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ISZ AMERIKOS
OJ TIE NELABUS

BURDINGIERIAI
NETEKO PACZIULES, KE- 
TURIU VAIKU, $1,680 IR... 

BURDINGIERIAUS.

Pittsburgh, Pa. — In palici 
jos stoti, anksti 
verkdamas kokis tai Aleksan
dras Gzarnevskis, 'gyvenantis 
po 5448 Second Ave., su skun
du ir meldimu atradimo savo 
paezios, 1,680 doleriu, koturiu 
vaiku ir jojo burdingieriaus 
Petro Kosztak, kuri nuo senai 
nužiurinejo, buk už daug Susi
draugavo su jojo pacziule.

(■zarnevskis

ryda atėjo

sake palicijai, 
buk ji prikalbino kitas burdin- 
gieris važiuoti automobilium 
in Youngstown, Ohio, kur pra
leido smagei diena pas gimi
nes. Sugryžes namon, nerado 

ne vaiku. Pri-
Sugryžes 

savo pacziules 
jausdamas ka tokio blogo, nu
ėjo ant virszans pažiūrėti in 
kupara, kuriame turėjo suczč- 
dines 1,680 dolerius. Pinigu 
taipgi nerado savo “'banke.”

Antram burdingieriui taipgi 
paėmė apie du szimtus doleriu.

Detektyvai tuojauš pradėjo 
jeszkoti paliegėliu ir užėjo ant 
pedsakitr diKMUmi žine palici- 
jai Wheeling, W. Va., ir Ak
ron, Ohio, idant aresztavotu 
porele, jaigu in lenais atsibos- 
tvtu.
45 METUS IN KALĖJIMĄ 

UŽ PAVOGIMĄ TRIJŲ 
DOLERIU.

Cleveland, Ohio. — Smlže 
Frank C. Phillips, nubaudė du 
žmonis ant 45 melu in kalėji
me už pavogimą trijų doleriu 
ir auksini ziegoreli nuo Nichol- 
so Sanaraiczio.

Harry Lasky nubaustas ant 
25 metu, o Harry Logas ’kuris 
prigialbinejo Lasky apvogti 
Sana raiti, gaVo 20 metu.

PRIRAKINO MERGAITE 
PRIE MAUDINYCZIOS. 
New York. — Tėvas ir moti

na nežilojo kad czionais Ame- 
rike negalinta pasielgti su savo 
vaikais kaip su 
nubausti ant dvieju menesiu in 
pataisos namus.

Juozas Panzica ir jojo pati 
likos areszlavotais už priraki
ni ma lenciūgais prie maudiny- 
czios savo ’keturiolikos metu 
dukreles Rozalijos, už tai, kad 
neatidavinejo tėvams visus už
dirbtus pinigus ir pasilikdavo 
sau kelis centus ant krutamuju 
paveikslu. Tovai taip užpyko 
ant mergaites, kad laike jaja 
prirakinta lenciūgais per kėlės 
sanvaites prie maudinyczios. 
Kaimynai girdėdami 
mergaites per naktis, 
apie tai palicijai kuri atėjo in 
narna ir paliuosavo nelaiminga

Turėjo paszaukti 
pan-

1,680 dolerius.

O r

g:yvuliais, likos

riksmą 
danesze

mergaite, 
kalvi idant sudaužytu 
ežius.
SZTURMAS UŽMUSZE 67 
ŽMONIS, PADARYDAMAS 
BLEDES ANT MILIJONU 

DOLERIU.
Miami, Florida. — Szcszes- 

deszimts septyni žmonys pra
žuvo laike didelio szturmo, ku
ris padare bledcs ant milijonu 
doleriu Nassau, sudrasko visa 
Florido® pamarį ir paskandino 
daugeli laivu.

Szturma® prasidėjo Vakari
nėj Indijoj, ant Carribean ma-
riu ir perejo per Floridos pa- 

*ji| •< « w •.« •

fe W. D. ROCZKOWHMV, Preo. & Hfrr. W. BOCZKOWiiKl, K4lUr
fe 38 METAS

LIETUVISZKA
VESELKA

EME SZLIUBA PAS SKVA- 
JERI TRIUKSZMINGAI, 
KAD NET AMERIKO
NAI ISZ TO TURĖJO 

JUOKU.

Easton, Pa. — Mums pri
siųsta vietos Anglu laikrasz- 
czio iszkarpa, 
kiamos Lietuviu vestuves. Sa
kina, in Aldermano Chidsey 
ofisą kažin kas paskambino 
telefonu ir pasakė, kad alder- 
inanas palauktu nes esąs svar
bus reikalas.

kur yra pajuo-

Ofiso valandos 
buvo jau pasibaigusios, bet al- 
deramonas ' vistiek lanke. Už 
puses valandos atmurmėjo bū
rys žmonių,isz viso apiė 30. 
prisigrūdo pilnas ofisas, 
prie

VI S<)
ir 

aldermano priėjo vyras 
su mergina, sakydami, kad jie 
nori “szliubo.” Kada 
manas 
didžiausias lermas, kompanija 
praliejo berti jaunavedžius ry
žiais ir kitokiais dalykais, 
kliuvo visko ir aldermanui. 
Lakraszcziai pastebi, kad to
kios vestuves yra labai nepa
prastos, nes civilio szliubo im
ti paprastai eina tik du-tris 
žmones, kure nedaro jokio ler- 
mo ir dideliu vestuvių visai 
nekelia. Priszmeiže ofisą, ves- 
tuvninkai ifesnsiprate net isz- 
mesti kelinta centu dženito- 
riui, kad iszvalytu 
ju purvą. Ofisą turėjos szluoti 
pats aldermanas. Vestnvninkai 
buvo Lietuviszki Bolsževi'kai.

— K. 
APGAVIKAI VELA PRIGA

VO KVAILI SU SENU 
TRIKSU.

Hazleton, Pa. — Kolos san
vaites adgal, kokis tai Jonas 

kad paeina 
isz Wilkes Barre, suuodęs kad 
Mikas Sodanik, Shepptone, tu
ri suezedines 3,200 doleriu, at
važiavo in miesteli novos jesz
koti darbo ir apsigyveno pits 
Mika. Jonas po didelia Slapty
bių'pasako Mikui, 
slaptinga būda'kaip padaugini 
pinigus dvigubai.
akys pražibo isz džiaugsmo, sa
kydamas Jonui kad jisai turi 
banke 3,200 ir ar negalėtu jam 
padaugint ‘tuos pinigus. Isz 
pradžių Jonas novos purtėsi ir 
sake kad tai pavojingas dar
bas, bot kada Mikas jam pasiū
lė 50 doleriu už ta ji darba, Jo
nas noru nenoru sutiko ant jo 
praszymo. — Buvo tai tiktai 
Jono nudavimas.

Mikas nuvažiavęs in Hizleto- 
na isztrauke visus pinigus isz 
banko, parvažiavo namo, duo
damas .Jonui visus. Jonas invy- 
niojas pinigus in szilkine ske
petaite, isztares ant juju ko
kius tai “burtus” atidavė Mi
kui pinigus su persergėjimu, 
idant neiszvyniotu pinigu, pa
kol nepraeis szesziolika valan
dų. Mikas po tam laikui atvy
niojo pinigus, bet vietoje bu- 
maszku, rado sukarpytus szmo- 
tukus laikraszcziu, o tuom kart 
Boris randasi už septynių kal
nu su kvailio pinigais.
SAUSOJE STALYCZIOJE 

ARESZTAVOJO 93,678 
GIRTŲJŲ.

Washington, D. C. — Staly- 
czia sklypo Washington, di- 
džiauses lizdas prohibicijos 
sznipu ir virszininku, gali pa- 
idžiaugt, kad praeita meta te

likus aresztavota 93,678 
ypatų u£ girtuoklysta ir per

i i szliubo.” Kada alder- 
juodu sužiedavo, kilo

k i tokia is 
visko ir

pridirbta

adgal, 
Boris sakydamas

kad žino

Mikui net

8 
nais
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PREZIDENTAS COOLIDGE SU PACZIA ANT VAKACIJU
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LENKAI NORI
KLAIPEDA?

LATVIAI IR LIETUVIAI NE 
PRILEIS PRIE TO. GDYNA 

KETINA APLEISTI.

DZIERZINSKAS
PASMAUGTAS

NORĖJO NUSZA^JT

KI IR UŽ TAI LIEPE JI
PASMAUGTI. — SUMI- 
SZIMAS KYLA VISUR.
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Prezidentas Suv. Valstijų Coolidge su paežiu praleidine- 
ja vakaeijes White Pine Camp, prie Osgood ežero, Adiron- 
dacks kalnuose.

()sgood

Maskva. — Badai Lenkai 
ruosziasi užpulti Lietuva an
tru sykiu ir pasiimti sau Klili? 
pėda, kadangi 
nuosava uosta

Isz Visu Szaliu
'to *Wi 4 i >4^411 r *'• i! . I’*i«niilr ’’’i ilMit <* MN> A »

Pati

KAIMYNAS ISZ NEŽINIŲ 
PERSZOVE SAVO 

KAIMINKA.
Washington; D. C.

Vlado Ostrovskio, likos mirti 
nai paszauta per savo kaimyną 
Aleksandra Paczka, kada 
tore bego isz stu'bos tamsumoje 
nuo savo vyro kuris jaja mu- 
szc. Paczka iszsikalbinejo pali
cijai, buk mate koki tai bėganti 
szeszeli isz stu'bos Ostrovskio, 
ir manydamas kad tai kokis 
vagis paleido iii ji sznvi.

Paczka yra geru kaimynu 
Ostrovskio ir neturėjo jokios 
neapykantos prieszais motore, 
bet likos uždarytas kalėjimo 
lyg slieetvos.
FQRDAS PADIRBS AERO- 
PLANA DEL VISU, KURI 

VADINS “LEKENCZIU 
FLIVERUKU.”

Mieli.

mo-

KONFISKUOS
BAŽNYCZIAS

MEKSIKA UŽSINESZA ANT 
TIKROS KOVOS SU KATA- 

LIKISZKA BAŽNYCZIA.
KUNIGAI PAMĖTĖ 

BAŽNYCZIAS.

M eksika.
mas in vyskupu laiszka,

— Atsiszaukda- 
ku- 

riuo visi kunigai isztraulkiami 
31, Mek- 
pareizske 

upelis 
vai-

isz bažnycziu Liepos 
prezidentas 

kaip tik kunigai 
jas perims

Dailės turtai ir

ravo
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Deti’it, Mieli. — Henri kis 
Fordas sziadien ant savo 63-ju 
metiniu sukaki u viii prižadėjo 
padirbti del svieto 'pigu aero- 

‘( Leken- 
ir nekasztuos 

daugiau kaip paprastas ford ti
kas.

Tasai flivcru'kas turi* 20 pė
du ploezio nuo sparno lyg spar
no, svėre 320 svaru, turi moto- 

arkliu pajėgu ir galės 
pleszti debesius ant szimto my
liu ant valandos.

Jau viena lokenti flivoruka 
padirbo ant (parodymo ir jaigu 
bandymai bus pasekmingi tai 
pradės juos dii'bti po tukstan- 
czius ant dienos panasziai kaip 
dirba fordukus.

Na, tai jau lekenezioji gady
ne po szonu ir
kad ne vienas fliveriotis nupuls 
mum ant galvos kada mokysis 
lekioti. Galime tikėlis, kad tu
jų oriniu fliveruku privis ore 
tiek kaip sziadien ant žemes 
ford u k u.

si kos 
kad, 
bažnyczias, 
džios naudai.
auksas bus atiduotas* in valsy- 
bes muzejus, o bažnyczios, kur 
galima, paverstos in muzejus

p'lana kuri praminė 
ežiu Fliveruku”

ri 25

galime tikėtis

PASKUTINIOS ŽINUTES.

11 Wilmington, Del. — Visa 
szeimyna Gurney Smith, susi
dedanti isz penkių ypatų likos 
iržlnuszti per truki kuris tren
kė in juju automobiliu.

V Barcolonia. — Anarkis- 
tas Tarrente, bandė nužudyti

1! . „ Hl v,!. I'l

jie nori turėti 
(pristova), ta 

kuri Francuzu kompanija jiem 
apleisti, 

Francuzai ji pagadino.
a|Jkalbedami 

nuogandžias
svarsto, ar nebus tik ir Rusija 

Didžiuma mano, kad 
bet Rusi ja stos priosz 
, o ne už.

Bolszeviku spauda raszo 
apie pasitarimus, 'kūrins neva 
Pilsudskis, tris su Želigovskiu 
Lietuvos* parnbežiais. Pasiro
do, 'kad Želigovskis dar gyvas. 
Paskui raszoma apie pasirody- 

kareiviu Lietuvos parube- 
apie Lenku siūlymus su

teikti ginklu nepatenkintiems 
krikszezioneins demokratams 
Lietuvoje, apie insigavima 
vogeziomis szimtu Lenku stu
dentu in Lietuva su tikslu va
ry i propoganda priesz 
viu” valdžia.

“Pravda”, 
tas žinias, sako, kad dabar da
lykai bus kitaip, 
Vilnius buvo grobiamas, Lat
viai tada džiaugėsi, bet dabar, 
pamate Lenku iltns Klaipėdoje 
jie nuogastauja ir stos Lietu
viu puseje. Jie bijos kad Len
kai nepanorėtu Liepojos.

Pati Rusios valdžia vienok 
nemano kad isz tu žinių kas 
nors iszeis.

stato Gdynėje

nes 
tokias

1

y nes
Žmo-

Maskvoje*,

invelta. 
taij, 
Lenkija

spauda

žinias,

ma v • Z III

4 < bedie-

apsvarstydania

negu kada

ZVERISZKAS PASIELGI
MAS TĖVO SU DUKRELE.

London. — Kaimelyje Brok- 
shirc, palicijc arosztayojo tūla 
turtinga ūkininką, kuris su 
patarimu savo jaunos paezios 
(mat buvo vedos antru kartu), 
uždaro tamsioje ke'lnoreje 16 
metu dukrele, nes motina buvo

ir mokyklos. Žmones, jei uores jai baisiai užvydi ir nekentė,
melstis, 
vatiszkus
ma, 
si'kos

supranta-
gulės rinktis in pri- 

namus,
su grasino pabaups. Mdk- 

gi Katalikai ruosziasi 
prie okonomiszko boikoto visu
bizniu. Valdžia nuo aresztuo- 
tu Kataliku ima pirsztu an.t- 
spadas, lyg nuo kriminalistu. 

Prozidciitas iszdavo paliepi- 
nusi-ma idant visi katalikai 

ginkluotu po bausmia. Vaiskus 
stovi kazarmose, .pasirengė ap- 
malszyti visokius sumiszimus 
kurie k i’l l u Panodolyjo. Arci- 
vyskupas Morą y Del, apreisz- 
ko, kad visi kunigai laiko pas-

siszkas caras 
paliko

mergaite ir

o no 
rci’keš, tai 

pas

ku t i nes iniszes Sukatoje 
Nedėliojo o jaigu 
laikys pamaldas šluboje 
privatiszkus žmonis.
NUŽUDINTAS RUSISZKAS 
CARAS PALIKO ANGLIJOS 
BANKE TIEK PINIGU; GI
MINES GAUS PROCENTĄ.

London. — Laikraszcziai isz- 
szni'pinejo, buk nužudintas Ru- 

per bolszevikus,
sud e t u s Aug 1 i sžka m 

banke szeszesdeszimts milijo
nu doleriu. Gyvi gimines nužu- 
dinto caro stengėsi gauti tuos 
pinigus, bet banka sutiko jiems 
iszrnoketi tiktai procentus nuo 
tuju pinigu ant paliepimo. An- 
gliszkb karaliaus.

Anglija ir Italija vra globo-

Paryžius. — Isz Ihdsingfor- 
so daeina žinios,

ne įniro szirdies Ii 
pasmaugtas

buk mirusia

patogia degtines
Valscziaus policija

I

ISZDRASKE DEGTINDA
RIU LIZDĄ.

Aleknonys, Simno v. — Per 
keletą metu kaip sziame taip 
ir aplinkiniuose kainuose vy- 

tikra alkoholio kralija.
Retas kuris ūkininkas neturė
jo savo namuose bravaro, be 
to, Žuvintu ežero saloje buvo 
pasidirbę 
dirbtuve.
negalėjo ju suvokti, nes gud
rus degtindariai apsiginklavę 
nieko in sala neprileįtKlavo. 
Kaimuose taip pat nebuvo 
tikslo daryti kratų, kadangi 
pavoju pajutus, buvo visa gud
ria paslepiama.
apie ketverius metus, 
apylinke be galo girtuokliavo. 
Czia daugiausia ir pesztyniu, 
ir nesutikimu ir kitokiu nema
lonumu atsitikdavo.

Bet pagaliau 
jiems

h

rio

Dzeržinskis 
ga,o tiktai lilkos 
ant paliepimo Trockio. Czeka 
davė jam tris dienas idant pra- 
siszalintu, ant ko Dzieržinskas 
nesutiko. Po tam turėjo karsz- 
ta barni su Trockiu, laiki* ku- 

Dzieržinskas iszsil rauke
revolveri su tikslu nuszovimo 
Trockio, bet likos aresztavo
tas ir uždarytas savo kambarį 
po priežiūra sargu.

Tada Trockis Jiepe 
lint kaitpo 
bet ne per 
szaudyma, bot per pasmaugi- 
ma. Žmonys dagirdia apie tai 
pradėjo

Leningrade 
Kijeve ir 'kitur.

Po tam Dzieržinskio sekre
torius likos aresztavotas, o 
kada padare pas ji krata, rado 
daug 
nybiu tarp kuriu radosi ir 
puikus iszdetas deimantais’ba
tonas prigulintis prie Rusisz- 
ko patriaiko.

Cenzūra

frock i o, bet likos

prasza- 
negeistina priesza 
pakorimą ne su

surenginet
mus

snmiszi-
Moskvoje y

likos aresztavotas,

aukso ii* visokiu brange- 
radosi

Bolszevi kiszkdje 
Rusijoj yra labai rusti ir ne
galima užtvirtyt tuju žinių ar 
josios* teisingos ar ne, bot ga
lima tvirtyt, kad sziadien So
vietinėje Rusijoj užeina dideles 
p o 1 i t i k i szk o s pe r ma i n os.

Po szitu atsitikimu 
Linovievas, buvusis* Sovietu 
propogandas virszininkas li
kos praszalintas nuo.dinsto o 
jo vieta užėmė Leonidas Kras- 
sin.

rs

badai

ISZ LIETUVOS

Taip dėjosi
Visa

prisiartino 
valanda.“baisioji”

Priesz Velykas užklupusi Kau
no policija degtindariu lizdą 
paėmė 3 bravorus ir daug deg
tines. Maža to. Nesenai vėl bu
vo padaryta krata ir surasta 
2 bravoru ir 60 litru degtines. 
Intariamu asmenų policijai ne 
pavyko surasti. Patys degtin
dariai dabar džiaugiasi, kad 
gales ramiau gyventi ir kaip 
nors paliaus vergauti alkoho
liui.

KEISTA NELAIME.
Riecziai, Aytaus apskr. —

I
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nes'buvo patogi 
levas jaja mylėjo.

Kaimynai apie tai pranesze 
valdžiai, kuri atsiuntė slaptu 
palicija isztyrineti bjauru pa-” 
sie'lgima tėvo, na ir isztikruju 
rado kelnoreje “baidykla” ku
ria iszvede laukan, bot nuo 
saules szviesos nedaimin-ga ap- 
jako. Mergaite taip buvo im
si Ipnejus, kad negalėjo vaiksz- 
czioti, buvo konia nuo'ga o ant 
viso kimo 'buvo sukirmijus.

Nedora tęva ir moezeka už
dare kalėjimo ir kaip rodos 
bus gerai už toki pasiedgima 
su mergaite nubausti. Tėvas 
a/psivorke 'paregėjus savo duk
rele tokiam padėjimo, nes mo- 
czdka jam užtvirtindavo kad 
jaja gerai pri'žiurineja, bet tė
vui niekad nepavelino savo kū
diki atlankinet.

Badai tėvas dabar jeszko 
persiskyrimo nuo tosios szoton- 
bobos.

ATRADO ŽMONIŲ KAULUS 
2,000 METU SENUMO.

Varszava. — Jeszkotojai se
no viszku užlidku (arkiologai) 
surado 20 pėdu gilumo po že
me artimojo Przelkopno žmo
nių kaulus ir kitokius* ynngius 
žmonių, kurio gyveno 2,000 
metu adgal, kas oarodo. kad

INMETE SAVO SŪNELI IN 
SZULINI.

Vilkaviszkis. — Antanina 
Kardacz isz Novosados kaimo, 
suirupinus kad ja apleido jos 
mylemas su kuriuom susilanko 
nelegaliszka kūdiki, 
savo dvieju metu 
szulini, 
Mergina

i nine te 
sūneli in 

'kur kūdikis prigėrė, 
po tam davė žinia 

kaimynams, buk josios kūdi
kis inpuole in szulini, szaukda- 
ma pagialbos. Lavonėli iszga- 
vo, bet atsirado ir budintojai, 
kurie prisiege buk mate kaip 
Antanna tyczia inmete savo 
kūdiki tiksle atsikratinio nuo 
jo. Ant galo, prispirta per po
licijai,
prie kaltes ir likos uždaryta 
kalėjimo.

mergina prisipažino

kurie privedė ir prie

MUSZTYNES PANEVĖŽY.
Sz. m. Birželio 29 d. Panevė

žio miesto parke buvo suruosz- 
ta gegužine. Vakaro metu isz 
nežinomos priežasties kilo gin- 
czai,
muztyuiu, laiko ’kuriu N. Pul
ko Ikariovis Antanaitis durtu
vu sunkiai sužeidė in galva, 
nulauždamas kaula pil. Saino- 
glovova Aleksa.

Muztyuiu vieton atvyko Pa
nevėžio apskr. policijos nuova
dos virszinihkas p. Lulęoszevi- 
czius Jonas musztynes likvi
duoti,

Nesenai ežia fniiefis Okeitcris 
Adomas griaudamas troba ne
tikėtai nukrito ant žemos ir 
nusikando puse liežuvio. Ne
laimingasis vos gyvas iszliko. 
Keletą dienu nebegalejo 
iszkai valgyti.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Papile, Sziauliu ap.

29 in 30 d. Liepos tapo 
szautas Petras Kruminas, Bi- 
liuniszkiu k., žmogžudžiai spė
jami. Mat, Kruminas nesugy
vena su savo žmona, kuri my
lėjo savo berną; jis girtuok
liaudamas irgi su kitom gimi
niavosi. Lavonas rastas Ven
toje per pus inmenktas nuo 
namo apie 2 klm. ir vandenyje 
kirvis, kuriuo užmuszimas pa
daryta. Kirvi pripažino Kumi- 
no esant. Prie tardymo žmona 
pripažino, kad vyras su bernu 

dagio vogti ir gali but 
bernas ji užmuszes.. Aiszkiai 
matoma, kad žmonos su bernu 
buvo samolkslas, 
abu kaltininkai nužudyme pri
sipažino; žmona nužudyme ne
dalyvavo, bet žinojo ir sutiko, 
kad vyras butu nužudvtas. 
Bernas paventyje vyra užniu- 
szes jai pranesze.

APGAUTI ŽMONES.
In vidaus* reikalu ministeri

jos pasu skyrių dažnai krei
piasi piliečiai su reikalais del 
A morkos laivyno 
kontoros, pareikszdumi, 
isz ju kontora yra paėmusi pi- 
ninigus* už nuvežimą in Ame
rika ir vizas, 
Kaip mums teko patirti tokiu 
nusiskundžianeziu žmonių yra 
gana daug, 
bartiniu 
patraukta 
negali gauti pinigu atgal.

ėjos

V1S-

— Isz

nu-

ka suėmus

Norkaus
’kad

ir vežti neveža.

O szi kontora da
inei u yra uždaryta, 

teisman ir žmonos

Paskutines Žinutes.
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bet tas pats (kareivis 
nieko nelaukdamas iszsitrauke 
isz kiszones revolveri ir isz- 
sznvft iii niinvnilna viruviniiilrn

U Akron, Ohio. — Walter 
Smith, jo pati ir Hunus isz 
Cincinnati, likos užmuszti per 
Pcnnsylvanijos truki teuris 
trenkė in ju automobiliu.

U Kittaming, pa. — Koki 
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del savo naudos^ o visas seno- 
viskkas nžllokas; paveikslus ir 

’kitokius turtus pata’lpys in 
Valdžios mažėjus.
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Aukso kasyklose Transvaliu- 
je, At’rike, praeita meta iszka- 
sc gryno aukso 834,349 unciju.

Amerike likos įsirauta elek- 
trikine maszina, kuri parduo
da deszimts kainu paperosu ir 

kliueziu iszduoda
smulkins pinigas del pirkėjo.
bo jokiu

Ana diena Anglijos karalius 
Jurgis parode didelia miela- 
szirdyaia del arklio. Kada no
rėta nuszaut .sena balta arkli, 
kuris per penkiolika metu tar
navo karaliszkoje gvardijoj, 
karalius permaino viroka su- 
szandymo, duodamas arkliui 
liuosybe ir pa vėlini ma gyvent 
ant pievos szale karaliszko/pa- 
lociaus Windsor.

Sziadien Anglijoj tukstan- 
cziai žmonių badauja ir neturi 
darbo laike straFko, bet gera- 
duszis karalius ne pirsztu ne 
pamoja, idant palengvint var
gą t uju žmogiszku arkliu. Var
gingas tasai inalavotas Ang- 
liszkas karalius!

Sztai paduodame del skaity
toju žinios truputi isz Vokisz- 
ko mokslo kaip koki dalykai 
vadinasi ir kaip raszosi. Ant 
paveizdos pain/kime: Jnigu 
sklype Hotentotu (Ilottento- 
ten) gaudosi kongaras (Beu- 
telratte) in kletkas (Kotter) 
snmuszta isz lentų (IjOttėngitt- 
er), tai tokia klet'ka vadinasi 
Vbkiszkai: Lattcngitterkotter, 
o sugautas joje kongaras vadi 
nasi: Latlengitterkotterbeutel- 
rattp. Nesenei likos aresztavo- 
tas hotentotas už norėjimą sar
gauti gyva kongarisz'ka moti
na (Hottentotemutter) su jo
sios dviems vaikais (Stotter- 
trottel) kas yra per valdžia už
drausta. Motina todėl buvo 
Hot tentotenstollert rot telmutt- 

er, o prasižengėlis buvo Hott- 
e n t o t e nst ot ter t ro t te 1 m u t te ra 11- 
entaeter. O kad ne buvo vietos 
kalėjime del prasižengėlio, už
daryta ji vienoje isz tuja klet- 
ku del kongaru (Beutelratten- 
lattengifterkotter). Žvėris per
sigandęs žmogaus iszbego isz 
klotkos, bet likos vėliaus su
imtas per dažinretoju, kuris 
atejas pas virszin'inka iszduo
da raparta palicijai:

— Suėmiau Beutelratte!
— Katrai
— Attentaeterlattengitter- 

kotterbeutelratte.
— Tokiu yra daug, 

kuri kalbi?
— Ilottentdtenstottertrott- 

elniutterattentaeter.
— Kvaili, juk galėjai tuo- 

jaus pasakyt kad tai buvo Rot
ten t o t e n s t o t te r t ro 11 e 1 m u 11 c r; 11 - 
tentaeteHattengitteikottei’beu- 
telratte!

Apie

popie-

jai-gu

giedotines 'tik laike di-

Isz priežasties tikejimiszkos 
kovos Meksike, popiežius keti
na uždrausti laikyti miszes ir 
kitokes ti'kejimiszkas pareigas, 
naudoti sakramentus ir kriksz- 
cžionis'Zkas la'idotuves.

To'kis uždraudimas
žiaus invyko paskutini karta 
ant Anglijos 1208 mete ir tęsę
si per szes^is mdtus ir 1588 me
te ant karalienes Elzbietos:

Sakramentas krikszto gali 
būti duotas per kožna žmogų 

yra pavojuos mirties,
szliubas gali būti duotas civi- 
liszkai be jdkiu ceremonijų. 
Tik vienos tykios miszios gali 
biiti laikomos karta in sanvai- 
te o
džiausiu szveneziu.

Sziadien Meksikas randasi 
po popiežiaus is/keikimo ir 
nežino kas isz to visko gali kil
ti, o tai vis isz priežasties senu 
Iszpaniszku kunigu, 
stengėsi imti viražu ant val
džios ir pakurstinejo žmonis 
prieszais jaja nuo keliu užimtu 
metu. Ant galo valdžc suuodė

kurio
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Pereitais metais1 pieno pro
dukcija padidėjo net du bili
jonu svaru už 1924 m. Raliuo
jama kad 1925 nu suvartotu 
115,595,3

Sesqui - Centennial 
Lietuviu Komiteto 

Darbuote.
oo 

ir Presus
95,000 
beveik

svaru pieno. 
Isz tu, beveik 4,475,140,000 
svaru suvartota gaminant in- 
vairiu rusziu sūrius, 4,39!,- 
645,000 svaru suvartota gami-

szaltakoszos, 
1,361,526,

žiūrėtas 
kaip gerai

suruks.

nant kfr.ndvnsuota pieną, 4,43.7 
524 svaru del 
sviestui suvartota
000 svaru. Namuose pieno su
vartota 54,325,776,000 svaru.

Pienas jeigu netinkamai pri- 
Nepaisant

pridabojanias iki 
pridavimui szeiniiniii'ki'i jeigu 
po pridavimui szeimininke ne
mokės tinkamai prižiūrėti pie
nas greitai suruks.

Gavus pieną reikia tuoj per
pilti in karsztu vandeniu isz- 
plauta indą, kad gemalai, bak
terijos ar pelesai net urėtu pro
gos augti. Pienas turi būti lai
kytas vešioj, czystoj ir mušiu 
neprieinamoj vietoj. Szviežia 
pieną niekad ncmaiszyti su se
nu. Gerai pieną laikyti po už
dangalu, kad netik muses ne
prieitu bet kvapai nedasidktu.

Ant kariszkos t aru y stos Ii- 
kos priimtas Versale, arti Pa
ryžiaus, rekrutas vardu Augel
io Lagalla, 28 metu. Augelio at
ėjo in kazarmes, vesdamas su 
savim trijų ir pusantrų metu 
sūnelius. “ Ka tai reiszkia? Juk 
czionais ne prieglauda del vai
ku,”

— Tai mano vaikai 
ke malsziai rekrutas.

atvedei in

sudundėjo feltfebelis.
, — atsa-

— Kodėl juos 
czionais?

— O ka turdjąu su jajs dary
ti? Mano tėvas'likos užmusztas 
ant kares, pati mirė, mano 
tėvai taipgi mirė
Ii u nuo keliu menesiu su vai
kais.

Reikalas atsidūrė pas minis
ter!. Lagalla pildo 
riumeniszka tarnyste, 
pasiliko po apglemba kareiviu, 
kurie turi viską ka juju szirde- 
les panori. O *kad vaikai kelis 
kartus persivalgę nuo saldu- 

ir kitu gardžiu valgiu, 
kokius padovanodavo karei
viai savo mažiems draugams, 
todėl kapitonas pulko iszdave 
sekanti p r i sa k y m a:

“Uždraudžia kareiviams da
vinėti vaikams saldumynus ir 
valgius. Tik 'tėvas turi tiesa 
juos pavalgydini ir jam turi
te atidavinet visokes dovane
les.”

Kareiviai tojo ukazo neklau
so, ir toliaus vaikus apdovano
ję visokiais gardumynais, nes 
vaikas pamylėjo ir sako pada
rys isz juju gerus 'kareivius.

pati mirė 1 

esmių nasz-

savo ka- 
o vaikai

m v nu

20, 21 ir 
zacines 
pirmininkas, kilti. S. Drauge
lis, atlankė didžiausia Ameri
kos Lietuviu kolonija, Chica- 
ga. Per szias tris dienas Komi
teto atstovas patyrė didelio 
Chicagiecziu prielankumo link 

“Amerikos' Lieu vi u
28-VIII. Nors Cbica-

Liepos Organi- 
Komisiju

Isz pasikalbėjimo su Chica- 
ir vietos dar

buotojas paaiszikojo, 
toki rimti žmones k malonėjo 
inoiti Komi teta n ir kad neap
lenkta Chicagiecziai biznieriai 
ir skaitilingausia visos Ameri- 

j j 0

daug pasitarnaus taip sunkia
me tautos darbė, daugelis no
riai sutilks papuoszti Ameri
kos Lietuviu Dienos iszkilmiu 
knygos lapus ar tai gražiomis 
savo organizacija, 
mii asmenų.

go biznieriais
kad jei

kos Lietuviu kolonija

ISZ SKOTLANDIJOS

rusziamos 
Dienos” 
giecziai toli gyvena
kaip kilnus savo Tautos ir Tė
vynės sūnūs, gražiai snsiorga- 
nizac invairiosę draugijose pa
rode kaip didei atjauezia tau
to reikalus ir kad net turtin
gai gyvenanti asmens nepa
skandino kilniu tautos idealu 
Amerikos doleriuose ir Ameri- 
konizmo bangose; parode kad 
didele tėvynės meiles 
žėruoja ju szirdyse;

vienok

ugnis 
parode! 

gražu pavyzdi visoms Ameri
kos Letuvu kolonijoms. Nega
lėdami jie mėsiniai dalyvauti 
iszk i bn i ngoje man i test aci jo jo, 
uoga lodami padėti 
kios iszkilmiu
nasztos; jie padare tai ko nesi- 
tikęj net paties 
riai:

1. Aktyvai dalyvaus 
miu dienoje
atstovus Philarlelpliijoii;

2. Rems 
kuosekmin

neszti snil- 
organizacijos

na-

i sz**k i 1- 
pasiusdami savo

kad

zacine 
riaus komisija

S.C.L.K-ta, 
ginusiai pavyktu at 

likti klinus tautos darbus.
3. To dėlei susitvėrė organi- 

S.C.L.K. Chicago sky-
in kuria inojo

žymiausi Chicagos darbuotoja:
Pirmininkas ponas J. Elias 

— prezidentas sziu organizaci
jų} Universal State Bank; Lit Ii 
uanian American Chamber of 
Commerce;'1 > Liithiianmn Re^ 
publican State League of Illi
nois.

Nariai: Kun. J. Alba vieži us, 
pirmininkas A.L.R.K. Federa
cijos; ponia A. Nausėdiene — 
žymiausia moterų veikėju tar
pe; ponia S. Sakaliene, 
ru Dirvos”
J. Varkala — prisiekęs buhal- 
teria.

4. Pirmutiniai isz provinci
jos padare pradžia taip stam
biomis aukomis:

(a.) Ponas J. Elias 
$100. ir užtikrino 
mis aprūpinti poną
ežiu, kad dalyvauti Amerikos 
Lietuviu Dienos dainos pro
gramoje ir tuo 
S.C.L.K. vardu susižinoti.

(b.) Metropalitan
Bank prezidentas, ponas Bren- 
zo, $100.

(c.) Bridgeport
Co. Y. Yanelunas, $50.

(d.) Fotografas VI. Stankū
nas $25.

“Mote-
redaktore ir ponas

aukojo 
savo loszo- 

Babravi-

li re ik ai u

Stato

Furniture

ir kitus $25. pasius 
per S.C.L.K. Chicagos skyrių.

i

f

ISTORISZKAS LAIVELIS SILSESIS ANT SENATVĖS.
Laivelis “ Wolverine” pirmutinis geležinis laivelis pa

dirbtas del Suv. Valstijų flotos, atplauks už keliu sanvaieziu 
in Erie. Pa. knr silsosiH nu (bill iridi m A t. n tnrnvainu rlnl Dorina

ai’ paviė- 
ir ju rezidencijų 

bei invairiu savo firmų instai- 
gn fotografijomis.

Gražauš Chicagiecziu ūpo 
dvasia, it malonus pavasario 
vėjelis nupus nuo pat vakaru 
iki tolyrnu rytu per visa pla- 
czia Amerikos Lietuviu visuo
mene.

23 Liepos atlankyta skaitlin- 
Pittsburgh’o kolonija ir 

Turėta pasikal-

prielankumo ir 
s tolvmas ra

nk ty via i 
surnoszimo

O

ga
Braddock’as. 
bejimas su vietos veikėjais ir 
ypacz isz puses Kun. Vaišno
ros ir Kun. Pr. Garmaus pa
tirta daug 
nuoszirdumo.
jonas pasiryžo irgi 
prisidėti prie
Amerikos Lietuviu Dienos isz
kilmiu. Tuo tikslu ežia susi
tvėrė Komisija isz sziu asme
nų: pirmininko, Kun. Vaišno
ros, nariu: Kun. P. Garmaus 
paneles O. Pikutytes, 
nihkn
Šimulio. Pittsburgh’o su Brad
dock’o rajonu chėras arti 100 
asmenų dalyvaus jungtiniame 
chore ir jungt iniam choru kon
kurse. f

vargu
li. Pranokieczio ir J.

— Presos Komisija.

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1US.

darbuojasi.
I

Apie viena bernaiti, kuris sau
gojo paparti pražystant.

A |

Vienas bernaitis auklėjo sa
vo darže paparti ir kas szvento 
Jono nakti saugodavo ji pra
žystant, 'bdt niekados jam ne-

-V V/ «

i

Craigneuk, Scotland! j a. —
Buvo pirmiau kalbėta apie 

Lietuviais apgyventas koloni
jas kurios randasi netoli nuo 
viena kitos, ir labiau žinomos, 
bet negalima aplenkti ir toli
mesniu kad ir ne tarp žinomos 
nors Hipiciupai, — ir nepama- 
nykit broliai Amcrikiccziai 
kad visur taip Scoflando stlsi- 
kimszia kaip sziam praėjusiam 
apraszyine buvo, kad miestas 
su miestu susisiekia, ir isztie- 
so, tame plote taip ir yra tirsz- 
tAi apgyventa, bet szienis mies
tams pasibaigus, jau tokio 
daigto beveik nėra.

Jau. in viena sZona toliau, in 
kita areziau miestukai, o vieto
mis reikia ir gana gera gala 
traukiniu pavažiuoti kol mies
tą privažiuosi.

Dabar da beveik isz vien su 
Burnbank randasi Lietuviais 
apgyventas miestukas Blan- 
tyre. Ton Lietuviu gal truputis 
mažiau kaip Burnbanko, bet 
aipjmudimo ir apsileidimo Lie
tuvystėje tai daugiau kaip ki
tose kolionijose, ir tuom gali 
pasididžiuoti, o del ko tai? Del 
to kad tonais daugiau iszmin- 
tingu, kurio pats save persista- 
to, ir kiekvienas prie savo par- ir 
t i jos žmones trankia. Ton yra 
ei c i Ii s t u, k a ta 1 ik u, laisvamaniu 
ir pasivadinusiu tautininku, 
prick tam kazirninku ir kito
kiu. Tokiubudu no viena parti
ja negali gerai gyvuoti, bet 
kaip nužiūrėjimas rodo tai lais
vamaniai vii’szu ima. Ten ir 
pirmiau buvo atsižymejimu da 
priesz d id i ji k a ra. Ten Kau
lį iszJkia i su Su vaiskiais tankiai 
kova keldavo, ten taipgi dau
giausia anglių kasyklos, kur 
Lietuviai daibuojasi. 'Da iki 
sziol darbdaviai to nereikalau
ja sužinoti kokios katras par- 

’ tijoš, ir prie daėbo visi isz vien

visus

jau

katrie laimes^ 'Jaigu darbinin
kai pralaimėtu tada tai jau 
gresia neiszpasakytas vargas. 
Bet negalim isz’kensti nepami
nėjus ir geru pusiu, ka per tas 
keletą bedarbes sanvaieziu isz- 
moko mus zmoneliai pulkais 
ant tyro oro susirinkę einiki 
traukdami. Galima užtikrint 
kad per deszimts ar daugiau 
metu tiek luitu neiszmoke, ka 
dabar iszmoko in ta trumpa 
laika. Kas ten visokiu pliovo-1 
niu, kas ten visokiu szmoižtu ir 
apkalbu, kad jau doram žmo
gui ir jiamislyt netinka ne tik 
kalbėti, o kas labai stebėtina 
kad daugumas dalyvauja ku
rio gerais katalikais statosi. 
Broliai pagalvokit ka darot, 
atminkit tuos žodžius kad Vie
nybėje galybe. O kur ežia tarp 
jusu vienybe, kur solidaris/ka 
meile, czion matosi vien tik ne
apykanta vienas kito. Atmin
kit tai kad czion, mum vargo 
prispaustiems, gal prisieiti 
kuodidžiausiai rei'kalinga vie
nybe ir broliszkirmas, ne taip 
kaip dabar kaip gyvate su savo 
gyliu kitam ingi'lti, ar apskun
dus in kokia nors instaiga isz 
kurios sziokia tokia paszialpa 
gauna pakenkti, ir isz kito ne
laimingu aszaru pasidžiaugti, 
kur czion protas, kur apszvieta 

žmoniszkumas! Už tokius 
darbus priskaitomi, ar pris’kai- 
tomos prie 
mentu, 
žvėrių, o ne žmonių.

Da priek tam reike p ra sor
ge t gaunanezius ar sziokia ar 
kitokia paszelpa, kai]) bedavo- 
jat ir kci'ksmus visokius lei- 
džet kaip liekat nuskriausti 
per apskundima, bet nepagal- 
vojat ne kiek kad reike tokiam 
padėjimo būnant gerai 
daugelio daigtu pasiserget 
jus ka darot? Pašzoflpas imda
mi susieja lanikuose kaip dabar ♦ t v» < • < 11 Vi •«v * • M1 £>•’ Fv* ’. ’ * ” ų n ’ J j

praseziausiu ele- 
ir prie kraujegeringu

nuo
o

' 1 * * 479 - >

AtSAKiMAI.
J. P. Forest City, Pa. — Jai- 

gu mergina yra czion gimusi, 
tai turi visas ukeso tiesas kaip 
ir vyras ir gali balsuoti nore 
josios vyras ne yra citizenu. 
Vyras iszemias popieras praei
ta meta (pilnas) taipgi turi 
tiesa balsuoti. Motore gimus 
czionais nepatrotina savo tie
su kad ir yra iszte'kejus už ne- 
ukesio, • tiktai tada patrotina, 
jaigu iszkeliauna in kita skly
pą ir josios vyras priima pri- 
siega kitam karaliui ar prezi
dentui.

I ■ _

P. M. Pittston, Pa. —Tamis- 
ta užmirszai prisiunsti marke 
ant atsakymo, todėl no esamo 
priversti Ta raistai duoti atšo
kimą per paczta. Panusziu už- 
klausyniu aplaikume po szini
tus ant metu, o jaigu reikėtų 
mums atsakinėt ant visu ir 
da mokėti už paczta tai kasz- 

i tuotu mums gana ženklyva ša
mą. Kas geidže atsakima ant 
kokio užklausimo, tai privalo 
prisiunsti paczto marke ant 
atšokimo.

LADIES!
rous druggist
RKCOMMKNDt

ROYAL PURPLE
PILL8

ATTEHTtOM!

«•« *
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GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome Invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu

įi

I
H

' M

Hi

I

degtu žvake ir atėisedek niekur 
daugiau nežiūrėtu, kaip tik 
kad isz vakaro pasitiestu bal
ta skarele ties papareziu, užsi- 
pasisdke nusaugoti vis vėluos 
pirma jo pagriebdavo žiedą. 
Viena bdbele davė jam rodą, 
virszunen paparezio. Kaip tik 
atėjo szvento Jono naktis, ber
naitis tuojau užsidegė puode 
žvake, pasitiesė ties paphrcziu 
balta 'skarele ir sėdi, žiūrėda
mas ant paparezio. Papartis 
buvo visai grinezios paszalyje. 
Tuojau pradėjo ji baidyti viso
kios baidykles: tai szunes isz- 
kisze dantis lindo, tai gyvates 
szliauže ir visoki driežlai ap
link vyniojosi. Tai vėl moszka 
niaurodama virszun jo ėjo, bet 
bernaitis, atmindamas bobeles 
rodą, nic'kur ndžvilgtercjo ir 
baidykles, 
anas

matydamos, kad 
ju nebijo, ta isznyko, o 

baisesne atsirasdavo. Sztai pa
mato, kad dideli's juodas kati
nas nu'sireipeczkeno isz palėpės 
per suspara ir szoko tiesiog 
puodan ant žva'kes. Bernaitis 
užsimojo ant jo ir <suriko: 
“szkecz tolyn!” Tuo laiku, 
kaip jis ant katino gryžtelejo, 
papartis pražydo ir žiedas nu
riedėjo ant patiestos 'skarytes, 
kuri peloda prisuokus pagriebė 
ir niisincsze. Tada nusikvatojo 
visokiais balsais ir nusijuokė 
visuose krasztuose, o bernaitis 
ir vėl pasiliko be paparezio žie
do.

[TOLIAUS BUS]

GERI PIRKINIAI.

Farmu bO akru, vidutiniazki budin- 
kai, gera® Kodas, 2 arkliai, 2 karves, 
visos reikalingos maszinos. Preke 
$2,500. Kita farma 52 akru su nauju 
nnnnii n»z 1 DAO TC I nr*l» M /Krlrail

Negalima visus papeikti, 
yra ir tėti rimtu, ir geru žmo
nių 'kaip visur. Randasi taipgi 
ir jaunimo nors dalele kurie 
myli ir dedasi prie Lietuvystes. 
Randasi keletas merginu ku
rios dalyvauja Burnban'ko baž
nytiniam korė kas menuo (nes 
Blantyrc pamaldos Lietuviams 
nelaikomos) jau 'gana nuo se
nei, o dabar vėl nauju priside
da merginu, ir vai'kinu. Garbe 
n'ž tai didžiaiLse jums jaunime, 

tegul būna užgedinimas'buna

gražus orai, isz pinigu kazy- 
r no ja t 
ir apsirokavimas. Žinote gana (ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
gerai kad isz daugelio susirin
kusiu randasi visokiu, 
tingai kurio prakazyruoja vi- 
siszkai nedyvai kad ant kersz- 
to gali greitai apskunsti, o pas
kui nežinodami tikrai galit 
mesti beda visai ant nekalto.

Meskit kaip galėdami toki 
negera pasielgimą, nes per jus 
tokius darbus kitiem visiem, ir 
sau podraugei apsunkiant isz 
betkokios instaigos paszelpos 
gavima, b priek tam akyse sve- 
timtaueziu savo varda žeminat, 
ir ant visu mus broliu negražu
mą užtrauket. Tikiu kad nevie
nam prisieina po tam ir alka
nam pabūti, kaip norėdamas 
pasipelnyt tos laimes nedasto-
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o
tiems, ir toms kurie nuo Lietu
vystes szalįnasi, ir patys neži
no kokiais esą. Butu pagirtinu 
daigtu tarp jaunimo platint su
sipratimą, kurie ar kurios jau 
pamylot savo tėvynės Lietuvos ja, o prakazyruija, ir isz tiesu 
kalba, ir kitokius paproezius.
Kalbink i t savo
drauges kad dėtųsi visokiais 
budais prie Lietuvystes. Nesi- 
sarmatin'kit pasirodyt kokiais ir keskit ausis suglaudę kad ir

mosi, pcrszalimo, rumatfzmo ir t.t. 
po 60c. Nuo norvu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyna 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusfo kata
ro, balt-liges ir t.t po 86c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite! 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite guuti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogo. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite szitcip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.

už toki pasielgimą jai kuris ir 
ap- 

skunstas, tad ne nebedavokit, 
niekas tame nekaltas tik patys

draugus ir rastųsi nuskriaustas ar

už tat jus visi pagirs, ir

tuszczios

esat,
iszniinLiūgais pavadins kad ki
tos szųlies paproezius mokat, o 
ir savo neapleidžet. Atmeskit 
negerus vadoVus kurie jum ne
rodo tikra kelia bet jeszko 

garbes ir del saves
naudos. Dieve duok lead isz 
mano tu žodžiu nors dalele bu
tu jaunimui, ir visuomenei ant 
naudos, isz to butu man didis 
džiaugsmas. Numanau gana 
gerai 'kad tie mano žodžiai va
dovam tos vietos nepatiks, bet 
asz to nedboju, ir rei'ke raszyt 
teisybe kaip yra, kaip muilo 
burbulas

smagu.
Toliau isz eiles pripuola kal

bėti apie Lietuviais apgyven
ta kolionija Glascow, kuris yra 
priskaitytas prie didžiųjų pa
sauliniu miestu; toliau da apie 
kitus miestukus labiau atsito
linusius nuo vienas kito, o da
bar tam tarpui sudie, iki kitam 
kartui. —Szkotinskas.

W. Szneideris ir Sunūs
GRABEORIAI.

Patarnaujamo simpatiszka!, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliui vestuvėms 
kriksztynoms ir tt

trukęs pranyksta, 
taip ir tokia vadovyste ne ant •
- - - .... - -

nyt visko, o ant galo iszeina E* Uentre St. Shenandoah.
ilgio, prižada padaryt ir inkų-

ti'k —pisz! Reikė daugiau rim
tumo, o mažiau karszczio.

— Pas mus bedarbe tęsęsi 
jau nuo (pradžios Gegužes me
nesio, jau turim pabaiga Lie- 
pos menesio, bet ir da jokios 
pabaigos straiko nesimato. 
Zmoneliai vaikszczioja žymiai 
iszblyszke, suvargo, nuo sau
lės parudavę, mažas skyrius
i i • * ••

Bell Telefoną® 90

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebėtino pasekme per 
30 motu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

Lietuvi**kk« Graborlu*

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius parai 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

•16 W. SPRUCE 3TR„ 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA

3-ozias Procentas už jus u pinigus ir saugumas del j asu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
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Pasaka apie Gor- 
sėto Atsiradimą.

I

/ (Verto Sparva.)

Gerbiamosios ponios!
J n s, Ims abejones, stebitės ju

sli draugo kilme.
Geriausio draugo!
Su ’kuriuo jus taip retai ski

riatės.
Kuris taip tvirtai laiko ap

kabinęs jusu liemeneli...
lr kurio ne jusu vyras jums 

negali uždrausti!
Žodžiu, jus, 'be abejones da 

nežinote gorseto kilme.

$ “SAULE”

>

>

1

Į

ir dar da ilgy be, kitu {irangiu. 
dovanu! O tu — k no tu atsimo
kėjai man už ta viską? Iszmai- 
nei karžygį ant pažo! Kur buvo 
tavo protas?

— O-tu vanlu kurios asz 
jau ir neatsimenu... o ant grabo 
perskaityti — ežia tamsu, 'bet 
asz ir skaityt nemoku. Bet tu 
buvai graži moterėle, prisie
kiu tavo dulkėmis. Tavo lupe
les buvo kaip vysznios, veide
liai kaip rožes, plaukai kaip 
auksas. Ir ta viską — ir vysz- 
nias, ir rožes, ir aiiksa atidavei 
— kam? Pažui! Kuris ne jokio 
supratimo, kaip reikia, apie 
vysznias neturi!

Taip veikė garbingas karžy-
Istorikai apie tai visaip ra-|#,s Kaulius fon-Mėlynbarzdi s
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Praslinko metai. Raulius 
gryžtk isz karo.

A'pžiurojo duris, — nejudin
tos.

— Dabar tai rami mano dd- 
szia! — pamanėte Rauline, ir 
pradėjo laužyti duris. j

Bet staiga i lango pasirodo; 
vyro galva. j

— Tu ka ežia dabar svctimaRi 
duris lauži? Sztai, palauk, su- 
gryž karžygis Raulius fon-Me- 
lynbarzdis, jis jau parodys 
kaip laužti duris prie jo pa
ežius!

Kaulius savo akim netikėjo.1
— Bet kaip tu ežia atsiradai, 

jaigu durys sveikos?
— O-gi siena užlipau.
— Bet kas gi tu toks, kad 

plikom sienom gali laipioti.
— Ar asz? Asz — trubadu- 

Einu per lauka, matau

Asz pats! O kas tu toksi
Asz ežia su tote ir mama 

tete dabar nuo me-

vo prisakytu prirengti virve.

ežios!

gyvenu;
džiokles parėjo ir ilsis, o mama 
mano sesute supa.

Kai kokia aiujra inpUole
Raulius fon-Melymbarzdis in 
grintelo.

— Kas tu tėkš? — suriko 
jis vyrui, kuris gulėjo ifezsitie- 
ses lovoj.

— Nežudyk manes, 
Bzirdingas pone!
mingas jūreivis. Musu laivas 
paskendo jurose netoli nuo

miela-
Asz nelai-

vo .pnsaiiyia prirengti vnye.
Palauk! — Popolanis vos 

instenge ant keliu permaldau-j
ti Rauliu fon-Melynbarzdi.

Tris' dienas verke Bulotta, 
o ketvirtąją liepe paszaukti 
szaltakalvi.

— Szaltakalvi pasiszauke! 
— abejotingai pastebėjo kar
žygis.

— Gerai. Kciszkia, ka nors

paniekina, 
Mieste Lietuvius apšmeižia.
Abudu pasigėrė ant žmonių 

loja,
Ant savo vaiku visai nedboja, 

Grinczioje visur pilna 
szaszlavu, 

Oziužineti galima ant grindų.
Ant poreziu cdberis pilnas 

mėsos, 
Toji nelaba nebijo ne koleros, 

Geriau pasitaisyk tu nelaba 
’ Onuk, 

Dora motere buk,
Ba valdže tave nubaus, 

Isz miesto turės padaryti raus. 
Užlaikyk vaikus ir grinezia 

szvariai, 
Ba tave kirmėlės ir taip suos, 
Po smert balių isz tavęs turės.
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ežia. Visa ingula žuvo, — a^z 
vienas, i 
priplaukiau prie szitos salos. 
Dievas liudininkas, 
nieko blogo nenorėjau ponui 
padaryti, asz tik gyvasti savo 
gelbėjau.

>— Hm! — tarė Kaulius fon- 
Melynbarzdis. ■— Popolani! 
Ginklanesziai! Virve!

Baisiai supykęs gryžo Kau
lius fon-Mclynbarzdis i u savo 
pili.

Supykęs ir nelaimingas.
— Niekur! ne oro neprieina

mam bdkszte 
vandeny

suvargęs, nusilpnojes

kad asz

savo karsztai mylimu paežiu, 
ir kai apverkė paskutini gra
bą, isztrauke karda ir padare 
isžkilminga 
priesaika
moterims netikėt ir jau toliau 
pavartot tam t?kru priemonių.

Gana!
Jis iszejo isz ruszios visai ki

loki s.
— Reng'kites in kelionei — 

suszuko jis praslinkus savaitei 
po to kai vėl vede gražia ir ma
lonia Alisa. — Ir rengkitcs vi
si! Visi iki vienam! Pa'žai, 
ginklanesziai, — visi!

— O kas gi serges ir gins 
musu garbinga ponia, jaigu pi
li netikėtai kas užpultu?

— Tam 
akli

neužsimoka neszo. Todėl 
klausyti.

Teisybe užsiliko musu am
žiuj tik senose legendose, — ir 
viena asz noriu'jums papasako
ti.

ju

karžygis
€ i

Kaulius, 
M el in ba radi s,

doraus karžygio 
niekados daugiau

ras.
bokszta, langas atidarytas, pro 

žiuri graži moteriszko. 
ėmiau jai dainas dot ir 

dainuot, o ji,'kol asz dainavau,
man kopeczias pyne!
viskas. O tas kvailys Kaulius 
fu...

Popolanis gavo
paezia, 
pats

įauga 
Asz

Tai ir

žiu-

Daktaras Wm. H. LAWLER 
Ofisas 56 S. Main St-
Mahanoy City,, Pa.

■

Narsus 
pramintas 
bai mylėjo moteriszkes.

Isz to asz sprendžiu, kad jis 
turėjo daugiau drąsos negu 
proto.

Ir gal but del tos priežasties 
neturėjo didelio pasisekimo su 
moterimis.

Reikėjo tik garsiam karžy
giui iszjot i in koki nors kara, 
ir sugryžes jis būtinai rasdavo 
priedą szeimynoj.

Miegamajame kambaryj sto
vėjo maža lovele herbu Kaulio 
protėviu, o lovelėj gulėjo ma
žas rėksnys, pa n asz u s kaip du 
laszu vandens... arba in paža, 
arba in ginklaneszi.

Tas atsitikdavo ne musu lai
kais, ir Kaulius dėlto labai py
ko. Del tokiu atsitikimu jis in- 
sigijo sau szitoki paiproti.

Naujai gimusi liepdavo už- 
raszyti in pažus, paezia nunuo-

*»•*>•* 4 * i i ** * i
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“apdirbti” 

o trubadura karžygis 
apdirbo.“ap'dirbo.”

Na, dabar tai asz ja že
mose paslėpsiu! — nusprendė 
Kaulius fon-Mclynbarzdis, po 
dvieju dienu vėl vedės.

ne žemoj, ne

kurgi vai-

>

Ofiso valandos 
popiet. 7 iki 8 vakare.

W. TRASKAUSKAS.
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY

1 iki 3

*

t $11

pasiliks tik raiszi, 
kuproti ginklanesziai, ir 

lai ne jaunesni kaip penkesde- 
Žinau asz, szu- 

rupinates savo 
ponia, kada manės namie nėra! 

rūpestingumo pavyzdys

szimts metu! 
nes, kaip jus

Toks
man visai nepatinka! Taip tai!

— Alisa, — kreipėsi jis in 
paezia, — mano isztikimoji 
žmona! Ne žingsnio ncei'k už 
pilies! G jus, seni szunes, 
abiem akim žiūrėkit, ir dabo- 
m ■ . e' . i • e • .* • • • • * * * * —

— Žemoj sėdėdama nepri
gaus! 1

Isz 'kasė miszke urvą, isztai- 
se ji kaip tikra pili, lova, ap- 
si rodymui staleli pastate — 
viską.

V ClILVAVIAJ'

Ih-is idienas jis iszbuvo taip 
nusiminęs ir susimastęs, o ket
virtąją liepė paszau'kt Popo- 
Jani. >

Pasako labai rimtai:
— Duokit man ežia ta 

kyla nenaudėli, — asz suskal
dysiu jo mokyta galva!

Taip kad visi isz karto su
prato, kad dalykas rimtas.

ne gyvas

mo-

Szaliniuose urvuose ra- 
į si visko: maisto, aliejaus ži- 

Oro yra užtektinai, — 
žeme j pali- 

y

bintui.
del oro asz skyle
kau ir geležine dūda indejau 

• kad neužgriutu. Sėdėk ir lauk 
'v manos, o svarbiausia — neliu-

liek!
Taros tai, užverto inejima

dj’li; o pats netrukus vėl ves
davo.

Pasilsėjęs namie, jis vėl jojo 
kam n, ir po metu vėl atsikar
todavo taszkas taszkan ta pati 
istorija.

Tokiu budu praslinkus ke
liolikai metu, Kaulius fon-Me- 
lynbarzdis galėjo but insitikri- 
nes, kad jis turės visus pažus 
ir ginklaneszius dvejose kopi
jose, o jo alchemikas Popola
nis, kuris užsiimdavo nuodiji
mu paežiu, pranesze karžygiui, 
kad szeimynos rusyj nėra dau
giau tuszcziu vietų.

Tada

kit mano isZtikima žmona! Ir vin urvą ir prisakė visiems pa-
zam ir tris

per ta vieta,

Kaulius

nuosprendi,

fon-Melyn- 
barzdis nusprendė, kad mote
rim nereikia teketi.

Nuosprendis žiaurus, ir ne
galima sakyti, kad butu buvęs 
sėkmingas.

Padaręs toki
Kaulius nuėjo in szeimynos ru
si ir toj nejaukioj vietoj atsi
davė savo liūdesiui, vienui vie
nas sugrabais savo mirusiu pa
ežiu, idant pažai ir ginklane
sziai nesijuoktu, kad jis aprau
da juju meilužes.

— O, Rozalinda! — verke 
jis, žiūrėdamas in viena graba. 
— Argi asz tavęs nemylėjau? 
Argi asz tau nepadovanojau 

• perlu karolių? Kad gauti tuos 
perlus asz iszgrioviau pili ba
rono fon-IIabenichto, amžina 
atilsi jo dusziai, ir iszmusziau 
visus: ir ji ir jo vassalus, kad 
juos kur vilkai paimtu! Asz ta
ve laikiau tokia dievobaimin
ga, o tu...

— Tu, Leonara! — verke jis 
prie kito grabo. — Tu taip my
lėjai arklius. Ar ne puikus bu
vo tie szeszi balti be demes ara- 
biniai arkliai? Kad juos gauti 
asz apkeliavau puse pasaulio! 
Sudeginau keturesdeszimts 
mauru miestu, du szimtu kai
mu, lavonu buvo pilni keliai 
taip, kad sunku%uvo važiuoti! 
O tu, — ka tu darei tuo laiku,ka tu darei tuo laiku 
kai asz musziaus su maurais? 
Buvai tu balta ir be demes, 
kaip tie arkliai, kuriuos asz 
tau vedžiau dovanai? Ne!

— Tu, Izora, gražiausioji isz 
visu mano paežiu! Ar nepado- . ________1___ tX- --

nėra-

J 

ka tik nenu- 
Pati valgyt

ginklanesziams 
kartus perjoti 
ka,d ir ženklu jokiu neliktu.

Paskui gerai insidomojo vie
ta:

— Dar paskui ir pats 
si!

Ir išjojo.
Lekia atgal su nekantrumu 

atkasa urvu ir... 
įniro ant vietos,
verda, o 'kaž-koks mužikas jai 
malkas skaldo.

U'ki insisteige!
— Tu 'kaip ežia atsiradai?— 

suriko Raulius tokiu balsu, 
kad net žemo nuo sienų nuby- 
rej°.

Mužikas plumpt ant keliu.
— Nepyk, geras pone! Asz

kad ežia ne kojos neinkeltu ne 
vienas svetimas vyras. Tarnai- 
cziu palieku tau užtektinai, o 
apie pažus... ne nesvajok, ma
no isztikimoji drauge!

Tai pasakos, suspaudė žirgą 
pentinais ir nudulkėjo su visu 
savo buriu.

Praslinko metai.
Karžygis Raulius fon-Melyn- 

barzdis g ryžta sėkmingai lai
mėjęs kara, veža dovanas isz- 
tikimai paežiai.

Namie viskas gerai.
— Ar iszpildei visus mano 

prisakymus? — klausia Rau
lius.

— Visus! — atsake Alisa.
— Puiku! Matai, galima gy

venti ir su vienom tarnaitėm, vargszas malkakirtis, kelmus 
Pažai, tai — nesąmone! Ehe... vareziau. Kasiau, kasiau žeme, 
asz matau tu sau nauja tarnai
te pasiėmei... Meili! Kaip 'tavo 
vardas, mano gražioji?

— Bertranas, ponas kar’žy- 
gi! — riktelėjo visa gerkle isz- 
sigandus “tarnaite.”

— Popolani! — tik liūdnai 
paszauke Raulius fon-Melyn- 
J>arzdis.

Dvi dienas jis teise ir baudė 
kardamas ant sienų 
kuprotus ir aklus gihklane- 
szius. <

— Kaip gi jus, sehi xzunes,
ji inleidot! —7

raiszus, pranta!

— Kas gi ja vieszpatie, apart 
nabaszninkes iponios galėjo ži
noti, įad ji ne moterisžke? In-
ėjo in pili moteriszkes rūbais, 
ir viskas!

Dvi dienas tęsęs baudimas, o 
trecziaja Kaulius fon-Melyn- 
barzdis szvonte naujas vestu
ves.

Nuo blogu paproeziu žmones 
negreit atpranta!

— Bet dabar tai asz žinau 
ka daryti!
• Ir karžygis Kaulius fon-Me- 
lynbarzdis neiszjojo isz namu, 
kol nebuvo pastatytas auksztas 
boksztas.
.---- Bedek ežia, mano bran
gioji, tol, kol asz sugrysziu! 
Gyvenimui reikmenų ir maisto 
prirengta bokszte pakanka
mai, o tarnu nereikia. Be tar-

• • • •

ir ve staigu ėmiau ir inkritau. 
Isz pradžios net nusigandau, 
o paskui sztai ponia pama- 
cziau. Asz vargszas malka'kir- 
tis.

— Tai nieko kad tu malka- 
kirtis — kiekvienas darbas 
yra gerbtinas. Bet kode! antai 
ežia szaliniam urve vaikas gir
dėt rėkia, — to asz visai nesu

Popolanis vėl turėjo darbo.
M atkaki liti gyva užkasė.
— Kad jis kita karta žino

tu!.— nusprendė Kaulius fon- 
Molynbarzdis.

* ■ Burtai ežia koki, ar kas! 
Nieko ru jom negali padaryti! 
— maste Kaulius, vėl imda
mas szliuba. Reikia dar sztai 
ka pabandyti.

Praslinko motai.
Prirengė valtis, 

liūs fon Mėlynbarzdis iszveže 
jaunaja paezia negyvenamon 
salon, jurose.

—• Sėdėk ežia, 
•kiek nori, ir lauk!

“Na, dabar tai jau mano 
duszia bus rami!”

Taip maste Kaulius ir vietoj 
vienu metu kariavo net trejus.

Silgryžta, plaukia salon ir 
visu piiTniluisiai pasitinka ji

—- ir Rau-

vaiksztinek,;

berniukas.
Toks protingas berniukas, 

dvieju metu, o jau kalba.

’. * ž •.■
Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .L 
S2O W. Centra St. Mahanoy City. Pau

■

sugalvojo!
— Jojam in karą!
—- O tu žiiiTck man! Rodos 

teks dar man paszerti savo-, 
szunis mokytom smegenim! — 
taro karžygis, vienok nuspren
dė /dar palaukti, ir iszjojo ka- 
ran. '

Praslinko metai. i
Sugryszta karžygis isz karo, 

o jo pasitikti iszboga Bulotta.
Liemenelis 'kaip szirszeles.
— Mielasis, — sako, — 

rdk, koks mano liemenelis!
— Liemenėlis tavo tai suplo

nėjo! — pan i u Ves burpfelejo 
karžygis. — Na, o 
kas?

— Koks vaikas?
— Koks?! Tavo. Ne mano 

žinoma!
— Atsipeikėk, karžygį! Jo

kio vaiko nėra.
— Nuostabu! Kibk metu gy

venu, bet tokio stebuklo dar 
nemaeziau! Rodos ir pažai ir 
ginklanesziai buvo namie...

— Visai jie man neru'pejo! 
Visu pirma, kam-gi jie man 
reikalingi? Kai tu iszjojai in 
kara, mane per isztisas dienas 
laike sušaudęs sztai szitas 
gorsetas. Taip spaudžia, kad ir 
pažus visai užmirszti.

— O vakarais?
— Per dienas taip prispau

džia, kad vakare, 'kaip nusi
imu, užmiegu kaip užmuszta.

— Popolani! Tu nors ir mo
kytas kvailys, bot protingas

Popolanis atvyko 
ne miręs.

— Tu ka gi ežia, mokytas 
nenaudėli! — suszuko karžy
gis. — Tau dar maža mano di
deliu maloniu? Ar dar maža 
to, kad per savo neapsakoma 
gera szirdi leidžiu gyvent savo 
pilyj mokytesniam žmogui už 
savo, ir kantriai kcnbziu toki žmogus! — suszuko karžygis, 
paniekinimą? Maža tau szu- 
nie? Tai sztai ika asz tau pasa
kysiu, Tu nors ir mokytas, bet 
kvailys! Szai tudjaus, 
szituo paežiu kartu — maitai? 
asz perskelsiu 
pažiūrėsiu, 
ji ten prikimszta!
ežia? Ka tu ežia darai?
mano paezias nuodyti temoki? 
Asz isz tavo malones kiek kar
tu naszlys turėjau būti?! 
kad apsaugoti 
nuo gėdos ir iszdavystes, 
tu negali! Kad rytoj butu isz- 
rasos priemones priesz iszda- 
vyste! Girdi!
mokyta galva, kol yra laikas. 
Rytoj ji sutrupės ’kaip rieszu- 
to kevalas! Szelauk!

Praslinko diena, — Popola
ni atėjo pas karžygi dar la
biau iszblyszkes negu pinna.

— Nu? — pasitiko ji karžy
gio

— 0, Vieszpatie, asz iškni
sau visas knygas, jeszko- 
jau atsakymo tarpe žvaigždžių 
iszszaukinejau dvasias...

— Nu?!
— Niėkur nėra priemonių 

isztikimumui apsaugoti.
Karžygis nusitvėrė už kar

do.
— Palauk, garbingas karžy

gį! Iszmegink paskutine prie
mone.

— Nu?
— Jeigu moteriszkei duoti 

laisva valia, ji be abejones su
tvers sau kokia nors nesąmo
ne. Pilyj pasklydo linksma ži
nia, kad tu nori vesti Bulotta.

— Vesiu ir ja! i
— Pasakyk jai po vestuvių, 

kad ji tau kuo nors nepatinka. 
Pažiūrėsim, kas iszeis!

— Gerai!
Pasakyta — padaryta.
— Kuo gi ji man nepatinka ?

— tylomis paklausė karžygis 
Popolanii laike vestuvių puo
tos.

— Ogi liemuo, 
apistoris!

— Ar as& tau labai patinku?
— koketuifgai klausia Bulotta. 
kada jie pasiliko vieni.

— Liemuo truputi persto-
ras! ■ ' “

ežia,

tavo galva ir 
ko'kiu szlamsztu

Tu ka gi pati
Tik

niiszo'kdamas nuo žirgo..-...........
Tai taip buvo iszrastas gor

se tas, kuris sergėjo moterisz- 
sztai kės isztikimuma.

Beje, nuo tu laiku gorsetus 
pradėjo dirbti platesnius.

Pastebėta vienok, kad 'kol 
dėvi igorseta, vyrui nie

kuomet kakta neniežti.

O 
savo karžygį 

tai

Dirbk su savo

Jos liemuo

— paniuręs vamptelėjo

II

TIESIOG IN KLAIPEDA
BE JOKIO PERSEDIMO
Laivu ESTONIA

21 RUGSEJO(SEPTEMBER)
Lietuviai, kurie mano atlankyti 

savo gimtąją szali arba mano 
grįžti namo, prisidekite prie szios 
ekskurcijos ir važiuokite isz New 
Yorko tiesiai in KLAIPEDA.
Geriausias ir Parankiausias 

Kelias in Lietuva.
Suprantamas dalykas, jog pa

rankiausiu keliu bus visada tas, 
kuriuo važiuojant iszvengsit visu 
neparankumu ir nesmaguinu su- 
risztu su kelione per svetimas 
szalis.

Baltijos Amerikos Linija 
yra tai vienatine linija kuri, dabar 
leidžia laivus isz New Yorko 
tiekiai in

KLAIPEDA
Važiuojant tiesiai in Klaipeda 

iszvengsito kitu visu alstybiu ir 
sumažinsite iszlaidas ir varga. 
Ypacz szeimynoms su buriu vaiku 
ir su didesniais bagažais yra labai 
paranku važiuoti bo jokiu persė
dimu tiesiai in Klaipeda.

(1 į. ! ' i'. r' J.<j . , .J * ‘ !■

Prekes Laivakorcziu in 
Klaipeda

TRECZIA KLIASA .. $107 
IN ABI PUSI TIK .. $181

Sutaupysit $44.50
TURISTU KLIASA 
IN ABI PUSI ...

Sutaupysit $44.50
ANTRA KLIASA .. 
IN ABI FUSI ........

Sutaupysite $80.00
“Revenue Tax’* ir “Head Tax’* 

atskirai. i
i , J' • • a «'• "

Sekinti, l.spl.ukim*. L.ivu 
Laivas LITUANIA 31 Rugp.

• ■ l4 'Al b

ekskurcijos ir važiuokite isz New

X

.. $117 

.. L
L. #•*> ' ' ■»

ii i | Ai,! M

$14<50 
..’ /270

F

$196 
n JI' ,1. :ll> L.l|» '

i ■'

U-

Ihforfoaciju kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in komphnijh

Baltic America Line
| tf Įf . ' lL, ’ ' I' *’ "| ' |

R—1H Rridorfe Rt. Naw V a*-V

Girdėjau, kad vienas 
burdingioris, 

Doras vaikhiclis, 
Nuo burdo iszeitincjo, 

Ba ilginus ten būti negalėjo.
Gatfpadincle už tai ant jo 

indu ko,
It net uosi užsuko, 

Palicmona vaikins paszauke, 
Tas ir tuoj atlėkė. 
Už duriu stovėjo, 

Kas dėsis tarp ju temino, 
Gaspadincle tuoj nutilo, 

Ne žodelio neprabilo, 
Va i k i nas be ba i mes iszejo

Ir daugiau ergelio neturėjo.
♦ ♦ ♦

Svarbu tiligrapa aplaikiau, 
In Szėboygana nukeliavau, 
Kur tris moterėles užtikau, 

Tuojausjtcii revizija padariau. 
Buvo ten geltonplaukes, 
Visos trys geros drauges, 
Bet juju vyrai buvo tikri 

asilai,
Ant juju darbeliu 

užsimerkeliai.
I ’a cz i u Ii u nedaž i u re jo, 

Visos trys už tai in svietą 
nupiszkejo, 

Badai Detroite apsistojo
Ir lenais nakvojo.

Sziadien vyrai plaukus rauja 
Po pakampes sUrugej

I
1

L

Kad per daug vadeles paleido, 
Prielaidunus įprie bobų 

prileido.
O badai visi vyrai geri, 

Niekai, kad bombos'taip padare, 
J u bet, kad neuži lgio sugryž, 
Ir da pora czeveryku suplysz, 

Kada geležinkeliu trauks, 
SusiinyĮėjimo nuo vyru szauks. 

Bet vyrai pasiren'ge jaises
• gerai priimt, 

Juju nedorus darbelius primyt.
Oj Graudžius Verksmus 

giedos, 
Geru vyru neapleis niekados.

♦ • ♦
In Daboju nuvykau,
Ten juoku užtikau, 

Eidama ant vieno stryto, 
Szviesa lange praszvito.

A

Sustojau ir žiurėjau, 
Navatna daigta užtėmi jau! 
Sztai kas tokis in Įauga 

barszkino, 
Einanti vaikina kalbino;

“Eik szen sakalėli
“Tu mano berneli,

Jaigu turi kvoteruka, 
Eik szen iszgerti stikluka.

Pridėjau prie duru ausi, 
Net man u’ždlindėjo pakauszi, 

Ka ten gildo ja u, tai ai vai, 
Net man pasidarė szlyksztai.
Tokias kalbas girdėdama, 

Prie duriu stovėdama, 
Szkada, kad kokia kometa, 

Netrenkė in taja vieta.
* ♦ ♦

In Jungstona užkliuvau, 
Visokiu bjaurybių ten 

iszgirdau,
A]ne sena moterėle,
Isztikruju pasiutėlė,

* Kuri no truputi sarmatos 
neturi,

M u nsza i ne sria ui >e, 
Kaip kiaule.

y •

> y
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■
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Pasigėrus proto suvis netenka, 
Ozpriek tam turi vyra menka 
Eladai milžinas

> 
nuo trijų pėdu, 

Kuris panesza visa tona bedu. 
Bobos savo inveikti negali, 

Užduoti gerai nebūtu pro szali.
Kvailuk, pasiimk mane 

. in talka,
O tuoj apmalszysim t a ja 

bobelka, 
Po tain bėdos neturėsi, 

Isz džiailirflmn aznlrinnui

INFORMACIJOS KELEIVIAMS 
1N KANADA.

Žinia tiems čmoniems, kurie nori 
atsikviesti savo gimines, in Kanada 
isz Lietuvos arba kitu žemiu, bus su
teikta kas yra reikalinga del kiekvie
no keleivio norinezio atvažiuoti in 
Kanada. Kreipkitės ypatiszkai arba 
per laiszkus in musu Laivakorcziu 
Ofisą, o mes suteiksime visas infor
macijas ir kokie yra Kanados imigra
cijos instatymai. Asz buvau Kanadoj 
su tais reikalais nuvažiavęs ir viską 
sužinojau kas reikalinga del norin- 
cziu važiuoti in Kanada. Asz turiu 
korespondentus didesniuose Kanados 
miestuose ir visus mano keleivius jie 
sutiks ir viskuo aprūpins. Su visais 
reikalais kreipkitės in

GEO. KAUPAS & CO
Lietuviszka Agentūra Laivakorcziu 

Pardavimo ir Pinigu Siuntimo 
6603 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio.

(63
•»

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA IN 

NIAGARA 
FALLS 

ir BUFFALO
NEDELIOJ 8 AUGUSTO 

$5.00 In ten ir adgalios 
Treinaa apleis Mahanoy City, 9:50 
•ubatos naktį 7 Augusto ir pribus 
in Niagara Falls 7 valanda Nedė
lios ryta 8 Augusto, o in Buffalo 
pribus 6:35 vai. Nedėlios ryta, 8 
Augusto. Grįžtant apleis Niagara 
Falls 3 vai popiet o iss Buffalo 
3:15 vai popiet Eastern Standard 
Time sustojant ant tu paesiu sta
cijų kaip ir in ten vėluojant.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS) I 

MILL A PATTERSON STS^ 
. ST. CLAIR, PA. i

lazbalsamuoja ir laidoja mimdot 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztynfa te 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M.

CAPITAL STOCK $125,000.00 > 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $628,858.62 >
*1 • - ...r'

Mokame 3_czia procente’ Imi > 
auditu pinigu. Procente pride- f 
dam prie juau pinigu 1 Sausio J 
Ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu t 
banka nepaisant ai; malas aĮ J
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Isz Shenandoah, Pa.

K i

Il*'

A

ISZ

ŽINIOS VIETINES
U*.. ..........

~ Augustas — Rugpiutis.
— Ketverge pripuola Szv. 

P. M. Sniegines.
— Kun. S. Draugelis

Philadelphijos ana diena lan
kėsi szioj apelinkeje, su reika
lais kas-link Sesqni-Centennial 
iszlkilmes.

— Visos Readingo kompa
nijos kasyklos sustojo dirbti 
Subatos vakara ir nedirbs iki 
Seredos ryta. Kasyklos Madei
ra Hill kompanijos nedirbs Pa- 
nedeli ir Utarniuke.

— Nedelioj Lakewood dar
že buvo žydu metinis susiva
žiavimas. Žydeliai pribuvo isz 
visu apelinkinu miestu ir mies- 
liu.

— Benas Klementaviczips 
likos aresztuotas už vaiksz-/ 
ežioj ima ant Lehigh Valles že
mes. Užmokėjo bausmes $14.- 
40.

paėmė daug
vagono isz

visokiu
r*

ligonbnteje,

“ Lietu- 
viszkos Dienos” 15 Augusto.

— Szesziu metu William 
Streisel, likos sužeistas per for- 
dini automobrliu kuriame va
žiavo Joseph Whalen. Vaikiu- 
*ko pakauszis truko nuo ko mi
re in trumpa laika.

— Pacziule Vinco Vosiliaus 
isz Nanticoke, Pa., lankosi pas 
gimines ir pažinstamus Maha- 
nojni ir prie tos progos atlan
ko ‘‘Saules” rody st a.

Rengkites aut

Saules
ANT PARDAVIMO.

Labai gražiai intaisytas 11 
ruimu, trijų florin 
sziltas ir szaltas 
maudyne.

savo 
pirko

namas, 
vanduo su 

Gražus elektrikos 
žiburei. Ixicnininkas szita na
rna nesenei pastate del 
gyvenimo bet kad dar
farma tai jam daugiau* nerei
kalingai namas, todėl yra gera 
proga kam nupirkti sau gražu 
narna. Kreipkite* ant adreso:

1037 E. Mahanoy St. 
t.63) Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

8 kambariu namas su Sauliu
mi, prie dideses gatves viduri 
miestelio. Priežastis pardavi
mo, nėra kam biznio prižiūrėt. 
Kreipkitės prie szio

Mrs. A. Pusziene,
132 S. 2nd. St.,

St.Clair, Pa.

adreso:
I

t.62)

LYNDHURST KOTELIS
Pirmutinis Lietuviszkas 
Vieszbutis arba Kotelis 

WILDWOOD, N- J.
S. Žvigaitis Locnininkas.

Vieszhutis turi 70 kambariu
J 

mandagus 
adaras žiema

sti visais patogumais kožnam 
prieinama kaina 
patarnavimas,
ir vasara, netoli stoties ir arti 
vandenio. Gražiausia pamaris, 

smagiausiavisoj aplinkinei, 
vieta del iszgirpamlimo, vanduo 
rainei banguoja, vilnis žmogų 
tik supti supa. Teipgi užlaikau 
gražu Bufetą visokiu geru gė
rimu ir gardžiu užkandžiu. Yra 
tai puikiausia vieta 
karszczius praleisti.
THE LYNDHURST HOTEL 

236 E. Cedar Ave.
Bufetas 241 E- Schellenger Avė 

WILDWOOD, N. J.

vasaros

Readin
< lines

Dubeltavas
Tikietas$4.00

IN

NEW YORK A
NEDEUOJ 8 AUGUSTO
SpeeUlii trela— Snbaton naktL
Shamokin ........................ 12:01
Mt. Carmel.......................... 12:10
Aahland............................ 12:47
Girardville...........................12:56
Shenandoah........................ 12:35
Mahanoy City...................... 1:16
Tamaqua............................ 1:45
New York (Liberty St.) .. 6:35 
New York (W. 23rd St.) .. 7:40
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare.

— Keli Lietuviszki ir Len- 
kiszki vaikai likos aresztavo-1 
tais už apipleszima Robinsono 
cirkuso tavorinio 
kurio 
daigtu.

— Valgydama Ikendes ir 
netemindama kur eina, Helena 
Kermeliute, 115 N. Union uly- 
czios, likos sužeista per huto- 
mobiliu, kuris jai sutrynė 'ko
jas.

t Ash lando
praejta Ketvergą mirė Alber
ta* Vitkauckas, 412 W. Penu 
ulyczios nuo uždegimo plau- 
cziu. Velionis turėjo 29 metus, 
gimė Shenadorije ir buvo ve
žiotoji! del Home Ice Co., pri
gulėjo prie Eagles d rang 11 ves 
ir buvo gerai žinomas del visu. 
Paliko dideliamia 
paezia, dukteria, 
visi isz miesto.

nuliudimia 
tęva ir broli 

i

Pavietas

ma pervažiuot

Gilberton, Pa. — 
taiso kelius ir nors karta gail

inis smagiai 
pro musu miesteli.

Žmonelei dirba kas die- 
o moterėlės naktimis turi 

svarbius u žs i oi ni m u s.
Ponios V. Bacvinka isz 

ir M. Ambroziene, isz 
iszvažiavo in 
ant keliolika

na,

p.

miesto 
Mount (’arinei, 
Atlantic City, 
dienu iszsimaudyt pamūriję ir 
prie tos progos atlankys paro
da Filadelfijoj ir savo pažys
tamus.

— Juozas Milutis pardavė 
savo narna su buezerno del .Jo
no Dallis isz Sbenandoro.
Milutis iszsikrauste in Frack
ville kur koki laika gyvens 
privati szka i.

Boston, Mass. — Laikrasz- 
cziai raszo, kad Medfordo pru
de prigėrė žmogus vardu Tony 
Samantis, gyvenusia po No. 
125 (lore st., East Cambridge.

nebus tik isz- 
pavarde?

sa-

Ar Samantis 
kraipyta Lietuvio
.Jis buvęs 55 metu amžiaus, bet 
dar nevedės.

— Brightone pereita
vaite ant gatves buvo peiliu 
ubadytas Airys vardu Gallag- 

veliau aresztavo 
Juozą Bacziuli, 
ar ne jis tik bus ta

her. Policija 
] Zietiivi, 
t y r i neja, 
Airi subadės.

ir

Baisi ne-Tyenton, N. J. —
laime patiko szeimyna Czenku 
ar SZenku ant geležinkelio art i 
Whitesville, kada važiavo in 
Atlantic City. Užmusztieje yra 
Silvestras Czenkus
Helena, sūnūs Vla/las, Vi'koria 
Motuziene ir Julius Jannala-’ 

Czenkus neinate pri
siartinanti i 
kuris trenke 
mobiliuos, kuri nutrenkė net 
200 pėdu tolumo.

jojo pati

vieži n s.
ekspresini truki,' 

in viduri auto-

Plymouth, Pa. —
kokius aplaike

Darrance kasvklosia, Antanas t 7
Paleviczius, 32 metu mire Wil
kes-Barre ligonbnteje. Jojo bo
de II. Nygren mirė ta paezia 
diena kada atsitiko nelaime. ,

degimo gazo
Nuo ap-

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu, 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audoklinois 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.
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ELKSAI ISZ MONTANOS PRIBUVO ANT SEIMO IN CHICAGA.

filtre?*XXUJKUW f

Chicago nemažai nusistebėjo ikada pribuvo aid seimo visa ka pelijo < i >» isz

M. 1

tolimos valstijos, Billings, Montana. Visi sąnariui kapelijos buvo pasiredia kaip
Kauboisu

“kauboi-
ša i; > > ir pralenkė geriauses kapelijos prigulinezias prie tos draugoves'. V f
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APVAIKSZCZIOJIMAS 500 METU SUKAK TUVIU MIESTO.
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Apsigyvenę Ateivei 
ir Sugryžimo 

Leidimai.

jos vizos turės užmokėti pa- 
a a * - m

Sugryžimo Leidimu Naujos 
Reguliacijos.

Nuo Liepos 1d. 
leidimai” 
cziami aplikantams. Iki sziam 
laikui, aplikacijos buvo pacztu 
pusi nustos in Washingtona, ir

“sugryžimo 
nebus pacztu simi-

prasta mokesti isz deszimts do
leriu. Turi turėti pasporta, ar
ba reikalinga dokumentą vie
ton pasporto. Gal nuo jo bus 
reikalauta pristatyti kitus do

kumentus, kurie reikalingi del 
gavimo immigracijos vizos.

Kuomet atvyksta in Ameri
kos uosta ateivis, turėdamas 
nekvotine viza turės nuvykti in 
irnmigracijos stoti jaigu va
žiuoja treczioj kliasoj. Nepai
sant kokioj kliasoj važiuoja

I
I
I
.9

/•iM

irIii

ll

I

jaigu leidimai duodami |)UVo l)US sulaikytas pakol immigra-
a pi i kantams pacztu pasiausti.

Dabar siuneziant aplikacija 
pažyin Washingtona reikia 

meti i
ofisą. New York’e leidimai bus 
lazduodami Barge Ofise. ]Sz 
Washington’o bus aplikantui 
praneszta kur kreiptis gauti 
leidimą.

Atsiimti leidimą reikės 
meniszkai nuvykti in immigra-

•• n • • » • i

a re z i a u si a i mmi g ra c i jo s

as-

Miestelis Elsinore, Dani joj, ana diena apvaiksztinejo 500 metu nuo kada miestelis at
sirado. Ant tosios atminties buvo laikoma paroda su senoviszkais parodais gyventoju, kaipo 
ir buvo neszlas patronas tojo miestelio. Parodoje dalybavo daugelis 
žmonių isz visos aplinkines.

kunigu, minyszku ir
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AEROPLANAI GALES SUSTOTI ANT MARIU.
Sztai iszradejas E. R. Armstrong, inžinierius prie Dupont Co., kuris padirbo marinia 

stoti, ant kurios gales silsėtis areoplanai lekenti per Atiantiko ar kitas mares. Prie tojo ma
žo modelio stovi laivas idant parodyt Pkirtuma laivo ir areop lanines stoties. Tokiu ^stoeziu
rasis keliolika.

, ----------------------------,

Trumpi Telegramai.
11 Berlinas. — Aeroplanas 

nukrisdamas isz debesiu užmu- 
sze penais žmonis Heidcnhemo 
kurią prisižiurinejo lėkimams.

11 Moskva. —
1Menžinski

Vianczislav 
vadas czdkos, likos 
ant vietos mirusiopaskirtas 

Dziei*žinskio.
1[ Knoxville, Tenn. — Juo

da motore Marggie Eenton, pa
gimdė ana diena kvadrukus — 
dvi dulctoles ir į;1u sunu. 
sveiki irtai}) rodos augs.

II dkes-Barre, Pa — Mo- 
37 metu, angle- 

) likos 
stirastas iVfcgyvas ant lauko ba 
dai nUb p^yirszinio gėrimo 
muhsznines.

ANT PARDAVIMO.

Visi

tiejus Zici’ko, 
kasys Ik# Svoyersvilles,

I

Namai del 4 familiju, su sa- 
lunu ir buezerno.
nosza $210 ant menesio. Geroj 
vietoj, ant Broad St., 
TTii^.lnFnti Pn

Raudos at-

West
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cijos aficieriai pilnai persitik
rins kad priguli prie nekvoti
nes kliasos.

Sugryžimo leidimas gautas 
priesz iszvažiuojant isz Suv. 
Valstybių turi sekanezias nau
das.

1. Jaigu jo inleidimas arba 
pirmas atvažiavimas in Suv. 
Valstybes negali būti teisėtai 
parodytas, ateiviui apie tai bus 
praneszta. Toks ateivis isz 
anksto žinos kad sugryžimo 
leidimo negali gauti. Gryžtant 
gali būti neinleistu.

2. Kad nors ant sugryžimo 
leidimo isžbuvimo laikas, sze- 
szi menesiai, pažymėtas, gali 
būti pailgintas, jaigu priesz

įleidimo iszsibaigimą, ateivis
i su $3.00 in 

Commissioner of Immigration, 
Washington, D. C. Priežasti 
reikia pažymėti. To negalima 
atlikti per Amerikos konsuli
ne tarnyste. Ateivis turi tiesiog 
susineszti su Commissioner of 
Immigration.

3. Su sugryžimo leidimu atei
vis neprivalo vykti pas Ameri
kos konsulą kuomet Europoje. 
Tas sutaupys laiko ir pinigu.

4. Sugryžimo leidimas duo
da savininkui teise būti iszeg- 
zaminuotu ant laivo kad nors 
treczioj kliasoj važiuoja. Bet 
jaigu pasirodytu koks nors 
abejojimas, ateivis, nepaisiant 
kokioj kliasoj važiuoja bus su
laikytas.

5. Imama $3.00 mokesties už 
kiekviena leidimą ir $3.00 už 
prailginimą. Nekvotine immi
gracijos viza kasztuoja $10. 
Kiekvienas gryžtantis apsigy-

I venes
head tax

cijos ofisą, ir po tinkamo iden
tifikavimo žmogus galės gauti 
leidimą. Pirm negu immigraci
jos aficierius atiduos aplikan
tui leidimą, 
leidimą. Immigracijos aficie
rius taipgi paims’kortele, kuri 
ateiviui prancsze nuvykti iii 
immigracijos ofisą. Leidimai i . . • '
visu szeimynos nariu neflbus Pa81uns *el<‘ima 
paduoti vienam nariui ir ne
bus paduoti agentams. Gavės 
leidimą ateivis galės iszvažiuo- 
ti.

Jaigu ateiviui reikės greitai 
iszvažiuoti ir negali laukti lei
dimo, tai turės nueiti in paskir
ta immigracijos ofisą palikti 
savo fotografija su paraszu ir 
adresu kur mano gyventi Eu- 

' ropoję. Jaigu Viskas rasta 
tvarkoj, Immigracijos Ofisas, 
gavės isz Washington’o leidi
mą, pasiims ji priduotu adresu 
in Europa.

Aplikacija 631 buvo permai
nyta sutikti su naujoms regu
liacijoms. Negalima vartoti se
nas.

Apsigyvenusiu Ateiviu 
Nekvotinis Stovis.

Apsigyvenusiam ateiviui pri
guli nekvotinis stovis jaigu jis 
in paskirta laika sugryžta in 
Suvienytas Valtybes. Papras
tai, in szeszis menesius, kad 
nors gali būti truputi ilginus 
arba mažiaus. Ateivis gali dve
jais budais reikalauti nekvoti- 
nio stovio. Jis gali praszyti ne
kvotines immigracijos vizos 
nuo Amerikos konsulo užsieny, 
arba priesz iszvažiuojant pasi
rūpinti (iszgauti leidimą

jis užtvirtins ta
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ateivis turės mokėti 
“head tax” (iszskiriant atei
vius, lankanezius Meksika, Ka
nada arba Kulia, jaigu iszbuna 
mažiaus szeszis menesius tos 
mokesties nereikia mokėti.) 

Sugryžimo leidimai parodo 
ateivio nekvo’tini stovi ir teisė
ta inleidima. Bile apsigyvenęs 
ateivis, gryžtantis po iszbuvi- 
mo isz Suv. Valstybių — nepai
siant ar vienos dienos ar vienu 
metu — turės prisilaikyti prie 
visu immigracijos instatymo 
apntpinimu.

Sekanti dvieju iszemimai:
1. Kad nors nemokintas (illi

terate), ateivis bus inleistas 
jaigu pinniaus buvo teisėtai 
inleistas, ir jaigu iszgyveno isz- 
tisai penkis metus Suv. Vals
tybėse, ir gryžta atgal in Suv. 
Valstybes in szeszis menesius 
nuo iszvažiavimo dienos.

2. Sulyg Darbo Sekretoriaus 
nuožiūros, ateivis po laikino 
isžbuvimo bus inleistas jaigu

“septynių metu” ap
sigyvenimo vieta. Suv. Valsty
bėse. —F.L.I.B.

J

I

I

su- 
gryžti. Toks leidimas gautas 
isz Bureau of Immigration, 
Washington, I). C. virszminetai 
iszdcstytu budu. Ateivis turi 
atsiminti, jaigu jis negali pa
rodyti kad buvo teisėtai inleis- 
tas in Suv. Valstybes jis negali 
reikalauti ne'kvotinio stovio.

Kaip Iszgauti Nekvotine 
Viza Užsieny.

Jaigu ateivis praszo nekvo
tines Immigracijos vizos nuo 
Amerikos konsulo jis turės pri
statyti sekanezius darodymus.

1. Kad pirmiaus buvo teisė
tai inleistas in Suv. Valstybes.

2. Kad jis iszvyko Europon 
intencija gryžti atgal in

Suv. Valstybes ir czidhais apsi
gyventi.

3. Ka'd jis turi gyvenimo vie
ta Suv. Valstybėse, ir

4. Jaigu per ilgai iszbuvo 
Europoje turi -pristatyti gera 
priežasti.

Konsulas reikalauja raszylo
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LEDINEI KALNAI DIDŽIAUSIU PAVOJU DEL LAIVU.
Valdžios laivai be paliovos joszko lediniu kalnu ant ma

riu idant apsaugoti kitus laivus kur jieji randasi, o kaip ka^ 
da tokius kalnus sudrasko dinamitu. Ana diena likos suras
tas tekis kalnas ant kelio, kur plauke pasažieriniai laivai ir 
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darodymo, kad ateivis buvo 
teisėtai inicialas, arba turi 'būti 
pilnai patenkintas kad ateivis 
priguli prie ne'kvotinio stovio 
kliasos. Kitaip jam neiszduos 
vizos. Dauginus gryžtaneziu 
ateiviu Sulaikyta del neturėji
mo tu darodymu negu del bile 
kitos priežasties.

Kuo ilginus ateivis pasilie
ka Europoje, tuo atydžiaus 
Konsulas isztyrines jo visa isz- 
buvima. Rodos yra paprasta 
procedūra atsakyti nekvotines 
irnmiirvoAi iag’<»!nn6 K/vmo

EKSkuRČlJA 
in New Yorka
NEDELIOJ 15 AUGUSTO 

$4.00 Dubeltavas Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Griitant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 rak.

(Eastern Standard Time)

LetilgliJS&Iley' 
Railroad

Dr. T. J. Tacielauskas
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