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ISZ AMERIKOS
Daktaras stebukladarys atva
žiavo in Amerika. — Prikels 

žmonis isz numirusiu.
I

New York. — “Numirėlei 
bus prikelti isz numirusiu. Juo
dos skuros persimainys 
baltu. Gvvastis 
ant amžių!“

Sztai

b I

ant
žmogaus bus

jeszkoti puodą
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Isz LietuvosLenkai rengėsi užklupti ant 
Rosijos.
— Badai Lenkai 

pasironginoja atejnanti pava
sari nžkinpt

LAIDOTUVES ŽUVUSIU “ROMOS” ORLAIVI.
* ****** -vi*,

:v.
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Pamaldos laike laidotuvių užnmsztn anka per eksplozija oralaivio. Loma kuris bu-4>i i

dvdžiauses ant svieto. ('ere manijos atsibuvo Newport Va. Toje nelaimėjo pražuvo< ws JN

fgi Moskva.

U.

■X

I i ant bolszeviku.

neužganadytf

1 Bolszoviku ministeris Cziezori- fi * isz Amerikos- yi

Dvasios pasakė kur randasi 
užkastas auksas.

Commerce, Mo. — Jau tre- 
cziu kartu in laika penkesde- 
szimfs metu aplinkinei gyven
tojai pradėjo
aukso kuri užkasė kokis tai 
daktaras Docher 
nes kares.

Tasai 
idant 
jojo narna užkasė auksu, pa 
Rydamas savo slaptybių tiktai 

savo senai juo
kui tarmiitei. Nepoilgam dak- 

o gymini's visokeis

4 laike narni- apreiszke
savo

na s 
paliautu 
ina, nes "ji

i daktaras
kai ei viai neapipleszt u

i-

bijodamas ir Lenk i jo ■ 1

"‘LI
j^yį

'1n
stebuklaib b * 1

Pedroso,
vienai ypatai, 
(
taras mire,
budais privertinojo tarnai!ia 
ant iždavimo slaptybes, vi- 
sok i

iiauju iszrastu aplaike

kerszinimai 
viniai buvo ant niek ir 
mirė nuo smmiszimu kokius 

iuirszusiu g\mi
sų

nuo
nuo 

pasiymdama

ir malda- 
sennko

pas nata ra už|M*rkama.sis 
ka sumokėta

Amcrikiecziai.
isz pasielgimo valdžios.
Joniszkis (Szauliu apskr.) 

Pernai sugryžos
pil. Juozas Banys parsivežė pi
nigu ir norėjo nusipirkti isz 
grafo Kaizerlingo 3!) <leszimti- 
nes žemes ties Grigonio sod
žium Ėriuku vals. Buvo suly- 
gyta po 2800 a. už desz. Pada- 
rvtas
dokumentą*, už 
1200. Duota grafui, ant rankos. 
Kad padarius galutina pirki
mo akta, reikėjo gauti Kiliku' 
valseziaus Valdybos sutikima#,• 
kurio tecziaus negauta. Pasis- 
k u nst a (
Valdvbai kuriai

/i
'S

;'k

Sziauliu Apskrities * 
gr. Keizerlin- 

gas pristatė visus reikalingus
gr. Keizerlin-

vo
36 žmonis.savimniu, 

slaptybių in grabo.
Millsena 

prigu- 
I Jimoreux,

dokumentus ir priparodymus, 
kad ta žeme jam teisėtai pri
klauso.
velka,
Banvs
tyje. J i

Mano pri-

kokiu ga
lima tikėtis atejteje psigal tvir
tinimą daktaro Oktavijo Felix 

kuris pribuvo ana 
diena isz San Paolo, Brazilijos
in New Yorka. Turi jisai liktai 
26 metus amžiaus ir jau ižgy
de suvirszum tūkstanti ligoniu 
ir tik retuosia atsitikimuosia 
naudoja gyduoles, gydo tik su 
pagialba savo 
maszinu.

Daktaras sako: 
žadėjimas, jog kelsiu isz numi
rusiu žmonis ne yra juokas. 
Viena isz mano 
tuosius stebuklus. Isz numirė
lio iszpumpuoju krauja in ma- 
szina, kur elektrikas jiji suszil- 
do ir atgaivina, po tam adgal 
inpumpuoju krauju in kuna ir 
szirdis vela pradeda plakti, po 
keliu valandų žmogus atgijo.

Su pagialba jojo 
permaino nigerio

4 4

ne yra 
maszinu daro

4 4 

maszinu 
skūra ant 

baltos, bet tokia permaina nu
laiko. Teipgikalanje ilgesnio 

iszczistino serganezio žmogaus 
krauju, po tam ligonis pa
sveiksta ir gyvena ant amžių, 
jeigu pasiduoda tankei po to
kia oporacije, nes per tai isz- 
czistina isz kūno visokes ligas. 
Uždegimą aklos žarnos (pen- 
desaitis) tasai stebukladarys 
ižgyde in dvideszimts miliutu.

Jaunas daktaras mokinosi 
Londone, kur praleido septinis 
metus ligonbutejo ir apie du 
niotus adgal sugryžo i u Brazi
lija-

Pažiūrėsimo atejteje, ar isz 
sipildys jojo tvirtinimai.

103 užmuszta kasiklosia.
Pa. — Mcnesije 
likos užmuszta 

103

Ha rrisburg, 
Februariaus 
Pen sy 1 va n i j os kasiklosia 
darbininkai: 2!) Fayette pavie 
te, 22 Luzernes,
vanojo, ir Luzernes

po 13 Lacka- 
paviet uo

siu. Sužeidimu visokiosia sza- 
kosia pramonystos buvo 10,- 
751. Kompenszeiszios iszmokc 
ta $556,312.
Sako Dievas jam paliepė nu- 

maryt savo szeimyna.
Bloomington, Ill. — Rober

tas Schlossher, jojo pati ir trys 
vaikai, likos surasti pusgyvi 
per miesto valdžia. Schlosshei 
pasako, buk jam Dievas palie
pt* iszsižadėt visu svietiszku 
smagumu ir numaryt visa sa
vo szoimvna. Tasai kvailys isz- 
mete isz namo visus rakandus, 
elektriką ir vandeni isz namo. 
Visus vaikus nuveže in ligon- 
butia, isz kuriu vienas mirs.
Atsigulė in grabe, mane jog 

randasi lovoje.
Hamtramck, Mich. — Juo

zas Bed n ars k i s, teip likos ap
svaigintas munszainia, many
damas kad randasi namie ir 
jau laikas atsigulti in lova. Pa- 
bhido vargszaS,

kad randasi

ba vietoje at
sigult in lova atsigulė in gra- 

ir saldžei už
šali, kokis

lie ant u Ii ežios 
migo, manydamas 
tai baisus szaltis turi būti 
lauke, jeigu jam teip szalta 
lovoje. Isz saldaus sapno pa
budino ji palicijantas su pai
ka, kuris nugabeno Juozuką in 
palicije idant nepagautu plur- 
zes.

Už nakvynių palicijoi Juozu
kas turėjo užmokėt dcszimts 
doleriu arba atsėdėti kozoje 15 
<1 trtYi ii

baisus
jeigu jam

Dabar niarszalas Moore, de- 
tvirt ina,

dvase pasakė, kur randasi už- 
ir pradėjo toje 
bet nežino, ar 

skarba surado ar ne.
31,400 žuvusiu kareiviu pasi

liks Franci j oi.
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios raparta, tai atgabenta 
lyg szioliai 44,085 žuvusiu ka
reiviu Francijoi,

tekt i va s, buk jahi

kastas auksas 
kast,vietoje nežino,

DIDESNIS BIUDŽETAS
VAIKU BIURUI. iSZ VISU SZAL1UI

St radi verias 
('Laries

liu merginu
visokes
mus kaip gali
g

isz k va i 
siunezi

Biudžeto biuras

ant palaido
jimo czionais, o da ten pasiliko 
31,400 kareiviu amžinam at
silsi. Terp 1017 o 1010 mirė ir 
pražuvo ant kariszko
77,712 Amerikos karei via ia. 
Dažinojo kad yra vyru tureda 
mas 33 metus. Per tiek metu 

nemate moteres.
Stanton, Nebr. — 

savo

lauko

Dukrele apvogė motina idant 
pastoti aktorka.

South Bond, Iii. — Apgavi 
kai pasinaudojo daug 

, kuriom
gromatas ir apraszi 

pastoti garsiu 
;-oms krutamujii paveikslu ak 

(orkoms, jeigu prisimis jieim 
paskirta suma ant mokslo.

Viena isz tuja kvailiukiu 
feido pasilikti garsinga, imta

nuo 
senutes motinos sunkei sueze.

200 doleriu ii 
Norinti 

15 metu smiu

rekomenda- 
vo padidinimą isz $50,000 Vai
ku Biurui del 
kalisz.ku metu.
mo komitetas dabar laiko isz- 

A(stovas Madden 
pirmininkas to

ateiftanczin fis-
Buto paskyri-

(f

re jeszkoti garbes. Pavogė

bot jos 
dovanotu dukreliai,

nesuranda,

A epą pras
ta atsitikima savo gyvenimo 
turėjo M. T. Gillis, jaunas far- 
meris gyvenantis ne toli czio- 
nais. Pragyvenias 
nežinojo kuom jisai 
vyras ar-motero. Jojo tėvas, 
kitados turtingas kupezius 
Chicago, apsivedė su aktorka 
ir uždraudė jiai idant daugiau 
nevestu tokio gyvenimo. Po su- 
silaukimui pirmo kudykio, mo
tina lindojo paskui 
ėmimą ir linksmo 
aktorkos, 
palikdama jam ant atminties 
savo pagyvenimo maža sūneli.

Apleistas vyras 
nuliūdimo jog 
kuria labai mylėjo, nutarė per
trauk t visus

ar-motero.
turtingas

O o 
• ).) niotus.

yra, ar

savo užsi- 
gy veninio 

apleido savo vyra.

isz dvdelio 
neteko paczios,

rvszius su svietu 
ir žmonims, ir praleisti pasku- 

savo gyvenimo 
kur jojo 

ir nepažy-

tinias dienas 
kokiam kampeli je 
niekas ne surastu 
tu. Pirkęs farm ūkia gylu m oje
Nebraskoje, paszvontino likusi 
gyvenimą ant auklėjimo savč 
sūnaus. Jokis laikrasztis 
knyga nesigavo in jojo narna.
Seniems darbininkams uždrau
dė vaikui kalbėti 
ros i r 
bausmia.

no

apie niote- 
po dydelia 

Tokiu budu vaikas
merginas,

. t : „
augo nematydamas niekad an- 
daroko
tai sutvėrimas vra
ir nedasiprato per savo gyve- 

ypata rastųsi 
ant svieto. Kada daejo 33 jne- 

jojo mirė, tai yra

ir nežinodamas kokis
“ motoro, “

n ima. kad tokia

tus tėvas
praejta sanvaitia.

Da ž i n o j a s v e Ii o n i o

4

advoka
tas apie mirti Gijlio, nuvažia
vo sutvarkyti mirusio turtą, 
Ant nelaimes advokatas nu
siuntė savo pagiaIbininka ku
ris buvo motore! Nelaimingas 
pamatęs moterių 
teip, jog turėjo daug ergelio 
pakol ji surado. Sunku jam 
buvo suprasti, jog jojo lytis 
buvo mažesne dalele gyvento
ju ant szio svieto. Jaunas Gil
lis da neatsikvotejo isz nusi
stebėjimo pamatęs pirma kar
ta savo gyvenime Jevos sesu- 
!• n

pasislėpė

dylus pinigus 
iszpiszkejo in svietą, 
palieije jeszko
mo Fiorentina Veržbickiuto.

o motina 
bile tik' 

turėti savo milema kudyki na
mie.
Pardavinės automobilius po 

$443.
Now York. — W. C. Durant, 

I hirant
kompanijos, apreiszke, buk pa
dare kontraktu 
del Star Motor 
riu

prezidentas M ot oi

ant padarinio 
lengvo ketu- 

automobilius.cilinderiu
Tasai naujas automobilius bus 
pardavinėtu pigei ba net už
443 dolerius 

o 
roadster.

žinomas kaipo

žieriu, 
4 4 4 4

klausymus, 
yra gene ra Ii s 
komiteto. Tas specialiszkas ko
mitetas, kuris svarsto ta klau
sima, susideda isz atstovo 
Shreve isz Pennsylvanijos, kai
po pirmininkas, ir atstovais 
Griffin, New York, Oliver/Ala- 
bama, Ogdmi, Kentuekėy 
Dickinson, Iowa.

Jeigu pinigai bus autorizuo
ti tai tas padidinimas isz $50,- 
000 bus vartotas specialiszkui 
vaiku geroves darbui.

Suprasti Vaiku Biuro darbo 
verte reikę apsipažinti su to 
biuro darbais. Pereituose me
tuose
jam prisiunsta ir tinkamai pri
žiūrėti, ir 2,480,976 iszleidimai 
iszdalinti 
vo aplinkraszcziai,
portai, praneszimai ir lapeliai, 

ir su iszdalinimu suvirsz 
50,000 kopijn

Maisztininkai suardė kromus j tol 
ir namus Krimejoi.

London. — 
skelbia, buk 
ii is, s 
>za(

4 4 4 4

zmo- 
niai- 

Krimojoi ir tiejei mai-

414

4

ant penkių pasa- 
dolerius už 

Automobilius bus 
“tftar.”

Dabar Lordas turės 
leisti idant jojo 
pasiliktu užpakalije. O gal 
žmonis turės dydžiausia nauda 
isz to, kada abidvi kompanijos 
pradės autoiuobilinia kova 
terp saves.
Szalta vakariene, norėjo nusi

žudys
Pa. — Užpykins

4 b

neapsi- 
1 i zu ko 

O
4 4 uo

gai

autoiuobilinia

Elmer Beck 31 
sa-. 

gaza ir

4

pirmininkas,

re i k e

ir

snvirsz 86,000 laiszku

.Isz tu, 1751,300 bu- 
ir kiti ra-

Net

knygeles apie kudykin priežiū
ra, biuras turėjo atmesti arba 
sutrumpinti daugeli praszymu.

Biuro intekme ir vis didesni 
ir didesni reikalavimai reika
lauja platesnio programo. Biu
ras išzpletavo toki programa, 
kuris dabar inima visas kudi- 
kvstes szakas.

Lancaster, 
ant savo pacziides jog jam pa
liko ant stalo vakarienių, o pa
ti nusidavė ant bobiszko susi
rinkimo kur ketino apsvarsty
ti “Kaip patikti geriausia sa
vo vyrams,”
metu, isz piktumo i ne jas in 
vo kambarį, atsuko 
lauke mirties. Ant gilukio kai
mynai suvnodo gaza inejo in 
narna ir ižgialbejo pusgyvi 
Bocka. Pacziulc sugryžo namo 
vėlybam, laike, kuriai vyras 
pradėjo iszmetincti, buk nesi
rūpina daugiau apie narna, ir 
prasze josios idant jam paga
mintu ka tokio szilto nes yra 
labai alkanas. Motore atkirto, 
idant pats sau pasidarytu va
karienių,, nes jiji labai pailsus. 
Tokis paliepimas da labjau su
erzino vyra, kuris iszejo lau
kan, paleido kulka in krutinia. 
Nuveže ji in ligonbuti, kur 
daktarai apreiszke, jog Bcckas’ 
gyvens. Bet kada pąsVeiks, ke
tina atsikratyt nuo savo pri- 
siegcles ir pasijeszkot sau ki
tos kuri stengsis jnm visame 
užganadyt, o ypatingai pagu4- 
____ k -_~1 ?

popnlariszkos

KUR YRA NAMAS 
PAIKSZU.

Uolos Bosiji 
rzbadejusie 

ukele niilžiniszkas 
uis

szaezi'i smarkoi phitinasi. Tik- 
anarkije vieszpatanje tonais 

pagal kitus daneszimus isz llol 
diiglorso.

Sebastapoliuje,

ra

Teodosojo ir 
Kerezato, dydeles mynes ižba- 
(įėjusiu žmonių suardo kromus, 
ir namus t urt i ilgesniu gyvento- 
.i’b

I visko
visu maistu.

apipleszinedarni juos
4 nusineszdami

nuo 
su savim

11 merginu žuvo ekspliozijoi 
parako; 38 sužeistos.

Birmingham, 
Vienuolika merginu 
inusztos o 
žeistos 
dirbtuvėje parako Tiptone. 
Veidai merginu likos teip ap
deginti, jog negalima ju pažyt. 
Valdže pradėjo slieetva daži- 
noti isz kokios priežasties eks- 
pliozije kylo.

Tame laike radosi apie szim- 
tas darbininkių, bot kitos ap
sisaugojo nuo nelaimes.

«)L>< K 
baisioje 

lirbtuveje

Angliję. ■— 
likos už- 

8 apdegintos ir su- 
ekspliozijoi 

riptone.

Notarijuszas norėjo apipleszt 
maluninka.

Czenstakava. — Maluninkas 
Joel (Iruinzweigas isz Slavko- 
vo,

Priesz bromą dangiszkos ka
ralystes stovi vargszas ir ba
ladoja.

— Ar jau buvai eziseziuje?
— užklauso szventas Petras?

— Da nebuvau, bot turėjau 
ant žemes paczia.

Tai vis tiek, ejk sze 
czysta duszia, nes isztikruju 
užsitarnavai ant laimes.

Po kokiam tai laikui vela 
davėsi girdot baladojimas in 
dangiszkus vartus^

— Ar buvai

vis tiek, ojk
, nes

jau czysczili
ję? — užklauso jojo szventas 
Petras.

— Ne,

lenkams idant 
kvail i nžmani- 

isz to kiltu dydtdis 
praliejimas kraujo 
ant to daug nukenstii.

| Bomba suardė amerikoniszka 
konsulata.

Sofija, Bulgarije. — Kas to
kis padėjo bomba po ameriko- 
niskku konsulatu, kuri padaro 
gana daug bledes, 1><4 ant gilu- 
kio nieko nesužeidė. Valdže 
daro slieetva.

Sena skrypka parduota už 
$26,000.

Parižius. — Garsinga 
skrypka 
linti prie
perdetinio czionaitines operos, 
likos parduota del F. Monco- 

rinkejo senoviszkn dalikli 
už 26 tukstanezius doleriu. Yra 
tai mažiausia preke kokia bu
vo pasiulinta už tokia skrypka 
in laika szimta metu.

“nebaszninke.
Lodžius. — Prie Konstanti

no vskos nliczios, jauna žydel- 
kiute užtroszko nuo gazo? Pri- 
buvusis felszeris nusprendė 
buk žydelkaite yra “ .....”

paproti,

t

Gyva 4 4

Apskrities
atsakyčio neduoda. Pil. į

folszeris
yra mirus.

lavonu 
namo in lavony- 

Po kokiam

Pagal žydu 
isznesza isz 
ežia ant kapiniu, 
tai laikui, sargas kapinju užtė
mi no, jog 
ta koja. “Narsus” 
baimes net apalpo. Nepoilgam 
atėjo vienas isz gyminiu atlan- 
kvti “numirėliu” kuri vaiksz- 
cziojo^Jo lavonyczia ir nuveže 

namo. Jauna žvdel-

nebaszniukes’’ kru- 
žvdelis isz

4 4

Narsus

numirei i a

P lavonu” 
kiute pavojingai apsirgo plau- 
cziu uždegimu, nes per visa 
nakti gulėjo nuoga ant akme
niniu grindų nuo ko labai su- 
szalo.

35 raudonieje užmuszti eks- 
plozijoi.

Konstantinopolius. — Tris- 
deszimts penki laivoriai isz 
bolszevikiszko 
laivo Gorki likos užmuszti o 
daugeli sužeido, kada eksplo- 
davojo (Įaugybia granatu ku
rias iszkrovinojo isz laivo Tre- 
bizande. Eksplozijos drūtis bu
vo teip smarki, jog konia dy- 
desne dalis miesto likos sunai- 
kyta, kur radosi daugelis amu
nicijos atgabentos isz Rosijos 
del tnrkiszku nacijonalistu.

nes

transportinio

prisipažino

sutiko ant 
vakarienes

TRUPINĖLIAI ISZ VISO 
SVIETO.

nosenei pardavė inaluna už 
20 milijonu markiu, kurias at
siėmė nuo vietinio notarijuszo 
artimam miestelije. Ta vakarai 
atėjo pas maluninka tris karei
viai melsdami nakvynes. Po 
kokiam tai laikui 
priėmimo ir laike

kareiviams buk 
yra baimėje idant ji kas neapi- 
plesztu ir gal mlžudintu.

Ir ant tikrųjų apie pusiau
nakti persigando inalitninkas 
kada ižgirdo baladojima in du
rys. Kareiviai ji malszino ir 
prižadėjo pagialba. J n stuba 
inpuolo keli užmaskuoti bandi
tai kerszindami su i_____ _

Jaigu Szkotijoi kas duo-s *

da prižadėjimu merginai su ją
ją apsivesti, tai tiek ženklina 
kiek tikras szliubas.

Japonijoi isz visu iszpa-
žinimu, tai tiktai krikszczio- 
niszkos bažnyczios moka pa- 
dotlcus.

Prie

*

atsidūrė keblioje pade- 
s gailisi gryžes isz Ame

rikos Lietuvon kame savo sun
kiai uždirbtais pinigais negali 
insigvti žemes gabalo.

Tuo tarpu Lietuvos pilie- 
sau žemes. 

Tūlas pil. žydas isz Joniszkio 
nusipirko sau
dvaro, Paszvitinio par., 60 de- 
szimtiniu geros žemes su gra
žiomis muro triobomis ir už vi
sa tai sumokėjo 120 tukst. auk-, 
siniu.

Matydami tai,, .gryže i«z 
A i ne ri kos nuym ? . pik|i-
1 • ■ 1 ■ ‘ * 

negalėdami žemes nusipirkti, 
gryžta adgal Amerikon sy savo 
doleriais, sakydami, kad SU- 
gryže tenai jie visur kame tik 
galėsią szauksia kad nieks Lie
tuvon negryžtu ir nebeduotu 
jai jikiu auku nes, czion, girdi, 
tiktai žydams gera gyventi! *

Nemandagus pasielgimas girtu 
kareiviu.

Sekmadieni Vasario 5 diena 
maeziau Kaune toki 
Temsta. Atejna

Tuo tarpu 
ežiai žydai pmka

|įi 
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vaizdeli.
ingulos j 

bažnyczios trys susikabinę ka- 
girtuleliai.

Amerikos Konsulato duris, su-
4

riai. O girti

griuvę sniegai! 
šia triukszma.

nuo

Ties

1Y teip, baisiausiai keik-
užkabinėdami žmones,, ? 

rėkdami, kiek

kelia baisiau* 
“Grigaliunukį 

brolau! Muszkim civilius. Ka
riai musu draugai. J u nekabin- 
kim.” 
darni,
griuvinėdami, 
gerkles tesą, vienas basa koja 
hata rankoj neszinas pro R. 
Kryžiaus bažnyczia nusidangi
no Szancziu link. Kreipiausi iū 
kari, ties Karo ligonine sargy
boj stovinti, kreipiaus ip kari
ninkus ir sziaip karius, kad 
tuos kūtvėlas sulaikytu. Veltui' 
“Kas man galvoj,
visu atsakymas. Milicijos nio* 
kur nesimato.

Sziurpuliai yma 
nuo tokiu matvmu.

4 4 vienodas

f

1

isz godos

p

poliaus’* .Prie žieminio 
randasi 300 tukstanezei gyven
toju. 

*
iii surasza gyventoju tai tonais 
randasi 55,963,053 gyventoju.

* Ameriko neužilgio pa
dirbs kariszkus aeroplanus ku
rie gales perlėkti 3000 myliu 
ir gales pakelti 12 tonu bombų.

* P^kes papuosztos su 
deimantais ir pardavinėtos del 
moterių kurios ruko tabaka 
Londone. Tokios pypkes kasz- 
tuojo nuo 40 lyg 5000 doleriu^

Szkotai yra dydesni už

revolveriu 
maluninkui, jog ji užmusz jai
gu neatiduos jiems pinigus.

Maluninkas ajszkino bandi
tams, buk pinigai randasi pas 
notarijusza, 
paszauke: 
kagreicziauso pinigus ba ki
taip pražūsi!” ir atkiszo revol
veri in krutinia maluninko.

Tame iszpuole isz pasislėpi
mo kareiviai, vienas isz ju szo? 
ve in banditą užmuszdamas 
ant vietos. Jojo kiti draugai 
pabėgo. Kada nutraukė skepe
taite nuo bandito veido, pažino 
jame ta pati .aotarjjusza nuo

Japonijoi pagal paskuti- gaisras.

Dydele ugnis Vilkaviszki.
A7ilkaviszkis. — Nakti isz 28 

in 29 diena Sausio, Annuczio 
gatvėje kilo didelis
Sudege Akotino limonarde ir * 
selterio dirbtuve ir Rauzuko 
naujai pastatyta gyvenamoji 
trioba ir tvartai; viso 3 triobe- 
šiai. Degant inyko apie 16 di
deliu anglorugszczio v baloriu 
sprogimu, kurie ugnagesiams 
trukdė darba ir grėsė*/ dideliu 
pavojum; tiicziau dideliu sužei
dimu nebuvo. Laime, kad buto 
ramus oras ir gerokai apsnigti 
gretimųjų namu stogai, nes ki-, , 
taip, ugnagesiains neturint ge-n 
rn inrankiu ir trūkstant van*

bet turinebuvau
mane inleisti, nes ir anas žmo

na buvo eziseziuje,

4

o bet

bet vienas isz j u 
“Meluoji, atyduok

gns
inleidai in dangų.

— Ba matai žinogeli, anas 
žmogus tūrėjo paczia ant že
mes.

-— Paczia? Juk asz turėjau 
net tris pacžos! — pasigyrėpacžos! 
kandidatas in dangų.

—- Jaigu te i p, .tai noszkis 
laukan kagreicziausia, — j>a- 
szauke szy. Petras, — dangisz^
khs rojus, ne yra priglauda del

Pypkes

*

Ajriszius ir Anglikus.

kurio ątsįvcže pinigus. Tasai dobilinius omnibusus kuriuo
atsitikimas tesvėrė dydeli pik-lsia randasi lovos, restauracijo ugnis. Nuostoliai siekia

ru inrankiu ir trūkstant vanParižiuje padirbo auto- 
_____ >- dens, sunku but buvę sulaikyti ___ • 4 T  1 1 • • • *ayha
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Apribus greitai artinasi c 
anglekasei su kompanijoms da 
nesusi taikė ir 
ne bus užbėgtas, 
irias darbo I Apriliaus bus vi- 
siszkim. Tebyriam laike prie 
Unijos priguli apie 85 procen
tas visu anglekasiu, kuriu yra 
150,000. Likusi s 15 ])roeentas, 
prižadėjo teipgi prisidėti prie 
unistu, norints 
rinis anglines 
stengsis ir tuosius 
prie unijos priesz pirma Apvi-| 
liaus.

........ .. ........................... "■ ■ ........... -■ WWW I...............

TOMATES — TAMEICZEI. UKES — UKES.sauiszrinkti sau vvra isz 
butan tvirta, jog

Vvras da ir sziadien g

rojau 
kalno idant 
turėsiu v v ra.

’as ir
A asz nelaiminga,

GIRTUOKLIO AUKA. Ar norite darbo?

° į kas <iion ojna svcikyn.

jeigu straikas
tai sustoji-

no yra sana- 
unijos.

prikalbyt
Uni.jo

Del daugelio 
pa ž i nstama s k u n i ga s

o vėliaus 
Lietuva, mirė 6 

Vasario. I -a i k raszczei

ameri k iecziu 
Juozas 

Kutas, įkuria pergyveno koki 
laika czion Ameri k v, 
iszvažiavo in 
diena
skelbė apie jo mirti sekaneziai: 
“Isz Na u
apskr., praneszanui, jog Vasa
rio 6 d. sz. m. 6 vai. vak., daly
vaujant didelei žmonių miniai, 

I isžkilmingai inleido Nanmiesz- 
‘ ežio bažnycziou a. a. kum Juo-

mieszezio, Szakiu

Tiejei, kn žino, tvirtino, Imki Kuto liįvona.
anglekasiai yra pasirengia ant 
ilgo straiko, nes jau nuo praej-1 
to Dectnnberio sąnariui prade-Į 
jo mokėti ekstra 

ant special i szk o 
fondo.

Anglekasiai bankosia turi
• sutaupinia gana puikias sumas 
ir visai nesibijo kerszinanczio 
straiko.

dar priesz kara
narvs tolimuose

sa

X’elionis
1 buvo misijos
Į rytuose — Turkestano. X’eliau 

doleri in ka ! .J
st ra i kinio p.( p važia ves

bankosia

pl’lOSZ

gyveno

tekes 
viszkeje

.Neseniai 
ne- 

pasimire te- 
Nau-

• mieszczio parapijos.

tai dvide-’ Kaip jau žinoma, 
Rzirnts tukstanezin žmonių ato
me sau gyvasezius praejta me
ta Suvienituosia Vaisi i josią. 
A’ra tai daugiau savž’idinscziu 
ne kai]) praejtuosia i. 
Kaipo priežaste 
žndinscziii
ekonomiszka padėjimu, kurios 
pasekme yra sviet ine kare. 
Vieni 
priežasties

Amerikoje, 
isz Amerikos, 

sveikatos,
Kutu kainu’,

Rytojaus 
diena nuo 8 iki 1 1 vai. buvo lai- 

i komos iszkilmingos pamaldos.
12 vai. tapo ])alydetas Nan- 
mieszczio kapuosna.

t uosta.
luju sav- 

paduoda liūdna

sviet ine
at įminėjo

su bankrut iiiimn. 
kiti, jog neturėjo darbo ir ne
galėjo iszmaityti snvo szeimy- 

Bet dydžiause jiriežastis 
gyvo- 
]>rasi-

vastes isz

n a s.
tai tebyris pasiu* :szkas 
nimas. persiskyrimą i, 
žengimai ir toi]> toliaus.

Viena ketvirta dalis gyven
toju mii'sto New York, suside
da isz atejviu, kuriu ten ran
dasi 2,786.112. Suraszas paro
do, buk 45.6 procentas tnjn 
atejviu 
popieras, 
praszimus.

Daugiause ton randasi Rusu 
ir Italu, bet prie Rusu skaitosi 

Atejviu 
yrą 345,173, Italu 5 
kiecziu 295,650 ir t. t.

mieste randasi 
5,620,048 gy v<‘ n < o j u,

’•1,115,670 ve- 
/'8,999 naszliu

])asirupino ukesiszkas 
o daugelis jiadave

I

ir žvdai. isz Ros'jos
'I t. VO-

New Y or k o
1,143,64.'o »)

paeziuotu win 
dusin moterių, 
ir 232,991 naszles, persiskyru
siu vvru
moterių nuo vyru 6,775, sen
mergių yra 63,341 o senberniu 
62,902.

nuo moterių 4,30 
vyru 6,775,

3,

Virginijoi i nėjo naujos pro- 
liihicijos tiesos. Argi senos 
tiesos ne buvo užtektinos?

Kokis tai mirusis 
niszkas milijonierius paliko po 
savim trisdeszimts milijonus 
dolerius. Bet kas isz to, kad 
redaktoris 
tyt juju.

ameriko-

Bet kas
ne gaus ne pavuos-

Voo Chee, k in isz k a mergai
te kada turėjo penkis motus 
senumo likos parduota už pen
kiolika centu. Tas atsitiko de- 
viniolika metu adgal. Pirko ją
ją W’. S. Sweet ir jojo pati, ku
rie rūpinosi baptistu misije 
Hang Chow, Kinuosia. Po tam 
priėmė jaja už dukteria kuni
gas A. E. Harris isz Filadel
fijos. Dabar toji kiįlieto lavi
nasi muzikos konservatoriui 
Oberlino, po tam lankysis in 
Columbia uni versi teta.

Tūlas lietuviszkas tėvas ku-
♦ ris sirgo nuo keliu metu, geis
damas del savo šunelio iszrinli
ti lietuvaite už paezia da priesz 
smert apgarsino vienam laik- 
rasztije buk pajoszko doros lie-

. tuvaitos tyksle ajtsivodimo.
In kėlės dienas aplaiko ke

liolika fotografijų tei7> kuriu 
radosi ir jojo paeziules foto
grafija.

Galima suprast kaip žmoge
lis nusistebėjo tuom kalbėda
mas in savo pacziule:

■ ženklina ?
• fotografija.

4‘Matai dusziuk asz maniau, 
jog ne ilgai pagyvensi, tai no

“Ka tai
— rodydamas jiai

Tegul Lucku vieno, pat i Vin
co Lnekaiis kuri badai gyvena 
po No. 4519 Paulina Sir., Chi
cago, raszo pas savo uola įmin
gu 
k ee

vyra kuris randasi K inka- 
State Hospital, Kariu 

nes ki
tai]) busime priverstais apgar
sinti placziau apie josios aplei
dimu tojo nelaimingo žmogaus, 
kuris be reikalo randasi (oje

1 lospital, 
Ward, Kankakee, 111.,

be reikalo 
p ri glaudo jd.

Mokyti mums daugeli kartu 
atsitiko deszimts, 
arba trisdeszimts 

adgal; bet ar 
ka tai /.('aklina

k as

pastatytas, 
vieszpatavo

ne buvo
I’zziab

o in

graudinga dalele'mano, 
gyvenimo di'augo, 

is, 
Ne kaip toki vyra — meszka už savo vyra paėmus. 
Jisai szirdies no turi, ne mylėti m'inoka, 
Tiktai p(*r dienas mimszaine geria ir l<rokia, 
Jis tik myli bunka ir p<‘r dienas girtuokliauja, 
t) kur

<r

.log giluki notui’.ejau iszsirinkl
Kad asz tada būtim vandeiiije pasiskandinu

rr:

Apie 
tomacziu yra 
kiekvienos 
mas Su v. Valstijose, sulig skai- 
tlyniu isz Su v. Valstijų Agri
kultūros I )epartament'o.

1 tomates auga,

2\7-> kvortos banknotu 
kasmet inis 

ypatus
del 1 

suvartoti-

proga pasitaiko lai ir paleistuvauja. 
4

O kaip tai szirdis mano,meiles labai trokszla, 
Alpsta, tirpsta ir prie tos meiles sprogsta, 
Bi‘t jis iH'Vi'rtas kad asz ji miloczia, 

nieko iH'jaiiezia. 

man szirdis

svaigalais jis

Ak noriu, Iroksztn mylėti, kai])
Jei ]>er ankszta ežia kliitinei, ji jeszko sau kete, 
Kurįuom ji ejdama, sau meile atrastu,
Kad raszezia tokia szirdi ka mano suprastu.
Asz noriu karsztai mylėti ir mylėta būti, 
Bet matau to m'atsiegsiu, geriau voluk žilti, 
Siljuii mano nervai jau yrti pradėjo, 
Szirdinga szirdies meile už niek nuėjo.
Netokek tu mergi'le už vyro bjaurybes,
Ba. pražūsi ir ni'teksi saldžiosios Ii uosy bes, 
Asz tad nežinojau kad szirdis turi vyra rinkli, 
Tik rūpėjo isz-mergeles in motori pavirsti.

I ’rasmegias

geli',

b į Vejas. ♦ *

Kaip 
skintos ir isz- 

įsiunstos su patarimais isz vie
tų kur kuogeriausia auga, yra 
iiszdostyta in 
[Farm ers Bullet in No. 1^33 
[lima L - ,
| pa reikalavimo 
Į|)arlmvnt of Agriculture, 
sliington, D. C. 
gorus patarimus 
apie geriausius budus, kurio 
pasekmingai sekti kur tomates 
geriausia nuginto^.

pasąka 
slpanmnyna, kuris

i

gauti kopija

Tomaczi u 
jame 
I

Netoli manes parsiduoda 
trys likos. Norint iems pirkti 

galiu viską apie-jas pasa
kyti. Mano adresas s/.itoks.

Joseph (ieribo, 
Scott v ii lo, M ieh.
- PARMOS,

manes
Norint iems

(M.2I)
FAR.M0S

Galima pigai

Agentu reikalinga nereikia 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima padarite po doszimti ir 
Ivideszimti doleriu in savaite
ir dauginus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradeki t iszversti 

miMpirkti. 1 savo dyka laika ant pinigu.

I
. (

iH‘S(»uei iszleista J'zionais praeita meta' pirko 57i Jeigu esate senesni kaip 20 me
ga-‘ Lietuviai l'armas ir dar randa-

e-1 dingu 
iin.rjc^lxCi i Į 

<iek kas iszgali o likusius i"'/-
- . v k I

! n - - -..........-............
veltui ant Ti kelios labai

- - • - 'roj vietoj.

<

„ b- ’ 
nuo t . S. Do-1

. Wa-I
■ ................. ..............................

Knygeli* turi moka kaipo randa.

geros l’armos g< 
Galima i

aiiginlojanis j 
budus.

Lit įmaniau Farim*i?, '■
2141. W. 24-tinsi.

(’Ideago, III.1

yra viena 
pergy- 

bloga vardu. Isz anieriko- 
ne-

apie ISO!) me- 
laika žmonestais

Z
nuodu ir todėl vi

Vartojamas 
Kur tik 
Žmones 
Turi 
Dantis.

tu tai raszykite del jums nau- 
i n formacijų sziandien 

savo prigimtoj kalboj. 
Kateiva Sales Co.

Collegeville, Pa.
.... .. MMM"

❖ ❖ ❖
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SZITAS ŽMOGUS TVIRTINA BUK MUSU ŽEME -
YRA PLOTI.

4

•i

S

i

r

I

Wilbur Voliva, penh'tinis tikimiszkos 
buk musu žeme yra ploti o ne kaip obuolį 
žieminis polius randasi vidurį, 
randa.

S.

sek tos, 
Sako

o

gi n-

raszo 
dvideszimts 
milijonu motu 
galite suprast 
tasiyi praejusis laikas?

Kas atsitiko,^milijonas dienu 
adgal ?

Pradėsimo skaityt tai persi
tikrinsime jog milijonas dienu 
yra 2739 metai; milijonas die
nu adgal, aj)i(* 800 mete priesz 
(1):ristnsa, Rymas da 

karalius
Jeruzalemo, 

du szimtus metu po tam žydai 
gavosi in babeloniszka nelais- 
via.

Kas atsitiko milijonas san- 
vaieziu adgal tai niekas neži
no, tiktai ka mums duoda su
prast atrasti senoviszki
klai, kaulai žvėrių ir kiloki at
radimai' prehistoriszku laiku.

Milijonas valandų adgal — 
prasidėjo Napoleoniszka kare 
kuri tęsęsi per asztuonis metus.

Milijonas miliutu? Konia du 
be 36 dienu! () kas vra 

Milijonas
motai
milijonas sekundų ?
sekundų padarytu tiktai vie- 

ir puse dienu.
skaityti, be

nuolika
pradėtum greitai 
sustojimo, tai pnymtu tave nuo 
asztuntos valandos nuo pane- 
delio ryta lyg seredos ant piet 
užbaigti suskaityt 
joną.

O kur bilijonas,
k vi nti Ii jonas, 

septilijonas, ok-
“ lonnl ” t

kvadrili jonas, 
šekšti Ii jonas, 
tilijonas ir kiti

Jeigu

viena inili-

trilijonas,

jonai

Ne vifiada ir norai gerais esti.
Vaikas: — Ar asz galiu isz- 

likti isz mokyklos sziandien po 
pietų? Mano tetos pus-sesere 
mirė.

M okyto.ja: Tiek jau 
to. Bet kad nors kas artime.sms 
butu miros.

rn

6

I

GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos

PRUS TAKTAI 25 c.
p. Boc«kow»kl-Co.' 

. Mahanoy City, Fa.

t> *
į

ATSAKYMAI.

J. J. Brooklyn, N. \ . 
rugok tamista ant laisvos ir tu
rėki vilti, jog viskas bus ge
rai. .Jeigu vaikas Ims iszrastas 
kaltas tai už tai ji sudus nu
baus. Bet iH'reikejo muszti sve
timo vaiko nes czion uždrausta, 
tik reikėjo patraukti
mn už sužeidimą tamistos. Gal 
viskas iszejs gerai ir tamista 
džiaugsiesi isz amerikoniszkos 
laisves.

Mrs. E. J. Bristol, Conn. — 
kasztnoje 50

AC-

in teis-

Pajeszkoji mas
centu už viena karta, bot skai-
4 • V 4 t \ • k 1 k X t iN ^4 C J II 11 I AFI O ( I I A 11111111/X 1tvto iams Saules 
karta už c h k 

Pit 
šit ikim

4 t

I

velto

niszkos j»radžios, pritrauko 
malonia at yda

, ir per ilga
iurejo ant tomaeziu kai|)o ant

sai nevartojo 
ve liaus buvo vadintos 
obuoliai ir augintojai pradėjo 
po biski pardavinėti.
1887 m. isz viso parduota Suv. 
Valstijose apie 3,1)00,91)9 dėžių 
iii skardinius indus indetu to- 

imacziu. Kiekviena
24 vi('ii-kvortiniu

I
<labar i
Jr panasziu, vartojama 10,909,-Į j 
1900 d^žiu tomaieziu. Ir tas 

milijonus bonku.
iszeimininkes paezios

| i arba

Li mvma

mei lo.-

Bot jau

♦ 
♦ 
♦ 

dože turėjo! j

♦indus. Bot
apart sriuba, padažalu. j

žalias 
i vartotos ant 
l;u.

ne I
kurias | j 
įmina, | 
kurios j

gamina, 
tomates, I

stalu augimo lai-

I

t virt i na 
jisai, jog

4’i#t?Ln. j 
it

-. -eso
jh

vi. į ■■ A

JO
-----

■m

•pa mjoj

Ispanijoj

I Sekanezios svarbiausios \al-[I 
augina tomates: [i 
: r............ ‘i i j

Jer-i
■ York. I tali. I llinois I j

SnnlėtoĮ L
>‘*1I'I| j |;i I ’ 

lybiai r.:iip

I r tonai, k.-ii)) ir (-/tonai, 
rūpinasi npio .-avo 

iszva lo < Itntl i>
■ i mis, pi i« I uodą \ aly m ui 

H1!?1,' J*h*.

GERI DANTIS —

>z\-arus dantis
• lioj.ui"zio 

/.a Ii c? <»’

gražumo, 
gražuolėms.

priduoda 
taip

gražios moteris, kurios 
in'nka

i;

'iidf|<‘< Iria

M’ 
i -zžiura, pa 
saugiai ir czistai.

‘ ‘ < ‘olgate’< 
Jo gardus 

lantu -maguma. I’i-oko

GERA SVEIKATA.
st įjos, kurios

i
M issouri, 
sey, New

i ♦

Maryland, California, Indiana, |
I leleware, A < ' \V

‘( OI -;:i i e " 
b Ling ūma,

'Kentucky, Ohio. I’eiinsylvahia. I
, Virginia 
1920 m. < 

ivuolo tomacziii buvo 
lakeriu. Nuo tu buvo

1 'u '3
Pasi'kmingas

Tennessee, 
Virginia. 1I

i,oo:
* *

West 
h‘l konser-

i r i

tu
’>58 tonai tomacziu.

tomaczi u

244.745 
gauta'

gva raut uoja
I /.dėta 1806m.

I.* ant t oi h 4 i n i u 
I v ratmia i r geruma.

\v< r< I • Įniki u.

11111111111 <111111111 f 1111111111111* 
apsieinama 

su k. leninis.

Paprastas Melu- 
v iszkas Valais. 
hiiiiiiihmhiiiiiihiiihhh ii

A

('xsisukykih' vieta 

dabar justi mieste 

esanti agenla.au
ginimas priguli nuo geru likos 

erų 
augalu, tinkamu 
[atsargaus ir szvaraus 
lino ir aprubežiavilnas ligų per 
dulkiavima ir kitu< budus. Au
gintojai, kurio 
in tuos faktorius, 
pasisekimu.

į papratimu, g<

atsargaus

seklu, 
užvaisintoju.

augini

k reipia
t iires

goru

ai vda
gerar>

YPAT1SZKAI VEDAMA EK.SKLRITJA AN T GREK'ZIAUSIO 
MODI RNISZKlV LAItO PER SOI THAM 1*1’0NA.

Laivas AQU1UANIA 21 Kovo.
persodinti ant kito Cunard laivo 

ir tuoj plauks tiekiai in KInipfdn--Heme), kini pasieks in !) dienas. Kelei- 
, 4, 6 žmoni u.

Iikskiircija veda Ciinard valdininkas, kuris 
pasporiaih ir kitais reikalais, dykai. V6kiecziu 

Nupigintos prekes:

Atvykus in Southampton k< !ei*. iai bus

pietinio poliaus visai nesi- )

n n n n

Ii i n n

i n n Į
* n e

1 i

4

IN PILIAVA 
PER 

HAMBURGĄ 
Neužkliudant Lenku Koridoriaus.

Puikiausi Nauji “0” Garlaiviui 
O ROPES A 17 Kovo, 2H Aprllinus. 
ORBITA 31 Kovo ir 12 Aprllinus. 
ORIU NA ti Apriilaus. 2<J Mojaas 
ARAGIAYA . . . ,

Visos atskirtos kajutes, 
extra mokeszesiu.

liesoj in ( herboiirtf, Southampton | 
ir Hamburgu |

ROYAL MAIL STEAM j 
PACKET COMPANY.

2(i IIKOADWAY. Xi:»v YORK. I 

Ar pas vietini lalvakoreziu agentu, i

L’

krikszczionija.
Tėvas: — Jonuk, tu visados 

turi dalintis su savo sesute vi-

Kur baigiasi

talpinamo! su kuoru ka tik turi.

N. S.
a k y va.s a t s, 111K i imi s
11.10 Mignon uliezios,

k -J b:i \

r z |u)
O K <

\

L

i

2'2 Aprillmis,
N?ra

I 
I

I 
♦

Jonukas: — Ir jei gaunu nuo 
muszt ?

viums treczios klasos bus duodaiha kambariai dvi 
mynonis atskiri kamliaiiai.
ptjsirupins jusu bagažu, 
vizos nerelkes.
IN P1LAV A $10(1.50. IX K Al N A $107.50.

KITI LAIVAI
Per Hamburgu: 

COROXIA s BALAN. EI GELI Ž. 
SAX DM A is April, 25 May 

1‘rrke Etabpicle’ $1.30. 
Treczia k laša $103.50. 
Kares Takso $5 Extra.

Is April,

» Szoi-

Antra k laša $155.
IZSPLAUKS:

Taksu $5,

Per Soiiiliainpton, Liverpool 
Ir Glasgow

H Morczinns
ASSYRIA . . . 17 Morczians 

( ASSANBRA isz Portland »0 Kovo 
Per Anglia in Liepoj u $110. Tax $5

CAM E RO N J V

1

:^a
to ®

L*i’**''

* >

PADIRBTA EUROPOJE!NAUJANYBE !
4 4 ARMONIKA”CONCERT

Ka tik aplaikeiue nauja transportą isz Europos geriausiu CONCERT ARMO-

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

(Warl Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

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

P. MIKOLAINIS,

• ! tavęs k * I __

Iszkrate vyskupą Matulevicziu 
* , 4--------

Ir Vilniaus vyskupą 
lintaria esant bolszoviku.

d,įena, uoliai iszkrate jo

N O .

ant daneszimo ne.pasiraszei pil-
nai ir buvo be 
gromata nuėjo in gurbą.

1g. A. Chicago, 
tijei turėjo sekamtzias 
bet ne vienos nepralaimejo lyg tus 
szioliai:

Kares
W ar of Revolution

adreso, todėl
I. lenkai

Sau-
Suv. Vais- šio 23 <

karos, butą paimdami tulus doljumon-
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

Prasidėjo 
ISept. 19, 1790 ]

Northwestern Indian War. . . | April 1'6, 1775!

I June 10, 1801 | 
I

• • • June 18, 1812 ( 
. • • Nov. 20, 1817:

• • - '.Jilly 9, 1798

Yra 10% 
Tam kuris moka grajyt tai szita

------- -- i______

Kareiviu
309JB1)

8,983|

NJiKU padirbti Europoje. Tie Conceri Armonikai vardan “TIVOLI** systemo 
yra žinomi kaipo goriausi ir teip pat kaip parodo szis paveikslas, dideli ir 
graži, turi 1!) klaxdszu ir 8 basus, du, in rodą, padirbti isz perto, 
per Ii coliu, turi drūta ir priemna baisa.
“Concert Armonika'' laimi jam patiks. Tas kuris nemoka grajyt tai lengvai
gal iszmokti, lodei privalo kožnam name rastis.
brangus instrumentus, tai suezedinkite juos ir nusipirkite sau szi “Concert 
Armonika" padirbta Europoje. Turėsite pilna užganedinima isz jos ir mislysit 
anie savo brangia tfivyne isz kur atvykote. Kiti įiarduoda szi “Concert Armo
nika" už $20.00 Ir dauginus, bet kad norime idant kožnas jia turėtu tai p%r- 
diiosimo tik po $0.1)5 tai yra fabrikus preke.
laiko kolei ju turėsime. Nelaukite liet trumpam laiko gal pabrangs taksai synt 
Kumpinu fttvmu ir todėl viskas bus brangiau. Orderuokite sziandien szita 
armonika ir prlsluskito tik $1 su užsakymu o reszta užmokėsite kada gausite 
per paezta. Adrcsavokite sziteip: 
INTERNATIONAL EXPORT HOUSE, 
,,, ---------------- --m-........... ■ r

Vieton iszduoti pinigą užPasibaigė
Aug.1,1783 —

April 1 3, 1795 —
Sept. 30, 1800— <
June 4, 1805 — ' 

, Aug. 9, 1814 — 
Fehr. 1 7, 1815 — 

'^jDct. 21, 1818-
Šept. 30, 1832 — 

1837 —
Sept. 30,1837 —
Aug. 14, 1843 —

15 . . 1839 —'
July 4,1848 —

’ 1855 —
1858— ' 
1865 —

.Aug. 12* 1898 — 
1900 —

Su Francuzije...........
Su Tripoliu .......................
Creek Indian War...........
Sit Angliję..........................
Seminole Indijonnis.........
Black'Hawk ‘Indijonais.......... ,Apr. 21, 1813 |

’................1836 Į
May 5, 1836 |

23,1835 I
.;..I83G j ’

Apr. 24, 1846 |
...... 1849 ■

April 21,’ 1898i
.,......1899j

Cherokee pasikėlimas.............
Crook Indi jonais........... ..
Florida War............. .................
Aroostook pasikėlimas...........
Su Meksiku................................

’ Apacluų Navajo ir Utah ......

If

Lliilv 27,,’181 • > 
«)

Dec

t

•i Sęminohi hull jonais ............... |
«' Namine kate.........

Su iRžpanais.........
> Su Filipinais.........i ’

< f .■ A ■ , • 4
1

’*U»->*■

J 1900 -
V

WB|
J^IOI .

13,^1 
57fM2

7,(h 1 
6;4t)5 
9,494

IMI 8 
41,1221 

1,5001 
112,2301 

2,5011 
3,687

2,772,408 
274,7’17 
60;000

Pardavimas tik ant trumpo

Dept. 4IS B. P. O. Box 781. CHICAGO.

VYRU 
LIGOS

*In

Daktarui KOLER yra vienatiniu tarpe įJatuvta iaktaraa 
PlttBburge. Jisai mokinosi V are žaroje, studijavo baglje 
82 metus invairiaa ligas vyru ir motėm, todėl jas nuodug
niai patinsta.1 Gydo užstnuodintma kraujo ir silpnybei 
vyru, spuogus, niežėjimas, ligas tinimo, iavairias li^aa 
paeinančias nuo neezystumo kraujo. Atataaaukite ypa- 
tlszkai, per lai sakus asz negydau. Dr. Koler kalba Rnalsa- 

kai ir Lenklszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 6 vakar* 
Nodcliomia 9 iki 2 popiet. < ' ‘ * *

; Dr. KOLER, 638 Peno Avi. Pittitmrifh, >». 
e ri ir* m srur y a > t ryiir u ■ ir m i. w~ ~a a nwi w
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PUSRYCZIAUJE ANT ARKLIU.

Titrozei neturėdami kn daryti isz nnbodumo paronginojb

Form 1078,“ pasiraszyti ant 
jos ir sugražint i tam, kuris jam 
alga moka. Ant tos korteles 
ateivis sako, jog jis szioje sza- 
lyje apsigyvenęs ir kuomet me
tai dižsibaigs jis pats užsimokės 
taksus. Kuomet ateivis pasira- 
szo ant tos okrteles, tas’atima 
atsakomybe nuo darbdavio.

Ateivis, kuris ingijo gyveni- 
Taksu mm ineigu instaty-lmo vista Suv. Valstijose, past

ATEIVIS IR TAKSAI NUO 
i INEIGU. }

KAIP GAUTI PATENTĄ.

bile žmogus, kuris i......  .
Fmleraliszki taksai nuo inei

gu lieczia netik Suv. Valstijų 
pilieezius bet ir visus ateivius 
szioje szalyje. Nei vienas atei
vis negali iszvažiuoti isz Suv. 
Valstijų paokl neiszpildo taksu 
nuo ineigu reikalavimus. Į 

f . «« -r>u i . t r -

mui suko, jog žmogus, kuris ue- laiko stovi., kaipo “apslgyve- 
............įneš”i.- '.................... „ 

nenpsigy-|isstikro iszvažiuoja, isz Suv. psz $!•>.
arba neapsigy venos I
• • L L * 1

pilietis ;
Suv. Valstijose yra 
venes ateivis
alien,) ir turi ant pirmu $4,000 jo gyvenimo vieta 

du 
(ni aliuvis 

ir jo darbdavis turi kuri

* t

visokius pasilinksminiums ir kvailybes.
arkliu parodos, likos pastaty- 
gerimais prie kurio sveezei ne 

paveikslo mato-

Barbaroje, Kalifornijoj, laike 
tas stalas su visokeis valgeis ir 
s(»dejo tiktai prijojo ant pirkliu kaip tai ant 
ma.

PAAISZKINIMAS DEL ŽE
MES INGIJIMO LIETUVOJ.

__________ I

Amerikos lietuviu tarpe pla
tinami yra gandai, kad, sugrį
žus in Lietuva, Lietuvos Vv- I

i i

Ana diena Santa

KAS ‘SZEIMYNOS 
GALVA? f f

taksu su-Rokuojant ineigu 
ma, szeimynos galva, arba vė

žiu ogus gyvendamasdes 811

riausyhe neleidžia jiems pirk-‘ paezia, privalo gauti, jeigu isz- . • • v r • • « . . . .žemes. rp

Bile žmogus, kuris iszrado 
arba atrado nauja arba nau
dinga ’mokslą, maszinerija,' b lie 
nauja ar naudinga pataisymu

siunsfi in 
Patehts.

pa>kol jis apleidžia szali ir reikia
I

liauju <ii nuuuiii^a j jua,

arba bile koki iszradima, gali 
gauti patentą, arba apsaugoti 
ta iszradima patentu.

Reikia aplikacijų
Commissionerf

tis savo tėvynėje1 
gandai yra neteisingi.

Nesusipratimu 
mui turiu 
tuvos Vyriausybe 
neuždeda ypatingu suvaržymu | kaip nevedusieji. 
O'
\ OS

Tie' viso neuždirba $5,000, ypatisz- 
į k a 

iszaiszkini-i T" 
pažymėti, kad Lie-'su paezia

isz $2,500.
negyvena

nelik kad

irižusivms isz Amerikos Lietu-' ‘apsigyvenęs
piliecziams, bet dar yra su

sirupinusi, kaip jiems paleng iii $2,500
vinti Lietuvoje i nsigy vent i.

Žemes ingijimn

paliuosavima
Vedes žmogus, kuris

i. negauna palinosavi- 
ma isz $2,500 bet tik isz $1,000, 

'Tokiu budu 
ateivis,’ kurio 

pati gyvena užjurin negali im- 
ypatiszka paliuosa-

klausimu
vima.

Szeimvnos
Lietuvoje nedaroma jokiu skir j kuris užlaiko 

ryvenan-1 noje vienatumu tarp Lietuvoje < r

ežiu ir grisztanczin isz Ameri- k n rie ar
kos piliecziu ir tiek pirmiems, gimines per 
A * 1 A * •• 1 1 V « I ..
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Generolo Pershingo “dubelis”

r ;

I.“

B 

ji' . ii
■ <

-i

‘'<ZV

i.
„A

b’%'1 ■

■ y

L -

■

'A

generolas PerShingas nesenai pribuvo in
Kareivis ant urlopo,” 1

laiszkus 
of 

Su pilna aplikacija 
pirma mokesti 

p ra sz y m a, a pr a sz y n m 
smulkininomis, ir 

Imti angliszkai

4 i

“1
I 

siaust i
I

(non resident Valstijų. I’ žmanynuis mainyti Jsu visomis
• • * . • I _ _ * . . .. - - 4 . .

taksuojamu ineigu mokėti 
moka.syk liek kiek kiti 

yra S%,

jo stovi 4 4
s

nopermuino|prisi<>ga turi 
“apsigy venes

Tokiu budu, ateivis,
ingi.jo

kaipo 
m

gyvenimo

paraszyta, 
Kožnas aplikantas Patent

vi<da Ofiso žinovu egzaminuotas, nu*-
ymti tuos taksus nuo algos ir Suv. Valstijose, yra takšnotas^sprensta ar jo iszradimas nau- 
užmoketi valdžiai. Ir tokiu bu-'kaipo

darbdaviu kožna ,;p‘vr jo buvimą Suv. Valstija
atima 8r; nuo alogs |Beveik visi lietuviai Ameriko-

I ... L i t ■ . . » , XX \ a. k I L . . . > M x • Lri.kxt.i •

du, daugelis 
sau vaite nuo

4 *» 
c i ps i gyvo nes” ateivis dingas ir ar gan skirtingas nuo 

<».'kitu idant kliasifikuotu kaipo 
i “nauju.” Gal alsi rast daugelisi“ nauja. ” 
pirmesnių iszradimu,'kurie pą- 
naszus. Naujas iszradimas turi 
būti lygintas su anais pirm ne
gu patentas duotas arba atsa- 

neapsigyvenu- kyląs. Tas gali ymti ilga laika.
Karlais iszradejas turi pada

ryti si dygi n ima savo iszradimo 
su kitais paezios ruszies kurie 
padaryti ankseziaus. Tas sun- 

jkus darbas, nes gal szimtai isz- 
$1,000. Tuos taksus turi mokė- fradimu buvo pirmiau jo iszras- 
ti Golleeloę of Internal evenue, lt, kaip tai

.. ... ....................... 3

ir kuomet apleidžia Suv. V'als- ir L L Jis 
tijas turi parodyti ta “rocyte, 

. ____ ‘_____  i______ , _
Income. Taksu biurui, Custom kai iszsjlavino duoti kuoge- 

atei-i Douse. Ton jam iszduos leidi- 
ant'ma sėst ant laivo. Jaigu jis ir

Visu ateiviu, kurie pas ji dirba, j<‘, kurio ne Amerikos piliecziai 
nepaisant ar jie apsigyveno 
neapsigy vene 
klaidinga.

Bile ateivis,

ateiviai.

kuris
kuris

ar
Tas

su-

g v ve n a
neSuv. Valstijose ir 

“transient” (vienas kuris ap
sistoja tik ant trumpo laiko.) 

ateivis kas- 
taksu nuo 

Kad nors

t rausiant

yra apsigyvenęs 
link Suv. Valstijų 
ineigu reikalais. Kad nors jo 
szeimyna užjurin gyvena, ir jis 
kada nors mano grįžti pas juos, 
jaigu apsigyvenęs Suv. Valsti
jose, yra skaitomas kaipo “ 
sigyvenos’* ateivis.
liai ateiviai sizoje szalyje, ku
rio yra “ 
via i, yra 
trumpos keliones < 
mo arba mokslo,

ap

yra apsigyveno ateiviai ir 
lig to turi mokėti taksus.

Naujas income taksu insta- 
tvmas duoda

a t ei v i u i paliuosavima

■ Fv W

u*^-e***<A/

4 *

I . o šiam 
isz $1,000, bet ne kitu paliuo- 
saviniu už paezia, vaikus arba 
užlaikanczias ypatus. Jis turi 
mokėti taksus už viską suvirsz

toje apskrityje kur jis gyvena

Vieninte- kuria gauna kuomet

neapsigy vena 
(ie kurie

* *

ezion

galva yra vienas.
vienoje szeimy-

ar (langiaus ypatų,'
1 ikros gimines arba to supratimu, 

taksu nuo ineigu
>u

ženyba, arba pa

Kada
ketino atlankyti teatru po vardu 
susivėlino atcjti ant perstaiimo. \ danl žmonis nenusimini 
teatro manadžeris palieia* užymti vieta teatiu*
shingo vienam isz aktorių vardu Kolley, kuris labai buvo f 
naszus in generolą o žmonis ne nedasiprato jog

generolas, pribu vo ant sales ir užėmė savo vi 
nedasiprato

generolo P<mdyilnio audimo 
maszinos 

prie 
pagelbėti

, garines
gali kreiptis 

[“patentu advokato,”
Tie advokatai .specialisz-

maszinerija

11 

užmoka, jam.

riansins patarimus, dalykuose, 
kurie lieczįa iszradimus ir pa-

lel linksmu-'uždirba mažiaus kai $1,000 jis tentu instatymilS, kaip priduo-

tai ne Pi
szingas. Kada
ta, Keley nuėjo ant scenos ir niekas 
mainos.

losi os p<

BALTRUVIENE.

Ir kiek tai triobelio prisidai 
Kiek tai pinigu isz kiszen 

iszvaro!
Valkatos in ezion velkasi 

Prie kvailiu taikstosi. .

t i aplikacijas, ir t. t.
Kuomet jau Patentu Ofisas 

nutari1, jog iszradimas gali bū
ti patentuotas, iszradejas turi 
mokėti kita mokesti isz $20. 
Jam duota patentas, kuris duo
da jam iszskiriama teise pa (ta
ryti ir vartoti jd iszradima p<*r 

i laivai plaukia 17 metu, arbą gali parduoti sa- 
uostuose 

priplaukia
- ir jai-

I louse,arba del ko-dūri nueiti in (^stom 
kio aiszkaus užsiėmimo tikslo, [ir iszgauti leidimą iszvažiuoti 

Bill* ateivis, kuris Suv. Vai- turi prirodyti kiek uždirbo.
stijose apsigyvenęs, virszmine- 

aguna paežius

i
>

Ateiviai

tiek antriems visai nedraudžia-, savinima, ir kurio teise valdyti «»tus
ma žemes ingy t i.

Tiesa, laikinai, 
prie žemes 
t nrejo imtis

. ii' užlaikyti ta szeimyna, prigu-
I nuo I. 5/.... Iruosziant is ' |

re tori ims, \ aidžia ' legal isz kos pu nugos.
nuo kok ios mora I iszkos • ar

, - , - - ..... , I '

priemonių, kad j Tokiu budu naszle ar nasz-

kurie 
Suv.' Valstijose, 

paliuosavi- turi niokoti taksus jaigu dirba 
Amerikos piliecziais. Įant amerikoniszku laivu, kurie 
$1.000 jaigu i 

arba jaigu vedos ir 
su prisiega; $2,500 - 

k‘iogs mažiaus kai $5,000 jai- 
ir gyvena su prisiega, 

. kiekviena 
ar užlaikanezia 

užlaiko

jurininkai, 
neturi namus

t. v. nevedąs,' plaukiu tarp Suv. Valstijų uos-

dvarininkai nepridarytu invai- Ivs, kurie* užlaiko mažus vaikus a. a . * I *riu tiktiviu aklu, kurie, 
žemes reformos 
kliudyti bežemius 
mins žena* 
t u rojo

< 

imtis

iszejus skaityti kaipi 
..... . Ne ve< les 

ir mažaže- ,
instatymai, Į vos.

Ii i i i<( /i(< ni" j

> szmmynos 
žmogus,

gi 
kuri

I ■ ’

Igll vedos
p.: ir apart to $400 už

t

vena
.pigu in-

tu. Bet jaigu
svetimuose i

kartais
am°rikoniszku uostu -

i nors
- kadjvo teises kitam del tiek laiko, 

prie l Niekas negali vartoti jo iszra-

! vaiku
vienas užlaiko ypatų, kuri gy-Į kuriuos ji 

aprūpinti, taip pat į veno 
priemonių, kad I mynos gal\

jai-dima be jo |>avelijimo. Jei kas 
gu jurininkai neturi gyvenimo nors

jas gali jeszkoti teisybe teismo 
keliu ir teismas nusprens jog 1 
jam prignlj įeisiu 
užmokė j imnš.

rTa ūkiai
V alstiju 
liuosiausi pasaulyje 
mes

Į ma 
Bet kad nors 
patentu, sunku jam dėti jo isz
radima rinkoje. Turi sunkeny
bių, nes kiti iszradejai turi pa- 
naszius arba prieszingus inte
resus ir daugeli sykiu reikia 
vesti visokias bylas su patentu 
advokatais, ir kitu 
i szt yri ne j i mus. K a rt n i s 
dejas neturi pinigu 
dirbtuve ir gauti darbininkus. 
Bet yra ir tekiu atsitikimu kur 
iszradejai parduoda savo pa
tentus už maža suma pinigu, ir 
tas, kuris nuperka gauna dau
geli pinigu isz to. Kartais mo
nopoliai nuperka patentus ir 
niekuomet nevartoja, nepai
sant jog iszradimai geri. Prie
žastis to yra, jog bijosi jaigu 
naujas iszradimas bus vartoja
mas tai daugelis sęnos maszi- 
nerijos bus eikvota. Pirkdami 
patentus, monopoliai neprilei
džia kitus konkurentus vartoti 
nauja maszinerija ir monopo
liai vartoja senus pakol gatavi 
pastatyti nauja 
nes nelaimes.

Bet negalime kaltinti patek
tu instatymu# už ta viską. Ai- 
szku, jog tauta nori rasti koki 
nors būda, kuris apsaugos bile 
žmogių kuris turi naudinga# 
idėja# del visuomenes, ir jog jis 
l>ĮTs netik apsaugotas išdirbti 
ka jis iszrado, bet, iszrąsti ko
kius budus per kuriuos iszradi- 
)nas bus tuoj naudingas visuo
menei.

peržengė ta teise, iszrade-
Tai ejdami namon

ii

» • ♦
Girdėjau, kad du seni brolit 

Abudu nedorėliai, 
Per naktis trankosi, 

Po karezemas valkiojęs!.
Kada jau isz karezemos is 

varo,.
larun 

daro,
Akmenis ant st ryto rankioję, 
Kožnam praejgini kersziją.

Kada na mm Išpursi velka, 
A kulnis prie poreziu palieki

Ir da baudžia gaepadinia, 
Kad duotu ėst antra vakorit 

nia.
gaspadine,

Randa akmenis bedruime, 
Tai jau nori vežimą pasamdyi 
Jiedu su akinimais isztrabany'

O judu beibokai, beibokait 
Esate abudu niekszai^ 

Kada gala

viela Suv. Valstijose, ir ne isz- 
sieme pinutį popieras, paliuo- 
suoti nuo mdkejimo ineigu tak
su Suv. Valstijose.

t

gimine, 
is užtaiko savo na- 

Jaigu uždirbo suvirsz 
I u simrn, t uri mokėt i taksus.

Paw, jaigu vyras gyvena su, 
ir užlaiko, paezia ir tris vaikus 

isz $2,500

Viena moterele mmginai nuo 
nosies brylius nutraukė,

Toji pasir pri volių: urnose.jo szcimynoje, yra szei- 
ir gauna $2,500 

‘ Apsigyvenos' 
vaikai užjurin.

•a
užkirtus kelia spekidacijai ž<* ! paliiisavima.

fuo tikslu buvo i.'Zlvistas 1 at ei vi*me. T 
instatymas, 

žemiuLiesiems

kurio
anot kurio slam-1 negali gauti paliuosavima kai-

Savininkams l
leidžiama parduoti tik 10r; jiil vaikus. !1 •

I. Ivaldomos žemes, 
ju leidžiama vienam 
tik 2(1 dės 
i<zejus ž(‘in<‘s 1 
tvmui kai kurii*

i po szeimynos galva, bet tik už

gi pirkti isz Į 
asmeniui i mo

Numatydama, kad
reformos.insta-; ta, apart
grize isz Ame-

j
Apart ypatiszko paliuosavi- 

isz $2,500 szeimynos galva 
gauna $400 už kiekvimia 

arba paezios, 
jis užlaikokuriuos

vvro
ypa-

jeigu ta
rikos Lietuvos piliecziai nepa-' ypata dar neturi 1S metu, arba 
sitenkuis tokiais zcinvs skis • ipįcru suluiikus

• i » • * i . * i *pais, kokius bendra tvarka ga
lėtu gauti isz \'aldžios, bet no
rės insigyti daugiau žemos, t. 
y. daugiau 20 deszimtiniu. Lie- 

ketina nepato
gias Skaldymui vietas, ypacz 
tas kur goresni triobesiai, par
davinėti didesniais
Iszejus dabar žemes reformos 
instatvmni 
leisti insigyti vienam 
iki 150 ha, vienok

tavos Valdžia 
skaldvmui

sklypais.

(S 48) manoma 
asmeniui 

ir dabar ne 
isz dvaru, bet isz ūkininko ga
lima pirkti in vienas rankas li
gi 80 ha. žemes. (Hektaras ly
gus maždaug vienai deszimti- 
niai arbadviem margam). Lie
tuvoje veikia instatymas, ku
riuo draudžiama vra svetimu 
valstybių piliecziams pirktis 
žeme ir nekilnojamas turtas. 
Tas instatvmas buvo iszleistas 
tuo tikslu, kad svetimtauczia.i, 
pasinaudojo savo valiutos

T 
geriausiu žemiu bei 
namu,

18 metu, pati 
negali save užlaikyti del pro- 
t inio ar fižiszko trukumo, žmo
gus gauna ta $400 už kiekvie
na užlaikanezia ypata, ar gimi
ne ar ne, ar gyvena su juom ar 
ne, jeigu tik gauna vienintele 
paszialpa nuo jo ir jeigu dar 
neturi asztuonioliktu metu ar
ba jeigu turi kokiu trukumu.

/Tokiu budu ‘apsigyvenęs’ 
ateivis, kuris turi paezia ir tris 
mažus vaikus užjurin, negali 
gauti ypatiszka paliuosavima 
isz $2,500 kaipo vedes žmogus 

galva, nes jo
negyvena

ir nekilnojamas

savo 
neiszpirktu Lietu-

turi paliuosavima
galva, ir $400 

už kiekviena vaiku, arba sz vi- 
;so turi paliuosavima isz $.‘>,700 
Tokiame atsitikimi1 jis turi 

gavo

kai po szeimynos

atsitikime

arba szeimvnos 
pati ir vaikai negyvena su 
juom, bet jeigu jis prisinnczia 
jiems pinigu, kas užlaiko juos 
jis gali gauti paliuosavima isz 
$41)0 už kiekviena tu trijų vai
ku. Tas, su jo ypatiszku paliuo- 
savimn isz $1,000 duoda pilna 
paliuosavima isz $2,200.

Nevedes sūnūs, kuris gyvena 
ir užlaiko motina ir seseri 

neturint 18 motu, gauna

UKIU DARBININKAI IR IN
EIGU TAKSAI.

l’kiu darbininkai ir kiti dar
bininkai, kurie gauna, kas pap
lūstai bet klaidingai
“dyka valgi ii* nakvyne” 
apart algos, nežino kaip ir kiek 
taksu mokėti. Daugelis tokiu

,i°g 
patentu instatymai 

ir pasek
to, jog Suv. Valstijos uži- 
pirma vieta iszradimuose.

izradejas gauna

sakyta, Suv.

T 
mokėti taksus jaigu jis 
arba uždirbo suvirsz $3,700 per 
pereitus metus, b<*t jis turi isz- 
pildyti blanka jaigu jis vienas 

ar uždirbo idarbininku mano, jog turi mo- 
$2.000. Daugelis žmo- keti arba praneszti tik pinigi- 

Tas nesusi pra-

vaitti bobelka pa- 
I rauke, t 

Vyras pasirūpino belą,
Ir prova bus nežino kada 
O tai vis per kvailybių,

Savo dydybia.
1 • •

Brooklyne boba bjauri

t) lankei

ar su paežiu gavo 
suvirs/.

vadinta, 
nakvyne

i
Neilgai vaikai

niu turi iszpildyti blankas, ku- uiszkas i neigus, 
rie neturi mokėti taksu. Apsi-jtimas.

Klaidinga neskaityti valgi ir 
nakvyne. Darbininkas juos už 
dyka negauna ir turi skaityti 
kaipo dali algos.

Kuomet žmogus nežino kaip 
skaityti už valgi ir nakvyne,

gyvenos ateivis, negali praszy- 
ti paliuosavimo del paezios jai
gu ji gyvena užjurin.

Jaigu darbdavis nori atimti 
8g nuo darbininko algos, skai
tydamas ji kaipo 
misi 
no jog instatymai laiko ji 
(darbdavį) atsakomybėn, dar
bininkas tik turi gauti nuo 
darbdavio arba isz income tak
su ofiso mėlyna kortele vadin
ta “

“ neapsigy vo- 
ateivi, dėlto kad jis ma- 

jog

• « «

certificate

iszradimu 
iszra- 

budavoti

ran
dasi,

Nuo kurios ir vyras szalina- 
*i, 

su jaja isz- 
buvo,

In platu svietą iszvažiavo,
Viena nebageli kur ten suva

žinėjo,
O kitas kur ten Ohajui apsi

gyveno.
■Toji nedorėlė prikybo prie 

vieno vaikino
Bet tas pirma

K.rn

svarbu jam žinoti, jog del inei
gu taksu reikalu, kolektoriai 
paprastai skaito $30 ant meilė-
šio arba $360 ant metu. Tokiu 
budu darbininkai turi priskai- 
tyti ta suma prie gautos algos

of residence; vokuojant taksus nuo ineigu.

1

Jeigu ne kiti, tai pati s pafli 
karsite. >

gausite,

i

* *

In nekurias

Gana gera

Rankas pa k ra t (

apvagino,

* •

Po Luzernes slankiojau, 
vietas atšilau 

kiau,
giluki turėjau, 

Ant Veselkos užėjau. 
Kuri priesz Gavėnia buvo,.' 

Kožnas gert ir valgyt gavoj
Kurgi gert ne gaus, k I 

Kad ‘munszaines buvo pti 
penkto gorcziaušl

auksztumu 
voje visu 
miestuose namu, nes tuomet 
Lietuvos piliecziai savo žemoje 
galėtu atsidurti 
(Ietyje, 
dzin iszleisdama szita svarbu 
instatyma apsaugojimui Lie
tuvos pilieeziu teises prie savo 
žemes, nepamirszo, kad buvus 
praeityje sunkioms politikos 
aplinkybėms daugelis lietuviu 
tapo kitu szaliu piliecziais. To
dėl prie instatymd buvo i mietą 
pastaba, kuri duoda galimybes

Amerikos pilie- 
norintiems IJetuvojc 

žemes ingyti, padaryti legali 
pirkimo akta, gavus atatinka
ma Lietuvos Valdžios leidimą.

V. Gzarneckis
Lietuvos Atstovas Amerikoje.1 kini arba visai yra nuplikia. f

innamiu pa-
Vienok Lietuvos val-

su,
dar
$2,500 kaipo szeimynos galva 
ir $400 už motina ir $400 už 
sesere arba iszviso $3,300.

Income Taksu i 
kreipkitės prie

Informal ion Service, 
Lithuanian Bureau, 119 West 
41st Street, New York City.
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■ Jus Kūdikio Augimas
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guage

nūs pa Kol gatavi 
ja. Del visuome-

gerai apmis- 
lino,

h’ nuo visko atsisakė.
Boba isz piktumo, 

Vaikina
Ir da apskundė ant galo.

Bet nieko nelaimėjo,
Ir kur tiktai nuėjo,

Kad po kvarabu rodą pada
rytu,

Koki narna pastatytu, 
Ir ant pagalios nsas lokes 

bobas sudegytu.

Ej jus Szonadorio drimbai
Darote suvis negerai,

Motcres ir vaikus Lietuvoje 
' turite,

Czionais kaip laukinei darote.
PaSžios su vaikais badauje,

Muzikantai nuolatos czirpii ■ 
Diena ir nakti ba buvo ge 

mo, 
O du narsu n us iszmest ture 

Ba vis vaida. pakelt noteį 
Buvo da ir vyno,v 

In valos ir aiskrimo, 
O tie visi gorimai, 

Kasztavo apie 200 dol. bad 
Valgo ir gere gorai, 

Bet sudėjo mažai, 
O gal nelabai mylojo, > • j • v • t *

iįlll

II
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I
I 

daigu teip mažai sudėjo*

lietuviams 
ožiams,

reikalais
Foreign Lau-

VILTIS PLIKIAMS.
Arabiszka Mestis yru tikrai 

pasekminga ir kas prisiims ke
liolika stempu ir savo adresu 
tai aplaikys trijų arnbiszku gy-_ 
duoti u, dykai, 
szio adreso Dr. 
Broadway, 
N. Y. Panaudokite isz 
progos visi kurie yra pus-plir

Raszykite ant 
Jmbeo, 

Box 9, Brooklyn 
szjos

236, 
r

<>

vI K

(CONO^/SEb tWUCi

ISkirpkite Mitą pagarsinimą ir p 
' siųskite į The Borden Co., Nef

'L

•l
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A

I
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BAGLE BRAND
Šitokiuose atsitikimuose suteikia kiekvienai 
motinai gerausią progų suteikti savo kūdikiui 
gerą maistą, idant jis augtų ir sildprStų.

•a* 
ew

t

Jeigu jūs žindote 
jis

Priklausio* Jan it 
Manto Maisto

tai aišku, kad jūsų pienas yra netinka
mas.

v

atsakančiai neauga , ir ncdikUija,
1J-. T _ ’JU ’ A. 11d

Jį: 
'4

lįtv jis iszrado, bet, iszrąsti kO-

KUR BUNA?
* r

Paieszkat^ Jono Vosiliaus isz 
Mokote Kaimo, S^unsku Vals.,
Nlariampples Apskr. Pfiosz pa
saulio kares iszkilbna gyveno 
ęhieugo, Ilk; turėjo motore isz 
SžauliiT Apskr. Mdpžte atšį- 
szankt, ar kas apie juos žino, 
meldžiu jiraneszt. 
Ant. Seliokas,

(t.2Į)
139 R. A. St., 

Girardville, Pa.

Paezios su' vaikais badauji
Dietia ir nakti raudoje,

No vieno doleriuko nepn-
siunezete,

Bnmbilius samdote, 
Su (Valkatom važinėjot e.
.JIegęiJžiai (ivinga Iveir 

Itesmegenei, 
0 ąr tai. gerai ?

Jeigu kvaili Vyrai.
Kur pajunta kokia, mergina 

a * * a « « ■ *

e

4
Tai kaip vilkai prie karves 

( selina, 
Subėgi a nmnsza i niauja, 
Paskui:in suda keliauju.

Vienas kito apkrausto kisze- 
' uins,

Payma ka randa o ir ziego- 
relius,

• • •

Ar vyrai Dabojau#,Ar vyrai Dabojau#, 
Jau niekad proto negausi 
Kad laikraszti užsiraškyti!, 

Ir sveiki skaitytu, ‘ 
‘Tai savo protą suvaldytu.

O tai vis kvailybe, 
Daro ne kas tik girtybe.

O vyrai, vyrai, .
Darote labai negęrai, 
Tiktai pamislinkite,.

Kiek jus pinigu is£met°tef 
Sunkei dirbate, , >( 
Prakaitu liojate.

Kas bns kaip senatve# 
Inu kaitei

Tada szmotelio duonos 
prisiszauksite;

Oj negerai ne gerui darote,-

SU-

ne-
■

Ih

’* * ’ * ’ W J L J JF

Jog ant a te j ties teatsimenate!
4
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‘okatno antra procentą ant sudėtu 
taigų. Procentą pridedam prie Jus 
taigų 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepal- 

• int ar atneštai parodyt knygute 
f ne. Mes norim kad ir Jus turč- 
įmet reikalą su musu banka, 
tlsant ar mažas ar didelis.
Bankas adaras nuo 9 ryto iki 3 

oplet. Subatomis 9 ryto Iki 12 vai.

CAPITAL STOCK $125,000.00
Surplus Ir Profit.; $536,316.50
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Žinios Vietines Isz Lietuviszka Kaimeliu
Ai «*h

♦

ne-

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prczldont.
J. E. FERGUSON. Kaslerius

W. TRASKAUSKAS 
PIBMUTINIS LI ETl V ISZ K AS 
kDORUS MAHANOY ( ITY, PA.

Pasamdo

Mabanoy City, Ta..

*

ildoja kunus numirusiu, 
ktomobillus del laldofuvlu, krikszti- 
U. VCRellju, pasivažinėjimo Ir Lt.
10 W. Centre St.

' Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 

•Žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip 
kites prie gerai žinomo lie 

f tuvo, bankieriaus ir taikos 
| teisėjo, reikalaudami atsaki- 
gmo nusiųskite 2c marke ant 
Įszito adreso:
| JOSEPH G. BOGDEN, 
B Alderman & Banker 
|\ 4 S. Main St. DuBois, Pa.
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SAULE

ATEIVYSTES SZALIS.
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Kazis Rėklaitis
S v r

Lietuviszkas Graboriui

Uitoje numirėliu® pagal nanjauata 
mada ir moknla. Turi pagolblnlnke 
moUra. Prieinamos preke*.

O
*

BIS W. SPRUCE ST. 
Mabanoy City, Pa. 

Bell Telefone® No. 149.

Trircziausia Lietuviszka
BANKA

palaiki m ui.

Estu po
Dtdelo kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
prlotlura Valstijos, teip kad pini
kai Budėti mano banko jo negali 
pratutL Priimu piningus saugiam 

Siuneziu piningus
in visai dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakorte® 
’ kompanijų nustatytam s kainoms. 
1 Farnptau paszportus kellaujan- 
ttems ta Lietuva. Viskas daroma 
taistagal. greitai ir pigiai. Ra- 
uyklto apie kalnas o gausite 

! teisinga atsekime. Adresą vokite:

; V. Lapinskas
601 W. Mabanoy Avė. 

Mabanoy City, Pa.

turn.

e

r
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— Vetnyczioj pripuola Sz. 
Patriko.

— Kasikiu inspektoris Pon
tonas, 20-to distriko paduoda 
metiniam raparte, buk sziojo 
a])linkinoje, tai yra, aplink Ma- 

I hanoju yra 9 brokeriui, 18 ka- 
r2 dirba po žeme dar

bininku o 1842 ant virszaus. 
Po žeme užmuszta arba mirė 
nuo sužeidimu ir apdeginimu 
25, ant virszaus 3, sužeista po 

116, ant virszaus 33,

SHENANDOAH, PA.

— Juozas Kurezinskas, far 
maris isz Ringtowno, mire •lef- 

Fibtdelfijoi

I si k lu, 414

žeme 116, ant
i naszliu pasiliko 13, vaiku 10. 

m— ’Tama k ves bravoras li
kos nubaustas ant tukstanezio 
doleriu už dirbimą tikrojo 
alaus. Nosenei užmokėjo baus
mes $17,000 už panaszu prasi
kaltimo. Bravoras paliovė 
dirbti alų, nes paraudavęs bra
vorą kitai kompanijei.

Praeita Petnyczia Potts- 
villes slidi* buvo perklausimas 
proves kasliuk atpleszima spi
nes ant kupinu ir prova likos 
atidėta ant Mojaus termino 
kert o.

už

Moja us

Paeziule Stanislovo 
Kubiliaus jau nuo keliu dienu 
pavojingai serga.

Jonas Aneereviezius li- 
Ashlando li- 

■ sirgdamas 
aplaike

kos nuvežtas

P-

m . 
sukatoje

k o k i

sirgdamas 
Valionis 

ižgy veno

ferson ligonbuti, 
pniejtu U ta įninka 
kokius du menesiu, 
gyme Lietuvoje, 
ezionais apie 35 metus, paliko
ketures dukteh’s ir viena sunu. 
Laidotuves atsibuvo Suimtoje 
su bažnytinėms pamaldoms lie
tu v i sz k o j e b a ž n yez i oje.

Augszcziauses sudus Ki- 
ladelfijoi almėto )>raszyma 
trustisu szv. Kazimierio lenku 
parapijos, idant paymti 
nyczia po savo valdžia 
arcibisknpo. Sudas nusprendė, 
jog negali kisztis in bažnytiniu 
valdžia, nes valdže prie to nie
ko neturi. Todėl sūdąs alinote 
juju pai’oikalavima.

at mete

I laž
inio

smagiausi'
jaigu

Žinote, jog 
susikalbėti savo I 
jum ko reike nes galite isz- 
reiks::t savo reikalavimu ajsz- 
koi. Panaszei jaigu ejsite 
Kazuno i plieka pirkt i 
gyduolių arba su 
Aptiekoris Kazunas jums dum 
visokius patarimus ir jiadary^ 

J receptus kan neteisi ngiausia.
■.............    to. , i "■■■■■■'

ATEIVIAI TARNYSTĖJE 
TAPO PILIECZIAIS.

ni i re stai-

gonbuli 
nuo patrūkimo 
prie darbo.

T Katre, pati Antano Kara- 
naueko, 40 metu amžiaus, 007 
\V. Maple uliczioK,
gai 2:40 Nedėliojo po piet. Ve
lione da buvo ant niisziu laja 

! diena. Paliko dvdžiausiam nu- . * .lindime vvra ir 16 metu dukre- 
lia Margarieta, brolius Adolfą 
isz Clinton, Ind., Piilsza isz 
Terre Haute, Ind., ir.Jurgi Lie-

I tuvoje. Prigulėjo prie moterių' 
Magdtdenos.

Marija m] )oles

Ind.,

draugvstes szv.
• JI

(lyme Marijampolės paw, 
| Dauksziu kaimo ir |)ara])ijos.

I’ergyveno Malianojui

I

A

Daktaras Juozes J. Austrą 
LIETUVIS

iutuhIs Daktaras Kariumeneje. 
Gydo visokias ligas. Priima ligo
nius lig 10 valanda ryte. 12 lig 2 
popiet. 6 lig 9 vakare.

Telefonas Dell - 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

f-

I Be.1T Estate Agent. — Notary Pabllc.
CHAS. S. PARMLEY

r->

kalba 
galite

in 
kokiu 

kokia rodą..
s 
s

arti 22 
metus ir buvo doraus pasielgi
mo motina ir pati. Laidotuves 
atsibus seredos rvta su bažnv- 
tinems apeigoms. Graborius 
Traskauckas užsiyms laidotu
vėms kurios 
kapiniu.
žinstamus užpraszo likusi szoi- 

į myna. *
žmonis

apeigoms.
T

atsiims ant senu 
Visus gymint's ir pa-

Kada žmonis pradėjo 
rinktis ant misziu Nedėlios ry

ju, rado duris bažnyezios užda
rytas. Komitetas parapijos du

al idare ir žmonis pradėjo 
ejti in vidini, bet antrasis ko
mitetas sustojo ant duriu rink
ti mokesti už sedvnes. Kožnas 
hmm tosios nuomoiK’s, jog pra

sidės dydelis ergelis, b<’t steito 
palicije uždraudė antram ko- 

Imitetui nedrvsti rinkti mokes- I . *iti u z sėdynės nes visus pasodys 
in kalėjimu, nes ant to neturė
jo pavelinimo nuo sūdo. Kada 

’miszios prasidėjo, laiko ]>a- 
! mokslo .Jurgis I . , , °
sihepe prieszais kum 
(žaibas, vienas isz steitiniu pa- 
| lieijantu jiagriebo Macziunska, 
iszvede laukan, insodino in au
tomobiliu ir nuvožė pas 
mistra, kur turėjo 
kaucije už pertraukimą pamal- 1 1 k- • • ®

i

I

laiko
Macziunskas at-

ga. Kaij)

btir- 
užsistat vii

du bažnyczioje. Ant sumos pa- 
redkas buvo visame ir ergelio 
jokio ne buvo, o ir už sėdynės 
antras komitetas ne rinko jo
kiu mokeseziu nes palicije ne- 
pavelino ir ant to kersziifante 
revoliueije isznyko.

— Szv. Magdalenos Mote
rų Draugystes specialis susi- 

invvksrinkimas 
Kovo 13-tą, 
cziaus salėjo. 
6:30 valanda, 
turite susirinkti, 
nesi vėluoti.

szi vakaru 
1922 Norkevi- 
Prasides lygiai 
Būtinai visos 

Malonėkite 
Valdyba.

Jeigu norite pirkti ar parduoti Btubas, 
mes galime Jumis tame patarnauti. 
Kandavojame namus, kolektav. 
randan ir teip toliausi.
238 W.Centre St. MahanoyCity

joHTj. A. TANANEW1CZ
Gvdytojas ir Chirurgas.

O
2

•JIESI

Antanas J. Sakalauskas

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

’ 2020 137th Street, 
Tndiann. ITarhnr Tnd.

Lietuviszkas Graborius ir 
Balzamuotoj as.

Laidoja kimūs numirėliu pagal 
naujausia mada. Pigi preke. 
Teipgi pristato automobilius 

visokiems reikalams.

Suv. Valstijos yraatoivystos 
Po visuko, visi sziojo 
apart indijonu, yra, 

kaip nors, ateiviai, 
ar paėjimu.
szioje

paskutinio cenzo, dauginus kai 
13,700,000 svetur gimusiu bal
tu vietiniu bet svetimo paėji
mo yra 15,700,000, ir balti gy
ventojai maiszyto (t. y. vieti- 

svet.imo) .paėjimo yrA 
r r ry 1 i k tas p roce n ti i s 

Suv. Valstiju gyventoju

szali s. 
szalyje,

liszkai 
gyvena

ar origina- 
Sziadien 

szalyje, stilyg

h.

_■ “■ ------ ĮtmtttnU.1
ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda pigei. namai su 
salų nu, 50 Mauch Chunk St. 
Tamaqua, Va. 
apie (langiaus 
llartwig ant 
adreso.

i
-I

Dasižinokite 
pas Adam W. 

virsz paduoto
(M.17)

1

nio ir 
7,000,000. 
visu
(1920 m. buvo 105,710,620) yra 
svetur gimė balti, 14.8 procen
tas yra vaikai svetur gimusiu 
levu, ir 66 procentas vaikai 
maiszyto paėjimo. Žodžiu sa
kant, suvirsz trecz dalis žmo
nių Suv. Valstijose gimė sve
tur arba vaikai svetur gimusiu 
tėvu.

1820 m. buvo rekorduota mo
jimas tik 8,385 ateiviu in Suv. 
Valstijas. Per sekanti szimt- 
meti skaitlius augo mots nuo 
motu, pakol 1907 fiskaliszkais 
metais dasieke 1,285,349.
paskutini mota priesz kara, 
ateivyste dasieke 1,218,480. Pa- 
siulinis karas sumažino atei
vyste. 1918 motais tik 1 10,618 
ateiviai atvažiavo.

Po armisticijos
pradėjo keliauti in Suv. Valsti
jas pakol per fiskaliszkus mo
jus baigiant Birželio 30, 1921

Su ūžt v ir
sti lai k vmo

i^z Gegužes 19, 
veikia iki Birželio

Per

vėl ateiviai

, ® ■ ® ® ®
©m©
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Kur seninrusia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA
AOGOturA
VIENYBE

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

■***

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

. . . - > nes czionai parduodamos laiva-r
kortos pigiausia kaina ne tik jsz New Yorko ir Bostono,.
Bartaszius Agentūra,

Darbo Departamento skait- 
lynes surinktos iki Vasario 1, 
1922 m. rodo, jog 266,9J9 karei
viai ir jurininkai, pasinaudo
dami Kongreso pilietystes pa- 
sinlijimu, tapo piliecziais. Spe- 
(yaliszkas aktas isz Gegužes 9, 
1918, pavėlino ateiviu, tarna
vusius Suv. Valstiju armijoj ar 

nahiraliznvima, ap-
leidžiant pirmu popieru reika
lavimu ir pelikių metu apsigy
venimu, teorijoj, jog tie, kurie 
duoda savo gyvastį szaliui, tu
ri būti tos szalies priymti kai
po piliecziai.

Sulyg to instatymo natūra
lizacijos darbas 
pradėtas kuomet

m. dasieke 805,228. 
Iinimu imigracijos 
instatymu 
1921, kuri 
30, 1922, Suv. Valstijų valdžia
padare pirma bandymu suma
žinti ateivvste. Tas instatv- 
mas inleidžia tik 3% tiek atei-

i n va iri u krasztu kiek 
gyventojai randasi

Valstijose su lyg 1910 
Ir sulyg to instatymo 

Liepos 1, 1921 iki

laivynui,

ka tik buvo 
kare buvo 

pertraukta ir Kongresas sutei
kė privilegija paliuosuotams 

su supratimu, jog
naudotis ta proga

i i

su
Suv. Valstijas.

pulku in

jog tas
(F

viii isz 
tos szali(‘s 
Suv. 
cenzos.
isz viso nuo 
Birželio 30, 1922 gali invažiuo- 
ti tik 355,825. 
nein važi uos,

ir tiekBei net
nes Anglija, Vo

kietija ir Rusija dar nepripil- 
de kvota ir gal nopripildys.

kareiviams 
negales

viena meta po sugryžimo vi- 
ainerikoniszku

” Natūralizaci
jos Biuras supranta, 
instatymas reiszkia, jo

gali ta])ti piliecziai pakol 
apvaldymo armija randasi ant 
Reinos, ir tie 
kovojo už szita
ima pilietystes popieras.

Pabaigoje fiskaliszku metu, 
Birželio 30, 1921 m. iszviso pa
sinaudojo'261,936. Tarp Birže
lio 30 d. ir Vasario 1 d. dar 
4,973 tapo piliecziais. Bet da
bar naturaliszkai suma mažėja. 
Svarbus faktas,
Amerika pradėjo kariauti, bu
vo tiek daug ateiviu sziojo sza
lyje, kurie, noriai, davė savo 
gyvastis del amerikoniszku ih- 
staigu ir kurie norėjo tapti 
Amerikos piliecziais.

karei-
via i

ateiviai, kurie
szali, vis dar

yra, kuomet

ANT PARDAVIMO.
Szeszi, 5 ruimu namai, po 

$2000 už viena. Pu.se gali pasi
likti ant morgeczio. Du, 6 rui
mu namai po $3000 už viena, 
puse gali pasilikti ant mo'rge- 

12 ruimu namai 
namai po $6500, puse gali pa
silikt ant morgeczio.

Jolin Goyne,
227 W. Centre St., 

Mahaiioy City, Pa.

5 ruimu

ežio. Keturi,

(ApJ)

PARSIDUODA FARMA.

140 akieriu, 100 akicriu isz- 
dirbtos žemes, 
Tris miles nuo Rock Glen, Pa.

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

(M. 31)

KVITU Knygele Draugystėms del 
iszmokejimo pinigu ligonla- 
ma - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasieriaus nog sudėtu pinigu ant 
msiriuklmu -------

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

50c.

r ....

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų j Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki- 

per Antverpą, 
_ ‘__ Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus poetus j Eidkū- 

*nus ir i patį Kauną, 
Imi taip pat ir iš Lietuvos.

L1 B
Pinigu® ulunėin į Lietuvą 
ir vi8ur pigiausiu kursu; 
UŽ jnon garantuoja, kad 
ypač Lietuvoje
bus greitai ir parankiai Iš
mokami artimiausioje vie
toje 
nlmo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

k a
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

M Ki
’’VIENYBĖ”

EINA DUKART 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos Ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE 
LIETUVOJE 

Ki M
)
HurUM.

«l

(•)
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bet ir isz vjsu kitu portu. Pinigus siuncziame su pilniau-
šia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia
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tur 
Rotterdama,

An t verpę

pinigai

nuo priėmėjo gyve

konstitucija?,

r* nv 3 50 MET. 
.... ‘1.50

v*,;
V it* n ylius vT’irkite ’’Vienybės”V 

dro\ us Serus. I >i v i <lon tini 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
sn s fji

Užlaiko didęlj knygyną, 
k.ir galima gauti vi

sokių knygų.
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dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Basportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino kcliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypntiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekancziu antjaszu:

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

Padarome

kome Vieszguti del laikino kcliaviu apsigyvenimo. Rei

sinio juos dykai po sekancziu anl|t

v
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LINIJA 9Broadvay, Nev'^Iork.N.Y L*
TIESI 
KELIONE l
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LIETUVA
PER HAMBURGĄ,P1L1Z&Ą 
/ ARBA LIEPOJĄ

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

“LATVIA”
“POLONIA

. . . 22 KOVO 
, 5 APRILAUS

I

I

■5

Z

I f

Treczia klassa in Hamburgą $103.50 I 
L" In Piliava $106.50. In Liepoja $110. I 

ugentu jusu miCBte. ■Kreipkitės prie musu

4

Pirkite Kuknin i
Pecziu Dabar

*

Gerinus dabar pirkti 
rudeni.
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT 
peczius, viduris 18

coliu didumo, puikei 
Galima matyt musu sztoro lange.

negu velians in
Turime dar didesni ir geresni

$77:5.9 GLOBE

cnamelavotas

II
i

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 d i dė
lios sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

I

V

“i
MJG,

M

Beiknlnukito platesnių in
formacijų npic 
lykite niurns Iii 
kniaukite musą 
kurso Ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kroipkitčs šiuo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBLGo.
193 Grand St.E

Brooklyn, N. Y.
Ktir vienybė, 
Ten galybė.
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W. F. RYNKIEVICZIA I. <

r
I DIDŽIAUSIA L1ETUVISZKA AGENTŪRA LA1VAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU,

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

I

8

ii

In Lietuva ir isz Lietuyos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agentu W. F. 
Pasportus iszreikalauja visiems' keliaujantiems in Lietuva, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mano nusiusti in vsas dalis svieto. 

« a a a a 1 a w v • . * • *W- • i

Rynkieviczia. 
suraszo ingaliojimus,

kurie kiMiipiasi iii manb agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione prieše laika nes didelis skaitis žmonių 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano ;
visbkiu patarimu per laiszka arba ypatisžkai J1

i

į sziame
pinigu ir laivakorcziu kurso ir

* , 1
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✓
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GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

; Sztai Koki Prieteli Turite—
: Merchants Banking Trust Co. Banke
* Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt
* procentą ant sudėtu piningu.
[ Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelto*
* kada perkate namus.
' Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arto teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virssininkai yra juso tautleoslal ir 
pažinstami. ' «. * *

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba Informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namini.

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Balta

I

- i *4 ?®

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbsti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

• L. Kękert, Vice-Pre®.

✓

D. M. Graham, Pre®. < ~ ~J, H. Garrahan, Attorney XV.F. Rynkewice
P. O. Fenton

D. F. Guinan, Tree®.
A. Danisewlca M. tfatula 

T. G. Hormbv
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