dienų nešiojimo;

'H- ' *' " .’.•iFiin lį b

Jus juos galite gaut beveik kiekvienoje krautuvėje kur parduoda gumi
nius čeverykns. <, k ; *

Mishawaka Rubber Woolen Mfg. Co.
1(50 Water Street, Mishawaka, Ind.

Namui kurie užmoka milijonai* už rūšį.

bildukams.
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ŽINIOS VIETINES.
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Ant. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

ri -į

f .
i
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L F

Laidoja kunda Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

— Ketverge pasirodo 
mas sniegas.

— Dabar turesme da viena 
szvente, o tai yra Padekavonek 
diena arba Thanksgiving Day.

— XedelossK vakaru lietu- 
viszka vakariene ant atminties

ll h’-

■*p**«IMH**mWH*to*l«***M**i
PASEKMES RINKIMU.

aprinkti
Morgan
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Isz Shenandoah, Pa. Moterių Piletyste.
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preke.
automobilius

ATSIl'SK TIK $1.(10
O gausi sallklo Ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus
kaip padaryti Ir prisluntima apmokn-

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplalszkai 

Truk

su pamokinimu

me.

|1.00.

arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40.
Knyga "Daktaras Namuose"
Kantlczkoa $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkam* po 25c. 
Gyvenimas Sz vent uju $6.50.

Maldų Knygele,
Aukso

Altorius Maldų Knygele, senovės 
smagus drukas, prasto abdarų po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. (’elu- 
loldo atdarais $1.50. Vainikrlis mažu
ke prasto atdaru 65c. Celuloldo $1.50. 
Minksztu atdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. (lizinas už 65c. 

m. j. Bukaitis.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

Knygele,

I.alszkams

JONAS M, CISARIKAS
Fire toiaraece Ateai

*( -

▲pdrandilu (Inszurlnlu) Namu*, 
Tavoraa. Naminiu b Rakandui, 

nuo Ugnie*.
••rtaualo** Kompa*IX»M

.. ............. ■*

SI* W. Bahanoy Ave. Bahaaoy City

- ■■■*         — ■ —, ................. .................. ..............-  

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms.
portus keliaujantiems in
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsukimą. Adrrsavokitv:

V. LAPINSKAS
G01 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Priimu pinigus saugiam

Pampinu Pasz- 
Lietuva.

Uetavieskae G ra bertos

K. RĖKLAITIS
Laidoja Nuelrollus pagal 

aaujausta mada ir noksią.
Turi pa*elbl*lnke asotere.

Frleiaaasoe prekes.

ll< Waat Bpraee Btraet 
MABAMOT CITT. PA

B«U Talepbonaa No. 14» *

CAPITAL STOCK |1M,S*0.00 • 
B*f*lM Ir Fronts SiM.Md.**

MekaaM aatra procentą ant auditą 
Stall*. FroMnto pridedu* prie jus 
Stata* i 8***to ir 1 Liepoe, aepal- 
a**t ar *ta**xt parodyt knypute 
ar *e. Me* ■•rlm kad ir ju* turk- 
ttu**t reikalą a* musu banka, ao- 
paiaant ar mala* ar didelis.

Bankas adaras aue * ryto iki 1 
peplet. Bubėtomis * ryto iki 11 vai.

H. BALL. Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlco-Pres.
Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus.

I

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Ageflt. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnaut!. Randavo jame namus, 
kolektavojamo randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip toliaus.

Kampas Catawiua ir Market St.
- Mahanoy City, Pa.

0 v B/410p 411 O Įfr « 1111» v j m 1111 p ■

patarnauti. Randavo jame

.35 motu sukaktuviu musu pa- selinono.
rupijos.

— Panodoi.jo bus apvaiksz- 
cziojimas atlninimo užbaigimo 
švieti nes rn

Mahanojuje
“School Direktoriai 
Oliver ir Griffith.

Ant Auditoriaus 
Miss. Mary Wittwer.

Pirmam vorde Jonas Vizgir
da. demokratas sumusze Juozą 
JJulska repiiblikona ant Kon- 
_______ Antanas Tamulonis 
likos ir aprinktas konselmonu 
jisai neturėjo p r iešmininku.

Antram vorde aprinkti Ch.

*' L- -- - - - 
’ 1 ‘ '’’'■I

Shenandoah, Pa. —
tas isz William Penu, likos su
žeistas per praojnanti strytka- 
ri kada kalbėjosi su. koleis 
draugais. Keli szonkaulei .likos 
sula už vii 
sužeidimus. Sužeista nnveže in 
Ash lando ligonbuti.

- * ’ r

ĄltgUS- moters pi

kares arba Armistis McLaren ir James Šcanlan ant
Pa ja diena ne dirbs nesDav.

bus paroda.
— Park Place ir 

in veda
rrFrontono 

oloktrikinokamelei
szviosa in visas stubas. Žmonis 

“apszvies-iais daug daugiau 
tais ’ ’ t

iniszin Nedelos— Laike
ryta, kokios tai dvi nepažysta
mos moteres 
bažnvezia

atėjo in ajrisziu 
atsisesdamos prie 

moterių kurios turėjo su savim 
Viena isz ju pasie-

kan.

niasznclcs.
mus masznele novos apsirgo o 
josios draugo jaja iszvodo lau- 

Alotoros apsižiurojo buk 
likos apvogtos pradėjo po mi
sziu joszkoti vagilku sutikda- 
mos jaises ant Centro ulyczios. 
Su pagialba koliu vyru vagil- 
kos likos suimtos, turėjo sngra- 
žyt pinigus ir po bausme užda
rymo kalėjimo apleido miestą.

— Jonas 
\V. Centro
ženklytas palicijantu dažiureti 
važiuojeneziu

— Publikinos
Ims uždarytos Panedelije laiko 
a p va i k szc z i o j i m o Armistis
Dav.

Smilauekas, 6.34 
uliezios likos pa-

automobiliu.
mosklaines

Vankovi-— Stanislovas
ežius isz Brandonvilles iszomo 

apsivedimo su p.laisnus ant
(Ina Bubnis isz miesto.

— Kinkiniai ir palitika pa
sibaigė. Ar sziadion su jumis 
teip saldžei kalbasi kandidatai
ir sveikinasi kaip priesz rinki
nius.’>

Pracjta Ctarninko vaka- 
Bognsza, apii* 

Jisai sirgo už-
ra mirė
62 m.
degimai plaucziu. Paliko paezia
ir d u sunns. I Ti

kada

ir aplnike kitokius

I .

Jonas 
senumo.

gulėjo prie S 
Jurgio Kari'iviu draugystes ir 
prie Uet.-Lenk u Politikos Klu
bo. Bus

J. Sakalanekas

V.

Suimtojo.palaidotas 
o-raborius.

Musu žmones 
jiije ir Shemidorije < 
ka beveik sl'|)Urusins namus ir 

lauksztas prekes, tris, keturis ir 
dau
Reikia tik nuvažiuoti iii 'l’ama- 
<|I1J 
daug 
ja narna su 
galima nupirkti už $4,000. Ki
tokius namus galima pirkti da 
už pigesnes prekes, 
sižiurekite priesz pirkimą kad 
paskui nesigailet umet.

giau kartu kpip

Mabano- 
la vis per-

jn verte.

ar kit nr, 
pigesni nes visiszka nau- 

visais i n laisvinai s

ten namai jau

t mFodel ap-

— Nddeliojc 11 d. Lapkri- 
czio, 8 vai.
eziaus saleje atsibps szv. Juo
zapo parapijas .35 metu sukak
tuviu paminqjimui 
karione.

Laike vakarienes bus iszpil- 
dytas sekanti^ programas.

I * i rm ia u s i a > L i et u v i sz k i 
zi kauta i 
gnijis, ]

vakare, Norkovi-

didele va-

nm-
i szaumai marsza pa- 
paskjii parapijos Cho

ras sulosz gražu teatroli, kuris 
vadyšis — Kuprotas Oželis —, 
toliaus choras padainuos Ubai 
gražu dainelių

Dainoms pasibaigus prasidės 
35 metine vakariene. Laike 
gardžios Vakarienes Mahano- 
jaus soloUtas, parapijomis An-
tanas
gražiu
sveczius ir viesznias. Taipat
bus prakalpoB ir kalbos.

Vakarienlei užsibaigus prasi-
< lietuviszki szokiai

Žitkaus savo maloniu ir
balseliu palinksmins

viesznias. Taipat

dės tikri
kurie tesis net iki 2 vai. Pane; 
(lėlio ryto.

Po vakarienei žemai skiepe 
atsidarys Ikaras, prie kurio bus 
galima, gaiį ti visokiu gerymu,* 
invairiu užkandžiu ir bus gali
ma la imet>4 net—gyva žasir

Panedelyjo yra nedirbama 
diena, tad, tįisi svecziai ir vie- 
sznias tun *s proga net iki ank
stybam ri (turi dalyvauti.

konselmonu.
Trecziam v or d o aprinktas 

Richard Jenkins konselnvomi.
Ketvirtam vorde konsclmo- 

nai aprinkti John Luke ir Hen- 
Da bart i n is Pre- 

James
rv Scbrever. • • 

konselmonuzideidas
Painter likos snmusztas.

Penktam vorde aprinkti du 
k onst'l monai Herbet N oaks ir 
Thomas Llewellyn.

aprinktas

Beveik visi Republikoniszki 
kandidatai ant Pavietavu urė
du likos aprinkti.

Ant Kontrolerio
J. E. Schlottman republikonas 

Dundzila ant 
suvirszum 10 tiikstanczm bal
su.

Rekorderiu aprinktas Peter 
Cujf demokratas.

kuris smnusze

aprinktas

Ant Prothonary .aprinktas
R. J. Bostock republikonas.

Klerkas Korto aprinktas G. 
AV. Gearhart republikonas.

Ant Registerio
Nathan Lutz republikonas.

Distrikt Attorney aprinktas 
Cyrus Al; Palmer republikonas.

Komisoriai aprinkti .Joseph 
Davenport ir Wm. (\ James 
abudu republikonai.

Kasierium aprinktas Dr. G.
S. Ileusyl republikonas.

Ant Koronoriaus aprinktas 
G. O. O. Santee republikonas.

Ant Poor Direktorių
aprinkti E. C. Holman ir AA’m. 
A. Womer abudu republikonai, 
ir Amos Spancake demokratas.

likos

Disk io sa- 
terp ke

liolikos vyru, kurioj likos bal
sei

Tamliqua, Pa. — 
salime kylo pesztyne

Jomis Kaz- 
aplaikyilanuis /.aidu

lius szone, krutineje ir rankoje.’ 
Sužeistas randasi dydeliam 
pavojuje. Už taji darbeli likos

Supjaustytas 
1A nekas,

raudasi

a reszt s votas A n t anas, M i Ihuclc. o. e
— .(’nuodelio vakaru 1

Iki Rugsėjo 22, 1922, 
lietystc, pagal Suvienytu Valstijų in
statymo, seke jos vyro pilietyste, bet 
naujas instatymas reikalauja atski
ra pilietyste moterims. Pagal to nau
jo instatymo, amerikiete, kuri iszte
ka už ateivio, vis pasilieka Amerikos 
piliete, ir ateive gali būti naturali- 
zuota kaipo Amerikos piliete atski
rai, nežiūrint ln vyro pilietyste. To
kioms moterims Suvienytu Valstijų 
valdžia iszduoda Amerikos pasportus, 
bet, klausymas kyla, ar tokia moteri, 
Amerikos piliete, pagal Suvienytu 
Valstijų instatymo, bet kurios vyras 
yra kitos szalies pilietis, ta kita szalis 
pripažins ja, kaipo Amerikos piliete, 
ir ar jai bus galima keliauti in kitas 
szalis su Amerikos pasportu.

Ir ta* pats su kitos szalies piliete, 
<Uri isztekejo už Amerikos pilieczio
do Rugsėjo 22 d., 1922 m. Tagal tos

(<Ull. dienos instntymo, Jis netapsiu Ame-
Gudaitis suriszo jniizgn niplo- 
rystes Ray Morgans isz Coal
dale su p. Helena Brode.

— Kam pirkti gatavus dra
bužius, jeigu galite gauti ste- 
luota siutą ar overkofi už pi
gesne preke negu szt oruose. 
Asz jums pasiusiu siutą pagal 
jusu mieia isz geriausio ceikio 
ūpo $30 ir aukszcziau o overko- 
ti nuo $25 ir aukszcziau. Gali
te patys iszsirinkti sau mate- 
rijola o asz pasiusiu pagal nau * 
jausia mada. 'Peipgi ezystinam, 
suprosinam ir sutaisom senus 
drabužius. Darbas gvarnutytas 
o siuvimas
mada: (N.9

Alatcuszas Alaczuloviczius 
kriauezius

507 W. Centre St.
---------------------------------------------------------------------------- J------------------

negu

pagal naujausia

PARSIDUODA NAUJI NA
MAI TAMAQUA, PA.

Du nauji 
Turi maudykle, 
Namai randasi 
310 Elizabeth St. 'Pamauna, Pa. 
Atsiszaūkite aut adreso.

AL AT. Wolfe, Agent
336 Arlington St.

'Pamauna, Pa.

namai, po $4,000. 
sziluma ir t.t. 
po No. .308 ir

(92

PARSIDUODA LOTAI PORT 
CARBON, PA.

Kampinei lotai, 50 
pėdu ploczio per 135 pėdu il
gio ant Fitz .Maurice St. szhle 
miesto Port (1arhon, Pa. Nume
ral lotu yra No. 11, 12 ir 13. 
Norinti pirkti atsiszaukite ant 
adreso. ' * (N20

Adam Marcinkevicz
Box 143 Ranshaw, Pa.

' ■ »— '■ 11     .1—-H —. ,

turinti

TEMYKITEi

-r*» - V 
sulaikytos nuo aplankymo 

konsuliams insakyta 
moterims taip vu-

Vokietija nepripažysta atkartoji-1 
ma ^natūralizacijos Suv. Valstijose, 
moters, k'uri kad nors gimė Ameriko
je, bet isztekejo už^Vokieczio priesz 
Rugsėjo 22, 1923, jeigu vyras pasilie
ka Vokietijos piliecziu. Bet jeigu 
žmofia taptų piliete po vyro mirimu, 
automatiszkai,pamestu Vokietijos pi
lietyste.

Finlandlj*. Amerikiete, isztekejusi 
už Finlandijos pilieczio, skaityta kai
lio Finiųpdijbs piliete. Gali gauti 
pasporta nuo Finlandijos valdžios. 
Jeigu nori keliauti su Amerikos pas
portu ta gaji daryti; ir Finlandijos 
atstovas lazduos jai viza.

Pagal (dabartinio Suvienytu Vals
tijų instatymo, Finlandijos palietes, 
tarp kitų, kurtos po Rugsėjo 22, 1922, 
iszteka u^. Amerikos piliecziu, arba 
jeigu juURinu tautos, žmogus natu- 
ralizuotas, * netapsta Suvienytu Vals
tijų pilietes su isztekejimu, arba vyro 
natūralizacija. Tos Finlandijos pilie
tes pameta snvo pilietyste. Tokiu bu- 
du, tos Jmotorys negalėjo iszgauti 
pasporta nuo Amerikos ar Finlandi
jos valdžių ir negalėjo keliauti isz 
Suvienytu Valstijų in Finlandija. Pa
lengvinti ta keblumą, instatymas pri
imtas Finlandijoj, veikiantis nuo Rug- 
piuezio 3,kuris palengvins ke
liavimą tokiii moterių in Finlandija.

Pagal to instatymo, Finlandijo 
moteris, kuri po Rugsėjo 
isztekejo už Suvienytu Valstijų pi
lieczio, arba Finu moteris kurios Finu 
vyras tapo Amerikos

k»» Vokietijos piliecziu.

tarp kitų, kurios po Rugsėjo 22, 1922,
• f ■ A Jt’l* ltf \ B Wk W A • 4* « * ■ « *.>4* A l A AM* 1 Vat

nuonebus 
Szvedijęs, nes 
iszduoti tokioms
dintus ‘‘paso certifikatus” arba “in- 
dentifikacijos ėertifikata, kuris ini- 
ma visas informacijas apie giminia, 
keliones tikslą, 

ir t.t. Tas
indentifikacijos pa

žymėjimus, ir t.t. Tas certifikatus 
pavėlina savininkui keliauti in Szve- 
dija. , *

Szveicarij*.. Atsitikime Amerikos 
moters, isztokejimo “už Szveicarov 
Szveicarijos valdžia skaitys ja kaipo

t

.1

į

I
■ iJ

'I
I

k

M.

Szveicarijos piliete su isztekejimu, ii* 
iszduns jai, jeigu praszo, Szveicarijos 
pasporta, kad nors ji laiko Amerikos 
pilietyste. Jeigu ji turi, sulyg Suvie
nytu Valstijų instatymu, teise pra
szyti Amerikos pasporta, jeigu yra 
Amerikos piliete, ji gali Szveicarijoj 
keliauti su Amerikos pasportu.

Yra Szveicarijos teismu nuomone, 
jog pilietes, kurios neima 
pilietyste kuomet iszteka, yra Szvei
carijos pilietes ir duoda joms pilna 
apsauga.

Pagal

savo vyro

■I

l ikos piliete, bet laiko pirma pilibtys- 
to ir tokiu budu negali gauti paspir
ta isz Amerikos valdžios.

Klausymas kyla, ar 
gauti pasporta isz svetimos valdžios.

Kitas klausymas yra, ar svetima 
valdžia pripažins Amerikoj gimusia, 
kaipo Amerikos piliete, jeigu ji isz- 
teketu už tos svetimos sznlios pilie
czio priesz Rugsėjo 22, 1922, bet ku
ri tapo naturalizuotu kaipo Amerikos 

l namie piliete sulyg Rugsėjo 22, 1922 insta- 
klimutc <lar tymo, kad nors jos vyras pasilieka

“ Mun
dic vaitas dar ne pa

Herkmer, N. Y.
szaines”
liauja pas mus dares sau nauju 
atiku rinkliava.
dienos
gardžiai

Taip va kelios 
atgal viena moterėle, 

pasi valgiusi 
grybu, nuėjo pas -----
kuo gardesniii iižlieti. Užgert 
stiprios szundogos, isz to apsir
go ir savaite pasirgns, užverto 
kojas. __

New York, 
lovas
Yorko pasipirszo mergina La
de Pauliukonruto; nuo 51 S. 1st 
St. Brooklvne ir po visos ves- 
tuviu pri<‘rangos, kun. Remei
kos bažnyczioje paėmė szliuba. 

sztai
P° 
gražiai linksminosi, 

staigu atėjo audra pavidale ne- 
pažinstamos moteriszkeA,. kuri 
atėjusi iii vestuvių vieta, be jo
kiu ceremonijų pasisveikino su 

su savo 
kad visi

Tūlas Stanis-
NewBronevictžius isz

Bet 
kuomi? t 
svoeziai

vestuvių dienoje, 
szliubo susirinkę

jaunavialžin ir kaipo
vyru’ Suprantama, 
sveczei labai nusistebėjo ir pa- 
sida re
mėlis; visi , teiravos) titro ne- 
geist i nosį viesznios, ar teisybe, 
kad ji yra jaunavedžio pirmoji 
pati, o szi nei akiu nemirkseda- 
ma atsake: ‘‘rFaip, asz esu jo 
pidi, ir jis nėra jokis Bronevi-

net tarn tikra# j^imiszi-

cziųs, bet ritino vyras; jo prn- 
vardo — NĮondelis. Mos gyve
nome New Yorke, tik jis szel- 
mis mane apleido.”

'Tame snmiszinu* 
n<‘pastebej<>, kaip 
t ykiai t repais žemyn nuėjo ir... 
dingo. Pasiliko tik vestuvnin- 
kai ir dvi paezios. 
turėjo vyro.

Mergina t įlomi labiaus tapo

niekas ir 
ja u na ved i s

Bet jos ne-

nuskriausta, nes ji savo leszo- 
mis buvo su rengtis vestuves ir 
supirkus 
tik ra m 
jaunavedis

rakandus, 
gyvenimui.

dar

kaip jau 
O szelmis

ir lygi sziai 
dienai nėra surastas. .

rr

instatymu,

moteris gali lengvinti ta keblumą, instatymas pri-
tam tinkamus

Laikyta,

S
22, 1922,

pilietis toWsvetimos szalies.
Paaiszkinti tuos klausymus Foreign 

_j pfasze 
ir invairiu 
szioje fr a-

Language Information Service
Valstijos Departamento 
svetimu szaliu konsuliu 
lyje, informacijų. Sckanczios inior- 
mncijos surinktos:

Francuzija. — Francuzijos atsitiki
mus valdo tautystes instatymas isz 
Birželio 25, 1889, kuris dalyje aprū
pina “Francuze, kuri, isztėkn už atei-

jos isztekejimas
Tokiu

vio, seka ateivio pilietyfcte. 'tik jeigu 
neduoda jdi vyro 

budu<pilietyste.
Francuze.

Italija. Italijos instatymas 
mandaug, panaszus 
<4

pasilieka

yra, 
in Francuzijos: 

Itale, kuri iszteka už ateivio pame
ta jos pilietyste, jeigu vyras su vedi
mu teikia jai jo pilietyste. M

Didžioji Britanija. Pagal Anglijos 
instatymo, anglo žmona yra angle, ir 
neinleista in Anglija su kitokiu pas- 
portu, tik su Anglijos pasportu.

Kiton pusėn, Angle, kuri iszteka už 
ateivio, pameta snvo tautyste ir ne
gali keliauti su Anglijo* pasportu.

Vokietijų. — Vokiszkas instaty- 
mas isz Liepos 22, 1913, paaiszkina 
moterių pilietyste.
tautos tapsta vokiete, 
už Vokietijos pilieczio. Jeigu ji keti
na važiuoti in Vokietija gali gauti 
Vokiszka pasporta, 
kaipo Vokiete 
ofisuose.

Vokiete, kuri iszteka 
pameta'^Vokiszka pilietyste ir negali 
gauti Vokiszko pasporto. Negalime 
sakyti ar gali gauti Vokiszka “Per- 
sonalausweis” 
ar sulaikyta pagal aplinkybių. . __  M

Moterie svetimos 
jeigu iszteka

in Vokietija
ir bus skaityta 

invairiuose konsulio

už ateivio,

nes ta kortele duota

naturalizuotu 
piliecziu, gali iszgauti nuo Finu Kon- 
sulio Suvienytose Valstijose certifi- 
kata vieton pasporto. Finu vyriausy
be priims ta certifikata. (Tas neper
maino faktu, jog tokia moteris pame
ta savo Fjnu pilietyste.)

Praszymas tokio certifikato turi 
būti raszte, su keturioms fotografi
joms, isztekejimo certifikatu ir pa
rodymu, jog vyras 
Valstijų f>l|ietis ir 
kuomet isztekejo, 
piliete.

Jugotlavija. Jugoslavija laiko mo
terį, kuri isztekejo 
lieczio, kaipo Amerikos piliete. Kon- 
sulis atsisako iszduoti Jugoslavijos 
pasporta Amerikos pilieczio žmonai.

Kuomet nėra instatymas Jugosla
vijoj apie pilietyste, Jugoslavija pri
silaiko prie seno Serbijos instatymo, 
kuris sako, jog Serbu moteris pameta 
savo pilietyste kuomet išteka už 
svetimos szalies pilieczio, jos iszteke
jimo certifikatus parodo, jog ji pri
ėmė svetima pilietyste ir atsisakė pir
ma pilietyste.

Lietuva. Kiek yra žinoma, lietuve 
kuri iszteka už svetimo pilieczio, au- 
tomatiszkai ima savo vyro pilietyste.

Ssvedija. Sulyg Szvedijos instaty
mo, Amerikos moteris, kuri iszteka už 
Szvedijos pilieczio, tapsta Szvedijos 
piliete. Tokiu budu gali gauti Swe- 
dijos pasporta. Bet Szvedijos^yaldžia 
pavėlina jai keliauti su Amerikos 
pasportu.

Szvedijos moteris,
Amerikos pilieczio pameta savo Szve
dijos pilietyste, ir tokiu budu, negali 
gauti Szvedijos pasporta. Bet tokios 
moterys, kurios isztekejo už Ameri
kos piliecziu

yra Suvienytu 
jog praszytoja, 

buvo Finlandijos

už Amerikos pi-

jai keliauti

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENĖSIU.

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,” 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiū dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneša
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro.' daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei
kalingu rokundu.

J
■'(' .f *

įsi priežasties štoko van
dens, nevalo naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porosius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausto. JaIpos^ ^ it - 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas.

poterius ir peimentus, mazgo 
automobilius, žodžiu: neteik

t.t L Mahanoy City Water Co.

I
I
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Matykite szitus 
priesz pirkimą

■ ' '* !■ ' '> 
...........................

Keeley Peczius , 
Estate • Heatrolas
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Maytag Skal by nes 
Coftiefd Skalbynes 
Linoleunins arba 

klijonkes.t

Ant lengvu
mokeseziu

~ " • h . ip ' ,i .i?” . ' .

H. J. Heiser & Co.
27 Ė. Centre St.

Szveicarijos
Szveicarijos piliecziai kurie tapsta 
svetimu szaliu piliecziais, nepameta 
^Mfeicarijos pilietyste, tik kuomet 
patys atsižada priesz
valdininkus Szveicarijoj.
jog Szveicarijos pilietyste pameata 
jeigu kita pilietyste ingyta per iszte- 
kejima. /

Klausymas ar Szveicarijos ' mote
rys, kurios iszteka už amerikiecziu ir 
kurios iszsiima Amerikos pilietyste, 
atskirai po isztekejimu, bus skaitytos 
kaip Szveicarijos pilietes, nepaisant 
Amerikos pilietyste, iki sziam laikui, 
nenuspręsta ir teismai neturėjo tikru 
atsitikimu.

Szveicarijos valdžia vis pripažysta 
kaipo Szveicarijos piliete Amerike 
gimusia motere, kuri isztekejo už 
Szveicaro priesz Rugsėjo 22, 1922, ir 
vol naturalizuota kaipo Amerikos 
piliete. (Kad nors jos vyras ingytu 
Amerikos pilietyste, abudu bus skai
tyti kaipo Szveicarijos piliecziai su
lyg Szveicarijos instatymu.)

Czekoslovaki ja. Pagal dabartiniu 
rcgulaciju, Czekoslovakijos pilietyste 
neduota moterei, kuri gimė Czeko- 
slovakijoj, bet isztekejo už Amerikos 
pilieczio ir per isztckejima neteko 
Amerikos pilietystes. Czekoslovąkija 
laiko, jog moterys,
jos piliecziu, tapsta Czekoslovakijos

isztekejusios už

4'

kuri iszteka už

po Rugsėjo 22, 1922,

pilietes.
Danija.

už Amerikos pilie-

Danijos piliete, kuomet 
iszvažiuoja in kita szali ‘ir ten apsi
gyvena vis gali laikyti savo pilietys
te. Kuomet tapsta kitos szalies piliete, 
tuomet pameta savo Danijos pilietys
te. Jeigu iszteka
ežio pasilaiko Danijos pilietyste Ir tu
ri praszyti Amerikos pilietyste jeigu 
nori tapti Suv. Valstijų piliete. To
kiu budu pameta savo Danijos pilie
tyste.

Vengrija. Vengrijos vaidila pripa- 
Žyrta amerikoniszka pasporta Ven
grijos pilieczio žmonos ir ji bu juom 
gali važiuoti in Vengrija.

Lenkija. Lenkijos valdžia laiko, jog 
lenkes, Lenkijos pilietes, kurios isz- 
teka už Amerikos piliecziu po Rug
sėjo 22, 1922, vis pasilieka Lenkijos 
pilietes, pakol ingyja Amerikos pilie
tyste, per isztekejima to nefngyja.

Rusija. Nesenai praneszta isz Rusi
jos, jog buvę Rusijos piliecziai, kurie 
dabar nori gryžti in savo szali, nega
les važiuoti in Sovietu Rusija, tik 
jeigu gauna pavelijimą invažiuoti in 
Rusija priesz iszvažiavima. Gryžtan- 
tieji Rusai pasiliks Vokietijoj ar Pa- 
baltiju valstijose jeigu neprisilaikys 
prie tu reguliacijų. Galima praszyti 
vizas nuo "Narkomindel,”
Sovietu konsuliu Europoje (Berline, : 
Londone, Ryme, Copenhage, Rygoj ir w v ^*

VAKARIENE
Sz. Juozapo Liet. R. K. Parapijos
35 metu Sukaktuviu Paminėjimui
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Nedelioje 11 Lapkriczioį
/

Norkevicziaus Saleje.

Pradžia 8 valanda vakare. 
Griesz Lietuviszki Muzikantai. 

Szokiai iki 2 vai.
1* ------ r

Visi parapijonai ir svecziai sziuomi
It

M

prąszomi atsilankyti.
RENGIMO KOMISIJA

. ' . 'II f

Varszavoj.)
Tie, kurie gryžta Rusijon kaipo 

pramoniszkos ar žetndirbiszkos gru
pes” 
(Committee of Trade and Defense 
for Agricultural and Industrial Immi
gration.) Society for Technical Aid

'M 
New York City, atstovauja ta komite
tą New Yorke.

Tos paezios reguliacijos lieezia 
ateivius, kurie nori važiuoti in Sovie
tu Rusija. r

Nesenai pasirodė praneszimas So
vietu laikraszcziuose, kuris pranesze, 
jog visi Rusijos piliccziai gyvendami 
užjūrių per ilga laika skaityti kaipo 
‘‘buvę piliecziai” ir gali atgauti savo 
Rusijos pilietyste tik per formalisz- 
ka praszyma ir turi imti isztikimumo 
prisiega dabartiniai Rusijos valdžiai.

Laikraszcziai pranesza apie atsiti
kimus ateiviu, kurios isztekejo už 
Amerikos piliecziu po naujo instaty- 
mo priėmimu ir kurios neturėjo laiko 
tapti Amerikos pilietėms bet kurion 
turėjo keliauti užjurin ir rado, jog

<4

gauna pavelijimo isz “Komsto”

£ Ao Soviet Russia, 110 West 40th St
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Į Dekite savo pinigus in 
į Merchants Banking Trust Co. Banka 
y z Mahanoy City, Pa. 
T , ------ .... .
> Ja Banka nori |umis patarnauti.
J Moka 3-czia prpcenta ant padėtu pinigu. *
> Nori'idant kožnas vyras, mpto ris, vaikas ir'mergaite pra-
< dėtu taupyti pinigus ir turėti bankęva knygute szitam 
>’ j Merchants. Banking Trust Co. Banko.
< Szitn Banka prigolbsti savo dėpozitoriams

locnus namus. <
Szitą^Banka prigelsbti jumis suezodinti pinigus.
Nfiri kad jus būtumėt (.(/Banko doppzįtoHUS,

i k «J . < 2 1 j * •*

i inj,

pirkti savo

negalėjo gau|i pasportus. Ju gimtine 
szulis skaitė jus kaipo amerikietes, ir 
Suv. .Valstijos*negalėjo joms iszduoti 
pasportuH todėl) jog nebuvo Amerikos 
pilietes. Tokiuose atsitikimuose rei
kia iszpildyti afidavita su notaro 
nntspauda ir afidavita turi užtvir
tinti tos valstijos sekretorius kur mo
teris gyvena. iJ gali tada pasiunsti ta 
afidavita in -Washingtona, Valstijos 
Departamentui. F. L. L S.

PUIKI MALDA-KNYQRLE 
“ANIOLAS SARGAS"

Viso* reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minkeataia 
skurinais apdarais, auksuoti kraaatoi. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50. 

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