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ISZ AMERIKOS Dvi iatoriszkos szoble$.

Iszsmalavo ir apibarste kunigą 
plunksnomis.

Amarillo, Tex. — Rev. J. G. 
Kelleris, katalikiszkas kunigas 
isz Slaton, kuri iszsmalavo ir 
apibarste plunksnomis kuopa 
užmaskuotu vyru ir priek tam 
skaudžei ji sumusze, innofize
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skunda prieszais miesto valdže |
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už nužeminimą.
tina, buk nekuria

Kunigas tvir- 
gyventojai 

turėjo priesz ji neapikanta, už 
tai, jog jisai buvo vok ietis ir 
užtariavo už savo tevynia.

Nuszove savo drauga, jog ji 
apleido už mergina.

. Wilkes-Barre, Pa. — Už tai, 
kad jojo draugas Karolius 
Hoffmanas, apleido ji ir su
sidėjo su mergina, 
Poepperling, 
drauga, kuri

Ernestas 
perszove savo 
labai mylėjo ii 

niekad nuo jojo neporsiskyre.
lloffmanas pasveiks ir atrcido 
kalte savo draugui.

Persi gan

Bego nuo szunc, užmuszta per 
karuka.

Philadelphia. — 
dus szmiiuko kuris bego paskui
penkių metu Mariutės Gordon, 
mergaite neteminus kur bego, 
likos užmuszta per karuka ant 
South Tenth uliezios.
Tarnaite paliko $15,500 — ne 

turi gyminiu.
New Yęrk. — Mrs.

Giles, kuri aplaikydavo po 16 
doleriu 'ant sanviiites kaipo

Marv

tarnaite Waldorf Astorije ho- 
tolijo, mirdama paliko 15,500 
doleriu, nepalikdama jokio tęs 
tainento kam palieka visa savo 
turtą. Gilesiepe turėjo 55 metu 
senumo ir neturėjo jokiu gy 

Visa turtą payms taiminiu, 
dže.

<r r*

už nesziojima 
uzutes kiszeuiuje.

“ Daugelis geru

J J

Iszmintingas sudže.
Cleveland, Ohio. — Palicejs 

kas sudže Savickas, ana diena 
atsisakė nubausti kelis prasi
žengėlius prohibicijos kurie li: 
ko aresztavoti 
bonkutes
Sudže pasakė: 
žmonių neszioje bonkute ariel
kos del savo naudos ir laikę 
pareikalavimo ir tas ne reisz- 
kc, jog peržengė tiesas, o jok is 
palicijautas ne turi tiesos da
ryti jokios kratos žmogaus ki- 
szeniuje. Jaigu žmogus turi 
goreziu arielkos, tai kas kitas 
ir gali būti bandžemas.
Vagis szove in kunigą Kaula- 

ki, bet nesužeido.
Philadelphia. — Du vaikai, 

12 ir 14 metu senumo insigavo 
in lietuviszka bažnyczia szv. 
Kazimierio ant Ketvirtos ir 
Wharton uliezios Nedalios va
karu, apvogdami dožu kės iii 
kurias žmones dėdavo aukas. 
Kunigas Kaulakis užtemimas 
szviesa bažnyczioje, nuėjo pa
žiūrėti kas tai butu. Inejas in 
bažnyczia užtemino du vaikus 
pasislėpusius artimoje dežu- 
kes. 
kai
ki, kuris praszvilpe pro galva 
ir iszteszkhio Įauga. Vaikai tuo

Tame laike paleido vai- 
szuvi iu kunigą Kaula-
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Tėvas pažino savo sunu po 35 ji 5 milijonu 
metu.

Centralia, Wash. — Per tris-

20,000 savžudinseziu praejta 
mota; 858 buvo vaikai.

New York. — Draugove 
gialbejimo gyvaseziu, savo me
tiniam susirinkime perskaito 
raparta, Imk praejta 1921 mo

>
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i kineziku iszmirs 
isz bado; valgo žmogiena. 
Shanghai, Kinai.

Isz Lietuviszka Kaioieli
$

— Pagal 
deszimts metu turtingas far- internacionalines Chinijos szel-
ineris George We$ton, priym- pimo draugijos raporto, reika-
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davo visokius valkatas katras l>'iga mažiausia $10,000,000. 
ta Suv. Valst. buvo 20 tuksimi- tiktai

praszydavo maisto ir tink vines.!iangsu, Anhui, Szantungo,savžudinseziu
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ežiu savžudinseziu isz kuriu 
atėmė sau gyvastes 858 vaikai.

ir 509 buvu ■ 
isz paskul i nes

10 redaktorių, 40 siu- 
51 daraktoriai moks- 
21 kunigai, 

ir
7 majorai miestu,

rrerp tuju radosi 
siejo kareiviai
ka ros, 
dentu, 
lainiu, 
riai, 57 slidžios
16 daktarai,

Kongresas

i.

• v
innesze uzinani- 

ma idant patalpyt in ameriko- 
niszka muzeju Washingtone 

ir istoriszkos 
prigulėjo prie

muzeju 
dvi senoviszkos 
szobles kurios 
generolu Jurgio Washingtono 

Andrians Jackson.ir
szobles tebyiam laike randasi 
p r i va t i szk os i a ra n k os i a.

Posi osrr

Paaukavo žiedus del gyvos 
nebaszninkes.

New York. — Pati Tamo- 
sziaus McGovern, laike teismo 
apsakė sudžiui, buk josios vy
ras būdamas girtu, davė žino 
del gyminiu, buk jiji yra mirus 
ir tegul visi pribuna ant szer- 
menu. Taji vakara isz visu da
liu miesto susirinko daugybių 
gyminiu ir pažinstamu su žie
dais paaukauti del nebasznin
kes, bet vietoje rasti lavonu 
rado McGovernienia 
sveika. Taipgi, buk josios 
Tamoszelis praleisdavo visa 
savo uždarbi ant kitu moterių 
neduodamas jiai nieko ant 
maisto. Sudže perskyrė szmu 
toriu nuo pacziules.
Nužudė broli idant apsaugot 

szeimyna.
Baltimore, Md. — Sudas pa- 

liuosavo nuo bausmes Rauki 
Kabovski, 20 metu senumo, už 
nužudinima savo tikro brolio 
Juozo, 26 metu senumo.

Juozas būdamas persemtas 
munszainja, atėjo namo ir ban
dė nužudyti savo paezia. Ran 
las supratęs 
brolio stengėsi 
bet pasiutėlis pagriebęs geleži 
norėjo užmuszti broli, kuris 
pradėjo gintis ir iszszove kar
ta in ora idant broli nugazdyt, 
bet kada tasai pribėgo prie 
paezios ir užsimojo ant josios. 
Raidas szove 
mas ji ant vietos. 
( 
ir kaimynai, 
Raidas užmusze 
brol imi ienas apginime.

Kas isz to, kad ne visi jos 
ragaus?

Connellsville, Pa. 
, Francije turi už dau 
ar ne, 
in Amerika 2500 baczku geros 
arielkos Overholt, kuri dabar 
raudasi valdiszkam magazine 
Philadelphioi.

Arielka likos iszsiunsta in 
Francije laike kares del karei-

2vva n
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Taipgi, 
praleisdavo

užmanima savo' 
ji apmalszyti.

in broli padeda- 
Teisme liu- 

lijo nebaszninko pati, motina 
prislėgdami, jog 

broli savo ir

— Ar 
g arielkos 

bet ana diena sugražino

ižbego laukini palikdami pas- vju jr ligonbneziu. Matyt ma- 
:..J----- > vagiszkus inagius o žaj kareiviaikui savo vagiszkus inagius o 
revolveri numeta. Isz viso vai
kai gavo $2.60.

Kunigas Kaulakis pranosze 
apie tai palicijai, kuri po ko
kiam 1 aikui suome jaunus Va
gius kuriu vardai yra Kazimie-
ras Reczis ir Franas Rudnicki 
prisipažindanfi prie kaltes.

Kunigas Kaulakis tuom atsi-

aplaike ojosios, 
gal visai neragavo.

Du palicijantai užsitrucino 
munszainia.

Pittsburgh.

pas ji atsilankvdavo ir *<ml paszalinus bado 
i Atiku!

šmėkla

jo I I unan, Czeklango, Hupeh, Ho- 
;erii szirdi ir vienus kitam apiel"1"1 ir geliui provincijose, kur.

.39 b roke- 
įdvokatai,

88 fabrikantai, 76 milijonieriai, 
.30 turtingu moterį u, 9.3 baukie- 

Seniausias
dintojas turėjo szimta metu, o 
jauniauses penkis.

Vienas pasikorė
jojo

o e )
riai ir t. t. S'lVZII-

kitas kad negalėjo

už tai kad* 
paeziule buvo per gera, 

kitas jog jojo pati praleisdavo 
viską,
klausyti skambinimo fortepi
jono, o kitas, 
nepabueziavo.

Viena sermerge nusižudė 
del to, kad vyrai jiai nepatiko, 
o tūla motina ateina sau gy
vastį kad josios sūnelis nenorė
jo apsivost su mergina kuria 
jam isžrinko. Kokis tai kvai
lys nusižudo 
listu, 

■ -

jog jojo pati ji

sermerge

del gero Ajdub- 
o kitas kad ji apgavo 

gvvanaszle.

1

Kiek Lietuviu iszvažiavo in 
Lietuva.

Washington, D. C. — Lyg 
diena sausio menesi szio meto,
Lietuvos Atstovybe Washing
tone iždave 6382 pasu ir 1161 
vizų. O kad ant vieno, paso isz- 
važiuoja net visos szeimynos, 
tai galima spėti kad isz Ameri
ko iszvažiavo in L ietuva apie 
15,000 ypatų. Szimet sausio 
menesije* iszvažiavo 96 žmonis 
o vasario 618 žmonių.

Visi vargszai žinojo apie jojo 
0*4 

tai pasakydavo.
Priežastis?tojo szirdingo pri- 

ėmimo valkatų, buvo ta, jog 
farmerio suims apleido tėvo 
pastogių 35 metai adgal ir tė
vas nežinojo I ji r jojo 
dingo.
del tuju vargszu 
gal kokia diena ir jojo šimelis 
stos prie duriu savo tėvo ir ant 
galo iszsipilde troszkimas tėvo.

Ana diena atėjo pas Westo- 
na apdriskias vargszas mels
damas nakvynes a 

maisto, neš jau tolinus negalėjo 
paėji. Aplaikes maistu, nuėjo 
pas gaspadinia padekavoti už 
szirdinga, priėmimą, 
tėvas nepažino, 
priesz motina, 
pažino tuojaus dingusi šimeli 
ir galite palis dasiprasti kokis 
buvo jojo priėmimas ir džiaug
smas tėvu i)o tiek metu neši
ma limo.

veikalu,
> Hunus

sunūs 
priglaudaDuodamas

sU vilczia, jog

ir truputi

nes jojo 
Kada stojo 

josios szirdis

Keturios kojos ir keturi spar- 
nukai.

Gettysburg, Pa. — Ant far- 
inos Alleno Barnes viszta isz- 
perejo nepaprasta visztuka ku
ris turi kotures kojas ir ketu
ris sparnus. Lkstra pora spar- 
nuku randasi tuojaus prie kAk- 
lo.

; ISZ VISU SZALIU

Už randa paėmė keturis vai
kus.

Mich.^— AlbertasDetroit,
Mažeika gyvenantis name Ro-

Surado vienuolika nužudytu 
merginu girrioje.

Varszava.
Varszavos
žmonis

— Priemiestije 
artimoje gi r ra i te je 

atradb lavonus de
žolinos Rnszis, negalėjo užmo- szjin|s nužudytu merginu. Ta-
keti locnininkei raudos. Ruszi- 
siene už tai pasiėmė Mažeikio 
keturis mažus vaikus ir juosius 
laike pas sav«L» pakol Mažeika 
neatsilygins su ja ja už randa.

ja žudinsta turėjo ptųiildyt ko
kis pasiutėlis kaip tai padare 
francuziszkas “

Landrau, arba daugiau
Visos merginos

daugiau kaip 15,000,000 žmo
nių gresia badas.

Pernai badas Chinijoje buvo 
dekd sausineezio, o sziemet jis 
yra dalei, potviniu.

Dabartiniu laiku draugija 
turi szelpimo reikalams apie 
$5,000,000.

Matėme žmones, kurie jau 
Daug tukstan- 

cziu beveik badauja, 
portas. “ 
reikalingi 
szimtai tukstaneziu.

“ Daugelis 
karsztlige. Ejna

4 4 
mire isz bado.

sako ra-1 ?

szimtai tukstaneziu
yra pageli>os penki

I •

Patogiause mergina Czeko-
slovakijoi.

I

Russo,

O NO_£ R »/<_>< r

l

Chicago. — Nakti isz Ser
dos in Ketvergą apie 3 vai. rj 
to, nepraszytas sveczias atfiį 
lanke in namus 1721 So. Jefi 

[arson, kur gyvena Aleks. Misti 
levicziu szeimvna. - Svecziag 
pirmiausia bandė insigauti pfA 
duris, bet toms atsisakius ji ii#

szeimvna.

si leisti, kreipėsi prie. lan£U 
Bet ir didiemsiems lungaiptf at 

jam patariwrft,si sakius 
kreipės prie 
langelio. Sveczir.
ji langeli ir pasidaręs sau iiuo 
sa ineiga pakreipė savo žings 
irius prie szeimininko miega-*|

mažpfl° pentrei
pasikėlęs ta

it

*

bado 
kad

Pana 
mergina, kuri

gandu, 
kanibalizmas yra praktikuoja
mas. Daugelis žudo savo vai
kus prigirdydami ir nuodinda- 
mi juos, kad jiems 
kęsti bado.”

nereikėtų

rnoraviszka 
likos iszrinkta 

isz tarpo tukstaneziu kitu mer
ginu, kokui jeszkojo valdže ant 
padarinio paveikslo ant nauju 
pacztiniu markiu, likos iszrink
ta kaipo patogiause mergina 
visam sklype (Čekoslovakijos.

mojo kambario. Inejes kamblį 
rin užsidaro duris ir su pagel- 
ba savo naktines lemputes ban
dė valyti drabužiu kiszenius.’ 
Taeziaus ponios Miselevicziė- 
im*s Imta budrios moteries. Ji 
tuojaus iszbud(\ ir pramerkus 
akis pamato nepaprasta szvie- 

sveczia 
lovos.

sa, o prie tos szvie 
stovinti ežia 
Nu.'igund.i'

r

Nužudo

pat prie iww » 
— bomae! I
Svecziui 
s spruko 

pro duris, bet p. Miseleviczieno ; 
sugrieb-e ji už rankos. Tacziaus 
sveezio butą stipresnio. Jis isz- 
sisukes isz jos glėbio iszsinesze 
tuo paežiu keliu, kuriuo biB'O ' 
atejas.

Szis atsilikimsa lai buna per
sergėjimu visiems.

langai

uk I ik<>: 
boma< kambaryje! 
pasidarė nei koktu: ji 1K■ 11

mI

■
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ISZ ROSIJOS, > buvo taisveczia, 
josios vyras.

Parižius. — Godulysta dau
geli kartu patraukė žmonis ant 
papildinio visokiu prasižengi
mu, kaip tai atsitiko aplinki
nėje Likos, Jugo—Slavokijos.

Vienas isz gyventoju tosios 
aplinkines iszkeliavo in Ameri
ka penkiolika metu adgal. Pa
liko gimtiniam kaimelije pa
ežiu ir dukrele. Praejta snnvai- 
tia pribuvo pas juos sveėzias 
puikai pusi red ias ir turėjo isz- 
kiinszta diržą su piningais. Po 
vakarieniai, nuilsias ilga kelio
ne nusidavė ant atsilsiu. Taja 
nakti motore su savo tėvu ilgai 
kalbėjosi apie nužudinima sve
ezio ir apipleszimo nepažinsta- 
mojo. Pasekme.huvo tokia, jog 
motore pagriebus kirvi, nuka
pojo jam galva.

Ant rytojaus lavonu
užkasti kokioi slaptingoi vietoi 
bet pirma pradėjo apžiūrinei 
lavono kuna. Isz nekuriu ženk
lu nelaiminga motėre persitik- 
irno, buk tai buvo josios vyras 
ir tėvas dukreles, kuris juosius 
atlankė ta vakaru.

Tėvas ir duktė perymti bai- 
inia ir griaužimo savžines, jog 
nužudo savo vyra isz godumo 
abudu inszoko in szulini.

Dukrele isz gailesezio nete- 
įkimo tėvo kurio nepažinojo o 
bet mylėjo, teip apsirgo isz to
jo atsitikimo, jog likos nuvežta 
in ligonbuti kur randasi dyde- 
liam pavojuje netekimo proto.

Tėvas buvo atsivežias isz 
Ameriko apie penkiolika tuks
taneziu umerikoniszku doleriu.

. / nes pri- _______ __________

< 4

Leninas rengjsi bėgti in Lon- 
yradona. Baddi mužikas 

nauju priernieru.
— Pažinota,Moskva. 

soviatu
buk 

priemieris (vyriau- 
ses ministeris) Leninas nesenei 
pirko sau puiku narna Londone 
kuri paliepė kagreieziause pa
rengti ant gyvenimo. M wBadai 
Leninas yra dydeliam pavoju-

kad kaip ' ' 
durys, teip ir langai nakties 
laiku reikia visada laikyti drū
tai uždaryti. ‘3*

mane

r- ---------- ---—4

Terryville, Conn..-^.
czionais visiszkai sumažėjo, o,

I
r •'*«#** i

jo savo gyvasties ir yra 
rengias suymti skvernus 
dumti in Angliję. Leninas 
Trockio jau ne turi jokios in- 
tekmes ant žmonių, komuniz
mas konia visai dingo b kapi
talizmas paėmė virszu.

Lsz Kopenhagos telegramai 
pranesza, buk Leninas jau nė
ra valdytojom Rosijos, badai 
valdže apėmė kokis tai prastas 
mužikas Faskovenka isz kaimo 
įfaszevo, gubernijos Kansk, Si* 
berijoi. Nors yra prastu muzi

r>

pasi- 
ir 
su

pribuvusiems sunku aplaikyti* 
koki užsiėmimą. Lietuvei gy
vena gana sutikime ir negirdėt 
jokiu sumiszimu.

— Karolius
po trumpai ligai vienos dienos 
mirė.

Sinkeviczius•>

Velionis prigulėjo prie *1 i • TA 1 lt_ ._szv. Petro ir Povylo draugys
tes, kuri palaidojo su bažnyti
nėms apeigoms ant ajrisziu ka
taliku kapiniu. L. S. 1

1 f i

kf i i1 f’r!
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Port Washington, Wis. —• 

Musu miestas guli gražioi vie-
ku, bet ketina būti labai isz- įoį prie Miczigano ežerio. Liey

baisus barzdo-
czi us

Tėvas tada nusidavė jeszkoti razbaininku. 
kuris paliepė yra baisai subjaurintos. . No

rint.s palieiję
rodos in suda, 
moteriai atyduoti vaikus.

Badai Ruszisiene iszmete , 
Mažeika isz namo pašilaikyda-

rints( palieiję daro visokius 
staugimus ant suradimo žudin-

3 tojaus arba žadintoju, bet lyg 

ma vaikus, sakydama, jog už 
gauti po szimtakožna gales 

dolerių.

sziam laikui visi staugimai yra 
nevaisingi.

Paskolino 100 doleriu, dabar 
turės atyduoti 304 trilijonus , 

doleriu. 
Jose, Calif.

Prigialbejo serganeziai paežiai 
atimti sau gyvasti.

Beilinas, Vokietija.

San Jose, Calif. — Kada 
Jurgis Jones mete 1897 pasko
lino nuo llenrikio Stuart szim
ta doleriu 
ant 10 procentą, 
žmogelis, jog 1 
augs su, procentais

ant trijų menesiu 
nesitikėjo

Vo- 
kiszkas farmeris Otto Kabb li
kos uždarytas kalėjimo už žu- 
dinsta savo paezios, 
gjalbejo jiai atimti savo gyvas- 
te. Dabar vela užėjo klausimas, 
ar daktaras arba žmogus turi 
tiesa

mintingu žmogum.
Rosije negali pristatyti maisto 

del ižbadejusiu.
Ryga. — Tukstanczei žmo

nių iszmirs į 
dže pristatys muistą del ižba
dejusiu gyventoju isz priežas
ties netinkamu geležinkeliu. 
Paskutinioms 30 dienoms szim
ta tukstaneziu tonu visokiu 
grudų ir maisto likos sukrauta 
įprie visokiu pabaltijos pristo- 
vu, bet isz to vos 25 tukstan
eziai tonu likos iszvežta ant su
gedusio rusiszko

I Amerikoniszki laivai iszkro- 
grudus Revale, 

Danczike

tuviu czion yra apie 30 szeimy- 
nu kurie gyvena sutikime. Yrfl| 
I
rino ir kataliku kuopa, pampi- 

pakol soviatu vai- je szv, Ambraziejaus ir visi su-

geležinkelio.

"'Via1

mJIiczion dvi draugystes szv. Lau-

iJ .:t'L

Ji®,

, i'# 
*
i

'S
į*/'

Jinka kanuogeriausia nes dar- 
’ ° 

turi mal- 
szei tūnoti. Darbai ejna pas

kytojtt tvarkos nesiranda, 
jaigu kokis yra. tai

mus gerai, fandros ir krcslines
„ I -ii....

dirba bet mokesti nu m u sze ko^ 
kokios buvo keli

metui adgal. Su 
czionais mažai kas 
tiktai reikalinga poni Baltru- 
viene ant apmalszinimo neku
riu bobelku kurioms ragucze^

nia pusiau
munszainia

užsiyma,

riu bobelku kurioms raguczet. 
užaugo.

ŽINIOS ISZ LIETUVOS. !
_ M ;

• II.

Piktadarys nužudė penkis I 
žmonis. / -

Prienai. — 1921 m. Gruodžio 
men. 23 diena Juodaraiszczio 
kaime piktadarys Sartauskas 
atėjės kirviu užmusze savo gi
li iinb szeunininke Prankiene ir 
jos sunu, paskui užkapojo klik- 
sman atbėgusi kaimyną Czep-» 
kauska ir (lukteri Czepkaus- 
kaite su motina. Tuo budu pik-

ve maistu ir
Rygoje, T/ibave ir 
prie Baltiko mariu. Navorosys- 
ke, Teodosoje ir Odesoje prie 
Juoduju mariu. Pagal Hoove- 
rio skelbimą, tai in laika kitu 
trisdeszimts dienu laivai atga- 
ibens maisto in taisos pristovas 
du 140 tukstaneziu tonu viso-

.... . i<r. ■ 1V. . - . “~kio maisto, bet maža viltis yra
Pati fartneno nuo ilgo liuko Viename sodžiuje per tris ineUgftvim(>si tojo maisf0 jn ižbade- 
go neižgydoma liga. Anapus slapstėsi vaikinas, nenbre-1ap]įnkines isz priežas- 

. ... .ties netinkamu rusiszku gele-
perpjovima sau [mene. Dabar tarp jo ir nttmisz-Įižnke|.u^ nes turį

gu negalėjo tai iszpildyt ir mel-|mai nainiszkiai <me rugoti, 
de savo vyro idant jiai tame kad jis darbo ne dirba, o val- 
darbe prigialbetu. Vyras konia gyti valgo. Dezertiras, pagrie- 
papaikes isz gailesties už šavo bes* szautuva, ome szapdyti, o 
moterių, sutiko ant josios mal-. paskui ir peiliu badyti savisz-

ŽINIOS ISZ LIETUVOS.

Į

sutrumpyti gyvenimą
toji suma už- ypatai, jaigu tokia ypata serga Dezerteris nuszove kėlės ypa- 

t aut $304,- ant neižgydomos ligos ir neši- > t*®8’
Jonava, .(Kauno apskr.)

ant $304,- tas.
840,912,685.16 arba^ tris szim- Ūki pasveikti.
tai keturi trilijonai, asztųoni 
szimtai keturesdeszimts bilijo
nai, dovini szimtai dvileka mi-7 A
lijonai, szeszi szimtai asztuo-

’■ f • 1 1 • 1 1 4 • •

ir'szeszioli'ka centu! Sudas
nesdeszimts penki tukstaneziai 
ir'szeszioli'ka centu! Sudas ne
galėjo ižduoti kitokio nuspren
dimo kaip paliepti skolininkui 
užmokėti skola su procentu. 
Bot kad tiek pinigu nesiranda 
ant svieto, todėl skolininkas ne— Palicijaritai

Leonas Macze.sni ir Et anas Ko, bus sztant užmokėti skolos, 
vaiskia užsitrucino gerdami 
munszaine idant aplaikyti da- 

<vada, jog kaltininkai ja ja par-

Du geri rasztininlkai k dirbo 
per keliolika valandų iszrokuo- 
dami taja suma. Bet del ko val-

tikimu labai persiome, nes už daVinejd. Jiems buvo paliepta ^Iže neuždraudė skolintojams
trupuezio butu netekina gyvas
ties. ' , - j

tik paragauti o ne nuryti taja
Į trucizna.

sirgo neižgydoma liga. Ana tus slapstėsi vaikinas, nenWb^ 
diena ligone baudė atimti sau |darnas stoti in Lietuvos kariuo- 
gyvaste per 
gerkles, bet neturėdama paje-1kįu kilo nesusipratimas; mato-

davimu ir tik tada dasiprato kius. I^asidare skerdynes. Vie
ką padarę, kada pati buvo,,jau na moteriszke tapo nuszauta,

pinigu ymti toki pasiutiszka 
sakomybes,

( ■ *" j ‘ , 'f

procentą nuo žmogaus!

o vagonaimažai lokomotivu, 
konia visi yra supuvia arba su
kapoti ant malku, o priek tam 
geležkelio administracije visai
nesirūpina apie pagerinimą ge
ležinkeliu.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda pigei namai susustingusi Frirmeris pasidavė kiti-gi asmenys sunkiai sužeis-

in rankas-palicijęs. Gyventojai ti.-Dezertiias tapo suymtas. | salunu, 50 MąUch Chunk St. 
Berljno yra ant 'szalies su ne-Nenorėjo nabagas kariauti su 
laimingu, žmogum ir kaip ro- Lietuvos prieszais, dabar su 

Idos sūdąs ji paliusuos nuo at- saVo nainiszkiais pakariavęs
gali žūti negarbingai.

Tamaqua, Pa.
apie dauginus pas Adam W.
Hartwig ant virsz paduoto

L ’ Imjręso. \ (M.17)

Pasižinokite

tadarys iszvare isz szio pasad- 
a a a • • •>'*» a W a

lio penkis asmenis. Žmogžudys 
suimtas.

• '!»i „r - į . Ji !

Lietuviszka munszaine irgi lu
ti “kika”

Mosėdis, (Kreting apsk.) 
Būdvietės kaime pas L. B. Sau
sio men. 5 diena, degtines mė
gėjai buvo iszkele labai triuk- 
iždužo ir kelios galvos prakiu 
rot Gedą isztvirkeliams.

w f
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pemokrati szk as
rris isz Georgijos perstatė 
gerinimą prie atejviu bilo, 
irdamasis idant valdže užda- 
ni nibeži ir neinleistu jokiu 
djviu in Amerika per penkis 
Atus.
(Nežino, ar tasai pagerinimas 
f is priymtas per kitus sana- 
lils Senato ar ne.

______________________

J Chicago užėjo 
I
I
H

“liga” mote
li kirpimo trumpai plaukus, 
.pakaitoma, buk kas menesi 

Juoda nukirpti sau plaukus 
'pio du tukstaneziai moterių ir 
aip rodos, tai toji mada pasi- 
iks ant giaro.
| Juk tame neimtu 
lotino. Da ne t ei p senei vyrai

nieko ste

jrade.jo neszioti trumpus plau
kus. Žinoma, tiejei, kurie pra
lojo neszioti trumpus plaukus. 
,heinažai buvo persekiojami ir 
iszjuo.kti, bet tas greitai perė
jo* »

į į Ant svieto nieko tvirto neai- 
tranda, viskas in laika persi- 
įmaino. Gal už keliolika metu 
Jmotercs kurios ne turės tnnn- 
’ pus plaukus, bus teipgi iszjuo- 

’ kiamos per savo sesutes.

..Bolszevikai žadina daugybių 
isztremtiniu isz, Rosi jos. Yra 
tai geriausias būdas atsikrati- 

į mo nuo.tu.iu negeistinu varg
esni;

isz meiles, 
o kas pa- 

cziuojesi del pinigu, tasai pa- 
yina sau kai tuna ir bosą ant 
galvos, kas paeziuojesi del gar
bes, tasai payma už paezia po- 
niutia. Pati miles savo vyra, 
bbsiene valdys savo vyra kaip 
ncvalninkn, o poniute nuolatos 
jam kvarksės apie josios moks
lą ir bus dydžiause tingyne. 
Paezia turi žmogus del saves, 
bosienia del namo ir prieteliu, 
poniutia del svieto ir linksmu 
draugu. Isz tuju trijų sztamo 
moterių, tegul sau kožnas iszsi- 

^ ’renkh, katras sztamas jam ge- 
riause patiktu.

• Kas paežiuojesi 
payma sau paežiu,

ir bosą ant

t

mas tiktai keturis metus, bet 
turi tokia giaru iszmintia, jog 
gali ant pomietes užvardyti 
visus žmoįraus kaulus, kuriu 

Tėvui tojo kudy- 
kio yra daktaras.

žmogaus 
raudasi 214.

N oku riuosia Ii e t u v i sz k uosiu 
laikraszcziuosia buvo skelbta, 

iszvažinodami in 
Latvije aplaikys

jog keleivei
Lietuva per
užtvirtinimą paszparto (viza) 
už dyka.

Baltic American 
kuria
Lietuviu

per

kyklosia. Kada nupuola pirmu
tinis sniegas, studentai priren
ka sniego ant torielkos ir no- 
sza 
< <
gas). Papratimas reikalau,jo,

pas profesori kalbėdami: 
Prima nix' (pirmutinių snie-

rS

jog profesoris taja’diemi palei
džia mokinius namo. •

ATSAKYMAI.

E. V. Naugatuck, Conn.
Meldžiu atsakyki man ant szilo
klausimo kurio negaliu sau isz- 
ajszkyti, tai yra,.,jeigu žmogus

KUR BUNA?
Pnieszkau Jono Vosilians iszi 

Mokolu Kaimo, Sziinsku Vals.,||

VILTIS PLIKIAMS,
I

m,. .«!». 4m 4^.. am *> .** .«■» •■> O n ,

t

IN PILIAVA 
I'KIi 

HAMBURGĄ
XeuzliIhidant Lęiiku lioridorittUH.

I’uikiiiiisi Nauji “O” Garlaiviai 
OJCOI’ESA 17 kovo, 2S Aprillaiis. 
OKBITA 31 kovo Ir 12 Apriliaus. 
(IKDl NA II Apriliaus, 2(1 jllojaiis 

, 22 Apriliaus,
VIhoh alskirlos kajiiios. Nėra 

<»xlia niokenzozlu. ,

I 

t ik i ni 
prisilies ke

liolika steinpn ir savo adresu į
I riju arabiszku gy į 

Ras'zvkite
Dr.

A ra biszka M ost is 
įasekminga ir kas

\ ra

‘ t ' .... X*, r. Z/. %. ' ' •)

Mih'iampoles Apskr. Priesz pa
saulio kares iszkilima gyveno 
Chicago, III.; turėjo motiu-e isz 
Szanliu Apskr.

!

ant '
236 :

I
.'*..: i

I

ai aplaikys
luoliii dykai.

adreso
ant szio svieto yra vedins dali - 
giau kaip viena karta, tai yra, 

, o ant galo 
kokis yra to-

i
I
i
i

J diIm'o,
Box 9, Brooklyn,' 

I SZIOSt
yra. pus pli j iii Clicrbmirg. Noiillinmptoii

v ra

Meldžiu atsi- 
szaukt, ar kas apie juos žino 
meldžiu praneszt.
Ant. Seliokas,

Girardville, Pa.

ARAGIAYA . .
po mirimui pacziOs, 
pats nUmii'szta, I 
kio žmogaus padėjimas ant ano 

susitiks su savo
Juozą pa tint's 

visos ji miles ir 
kitai užvydes ir ar gales 

josios inneszti teisina ant per 
siskvrimo? Meldžiu duoti man 
atsakima.

Po ilgam 
pratome kokios t a mist a yra 
nuomones ir kuom kvepi. Bot 
stengsimos 
pagal tavo sanprota vima: 
“Ant ano svieto nesiranda per
siskyrimu. Jeigu žmogus, k u 
ris kelis kartus pasiliko nasz- 
liu, ved e geba gyvenimą aut 
szio svieto, tai 
ji amžina

Jeigu tau kas prižada dyde- 
lins procentus nuo indetu pi
nigu įn koki, bizni, tai jiems 
netikėk, nes jeigu tai butu tei
sybe, tai palis
tuos pelnus, o tau duotu kaula 
apgraužt.

<1 • ' * ~  ——- -

(1.21)

i 
szio 
Broadway,

Panaudokite isz
progos visi kurie 
<iai arba visai 
kia.

139 E. A. St. ir Hamburgu.
ROYAL MAIL STEAM 

PACKET COMPANY.
2« lilKOimAY. M:w VOliK.

Ar |uik ricdnl l»h:>kor<.zin ukciiIiu

Iarba mipli-1 
o. r.)

svieto? Kada 
pacziulems aut 
Pakalnes 
v i (m a

Line, 
tnkstanezi'i 

aplaike 
konsulo pono

re i k e uz-

keliauna 
in tevynia,

nuo Latvijos
Lale, buk tai neteisybe, nes už 
v i za v i ma paszpa rt o 
mokėti du dolerius.

Baltic Abierican liuije 
dibn yra viena isz geriausiu 
kompanijų kuri pristato pasa- 

persisedimo 
keliaudami in Lietuva 
Hamburgu, Libava ir Piliau.

žierius be jokio 
in

szia-

pei’

sau pasiliktu ir I ’aieszknu I aut nvoje 
pusbrolio .luliona 
ir dvi piis-sesores

savo 
t iu<l;i viczin 
Frau tise ir 

Atiiise paeina isz Kauno Red., 

Sziiiiliti Apskr., Szi.udavos 
I ’a ra., 
|)raii('sz apie juos 
dovana. Turiu svarbu reikalą.

Juozapas (riidaviczius, 
2111 13. Allegheny Avi*.

I’hiladelphia, I‘a. 
... ♦

Mano szvogeris 
vadukas, apie 1907 buvo iszva 
žieves apie Chicago; api<‘ 12 
metu kaip rasze isz Wallono, 
\\ is. dabar nežinau kur. Jeigu 

Įkas žino apie ji ar jis gyvas ar 
aid

Ar norite darbo?

nereikia 
be jokio

Agentu reikalinga 
mokslo kiek vienas 
mokslo gali’savo laike vakli 
rais užsidirbtie gera, uždarbi' 

dvidcszimti doleriu in savaite 
ir daugintos neleiskite vakaru 
už dykai bet? pradrkil iszversti 

dyka laika > ant pinigu.
sato senesni kaip 20 me- Pinigus Lietuvoje gauna ar- 

e del jums nan- 
in'fnrmaciju sziandien

Savo prigimtoj kalboj.
Katei va Sales t-o.

to;.: ■ Collegeville, Pa. I

rnszoLietuvaKauniszke 
sekaneziai:

Gavome isz tikru szaltiniu 
žinia, kad sausio 31 <1. isz su
imtųjų lietuviu ir gudu dar
buotoju Vilniuj 7 žmones buvo 
paleisti. Tai yra mažesni dab- 
buotojai, svarbesnieji, kaip M. 

, Biržiszka, kan. Kukta, Augus- 
tait is
kalėjime.

Paaiszkejo, 
gudu * 
priežastys

i i

niaiiHtimui dasi-
< 4

tomistai 
tavo

alsu kyli

ir kiti dar tebelaikomi

Apskr., 
I’rastavomi Kaimo. Kas 

gaus puikia

Jonas Iiii

1

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoju $110.00

atima padni lle p<> d.-szimli ii |inPiliav»-Karaliauoziu $106.50 
(War Tax $5.00)

Pinigu Siuntimas in Lietuva 
Žemiausiu dienos kursu.

Visos Lietuvos pilmeziu 
venaneziu Amerikoje, 
zijos del indeliu, depozitu ir 

isz Lietuvos Rusijon 
turto gražinimo, 

10 st r.

isz vežto

c r V- ? J

preten-

•sulyg taikos 
sutarties 10 str. 2 p. ir 11 p. 
privalo biiti pureiksztos lietu- 
vos 
(Representative 
in America, 1925 “k

Washington, D. (\) iki

kad lietiiViu ir 
dariniui uju

buvo dvejopos. 1) 
Priesz suėmimą lenku adminis
tracija. buvo pasiryžusi panai
kinti “ 
(politikos policija), 
Vilniaus vietos
nioj. Kad inrodytii savo bu vi 

reikalingumą, 
“faktus

suėmimo

4 C 

laime
I enais

Atstovybei$ Vuszingtone 
of Lithuania 

St root,p y y

N. W.,
sz. m. kovo mon. 20 d.

Pretenzijos, iki nurodytam 
laikui nopareiksztos, 
būti keliamos per Lietuvos Ko
misija taikos sutareziai su Ru
sija vykdyti.

negales

Nespuei Ryme nupuolė 
gas, kurio 
jai netankei mato. Prie tosios 
progos ne bus pro szaIi prūny
ti senoviszka papratimu, kuris 
užsilaikė nekuriuosia univer- 
sitetuosia ir augsztesnesia mo-

snie-
tenaitinei gyvOnto-

KAIP ATVAŽIUOTI AME
RIKON.

Palieja polityczna’’ 
esanezia 

vadovvbes ži-

mo
sudate neva

ir atliko

ta policija 
apkali i- 

jau žinomąjį
2) Lenku adminis- 

rinkiimi kritikos 
spaudoj pa

mate, kad Vilniaus lietuviu ir 
yra daug mud

ri n kimu

niurni
suėmimą.
tracija isz
lietuviu ir gudu

gudu rankose
inrodanezios

todėl lenku ad-
pritare politines 

norui

ziagos, 
falsifikacija;
m i n i st racija 
policijos norui suimti lietu
vius ir gudus ir padaryti pas 
juos kratas, 
paimtu isz lietuviu ir gudu.

kad ta medžiaga 
1’

laukt' 
nes jojo pa 

czinles no bus daleistos prie jp- 
jo. Bet jeigu užsipelno ant pra
pulties, tai bus nubaustas ant 
amžino gyvenimo su savo mo
terimis, nes josios jam tiek

‘S

savo
•Jeigu c 
tu tai. raw’kil 
dingu

DCS 
dnkaks ir padarys dydesm 
kaukes, ne kaip pals Lueipie 
ris su visa savo- pekla.

(Jai g to. 
užpyks ant maut 
teip priverstas 
ant jojo užklausimo.

1 y

juodol i uos nioti'i’ides ne 
's, jog buvau 
a įsuk vii F. V.

“Vejas.“’ 
tik reikės 
Atsilankyk 
besi m plaeziau.

- - - Pms paialpyta 
truputi pagerint, 
lamista, o

mires im'ldžiu atsiszankt 
ad reso: 
Mat. Szukis,

Hast ings,
Box 223.

Pa.

Kvailiams privalo uždraust
♦ naudojimą ginklu.

Lioliai, (Raseiiin apskr.) 
pi Indis g 

nuo valdžios szauluva kai
po partizanas, nu važiavęs in 

liepa 
linczius draii

Vienas neatsargus
\ es

a

-j. ..... *..  ............ .......

PARSIDUODA FARMA.
S0 akieriii 

g.vvuleis ir vi. oin
< iera žul'U’. P.‘i i id u<" I;

, . I 4

\azi uojn

n b 11 (I i n k; I i i r
imi: zilimn.

n /i

oriausiame pasztc laiko 25-30 
dienu.

P. MIKOLAINIS,
i 53 Hudson Av c. Brooklyn, N.Y.

RICHTETtS / 
iPASN* oiPA I N~ J

• ilai ;
kad važiuoju .m , Li« 11 \ m*s 
Im ir turiu nkin.
arnda;-i goroj vi< toj
in mil*; la. Par įduoda labai pi | 
gei.
P. Palasky,

l’dgc wool I,

S/1 i ;i l';i rm;i ; ’y
I 1 •• m 11<•

Gera evetktU* yra verta nnk-’ 
i Jiimijį doleri',i, kiekvienas ifi- 

. mokytas čekiu už geras gyduolės, 
yni |«alindymn geros sveikatos. 
Vr«'-r.Jinkilo kankinančius skans- 

pti pagalba tikrojo Pnln-
( M.H>) 

I'.ox 10 
III.

o mus rui pagaina iiKrojo r m n* 
EvpellcriOf kuria yra aouu drau

da daugelio Bvimynų. Visados 
veikalą n ki t o bu In karo vaisbriien- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptlę- 
lioso arba pan.

\ F. AD. RICHTER A CO.
. 104-114 So. 4th SI. / j

Brookljn, N. Y.’/

nu važiavus 
miszka szvaistes 
leido in savo mm
ljus ir nei justi nepajuto kaip 
vienas isz sedineziu likos sun 
kini perszautas ir už keliu nii • • ...

pakol
REIKALINGA AGENTU t

A 4

pakai

nuoziu numirė. Velionis paliko 
nelaiminga žmona su keturiais 
mažais vaikueziais.

MARSZKINU DIRI’.TUV E 
agentu parduoti ju riarsz- 

kinus tiesog ncsziotojams. Pigios
prekes. Sempelel dykai. Madison Mills 
503 Broadway, New X'ork. ad.

DIDELE 
reikalauji

licyziof ujamx

X

Ar ne la
binus reikėtų valdžiai pažvolg- 

kmn gali
I IIII«It I«••••«ItII•<•»»»>»

I šsisakykite tiria 
dabar jusli mieste 

esanti ngrnla.

t i duodant kaip 
lokiu

ir
11< J a i m i 11 ai si-

Gružei apsieinamu 
su kelrhiais.

I’aprlislns IJeln- 
ilszkas Valgis.

iszraszo 
mentus “vizos” gavimui pas 
Amerikos konsuli Kaune.
sai Bankas taipgi 
placziausin paaiszkinimu kas 
ir kam gali laivakortes siausti, 
kas gali, o kas negali atvažiuot 
Amerikon, kaip gauti leidimą 
ir pasporto “viza,” irt. t.

Nedvvai tad, kad su BAL
TIC STATES BANKO laiva 
kortomis nuolat atvažiuoja bū
riai žmonių isz Lietuvos, 
lei vietos stokavimo ežia nega
lima suminėti visu tu, kurie 
sziais laikais atvažiavo ir jau 
laimingi Amerikoj gyvena, bet 
paminėsime tuos,, kurio szio- 
niis dienomis iszrengti kelio
nėn isz Lietuvos.

1) Jonas Karaliūnas atva
žiuoja laivu ESTONIA; 2)Ma 
re Dabaszinskiute iszpilde ap 
likaeijas pas Amerikos konsu
li; 3)0na Szedvydaite atvažia
vo laivu LITHUANIA; 4)Ona 
Gronskaite iszpilde aplikacijas 
pas konsuli; ,5)Ona Bakszis at 
važiuoja. * laivu LITHUANIA: 
6) Magdalena Kaveckaite pri 
rengta; 7) Tekle Bataviczaitc 

važiavimui; S)Juze
fą Bazarcvcka gavo Ponauto vi 
za iszvažiavimui, bc< I iiikia kol 
gaus viza Donatilda Bonušz, su 
kuria drangoje ; Važiuos; 9) 
Agota Masiuliute pri rengt a ke
lionėn; 10) Evstafas Golubov 
ir Osipas Golubov taippat; 11) 
Marijona Venys su dukterimis 
Antanina ir Juze, 
kitu.

BALTIC STATES BANKO 
keleiviu reikalai yra, raportuo- • A -w-'h. « T . A A V

ir reikalingus doku 
vizos”

dauginus 
tikti.

Ta
šui eik ia PA.Pastaraisiais laikais daug 

kalbama žmonėse, kad buk ne
galima esą atvažiuoti isz Lie
tuvos Amerikon, kad keleivini 
negauna leidimo nuo Ameri
kon, kad keleiviai negauna lei
dimo nuo Amerikos konsulo ir 
kad nėra kam aprūpinti kelei
viu iszvažiuojant.

Szios paskolos paeina, turbūt 
isz to, kad, matomai, kai ku
riems keleiviams ir laivakor
cziu pirkėjams nebuvo gerai 
iszaiezkinta apie kelione, ar 
gal iszsinustos laivakortes to
kiomis linijomis, kurios netur 
Lietuvoje savo atstovybių, nei 
tinkamu susisiekimu. Ta sako
me remdamiesi tuomi kad visi 
keleiviai, kurie turi laivakor
tes iszpirktas lietuviszkoje in- 

BALTIC STATES 
294 Eighth Avenue,

New York, neturi jokiu sunku
mu nei trukdymu iszvažiavi- v

mui; Baltic States Bankas par
duoda laivakortes tik tu lini
jų, kurios tur parankiausi su
sisiekimą su 
savo atstovybe 
damas 
BALTIC
nusiunezia koaiszkiausius 
spausdintus pamokinimus, kur 
ir pas ka keleivis

POTTSVILLE
YI’ATISZIMI VEDAMA EkSKI RCi.JA A\T GREICZIAI'SIO 

MODIJLMSZIip LAIVO l'ER SOI I’HAAII’TONA.
Laivas AQUIUANIA 21 Kovo.

Atvykus jn SoiiUuimploii k(,'būviai Ims persodinti ant kilo Cunard laivA 
ir tuoj plauks tiesini in klalpvdu--Vh‘inel. kuri pasieks in !l dienas. Kelei
viams trcezios klasos bus duodama kambariai del 2, I, fi žmonių. Sz.ci- 

Ele kurcija v< <!a Cunard valdininkas, kuris 
ir kitais reikalais, dykai.

DAKTARAS I. W. HODGENS
riiiludcliplila Speclidfolas 

Vžslscm jusiu ir Chroniszku Ilgu 
Eikite ten kur esate tikri kad gaur 

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug melu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikoto nuo manės yra 
gvn ran t uotas. ■,

viza,Peru, 
gyvena

Kainuosią 
Pietiniam

linu isz szio svieto

Andach, 
Amerike,

sztamas žmonių, kurie prasza- 
senus žmo

nis, kaipo negeistini sutvėri
mai ir. niekam netikusioje. Ka
da seni žmonis dagyvena pa- 
ženklyto meto, praszalina juos 
specialiszkas ant to virszinin- 
kas arba valdiszkas budelis, 
kokis randasi kožnam mieste 
ir kaimelije.

Apszviestuosia
seni žmonis yra paguodojami 
o laukinei žmonis laiko juo- 

• sius už negeistinus sutvėrimus 
ir juos žadina be jokios mila- 
szirdystes.

Senoviszko.je Spartoje
ventojai praszalindavo* visits 
vaikus kurie 
tos, nes spartanai

sklypuosią
>

gy-

šta i goję 
BANK,

Do

visu tu, kurio

neturėjo sveika- 
geide idant 

-• juju veisle butu dniti ir svei-
ki.

moterių
savo namuOsia ne

Kiek tai milijonu 
dirbdamos 
aplaiko ne skatiko už savo pa
tarnavimu, o jk> teisybe yra 

* vertos daugiau algos ne kaip 
kokia tarnaite. Pagal apakai- 
tima, tai 1919 mete tarnaieziu 
algos ne buvo mažesnios kaip 

Taigi,

Lietuva ir turi 
Kaune. Sius

ią i va korte 
STATES BANKAS

keleiviui

turi kreip-

I
jokiu

prirengi n

ir daugelis

isž Kauno pasz-

Yra tai karves 
su Smetonos

Sztai

pienas 
geruma, 

priežastis —
Yra karves ir nieko daugiaus 
nepridėta, ta gaunate Libby 
blaszinese. y

A.. T *’ 1 1 geras lyg Smetona

ta gaunate Libby

nes Libby dirbtuve i 
puse vandensdaugiaus kaip* —■ 

paprasto pieno.isz
(szeme

Co,XZok.

Senatui ^aiStin^ <Wi 
tai karves pienas 

Parankus

visa maistinga dalį

ekonomiškas i

Pirkite

skoningas,
- ir saugus, 

pas savo groserninka.
Libby» M?NeiH

k Cl|icago
<■

& Libby
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Jaigu esate ailpni, ncrvlazki ar II- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kili 

alcjkito pas mano ir paa-

irrczios klusoa bus duodama kambariai del 
mynoms atskiri kambariai, 
pasirūpiu:; jusn bagažu, pauperiais 
vizos nereikės.

\ • Ha
Vokiccziu

Nupigintos prekes;
IN riLAVA IX LAI NA $107.50.

Kili LAIVAI
I’cr Hamburgu: 

t’ORONIA s BAI.AN. 13 GI GI Z. 
N A X O N i A 1 M‘ A pri L 25 M a y 

Preke Kabinete $130.
Trcczia klasa $103.50. 
Kares Takso $5 Extra.

Im A pril.

Antra Masu $155. Taksu $5, 
JZSPI.M’KS:

*
I’cr Soutluunptoii. I.lverpnol 

ir t.lasgniv
I i Morezinus

ASSYKIl ... 17 Morrziaus 
( ASSANDKA Isz Portland «« Kovo 
Per Augliu iii lArpoju $110* Tax $5

( e ko n i t

PADIRBTA EUROPOJE !NAUJAflYBE !
11ARMONIKA< 4

z 11 j i r o po; gc r i a 11h i CON CE R T A R M O-Ka lik aplaikeuic u<iui<i

J

CONCERT
11 ;uripofla

esa padaro, 
lapt ingai paslkalbcslmc. 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, jiptaauklas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szli^- 
(lles, ir visos viduriu netvarkos grei
tai pa|engvinli.

Odos ligos, iszboriniai, papuęzkos, 
dedervines ir kitos'odos ligos, greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunik
les jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokus jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jumit pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

Ihnnalizmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isz,tino,ir itzlyvl sulenkimai 
pasiduoda pęr tpjuio gydimą.

Ar esate nervuoti ir tr.oto nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, be 
ambicijos, bo gyvumo, trolinat aut vo- 
gps, silpnos atminUey, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iszbliszkusis ir 
iszberirnai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmaH pocz.uoso, skausmus kau
luose, skausmas gerklėje, stokus en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu kalara, astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, isz.tinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir, specialus ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rudu dyknl. Po tam 
iszalszklnsiu kokis skirtumas, gores
nis ir daug pagelĮmnlls yra; mano spa- 
sabas gydimo. Padcjaivonos nuo dak
taru, lojorlu ir -dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti po|’ 
gąrylnginuslusEuropon ir Amerikųs 
Special istus;
Kožnn kelverga, l^lnyl'zhi ,lr,Sūl>alii.

Laukll yra

i;

NKKIJ padlHUi Europoje Tio ( oncvrl irtnoiilkal vardan "TIVOLI" sybtemo
pat kaip parode szm paveikslas, dideli ir

S lia ,ndu m r< da, padirbti iĖz. perlo.
per II volui. Imi drtil.i n pi Puma balm 
“('onvvrt Armonika” labai j.im patiks
gili iszmokli, (odei prualo komaiii liauti

yra žinomi liitipo goriau i 
graži, t u ri I U k la\ u;/u 11

11 i< ip
Yra 10% 

'lam kuriu moka grajyt tai szita 
r.tH kuri;-, unrnoka grajyt tai lengvai 

liti i.;
.u< zi dink įle ji km

at mint leyi

jami Bankui
tu, o kuomet keleiviai sėda in 
laiva, atsiuneziama žinia tele
gramų. Todėl'Baiikas in laika 
nusižino su laivakorcziu siuii- 
tejais ir prigelbsti

ta i pgi jszanksto i n for

ai vykimai

!

Vieton iszduoli pinigą už 
brangu;; inclrumehins, tai . u« zidinkite juos ir nusipirkite, sau szi
A rmomka". padirbki Ibi ropoji*- Tm« it<- pilna nzganedinima isz jos ir inislysit. 

buvo tipuigia lėvym: isz km

r

, '’-j 
įį • • M
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tis, kaip pasielgti ir kuo apsi
rūpinti priesz iszsirengima ke
lionėn. Atstovai Kaune patar
nauja keleiviams neapmoka
mai, todėl turintieji BALTIC 
STATES BANKO laivakortes 
nereikalauja ieszkoti
agentu ir tuom apsisaugoja 
nuo nereikalingu iszkaszcziu. 
Kas turi laivakorte, apmokėto 
BALTIC STATES BANKJŽ, 
kelionei isz Kauno in New 
Yprka, tas privalo apmokėti 
savo pinigais tik kelione isz 
namu in Kauna, ir užsimokėti 
už valgi važiuojant gelžkeliu 
in Porta. Atvykusieji in porta 
keleiviai yra paimti laivu kom
panijos globon ir neprivalo 
mokėti nei cento už kelione iki 
pat New Yorko, ar iki vietos, 
kurion važiuoja.

Parduodamas
BALTIC STATES BANKAS

n borą led

im>l rumrnt us, i a i H Concert

apie
nikų
duosime tik po $05 (ai \ i,i fabrikus preke.
laiko kolei ju ture: ime. Nelauk Kr bei trumpam laike gal pabrangs taksai ant 
Europini! tavom Ir todi I \ įskils bus brangiau.
armonika ir piisiuskilr lik $1 su užsakymu o reszla užmokOslto-kada gausite 
per paežiu.. Adresą vokite s^įtelp: 
INTERNATIONA L Ekl’OICr JlOUSlį.

atvykote. Kili parduoda, fun "Concert Armo- 
už $2o.uo ir dauginus, in t kad norime idanl kožmm jia tur$(u tai par- 

Pardavilnas tik ant trumpoM i I k

900 doleriu ant meto.
praejta meta Suv. Valst. turė
jome nemažiau-kaip 21 milijo
nus gaapadineliu, kurios užsi- 
ymdavo savo naminiu darbu. 
Jeigu ir josios aplaikydavo 
tiek algos, kiek tarnaites, tai

t ’ joju verte isznesztu unt asztuo- 
niolika bilijonu doleriu.

Kasgi butu, jeigu moteres 
spirtųsi alga nuo savo vyru?. 
Galima tikėti, jog užejtu gas- 
padorysteje dyde permaina*

■Jeigu motore pradėtu gaspa- 
diniaut nuo 20 metu amžiaus 
lyg 40 metu, tai kukniojo pa
daro per tiek metu G0 milijonu 
žingsniu. .
J New Yorke atsirado stebėti

nas kudykis, kurio vardas yra 
Alzamon Ira Lucas,

atvažiavi-
me, o i 
muoja siuntėjus apie keleiviu

Visiems tad, kurio lik ketina 
pars įgabenti • savo gimines jai:
d rau gu s i sz Le t u i vos, pa to rt i -

i

t
A

v >
f Ordcruokitė aztandien szlta
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Dept. IIK B. P. O. Box .7K1, CHICAGO, 
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tureda-
laivrtkorte,

nu urnai kreiptis* in BALTIC 
STATES BANK, 294‘ Eighth 
Avenue, New York, N. Y., isž 
kur bus atsiunsta koplacziau- 
siu ir teisingiausiu pilaiszk-ini- 
mū ir patarimu.

(Apgarsinimas.
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VYRU
LIGOS
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Tvenas
G-RUi,

b«na:jusu Pienius.
1

OfisoM valandos: 10 ryte Iki 8'1 vakarei 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S, Centre St, (2-tras floras) 

Pottsville, Pa.

Dr. Hodgens Medical Offices t J 
f

M
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KOLER yra vienatiniu |Ąrp<j: IJetnvfa dafctarM
PlttBbuigo.'.Jlear.moldnoAl Varslavo ja. atudljavo talija 
M metun Inyalrlaa llgąa vyru ir motoru, todėl jąa nuodug- 

. t nlal paž.lnsta.. Gydo užidnuodlnlma kraujo Ir allpnytaa
▼yni, spuogui, nlOžejlmus, ligas a tinimo. K in vairias. ligas 
paeinančias nuo ineęzysturao kraujo.* Atsisaauklte ypa- 

S tlszkat, per lalpzkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Rualn* 
A kai ir Lenkiszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
y Nedoliomiš 9 iki 2 popiet.- * . . ■

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
4,1 , , r ■' !»
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jis pats badauja ir vaikszczioja 
nusiskarmal ia ves. G irtliokl ia- 
vimas .yra toks beszirdis, toks 
apsileidėlis: jis ipzrauja gra
žiausius jausmus, Dievo giliai 
susodytus mus szirdyse, jis su
graužia iszsi ilgima, Dievo ir 
meile net savo artymiausiu gi- 

czio ja reumatizmo. Net nejau t- miniu.

< 4 ISZ VISU NETURTIN
GIAUSIAS.”

Senuke Nanny Fox buvo bai
siai pikta. • Dažnai ir užydavo 

mažuli Karoli. 
Muszdavo ji, kuomet būdavo 
atsigriebdavus nuo varginan-

savo arnika,

J
I

t?i

f
l 
I

>
f
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BAULK

iszrauja gra-
’ • • • • • •

daugiau to. Kartais asz nieko 
neparduodu iiMiei cento pei* dinimm 
diena,ncuždirbu.^,

“Tai niekada tokiu budu pe- 
prasigyvensi;” tarė seuąą po
nas. “Ir kįęjc tu.duodiisavo 
senai moeziutei ? ’ ’

Visa,, ka garniu

visi turejbme invai riuinsivaiz-

U
teveli;”
nau, kad jis ypi mažulis szvon- 
tgsis, kaip mums isžrodo. ” 
; i “Beyęik taip, beveik taip!

(llrUsz labai džiąuginpsi, 
tarė Ona, . ‘‘Asz mat

atsake

I

i

i

/

Kada Nanny sirgdavo, Karo
lis Imdavo taip geras, kad ap
sieidavo su ja,
goji sesuo. Žinoma, nebuvo jis 

Dabar ir kada ji 
karezema, kuri 

gale, kad tenai 
ant degtines tuos 

skatikėlius, kuriuos * jis taip 
sunkiai,uždirbo, jis tenai, sto
vėdamas priesz duris 
nojo Liūto,” 
ta baisius žodžius, 
szime, kam taip turi Imti.

Taippat, nekhrta jis prisi
žiūrėdavo in savo vienmeczius, 
gražiai aprėdytus vaikus. Vie
nas ypatingai atkreipė in save 
jo atyda. .Ji matydavo dažnai.

Nan-|Jis vaikszcziojo su savo moti- 
apsivedo Imdamas na, arba draugais, 

da visai jaunas. Jo pati mirė, | oziauszkedamas, 
gimus Karoliui. Ji ėjo silpnyn 
ir nekuri laika sunkiai kentėjo, 
o jos vyras neturėjo pinigu nu
pirkti jai maisto ir kokiu nors 
stiprinaneziu dalyku, kurie pa
laikytu jos gyvastį. Jis netu
rėjo darbo. Kiek turėjo pinigu, 
tai juos sutaupė, pardavinėda
mas baltas peles ir žiurkes, ku
riu daugybe laikydavo k let ko-* 

tame paeziame kambaryje, 
kuriame patys gyveno. Gyveni- 

prismirdusiame ore su 
gyvulėliu pagelbėjo už- 

nelaiminga motina. O
Karolio Ieva, 
toks gyvenimas 
užmusze. Jis gavo sziltine (li
ga), o stoka gryno oro; gero 
maisto vaistu .ir priežiūros už
baigė ji. Jis mirė, kuomet Ka
rolis turėjo dvylika metu.

Gyvas būdamas jis mylėjo 
savo sunu ir buvo jam geras, 
nes jis niekada neužmirszo sa
vo tikybiniu priedermiu. Mir
damas pasiszauke savo sunu, 
Karoli ir iszreikalavo 
kad jis- isztikimai vaikszcziotu 
iszpažinties ir prie Szv. Komu
nijos, kad niekada neapleistu 
Szv. Misziu nedeliomis ir 
szventomis dienomis ir kad ne
pamestu niekada dievobai
mingai meldęsis prie Paneles 
Szvencziausios.

Mažas Karolis prižadėjo tai 
daryti, ir, nežiūrint visu sun
kenybių ir pagundų, jis vy- 
riszkai savo prižadus pildė, 

ir Brangiausioji 
musu Motina palaiko visus ju 
kentejimuose ir prieszinybose, 
o ypacz, kurie praszo jos pa
gelbės.

Nanny buvo bjauri ir pikta 
pasenusi moteris. Ji jau senai 
visus sąžines sznabždejimus 
paskandino degtinėje. Jei kar
tais sąžines perspėjimai pasi
garsindavo* labjau, 
baisa iszgirs<lavo, tuomet, ap
glebus velnią, prispauzdaVo ji 
areziau prie 
laikydavo, kolei 
stodavo 
pradėdavo klausyti vien tik 
piktosios. Karolis paėmė peles 
in. savo 
ant gatvių, 
duoti. Buvo 
menkiausia, 
mėgdavo

jurininkairus jurininkai Tile gatves, 
Dubline, kur gyveno Nanny, 
gėdindavo ja už jos žiauru ap
siejimu su mažuliu Karoliu.

Karolis niekada nesiskųsda
vo ir nekeldavo riksmo, kada 
ji sene kankindavo, 
drąsus vaikinukas.
ta djrasa buvo stiprinama Die
vo unalone, kuria jis ingydavo 
per sakramenttis ir malda. 
“Kada Jėzus arti mus, viskas 
eina gerai, ir nėra nieko sun
kaus; turtingiausias yra tas, 
kuris vra Jėzui mielas.” Sztai 
ka jaute Karolis savo szirdyje, 
nors jis, man rodos, negalėjo 
to gražiai iszreikszti 
džiais.

Karolio tėvas, 
nos sūnūs,

kaip gailesti n-

se.

mas 
tiek 
baigti

Jis buvo 
Jo ingim-

savo žo-

o senes

tai isztikruju 
pirma laiko

savo su n u 
nuo jo,

niekada

savo 
Geriausioji

kad ji j u

savo szirdies ir 
, galutinai nu- 

girdejus ta baisa ir

vaiku 
maži

globa ir nesziojo jas 
bandydamas par- 

ta pramone ne- 
Daugybe 

žiūrėti, kaip
gyvuliukai bėga augsztyn laip
teliais, žaidžia kavone ir iesz- 
kojima ir daro daug kitu gra
žiu žaidimu, kuriu juos Karo
lis iszmokino. Jie paprastai 
iszpraszydavo centu nuo savo 
auklių, ar tėvu ir duodavo 
juos Karoliui ir jis butu isz to 
užsilaikęs neblogiausia, jei ne 
jo moeziute. Bet sene Nanny 
atimdavo nuo jo visus pinigus 
ir dažniausia juos pragerdavo.

Jis butu galejes pasilikti isz 
to, ka per diena 
ten galėjo ir 
surinko; bet jis prižadėjo tėvui 
apsieiti gražiai su mocžiutė?-- 
gi tėvas nepramate, kokios to 
viso bus pasekmes—be ,to jis 
jokiu budu neapsiėmė meluoti, 
arba ka nors pasaulyje apgau
ti, net, nors ji$ mate, kad jo 
jjjoęziutc pinigus prageria, o

ar

surinko; kas 
žinoti, kiek jis

f

“Visa, ka gaunu,” 
asztriai Karolis, nes ji jau pra
dėjo [ 
ežia traukia

tobulas, 
siausdavo in 
buvo gatves 
iszmestu

“Raudo- 
isztardavo nekar- 

savO inir-

Taippąt,

linksmai 
, dažnai

davo ir vėl sustodavo; 
in saldumynu 
tu ves.
atbėgdavo, in 
Jos sukeldavo 
mejima priesz 
sutvėrė vargszu.

Viena ypacz žiema sene Nan
ny dare jam baisias kankynes. 
Ji pradėjo leisti ant degtines 
visus pinigus, isz kur tiktai ju 

ir Karoliui pra
trukti mais- 

jau ne naujiena

žaiz- 
e i davo 

ir knygų kraU-. 
Tamsios, piktos mintis 1 

Karolio szi rd i. 
negarsu mar

kam, jiDieva,

o apie pusry-

sugriebdavo, 
dėjo vis dažniau 
to. Jam buvo: 
turėti pietums tik vien sausos 
duonos gabalu,
ežius ir vakariene galėjo tik 
sapnuoti. Ir dabar jis buvo 
linksmas ir kantrus labjau, 
kaip visada: 
prie 
Sautvellis, kuris 
rengė, 
isz Karolio gyvenimo dalyku,

kantrus labjau 
jis, mat, rengėsi 

dirmavones. - Jr Tcvasį 
ji mokino ir 

dasiprotedamas daug

apie kuriuos vaikas tyli, moko 
ji ir drauge
ir dar daug ko pamokindavo 
ji, kitus vaikus paleidęs. Be to 
jis jam pasakydavo 
padrasinanti žodi ir szelpdavo 
ji, kaip galėdamas.

Kas yra apsiaustas 
ežiu draugu ir giminiu, tas ne
labai supranta, 
užuojautos žodžiai tokiai sie
lai, kuri kasdieninėje kovoje 
yra vienui viena, nematanti isz 
niekur pagelbos.

Viena diena Karolis po ilgo 
vaikszcziojimo grižo namo; 
buvo ta diena labai szalta ir 
snigo taip, kad maža kas d rišo 
iszeiti isz namu. Ir Karolis nei 
norėjo savo mažu peliukių ju
dinti isz ju szilto lizdelio, kad 
jis, ka nors parodytu. Bet sztai 
jis sutinka juokinga, sena ma
žiuką poną ant Tile gatves, kur 
nepaprastas;puvo daiktas su
tikti ka Jiors szvariau ir tinka
miau apsirėdžiusi.

O! tai tu esi baltu peliukių 
tarė jis, stabdyda-

M

su kitais vaikais
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vaikas”
mas Karoli.

Taip, Tinus ta

neviena

myliu-
V

ka yra verti

atsake Ka-“Taip, Tamsta,” 
rolįs, prisimindamas, kad jis 
mate ta poną bažnyczioje ir 
viename imme kitame miesto 
gale, kur gyvena turtingi žmo
nes.

“Gerai, o kur tu gyveni, kur 
yra tavo tėvas ir motina ?

Karolis pagalvojo,

pagauti piktumas, kad 
____ , ji už liežuvio isz- 

sipasakoti visus savo reikalus. 
Visa! Tai netikėtina! Neme

luok, vaike” tarė.senas ponas. 
Labai gerai, tamista. Kam 

uždavinėji

atsake ponas Karolis. Ir ežia 
apsako joms visa, ka tiktai sū
žinojo Apią Karol i ūką,

* Jis yra vienvardis ‘ sii.ta- 
f Karbliuk,

. Ii
1

I
me nors broliszkf 
žodi in juos pratik 
valonu' mylėti I

•

1!
• T!I tu. A r tni daug, j(|j

I ma nuo
! kelius
nusiminusiems 
tume mažmožio, ddi 
mo vargstaneziu

kalbėjosi, gailėjosi ir perpraszo
; žodžius, ky-

,gn

Kalėdų dova-Į troksztame, kad n.
vargszui poliu

skyrės priėjo prio Karolio ir 
tarė jam. isz.augszto 1 / ‘ Szalyn! 
Kokia tiesa turi., mesti in mus 
sniego žmogų, tu purvinas, ma- 
Žaą verszi I ’ ’

Nei Nannes kriukio kirtys, 
nei miegas ant grynos szaltos 
aslos nedaro jam tiek kaneziu 
ir nesurinko tiek akyse aszaru, 
kiok tie žiaurus žodžiai, ku
riuos jam pasako Karolis Fel
ton. Szio pasielgimą mate ir jo 
žodžius iszgirdo ir jo tėvukas, 
kuris netikėtai tenai atsidūrė.

Geda,* negražu!” suriko 
kitas
Karoli Fox

UŽ savo žiaurius 
riuos isztare pas sniego žmo 
ir visas, 
nas, 
pardavėjui.

Po szio atsitikimo jis pasida
ro visiems vargszams tai]) ge
ras, kaip.jo tėvukas. Labjausia 
mylėjo Karoli Fox, 
bar turėjo nuolatjnį darbu ma
žo seno popo sode. Vaikai pa
sidarė tokiais jirieteliais, 
kuomet juodu iszaugo, o senas 
ponas ir jo su nu.s mirė ir anū
kas paveldėjo ju turtus, jis sa
vo vienvardi, buvusi pelių par
davinėtoja, neatstume, bet ])a- 
dare ji savo 
ir net daugiau, I 
nes savo prieteliu ir g(‘riausiu 
patarėju.

Brangus vaikeliai, žiemos ir 
dabar yra szaltos, I 
niau; neturtėliai ir dabar lik

gautas 
atidavė

mus, ka| 
padrasinl

’kl.

I

I i

lė

kuris da-

I

II
1

1

tai niekis. Ar gali Ii 
perdaug daroma iss; 
geriausio VieszpaĮ 

ir nieki
» užtektinai Jo nn

iK'pajiegąitnĮ: 
liek, kad nors milijl * 

dekinguml

I
vim, Karbliuk,” jis pridūrė, 
kroipdapiasis prie savo mijžo 
anūko. Bet vaikezas nei ne- 
szyptclejo. Jis žvilgterėjo pu- 
siml niekinapeziu. žvilgsniu ir 
vol toliau sau skaito.

Szis Vaikas buvo su savo, tė
vukais antras rrtonesis, nuo to 
laiko, kaip jo tėvo pulkarf buvo 
paskirtas in Indijas ir jo moti
na drauge iszkeliavo. Namieje 
jis buvo beveik visa. Iaika*pa- 
liktas pats sau be.jokio darbo. 
Motina ji pagadino, maža kieki 
juo uŽsiimdama. Jo. tėvas nie
kada nebuvo namieje; gi moti
na laikydama ji silpnu nesiun
tė mokyklon; jis turėjo namini.

■

< i 

man 
klausimus 
tomistai visai 1 
jei nemanai man tikėti

Senam ponui patiko* tas stai
gus blykstelėjimas Karolio už- 
pykitno. Jis nusijuokė in balta 
szilkine skepeta, kuri buvo ap-

I sukta apie jo kaklu ir ausis, ir 
jis tiktai isztare;

“Sztai szeszi penai tau, vai
ke.”

“Asz nenoriu f 
sziu penu” atsake Karolis.

“Kodėl nenori ju imti? Jugl mokytoja, kuris ji szio to mo-. 
imi pinigus nuo kitu žmoniu!”| khio tris valandas priesz.pie-

“Taip, bet tai 
linkės, arba 
riuos jos rodo, 
O jei daleiscziau, kad man mo
kėtum už 
kuriuos sziandien atsakiau, tail malonus, 
galėtum, tamista, ateiti ryto ir| laike sau už pažeminimu, kad* 
vėl asz in juos atsakycziau. ”

Karolis buvo jau gerai inpy-| yra jo vienvardis. 
kės. Jis nekente seno pono, ir 
gerinus jam buvo eiti namo be| nimo pilna apsiejinia ir nega

lėdamas to pakęsti vaikubsc, 
tarė senas nuo kuriu reikalavo daugiau

visus tuos 
kuriu žinojimas 

nerąi kalingas,

t am įstos sze-

4 4 negražu! 
vaikas 

’•1 a,
dalyvauti žaidimuose^ 
buvo perdaug giliai 1 
ir nubėgo sau,

Iii ta talpa,

v i”
ir .jis, dasi vijęs
prasze grįžti ir

i Bet jis 
užgautas

kad geriausio 
niekuomet
na
da

I

*-
' J
1.""

4h* mus 1
Jam iszreikszti. N< 
me brangiausios mųi

gerybių užveizda 
kaip užveizda,

ki a rijos, praszykilpl 
gel bos, 
gerimisio 

kaip ir se- Jam, 
’ ’ Paveskime

rai kenezia. Daug aplinkui mus į Ju, nes galime tada t 
jos I " ' 

ai 1 nui patinka 
duodama per 

aileslingu-j mes pasiliksime i«žg 
Jos globa.

kada jis buvo 
besukąs pro kampa in kita ke
lia, susidūrė su tuo mažu senu 
ponu, su kuriuo turėjo pasikaL 
bejima vakar vakaro.

“O, mano vaikeli! mudu vol 
Susitikova. Asz norėjau tavo 
matyti. Už poryt bus Kalėdos. 
Ąsz noriu, 
inirsztuva ta nesusipratimą, 
kuris vakar tarp mudviejų isz- 
k i lo.-. I ’o M i sz i u a te i k 
linkėti linksmu Kalėdų, 
gyvenu Feltono 
asz tavo nesutikeziau iszejes 
isz bažnyczios arba tu už- 

tau užra- 
szytas ant szios popieros adre
sas. ’'

Padavęs

kad ir asz ir tu ūž
ta

kino tris- valandas priesz.pie-
už baltas pe-1 tus. Likusi laika Karoliukas 

už ju žaislus, ku- praleisdavo su tarnais, kurie 
tarė vaikas. | pripildo jo galva puikybe ir 

kvailystėmis. To viso pasekme 
tuos klausimus, in | buvo, kad vaikas pasidaro ne- 

nepąkencžiumas ir mirsztum, tai sztai

f !

parake, joge i , gatvinis vaikas

Tėvukas pastebėjęs ta nieki-

lodamas to pakęsti vaikuose; 
reikalavo daugiau 

i r paga rbos, i y sake

peęo, negu imti isz jo pinigą.
“Labai gerai,” 

ponas ir nuėjo savais keliais. I kuklumo 
Jei Karolis butu atsigrižes at- jas tuojaus isz kambario išzsi- 
gal, jis butu pamatęs sena žino-1 kraustyti*- 
gu dar stovint ant gatves vidu
rio ir.žiurint in ji; o jei jis butu 
sekes paskui, butu galejes gir-ldybe ir 
dėti ji kalbanti in save: ’ “
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siszkai, tikiu in tai, 
Šaut vellis 
daugiau, 
asz apie 
kaimynu.
ežia, kaip kas nors gali su p ra 8-

Baisi sene!

“Szitas vaikąs yra. isztikru
ju nepakeneziamas su savo di- 

puikybe, tarė senas 
Jis yra neiszaukletas, 

Puikus vaikinukas; asz vi-l O; taippat if.be susipratimo.
ka Tėvas IV “Taip, labai to gaila,”

Felton.

apie 
ten

4‘Taįp, labai to gaila 
ji sake; darĮ ponia Felton.

visko yra, kaip i <

tarė

Vienatinis, anūkas ir jau 
ji sužinojau nuo. jo| paaugęjcs^Bet-manau vis mes 

jis ken-Į isz. jo -ka-nors padarysime, 
kaip atiduos hue in mokykla ir

Daugiau

t i. Baisi sene!” pridūrė jis, 
smarkiau mosy kilodamas šit 
lazda ore. Ta: baisioji sene bu
vo Karolio moeziute. Jis dau
gelio Tile 
klausinėjo ta diena ir daug nuo 
ju sužinojo apie Karoli, kokia 
jis kenezia neteisybia; ir jis 
i ugi jo apie Karoli dar geresne 
nuomone, kaip buvo turėjos, 
matydamas, ji bažnyežioje..

mosykuodamas

gatves gyventoju

kaip buvo turėjos,
<

Paliksime dabar Karoli, ku
ri sutiko duryse Nanny ir tuo- 
jaus apmusze savo kriukiu, 
kad permažai parneszo pinigu. 
Jis vargszas verkia, drebėda
mas szaltame name, jei galima 
buvo ta luszna vadinti namu. 
Eikime paskui seha poną. Jis 
gyveno, kaip jau sakyta, go
resnėje, miesto dalyje, didelia- 

gražiame sode, szalo 
Jau buvo tamsu, kada

kąip jis topai gaus daug kir-

“O ka gera tu visa diena da
rei?” užklausė ponas Karolis 
savo dukters.

Ryte vaikszcziojau ir dali
nau korteles
kad gautu augliu. Po pietų su
tvarkome ju iszvažiojima, r 
paskui rengiausi prie koncer
to, kuris bus rytoj.mokykloje. _ - _ * - . •

4 i

pavargėliams,

f i 1 n n 111 1111 • j r' 
nuliudusiu. I j 

jiems

man pa-.
Asz 

name, liet jei

Karoliui popiera 
greitai nuėjo..

Karolis Felton 
linksmas i nėjo 
viela.

re: 4 i E

sveikas ir 
in užkandžiu 

Tenai sutiko levuką ir 
štebejosi jo sausais ir trumpais 
atsakymais jn viską, ka jis sa
ke* Galutinai jis pats savyje ta

ka ežia paisyti, jis
toks stebėtinas seifas kriukis.“ 

Vakare jis nuėjo in koncer
tą mokykloje. Pirma dalimi jis 
labai gėrėjosi. Jis labai svar
biu daiktu laike tai, kad iszei- 
davo kur drauge su Ponu Ka
roliu, nes visi szi seneli mylėjo 
i f didžiai gerbe.

Antroje programos
stovėjo Kalėdiniai giedojimai, 
kuriuos turėjo 
mokyklos vaikai 
imdamas vis skirtinga dali.
Tai yra gana senas angliszkas 
giedojimas; mažiau žinomas už 
kitus, bet daugiau turis, pamo- « a * - - •

Karolis negalėjo

dalyje

atlikti keturi
kiekvienas

kinaneziu dalyku.
K.

iszkarto
0 suprasti, kodėl jo tėvukas taip 

a v • •• t • v • t •

9 9

Buvo jau laikas ruosztis pie* 
tu, taigi jis daugiau jau nekal
bėjo apie Karoliukus! nors jii 
visos mintys buvo juodu. Po
nais Karolis 
isz galvos 
dvieju apsiejimo su savo tėvu
kais.

negalėjo iszmesti 
to taip skirtingo ju

dą bar
taip daug

kad savo 
turime, 

kaipo K a led;
savo d<l nd!»>

me name 
kelio.
jis sugrįžo namop. Szilta,. szvie- 
si sale, in kuria jis-iiiejo pari

jam kaip rojus, palygi

9

in kuria jis- iiiejo patu-
rode jam kaip rojus, palygi
nant su Tile gatves namais. Po
nas Karolis Felton buvo, geras 

szirdies^ pijnds 
Dievo ir artymo meilės. Jo 
klausimai nebuvo be tikslo ir 
ne isz gryno, žingeidumo; bet 
jo paslapties dar asz neiszduo- 
siu. . v„

Nusimetęs virszutinius dra
bužius ir padejes sziokius to
kius daiktelius savo vietose, jis

senelis, geros

m 

kad tas 
Senas ponas ar tik neperdaug 
indomauja, bet būdamas pats’) tuojaus nuėjo in salionoli; ku- 

mandagus, liuosai

> 9

name rado savo paezia, mote
rį pilna gerumo įr malonumo ir 
Ona, ju dukterų tikra geru te-
vu vaikeli^Tendi buvo taippat

( Szviesus
’ 'Ir tu buk tokiam skirtu-

tare garsiai pie
tų viduifjb, kad net visi nu
nidi tarp ju, r?

stebo? / •'
“Tarp ‘ko skirtumas?” 

klauso juokdąmosi Ona.
“Tarp tavo, motinos ir.tę ne

turtingo vaiko ąioeziutes, 
pcilzrt no Iz4 1 1 t*
vok” 
ties tanius, nutilo* ,

I v'' tavo,

už-

,” at-
Ir pagal-sako jis karsztdi.

bet staiga, prisiini-

, Apt rytojaus žęme visur bal
tavo, pridengta storu sniego 
suogsniu. Karoli akas iszsiskiP 
bino, su savo peliukėmis, nė^ 
buvo t szyiesuv graži diena ir jis 
tikėjosi tn diena gerai pelnyti, 
ųeą daug žmonių vaikszcziojo 
pirkinedaini ir sžio ir to Kale-
1 - A ■ J'— i ' ’ •

Jis atėjo in augsztesniaja

neturiingu, ligoniu 
Jei negalime 
mužnu, jei 
ezioti aplinkui 
mo ir meiles darbais, tai gali-

* * -n; 
*. ■■ . ..... ............ . . > m, .. . .............................. ... III.H, ........ »!»■-

J - 
duot i 

negalime vaiksz-
Sll g

Geri

m

Nibus priimtos.
viskas, 

Jos

:i

Žinau kad ir pas va

Tik nežinau ar k

Ar žinote/ ;| 
Tik klausykite! 

\’<‘luk pupu reti'pai* 
Ne kaip su boba pn|

* ■
Kur ten Pcnnsylvan 

Apigardoje vienoj 
Yra pusėtinas skaitlii

"i
m

ii

i

II

'4

TARADAIKA, 
r *...

Nėr ko rugoti vyrai, 
Pennsylvanijoi

laikai
Yra pinigu,
Kaip pelu.

vaiky ne czedyt,

dabar
»

Tai kam
Vėlu k smagei lėbaut
Juk cze Amerikas, 
Pinigu ne stokus!

Kam czedyti, juk kaip pas
tipsiu,

Tai kam juos paliksiu?
Bene pati, bene vaikai, 

. Reikė už gyvasezio palebaut 
gerai.

daigta te i p

Bet yra ir niekam netii} 
Kada *draugyste užsij 
Tai pusėtinas skaitlis' 

ld
O sziadien davadniaufij 

' Itl-i

Niekszai, kaip žydo bij 
nyH 

Dabar norints draugysl

Nes tikrai gera. !
Yra kita draugyste dytl 

‘I 
szaujine, j

Tai pusėtinas skaitlis

■1

in ji pradėjo žiūrėti su 
iszreiszkiancziu 

žvilgsniu. Nekuriuos 
mo punktus 1 ežia
jus suprasite, kaip ir Karolis, 
ka mane senas popas, tėvu
kas, in savo anuka.
i Ta r buvo gegužes rytmetys, 
£_ .l__ j, gražus szventadienis,
Kad Jėzus savo Motinos pra- 
szes, Ar gali eiti Jis pažaist, ir 
t. t.

Jėzus da mažulis iszejo pa
žaisti ir nuėjo, kur buvo, daug 
vaiku . susirinkusiu. Jis tarė:

Ar galiu asz pažaisti, vaikai,

giedoji- 
paduosiu ir

Yra tai geras daigias 
save ramyt, 

Nes isz szalies bjauru klausyt, 
vvruczei ant tokiu 

paiset,
Juk ir pats Dievas negali su- 

taisyt.
Kas bus su tokeis,

Kada czion bedarbe atejs?
Niekas ne esdys,

Nuo burdo iszvarys
Tada perkritias slankios 

Pluteles nuo žęmes rankios. 
Ba jaigu kas girtuokliui ėst

9 

Dieva ir

Tai ka
P

duotu
Tai sunkei priesz 

svietą nusidėtu!
Ateis, ateis del tokiu jaučziu 

vargai,
Nuklys nuo ju ragai, 
Susitraukia krapinęs,

Ir niekas ant jo nesusigailes.
4 4

su jumis drauge ? Ar jus žaisi- 
te su Mąnimi VI

Vadinasi draugyste
f

O vis paszelpine.
Teip, szelpia kožnasA 

C z i on n i t i n es k arezemtn 
Niekad pinigu ne turp 

’asineiia ant dryskiu iszl
Ne moka skaityti,

Tiktai kainas paiszyti
Pirsztai pritraukti, I1 

Veidai suraukti,
O tai vis nuo gi r tavimi ’ 

Ir nuo kaziriavimo,
Isztikruju tai laukinei,į 

Lietuviai!Tokie

Pampinkite nanjo^^MM*

Su uirefi»truotu vai»bai«nltUuSav. Vatot 
Pateutu Biur*.

Naujame mflynama pakelyje*
Visos tvirtos, gemalus utoaniM- 

£ios ypatybės fciame vaiste Meto^ 
su priemaiša, priimniai ivetoau 
kvėpalo.

Ruffles yra taoai paveiktoetto 
r.- ■ _ "" : ■ ■ 7
puikus plauku suteisytojaa, khuril

ir getatou-

i

Ir niekas ant jo nesusigailes.
Teip, teip, paezedžiai užsilai

kykite,
Piniugelius czedykite, 

Ir “Saule” sau užsiraszykite!

ploibkanu pašalintojus — bagaflpiaP 
r ” - r* * ■ • / : •* -i

patikt
.... Bet jie Jan; atsake, ‘‘Ne”— 
Jie.buvo pojiu ir poniu vaikai; 
O Jis isz visu neturtingiausias, 
Gimęs gyvuliu tvartelyje. 
Malonus Jėzus in Ji kreipės, 
Ii‘ nei juokęs, nei szypsojos 
Bet aszaros liejos isz Jo/akiu 
Kaip gasus lietus isz debesų.

Karolis vis labjau raudo ir 
jautėsi labai nepatogiai po te- 
yuk'o žvilgsniu. Jis numanė,

to •
Žinau Skulkine

kasTai'

viena, 
irsinga saliuna, 

nori
W7“

f •iaiypttsi.

munszaints 
gaut 

karezema 
gaut, 

Nesenei tas szinkorelis, 
Padare kaip žirgelis;

Mažu kumeluka, 
Ar aniolukar 

Tai bent dovanele, 
Jaigu turi bobele. 

O prigauna mergele. 
” ♦. • ■ • , 

Tegul kvaraba, 
Tokia pasiutusia boba 

Kaip .vienu boba saliune pa
sigėrė, 

Tei.p sy vyrais musztis eme.
(’ . O kad girtu buvo 

Tai nežinojo ka daro, 
Nuo pecziaus prbsa pagriebi 
Vienam 1 vyrui per gaivu

V yrąs an t <■ as I os gilu vo, 
Visi mįslįąo jog pražuvo.

Turi in ta
1 

inni-

▲pttotoM* 
ptratonod* 
pofiSa.arb*

n*!)®*.

BatlMl 
refkalM- 
kito 
Utekto

domš. .
Y”

papąsziiii sodžiuV n^^u in mies-
/.r

yuko žvilgsniu. Jis numanė, 
kad tėvukas mate jo- nemanda- 

>guma, koki jis parodę rytmety-

" I VbAMikl ii 
iiroi'n s. y • 
J i y: R! AX’ ? \

| VI PIO' I I d AU J
•< • t s

rp<>< t' 
H A A < 'L’ k

miestp dallyJ ji’ daugiau buvo 

ta, savo skyrium pastatytais
je ;mažitm baltu pelito jpardavor 
jui. ; ' . \ .

Iy szis neturtėlis, kuris,gayo
S?JiKt| ’ 

matomažas vaikas apie, trylikos mo-1 
tu, nors rodėsi daug jannesnis.j 

insikraustės in geriausią]
■ ’ r |

“Vela suvejąvąi, tcvelipM 
tarė Ona, slinkdama kedo ar
tyn ugnies ponui Karoliui^ 
“ Sztąi jau . szesztą, valanda, o 
meą- visą .pppięti, laukymę su 
arbąląj o sasiandįejb po pietų:

Jis 
kambario kode, skaitė.

Vela suvejąvai

namais- dideliuose, soduose .su

kuklus ir
eme atsakinėti:

“Asz gyvenu namuose num.
47, taniista; mano.tėvas ir mo
tina yra mirė. ”

“Ar tik tu vienas gyveni, 
užklausė senas,ponas.,

‘.‘No, tamista; asz gyvenu sir 
savo sena moeziute.”

“Koks jos vardas ir pravar-;
de ? ’ ’ buvo tolymesnjs klausi-;
mas. ’ ,

“Nanny Fox,” atsake Karo-: 
lis, vis: labjau ir labjau stebe-/ 
damasis, ir tiesa sakant; sziek baisjai?bjąurus oras* 
tiek sueiTsintas ttdsį greitais!
klausimais. J

O* kiek tu per diena uzdirj

. “Kartais deyinis

Nanny Fox

<0 
bi ?

užklausė po
nią Felton,, padavus arlnita 

j vyruk. i >■ ; ■ ■■ ?
“ Ant Ti le gatves.; Toiravąiv

. ‘‘Kartais, deyinis centus; 
kartais stilinga, bet niekada

*

placziais keliais, medžiais ap- ineiti in koncertą, 
sodytais.' Tęnąi jis: pamatę bur

r ' ■* toV' "i * ■ , ''s5' > 'ri valku, daranežiu isz sniego 
^žmogū. Kada jie pabaigė sayb 
Jaarba; pradėjo metyti sniegu 
giumuliais iii pypkę, kiirią.iiu 
dojo in jo burna. ? ,

, . Karolis, niekę, blogo nemany

v ♦ C" s ♦ 1 1 • | * 1 * *•mogu. Kada jie pabaigė savo 
pradėjo metyti sniegu

lusį pasidaro sniego - kulka i r 
' a* ' • ii/1 \ a • ▼ ft*

ko ir/is'Zmusze ja isz burnoj

si apię ta maža vaika, balt u gu|na> stebedamiesi rankos' nu-

vyruk

dėka tėvo 
^autvelĮo^ savo vįęnątinjo prie-
tolio, kuris, kaip galodamys, 
lengvno jam gy Veiiima, džiau
gėsi dabar, kad jis yra pana- 
szus>in savo brangiausia Viesz- 
pati, kuris su savo fizveneziau-
šią; lotiną dęl mus kentėjo ne- I

< 11

t;fNįokp nęaako senas.ponds.
damas, kaip) vaijkaę mylisižąjįsr tUrta, vargą ir.paniokąi 
hisį pasidaro sniego kulka .ir ų t ’L , ’ r 
mete ja; Kulka pataiko in py p- Kada a te jo Kalėdos . ir poliu

‘fBraV6IV suriko vaiku dim-

poliu pardavėja, apie fcuri mos taisymu, BokvięmM isz ju atsi-

pardavinėtojas
1* f ' ■ ii 1 - v 'į <y ■ r w

tonufcas, priėmė ji su labai inar
* * « 4. » — - . - '

atsilanko in
Feltonu mumis, jaunasis Fėl-

n i-

▼•to- 
UiMklto.

1 
1

reze.

Nebagas atsigaivelavo, 
Ir volei
Pas daktaru n u vėžliojo,

gyvaąte atgavo.

Joniai^ žodJiaisr atvirai su juo
- i ' l

Ir skyles suspuvinejo.

LIETUVISZKAS
sapninyka;

, Arba isxguldimai Sapm
• min n II ■ ■■ ibiui , "

205 Puslapiu — 310 Paveiksi 
Tiktai 75c. ir mes užmokau 
nusiuntimo kasztus. PriMusii 
75c. o tuo jaus gausite knyi 
perpaczta. Adresą vokite*

W. D. B0CZK0WSKWQ
MAHANOYCITY, PA.
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STOCK $125.000.00
Profits $536,316.50

*---
6----kelios ypatos kurios pasiszven- 

te savo laika del vi.kiiomenisz- 
ko guro ir stengėsi pakelti var-

I > 4

Raziiniene, 
gyveno 

Aleksienia

f Franciszkn 
68 metu amžiaus kuri 
pas savo dukteria men™ •>><., 
300 Kast Centre uliezios, mire 
nuo paralyžiaus 
vergą. Velione buvo 
žinslama del daugelio, paliko 
dvi dukteres Alek^ienia mieste 
ir Siliszeviczienia (Hrardville. 
1 diidotuves atsibuvo 
ko ryta.

7

V

Antanas J. Sakalauskas
Lictuviszkas Graborius ir 

Balsamuotojas.

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK I
Sziandien Readingo ka

lk bi pede.
— Potts vi lies sude randasi 

szi numesi 175 nauji teismai už 
iviokius prasižengimus. Miners
ville stovi pirrniause su 35 teis

imais, Malianojus 24, Szenado- 
ris 31, (lerardville 13 ir t. t.

Utarninko ryta mirė 
nuo anglinio dusulio Jonas Įso

ji da, 5?> metu amžiaus Asblando 
1 ligonbutije. Velionis 
;no Amerike 35 metus,

I praejta Ket-
gerai pa-

da Lietuviu ezjonnis. a

* procentą ant auditu i 
>nla pridedant prie jus ) 
šio Ir 1 Liepos, ncpal- < 
3szat parodyt knygute t 
norim kad ir Jus turė- J 
a su musu banka, ne- < 
natas ar didelis.
Jaras nuo 9 ryte iki 3 
(tomis 9 ryte iki 12 vai.

(

la,
pergy vo

gy ven o 
j M iddleporte ir mieste. Paliko l,,ls 
tris brolius Petra, kuris

i
-

Clarity-

I

tu
OONAN, Vico-l’rezldcnt.
’ERGUSON, Kaperius

Prezidentas

CRASKAUSKAS
TIMM LIETI VISZKAS
S MAIIAXOY CITY, 1

turi 
žiora po 514 E. Malianoy Avė.

|Juozą kurio
i v ra
|Voje,
Middleporte ir Kara-szauekiene 

Įiniest(‘. Kūnas likos nuvežtas 
in Middleporta ant palaidoji- 

Įmo kur szernumis atsibus gal 
I Pet n y ežioje.

Pini. Daunora, vargo- 
Pnsnmdo mokas liet u viszkoje parapijoj.

ryvenimo vieta 
nežinoma ir Antanu Livtu- 

(iumauckivneseseria

PA.

1 humorą,
nūs. numirusia.
m del laidotuvių, krikszti- Į padėka vojo už diusta ir neužil- 
iu, pasivažinėjimo ir 1.1.
Uro St. Mahanoy City. Pa .

nykit Lietuviai!
norite nusiusti pinigus 
ituva, greitai ir paga] 
usi kursą, iszpirkti lai
te už kompanijų preke, 
teisinga patartina viso- 
e reikaluose, tai kreip. 
prie gerai žinomo lie- 
bankiertaus ir taikos 

o, reikalaudami atšaki- 
lusiuskite 2c marke ant 
adreso:

įSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker 
. Main St. DuBois, Pa.

izis Rėklaitis 2
ietuviszkas Graborius

Oja anmlrelluR pagal naujausia 
a ir mokslą. Turi pagelblnlnke 
irt. Prieinamos preke*.

516 W. SPRUCE ST. 
.Mahanoy City, Pa.

» Telefonas No. 149.

.’▼ireziausia Lietuviszka
BANKA

Idel8 kaucija sudėta Valstijos 
tako Departamente, Esiu po 
rietlura Valstijos, telp kad pint
ai Budėti mano bandoje negali 
ratutL Priima plnlngiui saugiam 
*la!klmul. Slunczla piningus 
A vlaaa dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakortes
’ Kompanija nustatytams kainoms, 

j Parūpina paszportus kellaujan- 
tfeaiB in Lietuva. Viskas daroma 

I Malngal, greitai Ir pigiai. Ka
li ^klte apie kalnas o gausite 
fttiainga atsaklma. Adresą vokite:

V. LapinskasI 601 W. Mahanoy Avė.
I* Mahanoy City, Pa.

euru.

h

r
y

aras Jtiozes J. Austrą
* LIETUVIS 

sis Daktaras Kariumcneje.
I

’•Gydo visokias ligas. Priima llgo- 
2<iua lig 10 valanda ryte. 12 lig 2 
g popiet. 6 lig 9 vakare.
I Telefonas Bei 1-359 R.
I 113 E. Coal St. ShenandoahH

t
‘‘ CHAS. S. PARMLEY

* Estate Agent. — Notary I’ubllc

igio Lzkeliaus atlankyti tvvisz- 
ikia. Liūdna, jog turime skirtis 
Imi p. Daunoru kuris darbavosi 

sero uzionaitines vi-

fJoifU norite pirkti ar parduoti atubas, 
rlDOB galime Jumis tame patarnauti. 
! Kandavojarne Danius, 
j randas ir telp tollaus.
' 238 W.Centre St. MahanoyCity

kolektavi

DR. J, A, TANANEWIGZ
Gvdytojas ir Chirurgas,

v Gydo invairias ligas vyru ir 
.motoru. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 

Amszkus. Adresas:
2020 137th Street, 

Indiana Harbor, Ind... 1

jdailg del
Į Miomenes.

Nardai

M

aukavusiu

Į

Xuo kada 
apsigv veno naujas 

vargoninlins p. Dulke, tai tarsi 
miestas .persimaino, noriais 
vardas tas )1ats pasiliko. Suju
do, sukruto, ne tik dydeli bet 
ir maži vnikuezei prie veikimo, 
o da tik antras mengsis 
lanko giedojimtr mokslą 
kart ant sanvaites

Frackville, Pa. - 
mus

nersiniaine,

Rasztininkas raszo legitiina- 
miesezionio, 

o kuris turėjo tiktai viena aki. 
Ponaitei i

ci jos knigelc, del

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

visliems reikalams.
801 E. Pine St. Mahanoy City.

Pigi 
automobilius

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

' Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausia.kaina ne tik jsz New Yorko jr Bostono, 
bet ir isz vjsu kitu portu. Pinigus siuncziaine su pilniau-, 
šia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienus kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune. • Padarome 
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos. 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai-

t

t

PARSIDUODA FARMA.M iesezionis: *- 
raszyk, jog asz turiu viena aki.

K. - Jokiu spasabu ne galiu 
ba tai knigute bus ne tikra!

M. - Asz ponaiteli

lie

100 akieriu isz- 
roKzta girria.

duosiu
du rubli, liktai kitaip pilwiszykite!

. Treezia die
na Kovo vaikai • giedojo

Kaip buvo'p
pudis tojo

kaip

140 akieriu, 
dirbtos žemes, 
Tris miles nuo Rock (Uen, Pa.

Mrs. Mary (lelgot
R. F. D. Sugar Loaf, Pa. 

(M. 31)

Ikpine Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, Jaiszkais arba atsrlankus ypatiszkal, 
Sime juos dykai po sekuneziu antra.szu:

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

o suteik-
■>

rasz paraszv- 
tiktai viens

R. - Tai gerai, 
siu juodos akis, 
iszkeliavo!... s

per 
ikus ins-

Jedojimo, net žmo
gaus dusze džiaugėsi. Po Vely
kų bus surengtas puikus vaka- 

szelpti • 
idant turėtu 

“ Vejas.”
Panedeliji’ atsibuvo lai- puse gali pasilikti ant. morge- 

su

iniszes.

relis. kuri

O’ ANT PARDAVIMO.

privaloim 
visom pajėgom 
gero pi. ’sekimo. -

Czervensko

i

ANT PARDAVIMO.
Szeszi, 5 ruimu namai, po 

$2000 už viena. Puse'gali pasi
likti ant morgeczio. Du,’6 rui
mu namai po $3000 už viena,

Farma turi 
akieriu 
akieriu

150 akieriu, 90 
iszdirbtos žemes, 60 

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)

Įraltijos-a m erikoq|
J U LINIJA' PBroadvay. NevT&rk.NY L? I
I KEUONE ILIETUVK |

zr

k

♦ ,dotuves Kaz.
bažnytinėmis pamaldoms. Kū
nas palaidotas ant liiduviszku 
kapiniu ezionais.

— Lietuviu

12 ruimu namaiežio. Keturi, 
namai po^$6500, puse gali pa
silikt ant morgeczio. • 

John Goyne,
227 W. Centre St, 

Mahanoy City, Pa.

PER. HAMDTJD.G/X.pYuAĄ 
(■ AD’\Z\ I TKTXVTn

n f/
aplenk i a lenku juosta (karidora) 

/ Visa treczia klassa padalinta in
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.
“LATVIA”
“POLONIA” . 5 APRILAUS

įj. Treczia klassa in Hamburgą $103.50
1 In Piliava $106.50. In Liepoju $110.

Kreipkitės prie musu »gentu Jusu mieste.

,!per 
J. A. Karaliaus prakal- 

K<»vo 5, 1922, Xorkevi- 
eziaus saloje del Vilniaus nasz- 
laicziu. Po 
T. Yusaitiene.

J. Jurczikoniene, 
Jurezikonis, J. 
St. Stulginskas, 
Lapinskas, 
Rut kauskait(‘,

1 Kun.
basI 192'2,

I

Po $1

$2 Kun. P. Czesna,

ęi O.
Lesevicziene, 
J. Masvs, M.

A. Laskeviczius, S.
J. Zaniauskas,

I M. Budreviczinte, M. Gavialis, 
I M. Mocejunas, Alena Kundro- 
j t iene, M. Geležiene, 
j kas

M. Krali-
S. Klapa-š j\l. Zalenkiene, 

tauskas, R. Strockiene, J. Aku-
I

į leviczius, J. Streikus, M. Gcle- 
' žole, Pangoniene, P. Sklera, 
J. Petruseviezius, 
kas,

i Bakutis,
Kliinczauskas, J. Liutvinas, Ig.

Į Pangonis,
' Czeginskas, 1

A’. Lapins-
A. Valentanaviezius

T. (’zi vinskas,
Fr.
A.

A idukait is.

A.
<r.
K

Lenkauskas, J.
Mocejunas, AL

O.Žakiene,
! Venkertiene, K. Budrevicziene,
(). (rebiune,
J. Peczkaitiene, 

, Smulkiu $19.61.
$(>(».(> 1.

t). Žernauckiene,
K. Pangonis. 
Isz viso auka

$66.61
Visiems aukotojams szirdin- 

T. F.’sk. Valdyba.

i Isz viso auku
I
I

gal aezm. 
I 
1 „
I

PASARGA.

Pa rapi jonams Szv. .Juozapo
i Lietuviu Rvmo-Kataliku Baž- 
'nyežios, Mahanoy City, Pa.

Jusn at yda yra atkreipiama 
iii Artikala 5, skyriuj pirmam 

iir antram, tiesose ir regulaci- 
|jose tos parapijos nutartos 11 

liena 
sekant i:

I

I < Birželio 1921 'kurie yra

ARTIKULAS 5.
SĖDYNĖS.

1. 'I’ruscziai turės tiesa ran- 
sedimo

I
(lavoti sėdynės 
vietas bažnyczioje ir palaikyti

į t iems kurie už jias užsimoka, 
Xedeliomis laike dvieju Misziu 
iki h miliutas priesz Miszias.

2. Truscziai turės tiesa ir jie- 
ga uždrausti visiems užimti sė
dynės parandavoti del parapi
jom! nurodytam paskirtam lai
ke ir turi pilna tiesa del iszpil- 
dima szi nutarimą.

Ant susirinkimo parapijos 
laikvta 21) diena Vasario 1922 
truseziams buvo duota tiesa ir 
liepta jiems iszpildyti virsz mi
nėta nutarimą, 
Nedelioj 12 diena Kovo 1922 
jie pradės pildyti szi nutarimą, 
ir visos sėdynės bažnyczioje 
bus užlaikvtos tiems kurie yra 
už jias užsimokeja randa, kož- 
na Nedeldieni laike dvieju Mi
sziu, iki.5 miliutas priesz pra
de j ima Misziu.

A. KLUCZINSKAS, Pres. 
Z. KARKAUSKAS, Sek.

PARSIDUODA KARVE.

arba

‘(‘dynes arba sėdimo 
kurie

sėdynes •z

vietas

ir pradedant

Parsiduoda jauna gera kar
ve. Atsiszaukite po No. 11,18 
E. Centre St, Malianoy .City, 
P» tt.2O)

(Ap.l)

pradetla pa
bust nuo ilgo miego. Atsirado

*>

t

Tamsta st. lupini pinigus ir duodi tikrA 
pagerinimą 
“Ball-Band” 41

ravo

>

g

A. Ij. I Iad(‘sty Jr.
130 E. Broad St., 

Tamaqua, Pa.
• X

T '7 •.
/ /

4 »

•f) 4/
J f

ARbZk UEPO jq.
Lietuviai vaduojant in Piliava

. . 22 KOVO

>1

Geriausi maineriams
miisų specialiu procesu į vien gryną,

kojoms, kada perki 
: binį autuvą. Kiekvienas 

Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

tvirtą šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir
nešiojamą ilgiausiai.

B A L L©B AN D
Paplantinti padai “Ball-Band” autuvo

Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat
varus ir stipri taip, kad albumo ar anglis 
negali įpjaut arba įplčšt jį.

yra padaryti ypatingai maineriams neėioti. 
Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat
varus ir stipri taip, kad alpamo ar anglis 
negali jpjaut arba įplčšt jį.

Žiūrėk Raudona Koulys ženklo ant

kiekvieno guminio bato ar čcveryko kada 
perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio, 
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut “Ball-Band” batus, Himiners ir 
Lopac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk

perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio, 
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut “Ball-Band” batus, Himiners ir

jų savo pardavėjo.
J

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
46() Water St., Mishawaka, Ind.

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”

<

N

59

r /X>
n. jM-’Sfr ft

T

» . 1 h □

r

Turime dar didesni ir geresni

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar 

r ----- /
Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni,
pasirinkimą negu kitados.

Musu speeialiszkas PERT 
GLOBE peczius, viduris 18 

coliu didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.

>1 $77.50
p nikei enamelavotas

f

t^YC

XnA

r* 4

n.

»

r, 

«« į

■ L.ir<

!f K

V*/L
i

>:»iu <'2
’’4

&

JiK-

t-l*

!L7 . z *

■;

• 4r • ■
n/., 

u r*4 (

■£

A. ii

T 11
f!

- PUi

14

di’;:;.
nr..

H"
K

."I L -W*

Sl^wwewitt-jrOES0fl
Pj

ui

>L

■‘.i;-'
-..r

v

M

L.
h .Ab.
[A V” <

3
; -Irt .• • 

L.fe -U 
■z,j’.©r

1 ^*'**'}. Pp^J*J J twr**.4

K
<* X^=-**’'**

,4 prrvn w^r
IMMMI

ii

)

rr
ryv - wfmTtin
T*' ♦_£. -

W. F. RYNKIEVICZIA
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. 

233-235 W. CENTRE ST.

į In Lietuva ir i
Ą ___ • •• 1 «...

MAHANOY CITY, PA.■ , T ■
.............-.■Ri'iyiiiAi »i .... ...

iz Lietuvos laivakortes galima gdut pagal prekes kompanijų ir ant • ■»••• Z • • 1 '• i 4, i . » y *w "• -w-w a • • « •a ir isz
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka
Pasportus iszreikUląuja visiems keliaujantiems ifi Lietuva,
affidavitus,
greitai ir žemiausiu dienos kursų ir siuntėjas gattjla žinia isz Lietuvos apie •priėmimu 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mape*nusiusti in vsas dalis svieto. 
Kurie kreipiasi in mano agentūra būna užganediųti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirupiųti apie kelione priesz laika nes didelis skaitls žmonių . ... • j. — « 1 • i • k ■ • ■ _ . . a •

agentu \V. F. Rynkieviczia. 
suraszo * ingaliojimus, 

peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau irsiuiicziH in visas dalis Svieto

tai privalote pasirupiųti apie kelione priesz laika Ties didelis skaitls žmonių sziame 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite* mano .pinigu ir laivakorcziu kdrso ir 
visokiu patarimu per laiszka arba y pat i szkai JWBJWiw*i . .
laike dar važiuoja in Europa.

v
lA/k,..

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename
lavotas kukninis peczius
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ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide-, 
lios sziminos. Dar . syki 
sakome; pirkite pęcziu 
dabar.
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MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH. 
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Sztai Koki j Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
¥ra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokei

» procentą ant sudėtu pininga.
; Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate p&gelboe 
[ . kada perkate namus.
i 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 juso taatleterfai Ir
! pažinstami. *i«
! Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba Infonna- 
i ei j os, kada norite kur inveztyti piningu* arba pirkti
i namus. >
i Yra tai Banka, kurioje jaucziatei lyg save namd<
[ Yra tai juso Banka.
i Pasakykite savo draugams Ir pažinstami kad dėtu savo 
i piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Balta 
[ Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL 
: < MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI-

i D. M. Grabam, Pree. L. Eckert, Vice-Prea. 
J. H. Garrafraa, Attorney W .F. Rynkewici

i . ' P. O. Fenton

D. M. Grabam, Pree.
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D. F. Gulnan, Tįtvm.
A. Danisewici M. Gkvula

T. G. Hornsby
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