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Isz Amerikos
Žemes drebėjimas ir velniu 
trankymasis. Lietuviai iszbe- 

gineja ant ulycziu.
Brooklyn, N. Y. — Nekurie 

Lietuvei gyvenanti Central da
liju Brooklyn pradėjo baisui 
nerimaut kad toje vietoje pir
ko namus, ypatingai ant Hud
son, Plymouth Li11 h‘, Bvans ir 
John ulycziu, džiaugilamiesi Į 
jog tonais bus tikra lietiiviszka 
sostapyle. Bet sztai kas atsiti
ko su musu kampelio lietuviu 
džiaugsmu. Nekuriu jau ne gu
lėti negalėjo, nes kokis lai bie- 
sas nudavė jiems pakaju: koki 

velnei ’’ duris i r langus 
|o\'os po 

ir kitus

tai “velnei ’’ duris 
nakti atidarinėja, 
kambarius 
triksus tiejei 
iszdarineti. Gal 
klaus kokia 
kaip raszo Vienybe. 
Brooklyne Edisono kompanijų 
baigė statyt i 
ir jau mėgina 
džiausius inžnus, 
poleidže in begi, 
blokus aplinkui dreba žeme

Tai matote koke 
nelaime musu kampelio lietu
vius sutiko kad prisiėjau nak
ties laiku szokti 
bėgti ant ui vežios kad 
nesugrint n.

važinėjo
‘‘ velnei'' pradėjo 

\ ienas už-ne 
tanu* priežast is, 

t 'zionais

elekt rikos narna 
savo di- 

kada juos 
t a i per 1 ris 

ir

leist i
O
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Baisus atkerszinimas, — ižde- 
gino milemui akis.

Warszawa.
choviOz,

savo

Danieliui La- 
prasidedant karei lie

pa ežios per mirti, 
kuri paliko du sieratelius. 'Po
vas lankei skundėsi ant Savo 

ant liu
kam daži urėti 

g v veninio, 
eme

teko

pirkiniu 
nėra

□

visi namai.

isz miego ir 
narna i

Bksplozije kasyklosia.
Orient, Ill. — Keturi 

ginti lavonai anglekasiu 
surasti, kuri'*, žuvo vksplo joi 
(’hieag<i

s

įj/l&Lngton & Frank
lin kasyklusia. Doszimts angle-
Chic4ig<L & Frank
lin kasykiuriu. Doszimts angle- 
kasiu likos mirtinai sužeisti ir 
apdeginti; tuosius nuvežė in li- 
gonbuti. Badai ne visus da isz- 
gelbcta isz kasyklų ir nežine 
kiek nelaimėje žu\ o.

Motere ne gyvulis — turi pa
silsėt nors kada.

Chicago. — Norints josios 
vyras dirba ant geležinkelio ir 
aplaiko dykai tikietus kur nori 
važiuoti bet Mrs. (’baries 'l’ier- 
ney, nevažiavo ant

• lio per deviniolika
tai dirbo namie kaip kokia ne- 
valninke ir ant galo szeiminisz- 
ki ergelei turėjo būti sutaikin

ami diena. Sudže isz- 
klauses moteres užmetinejimo 
davė (’halukui toki prisukimą: 
“Tavo motere dirbo sunkei per 
tuos, deviniolika metu, užlai
kė grinezia ir dažiurinejo vai
kus, neaplaikydaina jokios va
kari jos. O kad josios gymines 
gjyvena New Yorke, lodei pasi- 
rupyk jiai paša ant geležiu ke
lio duok jiai pinigu ant vieno 
menesio ir tegul keliauje, o tu 
dažiurekie stuba ir vaikus, ki
taip cjsi ant trijų menesiu in 
kalėjimą.

Chahika.s 
ma sudžiaus,

geležinke-
metu tik-

ti sude

*,

iszpilde paliejii- 
atsisveikino su 

pacziule, o toji su džiaugsmu 
sėdo in truki ir iszkeliavo pas 
gymines.

Sudže

Burge, laiko 
czei moteliu

sudaužėtus kromiis
darbini n k isz k u s

l’avriksla> paro<l
jeszkoįimo maisto p<>r 

maisto del savo ižbadejusiii vaiku

kuriuos apiplesze vokiszki komunistai llam- 
komunist us terp kuriu radosi ir tukstan-

vargo laike 
kaus buk 
vaiku ir

. perkupeziu teip eme sau in 
szirdi varga Lachovicziaus, jog 
pasiaukavo dužiu rot i si era to
lius ir apleista vyra. Motoro 
teip prikibo 
nuo josios negalėjo atsikratyt 
ir isz tos priežasties terp ju ki
lo nekarta dideli barnei ir ant 
galo paliepė jai apleist narna 
ir daugiau 
ti.

Viena isz

vyra, 
prie n a sz I io, jog

neperžengt slenku-

įczk < >< lamos;

Pasiėmė nukirsta ranka ir 
bego paskui truki.

I.ewislon. Pu. 
gliani, 31 metu, likos palaiky
tas per lokomotiva kuri jam 
nukirto runka. Atsiki'les, pasi

renka 
paskui lokomotiva
suprast inžinieriui ka .jisai pa
dare. Parode? 
žmogelis ; 
ligonbule.

N i kola Gili

eme nukirsta
(

ir bego 
luodamas

apal]
nukirsta ranka

M L Nuvožė ji in

Iszgiaioejo nuo smert bet 
neturi proto.

Daktarai gali
i gyvastį, bot 
žmogui pro- 

I)r. McMe
chen ant susirinkimo daktaru 
cziona is.

Tula niotere

Chicago.'—• 
sugrąžyti žnTTigtd 
negali sugrąžyti 
ta, teip apr(‘iszk<‘

A t la nta. Ga.
I kuri mire, o kuriai daktarai su- 

yvasti tris metai ad
ai. sziadien yra 

ka ant kūno, bet 
protą. Jeig 
na gyvastį 
kūnas turi Imti sveikas.
tarai sako, buk žmogus mirias 

kad ir jam 
y vast i su pagialba 

smegenis

gražino
<_r gyva ir svei- 

neturi pilna 
n daktarai sugraži- 

mirnsiam, tai .jojo 
Da’k-

osept iiies miliutas, 
sugražina g
Adreniami, tai jojo smegenis 
netenka pajėgu norints jojo 
kūnas yra sveikas bet smege
nis v ra. nu m iri a.

pajėgu

Nužudė sziaucziu.
New (’asile, Del. --- Benas 

Mandalewicz, sziauczius, likos 
surastas nužudyt u aut Seventh 
uiiezios per nežinomas ypatus. 
Mandalewiczms iszeio isz Dob-< J 
binvilles in \\ ilmingtona pirk
ti skuros, turialamas ant saves 
ppsctinai pinigu. Matyt, ža
di nst a likos 
apipleszimo.

pinigu.
papildyta tyksle

Czikag'inei dir
bu k szi- 

vvno, kad 
pripuola |

viso asz-
X)

i ISZ LIETUVISZKU i
KAIMELIU I mik, 155 So. 2nd. St. su Magda-

Brooklyn, N. Y. Iszsieme 
leidimą Nikon Cher-' vedinio

Gilberton, Pa. f Pati Juozo 
Kalvinskio staigai mirė pra- 
ejta subata. Taja diena daliba- 
vo laidotuvesia a. 
atėjus namo likos suparaliža-
vota mirdama tuojaus. \relione 
pergyveno Gilbertone daugeli 
metu ir turėjo dydeli buri pa- 
žinstaniiiju.

a. Zubio ir

Paliko dėdeliam 
nuliudimia vyra ir szeszis vai
kus.

szapa,
Pil. Pauksz- 

stovinti ant. Bel- 
netoli Essex St. E. 

dvi savaites

NewYork.
ežio 
mont avė.
New Yorke, jau
stovėjo uždaryta. Manoma bu-

kad paprasta darbo stoka,vo.
bet pasigirdo, kad ji bankru- 
tijusi. Sakoma, kad szitai sza- 
pai prisiėjo taip trumpai, kad 
neb(‘galejo algų iszmoketi. Del 
to daugelis siuvėju jau nebe
gavo sau algu už pastaroji lai
ka. 'S'pacz nusiskundžia mote
rėlės, kurios skyles siūdavo ir 
kitus smulkius darbus atlikda
vo. Kai kurioms isz ju nobeisz- 
moketa po kėlės deszimtis do
leriu.

Žinanli szitos szapos santy
kius pasakoja sekamai: “ 
szapa suvalgo komunistai. Czia 
jie buvo susispietė isz visu pu
siu. Buvo ir geiii jdarbininkii, 
bet daugiausiai 
malkos. Jie tik ‘‘ 
lydavo su ja pasiklodavo ir ja 
užsiklodavo, 
visai tingėjo ir 
lauke, 
isz biznio, 
turime.

Ar teisingos szitos sznektos. 
Bet jos gali 

nes ii* pi)’-

;oru jdarbininkii
— tai buvo 

Laisve” skai-

Dirbti daugelis 
beveik laukte 

kad iszvarvti Paukszti 
'Taigi sztai dabar ir

Sunku pasakyti.
Imli arti teisybes, 
minus daugelis subankrutiju- 
siu szapu panasziai kalbėdavo.

lemi 
st.

Macziulaitis, 118 (įrand

smaviczius, 
ington Avė,, 
24 diena sz. m. ir

Ikisimire Ciprionas Kuk- 
gy venos #97 Lex- 
Brooklvn’e. Mirė 

palaidotas 
Lapkriczįo 28 d. Pamaldos biu
vo 10 vai. ryte, kun. Remeikos 
bažnyeziojc. Laidojo »L Garsz- 
va. Velionis paliko 
ket u ris vaikuezi us.

motor i ir

Nors tai ne
be! yra puse- 

I jiel uveis

Westville, Ill/ 
didelis miestelis 
timii apgyventas 
terp kuriu nesiranda sutikimo, 
nes 
<

vieni kitus \ isaip pravar- 
Ižiim.jesi, o vietoje veikli drau- 
<iszkai, tai visi dargo vienybių.

Vyras pragėrė visos szeimynos 
drapanas.

Milwaukee, Wis.
Backus nubaudė Juozą Misze-
wski ant dvieju metu kalėjimo 
už apleidimu savo 
susidedanezios 
asztuoniu vaiku. Laike teismo 
pasirodė, buk Juozas nuo Lie
pos menesio nedavė paezei ne 
cento ant maisto, ne tik tai, bet 
tūla vakaru isznesze isz stubos 
visas geresnes drapanas kurios 
pardavė, o už aplaikytus pini
gus pirko munszaines. Juozas 
jau nekarta likos nubaustas už 
giriuoklysta, bet buvo paleis- 
tas^namo, bet pž toki pasielgi- 
mli/aplaike dyįdosnia bansmia 
kuria turės atsėdėti.

szeimvnos
isz paezios ir

mi/apląike dyįdosnia bansmia

Vyno užtenka visiems.
Chicago, 

bėjai vyno apskaitė, 
met pridirbo tiek 
ant kožnos galvos
szeszis galonus arba 
tuoniolika milijonu galonu, ku
rio verte 58 milijonai doleriu, 

randasi tiek naminio 
jog ant kožnos

Geroji1 
vyno, 
pripuola po 2O*galonu.

Devynjcs ypatos sudege degan
čiam name.

Connellsville, Pa. — Devynios 
ypatos sudege czionais degan- 
cziam name, kada ugnis sunai
kino narna Daniello Rosso, gy- 
vennnczio ant Anderson Hill. 
Pražuvusieje yra tėvas, motina 
ir ju septyni vaikai nuo vieno 
meto lyg
anglijusius lavonus ugnagesiai 
sttraido,. t: ♦

galvos

deszimts. Penkis su-

ftitraido..

Kasikius 
naktimis 

pasiliso, nes

mo munszainvstes.€'
teip apėmė

Hazleton, Pa. — 
dirba gerai, bet ir 
žmonelei neturi 
dirba ant antro szipto vadipa- 

Nekurios
smarve tosios iž- 

dirbystes, jog neužilgio turės 
keliauti ių priglppda ^ęl tuju 
kuriu smegenis yra iždžiuvia.

G rinke v i-— Kazimieras
ežius isz West Hazletono ban
do atimti sau gyvaste Wilkes- 
Bariu kalėjimo, ne kaip stoti 
ant teismo. Jojo draugas iž- 
gialbejo jį.nuo smert, paszauk- 
damas tuojaus
kurie paszauke daktaru ir td- 
sai trucizna iszpumpavo isz vi
duriu,

dažiuretojus

Pats inpuolc in duobe — su
draskyti ant szmoteliu.

Pinga. — Dimitri 
ko, sugiyžcs isz karinmeiies 
atsiiiesze namo rankini grana
ta ant atminties. Nuo kaiinvnu 
buvo dagirdes/ jog jojo pati 
laiko jo nebuvimo namie mylė
josi su kitu isz kaimo Russ, na 
ir sunuinv atkerszyt savo pa
ezei ir josios prielaidiniui. Pri- 
riszo granata 
sislepe ir lauke 
kada sugryž isz artymo mies- 

porele 
v v ra s

35 METAS

KA MUSU REPORTERIS 
MATE IR GIRDĖJO.

Si

'll

f

Andresz-
sngryzes

prie stogo, pa- 
ant poreles

tolio. Kada
glamonėjosi,
paleido granata kuris truko su 
haisioins pasekmėms 
kydamas visa narna,
ežia ir ji pati isznesze in pa
danges, 
sužeido.

meilinga 
apgautas

iszdras- 
jojo pa-

Mvlema tiktai mažai

Buvo j uju viso szeszi namie. 
Jisai buvo vyriausiu, pirmuti
nis vaikas; nuo jojo tėvai dau
giausia tikėjosi ir turėjo vilti, 
jog iszaugs ant gero vyro. Tė
vas sau maustė,

pasilsėt kalbėdamas: 
Juk turiu sunu, sveika ir prp- 

prigialbes se-

jog neužilgio
*S

iii

k

gi 
4 4
tingu, tai man 
na t ve jo.”
Lankosi in augsztzesne moks

lą i ne, bet isz to nepasinaudojo 
kaip levai tikėjosi — kas to- 
kis “pagedo.” Po dvieju metu 
High School, pradėjo trankytis 
po ulyczes, pulruimius ir urvas. 
Namie retai kada būdavo.

'Tėvas balsei tuom rūpinosi 
ir dūsavo, motina verke. Viena 
diena sulaiko ji namie, davė 
jam iszsirinkti viena isz dvie-v 
ju: ejti toliau mokytis arba in 
darba.

Šimelis
Dirbo diena, antra ir trecze. Po 
tam vela dingo, slapstėsi, pa
kol — viena 
visi miegojo — i nėjo 
ir apvogė savo motina

*į.

sį

d
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Tėvas nukirto vaikui rankutes 
už sudeginimą pinigu.

Paris. — Mažame sziaurines 
Fra nei jos kaimely invyko tra- 

pasitaiko.

f

Ant rytojaus niotere pa bala
dojo in 
namo, o kada 
ris mot(‘re kurios pravarde bu
vo Waclowska, apipylė jam ant 
veido karbolines ruksztios isz- 
degindama jam abi akis. Po 
papildymui to baisaus darbo, 
szeton-*bob(‘ pajiego isz miesto 
ir lyg sziolei palicije josios ne
surado.
Tėvai nusižudė ant kapo savo 

sunaus.
Berr-ay-Bac, Francije. — Ba

ronas Kmanuelius Montigney 
ir jojo pati nusiszove ant kapo 
savo sunaus Pierre, kuris žuvo 
svietineje karoję nukrisdamas 
su areoplanu. Tėvai taja diena 
iszklause misziu szventiupara
pinėje bažnyežioje kurios bu
vo laikomos už sunaus duszia, 
po tam nusidavė ant kapiniu 
ir abudu nusižudė. Lavonus su
rado ant sunaus kapo majoras 
miesto pas kuri ketino po mi
sziu valgyt pietus. Ant, kruti
nės barono surado koreziuke 
kurioje buvo paraszyta, buk 
jiems daugiau nieko nepasilie
ka kaip numirti nes visas juju 
džiaugsmas guli szaltoje žeme
lėje. t
Tegul mane Dievas užmusza — 

ir krito negyvas.
Bregenz,

Dievas mane 
asz esmių kaltas, 
k e sude Henri k is Kcrcnts, lai
ke teisino kuris užsibaigė ana 
diena czionais už nužudinima 
savo paezios. Ir vos isztare tuos 
žodžius Karents krito negyvas.

Norints daktarai subėgo ji 
atgaivyt, bet buvo mires.

luris Lachovicziaus 
tas atidarė du- iszsi rinko darba.... Iii

ir džiaugėsi 
ugnele pe- 
pagriebes

kad gražiai

bot paskui kiszo

nakti, kada tai 
in stuba

Al n<A > A 11 <A • ••

Turėjo jiji keliolika doleriu 
susiezedinus ant juodos valan
dos, paslėptus maisziukije ku
ri nesziojo ant krutinės, pa
ėmė visus, tasai, nuo kurio tiek 
tikėjosi ant senatvės. Pavogė 
nuo savo motinos, kuri jam da
vė gyvasti...

11'

• • •
Ant galo aresztuVojo ji kai

po vagi, nes vogė ir nuo kitu ir 
atvedė pas sk^jeri. Po tam li
kos paszaukta joju r»dt jna. ;

Po prislcgai, skvajeris ‘pa
klauso josios, ka turi padaryt 
su šuneliu.

— Girdėjai misis, kaip ji
sai prasikalto priesz kitus! 
Bet tai viskas yra niekuoui 
kaip jisai tave nuskriaudė. Tu 

, rankas
o jisai teip

■

r®

gėdija, koki retai 
Kaimietis Fevrelle, grižes isz 
muges, kur jis gavo apie 500 
franku ($30) už parduotus bu
rokus iro murkus, atsisėdo prie 
pecziaus, kad sziltoje vietoje 
pinigus suskaityti. Skaityda
mas jis dėjo popierinius bank
notus in krūvas ir riszo jas. Jo, 
trijų metu, sūnelis, Žakas, su
kinėjosi aplink 
gražia “žiužc” — 
cziuje. Staiga, jis
pundeli franku ir inmpte in pe- 
cziu, o paskui plodamas ranku
tėmis, džiaugėsi, 
užsiliepsnojo. Tėvas iszpradžiu 
apkvaito,
ranka in ugni, bet tik nudegi, 
o franku neiszgelbejo. Tada 
nutverdamas jis vaikuczio ran
kas pagriebęs padėjo ant stalo 
ir kirviu, ka szakalius skaldo, 
nukirto abi. Nusigandęs Jr pa
sibjaurojęs darbu jis žvilgterė
jo in sayo žmona,’ bet toji, sir
guliavusi szirdies liga pirm to, 
staiga krito neg)'va ir sykiu 
i n verte maža dukrele Magda
lena, pusantrų metu, iii katila 
verdanezio vandens. Tėvas, isz 

iszejes, mėtėsi lauk ir

i

naktimis nemiegojai 
iszdirbai del jojo, 
tau už tai atsimokėjo. Dabar 
asz ji atiduodu in tavo rankas. 
Ka su juom turiu padaryt ?

Bet motum tik graudžei ap
siverkė. Josios meile buvo drū
tesne už viską. Noriirts page- 
dias, vagis vaikas, bet į>uvo 
josios kūdikis — jpsios sūnelis, 
kuri ji mylėjo daugiau už savo 
gy vast i.

Skvajeris paszauke ji priesz 
save kalbėdamas rodydamas su 
pirsztu ant motinos:

— Dirstelėk! Matai tu iž- 
Jiji tave myli, norints

Lai iii czionais niekas ne
is sustoja, 

dirba, o ne
moka

vežinoje, nes kasykh 
ir tik Irt s szapos 

i žmonis
Ivg 100 doleriu už dar- 

bet ir tu negalima aplai- 
greitai, luri laukt kelis me

nesius pakol gauna szioki toki 
kubeli. Daugiau negalima nž- 
lir!»t i anl dienos kaip po ket li

pei ik is 
sužeidže

vinis
nu<> 
bus, 
k v t

boselems

Austrija. — “Lai 
užmusza, jeigu 

teip paszau-

■

dolerius. Daug 
ir užmusza

ris ar
žmonių
kas\ klosią nes kasvklos vra la
bai apleistos. Todėl lai niekas 
in czionais iK'važiuoje jeszkoti 
darbu nes labai apsigaus.

— West vi lietis.

! >

t

proto 
tik už keliu dienu rasta brai
džiojant miszke pusnuogis, 
dainuojant kažinkokias. dai- 
uas. f «
Daug prigėrė laike viesulos.

Manila, Filipinai. — Daugeli 
žmonių prigėrė laike viesulos 
kuri kilo Cagayan provincijoi 
Lavone. Bledes milžiniszkos. 
Daug laiveliu nuskendo o daug 
namu suardyta.
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RAŽANCZIAUS MALDOS 
GRAŽUMAS.

Vienas Dominikonu vienuo
lis ėjo karta peszczias mišku 
ir senu savo paproeziu patyliai 
kalbėjo Ražancziu.

Dangus buvo blaivus. Vejas 
kurtai ilsėjosi. Niekas negalė
jo pakliudyti jam melstis, o 
vienok pajuto trukdymą.

Miszko gilumoje pasigirdo 
neapsakomos saldybes akor
dai' (muzika), lyg kad ta,i butu 
drebaneziu sparnu judėjimas, 
lyg bausu
koki stebuklinga giesme...

Nustebės ir nusigandęs varg 
szas vienuolis nustojo meldęsis

Bot antra karta pasigirdo 
džiaugsminga giesme ir 
džiaugsmingas sparnu judeji- 

kaskart areziau, kas
kart aiszkiau, bemaiszant savo 
balsus su vienuolio malda.

Vol sustojo, vėl ome klausy
tis.

Bet staigu viskas nutilo. Net 
pan kszcziai

gieainc

mas

tylėjo. Ir vejas 
nedrįso medžiu lapu pajudinti.

Ir vėl vienuolis 
besimelsdamas, 
balsai ji lydėjo ir

o

skambėjimas, lyg

— pabarstykite mane gėlėmis,
— tarė Dangaus Karaliene, ir 
truputi pasilenkdama kele in 
savo kvepianezius vainikus.

pagautas vie- 
ir užsimirszo

To matvmo
nuolis nutilo
apie pradėtųjų savo malda.

Bet < tada ir giesme tilo, o 
apsunkinti gėlėmis aniolu pe- 
cziai liūdnai linko, ir pati Ma
rija buvo lyg nuliūdus ir neuž
ganėdinta.

— O maloningoji
— suszuko vienuolis: — Kodėl 
Tavo veidas taip nulindo ? Del- 
ko saldžios Tavo akys paniu
ro! Kur aniolu giesme, kur ge
liu daugybes?

Szvcz.

Motina!

gama!
tu ja ja a p vogiai, nuskriaudei, 
paniekinai — jiji tau atleidže, 
todėl tiktai del josios asz tave 
paleidžiu ir duodu tau proga 
pasitaisyti. Ejkie, ir parodyk 
svietui, jog užsitarnavai aut 
josios meiles — tu ižgama!

susznabždejp 
žmonis kurie atėjo paklausyt 
teismo.

Motina pasiėmė sūneli ir isz
ejo abudu laukan.

Ka tai motiniszka meile pa- 
Norints butumem di

lio- 
rints daejtumem prie kranto 
prapulties — motina visados 
myli ir atleidže kaltos savo vai
kams. O kaip vaikai atsimoka 
už taja motiniszka meile?

Reporteris.

“Ižgama!”
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ėjo toliau 
nežinomi 

slinko prie 
jo vis artyn ir artyn, ir vis da
rėsi saldyn.

Kuomet iszejo 
krasztin, ant dangaus, iii kuri 
vos nusileidusi saulute pliuške

ūmai pamate vienuolis, 
kaip debesiai prasiskyrė, graži - <

mis’zko pa- T

ir eme klausytis, Bet giedoji-. paskutinius raudonus spindu 
liūs,mastau pasiliovė, ir buvo taip 

tyku, kad vos lapelis ant me- 
idzio kur sukrustelti galėjo.
, — Tai apsTvilimas buvo, — 
pagalvojo sau 
Nieko negirdėjau,

vienuolis: — 
o tik insi- 

vazdinau, kad girdžiu. Kas gU-
li žinoti, kokiu priemonių tam
sumu galybes griebiasi, kad tik 
mums maldoje pakliudyti...

aikszto pasidavė.
Staigi szviesa nuszvito. ,
Szvcz. Panele pasirodė savo 

galingoje aureolėje (karūnoj), 
apsupta aniolu minios.

Panele atsake jum, 
motiniszkai iszmetiuedama:

— O koĮdcl tu paliovei mels
tis?

Dominikonus
puiku matymu pratęsti ir isz 
visos szirdies kalbėjo Ražan-

panorejo ta Lai

! H O1

Ir vėl pradėjo ■ kalbėti Ra
žancziu.

Ir kai vienuolis toliau lai
bojo Ražaneziu, aniolai po 
kiekvienai maldai barsto po 
Marijos kojų lelijas? rožes ir 
rugiagėlės. Fulcite me floribus

AlU '.4 ’ ' ' »

ežiu, ta taip paprasta malda, 
bet nežemiszko saldumo ir gra
žumo, turtinga, taip greitai in 
dangų skriejanezia...

, „J,,J,! "t ..... .......... ..  ■■ ■ . '■ ...

SKAITYKITE SAULE

Kalendorius pradėjome su- 
siut ir apipjaustinet, ir sinusi
nio neužilgio tiems, kurie yTa 
užsimokeja už laikraszti. 
paskubina su užmokeseziu tie-
jei, kurie užmirszo ar negalėjo 
prisiunsti prenumeratos, jeigu 
geidže aplaikyti dovana, o akai 
tymo turės užtektinai.
trys dolerei už laikraszti kuri
aplaikote du kari ant sanvaites 
ne yra sunku užmokėti ant 
meto. „ . ____
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KAS GIRDĖT
Ateinantis 1924 

perkeliamu metu, 
mem'sis turi 29 dienas. Tame 
mete yra papratimu, jog kandi
dates in luomą moterystes pra- 
szo vyru idant su joms apsives
tu. Bus tai didele proga sen
mergėm pasisiūlyt • jauniklėms 
kad už juju i eket u.

metas v ra 
nes vasaris

Laike kares Skrailtono, Pa., 
aplinkinėje anglines kompani
jos iszmokodavo i 
150 doleriu kožnai 
po mirezei vyro, tai yra, jeigu 
kasyklos laja diena dirbtu o 
vyrai ejtu in darba vietoje ant 
laidotuvių, kaip tai yra papra
to tennis daryti, ypatingai Tay- 
lore. Dabar kompanijos nutarė 
nemokėti tosios paszialpos jei
gu anglekasi'i ne ejna in darba, 
bet Conciliation Board nutarė, 
jog kompanijos turi laikytis 
prie savo prižadėjimo ir mokė
ti tolinus paszialpa.

Yra tai blogas papratimas 
anglekasiu, ne ejti in darba ka
da vienas isz juju draugu buna 
laja diena laidotas, nes nebasz- 
n ink u i tas nentnesza jokios 
naudos, o darbininkai teipgi 
panesza blcdes ta ja diena. — 
Skulkino paviete tokio pa pra
timo nėra.

isz kasos po 
i szeimvnai

Kad senam pecziuje vėluos 
kure, kaip priežodis skelbe, tai 
to niekas neužginezys, bet jei
gu asztuom'sdeszimts metu bo
butei užsinorėjo meilingo pa
siutimo, tai sunku in tai inti- 
ket, o bet yra tai teisybe.

Shaples C. Bird, 82 metu isz 
Mansfield, Ohio, likos areszta- 
votu už pabėgima su 80 metu 
senutia kuri turi vvra ir keletą 

Sudže pasakc* Birdui\aikll. j OC« ix V
jog turi apleist miestą tuojau* 
arba bus uždarytas kalėjimo.

> ■ *
Artimoje Zaragosos Meksike 

randasi turtingiausios sidabro 
kasyklos, nes josią darbininkai 
surado milžiniszkas gyslas si
dabro. Bet nelaimingas buvo 
suradimas tuju gyslų, nes dar
bininkai kurie jaja surado, ne
teko savo gyvaseziu, ba kada 
surado gyslas, vanduo prasi- 
rnusze isz senu kasyklų ir visi 
pražuvo.

Senoviszki paproeziai da vis 
randasi Liberijoi, kur neval- 
ninkvste moterių ir vaiku da 
vis ejna po senoviszkai. Tenuis 
moterių galima pirkti už dvi- 
deRzimts doleriu. Motere gali 
būti parduota per tęva arba 
broli tam, kuris daugiau už ją
ją pasiūlys. Jeigu motere ne 
yra tokia, kaip tikėjosi kup- 
czius, tai gali pareikalaut su
grąžinimo pinigu.

Kuom daugiau vyras Liberi
joi turi moterių ir vaiku, tuom 
yra laikomas už turtingesni. 
Jeigu vyras paskolina nuo ki
to dvideszimts doleriu, tai turi 
užstatyt moterių, kuri yra jo
jo, pakol neatmpkes jam sko
las. Vaikai tokios moteres, ku
rie užgima, būdama užstatyme, 
priguli prie skolininko. Mote
res už savo darba neaplaik’o jo
kio užmokesezio.

Iszmintingi ir iszlavinti
ventojai nesilaiko tojo budo ir 
nekupeziavoja 
vaikais kaip tamsesni gyvento
jai.

gy-

moterimis ir

4

Kaip jums patiktu skaityti 
auksinius ir sidabrinius pini
gus, rodos tai lengvas darbas, 
o bet isztikruju yra tai sunkus 
užsiėmimas. DcRzimts milijonu 
svaru aukso svėrė 
nu, o sidabro tokia 
re 1,700 tonu.

Sziadien žmonis lengvai 
kalba apie szimtus ir bilijonus 
doleriu, bet mažai žmonių su
pranta kiek iai ženklina. Žmo
gus skaitydamas greitai, sa
kysim, viena doleri ant sekun
dos, GO ant minutos, asztuones 
valandas per diena, per visa 
meta vos suskaitytu tiktai de- 
Mzimts milijonus. O bot yra di
desnes sumos ne kaip tai.

apie 90 lo
šimui svo-

žmonis

ISZ MISIJONORIAUS PO- 
SAKOJIMU.

Stebuklingas agnoselis.

Misijonorius tėvas Prancisz- 
kus susipažino su vienu senu 
nigeriu, vardu 
tankiai lanke tęva Pranciszkii, 
ypa.ting/ai nuo to laiko, kai mi
sijonorius apkriksztyjo jo ser
ganti sunu Vinvimta. Isz karto 
senis bijojo, kad jo suims nuo 
krikszto nenumirtu, kaip buvo 
gazdines burtininkai Kimbu t u, 
bet kuomet vaikas iszgyjo, pra
dėjo burtininkams nebotiketi. 
Tacziaus Kenza pats dar krik
szto neonu* vis atidėliojo, bet 
in misijos namus pas tęva 
Praciszku lankėsi, ateidavo ar 
tai pasiszneketi, 
rūkyti, nes jam 
gailėjo.

Kendza. Szis

Ateik sek-

ar pypkt* pa- 
tabokos uesi- 

Ne viena karta sake 
jam misijonorius:
inadieny su sunimii Vincu in
pamaldas ir katekizmu.” Senis 
nepriesztaravo, bet neateidavo. 
Kuomet paklausdavo sunaus, 
delko tėvas neatėjo, atsakyda
vo, tėvas liepos pasakyti, jog 

arba esąs nesveikas.
Taip tęsęsi trejus metus. Galop 
seneliui pasidaro bloga. Paro
jęs isz miszko su paimu szako- 

“ Bloga su ma
nimi. Turiu gulties.”
gule ant prirengto guolio, bal
siai dejuodamas. Persigandęs 
suims tuojaus nubėgo pas misi- 

p raszydama s pa ga 1 -
Tėvas Pranciszkus pasi-

sorgas

mis, tarė su u n i:
Ir atsi-

jonoriu, 
bos.
cine su avimi chintnos, ricynos 
o ypatingai tabokos ir pasisku
bino pas ligoni. Incjes in tro
bele, pamato seneli gulinti prie 
sukurtos ugnies ir nuo durnu 
kosijanti. Tėvas paprastu bū
du pasveikino ligoni ir linkėjo 
greieziaus iszgyti, o po trum
pu pasikalbėjimu, atkreipė jo 
dome prie amžinųjų tiesu. Kal
bėjo jam apie siela, pomirtini 
gyvenimą, dangų ir pragaru. 
Kendza klausėsi tik kaip ir 
viena ausimi: nepriesztaravo, 
bet ir nenorėjo priimti kriksz
to, kuomet misijonorius jam 
pasiūlė. Parode jam pypkele ir 
taboka, bet szis ir to nepaiso. 
Tuomet tėvas suprato, kad su 
ligoniu prastai.
biau stengėsi
Dievo ir ant galo

Todėl dar la- 
ji atversti prie 

iszomos isz 
kiszenes Dievo Motinos agno
seli bandė ligonui užkabinti 
ji ant kaklo. Bet senis atsilie
pė: “Duok man ramybe; noriu 
miegoti.” — “Gerai,” tarė mi
sijonorius. — “Miegok sau; 
ateisiu rytoj pažiūrėti, gal bus 
tau gerinus.” 
sake ligonis, nes mano dievai
tis “Fa” jau nekarta man pa
gelbėjo.”

— Ka? pas Fa nori jieszkoti 
pagelbos- suszuko sūnūs Vin
cas. Ir pirm, neg*u tėvas pama
te, sūnūs isztrauke isz triobos 
kertes paslicpta kalieba, pilna 
ricszutu,
dievaitis Fa duodavo patari
mus ir inmate juos ugnim Tai 
regėdamas senis, kaip butu kas 
ugni priideje prie jo piccziu, 

guolio ir visas dre- 
“Szalin nuo

i t Gerai, 
c i Miegok

“Tikrai bus at-

per kuriuos buk tai

man sugadinai Simu 
in misijonoriu “ 
juokties isz tėvo.

visas suvar-

— Teve,

ant guolio, 
tai kovojęs. Tai

kaip butu, su kuo 
, vol nusiramin

davo ir veižejo iii gryczios ker
ti', lyg klausydamas kokio tai 
perspėjimo. Taip buvo per asz- 
tuonias dienas.

Saldžiau-

‘Teve, tavos jieszkojo

Ilgai ir

noriai klauso misijono- 
pamokinimu ir in viską

Tuo tarpu mi
sijoje nuolat buvo atliekamos 
maldos už senio Kendzo atsi
vertima. Simus Vincas kasdien 
<‘jo prie szventos Komunijos ir 
uoliai meldėsi pui<» 
sios Jėzaus Szirilies.

Ant galo atėjo devinta diena 
ir kuomet tėvas Pranciszkus 
grižo isz mokyklos vakare pa
sitiko ji katrketn Petras, tar
damas: ‘
Vincas. Senis Kendza. praszo, 
kad ji aplankytume!.”

— Tai, ant galo atėjai, teve! 
Del ko manos užmirszai ? kal
bėjo drebaneziu balsu Kendza, 
kuomet pamato tęva Prancisz- 
ku prie savo guolio,
szirdingai kalbėtasi toliau prie 
sukurtos viduryje triobos ug
nies szviesos. Senas stabmoldis 
dabar 
riaus
tikėjo, ka jam pasakojo, o ant 
galo pats papraszo
lingo Baltųjų vandens” t. y. 
krikszto.

“Teve! asz pats savos nepa
žįstu.... Dar priesz poni dienu., 
net baisu prisiminti. Gana, kad 
per visa laika nuolat kažin kas 
mano galvoje kibždejo, szauke 
mane in tolima szali... o in ke
lione ragino 
apipilti 
vandeniu.

4 4

Vincas, visai isz džiaugsmo pa
raudonavęs. - 
matysime*. ’ ’ 
tėvo pagalves* Dievo 
agnoseli. .. “Veiz.ek,

1 1

‘i stebu k- 
Baltujii vandens t 1

mane leisti save 
stebuklingu Baltųjų 

Kas tai butu ?
insikiszo

’ !

Kas tai vra ?”

“Tuojuas pa
ir isztrauke isz, po 

Mot i uos 
teve,

sztai, kas tave szauke.
dabar supraiitu... 

užkabi ūk i t e
g’i

— ‘‘Vai! 
užkabinkite man, 
num, ji ant kaklo, 
lingesnis už visus

— ‘‘Xe, broli, 
misijonorius. — i *

riu tave apkriksztyti.

Tai v ra 
”Ka’!...
— neri raukt1 
Pirmiaus no-

i y

Už pora minueziu senas Ken- 
dza szir’dingai bueziavo agno- 
seli ir kalbėjo su sūnumi ‘Svei
ka Marija. ’

Pas k utinis
Jėzus. ’ ’
Ir taip ka I ik apiplauta isz- 

ganymo vandeniu siela mdie- 
ke pas Dieva, 
nai garbintu danguje.

Sulietuvino K. P. M.

jo žodis buvo
4 i

kad Ji amži-

Dykai Vertes $5.00

Kaipo Kalėdų dovanom, ir del, 
iszplatinimo savo Biznio, pri
siusiu kiekvienam, Viena švara 
auksztos ruszies tikro Rusiszko 
Tabako, 
Katalogu.

Baksuka, Cigaru
Pri siusk

stempomis del
ir prisiimtinio kasztu.
laujame agentu.

Geo. St.inks,
Room 800, Desk

Jackson Boule va rd •
Chicago, Ill.

ir 
tik 35c. 

apgarsinimo 
Re i ka-

♦ )•)

20 E.

PAJESZKOJIMAI.
muilo pusbroliu

SERGANTI ŽMONES.
KR15IPKITES l’RIK DR HODOENS, 

I

ATRAKINTAS
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

/

Vilkaviszkio Apskr., 
valku Red.
M1O,

Paieszkau
A iltiniu, Vincu ir Juozu Vasz- 
keliu paeinu isz (Iriepeziu Kni- 

Su-
Pirmiuu gyveno 

Pittston' Pa. Taipgi J. Vaitku- 
niika.s isz Uziczku Kaimo, Al
vito Valscz. ir Vincas .Lukosze- 
viezia arba “Lucas
m. tarnavo kuriumeiieje Co. I 
19 Inf. Vera Cruz, Mexico; ir 
Stanislavas 
“•Tonv Roman 
Chicago, III.,

11 1914-17
j.

Jeigu

Ivanauskas arba 
” 191G gyveno 
karos laike tar

navo kariumenoje Co. L. 191 h 
In f. Galveston, Toxasu
kas apie szias ypatus žino mel
džiu prhneszti arba tegul pa- 
tvs atsiszaukia.

Kaz. Szwabas,
234 Grand St.,

• Brooklyn, X. Y.

Paiesžkau Ltijaus < 'žirnio pa- 
inantis isz Perlojaus Kaimo 

Dogui
e
Vilniaus Apskr. 
szaukia ant adreso.

Kranas Beruczka
Middleport,' Pa.

f p a t .si-

Paiesžkau savo brolio Tituso 
Gudaviczio’
vich arba Tony Gudavicli), 22 
metai kaip Anierike. Gyveno 
New Philadelphia, Pa., o pas
kui iszvažiavo in Waterbury, 
Conn. Paeina isz kaimo Red., 
Tauragės Apskr., Skaudvilės 
Vai., ir Paežio, Sidagiu Kaimo. 
Meldžiu atsiszankt arba žinau- j

I ieji apie ji, nes t uriu labai 
(t.102) 

Konstantas G ūda viezia
Box 77 New Philadelphia, Pa.

(Antanas Gu;da-

nes 
svarbu reikalu.

ANT KALĖDŲ,

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje. 
Gydo visokias Ilga*.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 Iki 2 popiet. 6 iki 9 vakaro. 
215 N. Main St. Shenandoah.

T

I

.fc
I* i

MAIIANOY CITY bus kožna IJInrninka 
HO E. Centre St. nnt nuiro floro.

Ofiso valandos: 0 ryte iki 9 vakaro, 
UODĄ SUET1KIA DYK A L

M

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA”

•Tic laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar- i 
navirno ir vigados visame. Geras , 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gaunu 
speciule patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

26 Broadway, New York,
arba paa vietinius agentus.

M
r*<

Po sunkaus
dienos
darbo

iši**/.'’
iRM- 

mew.

Kasyklose ir 
i n vairiose 
dirbt uvees

VLSI TAVO MISKI LAL VLSI TAVO SANARIA1 YRA BAISIAI 
M K INKYTI IR Si STYRE.

Ne bandyk juos priverstinai mnnksyti. ir traukyti, tuomi dar dau- * 
Patikėk daugeliui tukstaneziui tautiecziu irglaus juos nukinkysi.

darbo draugu, kad

MESZKOS B ALSAM AS
(BEAR BALSAM) 

flUtelko jiems laip puikia ir greita pagelba.
HUskaudclas vielas, tada jausiesi visai 

Jeigu m gausi tuos vaistus pas virtini aptickoriu 
už pasiuntimą, mes tuojaus

Praszalink sustyrima

papuczkos,

Dabar laikas užrazyti
Saule” do

it priek tam 
gaus dovanu ir kalendori isz 
kurio Lietuvoje labai nudžiugs 
Yra tai pigiause dovana del jus 
be jokio rupesezio iszsiuntimo 

neiszpti-
dang džiaugsmo per 

visus metus. (t. f.)

neins iii Lietuva 
valiu ant Kalėdų,

b 4

o giminėms padarysit 
sakvtinai

ginu-S

daktaras hodgens
Philadoliphla Hpecialliitai 

Uždnenejoslu ir Cbronlszku Liga 
Eikite ten. kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą Ir atflakanti mediką. 
Hszka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka aplaikote nuo manea yra 
gvarantuotas.

Jalgu esate allpnl. nerviazkl ar 11- 
gudti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
es» padare, atejkite pas mane Ir pas- 

ilsptlngat pasikalbėsime. įraukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazaf, svaigulis, silpnumas sxtr> 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos, iszberlinai,
dedervines ir kitos odos ligos greita) i 
pasiduoda per mano gydimu. '

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunin
tos jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 

' silpni? Ar stokas jums drūtumo, mlt- 
1 rūmo ir pajėgos ka gamta jums pa

ženklino, jalgu teip tai matykite ma
ne.

Rumatlzmas visokiuose padėjimuo
se, teippgl isztino ir sztyvi nulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti Ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinnt ant vo- Į 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl,! 
greitai pailstai, pikti, Iszbllszkusis ir j 
iszbcrlmal ant veido, pailsės, nuvar- j 
skausmas peczuose, skausmas kau- ! 
luošo, skausmas gerkleje, stokas ea- i 
ergijos. Todėl nelaukite. >

Pasekmingai gydžlu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Isztinima gerkles (goitre,) krau-1 
jo, odos ir speclales ligas pilvo, Inks- ! 
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir netiri- Į 
tls.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam i 
iszalszkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbnntls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garslngiaufllus Europos Ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tonais yra po 
No. 41 BROAD ST. 
nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

ils.

Ofisos valandos

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata___

Baimintu smagiai t rydamas 
nauju žmogumi, 
arba pardavėja, prlsiusk mums 35c , ir 5c. 
iszsiusim buteliuką Baisumo.

The CENTRAL DRUG STORI’., Ltd. 21 E. Centre SL Shenandoah, l’a.

Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, taipgi 
apraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. 

o knyga bus tuo,fans
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokitc:

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

Prisiuskite mumis $2.00,

puolė nuo 
bedamas suriko: 
manes, tu Baltasis!

Pragarinis pasiutimas ji ap
ėmė. Akys apsipylė krauju ir 
lyg žaibus mete aplinkui. “Tu 

,” szauke
ir iszmokinai 
” — Eik, eik 

sau! — nenoriu tavęs matvti.”
Valandai praslinkus atbėgo 

Vincas in misija 
ges ir nusiminęs.

kas daryti ? Mano 
tėvas nori mane užmuszti, jei 
jam neatvesiu burtininką. Apie 
krikszta nenori nei girdėti. Pa
sakė, kad tai yra “mirties van
duo. ’ ‘

— Xebijok, Vinceli! — Pasi
melsime už ji. Paimk ta Dievo 
Motinos agiioseli ir padek jam 
po galva, bet taip, kad tėvas jo. 
nematytu. Nebijok, kad tėvas 
tave užmusztu, nes, matai, net 
ant ant kojn negali pastovėti.

Diena slinko viena po kitai, 
o vargszas Vincas nemato jo
kios atmainos pas tęva. Senis 
isztisomis valandomis tylėjo. 
Kartais ka tai kalbėjo, miime- 
jo, ėmėsi už galvos, voliojosi

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkai lydėti 
In Hamburgu 3 klcsa $103.50 Kares 
Piliava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Pillavoj važiuojant 
in Southainptona ir ton persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Greiczlrtiisl laivai pasaulyje. 
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apiellnkoje, 
CUNARD LPity.

25 Broadway*,, 
New Yort .
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If VITU Knygele DraugveteMa 4el ATIIU letmokejlme glnlgn Ifgenla-
MB0 *' ’ * į * Š WC.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasleriaus nog sudėtu pinigu ant 
luslrinUmu ...... •• Wo.

W. ». XCZKAUBKA8-CO.,
_ MJJUNOY crrv. riu
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
------- --—SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

apie szita knyga

Tūkstantis Naktį
l'l

*

&K
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Gerbcmasls Tamistai:—
Sulaukiau nuo jusu siuneziamos 

mano 
Naktų ir Viena

vardu knygaM
“Tūkstantis 

už kuria tariu 
szirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labui yra žingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems llnkėczihu 
kad nusipirktu tokia, knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsžti ir visokį rūpesčiai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d-, Gegužio 1921m.

Dv. I’alazduonys, 
Czoklszkes vai. 
Kauno apsk.
LITHUANIA. ,

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos^ tas
Teipgi galima 

ja nusiusti in Lietuva? Preke knygos Amerike $2.00
parodo kad žmonėms labai patinka.

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2 50.
W. D. BOČZKAUSKAS- CO. M AH ANO Y CITY, PA.

I
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Cgalutaras "Ritters
ksr——Jfav—■■■■■r

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu
su Pilvo Netvarkumo:

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS 

GALVOS SKAUDEOTMAI,
NUSILPIMAS, IR T. T.

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

Sąjųjaras Drug Chemicą^tįJ-
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

reikalaukite tesiai iszmus.

CHICAGO, ILL.

■■HnBHBHBOHIHHHMaHBWMUKHHHBBHMMMMMHBHMHIIHi

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietuviai! Praneszu jums, kad dabar yra 

patogiausi* laikas sinust i laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinsiamierns.’

Kadangi Amerikos Konsnlis KAUNE priima aplika- 
eijas'doliiaujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam . 
in Amerika, taigi neprak'iskitc taip geros progos. Tuji 
proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota., 
Padarom A EEI DAVITUS lietuviams del atvažiavimo in < 
Amelia, siuneziam pinigus in Lietuva LLI'AIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Užlaikom lloteli
keliaujaneziu in Lietuva. Pasitinkant keleivius ant sto- 

isz kitu miestu Amerikos.
prieinama kaina. Reikalaukite

del keleiviu ,

ežiu New Yorke pribuvusius
Suteikiame iiakvvne už
LALVAKORCZll ir pinigu kurso per laiszkus arba as- 
mcniszkai po žemiaus nurodytu antraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
New York City.498 Washington Street,

________■ į ■ ___________ ' _______ /•__ _ A „ 1
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Galit di‘vAti naujai

Puikiai M
Pasirėdęs Jaunikaitis. ? 'A■tr>,

IU>J

■aipnMjt.’į* inutų , Stikliniai fcibnnčhts Nerenkuw;
Justi piritu nagui gali Imti puikiai mųmlinioti. Ir lygiai, HVgrUi nuskustas veidas4 J

V — jei jut»ų galva pilna | u y
Z Kų tokiam atsitikime pa many m Jpir jus just; mylimoji panelė? \ Jmm jayų pas- 
y tangos, padursi i gerų impresiaų, mu ųr niekaia, jei ji)** prailgite kasoti s.<vo gabų
V ir barstyti nesvarias pleiskanas po vl»ų kambarį. Nuudukb

7 CauBama aptieko>e RMfJes Į (>.»<• nž batiką Į
6 pleiskanų mirtinųjį prieš;)! t iUlkvkit‘*nw kibj k- Tik tHipv'i-i put- ■

ir,, daugiau jfc tvuaV
b viuMkal j trumpą laikų

lai tas sugadina

pttdorMi gerų impresiji), iMKAf* iiiekaU, jei jys pradėkite kasyti savo 
vtl nesvarias phhkunas į)Q kambarį. Nuudukii

k U gabus oda« kiek vienų vakarų per kokia dęMinl fbenu 
gėdinti^ madiniu mivo MIc kur. Pleiskana Hnyie

• ir po to, vI?4u|h ki> ręikh retkarčiais patrinti gab or odrj *i
plblIkuiKK JQ’J nekankins. Kokm Kkirtmnaa tu uiiet ims ’
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I ir daugiau
} Fe AD. RICHTER & COM 104-114 So. <4th SLt Brooklyn. N. Y>
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Teisingas Vagis
•I**— •' V, -

vienas mano pažįstamas va
saros metu keliavo isz Ameri
kos Lietuvon laisvos tėvynės, 
giminiu pažįstamu aplankyti. 
Pakeliui sustojo Paryžiuje jo 
retenybes pamatyti. Jis man 
papasakojo savo inspudžius.

Viena ryta in mano duris, 
gyvenau Continental Voiszbu- 
ty, szvelniai kas tai pasibeldė. 
Buvo deszimta valanda rvto.

— Praszau! atsiliepiau.
Durys lėtai prasivėrė, ir ma

žas žmogelis 
žiaus, gan szvariai apsirengęs 
inženge kambarin.

Jis neramiai apsidairė, nusi- 
galop, netikru balsu 

praszneko:
— Tamista.... 

nustos ateinu su

neapriboto am-
y

kosėjo,

abZ prie ta- 
labai svarbu 

reikalu... Bet priesz paaiszki- 
nant asz turiu tamistos praszy- 
ti... džentelmoim žodžio pa lai
kyti pasilipti, jeigu kartais nm- 

nesulygtuva. mane laisva
paleisti, niekam nepraneszti.

— Kame dalykas
— Duodi tamista žodi!
— Dupdu, atsiliepiau kiek 

pamąstęs, o tai pa t ir 
mo kutenamas.

Mažas žmogelis ;
Paskui prabilo :

(hl

smalstį-

atsiduso.

— Tamista, sak 
kar 
laikrodėli.
mistai brangus atminimas.

Asz suraukiau antakius. Tie
sa, in treczia mano viesznages 

Paryžiuje man pavogė 
laikrodėli besilinksminant vie
name kabarete.
kiau tuomet visus franeuzus ir 
ju mėlynakės. Laikrodėlis man 
brangi draugu dovana.

— Ar tamista pažįsti

---------- KO Jis, 
tamstai pavogė auksini

Asz manau jis ta-

uzva-

diena

• t

Velniai, kci-

vagi ?
Žmogelis nuleido akis, suki

nėjo skrybėlė savo pirsztuose.
— Vagi... asz pats...
-- Nieksze! Ir tu (Irisai...

Taninda.-buk d ženteli i lo
mus. Turiu tamistos žodi, ir...

— Tiesa, tariau nusiraminęs. 
Taigi atiduok man laikrodėli.

• — Asz jo jau neturiu.
duok man tamista szimta fran
ku ($20) ir už puses valandos 

atnesziu. Jis 
laikrodininku

kurs netoli gyvena. Jis man ne
norėjo duoti 80 franku ($16) 
nes tamistos

Bet

asz ji tam i štai 
yra pas viena

nutrinti.
gražinda-

vardas yra ant 
luksztu iszraszytas, ir sunku ji 

Bet asz rezervavau 
sau teise ji atsiimti
Inas jam 100 franku. Jis mane 
pažįsta, man gražins ir...

— (Ii kas užtikrina kad asz 
davės tamistai $20.00 nebusiu 
apviltas .*

— Mano žodis. Kitos garan
tijos neturiu.

— Asz tamista
Eisime abudu pas laikrodinin
ku.

— Negaliu. Jokiu budu asz 
eiti su tamista pas

palydėsiu.

negaliu
laikrodininką nei nurodyti kur 
jis gyvena. Mano jam duotas

i

pažadėjimas man to neleidžia. 
Jeigu tamista man netiki 
pasitraukiu. Bet butu gaila! 
Tamistos laikrodėlis 
gkd tukstanezio franku, salin
tas franku tamistai mažm0žis.<

Tas vagis gerai kalba, pa- 
masėzinu.
banknotu ir tvirtai tftrian:

klausvk
valandos mairneatneszi laikro
dėlio asz tamista dabar paŽiils- 
tu, asz tamista vėliaus surasiu. 
Asz policijos ncieszkosiu. Ma
tai szias knmsztis? Sprandu nu 
suksiu! l’ž puses valandos, ta-* 
inista mane rasi Cafe de la 
Paix. Eik!

Asz neskubindamas rengia u- 
negalėjau pcrgalct savo 

O gaila man buvo 
draugu dovanos, ju 

Galop nuvykau in

Bet
a sz

vert a 3

Iszomian inelvna

Sztai szimtas -franku; J>ct 
gerai, jeigu in puse

si ir 
abejones, 
brangios 
atminimo.
minėta kali* ir liepiau paduoti 

scotch i r soda ’ ’.
prie manos 

\psidaires in

sau ”
Vos atsisėdau, 

atsirado žmogus, i 
viena kita szoua, jis mano del
ną n i n spaude laikrodėli.

— Sztai tarė jis, aeziu tamis- 
Kilstelejo skrybėlė ir bu

vo beeinąs savais keliais.
— Ali rigt. Lukterk sveikas. 

Asz noriu gimti maža paa.iszki- 
nima. Tu žinai mano pavarde, 
nes ant laikrodžio luksztu ja 
skaitei. Bot, velninkszti, kaip 
tu sužinojai kur asz gyvenu ?

— Paprastu budu. 
vertikas, ir tik atsitiktinai asz

Musu yra daug kurie

tai.

Asz esu

patarnavimu 
norintiems

vngm.
shmkiojami* apie vieszbuczius 
siulvdami savo 
svetimszaliams
miestą pažinti ir juos apvogti 
naktiniuose kabaretuose. K uo

tam i stos laik- 
uei i to’ k iszen e j e 

Pamišta supranti,
S

fp

met asz vogiau 
rodei i. asz nei 
neturėjau.
mano szeim.vna — žmona, try

Tamista asz maeziau 
ineinant ir iszeinant isz viesz- 
buezio. l’žteko pasekti ir Imto 

pasižymėti.
Atsipraszau i 

lonumus.
Jis mane 

gyvenimo istorija, 
pinigine ir 
franku.

— Tamista esi padorus va
gis. Asz tamistai patariu mes
ti szita amata. Lik sveikas.

“ frantas”

f MetaiPRANESZIMAS APIE V AR-
• (tik vyriszkos gimties) 

Australija 1G metu
Brazilija 14 metu
Danija 14 motu
Finlnndija ■ 15 metu
Haiti 17 metu
Peru 12 mot u
Lenkija 14 nitetu
Szvedija 16 metu
Ingabenitnas ir Iszgabenimas

Pinigu ir Brangmenu.
kurio ketina

TOJIMA PASPORTU.

vaikai...

numeri 
viskas.

. Sztai ir 
už nema-

suindomino savo 
Iszsiemiau 

padaviau szimta

m

Mano “frantas” iszdulino.
Paprasziau dar viena 
ir sodą.” 7 
jo padorus vagys 

«"; .. . • 1

“scotch
indonuis Paryžius, ir

Pi
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Užsiregistravimas
I Aiącrikos piliecziai, 
hiildnai apsigyventi b 
lyje turi užsiregistruoti nreziausioj 
Amerikos*konsulato,)'tuoj po atvyki
mo svetimoje szalyje, ,

Pasiraszymas.
Į ‘ Paraszi»$ asmens, kuriam puspor- 
Įtas iszduotas, turi būti p'HUetas tam 
tinkamojo'Vietoje, kuomotb tik pas- 
portas gnutflS; > 5 in

Pasporto Pametimas arba 
Sudarkymas.

Pąsportas, instatymiszkas ar pasi
baigęs, yra svarbus dokumentas, ir 
saugiai ji reikia prižiūrėti. Pameti
mas pasporto, instatymiszko ar iszsi- 
baigusio, trukdo iszdavima kito pas 
porto asmeniui kuris pamėtė.

Jeigu pasportas neiszsibaigcs ir pa
mestas, naujas bus iszduotas tik su 
prirodymais, kurie parodys Valstijos 
Departamentui, jog pasportas isz
tikro isznaikintas, arba pamestas, ir 
jog kitas asmenis negales ta paspor- 
ta vartoti.

Pametimas arba sudarkymas pas
porto Suv. Valstijose turi but ant 
syk prancsztas Valstijos Rasztinin- 
kui, Washington, I). C. Pametimas 
arba sudarkymas svetimoj szalyje tu
ri but. pranesztas Amerikos Konsuli
niam agentui.

Pataisymai ir Pailginimai.
Valstijos Departamentas pailgins 

pasporto laika, arba pertaisys paspor- 
ta inimti kitas szalis, arba vardus 
žmonos ir ncpilnamecziu 
menio, kuriam 
Pasporto agentai
Orleans, New Yorke, San Francisco 
ir Seattle gali pailginti arba pertai
syti pasportus. Amerikos diplomati
niai ir konsulariniai aficieriai užju
rin gali pailginti 
porta. ,

K'isportai iszduoti po Liepos 15, 
1922 m. yra, jeigu kitaip nepažymė
ta, geri del visu szaliu. Tokiu budu, 
nėr reikalinga pertaisyti tuos pas
portus ir inimti szalis, tik jeigu ke
leivis važiuoja Danijon arba Szvedi- 
jon.

Sekanczios informacijos iki sziai 
dienai yra teisingos, bet vistiek tos 
regulacijos visuomet mainosi, ir to
dėl vizos, keliavimo, apsigyvenimo ir 
panaszais reikalais, patartina kreip
tis prie diplomatiniu arba konsulari
niu atstovu tu szaliu, kurios bus ap
lankytos priesz apleidiant Amerika. 
Tas ypatingai svarbu naturalizuotu 
Amerikos piliecziu atsitikime ir tu, 
kurie gimė szioj szalyje svetimu tė
vu, ir kuomet toki asmenys ketina 
aplankyti szalis, kur jie, arba ju tė
vai gimė. Jie turi atsargiai persitik
rinti ar jie turi stoti kariuomenėj, ar
ba ar gali būti sulaikyti del notarna- 
vimo kariuomenoj.

Szalys Kurios Nereikalauja 
Pasportu.

Suprantama, jog pasportai nerei
kalauti nuo Amerikos piliecziu, kurie 
keliauna iri sekanezias szalis: Baha
mas: Bermuda; Canada; Cuba; Do
minican Republic; Honduras; Jamai
ca. kuomet keleivis yra žieminis 
sveczius arba turistas; New Found- 
land; Paraguay, ir Trinidad. Bet tos 
szalys, per kurias reikia keliauti da- 
siekti Paraguay, reikalauja pasporto.

Del t k stoginio keliavimo isz Siįv.
* . ’ r

ketinantieji 
svetimoje sza-

kuriam paspor-

jog

szalis,
vaiku as- 

pasportas iszduotas. 
Chicagojc, New

ar pertaisyti pas-

tu ilginus, bus laikyti kaipo žmones 
kuriu popicros netvarkoj ir kuriems 
gali būti insakyta apleisti šžali. Žmo
nes, kurie tik perkeliauja per Holan
dija in savo szali, arba in szali in ku
ria inleisti be vizos, bus inleisti in Jlo- 
landija be jokios vizos.

Viro* Prieiiz luzvažitiojant iaz Suv. 
Valstijų. Kelios svetimos szalys reika
lauja, jog vizos butu iszgautos priesz 
umerikieczio iszvažiuojant 
Valstijų. Todėl patartina
piliėcziarhs priėsz pradedant kelione 
gauti vizas nuo tinkamu konsuiiu, 
kurie paskirti szitoje szalyje.

isz Suv.
Amerikos

Amerikos piliecziai, 
keliauti in Europos szalis, turėtu pa
siklausti, kuomet tik dasiokia szali, 
kokios yra regulacijos kurios uždrau
džia ingabenima arba iszgabenima pi
nigu, brangmenu ir kitokiu daigiu 
isz tos szalies.

Žmones, kurie inleisti in Austrija, 
Czckoslovakija, Francuzija, Vokieti
ja, Vengrija, Lenkija, Rumunija, ir 
.Jugoslavija, turi, kuomet tik dasickia : 
rubežiu, pasakyti valdininkams kiek 1 
ir kokiu pinigu ir brangiu daigtu su 1 
savim turi, ir gauti paliudijimą, kuris | 
paliudijimas pavėlins jiems iszsivežti 
isz tos szalies tiek pinigu ir brangiu 
daigtu kiek insiveže.

Iszgabenimas Graikiszku pinigu 
uždraustas. Žmogus tik gali iszsivež
ti isz Grankijos $130. Visi pinigai 
virsz tos sumos bus suimti ir perduo
ti Graikijos vicszai kasai. Apart to, 
Graikijos Tautiszkos Ekonomijos Mi
nisterija vargingai prižiūri žmones ir 
iu daigtus kuomet 
Graikijos.

Isz Czekoslovakijos 
iszsivežti nedaugiaus

Ir

Graikiszku

st 30.

iszvažiuoja is?.

žmogus gali 
$50, arba $80 

del szeimynos be specialio leidimo 
apleidžia svetimas 

kuriu
Žmones, kurie 

szalis, ir nuo kuriu svetimu szaliu 
muito valdininkai atėmė pinigu arba 
kitu daigtu turėtu pareikalauti paliu
dijimą, kuomet galima, nes tas pa 

norėsgelbės jeigu norės tuos pinigus ar 
kitus daigtus atgauti. Vokietijos ru- 
bežiu aficieriai turi insakymus duoti 
žmoniems tokius paliudijimus.

Doleriai ingabenti in Vengrija ir 
parduoti del Vengrijos pinigu, nega
li but atpirkti ir iszvežti isz Vengri
jos, bet keleiviai, kurie nespekuliuo
ja toje szalyje, neturės bėdos iszsi- 
vežti originaliszka suma pinigu arba 
kiek insigabeno su savim, jeigu gali 
parodyt, jog tie pinigai negauti Ven
grijoj per spekulacija arba nupirki
mą.

Amerikos piliecziai inetdami in 
szalis arba teritorijas kur nėra Ame
rikos diplomatiniu arba konsulariniu 
aficieriu, patys ima atsakomybe ir 
negali tikėti, jog gaus tokia apsauga, 
kokia duoda szalys kuriose randasi 
Amerikos diplomatiniai ar konsulari- 
niai aficieriai.

Nieks negali inciti in Sovietu teri
torija be specialio leidimo gauto nuo 
Sovietu atstovo užjurin. 
niai kartais neduoti 
amerikiecziams 
jog Rusijos instatymas nepripažysta 
naturalizavima Suv. Valstijose ir, jog 
toki žmones pasilieka Rusijos pilie
cziai po Rusijos instatymu. Iszvažia- 
vimo viza apleidžanticms Sovietu te
ritorija reikalauta.

Amerikos piliecziai, kurie ketina 
važiuoti in pasaulio nerahiias dalis, 
turi paklausti areziausio Amerikos 
konsulio ar patartina ten važiuoti ar 
ne.

i n eidami

Toki leidi- 
nnturalizuotams 

Rusu tautos, todėl,

Tolesnes Regulacijos Specia
liu Svetimu Szaliu.

Vokietija. Jeigu Amerikos pilietis 
nuvyksta Vokietijon be vizos jis turi 
tuoj pasirodyti policijai.
kurie nuvyksta Vokietijon be vizos 
gali but tuoj iszsiunsti isz Vokietijos. 
Žmones Vokietijoj be pasporto arba 
kitu indentifikacijos ‘korteliu, gali 
būti sulaikyti kalėjimo, arba užrtio- 
keti sunkias bausmes.

Patartina Amerikos
kurie keliauja in Vokietija, parūpinti 
sugryžimo kelione, ir užmokėti už ja 
priesz iszvažiuojant isz Suv. Valsti
jų. Tuoj po nuvykimu in Vokietija 
jiems patartina praneszti ju varda ir 
adresa areziausiam Amerikos konsu- 
liui, ir paežiu laiku surasti nuo kon- 
sdlio informacijų kaslink regulaciju 
Vokietijoj kaslink keliavmio ii* apsi
gyvenimo. Nuo konsulio gali gauti 
informąciju kaslink permainymo pi
nigu.

Žmones,

piliccziams,

Praneszimas apie Vartojima 
Pasportu No. 4.

Latvija. Latvijos konsulis, 38 Purk 
Row, Room 202, New York City, au
torizuotas be pirmesnes aplikacijos in 
Latvijos valdžia lazduoti vizas asme
nims, kurie lanko Latvija del moks- 
liszku tikslu, laikrasztininkams, tu
ristams, ir tiems, kurie važiuoja Lat
vijon su moksliszku

ir atstovams
arba pirklybiszku fir

mų, kurie gali parodyti rckonienduo- 
janezius laiszkus, kuriuos iszduoda 
vietines Chambers of Commerce, 
Boards of Trade, ir panaszios in- 
steigos.

Vizos yra duotos asmenims atsiti
kime mirties arba sunkios ligos arti- 

kuomet jie turi užbaigti 
su prirodymu,

tikslu, kaip 
pramoniszku

arba panaszu 
insteigtu

Chambers 
' Trade,

of

BALTRUVIErfB

J
Vienam pleise buvo balius, 
Plauke kaip vanduo alus,

< >.(> ir inimszaiiK’s nestokav 
Kas ka norėjo, tai gavo.

Sahminkas nuspėja su viei u 
arkliu dastatyi, 

Turėjo net talkininką papra 
szyt, 

prasidėjo, trankėsi

O kad to

Su baloje
Nedėliojo per diena, 

Ir apėmė svaigulis kožna viena, 
velniukas norėjo, 

Sztai ir nmsztym* prasidėjo.
Subėgo daugybe žmonių, 

Ant st ryt o ir sto^u. 
Apie dvidcszimts ypatų.

Pasidiikinia vieni ant kitu. 
Vieni ant kitu mėtėsi, 
JCaip laukinei ėdėsi, 
Palicmonai pasisuko. 

Su paikomis in lakupa pasuko. 
Po dvidcsziints doleriu 

simokejo.
Ir kaip muilą suedia, namon 

parėjo.

uz-

Sapnas
I

dievobaimingam 
teko savo gyvenime 

nepasisekimu, ne

Vienam 
žmogų i 
patirti dau 
laimiu, kaneziu.

tad jisai abejoti
apie Dievo Apvaizda. Abejoji
mas kankino ji

Pradėjo

trS

daugiau dar, 
kaip kiti kentėjimai.

' 1
J

»
3
1
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Kartais 
kareziai net apsiverkdavo.

Karta nuovargio ir nuliūdi
mo prish'glas užmigo ir sap
navo keista sapnu.

Sztai jo žodžiai:
Man rodos sapne, buk asz 

kurtai keliaudamas paklydau. 
J r szit prisiartina prie manos 
kažin koksai žmogus ir pasi
siūlo man parodyti kelia. Einu 
paskui ji. Pakeliui užeiname in 
ūkininko namus pasilsėti. Szis 
priima mus labai vaiszingai. 
Mums iszeinant 
maeziau, kad mano palydovas 
szeimininkui nepasteb(*jus pa
ėmė auksine tauro, kuri stovė
jo indaujoj ir inkisz ja iu savo 
k iszen iu.

Kita diena 
jome pas. kita 
mus priėmė labai sziurkszczziai. 
Vos m* vos davė mums khmpe- 
li pernakvoti. Pats gi buvo be 
galo piktas, 
biauriausiais žodžiais. Ant ry
tojaus atsisveikinant mano pa
lydovas paliko piktajam szei- 
mininkui auksine taure.

užėjome pas 
gera ir dora žmogų, kuris šir
dingai mus pavaisino.
mums iszeinant mano draugas 
padegė 
paskendo liepsnose.

Ketvirta diena radome labai 
prieglauda pas kita vai- 
gaspadoriu. Czia mano 

draugas 
liau kelio. Geraszirdis szeimi- 
n in kas 
palydėti ir parodyti kelia. Kai 
mes priėjome prie aukszto til
to ant gilios upes, 
dovas netikėtai puoli? vaikina 
ir stūmė ji in vandeni, kur tas 
ir prigėrė.

Toks žiaurus palydovo pasi
elgimas taip mane užgavo, kad 
netrivodamas garsiai surikau: 
“Ai, tu nedorėli! eik szalin nuo 
manos! Geriau man eiti vienam . 
per dikyne, nors ir bueziau ple- 
szriu žvėrių sudraskytas, kaip 
eiti su tavimi, piktadejau!”

Alan taip beszaukiant stai
ga mano palydovas nuszvito 
nepaprasta szviesa ir tarė rim
tai:

“Žinęk ir stebėkis Dievo 
Apvaizdos keliais!

Taure, kuria buvau paemes 
nuo pirmojo 
užnuodyta. Dėlto ja paėmiau ir 
daviau kitam, nedorėliui ir ne- 
gjailestingam, už bausme.

Pelenuose 
buvau padegęs, yra paslėptas

prislegi as
*

i <

■

į

mus
t•M

J

isz namu pa

keliaudami uže- 
žmogn, kuris

gere tik ir keike

Treczia diena

Bet

lt

fin1

'i;

4
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M a sa e z i 11 že s g u be r n i j o j e, 
Apygardoje nedidelioje. 

Tena is viena rūtele szposu 
pridarė,

Ir daugybe juoku pridarė.
Da 1 rupuli palauksiu, 

Xegarsysiu,
O kaip insirengs daugiau, 
Tai bus apraszyta geriau ir 

gražiau.

namus, kurie staigi

gera 
szingan

pasisakė nežinąs to-
H •įl
I

mu giminiu, 
arba prižiūrėti turtą, 
jog tas turi būti padaryta.

Visi kiti asmenys, kurie praszo 
vizos, gaus viza invažiuoti in Latvija 
tik su patvirtinimu Latvijos valdžios.

Sveikatos certifikatas turi but pa
duotas su aplikacija.
—Pailginimas inejimo vizos ir iszva- 
žiavimo vizos gautos Latvijoj. In
formacijos kaslink taksu certifikatu 
turi but iszgautos isz Amerikosk kon- 
sulio Rygoje arba isz vietinio val
džios Latvijoj.

Lietuva. Vizos iszduotos Amerikos 
piliccziams tik jeigu biznio reikalais 
važiuoja Lietuvon. Prirodymas rei
kalingas. Kitaip reikia leidimą gauti 
isz Lietuvos, 
iszduoda vizas.

Okupuota Teritorija. Vizos del už
imtu teritorijų turi būti iszgautos isz 
diplomatiniu arba konsuliniu atstovu 
tu szaliu, kurios užėmė teritorija.

Lenkija. Svarbu, jog žmones, kurie 
važiuoja Lenkijon, turėtu gauti vi
zas nuo areziausio Lenkijos konsulio. 
Žmones, kurie neineina in New 
Yorko miesto Lenkijos konsul'o dis- 
trikta, negali gauti viza nuo to kon
sulio bet turi kreiptis prie to, kuris 
yni jo apielinkeje. Amerikos pilie
cziai, kurie nežibo kur kreiptis, gali 
paklausti Lenkijos konsulio, 
Third Ave., New York City, N. Y.

liepe savo sūnui mus

asmenys,

Latvijoj.

4

arba

New Yorko Konsulis

mano paly-
i|ĮJan tain Mainerwvillc, 

Kas tokiu pa y re, 
Motynos vaiku ncapžiuri, 

Nebagelei daug bužiu turi, 
Puikios motinos nėr ka sakvti

.Jeigu szvarumo nemoka už
laikyti,

Kad tuip daug namines ne
gertu,

Tai laiko sziek tiek turėtu;
Ne viena jau nuo to sztopo 

liga gavo, 
.Jog jau nepakėlė kūno savo.

O kas nori apie szvarumn 
dažinot, 

Turi ant lietuviszko strvto 
imsi duot,

Ten tai szvaruina pamatys, 
) isz nieszlu neiszsirabandys.

Oj puikus bobelių ten gyve
nimas,

O da puikesnis pasielgimas.

r i w

i

Zinęk ir i
»

Ni

kurie ( ūkininko, buvo
* i

Valstijų in Meksika pasportu nerei
kalauta. Jie yra reikalauti nuo ame- 
rikiccziu, kurie ineina in Meksika 
per treczia szali. Tas svarbu žmo-

i

kurie 
szali.

poms, kurie važiuoja in Meksika per 
Cuba

Kiekvienas czion ginies Amerikos 
pilietis, kuris apleidžia Suv. Valstijas 
be pasporto, turi turėti gimimo, arba 
apkriksztijimo certifikata, arba pri
slėgta dokumentą gero Amerikos pi- 
lieezio, kuris patvirtina vieta ir gimi
mo diena, kuomet kiekvienas natura- 
lizuotas pilietis turi nesztis savo na
tūralizacijos certifikata. 
dynias kartais būtinai 
gauti sugryžimo kelione in Suv. Vals
tijas ir reikalingas del greito inleidi- 
mo in Suv. Valstijas.

Cziepijimo Certifikatai.
Praszytojai del vizų iri Argentina, 

Brazilija, Ecquador ir Venezuela, tu
ri su savim turėti cziepijimo certifi
kata, kuris parodo, jog praszytojas 
yra cziepytas kaipo apsauga nuo 
rauplių.

Amerikiecziai, kuomet nuvyksta in
Užsiregistravimas su Vieti

nėms Valdžioms.
svetimas szalis, turi kuogreieziausia 
gauti informacijų kasįink vietines po
licijos užsiregistravimą, ir t.t. tiesiog 
nuo vietines valdžios arba nuo ar
eziausio Amerikos konsulio.

Žmones, kurie invažuoija 4n, Boli
vija, Finlapdija, Vokietija ypatingai 
Bavarija, Vengrija, Lietuva, Luxein- 
burga, Holandija, Norvegija, Persija, 
Peru, Lenkija, Portugalija, Rumnni-' 
ja, Straits Settlement, Szveicarija, 
Turkija ir Jugoslavija, turi užsiregis
truoti su vietine valdžia. «
Atskyri P&sportai Reikalauti.

Žemiaus paduotos szalys reikalath

■•iii

ir keliones tikslą 
szaliu, namu, kuriuo*maloniai dc 

ginanti šiltiniu ta^inklcidžianl po akau 
i • * *

•• gulini !
turint Ikj ranka

P ‘ .
• j hmm, knip jisai

'* ir tuojau* pajaueiama

(iamij vietų, kuri ^įteikia malonu hiiu* ; 
\ isihk.ii nėra reikalo kankbilirt 

tuklų tiki.i pagalbų, e 
ir •

* inlom tnksfunolain žmonių per daugelį 
metų.

Fain - Expclteri* tikrai pagvlbos 
pageli**io nesuskaito-

Visuomet laikykite jo bonką 
parankioje vietoje.

3uc. jr 70c. už bonką apticko*c«
F. AD. RICHTER & CO.

104-1)4 So. 4th St., Brooklyn, N.Y, ,

Pirkite Tiesiog

kurias ketina
nebus reika-

Pirkite Tiesiog iš
DirbtuvėsSu,“uč,pŲinp;H^'rkup'

Kaina 35c. 
aptickoao

Kūdikiai mėgsta jį I
Jie net prašo daugiaus I 

Bet kuomet Jie yra Ubai Jauni ir dar ne- 
fili kalbėti, tuomet Ji; aky h kuliu ut 
juo*—tik pn<telx4ūt kaip ji<* užujleg i 
džiaugsmu, kuomet motina paima book4 

B^AdCBXIVO 
Ires. S. V. Pat. Biure.

r
ritau*! ihhirių
kuomet ho>’» buvo padarytai. 
leurrtausK vienok veikta į 
<taf f Motino*— i u * nežinote to gnųigunto 
Jamrtl malonumi], pa Plikoji run Jr užd

FuMebėklt ju pa-tansraM nurjti 
ritau*} vidurių paj uoluoto p), kulta tik

Ir ta vr.t 
lenffriausK vienok veikta pa>ekrnimtau - 
<taft r.................

j patikėjimu Jr 
pnMinlrmi, Jei jų* nenmi<h)iate Roihi<om 
kuomet kūdiki* pauldaeo tierarnin, hu< r
zlntu, piktu—tai yra tikri irklai vbhirhj 
uŽkMiegok £b|iwkt ramiai. nt»M hu 
gu*t4hciu rytu Kūdikis v6!a Inu linkmuo 
kai visuomet. Baubino atliks savo durbti

užkietėjimo. Miegok 4iųn^kt 
matančiu rvtu kūdiki* vėh 
i : ’ “ ,
ir atlik* ąvrai t

F. AD. RICHTER ft CO.
104.114 »♦. «b JM. Brooklyn, N. Y. J

r
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Me* prisiusime tiosiog’ i 
Tamistos namus tą nepa- 
praatos vertes NAUJĄ 
KABINETINI P H O- 
NOGR APHĄ -kurio 
atvaizdą čionai matote, su 
20 nauju lietuviuku 75c Co
lumbia rekordu, grojančiu 
40 įvairiu kompozicijų ir 200 
geriausiu adatų, ~~Vfoką už 

$29.
Persiuntimą Apmokame

TIKTAI PAMĄSTlklTE! $29 nuperka Ta- 
miatai phonogruphą, ‘ kurio padirbimas ir balso 
garsumą* lyginasi nu phonographd, kurie yra par- 
duodama po Si5(L Kabinetas labai graliai padary
tas ift mahoniniomedžio, turi stipru motorą ir aišku 
baltą. Galima ant jo grajint visokį rekordai, 

PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 
UŽ KITUS. TAI TODĖL. KAD PARDUODAME 
TAMISTAI TIESIOG IŠ DIRBTUV fiS. Siu būda, 
pardavimusutauplnn IšlaidftStpardavČJu, vertelgų, 
agentu. olsčHo. pervežėju ir 1.1, ir, štai, to* vi*o* 
Mutaupinto* išlaido* atiduodama Tamintai.

Kiekyienn mašina esti išbandoma ją išsiučlant— 
tat gi yra gvarantuojuma ant 20 metu. Už $29 pri
siusimu Tamistai pulku kabinetinj Phonogra
phy su 20 nauju lietuvišku 75c Columbia rekordu, 
grojančiu 40 j vairiu komfiozicljy ir 200 geriau si y a- 
daty. Ufganedlnimą gvarantuojame, arba grąži
name pinigus, Prtaiyskite Money Orderi ar čeki. 
užsisaKykta 1 
PHONOGRAPHA IR REKORDUS ------- -rJlft&SJjDABAR!
General Phonograph Co.

2271 St. Clair (Ave.2271 St. Clair M ve. Dept. L. 21
CLEVELAND, OHIO •

lt

Tas priro- 
reikalingas

f

ja atskiru paspirtu nuo asmenų su-į 
virsz paduotu metu, bet inima žmo
nos vardu ant vyro, pasporto del visu 
szaliu.

Speciales Vizos del Paskirto 
Laiko, Apsistojimo Privilegi
jos, Pervažiavimo Vizos, Afi- 
cieriu Paliuosavimai, ir t.t.
Kadangi invairios svetimos szalys 

tiuii specialus vizas ir paliuosavimus, 
Amerikos piliecziai gal nori paaisz- 
kinti savo stovi 
konsuliams tu
aplankyti, ir gal vizos 
lingos del j u ypatingu atsitikimu. 
Priesz apleidžiant konsulata, Ameri
kos pilietis turėtu atsargiai peržiure- 

prideta prie pasporto, per
skaityti ar tinkama del jo reikalavi
mo.

Amerikos valdžia nereikalauja vi
zų nuo žmonių, kurie apsistoja Suv. 
Valstijose kuomet ju laivas apsisto
jęs Amerikos uoste, ir valdžia įszduo-

ti viza

j u

f

da perkeliavimo certifikatus už vie
na doleri ypatoms, kurion tik perva
žiuoja per Suv. Valstijas kitur. Su- 
lyg szios valdžios regulaciju, Ameri
kos vizos duotos už dyka aficieriams 
svetimu valdžių ir nariams aficieriu 

kurieszeimynu, kurie su jais keliauna. 
Valdžia prakzo toki pat pasielgimą 
nuo svetimu valdžių ir kaikurios su
tinka su tuom.

Svetimu Szaliu Vizos ir kitos 
Regulacijos.

Turėtu but suprantama, jog pvęti- I . 
tu szaliu atstovai.

Lenkijos 953

• ■■■■ r-. .b’1 «y* \ ” *'u : • ■ a

Abiems ant naudos

• • •
Luzcriiosia nekuriosia apy

gardose,
Tai isztikro kipsz.as sėdi bo

bose ;
Vyrai ir bobos;

Tai didele gimine rodos.
O ka jau gii’tavimas, 

Tai kas vakaras.
Viename badai! name, 

Bobele su vyru susirėmė, 
-O ant inel-ginos piktumą su

varė,
Sudraskė veidą,* žaidulius pa- 

p \ A ‘daro.
Puiki bobele, neyra 'ka sakyt 

No svieto piktyt. ,
Ten jaja visi pažins^ 

Ir daug'-apie jaja ižgirs.

Perryville, lllinojuje,
A py g« rd’o je nedideli oje, 

Kur ne kiek Lietuviu gyvena, 
* Bet neturi supratimo gana.

Senieji, da szeip teip laikosi, 
Nes mergeles • ne kaip vedasi. 

Ne daug ju ten yra,
Bet tai jau ne liėtuviszka

* ; n. ■ mergina,
Su visokeis sėbrauji*,

* Ant^u’balni keliauje,
Ir liėtuviszkai ne nori kalbėt, 

Ne su jeiseis.reikalu turėt.
Da.sziadien nutylėsiu, 

Daug nekalbesiu, 
Ba laiko neturiu, 
Susivėlinti galiu.

į ii;

Jdidelis turtas; anas geras žmo
gus ras ji ir daug gero padarys 
žmonėms. . ..

Vaikinas gi, kuri buvau in- 
stumes iii upe, butu greitu lai
ku nužuiles savo tęva ir tuo 
būdu motinai ir gimines butu 
reikėjo patirti dideles neszlo- 
ves ir susigraužimo.

Paliauk tad abejoti apie Die
vo Apvaizda

visuomet 
nors ju dažnai 
permanyti.”

Tai pasakos 
vas isznvko

|

ku nužudęsF"—

. Kas pasius 
tai jus 
szaltu
labai puiku, specialiszkai piosz 
ta del ^Baltic States Bankos 
kalendori. ir .

Siuncziame pinigus in Lietu-* 
va, Rusija, Lenkija, ir in visas 
pasaulio dalis, — dolereis ir 
litais.

Parduodame laivakortes .ant 
visu linijų. . • 1

■L Priimame pinigus taupymo 
įkaitoje už kuriuos mokame 4 
%, priskaitaiit prie sumos kas 

oftonuo.
l Baltic
vienintelis Liętuviu Valstybi-i 
nis Bankas lytuose, todol mos 
patariamo kbžnam Lietuviui, 

’ kreipti s visokiais piiiigiszkai^ 
reikalais in Baltic States Bail- 
ka, kur ’ 
draiigišzka pattfrnavima. 
s Bankas- __ ' .

pinigus dabar, 
gimines dar gaus ant 
Kalėdų, o jus gausite

J1

i 
1

y

f

niu valdžių vizų regulacijas prižiūri 
Departamentas 

neužsiima iszgavimu vizų isz svetimu 
szaliu atstovu.

Viso* Nereikalauto. Amerikos pi- 
arbalictis, inei(lamas Lin Belgija 

SzveicarijUt turi tureli paąporta. bet
viza nereikalauta, tik jeigu jis ketina 
apsistoti Belgijoj ant trijų arba dau
ginus menesiu, ir jci&u joszko darbo 
Szveicarijoj.

panzigtm ir Salvador avreikalayja 
vizų. ''

HolimdijoK vižtĮ nereikalauta ntio 
žmonių,’kurie keliauna Ant žėnies ar 
ant vandenio per Ilolandija. Bjiti 
inleistu in Holandija reikia parodyti

kl žmonos gali aiihHtoti Holnndijoj 
per asztuonlas dienas. Jeigu apsisto-

viza tos szalies in kuria važiuoji. To-

' ■■ IĮ
4

I
'ii

kelius

, .. I1 
States Bankas yra

t

gausite teisinga ir 

dtdaras kas diena 
nuo 9 isz ryto ik i-5 vai., vakaro 
o Subatomis iki 7 vai. vakaro;

BALTIC STATEI BANK, -
294 8th‘Avenne, 

New York, N. Y.
--Apgarsinimus

r

ir rūpinkis Jos 
garbinti, 

ir negalėtum

mano palydo- 
o asz pabudau.”

PUIKI MALDA-KNYGELE 
"ANIOLAS SARGAS'*

t ‘ {i to 4 2 * ll , "

Vitos reikalingos maldos, Litanijos, 
Paikiai apdaryta minksatais

skurinais apdarais, auksuoti krasstai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50.

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

ir t.t.

T

Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik aplaikcmc labai pui-
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. .Balsas Balandėles po $2.50. 
Aukso»Altoriai po $L50. Yni 
labai puikiai ir drueziai apda
rytos skurineis apdarais, auk
suoti krasztai lapu. tf,

t*
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— Liel uvLszkoje 
•Juozapo bažnyczioje |>rasid(‘s
kol uresdeszimls valandų 
maldos. Daug kunigu likos nž- 
praszyta in pagialba prabasz- 
eziui.

kzvenlo
SA—

SAULE
u i ii ■—iai ii wi w«< i i .. ............i...... i ii i, , i....... ww ■ i— im—v iw

Isz Shenandoah, Pa.Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS

pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to-

preke.
visokiems

Laidoja kinius Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 

automobilius

Snbatoj
I lerembvrio.

punta (lietui
(irnodžio

N’edelioj prasideda Ad-
voniai.

— Suimtoje likos sužeistos 
per automobiliu 

kuri vitro W'illiainas Sunder
land isz Park Place. Sužeistoj 
Mrs. Ema Dapkuviene ir May
rice. Dr. Srlig*monas apžiurėjo 
sužeistas, bot ant giliukio žai

dei jeigu pirksito POMNINKA tai Į dūlei m* yra pavojingi.

pa-

dvi mot eros 
vare

skvajerei ne- 
pra var-

kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
rais pigiau gerinus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

Girdėt jog 
ketina

American
pirkti namai 

lai k is savo

ATSIUSK TIK $1.60

* Legion
Diterio kuriami1

ir draugiszkussusirinkimus
I

O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor- pokylius.
ešių naminiu alaus bu pamokinimu Ona Simonik kuri pri
kaip padaryti Ir prl.luntlm. apmoka. 1)UV(> isz X|< ()hj
me. Geriausia stambi trnjanka 60c | 
arba 6 pakelei už $3.30. 
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
toliu 30c arba 6 pakelei 
Knyga

kandidat ui
\a rdiiM sleĮiizttvol. 

vardus ir

nežino

• — Ar musu 
moku‘puraszyti gerai 
džiu aplikuotu ant apsivedimo 
ar patys 
kaip savo
Szlai iižleminome

(ir tai jau daugeli 
kartu) vardus ir pravardes tų
jų ka iszyma laisnus ant apsi- 
vedimo bet negalima suprasti 
kokios jie tautos, o bet yra 
lietuveis, lik klausykite: Anta
nas Bolislioiex
Macklixit it is, Antanas Viodoe- 
eie su Ona Puskartravagagee ir 
t.t.

prava rdos

— b’ramiH Vainius, gyve
nantis William Ponu, dirbda
mas prie naujo brekio likos su
žeistus in .galva, kada plieninis 
lango romas nukryto ant jojo. 
Likos nuvežtas iii Ashlando li
gonbuti.

— Septiniu imdlį 
Juozukas K i jauskis, likos su
žeis tas per mot orei k Ii 
nuvežtas in Ashlando ligonini- 

L ti.

Vail inis,

senumo

ir likos

su Agnieszka

mA

5:
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DUONINEI SUMISZIMAI BERLINE IR KITUR.
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pribuvus in 
Mamela. Eer-

Meksiko sirgo 
Daktaras Grublerjs

isz
P£ i ■ 

I 
d

Paveikslas parodo 
prie didelio kl’onio, tiksli*

nia’iKzlinin kus 
api pleszimo.

kurie paleido 
Sziatne

szturnio 
sumiszime

persėdojo 
s per visa, 

diena negalėdama surasti savo 
siutindama žmonim 

kudvki idant

trimis vaikaisPuplaiszkal SU iinmn
Truk- ant Readingo stotiei

už $1.40.
‘’Daktaras Namuose”

Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo Į gvmimu, 
po 5Qc. Elementorius vaikams po 25c.

Aukso 
Altorius Maldų Knygele, senovės 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
MLnksztu abparu su kabe $1.60. Coin- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto nbdaru 65c. Celuloldo $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

m. j. Bukaitis.

Gyvenimaa Szventuju $6.50.
Maldų Knygele,

$1.00.

I^aiszkams

Ji
atejdamas

■ ŽK#

t 5h

likos keletą užminzln ir kel<-ta desetku pažeista.

Nesenei 
czionais motere 
naudos 
1 randais, 
ja ja apžiurėjo ir isztikruju isz-
rado buk ji serga taja. bjauria 
lyga. Dabar naiuas kuriame ji- 

gyvena. yra saugojamos die
na ir nakti o imigracijos val
tį že ižgabens motere algid.

— Paežio t roką s pa taiko ir 
sužeidė skaudžiu trilekos metu 
Staniuka Kondratavicziu. Vai
kiukas užbėgo ant treko nema
tydamas jojo.

A teinanezia
Lapkriezio, atsibus dide

les imtynes ant Eagles sales. 
Tarpe drntuoliu rasis ir musu 
tautietis, Juozas Kamarauckas 
isz Brooklvno kuris imsis su 
Ivanu Lutovu rusiszka

Juozas Kamaranekas tik 
keli metai adgalios 
isz Inetu\ os, yra 23 i 
mo ir sveri* 
savo

savo jaumasia
ji kas paymtu. Apie tnidažino- 
jo palicije kuri pradėjo kvoti 
moterių ir uuf galo dažinojo, 
buk ji turi gyminiu Bnkmau- 

automo-
sukrove visa szeimyna ir tvirtvt buk

Paliei.je pasamdė

Benui ir 
“ kieli- 

Ana vakaru tn-
iI

Benas Adomaitis, K10 E. 
Railroad ui \ ežios, 
isz darbo nuturėjo ramaus pu
si Isio, nes jojo prisiegele nesi
rūpino intaikyt savo
lankei dirstelėdavo in 
k a ra m v bes. ” 
rojo abndy konferencijų kuri 
užsibaigi' nesutikimu, o Benas 
norėdamas savo prisiegeliai už- 

,jisai turi teisybe 
savo 

i ant galvos
spitumi arba spjaudinyezia ku
ri tame laike buvo pilna. Abu
du likos paszaukti pas burinis- 
I ra.

— Betnyezioje prasidės par
davinėjimas markiu 
įlos kovojimo džiovos ir trauk-

Kožnas 
privalo nors kiek nusipirkt 1u- 

i o tokiu bildu su- 
.Raudono 

draugove kuri kas metas ren
ka, pinigus ant kovojimo tosios 
baisios ligos.

nesat i k imu, Pet.nvczia

A

. M-

I!

rr-

sM,

f$iii J >30-(a &
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jte.
biliu

i nuvožė pas gymiam.
vyras apleido ir damas

’ ’ ‘ i-1 '■
nežinojo 

ir\-

I

451 Hudson Ave. Rochester. N. Y. Į ]>i)k j;i ja

Į nežinojo kur pa.sidet

Motere patvirtino žodžius, trenk-
pacziules

, nes a t va
JONAS M. OISARIKAS 

JFIra lai urane* Agent

▲pdraudltu (Inszurlnlu) Namui,
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnie*, 
asrlaualoss Kompanijos*

11$ W. Mahanoy A y e, Mahanuy City? 
■■■■■■MnVHMHPHKXWVWVWWvwaYtat •»«•*« »••••« r» •««•«•••?

žia\ us iii Malianojii
■ kur turi nusiduot jeszkoti 
J miniu.

liibegdmna iii

i 4 mesz-
ka.
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i pribuvęs 
metu senu- 

218 svarus. Jisai 
laike jau pergalėjo daug 

drutuoliu. Apricz virsz-minetu 
imsis teipgi garsingas lenku 
drutuolis Stasis Zbvszko 
vokiszku Sampsonu, bus teip
gi ir kitu. Sales durys atsidu

ria valanda vakare o im
tynes prasidės apie 8(a valan
da. Inžanga bus $1.10, $1.65, ir 
$2.20 priskaitant W ar Tax. To
dėl nepainirszkite 
vakarti ant Eagles sales.

311 f V
I.

4i' I '
I i □
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itflT11 
'b■ iii

deganI i 
k oriame paliko miegant i 

Juoziene Szvartz
į narnaS 1| kudiki, Juoziene Szvartz isz 
j Schuylkill Ila\eit, likos iipimtii 

sudegdama dramri 
smtngli jū

rinio po užgesini

dilinaiils. 
kūdikiu kuriu

I kimus
; mui mim<>.

Jonas Sinkeviczius 
o likos

sa vo 
įsius

t A •
i

su

Tvircziausia Lietuviszka
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad
pinigai sudėti mano Rankoje negali

Priimu pinigus saugiam |
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas mokslus norsiu Ashlumlo ligOll
pražūti.

isz 
Szenadorio likos aresztavotas 
už peržengimą važiavimo tiesu. 

Atejnanti menesi užbaigs

<l«l» svieto pagal dienos kurs., ir |,Ilt(.ie apie trisde.szimts mergi- 
»-* ft >»#■ a t rv/l » ■» In l«rn L L z\ •%-« » i i «. •-* n •“ •

teip kuriu randasi ir dūk
iau! ieeziu

parduodu laivakortes kompanijų nu
statytoms kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in
Viskas daroma teisingai, greitai ir

nu
•es musu 

J ui ie Gautis,
Lietuva, trr

— A. _ -------_ I

pigiai. Bastykite apie kainas o gau- L(‘\ ickilllCb, 
Adele Žaleski 
szait is.

site teisinga atsakima. Adresavokitu:
V. LAPINSKAS 

601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City, Pa.

kaip: 
Ma rcele i r J ulia 

p \aleski, 
Katre Lnk-

Man
i r i

ant imu-

sis lyg Nauju .Metu.

ju markiu 
szelps Krvžiaus

..  ft——ll—l Į w — I ■■ ■iWUftll —   ■! W Į     ■<! IMI—m I —IM "II—   — I l—l III ■„ , 

SVARBUS PRANESZIMAS
In Ashlando ligonbute ne 

bus inleisti Nedaliomis jokie 
artimiausi gi

mines ir ligoniai. Kits nori at- 
lankvti ligonbuti 
turi pasirupyt paša nuo t rus
ti su. (97

fleaton, Sekreloris, ir Ižd.

sveczoi, tiktai

taja diena f

<>

D
Laidoja tarai

;.t<—wrs

Ustsytsskas Oratorius

K. RĖKLAITIS
N vznt reliną 

Baujausla Mada Ir mokslą. 
Turi >ax«lbtntnk4 motor* 

Frletxraoe preke*.

Xl< TfMt Msruęe Street 
KABINOT CITY, Ž*A.

■«11 Tslsphonaji No. 14t
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BAPnAi; STOCK 
■mhM Ir Profits
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In t«n ir 
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Nedelioj 2 Decemberio
Ekskursija in Philadelphia

1ST Vv Puikus Artisztiszki Sieniniai 
Kalendoriai ant 1924 meto.

r\ s

teipgi
su

Ankaras del oralaiviu.
Szlai ankaras prie kurio pri

orimus laivus, kuris

Pel nvezios
• ■

Isz Lietuvos.
• M .

Lietuva rengiasi prie atmoke- 
jimo skplu Amerikai.

V

Kaunas. Izsdiplomatiniu 
rateliu patirta, kad Lietuva ir 
Estonija veikiausia 
pasius savo deh
Jungt. V'alstijas susitarti apie 
atmokejima savo skolų Ameri
kai.

Eston i jos

savo
neužilgo 

‘gaeijas i u

parlanuuitas jau 
ingaliojt) pasiuntimą tokios de- 

o Lietuvos finansų 
dar perei- 

men. pasakė, kad

vei-

legacijos, 
ministeris Petrulis 
tam Liepos
daroma žiiigsnm apie susitari
mu, del atmokejimo skolų Ame
rikai. Lietuvos delegatu
kiaušiu bus Tumus Naruszevi- 
czius.

V

Vežimas nukryto in upia žmo
gus prigėrė.

Panevėžys. — Spaliu 2 diena 
apie 20 valančia, ii. P. Gurskis 
paeinąs isz Panevėžio miesto, 
ta ramiu jas Daukniszkiu kaime 
Piniavos valscziuij pas ukiniu- 

Jona, bevažiuoda
mas isz lauku, su linu vežimu, 
laikinuoju tiltu per Levens upe 
nuvažiavo nuo tilto upėn.

Arkliai iszsigelbejo, vežimas 
su linais isziintas, ’ žmogus gi 
prigėrė ir tiktai už poros die
nu rastas lavonas.

ku Toszko
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riszines
randasi Lakehurst, X. J. Tokie 
laivai kaip naujas “Shenan
doah ” ir kiti bus prie jojo pri- 
riszami idant vejas nenupusiu. 
Panaszius nukarus states 
visas dalis Ameriko del oralai-

naujas
ir k it i bus prie jojo pri

I’"

viu.
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i
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>M«*uum« Mtrt procsnt* ant auditu 
r*1*lg*. 2*rBC«nt* pridedate prla jus 
(ftetO 1 Batute Ir 1 Liepos, nspal- 
>aa>t ar ataaaaat parodyt knygute 
>ar no. Man norim kad Ir jua turi- 
ftnmot reikalo su sausu banko, na- 
(paUont or molas ar didelis.
I Bonkon odoroa nuo > ryto Iki 1 
{popiet Bubėtomis > ryto Iki U Tol. 
b ■■■ ■ i
> H. BALL, Prezidentas.
f. Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
< Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus.

I
I
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
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 Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojamo 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincua ir teip toliaus.

Kampa* Catawissa ir Market St.
Mahanoy City, Pa.

namus,

> *4
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Szitic Puikus Kalendoriai susideda isz keturiu atskyriu pavei- 

Kožnas 
su szilkiniu szniureliu nes susideda isz 

Paveikslai puikei dažyti o
Koznas kalendorius turi dydumo 1 1 coliu 

Reikia juos matyti idant galcma butu 
Setas tuju

aplinkui pavai-

ploczio

2—GERAS PIEMO.
4—AN1OLAS SARGAS.

kilu su kalendorių visu szventuju ant kožno pavaikšto, 
kalendorius yra surisztas 
trijų kaino popioros, 
kslo auksinis vainikas, 

o 14 coliu ilgio.
apsvarstyt juju puikumą ir artisztiazka picszima. 
puiku kalendorių susideda isz sekaneziu paveikslu:

1—SZVENTA SZEIMYNA.
3—KRlSTUSAS DARŽE ALYVŲ.

Ant kalendorių nesiranda jokiu apgarsinimu it* parsiduos

Visas Setas Tiktai Už $1.00
%

Mc» apmokame kasztua priaiuntimo. Užkalbinkite kalendoriua 
DABAR, ne* ju nedaug pargabenome. Galite užkalbyt keli* actu* 
kalendorių ir nusiunsti savo pažinstamiem* ar gyminem* kaipo do- 
v«na,*nt Kalėdų, i*z 
labai dėkingi, 
votoje laiazkoje,

Raazykite aziadien ant adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,

ko ture* dydeli džiaugoma ir jum už tai bus 
Siunakite pinigua^er Money-Order arba Regiatra- 
o kalendoriua jum priaiunaime per paczta,

i
į 
it*

MAHANOY CITY, PA.

PARSIDUODA LOTAI PORT 
CARBON, PA.

Kampinei lotai, turinti 50 
pėdu ploczio per 135 pėdu il
gio, ant Fitz Maurice St., szale 
miesto Port Carbon, Pa. Nume
ral lotu yra No. 11, 12 ir 13. 
Norinti pirkti atsiszaukite ant 
adreso. (t. 98

Adam Marcinkevicz
Box 143 Ranshaw, Pa.

sziuruoti

TEMYKITĘ*
Isz priežasties štoko van

dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta 
porezius ir peimentus, mazgoti
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
1.1, kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahapoy City Water Co.
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TRUMPA AMERIKONISZKU DOLERIU, NEGALI UŽ
BAIGTI PRADĖTA DARBA, 

karei amerikonai prižadėjo miestui I 
szim! u

Po 
joi atstatyt i poakiu 
aiil to tikslo $3O(HMM), bet Ja 
veikslas par<><h> užbaigta darl>a lik pusiau.

lOiivam, Pranei
iU'*li) senumo biblioteka sudedami 
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UŽSIMOKA ANT TOKIU ŽVĖRIŲ MEDŽIOTI.
George Iloldeu Tinkliniu isz Bostono, kuris iszkeliavo 

dyt ne zuikius tiktai raguotus 
riu ne vienas mahanojietis sudrebėtu ir begiu keliolika myliu.

milžinus kaip ant paveikslo

SZVENCZ1AUSIOS IGYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
.95 puslapiai.

. Preke su prisiuntimu tiktai 25c.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY, PA.

Puiki knygele.

Matykite szitus 
priesz. pirkimą

*■

Keeley Peczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes
Coflield Skalbynes
Linoleumns arba 

klijonkes.
Ant lengvu
mokeseziu .*

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

'įi>:.

aut mtulžiokh?.'
matome, ir kitus žverius uuo ku-

in Afrika szati

EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
Delio kad mes turime ka nors ste

bėtino. Stebėtinas grajijantis Laikro
dis ir tas yra naujausia laikrodžiams 
iszradimas. Tas laikrodis parodo va
landas Ir minutes kaip 
nas kitas. Padarytas stipriai* gra
žiai apdirbtas ir laikys visam 
žiui. Jeigu mylite 
muzika nereikia 
už 
trumenlus, 
grafo, smuikus, 
naszlu. Jums toreik 
ta virszujo to laikrodžio 
jins gražias dainas ir 
kurios palinksmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajina 15 minutu 
užvedimu ir kiekvienu syki 
dus grajina skirtingas 
l.aik rodis 
kad muzikos voliukai persimaino 
palis. Tai. dideles vertes laikrodis, 
nes szalo laikrodžio turi da 
muzika. Toki laikrodi roiketu 

kiekvienam name, 
laikrodžio niekur negalite gauti 
kaip tik pas mus. Tikra kaina to 
laikrodžio $18.00. Kiekvienas kuris 
iszkirps szi apgarsinimu ir prisius 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už 
$8.45 Mes nepraszomo pinigu isz anksto, tik

Ir k lok vie-minutes 
kitas. Padarytas 
apdirbtas ir laikys
Jeigu mylite girdot!

Jums mėtyt pinigu 
muzikaliszkus

Piano, fono- 
ir tam pa-

i am- 
gvažia

ins-visokius
pavyzdi n: 

korneto 
tik pasukt rak-

ir jis gra- 
mellodijas,

aprūpintas 
muzikos

reti

su vienu 
užve- 

moliodijas, 
mechanizmu,

voliukai
vertes

szalo laikrodžio
Toki

Ir jus 
negalite 
Tikra kaina 

Kiekvienas

ir 

til

to

paraszyk savo vardu ir adre-
ša alszktai, indek $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvotsz
Jums in uamus.'Kiekvienas, kurta prisius $8.46 isz r.“ __ 
tam pasiusimo' VI1SA1 DYKAI gražia deimantine Špilka ir paauk*suota 
teželf. •*,

Nepraleiskite, bet raszyklte tuojaus pas:
PRACTICAL SALES COMPANY

1219 North’lrving Ave., Dept. 416, Chicago, Ill. J

augszto už ta laikrodėli 
i re-

1219 North Irving Ave.,
4 I
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