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Sumažins vela kariumenia 
Vokietijoi.

Washington, D. C. — Szia- 
dien Vokietijoi randasi 203 
aficieriai ir 3000 amerikonisz- 
ku kareiviu, bet valdžia taji 
skaitlį dabar sumažins ant 16!) 
aficieriu ir 2217 kareiviu.
Mobilisacije prie meksikonisz

ko rubežiaus.
El Paso, Tex. — Matyt nau

ja velniava užeina Meksiko, 
jeigu valdže Suv. Valst. smno- 
bilizavojo penkis tukstanezius 
kareiviu forte Bliss ant apsau
gojimo 
žiaus 
sės.

Badai

irt nok lis ark Ii n 
ana vakaru

Richard pra- 
nu- 
isz-

rube-meksikoniszko 
isz amerikoniszkos pu-

Kunigas norėjo apmalszyt gir
tuokli, likos nuszautas ant 

smert.
Lima, Ohio. — M inster mies

tely vienas g
pirklys Prien i ng 
pradėjo baisiai trukszmauti ir 
neraminti savo kaimvnns.

To pabludusio žmogaus bro- 
luis nuėjo pas to miestelio ka
taliku parapijos kleboną, kun. 

Schwiderman,
szydamas eiti ir pamėginti 
malszinti ta “nioonszines” 
paneziuota žmogų.

Klebonas paklauso ir nuėjo. 
Pabludelis szove in savo broli 
ir in kunigą. Broliui nepataiko, 

i kleboną nužudė.
/^mogžudi tuojaus snrakifio

palicija.
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Dvase rėžo jam ypa per žanda. 
Ant formos

J. J. l<Man-

GROMATA ISZ TOLIMO 
CHARKOVO, UKRAINOS
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Iszlaetuviszku Kaimelio <liki",notinu! Pat.rn"ke
9

■

pasi keleliai renkasi 
Chihuahojo tyksle nžkhipimo 
ant Juarezo. Bet ir kita prie
žastis yni tosios mobilizacijos 
kurios generolas 
duoda.
Daug kareiviu nusižudė laike 

kares"
Washington, D. C. — Tik isz 

valsczio nusi
žudo 116 amerikoniszku karei
viu laike kares 

terp 
Baime buvo priežastis

Isz tuju k arei- 
nusižudė vo- 

kiszko gyminio, nes ne norėjo 
kariauti prieszais 
landa.
1600 vaikinu, ir 12,634 mergai

eziu apsivedė turėdami po
15 metu.

Washington, D. C. — Pagal 
paskutini sunisza

Howze neiz-

paežio Najorko

Jauku, 
cieriu. 
oavžudinscziu. 
viii daugiausia

ant kariszku 
tu radosi 16 afi-

Nužudė paczia, uoszve ir pats 
* save.

Los Angeles, Calif. — Ge
rai žinomas advokatas George 
A. Bodcn, kuris buvo porsisky- 
rias nuo savo paezios, atėjo 
pas jaja ir melde idant vela su 
juom gyventu. Pati nesutiko 
ant jojo maldavimo, tada Bo
den szove in jaja kelis kartus, 
užmuszdamas ant vietos.

adbegus

i a

ant
Uoszve adbegus in pagialba 
savo dukteriai teipgi aplaike 
kulka in krutinia, po tam ža
dintojas pats sau pasidaro mir
ti. Tris

• sieratukais.
savo fader- n

maži vaikai pasiliko

,, -, -B—................... . .... ................ .

Nuszove savo'paczia manyda
mas buk tai vagis.

Pittsburgh, Pa.
I t

nery, turtingas bizniems pasi
davė in rankas palicijos už nu- 
žudinima savo paezios. Fhim 
nery likos uždarytas kalėjimo 
lyg slieetvos.

Porele turėjo skyrius mieg- 
kambarins. Flnnncry pabudins 

novos insilau- 
in narna pleszika. Pae- 
revolveri, paszauke in 

paczia, bet toji neatsiliepe. Pa
regėdamas koki tai szoszeli pa
ezios kambarįje szove ir užmu- 
sze savo paczia.

Bet palicijo rado kulka po 
lova, o paczia gulinezia ant 
lovos, kas duotųsi suprast, jog 

paezios lo-

Halifax, N. S.
McDonald, gyve- 

M i Ils/ nuo 
pa’s i rod i nėjo

skyrius mie

naktije, ižgirdo 
ženti 
mins

o paczia

vyras alėjas |>rie 
vos szove in ja ja, su tikslu nu- 
žudinimo.

John W.

Ar pasiseks jam atsikratyti 
nuo pacziules?

Philadelphia. — Krutanniju 
paveikslu aktoris
Montgomery, padavė inneszi- 

in suda ant persiskyrimo
Peggy Unerti, aktorkos 

isz Milwaukee, su kuria apsi
vedė 4 valanda isz ryto, pažin
damas jaja vos 12 valandų, 
iszsikalbedamas, buk tame 
laike nežinojo ka daro nes bu
vo užsigeriąs, bet kun. Locker- 
by pripažino, buk jauna ved i s 
buv# trezvas kada 
mazgu moterystes.

Montgomery sako buk kitas

ma 
nuo

12 valandų 
buk

j i ji suriszo

Szoks bažnycziosia.
Svracuse, N. Y. — Mrs. A. kunigas, pas kuri pirmiause

H. Hildreth, buvusi pirminin
ke Moterių Federacijos New 
Yorke, apreiszke ant sejmo lai
kyto' ezionais, jeigu geidžema 

tebyrius Szokiusgyventoju, yra pageryt
tai 16(H) vaikinu turinti tik po ant szvaresniu, tai reike invik- 
15 metu apsipaeziavo ir 12,634
mergaieziu irgi po tiek motu jo po prižiūra tinkamu moterių 
apsivedė 1920 moto. Asztuones- 
deszimts du vaikai tuju motu 
ir 400 mergaieziu buvo persis- 
kvria arba naszlioms. 

•f

Mete 1920 skaitlius parodo 
buk 3222 vai kinu turinti po 16 
metu buvo vedia, po 17 motu 

. buvo 7600.
Nėr ko stebėtis, jog Amerike 

buna tiek persiskyrimu, jeigu

lyti szokius kožnoje bažnyczio-

merga items 
nemora-

Aleksandro 
nanezio Caledonia 
kokio tai 
d vase 
dvasi? tiktai pikta, nes sudegi
no jojo tvartą, gyvulei iszstipo 
ir papilde kitokias piktybes.

laiko i ’ 
bet ne buvo tai gera

ir papilde kitokias
Ant galo žmogelis, turėjo ap
leisti farma ir porsineszt in 
miestą.

Dagirde apie taja dvasia de- 
tektivas Dalliouie ir reporteris 

1 a i k raszczi o nuvažiavo 
ant farmos iszti.rineti teisybių 
api(‘ taja dvasia, Kada d<‘tekti- 
vas stovėjo kampelije namo ir 
lanko piisirodyirto dvasios, kas 

piksztelejo

vienh nu važiu vo

tokis nematomas 
detoktivni per žanda, jog jam 
pasirodė visos žvaigždes ir ke-
lios plianietos akysia. Dotekti- 
vas iždiune 
laukan. Dabar pats 
szimta doleriu tam kuris taja 
dvasia suymtu ir jam gyva pri
statytu. Daugiau jau nesugry- 
žo in narna jeszkoti piszkinan- 
czios dvasios.
Auka motiniszko apsileidimo.

Baltimore, Md. — Penkių 
metu Rūta Kankoskiute likos 

negyva skiepe namo 
po No. 280 N. Belnord avo., ku
ri gyva sudegė. Josios riksmą 

praejnąntrs Franas 
iszlaužo duris,

kanuogreieziausin
Dabar pats duoda

surasta

Ka raszo studentas Lietuvys 
isz tenais. Akyvas apra- 

szymas.

Juozas Dereszkeviczius isz 
szita 

isz Charkavo
aplaikeMahanoy City 

akyva gromata 
Ukrajinos nuo szvogerio.

“Daug ko galeczia paraszy- 
ti, mintys viena po kitos bėga 
ir praszosi ant popieros,’ bet 
ežia ju visu hesutalpysiu. Gy
venu mieste Charkove, Ckraji- 
nojo, laukantczionykszczia uni
versitetą medicinos 
Atejnanti pavasari

SHENANDOAH, PA.

— Juozas Karpaviczius li
kos sunkei sužeistas per puoli
mą in szlopa Packer No. 5 ka
syklų. Likos nuvežtas in Ash- 
hindo iigonbuti.

miesto biznieriai 
neužilgio 1

szeszta

tokie snarglci be jokio apmans- 
timo apsivedė.
Apsisaugokites panasziu desz- 

reliu.
Harrisburg, Pa. — 

ir deszreles, apmaliavotos su 
angliniu dežalu, idant iszrody- 
tu raudonos ir užslėpti supu
vusia mesa, yra parduodama 
per ncsavžiniszkus mėsininkus 
ir sztornikus, kaip pranesza 
savo apsaugojime direktoris 
sveikatos Foust. Agentai svei
katos aplaike daugeli tokiu 
deszru ir deszreliu ir visus 
tuos, kurie parduoda toki ta vo
ra, bus paszaukti in suda.
įsilėks teip augsztai, jog jojo 
kūnas sutruks ant szmoteliu.
Dayton, Ohio. — Pulkaunin

kas J. F. Mac Ready, kuris ne- 
senei iszleke in padanges 40,- 
800 pėdu augszczio, bandys 
szia vasara iszlekti 50,000 pėdu 
in padanges su tam tikrai pa
dirbtu areoplanu. MacReady 
tvirtina, buk teipaugsztai, 
mažai randasi oro, jog kada 
pasiegs 5000 pėdu, tai jojo kū
nas sutruks ant szmoteliu. Ka
da maszina nupuls ant žemes, 
tai instrumentai parodys svie
tui kaip augsztai iszlekc. Pa-

Deszros

kurios nedaleistu 
szok t i szia nd i en i n i us 
liszkus szokius.

Geriau, kad tosios bobelkos 
mokyti (viena kita 

duona ir paga- 
myt skanius valgius del savo 
vyru, o ne butu tiek persisky
rimu terp tinginiu moterėliu.

Pasirengkit ant szturmu ir 
skandalu.

Hoboken, N. J. — Profesoris 
Gustavas Meyer, gana žymus 
astrologas, pranasząuje, buk 

18 dienos szio menesio 
turėsime smarkius 
szturmu s, 
21, paskui 26 iki 28.

Priek tam Suv. Valst. kop
rose, bus dydeli ginezai, dek

ore, kurie 
ir telegra- 

dydelios nelai-

pribnvbį ne davė jam szliubo 
nes buvo girtas. Paszauktas 
pirmas kunigas pripažino buk 
todėl nedave jam szliubo, nes 
neturėjo laisnu bet jaunikis 
buvo trezvas. O jaunavede sa
ko, jog myli savo vaikuti (“I 
like the boy”) ir 
skarbus nedalei s
ant persiskyrimo. — Tai tau: 
“kas per 
vėl nei!

už jokius 
ir nesutiks

staigai, tai nunesza

JI

aukaus jisai savo gyvaste del 
svieto, idant galėtu žinoti, ko
kis ęras randasi teip augsztai 
ir ar žmonis kada gales lėkti 
areoplanais in neaprubežiuota 
padange, kuri ne turi pradžioss
m Dabaiiros.

užsi vintu 
kaip iszkepti

nuo
snieginius

kurie trauksis lyg

atejnanti kon- 
Apri liaus ar. Moja u s

Paženklys naujus kardinolus.
Rymas. — Badai naujas po

piežius paskirs 
sistora
menesi, ant kada tai iszkels ant 
garbes kelis europiszkus bisku- 
pus ant kardinolu. .

Badai tik monsignoras Bon- 
anzo, kuris randasi Washing
tone pasiliks kardinolu, o szeip 
kiti Amerikonai ne bus iszven- 
tyti ant tuju dinstu.

Kunigas žu din to j as turės atsa
kyti už nužudinima savo bro- 
' lio.
’ Montreal, Kanada.

karta raszeme apie kun. Ade-
hmd Dehoma, kuris nužudė sa
vo pusbroli Raula Dehoma

triszlci sujudimai
pertrauks telefono 
fu siuntimą,
mes ant geležinkeliu, nelaimes
jr skandalai terp dydžtureziu. ... , .. ..1 idąnt a p! ark y U po ;jo,jo mirjr skandalai terp dydžtureziu
Ar užsimokėjo jam būti nar- 

sunu?
Philadelphia.

giuosin, jog
“Džiąu- 

galejau ižgialbeti

—J till

cziai 25 tukstrihezius doleriu 
asekuracijos. 1

Teismas prasidėjo ant kurio 
stojo kunigas ant iszsiteisini-

tino mirties nors viena gyvastį ,no»ko nužudė pusbroli, bet
gavo gyvenimo ir da paaukau- 
czia karta savo gyvastį del ar
timo jeigu to reikėtų. Parody* 
kit man veidą tojo kudykio ka 
ižgialbejau isz deganezio na
mo.”

Teip kalbėjo in savo drau
gus Seržantas palicijos Weit-

mo.

nestojo kaipo kunigas — kuni- 
giszkuosia lubosią, d5et buvo 
pasiredias iii eiviliszkas drapa
nas.

Visa veseile dingo szaltam 
grabe; po ledais.

Buddpeszt, Vengrai —• Visas 
svodbitiis pulkas susidedantis

zel, kuris atsižonklino dydoliu įsz 30 Šimoniu žuvę po ledais
narsunu laike kada isznesze 
pundeli isz deganezio namo. 
Kada* jojo draugai atviniojo 
pundeli kuri :
liepsnų, pasirodė, jog tai maža 
bezdžionka...,.

Vienok savo pasielgimu ir 
paaukavimo gyvasezio, nežino
damas ka gialbsti isz liepsnos 
Weitzel pasiliko narsurtu aky
siu savo drauau. -

upes Theiss, kuri plauke arti
moje miesto Budappeszto.

Svodbininkai būdami links-
ižgialbejo isz mam padėjime užsimanė pasi-

važinėt Togoms.' Gryždami ad- 
gal nakties laike sutarė paym- 
ti trumpesni kelia per upe. Ką-

važinet TOgems.' Gryždami ad- . . ■ . * . *

da visi leidosi ant plonaus le
do, tasai nuhižo ir visas svod- 
binis pulkas su jaunavedžiai18 
nuskendo. Ju iii kimu ru>snrndn

ižgirdo
Koska 
rado
Nepoilgam sugryžo motina isz 
sztoro, kuri paliko morgąitia 
namie. Manoma, kad mergaite 
suradus zapalkas, uždegė ant 

ir isz baimes

, kuris 
mergaite be gyvasties.

savos szlebukes 
inbego in skiepą.
Arabai panesze dydeles bledes.

Rymas. — Trisdoszhnts ita- 
liszku kareiviu likos užmuszti, 
o konia du szimtai sužeisti mu- 
szije kokis kylo Misuratoje, 
Tripolije, terp italiszku karei
viu ir arabiszku pąsikeleliu. 
Arabu žuvo daugiau skaip 
szimtas ir daug likos sužeistu, 
bet negreitai pasidavė, nes bu
vo gerai apginkluoti.

Iszmintingas sudže.
Juozas Noyikas

lankei užsitraukdavo munszai- 
nes kaip kokis nesutvęrimas, 
apsileidinejo darbe ir nedave 
nieko ant iszmaitinimo savo 
szeimyneliair Jojo pati Magdu-

• Chiiago.

te negalėdama ilginus paneszti
sarmatos ir tolimesnio vargo 
su Juozuku, apskundė ji priesz 
suda. ‘

Sudže iszkhųisesSudže iszklapses paezios 
skundo, vietojo Juozą pasodyt 
kalėjimo, nes isz to neturėtu 
jokios naudos jojo szeimynaj 
paliepė Juozui lankytis kas 
nedieldieni in * bažnyczią ir
ejti su paęziule ant krūtamuju
paveikslu karta ant sanvaites

t
man senberni Kaži Paiszti už 
prigavima (intaisyjna 
bio ”) 
prie kaltes su pasididžiavimu. 
Jis mane, kad teisėjas už tai ji 
pagirs. Bet teisėjas apkaltino 
ji už svetimoteriavimą ir pas
tate po 1(100 doleriu kaucijos 
iki augsztesnio teismo. Rakš
tis užstate bankine knygute ir 
pasiliuosavo. Vėliaus nuėjo in 
banka iszeme 1000 dol. ir palie
go (brolis iszvažiįlodamas iii 
Lietuva jam tuos pinigus pali
ko, kad ant pareikalavimo pa
siimsiu in Lietuva.)

A. Kuliesziene užlaiko mies
tas. Jos vyras Kulieszius buvo 
prasiszalines nuo jos ir slaps
tėsi apie tris metus. Pagalios 
tapo sugautas ir nuteistas ant 
vienu metu ir vienos dienos in 
kalėjimą už apleidima moters 
ir trijų mažu kūdikiu.

Dabar tulas V. .D.
sziaus vienmintis, pasamdė ad
vokatą ir 
traukia Kuliesziene teisman už 
paleistuvinga gyvenimą.

— “Keleivis.

“gi«-
Paksztis prisipažino

M 
f W
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— Visi 
susitarė 
savo biznius, 
vakare, idant pasilsėti 
szeimynoms kaip ir kiti darbi
ninkai.

— Kazuno lietuviszkoje ap 
tiekoje gausite visokiu gyduo
lių ant užlaikymo 
katos.

uždarinet i
i valanda

su savo

. Iii I

' I

’■ 1.M
U

’f'Ii

skyrių.
22 už

dirbti
11)22 

ir sugryžsziu 
Lietuvon.

Apie Ukfajinas ir 
gyvenimą jus Amerikieeziai 
gal labai silpnai insivaizdinat. 
Kad turėtumėt apie ji szoki to
ki supratirna, asz ežia padėsiu 
k a i n a s re i k a 1 i n g i a us i 11 
Charkovo turguje:

Duonos juodos svaras 2000 r. 
sviesto 20,000 r., 
4,000 r., drapanos 
1,000,000 r. ir t. f. Petrograde 
ir Moskvoje tas kainas reikia 
da pusiau padidint. Apie sziaip 
isz bolszeviku — 
valdžios gyvenimo 
siu. Manau kad Amerikos laik- 
raszczei apie tai jums geriau 
nupasakojo, bet tik turiu pasa
kyti, kad prie to, ka jus laik- 
raszczei apie Ukrainos ir Rosi
jos gyvenimą Yaszp, tai pridė
kit da tris kart tiek ir tada su
prasit ė kokis czion yra gyveni
mas.

Szia

įmigsiu

• 4

jus
Rosijos

daigtu

mėsos svaras 
prastos

komunistu 
nepasako-’

man

geros svei-

— Brolei Juozas ir Benas 
Stanaiczei likos pastatyti 
1,000 doleriu kaucijos už sumu- 
szima savo dvieju tautiecziu.

likos 
prideranezei 

Lietuvos Laisves diena 
School.

— P r ae j 111 K et v e rga 
apvaikszcziota

po

Iligh
Kulie-

vokata ir varde Kuliesziaus

vasara
t remti n i u pabėgėliu

prisiėjo 
reikalais 

važiuoti in Sumuš, Bogoducbo- 
va ir kitus aplinkinius mieste
lius. Bus tai apie .180 verstu 

Ir ar žinot,
kiek tai laiko aAz tuos 180 var
tų važiavau / U-gi visa para ir

Philadelphia. — Tūlas 
m i n i n kas paszelpines 
ves, pažinstamas del daugeliu, 
atejas in viena lietuviszka 
spaustuve pradėjo paniekinot 
popiežių, kunigus 
mas vagims 
reis žodžeis, o pats save girda
mas kaipo teisingiaųses. Kada 
senas kasijerius atsisakė ir rei
kėjo atiduoti kaucijos 500 dole
riu, tai rasztininkas vietoje ejti 
kasijeriui, tai nuėjo pirminin
kas ir iszeme pinigus pasiliko 
s*au trig szimtus. Tai tokis tei- 
singumas tojo žmogaus. Geriau, 
apsižinret ir rinkti teisingus 
žmonis. Tag pats ponelis nuve
dė savo dranga pas viena lie-

pir- 
d raugu- »f

|H*

HI
I

%

1
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a

nuo Charkovo.

dą 2 valandai, arbo viso 26 va
landas.
v Negana to, bevažiuojent ko
kius 4 kartus priesz mažus kal
Helius patiems ,pasažienams 
prisiėjo truki stumti, nes ma
szina neinstenge priesz kalneli 
užvežti. Tik pamislykit viduri 
lauku truki, kpri keletą szim- 
tu žmonių — dydeliu ir mažu 
pareine peczius stumia prįęsz 
maža kalneli, o maszina isz lėto 
tik sznypszczia. Puikus tai bu
vo reginys, nėr ka sakyti! Gai
lėjausi kad asz nebuvau tuo 
lai k fotografistu, juk nutrau
kus tokia fotografije ir pasiim
tus kur nors užrubeži in laik- 
raszti, galema buvo gerus pini
gus uždirbti.

, iszvadinda- 
ir kitokeis bjau-

iuvi auksori vartydamas ziego- 
reli inkryto jam in kiszeni. 
Locnininkas pamate ir pagrie
bė ji už sprando ir davė kelis 
in terla. Tai jisai teisinosi blik 
isž netycziu jam inkryto in ki- 
szeniu. Nuėjo namo keikda- 

visa pasauli bet neatsi- 
ant priežodžio: ' 

niekszas ir kitus

mas 
myne 
yra 
kiną. — Senele.

— Daugelis yra ėzion ka 
turi samagonkas ir varo mun- 
szaine, bet ką jau viena mote
rėle gyvenanti Bambridže tai 
Dieve susimylėk. Stuboje 
smarve, jog ne galima ne inejti 
vaikai laksto sau po sniegą, o 
kada kostumeriai i 
jaja ir iszsitrauke gerai

susimylėk.

“pats 
i nie-

ISZ ROSIJOS
Bclszevikai ižduoda paskutini 

auksa.
Moskva. — Jaigu bolszevi- 

kiszka Rosije aplaikytu suszel- 
piina kitu vieszpatyscziu, tai 
in laika trijų ipetu vela ant lyi 

' giu kojų, bet norints ir aplai
kytu pagialba, tai in ta ji :Uikns 

‘milijonai žmonių iszmirs. Jai- . 
gu svietas atsisakys suszelpti 
Rosije, tai negales atsigaut pe 
in penkiolika metu, o tada dau
giau kaip penkiolika milijonu 
žmonių iszmirtu nuo bado.

Liūdniausia yra del bolsze
viku, jog 
pargabenti isz užrubežiaus to
kius dalykus, kokius priesz ka
re pati parduodavo, 
turi už viską mokėti auksu.

Nuo Oktoberio 1920 l^g Dc- 
cemberio 1921 bolszevikai im
davę daugiau kaip 390 milijo
nu auksiniu rubliu už lokomo- 
tivas ir geležkelio inaterijola.

Francije ketina suszelpti Rosi-

i# '

Rosije turi dabar

o ’dabar

j®. J
• * • — BolszevikiszkaMoskva.

Rosije padare sutarti su Fran-
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, tai 
szokti “szimi” idant palinks- 
myt savo svetelius. ?’ 
prisiunsti in musu <, miestą p. 
Baltruviene ant apmalsziniino 

-u© w .,v. .tokiu motorėliu,
prasti koks BosyęHr Ukrainai®“®1! randasi, nes vertos idant

suejna pas eije, jog prižada užmokėti vi-
• i • m ' . * — j.

sas prieszkarines skolas. Už ta
Francije davėprižadėjimą

Isz, to galite su-

je geležinkeliu padėjimas. Ne 
tik geležirikeliu ūkyje, bet ir 
kitose srytyse tas patsxTokius 
paveikslus jusu laikraszcziuose
neapraszihejanja.
k Siunskite laiszkus in Pilvisz-
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Meldžiu gvarantinima, jog pripažys šo
viniu valdže i 
paskola ant pastaiimo Rosijos 
ant kojų. . <

Vokiecziai dagirde apie to-
?uiaivu pcic’iuiv 

nes tikėjosi, buk bolszeyi- r >

ir duos Bosijai m

kuriu- daug A

gerai sau koezelu pakoeziuot 
szonus už tokius pasielgimus 

f i
LietuVei apvaiksztinejo

kia sutarte pasiuto isz piktu
mo, j

Bambidiszkis. kai laikysis su Vokietįįa,. bet

mingai szv.
kilis pas J. kad man parsiuns-4į

franeuzai paskubino padaryti 
sutarte su Rosije.. b ,

limitai CAV. IVUOUUIVIV PCMVJV, t .

331 Earp uli. Majoras miesto Visi szmukleriuoje, net, ir vai-

■ Laisvos Lietuvos Diena iszkil- 
Kazimiero salėje-

sutarte su Rosije.. t

Jeigu to iieiszpildys tai biy nes tiesiog in marie groma- 
nubaustu kalėjimu. Juozas pn- tos isz Amoriko in Ukraina, ro-nubaustu kalėjimu. Juozas pri
siogo tai iszpildyt kanuoteisin. dos nogaleIria siunsti.

i

giausia. I, '■ ■'' J
A

S. p*

Tarp daktaru.
' ■ i

— Asz negaliu f szi

Vyras in

Z. Riulaitis, 
Charkov.

D ’ll

■

J" ‘ -

Vienas: 
vakaru ejti su tavim in tėatra
galiu nustoti savo paciento

Kitas:
pasveiks

sRož6:
man, jog apsipa<;ziuos su ma
nim.

Asz mislinau, jog
- - • «• - •

i1

—"Tai niekis, jei taš. 
atsiras kitas.

M ar tyrias prižadėję

Agota:.— 
tu jo nenorėsi, bą jis nuolatos 
nąktimis valkiojosi.

Nesigailėjo, jojo.
* '' y 

stovinezia tarnaite v
Mano milema Onutia, 

mano praszymo 
nėprisileiiksi, tai tuojaus su re
volveriu nusiszausiu. .

Pati girdėdama vyro kalba 
atsiliepia:

— Petrai, tiktai gerai tai
kyk; kad la|kais nesusi Žaistum

už duriu: 

jaigu tu ant

atsiliepia:
į .

Rožei — U-g i tegul valkioje-
si naktimis, tai asz sau duosiu 
rodn. . . ...

ba man reikalingi labai pinigai 
po tavo mireziai.

Petras su tarnaitia daugiau
HAilr n llwiTnu i y\a> ui o rwievi ai innlr n 1 liAilnu i Unci on/iwi u i

■Jfeį
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kai.
Valkininko, Rudzisskiu apy* ’ , 

ti kairiojo apie Lietuvos nepri- linkę, Traku apskr. Szia yasa-

Moore, miesto advokatas Ho
ran, Antanas Užumeckis ir ki-

guhnysta. Visos draugoves da- 
lybavo tame apvaikszcziojime.

ra isz Lietuvos iszgabenta bent

4
r

* 
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‘ ■ I
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Tamaqua, Pa. — Ugnis, kuri 
kylo isz priežasties inkąityto 
peeziaus, sunaikino narna Mi- 
kolo Andrukaiczio, 351 E. 
Union/uliczios. Namas dege su- 
virszum valanda laiko. Ugnis 
padare blędes ant penkių tuks- 
taneziu doleriu. /

t- Tamakviiecziai y 
mirszkite atslankyti ant teatro 
ir baliaus in Koldeli Utarnin- 
ke vakaru, 
gerai.

keletas vagonu cukraus, daug 
druskos ir javu. Sziuo darbu 
užsiyma beveik visi, net ir vai
kai. Gabena visokiais Budais: 
ir vežimais veža r peszti mai- 
szuos nesza. Isz lenku puses 
gabena daug degtinas. Onusi-. 
kio milicija ir karo sargyba ko
voje su tuoin. Ne vięnąs stmuk- « • i • < «• t " iii! '■ w • I •

I

lenku puses

leris nustojo arklio, vežino ir
* .11 * . .. '• i '1 k* ' m * 1

• f

v

'lif

*
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neuz-

o paslinksminsite

Lacoma, N. H. — Apie treja- 
tas sanvaieziu atgal tūla gyva- ----- 1., a i.-..i:....J.:...— »---

J

visu savo prekių ifr <tsid||re 
kalėjime, teeziau szmuklbr^te 
nei kiek nemažėja, bet Lis Ui- 
dyn ejna. Žmones tu<Nh (fttttbu
užsinuodijo, kad rodos bo to ir. 
gyventi negalėtu. Nebijo 4abar
jokiu bausmių. Vis dislt^lBi^ 
tam darbui reketu _ 1

,iu f

ii ’■ tl

j
itl!
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KAS GIRDĖT
ana diena suva

žiavo daugeli fabrikantu mo
terį szku szlobiu, kurie sako, 
buk sziiAot moteriszki apsire- 
dimai 
ne kaip buvo praejta uleta 
priek tam szlebes yra du < 
liai ilgesuios ne kaip anais mo- 
taisk Fabrikantai abejoja, Ar 

dėvėti ilges- 
vasara szle-

lenus.
sergėdavo idant žmonis ezedin- 
tu pinigus nes užeis blogi lai- 

bet tojo persergejimo ne 
klausė ir inpuole in dydžiausia
vargu. Bet galerna pasidžiaugt, 
jog atejteje užstos geresni lai
kai.

Tada laikraszczei per-

kai,

yrtR'iW

yra 41) procento pigesni 
i, o 
co-

"f

■ wr

■f

Fabrikantai 
inoteres panorės 
nes szlebes. Szia 
bes bus isz labai szviesaus ma
ter i jolo.

Moteres teip paprAto neszio- 
ti trumpas szlebes, jog vargei 

nes trumpos 
ir daug svei-

ymkime czionais Peimsylvani- 
joi, kur* k on i a kožnam namo 
varo palis žmonis įpimszainiat 
Pagal slidu suraszns tai nuo 
Naujo Moto likus aresztavotu 
apie 20 tukstaneziu, žudins- 
eziu papilde .apie 18, o sudegė 
nuo eksplozijų samogonku 
daugiau kaip du szimtai žmo
nių.

SAULE________ _

KUR BŪNA?
Juozą Bu-Paiesžkhu broli 

gyveno- Shenandoah, 
Pa., dabar nežinau kur,» »PrA- 
szau atsi^ziiukt ant adreso.

nyaus,

J urgis Nauiiezflčas, 
92 Tremont SI .

Visi tiejoi,

FARMOS. FARMOS. PARSIDUODA FARMA. GIRTUOKLIO LIKIMAS.■

apsigyveni i

I
tįl

neszios ilgesnes, 
yra parankesnes 
kesnes.
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neužilgio atsibus 
posėdis visu ambasadorių, ant 
kurio apsvarstines kas kiszasi 
užlaikimo ižguito austrijokisz- 
ko karaliaus Karolinos ir jojo 
paezios, kuriu užlaikimas daug 
kasztuoje. Randa už narna ku
riame nelaisvys karalius gyve
na kasztuoje ant moto du tuks
tanezei franku, o 
mo kožno sąnario 
szeimvnos

ant užlaiki- 
karaliszkos 

kasztuoje po 125 
frankai ant dienos, o tokiu są
nariu karalius turi pas save 
penkiolika.

Gerai būti nelaisviu, aplan
kydamas tokius smagumus be 
jokio ruposezio.

100 ak i erių isz- 
roszta girria.

Norihtieji apsigyventi ant 
geru larinu tarpo .Lietuviu !::’r 
yra 48.3 1 lietuvei apsipirke far
inas. Szioj Lietuviu ūkininku 
■kolonijoj ant pardavimo, viso
kio didumo, 
su puikiausiais budiąkai

140 akieriu, 
lirbtos žemes, 
Tris miles nuo Rock Glen, Pa.

Mrs. Mary Gelgot
R, F. D. Sugar Loaf, Pa. 

(M. 31)

' Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50 

t’ > $110.00

( 

fM

Terp paminklų neramiu 
Ant kapinyno seno, 
Jau neturėdamas mimu 
Girtuoklis ten gyveno.
Visa szeimyna jo czionai 
Jau ilsis paguldyta, 
Be laiko iszmire - senai 
Ikz svieto iszvaryta.
Pati - varguole, da jauna 
Bet senas josios kapas, 
Sunkia užklotas veleną 
Zaleis apaugės lapais....
Ir da penki, maži kapai 
Czia randas pas didžiuli, 
Visi jie apleisti labai 
T(*n jo vaikucziai guli.
Jie gyme teip silpni; menki 
Ba neturėjo maisto, — 
Ir iszmire visi penki 
Be gydyklų, be vaistu....
Kentėjo bada, kol atėjo 
Jiems galas paskutinis, 
Kuom maitysist Juk reikėjo 
Jam nusipirkt degtines.
Ir nepasotyton gerklen 
Jis svaigalas vis pyle, — 
Ir n m na nuėjo viskas ten 
Kaip in bedugne skyle.
Jam liko tik szeszi kapai 
Ir pražūtis, nes žino, w • ■ I • • • J •

gena tįsios žemes 
, sod

nais, padargai^ ir užsėtais Imu-, New Brita i m Conn.
Y" ' ;''T’ *

Alano brolis Adoitms Cha ti
ko, paeinu isz Vilniaus Red. 
fraku Apskr.,

Kaimo, 
gyvena Philadelpnia. Meldžiu 
atsiszaukt. arba kas žino apie 
ji nialonekite praneszt.

Chas Clumkus,
.30 Cook St

Ashley, Pa.

kais. Parduoda ant*lengvu isz- ; 
mokėjimu. Del platesniu žinių jn Liepojukurio keliauna

in Lietuva tegul nesig.vria ka reikalaukite katalogo., 
John A. Žemaitis

IL 1, Box 17,
I___________ __________

(11b) inPiliavar-Karaliaucziu $106.50 
(War Tax $5.00)

Pinigu Siuntimas in Lietuva 
Žemiausiu dienos kursu.

Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
i cziausiame paszte laike 25-30 
dienu.

,P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

Saule” ne-
kiek siuncze.su savim vežasi, nes tas iszej- 

na ant blogo, nes vagai ant to- 
apsvarslo kin visur tikoje. Musu Ameri

konai - Lietuvei lankei insiuva 
pinigus in drapanas, manyda
mi, Ihik niekas apie juos neda- 
žiuos, bot vagei ir ant Įo turi 
buda. Nekarta ant stoeziu va-, 
gei szauke 

pažiūrėkite,
pinigus.” 
k i persergėjimą tuojaus prade
da ęziupinet kur turi pinigus 
paslepia, kas duoda vagiems 

kur kas turi paslėptus 
po tam iusimaiszo 

terp'žmonių iszp,jauna pinigus 
ir žmogelis 
verkdamas, jog 
savo turto.

Bet visi 
ant niek, nes važiuojenti Ame
rikonai 

š <

• *

Kili lietuviszki laikraszczei 
bubnina, buk juju iždavyste 
siuntinėja da ilgia use laikrasz- 
eziu in Lietuva, 
mėgsta , lepszeli
laikraszeziu in Lietuva, nes ta- 
ji dalika geriause 
palis žmonis. Ne tik isz groma- 
tu duodasi suprast jog ” 

žmonis daugiaaše skaito
Lietuvoje, bet ir 
žinsta. ka isz Lietuvos nesenei 
sugryžo, įnik kur atejna vienas 
kitokis lietuviszkas laikrasz- 
tis, tai “Saules
szimts ir visi žmonis Lietuvo
je geriause myli skaityti 

nesigy rime 
geriausi sa

Sau
le ”

tieje pripa-

Skabei k i u

1

Daugu Para.,
Girdėjau Fountain, Mich.

■ ..... ........ .X...L.......

*, atejna po de-

geriausi* 
Saule”.

nes žmonis 
d žios.

4 4

Filadelfijoj dv-atsirado 
džiauses edvkas kokio da Amc- 
rikas ne v ra mates. 
Williamas Lee, kuris susilaiži-

25 doleriu su kitais, jog 
kiek paprastai

Ana diena nesmagu .'įsitiki
ma turėjo Czikage tūlas dak
taras. Kada jisai insedinejo su 
paezia in laukenti automobiliu, 
priszoko prie jojo tris bandi
tai, paliepdami jam važinėti po 
miestą per puse valandos. Ta
me laike atėmė nuo jojo auksi
ni ziegoreli ir gana dydelia su
ma pinigu, po tam iszprasze 
isz aytomobiliaus ir dingo terp 
kitu automobiliu. Bet buvo ant 
tiek mandagus, kad daktarui 
davė keliolika centu ant par
važiavimo namo karukije. Ta
sai atsitikimas atsibuvo vie
noje isz svarbiausiu vietų mies-

Ne tik, ka tena is papildo 
žudinstas, bet nekurie prasi- ^aus
te.

žongeliai ižbega isz kalėjimu 
fu pagialba dažiuretoju.

hr.į .. -      —J

4 •

| Lietuviszkas Grdbovius J 
| Vint. J SAKALAUCKAS < 
> 801 E. Pino.St. Mabanoy City, Pa, j

i 4

in pribuvusius: 
ar turite savo 

Kožnas iszgirdias lo

Yra tai

Czikagie-

ap-

sėbrams, 
žmonims

Nelaimingi tiejei 
ežiai kurie neteko milijonus 
doleriu savo km v i na i uždirb
tus pinigus, duodamit -i 
gaut apgavikui B i sc hot ui ir 
jojo lietuviszkiorns 
kurie pardavi ii.’jo
nevertus szerus. < > tai vis per 
<lydeli godumą, nes tikėjo po 
szimta ir dauginu procento už 
savo pinigus. Juk kožnas žino, 
jog jeigu kompanije pasiūlo 
daugiau kaip deszimta pro
centą, tai jau kvepia apga- 
vvsta. R1

Tasai Bischoffas praejta va
sara iszkele dydeli pikniką 
del czikaginiu Lietuviu ant 
kurio radosi apie deszimts tuk
staneziu žmonių, o tai vis, 

užakvat v t 
mane, jog fain žmogus 

ir intikejo jatn visame. Badiii 
likos daugiausia apgautais Lie
tuvei isz Town of Lake.

Bischofas jokio biznio ne da
re tiktai ome pinigus isz žmo
nių ir juos naudojo ant da dy- 
desnes apgavystes.

Gal žmonis dabar bus isz- 
mintingesneis ir su atyda pir
kines visokius szerus kokias 
jiems siūlo visokį agentėliai. 
Nekarta apsaugo jom žmonis’, 
jeigu nori indeti savo pinigus, 
idant ejtu in banka ant rodos, 
kur jiems su mielu noru duos 
yisokius patarimus už dyka, 

t

idant
Kožnas

o tai 
sokierius.

Artimoje szvonto Morkaus 
'bažnyczios Najorkc bedarbei 
aplaikineja už dyka kožna die
na inaista; pirma dieha linijoi 
stovėjo apie du tukstanezei 
žmohiu. Persitikrinta, jog dau
gelis isz tujų vargszu, uždirbi
nėjo puikei laike kares, bet ne
mokėjo uždirbtu pinigu czedyt 
ir atydet ant juodos valandos, 
firkinojo szilkinius marszki- 
yiius po dvidosziriits doleriu, o 
pzeverykus už dvideszimts do-

*

no ant 
suvalgys tiek, 
suvalgo szeszi vyrai. Lee atsi
sėdo prie pietų ir isztikruju 
suvalgė viską kas buvo pasta
tyta ant stalo, bet ant galo ne
galėjo atsikeli nuo stalo. Turė
jo jam paszaukti daktaru ir 
kelis vyrus idant ji nunesztu 
in jojo kanibari.

Tasai žmogus suvalgė: 
lekos svaru kepta 
(torkia) 5.3 ojsterius, 
kiaulienos, tuziną
du szmotelius kumpio, bifszti- 
ka, tris kepelelius duonos, dvi- 
leka puoduku kavos ir szeszes 
bonkas sodes.

Laimėjo laižybas,

Asz Amilija Vilimaite po 
vyru pavarde Lignugaricne, 
paieszkau savo kaiminka Mag
dalena Saudargaite, 

pavardes,
matyt i, 
liinigus,

U

važiuojo tolinus 
neteko viso 

f

persergėjimai ejna

in Lietuva persis ta t o 
labai mandrus.”

giause vagis apvogineja pras- 
pasi rėdžiusius

nes žino, jog pas tuos geriau-
pasipelnvs, bet nuo ap- 

szalinasi ka
ži no, jog ap

save Dan-

tai keleivius,

dvi- 
kurkina 

2 svarus 
kiausziniu

be! tame 
nematome jokio nepaprasto da
li ko ir isz kalno galema inspe- 
ti, jog žmogus valgydamas 
tiek maisto žaidžia su mirezia, 
o priek tam pats sau sutrum
pina amži. Atejs laikas, jog 
gamta spirsys savo tiesu ir nn- 
___ j ji už toki paniekinimą, 
kada vidurei atsisakvs nuo sa.- 
vo darbo ir užstraikuos ant vi7 
sados, o tada tok is ėdy kas ne
gales sutriovet 
duonos.

šia 
szviestu žmonių 
miotoliausin, lies 
szviestas žmogus su savim nc- 
sivež daug pinigu. Daugiausia 
ant tokiu užpuola, kada ižgirs- 
ta kalbanczius: 
al rail M a ik,” 
nepaleidžia nuo akiu.

Geriausia su 
visu pinigu, 
kia ant keliones, 
iszsiunsti pinigus priesz iszke- 
liavima, arba nupirkti czionais 
banke 
riuos 
svieto, o 
nuo doleriu ir daugiau.

“sziur Džian, 
na,jau tokius

savim nevmti 
tik tiek, kiek rei- 

Sa ogiausia

ne trupinėlio

Praejta meta Najorke visokį 
prasižengimai padidėjo suvir- 
szum 40 procentą daugiau. Už 
girtuoklysta padidėjo 5287 lyg 
10,291. Prohibieijonieriai pa
kratęs galvas perskaitia toki 
raportu, o tai vis per.ju prie- 
žasto. Žmogus kitados iszsi- 
giardavo sau ir jautėsi links
mas, bet nepasigiardavo idant 
butu aresztavotu, bet šziadien 
isz tu žmonių pasidarė tikrais 
girtuokleis, o
giardamas sziandienini 
pa” padaro isz jojo 
žadintoju.

O kiek tai aresztavojo gir-

arsziausia, jog 
“szto- 

gvvuli iro*

po vyru 
nežinau pavard(\s, girdėjai’ 
gyvena kur apie Ghicago. Pa- 

isz Kauno Bed., Telsziu 
Veto-

eina
Apskr., licitavo Para., 
szu Kaimo. Jeigu kas žino apie 
jia mdldžiu praneszt.

Aini Ii ja Lignugaricne, 
127 Pine St.

Elizabeth, N. J.

nežinaudabar 
svarbu reikalą J

Paieszkau savo dranga My
kolą Montvila, .pirmiau gyveno 
Vandergrift 
kur. ’Turiu
meldžiu atsiszaukt.

M v k o i a s V a la n t i e j u s, 
110 W, 11 th. Avė., 

Homestead, Pa.

Paieszkau savo tikros se
sers Kastancijos Junavicziutes, 
po vyru Sinkevicziene, isz Ali- 
tau$, Suvalkų Red. Pirmiau gy
veno Northampton, Mass. Te
gul atsiszaukia ant adreso.

Viktoria Po$zkevicziene, 
Box 171 Bulger, Pa.

savo
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(•ražf'l iipsieliinmii 
su keleiviais.

Paprastus Llelii-
viszlias Valgis.
111111111 tin tu II Ittl II It Hi IIMI

Hill till MlIItilt IMIItlHIIIIlll|H 

I zsisiikykiti1 vieta 
(labai* jusli miešti* 

esanti agentu.
MMItltnilMIMMI IMMMMIII MII
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YI’ATISZKAI VEDAMA EKSIU IU IJA ANT GHEh ZIAI ŠIO 
MODEKNLSZKO LAIVO PER SOUTHAMPTON A.

Laivas AQUIUANIA 21 Kovo.
Atvykus in Southampton keleiviai bus persodinti ant kito l'unaid laivo 
ir tuoj plauks tiesiai in Klaipeda--.Meinol, kuri pasieks in 9 die nas. Kelei
viams treczios klasos bus duodama kambariai del 2, I, G žmonių.
mynrtins atskiri kambariai. Ekskurcija veda l’unard valdininkas, kuris 
pasirūpins jusu bagažu, .pauperiais ir kitais reikalais, dykai.

Szol-

Vokloczhi
Nupigintos prekes:

IN KAI NA $109. Anlrn Idnsn $L>r>.
IZSPLAUKS:

Per Soutlmnipton, Liverpool 
Ir Glasgow

AQIITANIA . . 
St'VTIIIA . . . 25 VASARIO
CASSANDRA Isz Porllnnd 2 KOVO 
ALGERIA........................ 4 KOVO
Per Anglin in Llcpo.hi $110. Tax $5

vIzoh ncreikon.
IX KLAIPEDA $10S.

KITI LAIVAI
Per lliiinbiirgii:

SAKOMA 7 KOVO, 1H D ALAN.
( OIIONIA S BALAN. 13 UECU Ž.

Prcko Klibinėti’ $130.
'I'reczla kiniui $103.50.
Kares Taksi* $5 .Extra.

'l’nksu $5,

2S VASAHtO
25

Kad neužilgio ejs ir patsai 
Ant seno kapinyno.... 4
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Kur seniausia,
Ton geriausia.

SENIAUSIA
■I

dEHlHUdin a|
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arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per 
Rotterdam^, 
nų, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

K ■ Si
Pinigus dunda į Lietuvą 
Ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priftmGjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

is i tt
’’VIENYBĖS*’ 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar- 
1 _

pigiai ir gražiai.
Spausdina 
knygas, laiškams popiera*. 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

K ■ SS •

’’VIENYBĖ”
EINA DU-KABT
. SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, *_______  ___
Lietuvos ir visur ir turi

Pirmi Metai
I

V Jei •k™??)poRaszkauskiute
Latviene paieszkau savo

Asz Ona 
vyru 
brolio Joną. Raszkauska paei
nantis isz Suvalkų Red., Seinų 
Apilkr., Meteliu Para., Papiel- 

gyveno

k u-“ rF ra v e l e rs (1 hec k s 
iszmoka po visas dalis 

galima juos pirkti

! J a

ATSAKYMAI.

J. J. D. Herkimer, 
J'oji Sanjnnga subankriitino.

Wilkes-Barre, Pa. — 
Teip ynu po $5,000 $10,000 ir
$50,000.

B. T.
apie tai buvo apraszyta.

Mrs. O. K.

B. lt

Plymouth, Pa. — Jau

DuBois, Pa. —
Teip, apdarome 4 visokes kny-

Meteliu Para, 
ežiu Kaimo; pirmiau 
Plains, dabar girdėjau gyvena 
Pittsburg. .Yra svarbus reika
las isz Lietuvos, kas žibo apie 
ji meldžiu praneszt už ka busiu 
dėkinga. (t.15)

Ona Latviene,
141 River St., Plains, Pa.

Taniarn

Jo sveikatos ir kūno subudavojimas priklau
so nuo maisto, kurį jis gauna per pirmuti- 

12 menesiu. Maistas kuris sudaro 
stiprius kaulus ir sąnarius, tur būt sveikas 
ir priinmus ir lengvai suvirškintas. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio

EAGLE BRAND
(C0.VD4A5ĖD AW2JO

Privalo būti pirmiausia pagalba. Jis yra rckamen- 
ft • ■ . . _ JL .♦ - _ _duojainas per vinus gydytojui.

Prisiųskito šitą 
j The Bbrdea

Antverpą, 
Breme-
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pagarsinimą 
Co., New 

w_____ , “ iti.j p:ta-
rimus ir 'nurodymus l.^ip <i| 
vartoti lietuvių kalboj visai 
veltui, taipgi puikių kūdikių 
knygą.

L

1- 
(•>

L

Co
York ir gausite pHm

t/trz

Paieszkau Ipolitą, 
Aleksandra Vabalu (Vobol). 
Girdėjau pirma gyveno Bos
ton, Mass, dabar nežinau kur. 
Visi paeina isz Bobru Kaimo, 
Veisėju Valsez., Seinų Apskr.

vartoti lietuvių kalboj visai k|* ** u <.*. r <****’

k*

bus atlieka greitai,

(1 y

Pri-gas kokios jos nebutu. 
siunskite, o duosim žinia kiek 
kasztuos.

V. G. Baltimore. — In viso
kes mokslaines Amerike lanko
si suvirszum 23 milijonai stu
dentu.

M. A. Dayton, O. — Vardai 
trijų karalių yra: Kasparas, 
Melchoir ir Baltazaras. Paėjo 
isz Persijos. Badai juju kūnai 

I .J.. ..i....! .  1___ •

kokios

tuokliu kitosia vąlstijosia, pa-’da stovi grabūosinsmnumeja.

juos szvariai.

> •

9 • ' r

Dideles Trobeles
I.

tik apsaugoja dantis užsilaikant
,J ■ 1 <■

" ’ " X ! > ' „ /?1 '

Jus irgi privalote vartot “Colgate* s”;

44

Dantų4 Valytojų?’
Jis nesunaikina

pliti!

DENTIST AS SAKO:
u Asz patariu savo paeijentams duot sayo dantis 
iszvalyt dantistui du kariu ant meto. Visa kita 
laika jie privalo czystyt savo dantis du, syk ant 
dienos su “Colgate’s Dantų Valytojų.” Tas 
i.szc^ystJna dantis szvariai. .
Įiavirsziaus,

Preke 25d

Turiu labai svarbu reikalu 
jeigu kas apio juos žino, mel
džiu pranesZt. \ (t.15)(t.15) 

Juozapas Vabolas 
' 928 W. 33rd. St

• t Chicago/III.
M

Paieszkau Prana Antanavi- 
angliszkai pasi Javos

Sleit, gyveno Scrahton, 28 me
tai kaip jszvažiavo iBluck: Dia
mond, Wash. 9 metai kaip per
sikėlė ih kita miestą. Jeigu kas 
žino apie jį, meldžiu praneszt 

\

ežiub

li ž ka busiu dėkingas.
Win. AntainWiczia, 

419 Willow St.
? Scranton, Pa.*

v • r.

Prijautė.
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- ■ Me,irnuke! mano Meimy-
1 1 * « I • ♦te, padaryki© mane hw 

būklei♦ i A V
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o manogiausiu aut svieto:
pilti!

— A$z prijaueziu
jog asz nb turetati kąsnio duo-

Jonuti,
*

’ no$ isrZ tavtos,, bą,he butiimei
1 1 *1 *1 J • 'J h ' x 1sztant užlaikyti pdcžioš^ Vai
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Jis Turi Sveikata, Tvirtuma
.' , i I M i i. , * * *

fl
4 ir Gyvumą ačiū

Nuža-Tone
« - - ’ * r’

konstitucija',

ft 
It

U 
j

Nailonui )Laborntory. Chlcngo, \
°Siuomi pranešu Tamstoms, kad išbaigę Nuga-Tone*ą, 

kalt diktas, mano svarumas padidėjo 25 svarais ir ai lau- 
V. f ~ • *. _ 1 _ M. _ - i.. * _ ■_ B V B 4 • B a . • . a * -

siunčiu Jums savo fotografija, kad Jus gale tunu'te 
i,.;.. v...... j....... ų. aviu, |iv9

Tono sufalkū man naujų gyvastį ir ai patariu Ji visiems 
s&vo drout aj— -

P-nas Lyvas tiarai yra puikus vyHSkumo 
pavyzdys! Pasižiūrėkite j jo standžius1 ran* 
moniH Ir tvirtą griežta jo veido pavidalą! Tai 
Šitą Nuga-Tone padaro tūkstančiamu silpnų, 
hervuotų, sunykusių vyrų ir moterų; Letuvi- 
nikai dabar visur vartoja Sitų varsų nervus, 
kraują Ir sveikatą duodanti vaistą, Nuga- 
Tono’ą stebuklingu sėkmingumu. Tas lengvai 
išaiškinama, nes Nuua-Tone yra puikus mai* 
litas kraujui, kaulams ir pęrvams. Jis yra 
KKUBus Fosforu Nervams ir Geležlą Kraujui. 
Jis daro įt/Irtus, i>atvarlus nervus; gausti 
raudoną kradją ir pajiegius vyrus bei moteris.

Nuga-Tone paak^tina. maitina ir stiprina 
visus ^yvybir.ips organus. Jis (deda gyvybę 
j kepenis, sustipriną vidurius taip, kad jie 
išeina tiksliai. Jis atgaivina inkstus, išvaro 
laukan nuodingas išmatas. Guzų, išpūtimo, 
negardaus kvapo ar Apkloto liežuvio negali 
būti dauginu | Skausmai ir diegliai yra dingę! 
btugft’Tone suteikia stebūkl|ngą norą valgyti, 
gęrą virškinimą* ištvermingus nervus ir sveiką 
gaivingą miegą. Nuua-Topo pagausina kraują, 
pagerina kraujo tpkfijimą, jdeda sveikatos žfi- 
r<-*8į *
moteris. Nuga-Tone’e nėra jokių opiumo vaistų 
yra sudėtas parankiau pakelin, , T __
imti. Pabandyk, patarsi imti j| visiejns savo draugams, taip kaip p, Lyvas ir šimtai "kitų 
graiku kad daro.

MUSU ABSOL1UTA GARANTIJA: Nuga •Tone'o kaina yra Vienas 
$1.00) Doleris bonkeleh Kiekvienoj bonkelej yra Devynoife dėsiantis (90) 
Plokštelių, arba vienam pilnam menesiui gydytis. Galima nusipirkti šešios 
bonkeles, arba šešiems menesiams gydytis už Penkis ($5.00) dolerius. Var
tok Nuga-Tone dvidešimt} (20) dienų; jei nebaisi patenkintas pasekmėmis,

kurĮ man buvote prisluntę, jaučiau?! puikini. Ai pall- 

čiuosi toks tvirtas, kad nš galėčiau pakelti viską.
s paimi-

Aš 

tyti Ir iaiUklnti patys. Tariu Jums dideli ačiū, nes Nugu- 

Andrcas Lyvas, New York, N. Y.savo draugams0.

i t veklUH Ir žiDe»| | akis! Jin padaro tvirtus standžius vyrus, sveikesnes ir prnžęsncs 
toris. Nuga-Tųne'e nflra jokių opiumo vaistų — jokių paprotį auklėjančių gyduolių^ JisJIh yrš cukrumi apvilkta^, turi Kurdų t>kon( ir lengvus

Kraikų kad daro, ,
MUSU ABSOL1UTA GARANTIJA: r „ 7^ . _

$1.00) Doleri* bonkeleh Kiekvienoj bonkelej yra Devynoi* deaimtia (90) 

bonkeles, arba šešiem* mėnesiam* gydytis už Penkis ($5.00) doleriu*. Var- 

aufrąžink likusių pakelio dalį'drauge su dėžute mum*, o mes tuojau* su^rų* 
•insim pinigu*. Čą Ramstą neprikiši bei cento. Me* rlxikuojam. Nuga.Tone 
l ‘ ‘ * * - - * ■
pačia garantija. 
I

Prlslųsk Mums Šitą Kuponą Siandięn

yra pardavitKijama* vi»ų gerų Aptiekininkų tomis pačiomis išlygomis ir ta
• žiuiibi»b««btipRgRiatžBiaatagalinga«•«taiibibbbtaiga ta ai abbbbagafiftgagggigpn*

National Laboratory, L 602, 1018 So. Wabash Ave., Chicago, Ill,
- , , t .*. , \ J ■ *' a I ■ J % C,.^ |į I *

jj V'
Gerbluinjej)rjndędu £1* 
bonkvloB Nuga-Tono’o.
Varda* ir tvardė,.................. ..
Gatvč Ir numerl«, arb» R. F. D

Mlota* ..
■ -i
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vėliausias žinia* iš

juokų skyriiį
’’TARKA”
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AMERIKOJE $3.50 MET.
------------------------- * . i—- 

(į

Ii
■ 3

LIETUVOJE ............ 4U60*
■ *fi

’’Vicuybčfj 
Ačru*.

I >Pirkite Vienybė” Ben
drovės ščrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus dl-' 
didis pelnas.

Vienas Šeras $10.
(■K ■

Užlaiko didelį knygynu, 
kur galima gauti vi-

šoklų knyfeą. 
------------ i

Reikalaukite platesnių in
formal i ju apie viskq, ta
šykite mum* laiškus, < fch 
kniauklio musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

'> Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN

<Į

,r

I' I1'1 te į 
i
.4

i '.v||

MįU 
ii

F

VIENYBE PUBL Be.
194 Grand StJ

Brooklun, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galyM.
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Gyveno du broliai, 
kartu ir sesuo — gražuole. My
lėjo ja broliai ir tokia ji buvo 
isZtikima: atras kas isz ju ka 

' nors ir tuojaus eina prie jos — 
ji paskui padalins.

Atėjo laikas, apsivedė bro
liai. O dalintis 
vienoje szennynoje 
jais ir sesuo.

Mylėjo broliai savo paezias, 
tikėjo joms, o savo seseri dar 
labiau mylėjo ir už savo pa

jojus dar stip- 
ja jie iszaugo — ji

su jais

nepanorėjo, 
gyveno, str
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ežias ir tikėjo
. rian: su
niekados neatsiskirs nuo ju ir 
jie irgi nepames jos. Ir ktiip 
buvo pirmiaus, taip pasiliko 
ir dabar: atras kas isz ju ka 
nors ir tuo jaus eina prie jos — 
ji paskui padalins.

Ir pasidarė broliu pacziOms 
griaudu, užvirė joms szirdys — 
atkerszys jos ta skriauda sa
vo — iszves seseri.

O kokia ji buvo graži — tu 
visus kalnus praeik, ne maža 
susitiksi, bet tokios nerasi!

Ir sugalvojo jos taip: trauk
ti burta ir kam iszpuls, pas ta 
vaiku papjaus, o apkruvinta 
peili moszai (vyro sesorei) pa- 
k i szt i.

Ir kaip sugalvojo, taip ir 
padare: papjovė vaika, o ap- 
kruviųta peili seserei pnkiszo.

Rvto, tik ausztant, visi pabu
do.

— Kaime! Kaimo! Kas už- 
musze ?!

Szoko broliai.
— Kas užmusze! — Ir pra

dėjo jeszkoti.
Iszvarte broliai visa minia, 

nieko nesurado, tik atrado pas 
seseri — apkruvinta peili.

Pažiūrėjo sesuo in brolius — 
nekalta ji buvo.

Nuvilko ja broliai, nukirto 
rankas, pririszo jai ant nuga
ros negyva
vartų ir paleido.

vaika, iszvede už

I

O tokia ji buvo graži, — tii 
visus kalnus praeik, ne maža 
sutiksi, bet tokios nesurasi.

Eina ji, negyvas vaikas už 
nugaros kaip akmuo ir ranku 
nėra, — eina ji, — savo laime 
paėmė, bet su szirdžia nusu- 
teiksi — ir verkia ji, taip ver
kia. kad isz akiu upelis teka.

Kur jai eiti ir kas ja priims?
Vienok eina ji, ii’ 

kad isz
vis taip 

akiu aszaros
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karaliszkaji

11T'

I
■* M

W

t:1 1 

bi
j

■ w * 
fl

■

I
I

I

Ai

■

A

n

t

.i4"' *

Į

i
" < •'*' 1 • *

v

- ■ ■ . I ' ' /

tik gaila kad rankos nukirs- praszo ji gerti. PaSilenke toto- 
tds. ris vandens, o ji isz užpakalio

Atėjo karalaitis, ir kaip pa-1 kaip spirS koja; jis ir jiUSkon- 
• Į > 1 . I • I L‘‘ 11 • I 7 ■ lt j

Į Nuskendo totoris, liko jUvio- 
kasytaii stovi'

ris vandens, o ji isz užpakalio

mate, negali net ir akiu nu-Į db 
leisti nuo jos.

— Teveli — sako, — asz ja 
vesiu! ’

— Ka tu, — nustebo kara
lius, — bėriui ko?!

— Nįeko — Ir taip prikybo, 
taip pristojo, — nieko nieko!

— Na, Dievo valia, imk — 
pagaliau sutiko karalius ir pa
laimino juodu.

Ir vede karalaitis nelaimin
gąja, ir taip jis ja pamylėjo, ir 
taip jai patikėjo: joki darbe 
be jos nepadarys, jokio užma- 

be jos nepildys, szt a i

jam pirmoji

nvmo
kaip!

Lauke jau karalaitis papo- 
dininko ir vis nerimauja; o 
ežia dar ir karas, atsisveikino 
karalaitis ,sn žmona ir nuva
žiavo, — ant karo, mat be jo 

I negalima, — ten
vieta — gruzinu karalaitis!

Iszvažinodamas, insake ka
ralaitis žmonėms:

— Kas neatsitiks, kas ne 
gims, saugokite, sugrisziu — 
isztirsiuj Su tuo ir iszvažiavo.

* ' • •
Ėjo garsai, tarszkejo karas. 

Visur visuose atsitikimuose — 
buvo pirmas karalaitis. Negai
lėjo jis savo gyvybes del gim
tosios szalies bei tautos.

O kol ėjo karas, gimė sūnūs. 
Ir stebėtinas dalykas — plau
kai auksiniai, visa galva auk
sine, ir auga ne metais bet va
landomis.

Kriksztvnose susirinko žmo
nes ir parasze laiszka karaliui 
apie stebuklingoji sunu ir in-j 
davė ta laiszka seneliui.

— Nuneszk senukai,
duok ta laiszka ir ka žinai vis
ką papasakok.

O tas senelis, Dievas ji žino, 
ėjo, ėjo ir kaip tik užnakvojo 
pas jos brolius. Na, o ju pa
ežius, kaip užgirdo, ko ir kur 
eina praeivis, eme ji vaiszinti.

senelis, kaip 
ir neatsimena

pa

Ir neatsimena 
girtas užmigo 
kur ir miegojo: lauke ar grin- 
czioje. Ryta atsikėlė ir toliau 

pats nežino, kad laisz-

ant karo, su-

i *

f

J

na. Ir mato ji * 
ant kranto, visas (baltas ir ant 
balto arklio— J 
db mirga ir sako

kaktoje žvaigž-
•' .C'/ .

‘Pasilenk ' ir iszgerk isz
'4‘\f

pakhnise, o pati
7 « l ■ a *

Kuros sauja vandens
:Pasi lenke

“ DioVb, - kaip-gi asz

jos baltos ra n kolos,

ir inano:
gidiu sauja vniidens pasemti, 
k^id ranku neturiu. ” • Dar že
minus pasilonke, žiu H -fa»p*is j^ 
rankos; —-
kaip pi nniau*. Phsisenie sau ja 
vandons, iszgere.'

Acziu trtu! — Ir grei- 
cziau ant kelio, ten, kur vaike
lis gulėjo. *un^uiv,|u. ‘ /

O, kaip jis apsidžiaugė, užsi
kabino rankelėmis už jos balto 
kaklo. '

— Mama mano mama! 
juokiasi ir dreba; visas.

Nuėjo juodu. Ateina in dide
li Sodžių. Susitinka jie senelė.

— Kur ežia mums, bobute, 
pernakvoti ? —

Ogi eikite pas mane, vietos
Ii* priglaudę juos ant 

nakties senute. 1
Ten sodžiun, lyg tyczia, suė

jo visu apylinkių žmones,— 
rinko virszaiti.

Paliko ji sunu pas senute

paklausė. :

ir

ko.

užteks.

raliko ji sunu pas senute, o 
pati nuėjo žmonių pažiūrėti.

Sustojo žmones in rata, gavo 
povą, paleido: ant ko povą nu
sileis, tas ir bus virszaicziu.

Skraido, skraido povą ir nu
sileido jai ant galvos.

— Tai ne skaitosi! — suri
ko žmones, — ji svetima! Mesk 
dar svki.

Mete isz naujo.
Ir vėl povą nusileido ant jos 

galvos.
— Varykit ja, ka ežia mai- 

szo! — pradėjo ūžti žmones.
Ji ir nuėjo pas senele,Ji ir nuėjo pas senele, kur 

paliko vaikeli. Stipriai miego
jo jis isz kelio nuvargęs.

To namo stoge buvo padirb
ta skyle, kad butu szviesu na
muose.

Ir pro ta skyle inskrydo po
vą ir nusileido ant jos galvos.

Girdi ji, bėga žmones. Ati
darė jie duris, inejo keli sene
liai ir pamate ant jos gaivios 
povą, pasilenkė.

— Tavo laime. Buk virszai-
ežiu.

Iszvede žmonėms parodyti.
— Buk virszaicziu! — ta

re visi žmones.
— Raszyti moki ?
— Moku.
— Na, ir su Dievu!
Czia ji virszaicziu ir pasili-

8A ULE \ 
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Ir pamylėjo žmonos, ir tokia 
ji buvo teisinga; tbisingeshe už

' 4 ii1 'I' 'k ' ■ ''
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Stojo ji virszaicziu Ir |)alai-
mino Dievas, d Įdėli buvo der-
liai, tokie dideli;< kad*paskuti-
nis vargszas neturėjo khr ir 
dėti duona, * / ,

O, tuo laiku mirė senas ka
ralius ir sugrįžo isz karo kara
laitis ir pradėjo jiė karaliauti.

i naujas kara- 
ša.vo žemo duona

Važiavo svki *> 
liūs po visa 
pirkinėti ir kaip tik atvažiavo 
in szi sodžių.

> — Kiek kainuoja duona!
— Ogi eik,.-r- sako, — pa-- sako 

klausk virszaiczio.
Karalius ir nuėjo. Bet jis ne

pažino savo paezios: betraukti 
gi juk buvo. i
v Snddrojo kaina.

Eik, iszsiunsk duona
Nlb^nii

1

o paskui pas mane 
ateik vakarieniauti!“

(•> j i papjovė ga i d ž i u ka J r
v

savo darba karu- 
su duona ir 

eina pas virszaiti vakarieniau-

i>

sako ji

visztyte ir kepa.
Užbaigė 

liūs, susitvarko

ti.
O ji kepa.
Kol gaidžiu kas su 

kepeši, pradėjo ji pasakoti pa
saka apie du broliu ir seseri, 
viską iszpasakojo apie save 
iki tos vietos kaip tapo ji 
virszaicziu ir atėjo karalius 
vakarieniauti.

— Truk akys, 
kliu, — atsikėlė 
sakau ?

— Teisybe! -— suczypcjo 
jau visai iszkepti gaidžiukas 
su visztyto.

Atsistojo karalius 
liaus pažino ja!

Ir nusivežė 
vo paezia 
su sūnumi karalaicziu.

visztvte e

teisvbo sa-
♦

—* t ( H S V 1)0

pa ga-

ja pas saves sa- 
gruzinu karaliene

Ar norite darbo?

Agentu reikalinga nereikia 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laiko vaka
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima paderite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir dauginus neleiskite vakarti 
už dykai bet pradeki t iszversti 
savo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykite del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Sales Co.
Collegeville, Pa.

T

vy nikai, —
— kaip-gi

eina, o 
ka nesza iszmainyta, mat bro
lio paezios ne kvailius, pas ji 
mieganti laiszka iszeme ir sa
vo parasze.

Atėjo senelis
jeszkojo karalaiti, sveikina.

— Gimė pas tave sūnūs 
auksiniais plaukais ir auga ne 
metais, bet valandomis, — ii’ 
padavė laiszka.

Mato karalaitis laiszke para- 
szvta:

Gimė szuniukas, ka su juo
•daryti!”

Iszklausinejo seneli. Prisie
kia senelis — teisybe pasakos.

— Tai pasakyk jiems, kad 
lauktu, ; atvažiuosiu, pažiurę-- 
siu — ir parasze laiszke.

O tas senelis, Dievas žino ji, 
ėjo, ėjo ir vėl su szituo laįszku 
pas brolius atėjo, o ten taip 
pavaiszino seneli, kad ant ryto 
vos-vos atsikėlė, — jau ir pa
ežiam nemalonu pasidarė.

Pareina senelis namo. Susi
rinko žmones.

— Laukit mums karalai- 
czio, — pasakė senelis, — pats 
atvažiuos, pats isztirs! — ir 
paduoda laiszka.

“Meskit lauk, netinka.’’
Ka daryti! Ne palikt-gi! Pri- 

rjszo vaika prie nelaimingosios 
k rūtines,1 iszvede už miesto in

turėdami ome-

ja vadinta “ Amerikoniszka in- 
9 9

InFluėm?a lanke ^zia szali 
nuo 1647 metu, ir žingeidi! ži
noti, jog sžita.pij'ma epidemija 
laivo pęrnbszta czion isz Valen-

4
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BALTRUVIENE.

<
f

V- - — - 
I ' I NUO SZALCZIO. Ifluenza.
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Atsimink imu kad paprastai 
szįdpžiai yra užkrecziami, Gė- 
mulah szaluzio gah vaikius ir 
tik gavus ptoga gjxiit platinasi 
bet dnugiiyje aisitikimu 
gemalai butu pbf ^niėk, jeigu

v*

szie

tik išlanksto tųdinkybes butu 
gorians prižiuromos. Szhii pa
prastos aplinkybes karais turi-pnistos aplinkybes kur’uis turi
me turėti Omenyje.

'1
nėjusios ligos.
i

nub ligų, girtuokliayimo, 
sidirbjmo, prasto* maisto ir ne7 
(lamiegojimo.;

O*>

• . L ” 1 • 'L Nosyje ar gofkleje užsise-

įN usilpHc jimas paprasta i 
per-

h

i

V ■ ,x ' jkežia, Iszpanijos. Ir uo to laiko, 
liga daugeli sykiu, atsikartojo. 
Per 1889Jr 1890 liga buvo isz- 
sipletojiiS per visa civilizuota 
pasauli. Trys metai po tam li
ga vol atsirado. Abu sykiu epi
demija iszsi plėtojo per 
Su v. Valstijas.

civilizuota

visas

"■ ’ Mii'-|
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Vi'

. Umtis persidirbimas ar su- 
szlapinias ypatingai kojas ar 
perlengvai apsiredymas.

4. Viduriu užleidimas ar 
kietėjimas.

5. Prastas vėdinimas kamba
rin ar.net if per didelis užsiso- 
dėji nias ne ve< 1 in tuose 
riuošė.

Tuiint koki nors'užsiseneju- 
i hesmaguma. privalome tuoj 

pagelbos. 
Sergėk i mes patarimu 
d y toju ar 
a u ksztinasi gy< I y toja is.

C » ■
k re i p t: i s g y < I y t o ja u s

t 
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HZ-

kamba-

pusgy- 
tokiu kurie save

Laikykimės nuosaikumo kas 
link Valgio,, pailsio ir miego, ir 

laika

kambarius ir

Kiek

flu > ♦

< <4in-

kiek galint praleiskime 
tyram ore.

Vedinkime 
darbvietes nuolatos.

galint užlaikykime ko
jas sausa ii ir sziltai.

Kas tai yra arba 
, fluenza”?

Kas tai yra “
Ar tai kas-naujo! 
Ar Įiareinatisz Ispanijos? 
“Inl')uenzu”

krecziama szalti su karszczia- 
viinu, galvos, akju, ausu, peties 
arba kitu kūno daliu skaudėji
mu, ir ypata jauezias labai ser
ganti. Isz daugelio atsitikimu 
apsireiszkimni pi’anyksta po 
trijų arba keturiu dienu, ir li
gonis pasveiksta, bet tankiai li
ga pavirsta in plaucziu, ausies 
arba smegenų plėvių uždegimą 
ir ligonis mirsztn. Kaltais ih- 
flueijzos apsireiszkimai neaisz- 
kus ir ligonio padėjimas neuŽ- 
žiiirotas. ‘‘Iszpanišzkii 
rnza ta pati influenza,

panaszi, in už-

influ- 
k urios 

epidemijos pietavusi daugelis 
metu atgal. 1889 
el . ...buvo pcrneszta( in Rosije, kur 

“Chiniszka In.-I 
parojo 

‘ ■ ten b,uvo 
vadinta “Rusiszka influenza.” 
ir galutinai kuomet |MU'sikele

: t j

1891 metu

» .

1 >

Kad t nors ir liga vadinta 
‘‘Iszpaniszkn influenza,” bot1 
isztyrinejimni rodo, jog nepra
sidėjo Iszpnnijtij. ,Mes žinome, 
jog |{oletn motu priesz pereitus 
metus Suvienytuose Valstijose 
buvo nepaprastas ligos viesz- 
liatavimas. Bot dėlto, jog liga 
buvo nestipri, ir dėlto, jog vi
suomene buvb užsiėmus karo 
reikalais, niekas nekreipė aty- 
da in ja. Tik kuomet epidemija 
pasirodė baisioj formoj Bosto
ne, Rugsej(>\menesi, 1918 m< 
tafs, sujudino visuomene.
Apsisaugojimas nuo ‘ ‘ flu.
Bosisaugojant limpancziu li

gų, svarbiausia yra užlaikyti 
kutui tvirtai ir czvstai. Kanas 
privalo tinkamai sziltai būti 
apdengtas ir patartina vartoti 
vientik soezius ir sveikus val
gius, ypatingai invairias dar
žoves. Nuosaikumus darbe, pa
ilsi, maisty ir bežaidžiant, teip- 
pat begaliniu svaria* priduoda.

Kus-link maisto turime pas
tebėti kad pienas yra vienas isz 
socziausiii ii’ lengviausiu val
giu, ir netik vaikams bet ir su
augusiems privalo but i nuola
tos vartojamas.

Užkrecziamii ligų atsitikime 
i* svarini 
bent susi- 
geriausias

v ra

v

kaip tai Flu labiausi 
yra susigrūdimo ar I 
k i mszimo dalyk as, 
būdas apsigynimo yra kaip ga
lint liuosai užlaikyti ir nuolat 
vedinti kaml/arius.

Toip-gi svarbu saugotis žmo- 
neužsidengia burna 

kosojant ar cziaudejanl. Užlai
kant darbvietes ir namus ežys 

saugojau t ies 
dėlių susirinkimu ar vietų kur 
daugelis maiszosi, vaikszczio- 

galint ar teip būnant 
? daug prigelbsti ap-

n i u kurib

tai ir liuosai, iir

r
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Mat mergica koja sulaužo, ’ į

\ iona mergini isz Anglijos 
in cziOn at vyko, o

Ir bevažiuojent treinu m*lai- 
me patiko, <

Ir in ligonbuti nuvežė.
* ,. l! v biM

O kada josios koja ižgijo, 
• m « a ' ■>* «« a « a Ub liftliif l’ai in Indiana nusibostijo, 

Tonais 
Na ir

vyra gavi), 
apsi|M>ravo.

liet no ilgai gyveno, vyra pa
liko,

Ir in Ohaju atvyko.
Visur sakėsi kad du mergina, 
Na ir apdūmė no a iena vaikina 

Pasijuto, jog ne gerai yra, 
Ka darius? Reike sugryžt 

pas vyra.
Bet kokis buvo sugryžimas, 

Ir nuo vyro priėmimas, % 
Tai kitu kartu paraszysiu, 
Ir pabaiga jum pasakysiu.

r •

I
v 7

pidemija. prasidėjo Kilioje ir gini n bildu m
• • V • • 1 k k ft . 'V I > ltd X 'Ik Ik

buvo vadintu
Isz Rosi josfluOnza.” 

per visa Europa, ir

per Ramusi Oceana in Japoni-

*
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SPECĮJALE KELIONE 1N LIETUVA
SU PALYDOVU
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LAIVU ISZ NEW YORKO IKI KLAIPĖDOS W 
■ ;21-Jelena Kovo (March) l 922 
Su keltuvais važiuoja Lietuvon Jonas L. Petrauskas,

Lietuviu Iridustriios Bendrovės direktorius, bendroves

21 Viena Kovo (March) 1922
1 '. >• S , ■ • TT • A ' ' < ir J ' -IT’h A 1

Lietuviu Thdustrįjos Bendroves direktorius,
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jaut kiek 
tyram ore 
sigynime nuo limpaneziu ligų.

Limpanczios ligos daug giei- 
cziaus užsikrccziamos netieso- 

t‘gn kad tiesiog 
nuo ligoniu, bet szis netiesogi- 
nis būdas lengvai iszveUgia- 
mas. Epidemijos laikuose 
turtina visai uesisveikinti ne
lankyti nesaugias ir neszvarini 
užlaikomas restauracijas :ir 
bent užkandžiu, vietas, reika
lauti kad mėsininkai ir kromi 
ninkai szvariai ir sanatariszkai 
užlaikytu savo tavoms, nevar
toti vendru rankszluoszcziu ar 
bent gerianeziu indu. Pagal da
bartinius sužinotus szaltinius 
ir priturimo dalykus geriau
sias būdas iszsisaugojimo G’lu’ 
ar bent kitu visu užkreCziamu 
ligų yra tai czystai užsilaiky
mas. ,

pa

Jau kaip tame S....ville, 
Tai kas nusides nežine, 
Merginos siunst pradeda, 

Ne žiuri, ne kas tai geda. 
Grincziosia vietos ne turi, 
Tiktai kur užkaboris tamsus 

žiuri, i
O da jaigu szvilpuka ižgirsta, 

Tai net nutirpsta.
O kada krūmai užžalios 

Tai be atvangos, . 
Grybu rinkti bėgios.

O kaip munszaine trauke, 
Tai kaip verszei buiza riau

kė, 
Vienu mauku iszriauko, 
Ne paduste, nešusi riaukė, 

I n ,k i t as peczes t rauk i a,
Žino, jog ten gauje laukia, 

Kuri gerai ūžt rituos. 
Ir kvoteriais apdovanos. 
Kada perkūnas atsiras, 

stirnų busziuosia
ras.

Ar žinote jas beprotes, 
Jog sau dalote daug bledes!
Kaip ant niekiausiu žmonis 

rodo,
Ir su pirsztais bado. ■ ; 

Kuodus nuo ausu patiekite, 
Rankoves užairaitokite, 
Namu darbus dirbkite, 
Ir kampus iszvalykite!

Nemažai

ir su pirsztais bado.

t

>

I

• v v » .

Sei, jus Pittsburgo vyrai, ‘
1 •

Badai pas jus negerai, i 
Mergicos ka nori su jumis

Tdaro,
Priverstinai į>as skvajeri va*

ro! f
Sztai ka dvi tokios padare,

s‘iii* I
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Ar-gi ne puiku triksa iždare,
Abi po verszeli vedžiojasi,

Ir meilei kalbėjosi*
Na ir tiedu vyrukai nesitikėjo,

v 4

Diena ne gali.

Kaip in velnb žabangas inejo, 
Sziadien ‘ vienas kalėjimo

A ■'

-
o • • • • • I -11 - •>

vaitoja,* 
Keike ir dejuoju, 

O da kaip prova iszeis. 
Tai da daugiau

> ,, ' f"

diena sėdėti
pareis*

riekliudahii

Turime paemia geriausia laivo daili paeziame viduryj
*: 1 * i j V' 1 t ... . . « . . i ’ 'i !i’ x ». ! i .'..a . į1-'

i po 2, 
draugams mielai šutei-

» * . E 11 ■ ■ t

kimo bus pilnai aprūpinti visoj kelionėj,
1 .____ t < > ' V " , kl i* JjL _«L K fa V S. .. i1' !3 - l .

parvež in Lietuvos prieplauka—Klaipeda. Su tokiom
I

skarmalams ne
* užsidekite,

Rankas sau -paduokite, 
Kad ateįteje saugotis atokiu, 

Matuzeliniu mergių * 
Jau ne viena pamokino;

Ir keliolika in džela pašodino, 
O bet su joms nenustojote, 
Ir insipainiuoti duodate.

I J f*"

f
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laivo, kur visi mupu keliaiviai bus vienoj laivo dalyj 
Šeimynoms ir 

kambari be jokiu extra 
Manatieji keliauti iri Lietuva 

1 , 4 1 H * ’

kite rengtis isz
» < » ■ * A ■'* •*.. Pm A/ .Ji ,|1 Ji ' k*1

kelia ten ir*paleido.

O tokia ji būvo graži, — tu 
visus kalnus praeik, ne maža 
matysi, bet tokios nesurasi!

Eina ji, vaikelis ant kruti
nės kaip akmuo ir gaili, — ei
na ji už ka ja vato? -- ir ver
kia, ir taip vergia, kad isz akiu 
upelis teka.

Kur jai eiti ir kas ja priims?
■w • « * ■ • a a • '

4 ir 6 in kambari. 
kiame viena *

S M "'A

Seitny
ii A .• -i

Pati in vyriu/Jau tu turimi
niekados ne atprasi per mie
gus ne szucketemokėjimu, 

musu atstovu prade- 
; anksto ir užsisakykite vietas ftrit laivo.

Taigi dabar yra geras laikas persiusti pinigus in Lietuva
~ *« . ■ • » * t_ ’ .."’ii! ii '■ \ - i____ ■ L'* ik V J ; t* . * u. t u.'Jl< , h jį •

iu paaiszkinimu
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Lietuviu Industrįjos Bendrove
MairtOfis’rt: * *' ' 'i Skyrius: ' -'

Wilkes-Barre, Pa
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gus ne szneketf
Vyras: - (J-gi kada kalbėt; 

Diena per tave viena ne galiu 
iszsižiot, tai norint nakti nie
kas man ne užgina szneket.
;        ,,...    

verkia, 
teka.

Ilgai, visa diena ji taip ėjo 
ir sulaukus vakaro, priėjo prie 
karaliaus nnnu. Atrado tuose 
rūmuose krumus, ten ir užmi
go. Pradėjo auszti, pabudo, — 
troszko gerti. Tykiai priėjo ji 
prie arbūzu ežios, parinko ge
resni arbuza, atsigulė ir paval
gė.

Ryto atėjo in
soda sodininkai, mato — arbū
zu ežia pagadinta, pažiurėjo ir 
nustebo.

— Kas czia per velnias! 
Pėdai žmogaus, o i n kandimas 
žvėries.

Atėjo pas karalių su prane- 
szimu.

. — Na, ka-gi
klausia karalius,
mano sodas f Viskas tvarkoje?

— Nieko, — atsako, — vis
kas gerai, tik ežia su arbūzais 
kaž-kas pagadino, kas nežino
me: inkandimas žvėries, o pėd
sakai žmogaus.

— Pasaugoti ir suimti! — 
pasakė karalius.

Isz vakaro,
nyje karaliaus insakyma, atsi
gulė sodininkai in arbūzu ežias 
ir pradėjo laukti : juk reikia 
apsaugoti ir suimti! Praėjo va
karas — nieko nėra, praėjo ir 
naktis — nieko nėra, o kaip 
pradėjo auszti, iszejo nelai
mingoji isz kiminu, czia ja ir 
suepie. Vaika atrisze, sode, 
prie arbūzu ežios užkasė, o ja 
paezia nuvedė pas karalių.

— Sugavot?!
1 — Sugavom!

Žiuri karalius, kas do ste
buklai!— visai ne žvėris, o I 7
tokia gražuole, — tu visus kal
nus praeik, o tokios neatrasi,
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Ilgai, visa dienu ji taip ėjo 
ir sutinka totori. Pažiurėjo^ a a J a*'’*

j

kreipkitės ypatiszkai arba per laiszka.

■WM i#' ■ $■*.

t .■M

pažiurėjo in ja, nuriszo vaike
li ir numėto ant kelio*

— Eik paskui manos!
Ir nuėjo, — kur-gi jai beran

kiai ? — nuėjo paskui totorių. 
O pati vis dairosi — gaila jai 
vaikelio. — Ėjo, ėjo if priėjo

'i - ... _____s 1 fa ■ t "*prie upes, na, kaip Kūra. Ir
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HAMBURG
Isz New Yotko tii'hla! hi Danxlgn ir 

VarsxavH, ant Aau.lu Uiivu
OUIIUNA iUMarcIt, R 14 April, 
OKQITSA March 17 Ir April ė$. 
AlįttlTA ill March, 12 May.
Jldarom! kambarai del moterų Ir 

Ir Bz.ehuynu.
VI * J lĮf ■' J> ' I ’ I 0 ,, . t * , ,

The Royal Mail Steam Packet Co. 
2(1 Broadway, ?icw Yoi^k.

117 ,Wi WmrMnRton St. Uhlca ko.
Arba pan vietinius agentus.

ANT PARDAVIMO. 
f ........ ;

5 ruimuSzeszi, 5 ruimu namai, po‘ 
$2000 už viena. Puse gali pasi
likti ant morgeezio.' Du, 6 rul- 
mu namai po $3000 už viena,
pusė gali pasilikti ant morgt- 
ežio. Keturi. 12~ ruimu namai
namai po $6500, puse gali pa-

• t • ■ j " \ • Am k

t

(Ap.l)
I 
j ■

silikt ant morgeęzio. 
John Goyne,

227 W. Centre St„
Mabanor Citv. Pa_ b
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Mokame antra procentą ant auditu 
pinigu. Procentą prldcdam prie Jus 
pinigu 1 Sausio lr 1 Liepos. nepai
sant ar atncazat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad Ir ju* turė
tumėt reikalu su musu banka, 
paisant ar mažas ar dideli*.

Bankas adara* nuo 9 ryto Iki 3 
popiet. Subatomis 9 ryte iki 12 vai.

CAPITAL STOCK $125.000,00
Surplus ir Profit* $536,346.50

no-
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H. BAU.. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-President.
J. E. FERGUSON. Kasteriu*

W. TRASKAUSKAS
PIRMI’TIN IS LI ETV V ISZ K AS 

fttlABORlUS MAHANOY (ITT. ]
I

PA.

Pasamdo

520 W. Centre St

laidoja kunus numirusiu.
automobiliu* del laldotuviu. krlksztl- 
nlu. veseilju, pasivažinėjimo Ir 1.1.

Mahanoy City, Pa..

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga paturima viso
kiuose reikaluose, tai kreip 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Alderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

Kazis Rėklaitis 2
LletuvUzkas Graboriui

e

Laidoja numirėliu* pasai naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelblnlnke 
moterų. Prieinamos prekes.

616 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefoną* No. 14*.

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele ŽAoefJa sudėta V aisti jo* 
Banko Departamente. E«iu po 
prleilara Valstijos, telp kad pini
kai sudėt! mano bankoje negali 

^praiatL Priimu piningus saugiam 
palalkimni. Blunczlu piningus 
In Ttaaa dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatjtams kainoms. 
Parūpina paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szykite apie kalnas o gausite 
teisinga stsaklma Adresavoklte:

Y. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.. 

Mahanoy City, Pa.

Daktaras Juozes J. Austrą 
Lietuvis

Buvusi* Daktaras Kail*mencjo. 
Gydo visokia* ligas. Priima ligo
niu* lig 10 valanda ryte. 12 lig 2 
popiet. 6 lig 9 vakare.

Telefonas Bell—359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

CHAS. S. PARMLEY

Žinios Vietines
> • - ’ i

— Soredojo pripuola 
mimo diena pirmutinio prezi
dento Suv.
shingtono.,

K?'-

Valst. Jurgio Wa-

— Musu narsus ugnagesiai 
laikys neužilgio bazara ant su- 
drutinimo kasos. Dabar aukas 
renka komitetai 
duosią,
paaukauja.

visosia var- 
kiek kas gali tegul 

Juk žinote, kad 
musu ugnagesiai dirba už dy
ka.
ar

JURGIS WASHINGTONAS.

Gymimo diena apvaikszczioje 
22 Vasario, po visa Amerika.
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Re?T Estate Agent. — Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti etubas, 
mes galime juml* tame patarnauti. 
Randavojame namus, kolektav. re 
randa* Ir telp toliau*.
238 W.Centre St. MahanoyCity

lOR. J. A.TANANEWICZ
Gvdytojas ir Chirurgas.

kolektav.

Gydo invairias ligas vyru ir
• . —. amoterų.' Duoda patarimus 

sveikatos dalykuose per 
lalszkus. Adresas:

2020 137th Street,
■ ** *1J a
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SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
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Nežiūri keno namas dega, 
tai vasara, ar dydeliam 

szaltije, patarnauje visiems Iv- 
Todelsii- 

szelpkitc musu ugnagesius vi
same kuom kas gali, kada atejs 
prie jusu duriu rinkėjai auku.

giai laike nelaimes.

atstovu p.p. 
advo-

tam 
esame 
įvelės.

sudainavo

Ats-
V veži u

gy-
Januleviczia

padėjime,

— Nedėlios vakaru Norke- 
vieziaus saleje atsibuvo priė
mimas 'Lietuvos 
Valdemaro (’zarneckio, 
kato Mastaueko ir \ invko. Ats
lovai alėja in sale, publika at
sistojus pasveikino ir kartu su 
Szv. Juozapo parapijos choru, 
sugiedojo Lietuvos hymna, po 

“ Lietuviais
m<‘s gyme” ir kitas dai- 
Kun. Czesua pasako in- 

žanginia prakalba kaipo ir ma
joras miesto .Fogarty pasakė 
priėmimo pasveikinimą, 
tovai teipgi kalbėjo.
104 kuopa apteikė p. Czamec- 
kiui puiku bukietą rožių. Po 
prakalbu atsibuvo puikus ban- 
kietas ant kurio dalibavo dau
geli musu tantiecziu. Publikos 
radosi pilna svetaine.

Senas Mahanojaus 
v<‘ntojas Vincas
randasi nesveikam 
nes jau trys sanvaites kaip ne
gali dirbti, bet < 
vilti kad greitam 
jin iszgydyti.

— Visas graboriszkas biz
nis likos perraszytas ant ranku 
naszles Traskauckienes,~ kuri 
su sūnum Vincu stengsis užga- 
nadvt visus tuos, 
mos ypatos bus paszauktos pas 

Laike pareikalavimo 
graboriaus 

(t.17)

Dieva, 
neužmirszkite 
Traskaucka.
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daktarai turi 
[ laike gales

kuriu myle-

— Jeigu norite nirkti ge
rus czeverikus pigei, tai pasi
naudokite isz szios progos, nes 
ziegornikas Stankeviczius isz- 
parduoda visa czeveriku tavo- 

kuriu daugiau nelaikys.
Sztai proga pirkimo czeveriku 
pigei ir užezedinti po keliolika 
doleriu. — Juozas 
ežius, 305 W. Centre St. (t.f.)

ra,

Stankevi-

SPECIALISZKAS
SUSIRINKIMAS.

Praneszama
I

para p i jonams 
ozv. Juozapo Liet. R. K. Baž- 
nyezios,
kad bus laikomas specialiszkas 
susirinkimas parapijom!

PANEDELI VAKARA 
20 DIENA VASARIO 1922

8 valanda, Mokslaineje 
Mahanoy City, Pa.

Yra užszauktas del apsvars
tymo ir sudarymo rezoliucijos 
reikalingu del iszpildimo insta- 
tyrnu nutarta ant susirinkimo 
laikyto 11 Juniaus 1921, kas- 

sukolektavimo mokesezius
už sėd i nes randas, ir del palai
ki ma sėd i nes del parapijom! 
kurie už jias užsiinokeja. Visi 
nariai atbutinai privalo atsi
lankyti ant szio susirinkimo. 
ADOMAS

Mahanoy City, Pa.

lįsk

KLIUCZINSKAS
Prezidentas Trustees.

JOS. VIZBARĄ 
Sekretorius.

ANT PARDAVIMO.
- I „II ,,w

Visrnaminiai daigtai parsi- 
duos po No. 1310 E. Market St. 
Kas pirks daigtus, gau^ stiK 
bas randavot. Atsiszaukit p« 
augszcziau minėtu adresu ko- 
greieziausia nes 
iszvažiuoja.

ičvifū
locnininkas 

(t.15)
Knygele Draugystėms del 
iszmokejlmo pinigu ligonia- 
ma • * - *• - 50c

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu 50c.

W. D. BOCZKAU8KA8-CO.,
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Suv. Valst. istorijoje pasa
kyta, kad jei ne Jurgis Wa- 
shingtonas, tai szios szalies ne
priklausomybe butu žuvusi tais 
paežiais metais, kuomet ji buvo 
paskelbta. Pasidekavoj.mt tik 
Jurgiui Washingtonni Angli
jos imperializmas tapo
trnszkintas ir szioji szalis susi
kūrė kaipo laisva ir nepriklau
soma pirmutine respublika pa
saulyje. Jei Suv. Valst. tuomėt 
butu praloszužuos kova už savo 
nepriklausomybe, tai gal ir'po 
sziai dienai butu vergavusios 
Anglijai.

Skaitant Snv, Valst.
joje szitos ilgos kovos nnoti- 
kius, kuri tęsęsi 8 metus, Jur
gis Wasliingtonas isztisai fi
gūruoja kaipo cementas vieni
jantis visas tautos jogas, ku- 

i’itemptos ir
rs

istori-

rios tuomet buvo 
atkreiptos priesz dingą prie-t ... ; : galinga prie- 
szininka. Jisai patapęs vyriau
siu armijos vadu, visa savo 
energija ir visus kariszkus ga
bumus ir patyrimus buo sukon
centravęs ir atidavęs savo le
vynes labui, visiszkai užmirsz- 
(lamas apie savo ir savo szei- 

Jisai ant tiek 
buvo pasiszventes savo tėvynės 
labui, kad per 8 metus vadova
vo kariuomenei ir per 6 metus 
nebuvo atlankos savo namu ir 
szeimynos. Prie to 1 udamas 
auksztos doros, reto tesingiimo 
ir malonaus draugiszko budo 
žmogumi, jisai ingavo didelio 
pasitikėjimo ir pagarbos visos 
tautos ir todėl’ jam sekdavosi 
ir sunkiausiose kovos valando
se palaikyti savo kariuomenes 
ir piliecziu dvasia ir iszszauk- 
ti pasiszventimo. Reikia žinoti, 
kad sziai szaliai 
labai 
nes neturėjo nei užtektino ka
pitalo, nei tinkamu ginklu ir 
amunicijos, neigi tinkamai pri
rengtos ir iszlavintos kariuo
menes. Labai tankiai priseida- 
vo stoti kovon su maža sau ja
le prastai iszlavintos, menkai 
apginkluotos ir nedisciplinuo
tos kariuomenes priesz galin
gas jėgas Anglu kariuomenes, 
tacziau Washingtono ir jo ka
reiviu pasiszvcntimas pergalė
davo tankiai daug kartu ga
lingesni • ir skaitlingesni prie- 
sza. Būdavo 
szios szalies kareiviam netik 
priseidavo 
kini apiplyszusiems 
siems priseidavo žiemos metu 
žygiuoti per sniegą ir kartais 
pritrukus kantrybes viena-ki- 
ta kariuomenes dalis sukilda
vo ir atsisakydavę stoti kovon, 
tacziau atvykus;Washingtonni 
ir pratarius kelis žodžius, vėl 

ginklus ir eidavo

mynos gerove.

teko kovoti
sunkiose aplinkybėse,

atsitikimu, kad

badauti; bet tan- 
ir pusba-

visi imdavo
savo pareigas su pasiszventi-
mu. Žodžiu
tonas buvo taja žvaigžde, kuri 
vode tauta tamsybes dienose, 
buvo tnorni balsu, kuris žadino 
tauta prie pasiszventimo ir 
isztvennes, kad iszkęvojus sau 
laisve, ir, tam gaisui niekas ne-

Jurgis Washing-

drįso prieszintis. Ir ję neiszsa- 
kytas pasiszvcntimas savo tau
tos labui apvainikavo Suv. 
Valst. pergales vainiku, kurios 
vaisiais’mes visi sziadien nau
dojamės, dauguma nei nežino
dami kam turimė būti dėkin
gi už tai.

Tacziau kaip kiekvienas di
dis žmogus turi ir prieszu, teip 
ju netruko ir Washingtonui, 
kurie daug kartu dėjo pastan-

1--A JI nnnfivii-in Mnr

ir Washingtonui
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LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 

j nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausja kaina ne tjk jsz New Yorko ir Bostono, 
bet ir isz vjsu kitu portu. Pinigus siunczianie su pilniau
sia gvarantijn in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszniainonie. T. 
rvszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sokaneziu antraszu:

GEQRGE J. BARTASZIUS
498 Washington St. New York, N. Y.

uwMBiWtfiiinsrnMi i ini—MiiiiiiiWi<n—i»i įminus

Bartaszius Agentūra,
A*r
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1NA(1(’RACI.IA I’lUCZIDEXTO WASHINGTONO

riausiojo vado 
supras-

ir visa ka
ti kitu

kariuomenes 
vietos. Bet visa tauta 
dama jo didi pasiszventima ir 
sugebejima tinkamai vadovau
ti ir kariuomenei ir tautai, sto
vėjo už ji, Teip-gi
riuomene, iszskiriant 
tuos generolus ir keletą ju pa- 

kurie norėjo Wa
shingtono vietos, buvo su juo- 
mi. Teip-gi ir diduma Kongre
so buvo su juomi ir visame ji 
palaiki*, (ii patsai Wasliingto
nas, su jausdamas, kad jo pava
duoti niekas negali, ii(‘pais<‘ iii 
savo prieszu statomas žaban
gas ir po senovei su pasiszven- 
tiinu (*jo savo pareigas. Ir t įlo
mi jisai netik i ugi jo visos tau
tos amžina pagarba, bet save 
pastate szalimis tokiu žymiu 
pasaulio karvedžiu, kaip Han- 
nibalas, Cezaris, Szvedijos (Jus 
(avus Adolphus, Prūsijos Fre
derikas 11 ir kiti.

T ‘ ■" * ‘
karo lauke sulosze, 
iszvaduotojo role, bet jam te
ko suvaidinti svarbi tautos va.- 
( 
karui užsibaigus. Kaip jau 
aukszcziau minėta Wasliingto
nas turėjo visos tautos užsiti- 
kėjimo ir pagarbos tacziau ji
sai tos savo i atakos non per na
go juodymą nenaudojo savo as- 
meniams tikslams. Jisai visuo
met pirmoje vietoje slate savo 
levynes gerove ir kjek tik isz- 
galodamas ta savo-intaku nau
dojo, kad palaikius tautos va
dus vienybėje

taikunu,

Taeziau Wasliingtonas netik 
Amerikos

lo role ir ei viliame 
užsibaigus.

o^venime

užgriuvo ant
szios szalies

buvo

kad indiegus 
žmonėse giliaus pasiszventimo 
ir kantrybes jausmo, kad but 
galima perneszti tos visos sun
kenybes, kurios

gyventoju pradė
jus nepriklausomos respubli
kos laisves ruma kurti.

Wash i ngtonas t e i p-g i 
ir gilus demokratas, kuris žmo
nių teises state aukszcziau vis
ko. Kuomet vienas jo svotiiu- 
szaliu karininku pasinio jam 

Amerikos kara
lium, tad Washingtonas ta pa
siūlymą pasmerkė, pareikszda- 
mas, kad jokis skaudžiausi^ 
nuotikis karo metu jam nesu- 
teike tiek skausmo ir szirdper- 
szos,

apsiszaukti

kiek szitas pasiūlymas, 
kuris yra diszku faktu, kad jo 
kariuomene,je yra tokiu denio- I 1 • • • • • •

M •tuomet buvo T----
kad tik “Dievo pateptiniai 
karaliai gali valdyti valstybes, 
tacziau Wasliingtonas nei kiek 
apie tai neabejojo ir jo prakil
ni siela jo neapgavo. Sziandien 
kiekvienas mato, kad ne tik 
Suv. Valst, respublika in taip 
trumpa laika iszango in milži- 

bet ir visame pasaulyje 
sostai “Dievo pateptiniu” 

po kito ir ant 
naujos 

valia ir

visu insitikinta, 
> >

A

na,
Die v o 

vienas
kuriasi 

žmonių 
lemokratijos pagrindais pa-

griūva 
ju griuvėsiu 
respublikos,
( 
remtos.

Pergalėjus Anglijos kariuo
mene ii’ja iszvijus
Valst., tapo priimta konstitu
cija ir suorganizuota respubli
ka. Tuomet reikėjo rinkti pre
zidentas ir pirmu 
Prezidentu

Wash i ilgiomis, 
tarnavo du terminu: nuo 1789 
lygi 1797 metu. Butu ji iszrin- 

ir trecziam terminui, ta- 
eziau jisai daugiau nepriėmė 
kandidatūros.

Jo administracijos metai, 
tai buvo Suv. Valst. augimo ir 
besitvarkvmo metai, nesą Jur- 
gio Washingtono sugabumai ir 
karo metu ingytas autoritetas 
instenge palaikyti szalyje tvar- 

P iri nuo j u jo 
metu

.Jurgis

ko

ir ja

tapo

isz Su v.

Suv. Valst. 
iszri liktas 

Jisai

administracijos

|<a ir ramuma.
prezidentavimo metu Suv. 
Valst* sutvarkė savo skolas ir 
tuo budu turėjo galimybes pa- 

tarptautinio kredito 
visomis pasaulio 
Taipgi tapo pri-

daryti 
sutartis **su 
valstybėmis.
i m ta dec i m a 1 i szk a sz i a nd i en i no 
pinigu sistema.

Paljįi'igus Washingtonni an
tro termino prezidentavimą, 
Suv. Valst, jau buvo pusėtinai 
tvirta Valstybe ir visoje sza
lyje jau buvo gera tvarka. 
Pats Washingtonas sugrižo ant 
savo ukes in Mount Vernon, 
kur nepoilgam viena szalta ru
denio diena iszjojo pažiūrėti 
savo ūkio ir perszales sunkiai 
susirgo ir po trūnytos ligos mi
ro. Tacziau jo prakilnus dar
bai, tėvynes labui atlikti, nie
kuomet nemirs ir gentkareziu 
gentkartes su pasididžiavimu 
juos minos ir savo ainiams 
Wnshingtomr, kaipo pavyzdi 

prakilniems
tikslams, statys. Toki žmones, 
kaip Wasliingtonas, visuomet 

yra ir bus kiekvienos 
. pasididžiavimo

pasiszventimo

APER. IJ^EJBIJPGtX.pYlIAX^X 
ZkREA LIEPOJĄ

’ Lietuviai važuojant in Piliava 
įplenkia lęnku juosta (karidora) 
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

“POLONIA” iszplauks 22 Vasario 
“ESTONIA” iszplauks 8 Kovo

’S Treczia klassa in Hamburgą $103.50 
In Piliava $106.50. In Liepoju $110.

Kreipkite* prie muau ugentu justi mieste.
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Rinkite Kulcnini
Pecziu Dabar

Geriaus dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni 

pasirinkimą negu kitados.
Musu specialiszkas PERT
GLOBE peczius, vidutis 18 

puikei enamelavotas 
Galima matyt musu sztoro lange.

rudeni.

$77-50 specialiszkas
< •

coliu didumo 9

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.
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Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta.
karnas peežius del didę- 
lios sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.
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GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

Labai tin-

>

a

| Sztai Koki Prieteli Turite
j Merchants Banking Trust Co. Banke

Yra tai pirmutine Baniu Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
procentą ant sudėtu piningu.

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pageltai 
kada perkate namus. . i

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
lengvas mėnesines mokestes arba telp tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso taaUecsIai Ir 
pažinstami. // I.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. ' ____

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu save 

piningus in Merchants Banking Trust, Co. Banka. 8sita
\ m* • ‘ VI 1 —1 9 ' ___ AJ
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Mm

mineziu.prieszingu
Puošė laikuose beveik nei vie
nas žymesnis pasaulio diploma
tas netikėjo, kad Amerika isz- 
silaikys kaipo respublika, nes
—A

VYRU
LIGOS

kratiju 
m

buvo, 
tautos
džiaugsmo simboliu.

ir I

• ♦

Daktara* KOLER yra vienatini* tarpe Lietuviu daktaras 
PlttBburge. Jinai mokinosi Varnzavoje, atudijavo beglje 
82 metu* In vairia* ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležojimus, ligas tinimo, invalrias ligas 
paoinanczlns nuo neozystumo kraujo. Atslszaukite ypa- 
tlszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba RubIbz- 

kai ir Lenklszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 6 vakare 
Ncdoliomls 9 iki 2 popiet.

. Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. 
v

' Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL 
MERCHANTS BANKING TRUST CO 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea.D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pn*. D. F. Guinan, Tress.

J. Ii. Garrahan, AUomey W.F. Ryukewict A. Danisewica M. Gavula 
P* 0. Fenton T. <V Hornsby




