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1SZ AMERIKOS
Norėjo parduot paezia už 

10,000 doleriu.
Newark, N. J. — Mrs. Ema 

Tapovicziene laike teismo, isz- 
ajszkino slidžiai, buk josios vy
ras Jonas norėjo atsikratyt nuo 
josios siulindamas jaja del 
Viktoro Banks už 10 tukstan- 
cziu doleriu, kuriam užmetinė
jo, buk gyveno su jojo mote- 
ria.

Motere užginezino taji vyro' 
iižmetinejima kalbėdama, buk 
Jonas apskundė Viktorą už 
paveržima jojo paezios. Jonas 
vela iszsikalbinejo, buk jisai 
buvo tikru nevalninku savo 
bobelkos, turėjo skalbt drapa
nas, czistyt narna, iszneszti pe
lenas ir virti valgi, o jojo 
Emute nuolatos lakstydavo po 
miestą ir draugavo su Viktoriu 
ir dabar skundže jiaezia ant 
persiskyrimo.
Pasiutėlis nužudė maža mer- 

gaitia. 
Md.

virti valgi,

Baltimore, M d. — Klara 
Stone, asztuoniu metu mergai 
te, kurios kuna surado girrai 
teje užmiestije, o kuri dingo 
kėlės dienas adgal, likos nužu
dyta per koki tai pasiutėli, ku 
ris mergaite užklupo kada to
ji ėjo in mokslainia.
Nužudė savo suvadžiotoji sude.

Waco, Tex. — Kada prasi
dėjo teismas J. S. Crosslino už 
subjaiirinima 17 metu mergai
tes Marcellos Matthews, užėjo 
netikėtinas atsitikimas kurio 
sūdąs visai nesitikėjo. Mergai
te pradėjus kalbėti apie savo 
nužeminimą per Cross!ina, isz
trauke revolveri ir szove in su
vadžiotoji, užmuszdama ji ant 
vietos, kalbėdama in susirin 
kasius: “Jisai mane paniekino, 
atome mano sveikata ir panys- 
ta, bet daugiau 
nesubjaurys doras 
kaip padare su manim.

Crosslinas turėjo 
buvo vedins

to nedarys w- 
mergaites

59 metus, 
žmogus ir turėjo

tris vaikus. Mergaite yra silp
no budo sverdama apie 90 
svaru, o kada likos subjaurin
ta turėjo tik 15 metu. Vienas 
teismas jau atsibuvo 
įlinkas likos surastas kaltu ir 
apgudintas ant (leviniu metu, 
bet advokatai teismą atnauji
no, bet

budo sverdama

ir kalti

Bangor, Ale.
Brooks, 20 metu

mergaite manydama, 
jog vela jisai iszsisuks, nutarė 
ji nuszauti. Mergaite pastaty
ta po 4000 doleriu kaucijos ir 
likos paleista namo.

Pabėgo su savo moezeka.
— Frodrikas 
senumo, pa

bėgo su savo moezeka in Kana
da. Moezeka turi 46 motus am
žiaus ir buvo persiskyrus nose- 
nei nuo Fredriko tėvo. Kada 
jaunas .kvailys norėjo sugryžt 
adgal in Suv. Valstijos, tai imi
gracijos virszininkai poreles 
neinleido.

Mergina vadu razbaininku.
Chicago. — Palicije jeszko 

patogios merginos, kuri yra 
vadu bandos razbaininku, kuri 
yra apginkluota su revolveriu 
ir saldžei juokėsi kada užklum
pa ant savo auku. Toji mer 
bandyte jau apiplesze 
jkius kromus ir žmonis ant 300 
tukstaneziu doleriu. Ana die
na toji bandite su pagialba 
dvieju .savo draugu inejo dra- 
sei in narna Charleso Baeį isz 
kur paėmė daug brangiu kaili
niu, auksiniu daliku ir pinigu, 
sėdo in laukenti automobiliu ir 
dingo isz akiu. Apipleszirtias 
atsibuvo dienos laike,

virszininkai
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DYDELIS PAVOJUS DEL 
SUGRYŽTANCZIU AMERI- 

KIECZIU IN LIETUVA.

kakalis kuris apgavo czikagos lietuvius ant milijonu doleriu.
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Sztai paveikslas Bischoffo apgaviko ir jojo kancelarije, kuris apgavo Lietuvius ir ki
tus žmonis ant milijonu doleriu, prižadėdamas jiems dydelius procentus už juju pinigus. 
Del szito skandalo Czikagos Lietuvei turi ne tik baisu pinigini nuostoliu, bet ir skaudu mo-
raliui antausi kuriuos bile sukezius ir agentėliai gali isznandoti.

Terp aresztavolu Bisehoffo agentu yra szie Lietuvei kurie pardavinėjo žmonim sze- 
rus: A. Rubeževiczius, P. Jonis, J. Marauekis, J. Derkinkis, J. Cziboskis, A. Rutkauckas,

kaipo dideli lengvatikiair
y

J. Juszkenas, J. Luks, A. Lebeckis, P. Žilvaitis, E. Bulkeviczius, J.. Petrauskis ir A. (indis
ir da daugiau.

Pennsylvanijoi randasi 313,575 Isz Lietuviszkll Kaimeliu
bedarbiu.

Pa. — Bedarbiu 
Peimsyl vanijoi 

imižai sumažėjo, 
šio menesio randasi 
žmonių kurie
Tik JohnstoWne ir Mikisporte 
darbai truputi pasigerino, bet 
Erie randasi da 17,275 bedar
biu, Skrantono yra suvirszum 
5000 ir kilosiu dvdesniosia to' 
miestuosia tpkstanczei žmonių 
ne turi darbu.

Rėksniai blauna,
Vaisi, laikai pasigerino, bet ju- 
ju visai nematyt, o tukstanezei 
žmonių ne turi ka valgyt.

Szuo parode kur guli mirsz- 
tantis.

— Tnsiutes 
subadė baisiu farmeri

I larrisburir 
skaitlis labai 

nes nuo san- 
313,575 

ne turi darbo.

Pa.Janesville, 
bulius
Otto Wastendorfa, kuris nega
lėdamas atsikeli, paszauke sa
vo szuni szvilpiinu. Szuo atbė
go, dasiprato nelaime savo po
no, nubėgo iii nania ir lojimu 
parode mergaitei idant.su juom 
ejtu. Mergaite dasiprato, jog 
kas nepaprasto turėjo atsitik
ti nubėgo paskui szuni ir sura-

k u risdo mirsztanti farmeri 
mirė po keliu valandų.

Dantis už danti.
Dexter, Mo.

.James Cooper, nuszove ant 
smert savo broli ima Clarenct 
Cooperi, už tai, kad praejta 
meta ji&ii nužudė jojo du su
nūs Williama ir Edgaru.

Farmeris Cooper isz gailės 
savo sunu, par 

ir nuo tosios die

— Farmerh
nuszove

11Z

ežio nelekiąs 
davė farma 
uos nepaliove jeszkoti žudinto 
jaus pakol jojo nesurado ir nu 
žudė.
Versziukas su dviem galvom.

Carry, Pa. — Ant farmos II. 
Wood atsirado versziukas si 
dviem galvom. Galvos yra ge 
rai suaugia 
k;LS gyvens,

ir badai versziu- 
o Wood isz to ge

rai pasipelnys.

ATSAKYMAI.

; I

Keleivis” talpina sekanczia 
gromata aplaikyta isz Lietuvos
(<

Praueszu jums,“Praueszu jums, draugai 
amerikiecziai, lindau žinių isz 

Lietuvos. Lietuvo
je dabar priviso tiek žmogžu
dyseziu ir pleszimu, kad tuo 

amatu užsiima

4 4 tevvnes

baisiu amatu užsiima netik 
paprasti valkatos, bet ir karei
viai.

Po Lietuva placziai paskly
do gandai, 
tankiau ir tankiau atrandama 
nužudytu žmonių, 
isz Amerikos. Kadangi dau
giausia. tų žmogžudyseziu pa
sitaikydavo nentraloje ^onoje 
(palei lenku rubežiu), tai buvo 
manoma, kad tai vis lenku

kad kas sykis vis

sugrįžusiu

kad tai 
partizanu darbas.

Nesenai
kas kita. Spaliu 25 d. parva
žiavo isz Amerikos Juozas 
Skrabulis iii Mecziunu kaima 
Kapcziamiesczio

tecziaus pasirodo

isz

valscziaus 
(kokiam miesto jis gyveno bū
damas Amerikoje, neteko pa

jam, važiuojant nuo

La Salle, Ill. — Al i kala jus 
pergyveno 

metu, ižbu-
kurisKatauskis •

Amerike dvileka 
ves tris metus Czikage ir kolei 
tai laika La Salioje, iszkeliau- 
na in Lietuva kovo
atlankyti savo miloma paeziu- 
lia ir vaikelius kuriu labai isz- 
sibodo. Laimingos keliones!

menesi

Omaha, Nebr. — South Oma- 
lie oras gražus ir nelabai szal- 
ta, 
ris.

tai laiko pradėjo atvažiuot 
daugiau Lietuviu isz kitu ap
linkiniu. Darbai ejna da. szeip 
teip, bet del pribuvusiu sunku 
darbus ajilaikyti, nes daug 
žmonių yra privrižiavia ir j5o 
kėlės sanvaites 
joszkodami darbo.
nuo 15 lyg 20 doleriu už 48 va
landas ant sanvaites. Czo dau

gumo fabriku 
daugianse 

Konia

v ra O
nes

Prie

ir toji

vaiksztineje
Užibirbei

------------ -------------------------------- --

D. BDCF.KOWRKI, Prw. A M f r 
F. W. BOLZMOWHKl, Mltor

ISZ VISU SŽAL1U
Kiniszki razbaininkai nužu

dė 586 žmonis.
— Praejta 

razbaininkai, 
t darbuojesi

34 METAS

iszrodo kaip tikras pavasa- 
Czionais Lietuvei teipgi 

apvaiksztinejo
Laisvos Lietuvos ant Armosz- 
kos svetaines. Programas pra
sidėjo 7:30 valanda vakare su 
dainom ir hiuzika. Dainininkai 
p. J. Szi I i nekas 
Aleknavicziene, 
lauekiute atdainavO tikrai pni- 
koi kėlės dainas, po tam prasi
dėjo prakalbos. Lietuviszkai 
kalbėjo V- Sabalaliekas, knn. 
J. Mikulskis. Po tam kalbėjo 
angliszkai lietuviszkas advo
katas J. Ujneviczius, 
majoras Dolmen ir miesto ka- 
misoris J. Kanckis, po prakal
bu užgiedota angliszka himną 
po kuriu 
Svetaine 
darys da inspekeije po namus, 

isz žymiausiu pro- 
kokis czion atsi-

Garbe jum South Oma- 
liecziams!

sukaktuves

J p. Izabele
p. Mare Mas-

kuriuosia
hierginos
kožna sanyaitia
mtmusza

Jgiause randasi
dirba 

ir mote ves.
kompanijos 

po keliolika centu
nuo mokescziių o randas ir pra
gyvenimas da vis brangus.

— Nela.

Castle Shannon, Pa. — Dar
bai vos kruta, kaip kada iždir- 
ba tiktai po dvi dienas, o kaip 
kada tiktai viena diena ant 
sanvaitos,

viena
užtatai salimai pil

ni, o samogonkos dirba po tris 
sziptus ant dienos. Mat, kož- 
nas turi užtektinai laiko tai ir 
niunszainauje, jog liet visas 
oras prašini rdias. — Asn.rp.

miesto '
So. Borton, Mass.

p rasi dėjo szokiai. 
buvo pripildyta dy-

tai vienas 
gramu kada 
buvo.
f

Apie 9 
valanda vakaro pereita subata 
buvo užpultas ir apiplesztas 
Jonas Zavadskis, kuris gyvena 
So. Bostone po No. 2 Gifford 
pi. Jis sako, kad pareinant jam

J. V. Tamaqua, Pa. — Važiuok 
svęikas, nes Tajnakviecziai ne- 
apraiulos tavęs, o mes ir be ta
vęs apsiejsim,

J. T. Brooklyn, N. Y. — Jai
gu tamista esi nepilietis in no-

. - « < w . a I > a

o pali- returner vela sdgryžt in Ameri-Icijantas stovėjo ant artimo'ka, tai ne busi inleistas. Pasi- 
i Ir '•r* i trrrtrt n vv/wx i otm et

Kingston, Pa. — Czionaitine 
palicije padare ablava ant dau
gelio namu konfiskuodami asz- 
tuones samogonkas, 200 galonu 
nmnszaines, 15 baczku brogos 
ir kitokiu daliku del dirbimo 
spirito. Ant to nepaliaus, nes 
darys da nspekcije po namus. 
Keliolika Lietuviu net apsia- 
szaravo kada palicije iszneszi- 
nejo isz namu sztopa.

namo,’ kaž koks vyras griebė 
jam už gerkles, o nedidelis 
vaikas tuo tarpu is^krauste 
kiszenius ir iszeme $37.50. Pa- 

prismaugtas Zavadskis 
atsipeikėjo, pleszikai pabėgo.
kol

— Pereitos seredos vakara 
miesto ligoninėj mirė Kazi
mieras Vilkas, 
žiauš lietuvis.
vedos ir paliko pacz’uųsu dviem 
maža is'vai kai s.

39 metu am- 
Velionis buvo

Detroit, Michr— Nuo Naujo
}

nuo
Meto, pagal miesto raparta 
mirė szesziolika žmonių 
munszaines. *

— Hamtramkas nori atimti 
nuo Detroito dali miesto ku- 

gyvona 50 iukstancziu 
, Paežiam Hamtramko 

randasi 80 procentas atejviu.

Nabaszninkas buvo per ko
kius 6 menesius be darbo. Apie 
savaite jis gavo dirbti So. 
Bostono cukernej. Prie darbo 
insiduro ranka, 
atsisako tuojaus paszaukti 
daktaru, ir velionio kraujas už

jis

Kompanija

riame j 
atejviu.

College Point, N. Y. — Czion 
Lietuviu yra mažai apsigyve-
nusiu, nes daugianse yra vokie- 
’Z.mit ..nr.4w n ii 1

tirti.)
Lazdijų, reikėjo pervažiuoti 
per Lietuvos kariumenes pas
kutine sargyba Klepocziu kai
me, Veisėju valscziaus.
pat Klepocziu yra didele giria 
R i n ge 1 i szk e vadinama, 
giria randasi jau neutraleje 
zonoje. Kelias, kuriuo Skrabu
liui reikėjo važiuoti, eina per 
ta giria. Ir kaip tik Skrabulis 
ton girion invažiavo, tuoj pa
sigirdo vienas ir antras szuvis. 
Skrabulis krito ant vietos. 
Žmogžudys taikė treczia szuvi 

Bet tuo tarpu girios

ant vietos.

vežikui.
sargas M. Kaczeuas, iszgirdes 
szuvi, iszbego ant kelio ir su 
szautuvu rankose priverto už
puoliką pasiduotų Buvę netoli 
kareiviai ir iszgirde szaudyma 
taip pat atbėgo ir užpuoliką 
aresztavo. Kazbaininka suėmus 
pasirodo, kad jis buvo vienas 
stovineziuju Klepocziu kaime 
kareiviu,
sargybos pareigas.

Skrabuliui buvo perszauta 
galva, ir nugabentas in Kauno 
ligonine jis neužilgo mirė. Ro-

kuris tuo tarpu ėjo

dos, žmogžudys turėtu but už
tai suszaudytas. Bot ne; likos 
paleistas isz kalejiipo ir per
keltas kiton vieton. Dabar jis 
eina sargybos pareigas Gude
liu kaime. *

Kaip sakiau, žmones kalba, 
kad ant Lietuvos vieszkeliu 

arndama užmusztu 
Amerikos lietu

viu, bet kadangi visi ju pinigai 
ir dokumentai visuomet buna 
pavogti, tai negalima sužinoti 
nei ju pavardžių, nei isz kur 
jie paeina. Tik isz apsiredymo 
galima matyt, jog žmogus gri
žo isz Amerikos.”

Jaunas Vaidyla.

tankiai 
grįžtant isz

Pekinas. 
Hungtse i 
daugiausia 
m a 11 d ž i u r i jos geležiu k e 1 i o, 
žudė 586 žmonis nuo kuriu ato

mic daugiau kaip czvertj mili
joną doleriu. Tiejei razbainin- 
kai yra apsiginklavia ir nau
jausius karabinus ir bamin- 
gus, o teip insidrasino, jog už
klupo ant japoniszko pulko ka
reiviu kuriuos smarkiu surnu- 
sze.
Motina nužudė savo sunu, po 

tam pati pasikorė.
(!zekczyn. — Ana diena su- 

gryžo pas tėvus, sunns, būda
mas nelaisvėje Vokietijai. Ne
pasako motinai kuom yra, nes 
norėjo tai palikti ant rytojaus. 
Melde motinos idant ji priym- 
tu ant na k vines, o kada toji 
atsakrf, suims prižadėjo užmo
kėti už nakvynių parodydamas 
jiai gerai prikimszta maszne- 
lia su bumaszkoms. Motina 
ant galo sutiko priymti 
pažinstama.” 
ilgai kelionei sunkei užmigo, 
motina pasigodejo ant pinigu, 
paėmė peili ir perpjovė mie- 
ganeziam gerkle. Tėvas atėjo 
pažiūrėti sveczio ir pažino ja
me savo sunu. Motina isz susi
graudinimo, jog nužudė savo 
locna kudyki, ižbego in tvarta 
ir pasikorė.
Žudinto j as paezios suymtas po 

szesziu metu.
Varszava. — Trijų metu 

mergaite, Julie Novakauckiu- 
.te, 1916 mete likos palikta pri- 
glaudoje del sioratuku ant au
ginimo per savo bobutia, kuri 
pasakė, buk palieka mergaite 
tennis del to, buk josios tėvas 
nužudė savo paezia ir pabėgo. 
Dažiuretojas prižadėjo bobu
tei, jog jeigu kada teyas atsi- 
szauktu ir norėtu mergaite fąt- 
siymt, tai ji atyduos in rankas 
palicijos.

Ana diena atėjo iiTpriglau
da kokis tai valkata klausda
mas 
mas, 
Tėvas pažino mergaite tuo jaus 
o kada su jaja glamonėjosi, da
žiuretojas paszauke palicije, 
kuri tęva aresztavojo. Tėvas 
prisipažino palicijei paduoda
mas nužudinima savo paezios 
teip:

Kada svietine kare kylo, nu
sidavė jisai ant franto su ru- 
siszka arinije. Mete 1915 laime-

meta 
kurie 

prie 
nu-

f<nc-
Kada sūnūs po

apie mergaite, sakyda- 
j°g jisai yra josios tėvu.

Fanatikai mano nužudyt vaL 
kus, senus ir serganezius.
Winnipeg, Kanada. — Pet

ras Vergiu, perdetinis tikimisz-* 
ko sztamo rusiszku “Dukobor* 
eu,” kuriu
7000 sąnariu, padavė savo už- 
maniina idant nuskandvti vi
sus vaikus neturinezius de- 

kaipo senus ir

randasi czionais iri

vaikus 
szimts metu, 
serganezias ypatus, kaipo pro
testą prieszais brangenybia.

Atsikratė nuo tuju negeisti
nu vaiku ir žmonių, Verginas 
nori idant visi tiejei fanatikai 
apleistu savo formas ir pradė
tu kelionių po svietą, garsin
dami pamokslus apie atėjima 
Cbristuso ant svieto.

Badai Kanados valdže uždė
jo ant juju teip augsztus pa- 
dotkus, jog tiejei fanatikai ne- 

ir ne turi isa

pranesza apie
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• ’v »sinuodijo. Kada nuvožė jį 11- 
gonbutin, tenai ranka nuplovė 
ligi peties, bet vistiek buvo 
jau porvelu ir jis mirė. .

Nusalo ketina traukti cukor- 
nos kompanija teisman.

Velįonįs paėjo isz Telsziu 
apskriezio ir parapijos. Na- 
krus^ežkiu sodžiaus. Amerikoj 
iszbuvo apįc 18 motu. Visti lai- 
1... _________ ci„ CLXT »»«

isz Telsziu

KoMjv tai jauna mergina 
Teresa Katonu isz New Yorko 
apgarsino laikraszcziosia, buk 
isztekes už tokio vyro kuris 
sudės del josios tėvu tuksjtantį 
doleriu. Tėvas randasi be dar
bo nuo ilgo laiko o motina ser
ga kelis metus, priek tam ran
dasi septini vaikai ant iszmai- 
tinmo. Gera dukrele matyda
ma, 
jokios negali tikėtis, nutarė 
save pasiaukaut del žmogaus, 
kuris suszolps josios szeimyna 
su tūkstanti dolereis.

Ekonomiszkas sistemas 
Amerike turi būti geriau isz- 
tirtas ir pagerintas, idant už- ■» i’ __ .

jog isz niekur pagialbos

jo pasekmingai muszi arti Ži- 
rardovo ir Navakauckas aplai- 
ke dvi dienas urlopo idant at
lankyti savo paezia ir dukre- 
lia. Atejds namo, rado savo 
paezia visokiosia smagumuo- 
sia, o nuo kaimynu dažinojo, 
buk jojo pati užsidėjo ir gy
vena su 
žmogum.

.. ant JudiUridant paliautu vesti 
palęistuvinga gyvenimą, bet 
pati atsisakė ir iszsikalbinejo, 
jog tai daro idant josios dukre
le nekenstu jokio vargo.

Iszgirdes toki .iszsikalboji- 
ma savo neisztikiamos paezios, 
isztrauke isz ranciaus britva 
ir perpjovė paežiai gerkle, po 
tam pabėgo ir pasidavė in ran- 

i kas vokiecziu, būdamas nelais- 
i veje tris metus ir du metus 
, Francijoi, aplaikes liuosybia, 

gavo darba fabriko.
Tankci nualindamas apie sa

vo dukrelia nedave jam ramy
bes ir nutarė jaja atlankyt. Pa
licije nelaiminga žmogų paleį- 
S . _ _ ± 1*_______ 1____

kokiu tai turtingu 
Melde savo paezios

palęistuvinga

gali iszsi mokėti 
ko gyventi.
Veluk kentet bada ne kaip 
duoti apipleszt bažnyczes.
Ryga. — Pribunanti iszJRo- 

sijos keleiviai,
neužganadirna žmonių ir pro
testus prieszais valdže idant 
neapiplcszi netu bažnycziu nuo 
brangenybių ir papuoszu idant 
nuo tuju parduotu daliku mai- 
tyt ižbadejusius gyventojus. 
Rusai sako, jog veluk mirti isz 
bado ne kaip netekti bažnyti
niu brangenybių. Pravoslavisz- 
ki b i sk n pa i užprotestavojo 
priesz tai, ir sako jaigu valdžo . 
pradės apipleszinet bažnyczes, 
tai žmonis padarys nai»jrevo* 
liucije. *

Atrado auksa Austrijoi.
Geneva. — Szvaicariszkas 

inžinierius C. Imhoff, nesenei 
būdamas kainuosiu AJpuosia, 

, artimoje Gross
lockner, atrado turtinga gys
la aukso, kuri duoda gana dy- 
deli pelnu. Imhoff aplaiko 
daug pasiulinimu ant pirkimo 
tuju kasikiu.

Baisi pabaiga girtuoklio.
Starogradas, Rosije. — Žan

daras isz Senu Kiszevu prage- 
Starograde keturesde- 

tukstaneziu markiu, '
gryždamas namon girtas, likos 
sumaltas ant szmoteliu per lo- 
komotiva. Žandaras ejdamas 

neužtemino atbegan- 
czios lokomotivos.

Austrijoj

m

• J

> »

r

rias 
szimts

namon

Isz Lietuvos
Lietuvos eksportas Gruodžio 

m. 1921 m.
Kaunas. — Iszduota iszveži- 

mui leidimu 1921 m. Gruodžio 
menesyje:

Kiausziniu 
žasu 3,401 szt;

79,500 sztuku; 
kalakutu 1,810 

Mėsos: kumpiu,
konservu 624 centu; sviesto 60 
c; suriu 60c; grybu džiovintu 
289 c.; rugiu 100 k; kmynu 321 
c.; kiaulių gyvo svorio 1,446 c.; 
raguoeziu 32,086 c; senienų 
11,273 c; dobilu 64’c; motieju- 

?; szeriu 
ir aszutu 503 c.; žaliu odų 3,365 
c.; aviu kailiu (sausu) 1,466 c.; 
gyvuliu produktu (žarnos, pil
vai, ragai, kanapos) 487 
skarmalu ir popierio

deszru,

1^1

J

32,086

ku 41 c.; vykiu 4,940 c

c.; 
atmatų 

5,994 c.; senos geležies 1,500 c»; 
iszdirbtos odos 40 c.; zuikio, 
lapes, szeszko ir t. p. kailiu 121 
c.; degtuku sziaudeliu 1,000’c.; 
arkliu 1,100 szt.
Musu tremtiniu gražinimas.

Kaunas. — Tremtiniu skyr» 
graži n i m o praneszi mu,
20 diena isz Ukrainos, Krimo, 
Charkovo, Dono Rostovo ir 
Kaukazo atvyko eszelonas 1100 
žmonių: lietuviu 184, žydu 816, 
lenku 34, rusu 80, latviu 14, vo- 1 • * to *4 t V • s “ —
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į Hobanas 
laikraszti

y kuris iszejtinejo Syracuse, N

pirko
>>

isz Skrantu 
o P. A. Bar- 

rett už užveizdetoju. l.aikrasz-
btts redaktorium

W. X A A v V •

• iis bus orgailu Skrantu diece- 
pxijoo.: i| jAtu
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Turi

Vartojamas 
Kur tik 

daug mažiaus Žmonės
- °”" Ar.'.i..r._ Turi ' <

gyventojų. Ko- Dantis.

SAULE

CZIEPIJIMAS. armijoj

j n civiliszku

kad armija ir laivynas taip da-
Kartais pa-

Francuzijoi I

I 

I
I 
i

rytu jeigu nežinotu, jog geriau
sias būdas apsaugoti

9 
4

Apsisaugojimas nuo Karsztli- 
^es-

Kas tai yra karsztligc3?-Yra 
pavojinga, užkreczigma, limpa- 

, kuriii žmogus serga 
tuoiiiU ša-

kuriii žmoguj 
iki aszi

vieno deszimts ligoniu itairszta. 
Aprbkuolft kad iipit* 
žmonių mirszta' 

szhlyje

ma liga
nuo keturiu
vaieziu arba daugiaus. Tankiai
votys,, ir kraujapludžini pa
sekmes ligos. Viėliaš, isz kiek- .

sias būdas apsaugoti juos?
jn Liūdnas patyrimas pamokino, u rti j i • t •

cziepyjimas
nuo 

raupiui^ arba indejinuis raupli-

jo prispažy t prie to.
Gubernatorius valstijo Ko

lorado, p. Enrl, būdamas da 
jaunti advokatu, gynė koki tai 
žmogų už vagima. arkliu. Ma
žai prisidėjo jojo stengimai 
ant apginimo tojo žmogaus ir 
likos pripažintu kaltu ir nu
baustu ant penkių motu in ka
lėjimą. Po trijų motu žmogus 
pabėgo isz kalėjimo, bet likos 
suymtas laike kares ir vein už
darytas kalėjimo. In ta laika 
tasai advokatas pašiliko gu
bernatorium duodamas pardu- 
na tam žmogui, duodamas savo 

buk nemokėjo aį)-
gint žmogaus, 
vra nekaltas.

Yra tai
idant kokis advokatas prisipa
žintu prie kaltes.
su daktarais; nutrucina. žmogų 
ir žino, jog papildo kalto, bet 
prie to neprisipažins, nes tai 
daktaras....

Apsaugojimas nuo Rauples.
Kas tai yra rt|Uplos? - Yra 

biauri, pavojinga, limpama Ii-
<rn - kurtais nestipri bet tan
kiai pražūtinga. Platinasi nuo 
viefio žmogaus prie kito ir ki
bai užkreczama.
lieka žmogų rauplėta per visa 
gyvenimą.

Kas tai yra
Yra Apsisaugojimo būdas

■ Musu annijoj ir laivynui 
rauples beveik nežinoma liga, 
i r karszt 1 i ges <
randasi negu tarp Su v. Valsti
jų civiliszku y
del? Tod,ei, Jog visi vyyai czie- 
pijimu apsaugotų Ar maųai,

a M

2 
nuo karsztli- 

g(‘s szibje szhlyje kas metas. 
Ir yra nukreipiama liga.

Kaip karsztlige iszsiplatina ?
- Ryant geitudus, kurie parei- 

nuo kitu, kurie ar karsZtli- 
serga arba pasveikę, yra 

karsztliges nesziotojai. Karszt
lige yra nesžvarumo liga.

Vanduo,

Tu pats gali savu apsaugoti 
kaip valdžia apsaugoja savo 
vyrus. Ar tu gali apsieiti be 
keliu saVaicziu arba keliu me
nesiu algos? 
varta pas i likti 
Icreuziamos ligos ^zeimynoje ? 
Ar tu gali per ilga laika užlai
kyti slauge ir gydytoja? Ar ži
nai kiek pinigu Ir kentėjimo 
karsztlige kasžtuoja?

Czio.pijiihas nc‘ liaudymas. 
Patyrimas rodė, jog neeziepyti 
daug , lengvinus užsikreczin 
toms pavojingoms ligoms. Rei
kia atsiminti, jog abi ligos ma
žiaus pražūtingos ypatose, ku
rie cziepyti.

, Tegul sziadięn tave cziepija. 
G e ra s a p s i s t m go j i m a s.

t4. 1^*14*11*,,
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PAIE3ZKAU.

Vėla nauja apgavyste iszejo 
iii viražu kada vaklže uždare 

i “ Unit- 
Philadel-

■’ i 

i! '' 
■Lwimn t*

JpV ir aresztavojo sąnarius
«d Auto Stores Ine., 

v?. ‘ ‘ “
«d Auto Stores Ine., 
pbijoi, kuri surinko nuo kvai- 

V' liu apie du milijonus doleriu 
?ms szeras ku- 

‘rios neturėjo jokios verties.

■ jįjį
BJr'' ■
■ I
8

į 'M j.J. 
j 
h'
v.iif.

■

priežaste,
kuri mane, jog

parduodami jie

Brocktone, Masacziužes, gal -t> , 
randasi vienas

nes mediagos in oda. Ta raupli- 
mediagu i

PTnncijdi, kur 
ir mados eina ranka rankon

viliojanti gražumas 
gražuoleAr tu nori prie

namio del už-
ne meuiaga specialiai paga
minta ir parduodama po val
džios leidimu.

Po indejiuiu

■

žino koki dideli iiatrnukima turi žibanti 
dantis.na

go
negirdėt u

O

daigiu

Pas pats irrr

• Ir tonai, kaip ir ezionai, gražios moteris, kurios 
rūpinasi apie savo iszžiura, pasinmkn “Colgate’s 

iszvalo dantis saugiai ir czistai. Jo gardus 
skonis, priduoda valymui dantų smagmila. Preke 
dideles triubcles 25c.

I
Ne

plonas Jr 
purvini pirsztai ir

czvstas* " 
maistas, 
bifiurios muses tankiai platnui 
Hga.' ....

Ar nuo kai’sztliges gali isz- 
sisaiigoti? - Taip.; geru sveika
tos užlaikymu, vpatiszku szva- 
rumu, ir cziepijiiiiu.

Kas tai, 
cziepljimaa?

lis

isztinsta ir pa
lu deszimts 

dienu sutinimas

i

toS raupį Irios 
in oda in tris arba keturias die
nas mažas puczkas pasirodo, 
oda aplink puczka pasidaro 
raudona, biski
sidaro minkszta. 
arba dvylika 
pranyksta, szaszas formuoja ir 
tuoj nupuola, 
pradeda 
užeina.
j\r cziepijimns
Nej Kaip tįnkamai prižiūrėtas 
taino dauginus pavojinga kaip 
špilkos 
pereitu dvieju metu dauginus 
negu 3

isz niekiausiu 
vagiu kokis kada kur atsirado. 
Tasai besavžiniszkas vagis pa- 
Voge $15.75 nuo grabo miru
sios vargingos moteres, kuriai 
sudėjo tuos pinigus kaimynai 

i szeimvna

neprisipažins GERI DANTIS — GERA SVEIKATA.
‘■(Jolgatc” vardas,.ant toiletiniu daiktu 
teisingumą, tyrauma ir geruma.

gvnra rituoja • 
Uždėtu 1806m.Kartais 

skaudet
galva 

ir karsztisJeigu krutamuju 
artistai neaplaikynetu po ke
liolika tukstaneziu doleriu me- 

. J‘4 
nosines 
ir nebotu 
girtuokliszku orgijų, žiidins- 
cziu ir kitokiu bjaurybių.

Geras valgis, tegul buna ir 
prastas ir geras vyjuy? yra ge- 
riauseis receptais ant ilgo gy
venimo, kalba daktaras Stepo
nas Smith,•vienas isz geriausiu 
daktaru vakaruosiu. Tasai dak
taras turi sziadien 99 metus ir 
tvkisi sulaukti stivirszum szim- 
ta. Per savo amži iszgere daug 
vyno,

paveikslu 4 4 4

ik'A «
idant turėtu likusi

M Velioniu palaidot.
f. > jEnima Macauley
Mk* kol dirbfihti motore,

f įo lie cento kada mirė. Kaimy
nai audėja tuos pinigus, pade- 

m jo ant grabo. Kokis 1 m vagis 
paėmė 

— Juk

*

buvo sun- 
ir nelurv-

algos, lai tiek neszeltu 
bjauru skandalu, 

orgijų,

pavojingas? -

indreskimas. Laike
i"»rl'V

vo"

jIamĮ/
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inojas nakties 
paaukautus

Kokis 1.i i
1laike 

pinigus.
»* nėkurie žmonis vra arszesniais 

už žvėris.
... —
progresiviszkas 

norėdamas 
fabriko pan-

Kokis tai 
biznieris Londone, 
apgnrsyti naujo 
cziakas, ėmėsi ant nepaprasto 
budo duoti žmoni m su s i pa žy t 
su tom szilkincm paneziakom. 
Pasodino jisai patogia mergi
na lange su maska ant veido, 
kuri užtraukinejo 
panc^iakas ant 
kojėliu. Prie lango susirinko 
tokia myne žmonių, jog visa 
rezervą palicijos likos isz- 
szaukta idant darytu paredka 
ant uliezios, nes žmonis negalė
jo praejt, no vežimai perva-

szilkines
savo puikiu

a
• žiuot pro taja vieta.

I*

ii

a'1

'I L. »

Ji

Ii į II ,
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kuriam yra dėkingas už 
prailginimą savoamžio ir ižgy- 

ir kitokius sodimo vyduriu 
pultus ant kdrin kentėjo.

apie 35 metu amžiaus

kad

J4

H 'i

Blznierius likos nubaustas 
ant 35 svaru bausmes, bet ne
sigailėjo tuju pinigu, ba biznis 
buvo geras o jojo vardas pa
garsėjo po visa Londoną.

Nusiszove Lietuvys.
Chicago. — Vakar apie ket

virta valanda po pietų nusiszo
ve Petras Kanis, .1711 S. Hoi
sted St., 
barberis.

Jo kaimynai pasakoja, 
jis buvo1 indejes pas Bischoffa 
1,200 doleriu ir visi žlugę. Po 
to jis pradėjęs girtuokliauti ir 
del tos priežasties jo biznis su
mažėjęs.

Po jo uusiszovimu policija 
rado jo kambaryje puse galio
no munszaines.

4

isznaudo-Visokį apgavikai 
je amerikoniszkus gyventojus 
ant 140 milijonu doleriu kas 
metas, isz ko duodasi suprast, 
jog Bamumas turėjo tiesa ka
da pasakė, jog “Amerike užge- 
ma sokeris kas minuta” 
duodasi save apsigaut.

kuris

Prasižengėliai sziadien yra 
dydeleje baimėje, isz naujo isz- 
radimo šu kurio pagialba pri- 
sipažys prie visu savo kalcziu. 
Ne yra tai joki(»s kankes, tik
tai labai lengvas iszradimas. 
Yra tai iszradimas per tūla 
daktaru laszu vadinamu “sco- 
palamiu.” Kada užduoda tuju 
laszu del prasižengėlio, tasai 
pef miega pasako visa teisy
bių. Bandima daro Tekšnosią 
ant vieno nigorio, 
rejo už žudinsta.

nigeris

kuri nužiu- 
Kada ji už- 

migdino, nigeris iszpasakojo 
visiką, kur buvo ir ka dare taja 
diena, kas davė sodžiams su
prasti, jog tasai žmogus buvo 
nekaltas ir likos tuo paleistas 
isz kalėjimo.

Kasiklosia Pana, 1 Ilinojui, 
kylo ugnis, o idant ja užgesyt, 
kasikius tuo uždare idant in 
vidų nėsigaufcu oras. Isz prie
žasties stokos oro, ugnis turesz 
užgest, nes kur nesiranda oro, 
ten ugnis gesta.

Panaszoi ir su žmogum, jeigu 
miega kur nesiranda szviežio 

Plauczci tik tada dirba, 
randasi szviežias oras.

Kas atsako plaucziams szviežia 
orą, tas sau sutrumpina gyvas
tį. Neczystas oras yra del žmo
gaus teip bledingu kaip paga- 
dytas valgis.

Žmonis labai retai kada pri- 
sipažinsta prie savo kalcziu, 
jeigu padaro kokia klaida savo 
gyvenimia, bet atsiranda ant 
Bzio svieto žmonis kurie nesibi-

oro. 
kada

4

I
u

Neturi kada bartis.
Viena: — Žinai, 

nuolatos namio nėra — ji vis 
važinėjasi po kitus miestus pas 
gimines.

Kita: — Tas tiesa. Ir už tai 
ji geriau sugyvena su savo vy
ru.

Stuk ienos

4

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pageiba kazirom. Pagal 
Cbaldeiszku, Fersiszku, Gralkiszku, 
Arabiszku ir Cigonlszku burtiniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA 
katra iszdedu žmogaus ateiti, Su 
Balamond Nose. ' ■ *>!»•<■

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Jsz Egipto Rutilą
Sulva. Del vyrti Ir moto fa.' ’ •

VISOS TRIS KNYGUTES *J 
TIKTAI UŽ . . . . , .

Prisiųskite mumis 25c. (jausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. DOCZKOW8KI-CO. 
. MAHANOY CITY PA.

....... ii ...... ...

•OT“ 25c.

*
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,000,00(1 žmonių buvo 
ezifjDyjti^s^ioje szalyje. Nei vie
nas'nomire.

Ka cziepijimas daro? - Ap
saugoja tave nuo rauplių. Net 
kuomet,

f

po metu, apsaugoji
mas sumažėjo, raupį ia i indai p 
pražūtinga kaip 
žmogui.

neeziopytam

i cziepyti — 
i, ir vėl kaip 
senumo.

Tinkamas laikas 
Laike pirmu metu 
deszimts metu senumo. Po 
dvieju pasekmingu cziepijimu 
apsaugojimas paprastai lesias 
per visa gyvenimą, 
nori apsisaugoti ] 
gauk cziepijima tuojaus, jeigu 
sirgai tu liga ir buvai eziepy
tas laike pereitu penkių motu, 
tai nėr reikalo vėl cziepyti.

. Jeigu tik 
nuo rauples

Delko turi būti eziepytas. - 
Dėlto, kad apsaugoja tave nuo 
rauplių. Jeigu rauplėms 
krėstas tai reiszkia,jog viduje 
turi pasilikti per tris arba ke
turias savaites,

u z-

ir pralaimėji
mas algų. Yra priederme šau
tuvo szeimynai, L— - __
liun Jeigu visi 
dangau nebūt raupiu. Ar atli
kai tavo dali? Jeigu nebuvai 
eziepytas per pereitus penkis 
metus, buk sziadien eziepytas. 
Tegul visi szeimvnos nariai bu- 
na cziepyti.

r-;"“ir tavo sza- 
butu cziepyti,

karszt Ilginis
cziepiji-

vra. r
- Ta 

mo (karvine) medinga nepavo
jinga? Tris syk inczirkszto po 
rankos oda laikits nuo laiko in 
vienai savaite. ZPo kiekvieiio

I" I
inczirszkimo gari' būti lengvas 
sutinimas ir

galva
cziepijinuis” 

nuo'vieno meto iki keturiu me
tu. kartais ilgiau. Absolutisz- 
kai nėra jokio pavojaus.

Kodėl turi būti apsaugotas. - 
Delio, kad ta liga yra sveika
tos menkas užlaikymas. Visuo
met negalima apsisaugoti nuo 
kitu neatsargumo.... Czieplji- 

, saugu bu- 
Jeigu ta liga

k 4

‘„rro Biznio 'Žurnalas
'""" X *'iTl Z . T Iff ,

PARSIDUODA FARMA.

■u X.

silpnumas. Kar-
tais
Tas 4 i

prAdodit skaudet. 
apsaugoja

mas teikia teisinga 
da apsaugojimo.
nesirgai tai sžiadien tegul tave 
cziepija. Kodėl juokauti su 
tokia svarbia liga?

Kodėl juokauti

Cziepijimas yra Faktas, ne 
Nuomone.

’Nuomones jn sanžiniszki pa- 
prieszinimai neapsaugos tave
nuo ligoš. Daugelis žmoni u , ne- 
tiki in .gemalus ir ežiepijima, 
bet jn intikojimai ir nuomones 
neapsaugos juos ir ne nukreips 
epidemijas.

A

VYRU
LIGOS

I > > ,

Hk\'

Asz Uranas Kaztauckas ja- 
jeszkau i 

Kazlauckienes
leido 11 diena Vasario,<pavm-

•ga-
senu-

savo paeziAs • ‘Ki i loses
, kurt mane ap-

' ft’ ' i * , ,
4 EIS SYKI IN MENESI.

Tame Žurnale jbus raszymai, 
patarimai ir pamokinimai apie 
bizni ir kaip užsilaikyti svei
kata. Vasario menesi raszo 
sekanczitii:

J» ' ♦
r 1

1. Pamokinimas kaip bizni 
užsidėti ir būti jį> pasekmingai 
vesti.

2. Nurodimas kaip jauni vai
kinai iszmoksta ir uždirba in

100 akieriu isz- 
reszta girria.

dama su save mergaite vMar 
rietą, 2 metu 4 menesiu 
mo. Mano motoro turi apie 30 
metu senumo ir kas api(* jia 
man pranesz tai duosiu $10 na- 
grados. (ifi.l0( $25,000 in meta.

Kr. Kazlauckas
G06 K. R. R. SI.
Mahanoy (’ity, Pa..

-------------- - ---------------- Į...................................................... ..................

FARMOS! — FARMOS!

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

Mrs. Mary (iSlgot
R. F. 1). Sugar Loaf, Pa.

(M. 3.1)_________

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50 
In Liepoju $110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50 

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
cziausiame paszte laike 25-30 
dienu.

P- MIKOL AINIS, 
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

------- ---------- --------------- ............... ‘ ir Tin-|iiiil-i1»iiT-riilfi >■■ ■■ X- ~4 n 1- - - --I1 .......n-i n .1 nu r 11 inm nil

HAMBURG
Ilsz New Yorkp tiesini In Bnrizlgtt Ir > 

VnrMznvn,'ntit'Nauju Lnittf ■' 
OllDUNA 3 Mnrch, ir 14 April, ■ 
OKOPESzt March 1? ir April 28. J! 
OHB1TA 31 March, 12 May, 
JŽdaromi kambarat del moterti ir ♦ 

n ‘ ir Btelmynu. ' I
The Royal Mail Steam Packet Cd. I 

2(1 Broadway, New York* |
117 W. Washinktoil St. Chicago. | 

Arba pas vietinius agentus, i

3. Nurodimas Lietuva kaip 
už jia reik kovoti.

4. Patarimas kaip būti gra
žus ir sveiku.

5. Apsisaugojimas nuo Moon 
shine. Paskui bus invairiu pa
siskaitymai.farmu taniTuriu daugybe 

lihto, dideliu ir mažu New Jer
sey Valstijoje ne toli Newark, 
N. J. ir New York. Žemos ly
gios ir derlingos. Platesniu ži
nių klauskit laiszku, norėdami 
važiuot asz užmoku 
tam kas pirks farma.

Mike Churinske, 
Box 46, Sand Brook, N. J.Box 4G

4

tikinta 
(t.19)

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaram 
( Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 

83 metus invairias ilgas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinnta. Gydo uislnuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežojlmue, ligas tinimo, Invairias UgM 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszaukite ypk- 

S tiHzkai. per laiszkus asz nogydtu. Dr. IColer kalba RUslss- 
A kai ir Lenkiszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 6 vakare 
J. Nedellomls 9 iki 2 popiet. . >

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. 
w _ J

amha 4b mi m— o mi
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SPECIJALE KELIONE 1N LIETUVA
• x v 1 jri 1/ i

SU PALYDOVU
LAIVU ISZ NEW YORKO IKI KLAIPĖDOS (MEMELIO)

' : * i v» /L • t < . ' : ' . . <; i V. ■ . t
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2 i Diena Kovo (March) l 922
r j ■ .

Su Kcliaivais 'Važiuoja Lietuvon Jonas L. Petrauskas, 
Lietuviu Industrijos- Bendroves direktorius, 
reikalais. Visi, kurie važiuos ant szib specialiszko iszplau- 
kimo bus pilnai aprūpinti visoj kelionėj, nes nekliudami

bendroves

Šeimynoms ir draugams mielai šutei-
4 f

parvež in Lietuvos prieplauka—Klaipeda.
' Turime paemia geriausia laivo dali1 paeziame viduryj 

laivo, kur visi musu keliaiviai bus vienoj laivo dalyj po 2, 
4 ir (5 in kambarij
kiame viena jiambari be jokiu extra mokėjimu.

Manatieji keliauti in Lietuva su musu atstovu prade
kite rengtis isz anksto ir užsisakykite vietas ant laivo. 
Taigi dabar yra geras taikąs persiusti pinigus in Lietuva 
it depazituoti Lietuvos Banke. Del platesniu pauiszkinimu 
kreipkitės ypatiszkai arba per laiszka. 14

Lietuviu Industrijos Bendrove
Miiin Ofisai 

,55 ,W. Market St. 
Wilkes-Barre, Pa.
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PRENUMERATA $1.00 ANT
VISO MĖTOJ ■

PAVIENIS NUMERIS 40c.
Prisiųskite 10c. gausite bt(į jiu-

• • ameri per paczta.
4 J

WATERBURY MAIL
ORDER CORP.

793 BANK STREET,, 
WATERBURY, CONN.

’O

£

e

t

4

Skyritas:' "1 ' ‘ 1
1501 N. Main St.

Scranton, Pa.
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Jeigu Kitokį Maistai 
Negelbsti4

#1 EAGLE BRAND
i

I
<1

i

( Af/LK) , j

• Privalo būt pirtnutine Vil
tis. Jis yra sveikas, mais
tingas ir gardus, taipgi

Jis yra sveikas, mais- 
■ gardus, taipgi 

lengvai suvirškinamas.

IMdrpkite šitą pagarsinimą ir 
prisiųskite | Borden Co., New 
York ir gausite lietuvių kalboj 
pilnus, nurodymus ir patarimus, 
kaip jį vartoti Visai veltui, ,taip-

prisiųskite i burden Vo., New 

pilnus, nurodymus ir patarimus, 

gi ir puikių kūdikių knygų..

Trys pastarosios moterų gentkartės pilt j 
, Eagle Brand yra nuo- 

t per gydytojus, 
jis čyst’as, sycikas ir lengvai suviršlci-

namas.

nai ’pasitikėjo jam. Eagle Brand yra nuo
latos rekomenduojamas 
nes .

J /

T

!|

* ■A

Iltiniu IIU

Griižvl npslvlnnmn 
su kelcivhilH.

Paprnstas Lietu- 
vhzktis Valgis.
11 n t iii ilki iiiikiiililinti mai a

NĮĮįMOlO
V__ ga i >

Užsisakykite vieta 
dabar Jusu mieete / « 

esanti agente*
lllll IIHlllllHlllIltlimilIlMHI 

I Alt . II I

Yl’A'ITSZKAI VEBAMA F.KSKUllCIJA ANT GREICZIAUSIO 
MOBERNISZKO LAIVO PER SOUTHAMPTONA.

Laivas AQUILJANIA Kovo.
4 > ,. • ,| iĮ . • i K j

Atvykus ip Southampton keleiviai bus persodinti ant kito Cunard laivo 
ir tuoj plauks tiesiai in Klaipėda—Mcttiel, kuri pasieks iri 9 dienas. Kelei
viams treczios klasos bus duędama kambariai d6l 2, 4, (> žmonių. Šei
mynoms atskiri kambariui. Ekskurciju veda Cunard valdininkus, kuris 
pasirūpins jusu bagažu, paspbrtais ir kitais reikalais, dykai. Vokiėctiu 
vizos nereikės. Nupigintos ilrckcs:1 z,
IN KLAIPEDA $108.

i

Fer Hanjburgns
18 BALAN, 

į
SAXON 1A 7 KOVO, 
COKON1A 8 BALAN. 18 GEGUŽ

Preke linbinete $130.’ 
'I'reczln Idnsn $1(13.50. 
Kares 'il iUfso $5 Ektrn.

r - ’ 1

J N KAUNA $100. Antro klasn $LM». Taksu $6, 
KITI LAIVAI' IZSPLAUKSf . ,

For Southatnpton, Liverpool 
ir Glasgow

Oi: l»«'»|po<t «s| YMUKVSSVO
«>

1‘er Anglia In Liepoja $110. Tax

01HVSVA
ALGERIA . ,

L
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PASAKA APIE SENELI.*

Toli-toli pasaulio kraszto, 
tarp versmių ir kalnu gyveno 
senelis; netaip jis buvo senas, 
kaip žilas. Vadintu ji stebukr 
linguoju. Nors stebuklu ir ue- 
įlare, bet gana stebėtinas jis 
buvo. Kas jisai, kas ji peni ir 
dengia, - niekas apie tai neži
nojo; o paklaustas atsakydavo: 
“Saule szviesa mane pagimdė, 
jos szilunia mane peni 
gia.“
vardo ta i pa t

ku medžius ir krūmus vardais 
galėdavęs; nuo 

dramblio ligi piažiausio vaba
lėlio visus gyvulius ir žvėris 
pažinojęs, kuris kaip minta 
kiek gyvena ir kaip veisiasi. 
Mokėdavus atspėti giedra ir 
lietu: žoles augimu, javu der
lingumą ir kitus - kitokius pa
sakydavęs daiktus, fe

O kokia

pavadinti

atmint i

ir don-’ 
jo pavardes ir 

nežinota. Pa
klaustas syki, kokios jis tautos, 
ar vokietys, ar prancūzas? gar
džiai juokėsi, taip 
giaus žmones jo klausinėti 
driso. <> buvo labai geras! 
visais daug ir labai maloniai 
kalbėdavosi. Daug nuo jo galė
davai iszinokti ir sužinoti. Jis 
viską žinojęs ir mokejes, kas 
tiktai galima žinoti, ir mokėti. 
Senelis žinojęs visas žemes žo
leles, kaip kuriu vadinti ir

Tikros

................J I I* 41 • *

kad dali
nė
si!

kuriu

sitikimus 
aiszkinti galėdavęs.

turėjos t! 
nuo Saliamono laiku visus at- 

iszpasakoti ir isz- 
Kur ko

kie žmones gyveno, kokius pa-
proezius turėjo; kur kokios ka- 
rnlybvs buvo, kaip 
nuo ko pražuvo; kur senovėje 
juros butą, kur sausumos: kur 
kokie kalnai esti - viską papa
sakodavęs. Mariu gilybe ir 
dangaus 
galėdavęs 
daiktus apie 
ves.

Tai
plūsti* phizdave:

jos kilo ir

Mariu 
augsztybe 

ir
pasieks 

indomiausius 
tai iszpasakoda-

žmones pas ta senoli 
teiraudavosiy 1 ji t — — — — ------

nuo ko ji gelbsti; visus misz vis, kaip ji atrasti, kaip pažin-

ti, ir ko pas ji pa si klausti r Ne 
vienas daug metu vargo, pa
kol tikroji pas seneli kelia su
seko. Labai būdavo sunku pas 
jiji nueiti. Klausi vieno, pa
tars eiti in pietus; klausi k i to, 
kaip tyczia sakys - vakaruose; 
treczio - pasakys sauletekyje 
ir t. t. O kelias vienas tebuvo, 
ir tas pats einantiems .labai 
painus ir klaikus. Taigi pa
prastai ir 
bus nebuvęs, o vis gyrėsi sene
li mates; pasakas, aiszkis, tik- 
ris, - o vis tuos paežius jau se
niai girdėtus daiktus.

Būdavo ir tokiu, 
tikroji senoli buvo buvo.

Tvlus be veidnianv-• *■' 
papasakos būdavo, kad 

ne viską galėjo permanyti, ka 
senolis sakes, bet labai džiaug
davosi su seneliu inaczjusis.

Žmones sako, kad ir dabar 
senelis buk tebegyvenąs, tiktai 
kelia pas ji nebe nuo žmonių 
reikia klausinėti, bet isz knygų 
surasti.

klaikus.
klaidžiodavo: kur

*

BALTRUVIENE.

turi, 
Ne prasto poterėlio nemoka

Ir bažnyczioje apsiejti ne- 
moku.

Dukreles jau laikas už vyro 
ižduot,

Tevelei su joms rodą negali
, ' ' duot;

Nuo bambi Iiiu

In spaviedi

rPove ir molina, 
raudosi

kurie pas
Tie

kas kita, 
bos:

Tikri Imli jonai Anierike jau 
dingsta,

Bet kaip kur Lietuvei dabar 
ant tndijonu pavirsta, 

Detroite daug tokiu užtikau, 
Ka apie juos sakyti nežinau.

Tiejei sunelei,
Kaip gyvalelei, 

O mergaites,
Kaip kiaulaites!

Norints jau po 18 metu turi
Bet mokslo tikvbos

.  --------------------- <—1  — t -

rr

mažai

Viena ant privatiszko reika
lo nuėjo,

O kas tokis kitoje užtvaroje 
sėdėjo,

Paėmė pluoszta popieros ir 
uždegė,

Iii skylia inmete ir užsidegė.
Kitoje isztvnro,
Rėkti pradėjo,

Kad liepsna dagriebe, 
Ir sopuli dydeli pailare.

Na, argi szirdeles tokie 
szposai

Y ra gerai 1
Juk už darbu toki

Gali in kalėjimą patekti 
O kiaules, 

O tamsu na i!

argi
j

Jaign leve ir * n t

Vyrai praėji i pro jeis negalėj# 
prisikabinėjo.

vaikiozfll
Prie kožno 

jaunas 
kvaitulį gavo, j

Teip tos mergieos ji apra 
g ątiavo.

Abidvi turi jau po 30 metu 
O vaikinas vos 22 metu su 

kuku, 
Abidvi iii ji insiklepojo, 

Noriais vaikinas apie tai ne 
žinojo.

Kaip toliau bus, tai nežinau/) 
Tiktai nuo žmonių tiek da 

girdau, 
Juk beiboka privers.

Ir tas viena isz ju tvers.
Maitok* su abiem nesi paežiuos, 

I r niekas

V ienas

9

9 I

1I

-

negali sulai
kyt,

ne mislina va
ryt.

net rukus

Kaip ta klaida suprasi, 
Ir veseiles nereikes,.

Dievulis be veseilos. dovanu 
apt eiles, 
motin tavo 

dūk r<ile,
Kvaila yra kaip avele,

Apie .Dievą nieko nežino, 
Tai ir jus tevelei už tėvus ne

pripažino.
Tamsus tėvas, tamsi motina, 

O juju vaikai ir toki, ir gana, 
Lietuveis būti nustos,
Ir Indi jonais užstos.

♦ * # 
1

Iii Czikaga dvi mergieos pri
buvo, 

Badai isz Pennsylvnnijos ai 
sibaladojo,

Ant Stok jardu apsistojo, 
Kur nakvojo ir balnvojo, 

Labai puikei pasirodė, 
Ne dyvai ant beždžionių isz 

rode,

szliubo ne duos, ‘ 
O da kaip kokios,

Viena kitai kalysis už keteros. 
Tai kaip susipesz, 

Vaikinas sau iszsinesz, t 
Isz Czikagos, 

Be jokios baldos.

w

II

SKAITYKITE “SAULE”
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SKAITYKITE “SAULE” B
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AMERICAN-LITHUANIAN TEXTILE CORPORATION
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AMERIKOS IR LIETUVOS AUDIMO KORPORACIJA
. , . - . '■ ■■ V, . 4 t
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395 BROADWAY.
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AMERIKOS IR LIETUVOS AUDIMO KORP. 
395 BROADWAY. 

-- 1. 
Antras metinis seimas--Sausio 20 diena, 

kuojKis prisiuntė savo atstovus ir taipgi daly-
Seimas atsibuvo labai 

gražiai ir visi atstovai iszsiskirste užganėdinti 
isz praeitu metu padarytu darbu del audeklines. 
Visi atstovai isz pereitu metu ir direktoriai 
lauki* P. J. Kazlausko metinio raporto. Dau-

• girdeli kas Lietuvoje* 
jau padaryta del audeklines.

Visame švieti*, visos civilizuotos tautos jau se
nai turi insisteigusios verpimo ir audimo fabri
kus, bet mes Lietuviai tik vieni buvome nuo to 
civilizuoto ir nuo dales kultūros darbo atsilikę 
— dabar per P. .L Kazlausko triūsa bus TJetu- 
voj insteigtas szis didelis fabrikas, kuris pasi
liks ant visados tautos labui.

Szis fabrikas kaip matuti* tai bus pavasaryje 
statomas Kaune. Statyti užims nuo 3 iki 4 mene
siu. Statybos medžiaga jau nupirkta ir laukia
ma kada oras pavasaryje tik atszils, (ai staty
mo darbas tuoj prasidės,

Czia paduodu ki(*k pinigu kainuoja vilnonis 
fabrikas Kaune insteigti:
P’abrikas ir žeme kainuoja —
Rekusziui pamokėta..................  3,200,000 Auks.
Lietuvos Valdžiai ir Notarui už 
pirkinio ir pardavimo aktus pa
mokėta ...........................................
Sugriovimas 3 iniųdniu namu.. 
Ornento nupirkta 400 baezku .. 
Skardos nupirkta 420 pudu .... 
Kalkių nupirkta 200 baezku ... 
Akmenys kainuoja......................
Smėlis ir žvyras kainuoja..........
Naujos plytos kainuoja..............
Medžiai ir lentos kainuoja........
Fabrikais pastatyti kainuoja, in
žinieriai, teknika ir darbininkai 3,000,000 Auks. 
Važinėjimai, pienai, 
paveikslai ir laikraszcziuoąe skel
bimai .............. .......... ...................

va vo pa vienai nariai.

ginusia visi buvo iszsiilgi

metu

piesziniai,

300,000 Auks. 
150,000 .Auks. 
J40,000 Auks. 
96,000 Auks. 
60,000 Auks.
50,000 Auks.
50,000 Auks. 

400,000 Auks. 
500,000 Auks.

500,000 Auks.
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kuris duos

100,000 Auks.

1,000,000 Aides.
r

Surasza atskirai kiekvieno departamento 
maszinu jau užbaigiau su textilio maszinu inži
nierių J. /V. Butler.

Audeklines fabrikas insteigti kainuoja daug 
pinigu,’Hr teip-gi yra labai sunkus ir komplikuo-

Szidnys kainuoja, 
apie 40,000 viedru vandens per 
diena .......................................... ..
Spėkos instaiga (power house) 
su dideliu kaminu......................
Du gariniai inžinai 300 ark. sp.
ir garine didele maszina.............2,000,000 Auks.,

Virszmineti dalykai jau visi supirkti ir pini
gai pamokėti, iszimant tris milijonus auksinu 
fabriko statymui. Fabriko didumas, 50 metru 

20 metru 21.88 I

(f

arba 54.2 yardu ilgio; ploczio 
yardu; ant trijų lubu augszczio.

(’žiu paduoda kiek kainuoja maszinu komp- 
letas del musu fabriko iszskiriant mezgimo ar- 

M asz i n u k omple t o 
per

bu dailės darbo maszinas.
didumas galima bus austi 100,000 metru 
metus apie 400 yardu audeklo per diena.

1. Sziuravimo — Mazgojimo depar
tamentas kainuoja.................................$ 20,000

2. Pabaigimas departamento drau
ge su dažytuve kainuoja.........................$ 17,500

3. Antros lubos — Prirengimo de
partamentas kainuoja............................. $ 39,000

4. rPreezios lubos — Audimo. Vynio
jimo ir Mezgimo depart............................$ 24,000

$100,500Amerikos maszinos kainuoja.......... $100,500
Lapkriczio men. buvau nuvažiavęs Dresden 

ir Chemitz, Vokietijon, ten galima gauti verpi
mo ir audimo maszin'as nuo 6 iki 10 men. naujas 
padaryti ant oixlerio. Puse pinigu reikia imno- 
keti maszinas užsakant, o likusius kada maszi
nos bus užbaigtos. Vokietijoje maszinas galima 
gauti apie 15 nuosz. pigiau kai Amerikoje, Mu
su fabrikui visos masžinos Vokietijoje kainuoja . 
20,000,000 iki 25,000,000 Vokiszku markiu, del

’ - — - *!■ > 4 a . » 1 ’h *

tas biznis. Katrie esate užsiraszc ir dar nepasi- 
mokejote, siuskite greieziau mokestis, ko grei- 
eziau pasi mokėsi te, to greieziau bus galima fa
brikas užbaigti. Visos kuopos ..turite dėti dau
giau pastangų, kad surinktumėte daugiau pini
gu. Asz esu paskendęs darbuose fabriko staty
me, maszinu prirongime ir abelnai visame dar
be, jau man nelieka daug laiko kuopas tvarkyti 
ir raginti, kad jus smarkiau dirbtumėte, ale jus’, 
kuopu yirsžininkus praszau stengtis daugiau 
nauju priraszyti ir raginkite, kad greieziau pa- 
simoketu tie, kairi e yra užsirasze seniau.

Audeklines akcijos už dvieju menesiu ar grei
eziau bus pakeltos, daugiau neparsiduos po $10 
Lietuvoje jau esame iszparduve tuos 6,000,000 
auksinu sumoje ant kiek pirma karta buvo in
korporuota. Ten teip-gi po antros laidos akcija 
nebeparsiduos daugiau po 1,000 auksinu aki po 
1,500 auks. Akcijų pakilimas reiszkia pelną 
tiems ilkcininkams, katrie yra pilnai pasimokeje 
nes su ju pinigais fabrikas insteigtas'

Szi labyika kaip matote esame užbaigė visus 
ditalius su F. 0. Lewis textilio konstrukcijos 
inžinierių.

J. A. Butler, inžinierius textilio 
4." ’ fel •F. O. Lewis, statybos inžinierius. Mes visi trys

F
kuopti yirsžininkus praszau stengtis

inaszimų o

1

BALANCE : SHEET
—-or— ”

The American & Lithuanian 
Textile Corporation

as at close of business December 31 1921.
ASSETS.

Office Furniture & Equipment .... $ 
Goodwill .............................................
Amer, ir Liet. Aud. Korp. Stock ..
Subscription Receivable..................
Other Securitięs held......................
Notes Receivable..............................
Cash, including bal. at Bank and

Trust Co............................. ........
Advances to agents..........................
Deposit with Edison Electric Co. .. 
Chas Urbon.................. ......................
Due from Defaulted agents ..........
N. Radaviczius..................................
Organization Expenses, Deferred ..

1
I

j

< j
I

bus užbaigtos. Vokietijoje maszinas galima esamt iszvažineje beveik visus Naujosios Angli-
jos textilio fabrikus, del patyrimo katrie fabri
kai yra gerinusi pastatyti ir ' t ii !» •» l i' •

' * ■ ■ 1 r s ’ * 4 ' ■ I J '' v

100,000 yardu audeklo austi per metus. Ąngli jo
je maszįnas galinu! gauti mažai vartotas pigiau

kai yra geriipisi pastatyti ir maszinos intaisy- 
* tos. Ir niusn flibrikas bus in taisytas Kaune pa-
r

•i k \

kaip Amerikoje ir Vokieti jo, je.
Fabriko pastatymas , kainuoja
apie ..................    12,000,000, auks.
Maszinos apie ..........................   25,000f00() auks.
Dirbantis kapitalas apie.......... 5,000,000 auks.

tK r -..... . , r , .„ y .3

42,000,000 iiuk.<

I 12,000,000< auks.

Kaune audekline insteigti kai
nuoja

gal naujausios mados..
' l. 1 . „

Nauja valdyba buvo iszrinkta del sziu motu 
szios y palos; P. J. Kazlauskas, prezidentas; V. 
\V. Wutkintias, vice-prezldehtas; A. Krauczolis, 
sekretorius; A> Traitiavicžius, iždininluis; direk- 

m . . a ’•< 4> * < 1 k t . A u a 'a.

W. Watkinfuis, vice-prozldentas; A. Kraiiczelis, i. .. a ri4 i - * * \ Lfl i • . • v i • . iLj i 1 1 • i

toriai: 1. Grigaitis, J. Noreika, A. Zdažinskas. 
t ' : : *’ C • 1 ;. Ii | . 1'

iMnno metinis raportas-.
P. J. KAZLAUSKAS, preaidentaB.. ' 1 1 ' ■ * s .. » *■ ■ . 't;

689.75 
30,000.00 
19,875.00 
39,347.35

260.00
2,406.64

4,464.68
631.00

5.00 
50.00

423.50.
3,284.88
4,696.56
..  ’ """■.T"

Total Assets.............................. $106,134.36
LIABILITIES & CAPITAL. * 

$1,300.00

1,088.92
.... $2,388.92

X

i

A

f

11

i

Notes Payable............ ...............
Accounts Payable, due officers 

and Others................
Total Liabilities..........

CAPITAL ACCOUNT:
‘ Capital Stocb/ Authorized.......... $300,000.00

Unissued................................ 244,720.00
Issued and Outstanding............ $55,280.00

Capital Stock Subscribed < • j
(Paid $8,942.65; Due ,$39,347.35)... 48,290.00 
Cancelled Subsription...................... 80.00

Reserve for Depreciation Furniture . ? 95.44Reserve for Depreciation Furniture . ?

Total Liabilities & Capital . . . $106,134.36 
Vasario 1 d., 1922 m. pinigu bankose $7,434.93 
Pasiraszo: P. J. KAZLAUSKAS, Prezidentas.. 
W. J. McCARTY, Prof, of Boston University.

■ H > .. * A I 'i ■

*

r.

y



na.

CAPITAL STOCK $125.000.00
Surplus Ir Profits $536,346.50■'i

'Mokame antra procentą ant sudėtu 
‘pinigu. Procentą pridedain prie jus 
1 pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepal- 
įsant ar atncszat parodyt knygute 
*ar ne. Mes norim kad ir Jus turA- 
Jtumet reikalą su musu banka, ne- 
Ipaisant ar mažas ar didelis.
Į Bankas adaras nuo 9 ryte iki 3 
Ipopiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

Žinios Vietines

tumet reikalu ru musu bunka, ne-

SAULE

f i I

• J

------ ------------------^^mm

KA ŽENKLINA ŽIEDAS?
teii ite

Seredoje 1 Kovo-March.
Seredoje “Pelenu Die-

Audringas musu gyvenimas.
Siekiant virszuniu ir besilen-
kiant prie szaknu kiekviena

Isz dulkiu esi ir in dul-
kės pavirsi.

Kaip greitai žmonis už- 
mirszta. apie mirusius gymines, 
pažinstamus ir prietelius! Bet 
neatsimena, jog gal ryto patys 
turės persiskirt su sziuom svie
tu su taja mislia, jog apie juo- 

likusieji neužmiraz. Daryk
Ikitiems teip, idant tau darytu 
kaip tu sau vėlini.

— Kazimieras
Mahanojaus

daugeli metu, kuris persikrau
sto in Tamakvia, mirė praejta 
Ketverge. Velionis paliko pa-

• e « « « _

sius

* 
į 
Ii

į

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-Prezldont.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus

gyviui t o jas
Stabulis, 

per

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETI VISZ.KAS 

'GRABORIUS MAHANOY CITY, 1‘A.i

ežia ir viena kudyki. Laidotu
ves atsibuvo Panedelije Maha- 
nojui.

4
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Pasamdolaidoja kunua numirusiu. 
automobllluA del laidotuvių, krikszti-

1 01  —-a. ta • a a

620 W. Centre St.
I
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jnlu.’VesellJn, pasivažinėjimo ir 1.1.
Mahanoy City. I'a..

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

JOSEPH G. BOGDEN 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

Kazis Rėklaitis^-
Lietuviszkas Oratoriui 

>— • » » x 
Laito* nnmlrellua pagal naajanala 
mada ir mokslą. Turi pagelbinluke 
motare. Prieinamos preke*.

B16 W. SPRUCE ST.
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Oltola kaeclja sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Eslu po 
prteiiura Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
praloti. Priimu piningus saugiam 
palaiklmuL Siunczlu piningus 
In Tisas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan- 
ttans in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
škykite apie kainas o gausite 
teisinga atsekimą. Adresą vokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 
u Mahanoy City, Pa.

— Ponas ir poni 
Mielauekai isz Kingstono lan
kosi pas gymines ir rod y st e jt 
“Saules, 
kitados

Ar norite darbo?brangiausias tarp metalu, taip 
iszmįntis žmonėse yra dovana, 
brangi ypatybe ir labai pagei
daujama. ,

Pasižadėjimo ž/iedas papras
tai papuosztas brangiais akme
nimis. papuoszimai roiszkia

Agentu reikalinga nereikia 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima padarite po deszimti ir

■tote tea A A

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

i.

- -VMMb

politinio, socialio, fTzeimyninid 
gyvenimo grandis czerszka. 
Valstybes keiezia savo valdy- 
mosi forma, luomai kaunasi 
szeimynos ira. * Maža turime

Tokia- 
belieka 

vien atsiminti pastovumo sim
bolius — tuos ženklus kurie po 
kieta savo pluta talpina tik- 
ruosiusAdenybes ir meiles ry- 
szius. Ve auksinis vestuvių žie
das. Kada ji kunigas jaunai 
porelei užmovė — nežinau. Ar 
sumegztieji moterystes rysziai

kad tas žiedas turėjo saugoti 
ju tarpe isztikimybc, stiprinti 
szeimvnini židini.
prasme ir istorija 
mums žinoma. Ziednn, aplamai 

isztikimybes
(ženklas). Jisai, 
visuomet 
net ik kaipo 
ypatingai

grandis

1
dorybes kurios turi puoszti dvideszimti doleriu in savaite

t veri n gurno pavyzd ži u. 
me pasaulio chaose,

meile surisztu gyvenimą. Ves
tuvių žiedas prastas aukso ra
telis. Bet koks brangus ir ma
lonus tam kuris Ruoša valia 
uždėjo ta žiedą ant savo pirsz-

1

savo

netruko — nežinau. Žinau tiek

prašini*
Kokia žiedo

— teesie

Vestuvių žiedas nors 
kainos, bot

ir dauginus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradek i t iszversti 
savo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 mo
tu tai raszykite del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Katei va Sales Co.
Collegeville, Pa.

LTETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausįa kaina ne tik isz New Yorko ir Bostono, 
bet ir isz vjsu kitu portu. Pinigus siuneziarne su pilniau
sia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
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, I ’ ’ ’ 
sjme juos dykai po sekaneziu antraszu:

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

Padarome
ANT PARDAVIMO.

---------------- i

Szeszi, 5 ruimu namai 
$2000 už viena. Puse gali pasi
likti ant morgeczio. D117*G rui
mu namai po $3000 už viena, 
puse gali pasilikti ant morge
czio. Keturi, 12 ruimu namai 
namai po.$6500, puse gali pa
silikt ant morgeczio.

John Goyne,
227 W. Centre St., 

Mahanoy (>ity, Pa.

po ■
pa tarimo laiszkais arba ai si lankus ypatiszkai, o suteik-

Zi

irgi duodi liudi- 
isztikimas pada- 

pasi žadėjimams. Ne-> 
emblema 

szis ratelis 
nesziojanias 

papuoszalas, bet
i kaipo sutarties ar 

pasižadėjimo liudyjimas. Szis 
mažas žinąs 
apskritus yra 
milijonus 1 žmonių 
Karaliai, • valdovai 
vartojai žiedo antspauda kaipo 

kuri galybes simboli (ženklą.) Ga
lima spėti kad 
žiedą pirmiausiai vartojo. Vie- 

autografo 
žiedo antspaudas 

graboriaus kad rasztas yra teisėtas.
paprotys Rytu 
dabar užsilikęs.

A ntanai yra
>

1 ’oust va M ielauckai 
gyveno Szenadorije.

Duokite savo drapanas 
, sutaisyt ir iszprosyt 
Viszinskienos, 309 \V.

(t.m.3)
Visas graboriszkas biz

nis likos |x*rraszytas ant ranku 
naszlos Traskauekienes, L.... 
su sunum V incu stengsis užga- 
nadyt visus (uos, 
mos ypatos bus paszauktos pas l()I1 
1 )ieva. 
neužinirszkitc 
Traskaucka.

— Jeigu norite

1 į

savo

Jisai 
buvo

(Ap.l) J

iszcz vst yt 
del 1 bios
Marke! u Ii

kuriu mvle-

žibąs ratelis, tobulini 
ryszio grandis 

sumezgės, 
vartojo ir

szia prasme

Laike pareikalavimo

(t.17) 
nirkti ge

rus oze veri kns 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 Stankevi
czius, 305 W. Centre St. (t.f.)

arba paraszo, 
sakydavo 

Szis 
sznly.se dar ir 

Persijoje iki 
sziai dienai laiszkai neturi ra- 

Ta asmens

ra,

SHENANDOAH, PA.

Musu lietuviszkas aptie- 
koris p. L. M. Kazunas parkele 
aptieka nuo So. Main St. in sa
vo loma narna ant 38 S. Jardin 
uliezios. Nauja aptieka yra 
puikei intaisyta. Ponas 

būdamas savo name 
patarnauti

Kazu- 
jnas niKiamas savo name, gales 

J geriau patarnauti kostume- 
- riams, kurie visame laike gales 

aplaikyti visokiu gyduolių ko
kiu tik kas pareikalaus. Užej- 
kite atlankyt nauja aptieka 
musu tautieczio.

— Kranas 
Frakvilles ejdamas 
Draper kasyklas, 
tas per nežinoma žmogų ir kai
šei sumusztas.

j — Pradedant nuo 1 Koyo 
visi biznieriai nutarė uždaryti 
sztorus (i valanda vakare. Tik
tai Sukatomis laikys atidary
tus sztorus vėliaus.

— Pa I i c i je

nauja

Kovalskis isz 
in darbo 

likos užklup-

numeta nuo 
iausias bu

re i kszme 
veidmainiui neszioti

szanezio paraszo.
ypatybe pažymi žiedo antspau
das. Ir tas 
pasekmių nesza!

antspaudas daug 
:::::! Ne karta ji 

pelne vieszpatija, ne karta per 
antspauda žuvo vieszpatija.

Žiedas Isztikimybes Ženklas.
Žiedas visuomet ! :ivo galy

bes simbolis ir dabar ta pras
me jis vartojamas, bet žiedas 
taipat yra ' nesziojamas kaipo 
isztikimybes ženklas, kaipo pa
sižadėjimo liudyjimas.

Szita žiedo reikszme žmones 
paprastai ima. Ji yra jiems ar
timesne ir suprantamesne. Gal 
but kad meiles ryszys dažniau
siai uždeda žiedą ant pirszto. 
Žiedas visuose amžiuose ir vi
sose tautose yra sutarties ženk
las. Beabejo szita prasme ji 
pradėjo vartoti kaipo isztiki
mybes ženklą, kuomet dare su
tartis ir tas sutartis patvirti
no su neria n t rankas per gam
tos padaryta anga akmenyje, 
kuri 
anga,
gaut ir

to!
Vestuvių žiedas labai verti

namas. Jis nesziojanoziam pri
mena savo iszkilnpnga pasiža- 
dejima.
ir brangiausios 
ypatingai vertinamas dėlei sa
vo gilios reikszmes.

Niksziojant ji ant pirszto ir 
pažvelgus in ji atsimeni priža
dus. Kitiems 
jima kad esi 
rvtiems
isztikimybc arba prižadu ncisz- 
tesejimas’ nepakenezia isztiki
mybes ženklo ir 
saves nors ir brang 
tu. Jo gili ir szventa 
neleidžia
žiedo. Kas ji gavo kaipo iszti
kimybes ženklą, tas ji ir neszio- 
ja su pagarba, ir meile visa gy
venimą. Ne vienas savo pasiža
dėjimams isztikimas nusinosze 
ir karstau ta brangųjį isztiki
mybes ženklą.

Vestuvių žiedas nesziojainas 
ant kaires rankos 
(ketvirto) pirszto. Indomu ko
dėl žiedas nesziojainas ant kai
res rankos bevardžio pirszto!

Aiszkinaina tuomi, kad kai
rioji ranka areziaus szirdies ir 
kad gyslele isz ketvirto tos 
lankos pirszto teka tiesiog i n 
szirdi. Nors meile ir sziaip gali 
sau aiszkinti szita žmonijos pa
protį, žinome teeziaus, kad kai
rioji ranka parinkta dėlto kad 
ji mažiau vartojama kai deszi- 
ne ir ketvirtas pirsztas mažiau 
pakliūva in kelia dirbant ka 
nors. Dėlto saugiau neszioti 
žiedą ant szito pirszto.

rfa 1 
mybes ženklą neszioja Vyres
nieji Bažnyczios atstovai, 
vairios vienuoliu szeimos. 
Aiszku kad ne del papuoszalo 
jie neszioja žiedą, bet ženklan 
savo

o bevardžio

pasižadėjimu ir iszfiki-

vienuoliu

jungtuvių

g g ■ ■ ■ ■ Ii |B B
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Daktaras Juozes J. Austrą
LIETUVIS

Buvaals Daktaras Kariumeneje.
Gydo visokias ligas. Priima ligo
nius lig 10 valanda ryto. 12 lig 2

aresztavojo 
Violeta Zinkevicziute 10 metu 
ir Evelina Karpavicziute 12, 
trepu art W. Coal uliezios. 
Mergaites turėjo visokiu daig
iu prisisavintu isz namo Vake- 
laicziu. ^Mergaites kaltino koki 
tai vyra kuris prikalbino jaises 
ant papildinio vagystes, kuri 
teip-gi aresztavojo o mergaites 
atydave po prižiūra tėvu.

Aleksandras Lukaus- 
28 metu amžiaus pasikorė

popiet. 6 lig 9 vakare.
Telefonas Bell—359 R.

113 E. Co*į,St. Shenandoah

CHAS. S. PARMLEY
Re.*»T Estate A geri t. — Notary Public, r’
Jeigu norite pirkti ar parduoti atubafl, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Kandavojame namus, kolektavi 're 
randas ir telp toliaus.

I 238 W.Centre St. MahanoyCity

kolektavi

M
ii>

fe

DR. J, A. TANANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
latakus.

2020 137th Street,
m m

Adresas:

kas, 
tint nektaizes, Sukatos ryta.ant 
tvoros užpakalyje Zabatoriaus 
tvarto ant E. Penn uli. Velionis 
buvo karėje su Co. G. 114 Ma
chine Gun Batalione ir buvo 
gasuotu nekarta laike musziu 
nuo ko labai kentėjo ir nutarė 
užbaigti savo gyvaste.

Tamaqua, Pa. f Vasario 23d. 
1922 atsiskyrė' su sziuom pa
sauliu Kazys Stebulis 38 metu 
amžiaus. Velionis mirė nuo už
degimo plaucziii. Gailos pamal
das atlaike Kun. Gudaitis Szv. 
Petro ir Povylo bažnyczioje. 
Tamaqua. Kūnas likos palai
dotas Panedelio ryta Vasario 
27ta. d. Mahanoy City ant Szv. 
Juozapo parapijos kapiniu.

Velionis paliko nubudime 
motore su 6 menesiu kūdikiu.

buvo skaitoma szventa 
Veliaps civilizacijai au- 

n<į>r i n t i szt i k i my bes 
ženklą priesz akis turėti, pra
dėjo dirbdinti mažesnius žie
dus, ligi galop priėjo prie ma
žo, tobulo gražaus žiedo dabar 
vartojamo.

Ir. kaip tobulai 
dena isztikimybc! 
uis apvalumas primena amži
nybe. Žmonijos istorijoje 
anksti randame žiede szita 
prasme. Ta reikszme skaitome 
pas įlindus, Persus, Aigiptic- 
czius. Pradėjus 
kaipo isztikimybes ženklą, ma
žo žingsnio bereikejo iki.žmo
nija paskyrė ji kaipo isztiki
mybes ženklą moterystėje. To
dėl ir istorijoje sunku rasti 
laiku kuriame vestuvių žiedas 
nebuvo vartojamas. Jo apvalu
mas primena ju amžina meiles 
ryszi. Žiedas neturi nei pra
džios nei pabaigos. Jo dalys to
bulai susilieja, 
les neapykantai, 
lingumui nėra. Pakol aukso že
mojo nesurado, žmones t varto
jo golęžieS’ žiedus. Geležis — 
kieta, tvirta primena jiems isz- 
tverme ir padarytbs sutarties 
amžinybe. Bot suradę auksu ir 
ji iszdirbo pradėjo kalti auksi
nius žiedus. Nors 
nauge (metalu) žiedams varto
ja, auksas daugiausiai yra var
tojamas. Už geleži minksztos- 
nis vienok ilgiau neszįojasi ir 
savo gražiu spindėjimu prime:

v #

Žmonijos 
randame

ži edas vaiz-
Jo bėgai i-

vartoti žiedą

jokios sprage- 
kersztui, vy

ir kitokia•• /

na mums netik tiirta, bot ir 
A __ __ / i u

dvasiniu jungtuvių su 
paskirta jiems bažnyczia, die
cezija, pasirinko luomo parei
goms. Tas žiedas jiems prime
na kad Vieszpats nuo ju parei
kalaus kaipo vaisiaus 
mvbes Jo tarnybai. Zi 
d i ja teip-pat priesz angelus ir 
žmones ju prižadus.

Žinoma, vestuvių žiedas rei
kalauja iszvidinio persikeitimo 
nes tik meiles auksas gali žmo
gų suriszti isztikimybes ir pas- 

_ * *

i isztiki- 
iedas liu-

>

£
tovumo rysziais su padarytais 
k itam pasižadėjimais.

I

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

Farma turi

f

J

150 akioriu, 90 
akieriu iszdirbtos žemes, 60 
ukieriu girios. Labai geroj vie
toj tik viena mile nuo Tama
qua, Pa. Namas turi 8 ruimus 
ir didelis tvartas. Bėgantis 
vanduo. Visokiu vaisingu me
džiu. (m.10)

A. I^. Hadesty Jr.
130 E. Broad St. 

Tamaqua, Pa.

1
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Antanas J. Sakalauskas
Letuviszkas Graborius ir 

BalsamUotojas.

Laidoja kimus numirėliu pagal 
naujausia, mada. Pigi preke. 
Teipgi pristato automobilius 

v visokiems reikalams.
801 E. Pine St. Mahanoy City.

KVITU Knygele Praugyeteme del 
Iszmokejlmo pinigu ligonia
ms - * - * / 60c.

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

W. D. BOCZKAUSKĄS-CO.,
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RALTIJOS-AMERIKO
IJf LINIJA 9Bi'oadvay, NeV’^ork.N.Y

SeiLIETUVA. '
PER. HAMbUUCĄ,MLI/Wv 

- ARBA LIEPOJU
/ Lietuviai važuojant in Piliava 
aplenkia lenku juosta (karidora) 
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

ESTONIA” iszplauks 8 Kovo 
iszplauks 22 Kovo 

Treczia klassa in Hamburgą $103.50

i

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKĘ TIKTAI 25 c.

' W. D. Bocikowlkl-Co, 
Mnhanoy City, P».

Kur seniausia,
Ton geriausia.

daenturft
VIENYBE

‘l

r: -u < <
“LITUANIA”

In Piliava $106.50. In Liepoju $110.
Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų j Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per 
Rotterdam^, 
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus j Eidkū- 
nus ir j patj Kaimą, 
taip pat ir iš Lietuvos. ■

® H
Pinigus niunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už Juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo pričmčjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
‘ siunčia telegramų^

Amerikos pinigus 
maino ant visų 

šalių pinigų. 
H !St 

"VIENYBES” , 
SPAUSTUVE .L

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražink* #
Spausdina konstitucijai, 
knygas,v laiškams, popioras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

’’VIENYBĖ”
EINA DU-KART 

' SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias Iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ........ ■ !fi

' ’Vienybės 
šėrus.

Ateityje bus di-

Antverpą, 
Brome- 

ft:

“I
-I"i

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar

mis ir j patj Kauną,

4.50

” Bon- 
Dividendui

Pirkite 
droves 
mokami, 
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
biO

Užlaiko didelį knygyną, 
kur gajima gauti vi

sokių knygų.

Reikalaukite platesnė; in- 
fonnaciji; apie viski;, 
šykito mums laiškus, 
kalaukito muši; piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

ra- 
rei-

Su visokiaiu reikalais 
. kreipk it s šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL.60.
193 Grand St.E

Brooklyn, N. y.
Kur vienybč,.
Ton galybfl.
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OūOūiji_ jl. .11

Gerinus 
rudeni.

$77-5?
puikei enamelavotas

dabar pirkti negu vėliaus iri 
Turime dar‘didesni ir geresni 

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

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

_ _ a* ■

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar.

—Z"- - — J ii i ■ ii
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OUINAIN’S
MAHANOY. CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

Sztai Koki Prieteli Turite-
: Merchants Banking Trust Co. Banke

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo moko*
; procentą ant sudėtu piningu.

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

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
lengvas mėnesines mokestes arba teip tankai kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juio taatiecriai Ir 
pažinstami. ■ į . ___

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba Infonna*
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
ugnius. f 'i_

Yra tai Banka, kurioje jaucslatea lyg tave name.
Yra tai juso Batika.
Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dSttf «avo 

piningus in Merchants Banking Trust/Co. Banka. Sxita 
------ m a> * « ■ * ik • kM ar J. •

t i 4 j

1

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA. _ 
-DIREKTORIAI- 
L. Eckert, Vice-Prea.
W.F. Rynkewiat

rLzG. Hornsby

D. M. Graham, Pres.
J. II. Garrahsn, Attorney

P. 0. Fenlon
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t V i
D. F. GuIdad, Tiwa.

A. DanisewIcB M* ttavula
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