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Diedukas nužudė savo anu- 
kelia.
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Isz Lietuviszku Kaimeliu

34 METAS

ISZ ROSIJOS VAIKU GEROVES DARB 
EUROPOJE.Drebėjimas žemes szesziuosia 

valstijosia.
Louis, M o. — Sze- 

sziuosia valstijosia. ana diena 
davėsi girdėt gana drūtas dre- 

pajiito

Kentuki

Saint Mo. ------ k

bejimas
New York. — Szesziu metu | Missouri

Indijanoi ir 
m

revolveri.

Emma Baner; norėjo ižgazdyt 
savo dieduką Ernesta Fuchs, 
kuris atejas isz darbo, užklupo 
ant jojo pasirėdžius kaipo in- 
dijonas su mediniu kirvuku. 
Diedukas supratęs szposa savo 
anukelvs nudavė, jog labai per
sigando. Atsimyne, jog jojo su
nūs turėjo sena revolveri szo- 
poje, kuris jau ketino būti ne
naudojamu, iszeme
atkiszo in anūkėlė szaukdamas 
$ 4
ti!” Patraukė už vamzdžio, re
volveris iszspjove kulka, kuri 
palaike mergaite in plauczius 
ir už keliu minutu mirė.

Diedukas vos nepapaiko isz 
gailesezio, jog per savo szposa 
nužudo milema anūkėliu o pa
licije ji paliuosavo nuo atsako
mybes, bet sunu aresztavojo, 
jog turėjo ginklą, be pavėlini- 
mo policijos.
Norėjo sukapot savo uoszvia.

Cuyahaga Falls, Ohio. — Te
resa Angeriene, 88 metu senu
mo motore, randasi A krono li- 
gonbuteje pavojingam padėji
me nuo aplaikytu žaiduliu ku- 
rjuosėjai uždavė su kirviu jo
sios žentas Aloizas Boegliu,
metu senumo. Boegliu labai už
pyko ant savo uoszves, kad to
ji ji per anksti pabudino isz 
miego ant pusrycziu.

Pakorė nigeri ant tilto.
Gulfport, M iss. Žmonis 

surado pakovusi nigeri ant 
czionaitinio tilto, kuriame pa
žino

Visi blogi indijonai turi mir-

žemes kuri
Arkansas, IIlinojui 

daliji* 
i'ennessee. Norints 

bledes nepadaryta, bet nekurie 
dvdesni murai sutruko.

kaipo ir

Pir- 
miause pajuto drebejima mies
te Saint Louise.
Motcres suplakė rykszezioms 

jauna mergina.
Ardmore, Okla. Dvi užsi

maskavę moterėles nueja in na
rna patogios B.
trauke in automobiliu, nuveže 
in artima girraitia, nudraskė 
nuo josios szlehes ir baisei su
plakė rykszczioms, po tam pri- 
verte mergina idant pekszti ej- 
tu namo. Moten's ne bus pa- 
szauktos ant atsakomybes. Ba
dai vyrai tuju moterėliu 
daug draugavo su patogia 
11 riffiniute.

(i ri f fi n, isz-

uz
su

VYRAS IR MOTERE ADVOKATAI.
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Leninas likos sužeistas ar ser
ga ant vėžio.

Isz Beri i no l ikos 
pasza 11 k tas j iro feso r is d a k t aras
Feliksą. Klemperer, kuris nu
važiavo in Moskva gydyt Leni
na, 
riai kolos

SHENANDOAH, PA.

M askva.

kuri sužeido revoliucijouio- 
sanvaites adgal ir 

Į pavojingai serga.
Isz Gelsi ngforso danesze

IIlaikais, 
r o pasekmes, j

Tik dabartiniais 
isz dalies k a

< pradėjo l
mirtii.mna.

S

— Musu lietuviszkas skva- 
jeris A. P. Tabara, pirko narna 
nuo advokato Bell ant 126 S. 
Main uliezios ir ketina tuojaus 
persi k raust y t kur turės savo 
gyvenimą ir ofisą,

— Jaigu kas žino kur ran
dasi C. Bor.ovskis, kuris prigu
lėjo pi’ie kompanijos B, 125 re

buk Leninas pavojingai serga’gimento, instodamas in vaiska 
duoda 

'ross, 36 S. Jar-

i

ant vėžio. Szeip ar teip, Lėni-Į28 Gegužio 1918 tegul
no dienos jau yra suskaitytos žinia del Bed ( 
it. nnl I '/ I I n'l A Iii ».z 1/ >*n i i n U 4 / * 1 ..1 .4.ir neužilgio turės kraustytis din St. Girdėta buk Bfrrovskis
isz szio svieto von.

Badai

I r- ipti atyŽUiOli 
in kūdikiu 
buvo priežastį 
ginto gyvasties 
kares laukuose, 
sumažino gimimo laipsni. K 
met tautos mate jaunus vy* 
nykstant, suprato reikalą s 
goti kūdikiu gyvasezius.

Tikslas dabartinio vaiku 
roves darbo yra fuižiurejim

. Ki 
nepa
i Ir 1Y1 J j

bet ir žymi J

netik i 
sunaikini

I

I 

I I 
vaiku. Iki pabaigos devyni U 
likto szimtmeczio toks darbi* 
tik i neimi serga nezius ir ūžia 
kanezius vaikus, arba tuos kv1 
riu motinos turėjo dirbti ir va 
kai neturėjo namu. Ir del vaj 
k u geroves darbo buvo insteiu 
ta ir , užlaikyta ligonbucziil 
prieglaudos namai ir dieninei 
auginyczios. Bet tuoj atpdl 
kreipta netik in užlaikahcziu 
vaikus, bet in visus vaikui 
idant duoti jiems kuogeriausi 
namine priežiūra, mokinti md 
tinas tinkamus budus apginti

randasi liganhutije Baltimore-
— Aptiekorius Žemaitis 

pirko narna kuriame 
aptieka ant 134 2...,., ......
užmokedanuLs 26,000 dolerius.

— Keliolika tėvu likos nu
baustais už nesiuntima savo 
vaiku in niokslaines kaip tiesos 

, to reikalauje. Vžmokeja baus
mes prižadėjo vaikus siuntinė
ti iii niokslaines.

— Steito palicije 
ablava pas George Elliaj ant 21 
N. Jardin uli. paymdami dvi 
dydeles samagonkas, daug bro- 
gos ir iszvarytos munszaines.

Vėliaus. - 
yra mirsztantis. Visi rodinin
kai likos suszauktyis ant posė
džio apsvarstyt ka daryt, jeigu 
Ijcninas numirtu.

V 
Bolszevikai siunta per speku- 

lacijes ir dasigriebimo bili
jonu.

Moskva. — Sziadien Rosi jei 
kožnas turi pinigiszka pasiuti
mą, nuo vargingiausio lyg tur
tingiausio žmogaus stengėsi 
surinkti kaiiŲodaugiansia tur
to. Kuom daugiau rublis nu
puola tuom dydesnis pasiuti
mas komunistus apima. Ne tik 
ka priviso daugeli bilijonieriu, 
nes už 2 dolerius galima aplan
kyti milijoną rubliu o bilijoną 
už du tukstanezins doleriu.

V’isu galvos yra užymtos 
spekulncije, o l'urmonai ant uli- 

spekuliuoje kiek 
nuvežimą

I aminas

t

Žemaiti 
randasi 

S. Main u Ii.

padare
Debesis truko, 8 žuvo, bledes 

ant 2 milijonu doleriu.
Kans. — Per 

czionais, ku
ris užliejo miestą ant penkių 
pėdu padarydamas arti ant 
dvieju miljonu doleriu bledes, 
o asztuonios ypatos prigėrė. 
Sutrukimas debesio buvo teip 
staigus, jog žmonis nebuvo pa
sirengia ant nelaimes.
Szuo ižgialbejo vaika isz upes.

Red Wing, Minn. — Asztuo- 
uiu metu Pierce Seobach in- 
puole in Mississippi upia, ma
tydamas tai jojo szuo, szoko in 
vandeni ir tolei aplinkui vaika žeistos. Palieiji* apstojo bank 
plaukiiM*jo, pakol vaikas ji ne- 
pagri(*b(* už angaro ir su juom inirszusia myne žmonių, 
iszplaiike ant 
vaiko apdovanojo szifni su si- 

buvo Jabrinia apikakle.
Juliau Vilkunai, tave pajeszko 

vaikai ir pati Lietuvoje, at- 
siszauk!

Gerbiami Amerikos Piliecziai!
Nuoszirdžei meldžiu visu ar 

negaletumet pagialbet mums 
vargszams atrasti musu tėvelio 
Juliaus Vilkimo, Asz esmių 
t Ina Vilkunaite 
dybos, Sziaidiu 
Pakrojaus miestelio. Mes esa
me isz viso tris sesutes, bro
liukas 
gyvenome kitados Amerikoje, 
bet priesz pat kare parvažiavo
me in Lietuva, o tėvelis pasili
ko Ainerike. Priefez kara atra- 
szydavo mums laiszkus ir pri- 
siunsdavo kiek pinigu, bet da
bar jau nieko negirdejome nuo 
musu milemo tėvelio, 
meldžeme

Da pirma karta davėsi girdei idant 
ria užbaigtu mokslu advokatvstes i r

vyras su savo mote- 
Imlu prisiegdytais ta

70l 1

nigeri

locnininka 
paleistuviu urvos. Badai nige- 

už tai, kad 
užlaikydavo toje urvoje baltas 

mergaites, o norints l......
aresztavotas, bet ji siūlas palei
do po kaueije. Kaltininku pa
licije nesurado ir nelabai rupi 
naši suėmimu.
90 darbininku užgriauta kasi

klosia.
(\>lo.

ri pakorė baltieji,

— DvdeleTrinidad,
eksplozije kylo kasiklosia Sa- 
pris, szeszes 
na i s,

mvles nuo ežio- 
kurioje likos užgriauti 

devinesdeszimts
Visus daktarus isz szios aplin
kines suszauke idant gialbetu 
gyvastes tuju, kuriuos da tiky- 
si ižgaut gyvus.

Apraganauta, nužudė savo 
mieganti vyra.

York, Pa. — Kaip pati tvir
tino, buk apraganauta per sa
vo nevidonka, Mrs. Ervin Ilea- 
gy, nuszove ant smert savo 
mieganti vyra. Motore ne no
rėjo iszpildyt žudinstos, bet ko
kia tai nematoma pajėga, jaja 
privertė prie tosios žudinstos. 
Motore ketino Imti nuvežta la
ja diena in priglauda del paik- 
szu.
Pati misijbnierka; vyras skun- 

dže kuniguži.
Baltimore,

Blodnell, užvedė skunda prie- 
szais protestoniszka kunyguži 

jojo pa- 
ka motore apleido 

pastodama misijo- 
dabar trankosi isz 

garsindama

darbininku.

nu szo ve

Md. — William

už subalamutiniina 
ežiu les, per 
savo vyra 
nierka ir 
miesto in miestą,
žiopliams pamokslus. Vyras 
sako, buk gyveno meilingai su 
paeziule, nes kada insimaiszc 
in juju gyvenimą 
Pitcheris,

k 
kunygnžis 

ir prikalbino joj< 
moteria • ant pasilikimo misi- 
jonierkos, nuo tada gyvenimas 
juju payrtf. Dabar kunygužis 
turės užmokėti nuskriaustam 
vyrui $10,(MX) už atkalbinima 
jam paezios.

Burlington, 
trūkimą debesio < 

miestą

asztuonios

kranto. Tėvai

isz Kauno re-
apskficzio,

paezia diena vienam sude ant praktikavojimo savo profesijų.
\ ra tai Ernestas ir jojo pati Bell isz Georgijus.

Neteisingas paskalas buk ban
kas subankrutino.

Chicago. — Kas tokis palri- 
terp žmonių, buk 

ITusl

ISZ VISU SZALIU

VISO 
ir motynele. Mes visi

do paskala 
Xort hwestern 
vings bankas, 
kojų

Trust and Sa
vos laikosi ant 

ir ket ina subankrutyt i. 
In kėlės valandas, tukstanezei 

apstojo banka spirda- 
savo pinigu.

žmonių 
miesi atgavimo
Sumiszimas buvo teip dydelis 
jog keliolika moterių likos su- 

i<a 
su karabinais idant apmalszvt 

1’re
Jonas Smuls

kis apgarsino, buk duos $5,000
/idealas banko

Nuskendo povandeninis laivas. 
I zondon.

marinas. II nuskendo ar-

vidurije, 
su

Angliszkns sub- 
42

timoje Gibrallo su visais žmo- 
nimis kurie radosi
kada susidurt* isz nežinių 
kariszku laivu. Submarine ta
me laike radosi du aficieriai ir 
Ivideszimts vyru.
Vanduo užliejo daug kaimu.

Adria!iko marios
staigai pasik(*l(* 
( 
darydama daug bledes.

igere.

t

R ymas.
užliedamos

laug kaimeliu pakrasztije, pa

ežiu tri p-g i 
turi vmti už nuvežimą žmo
gaus ant paskirtos vietos. Fur-

;os ir iszvarytos munszaines.
— Teresa Rock, pati sziau- 

cziaus paszove mirtinai 
buvusi burdingieri
Conti, 33 metu senumo už ap
šmeižimą josios gero vardo, 

va rd a 
geros motcres, privalo būti nu
baustas su kulka.
- — Neužmirszkite atlanky
ti Kazuno aptieka 
u Ii ežios, kur gausite

s gero
Vyras, kuris apšmeižt*

savo
Antana

ant Jardili 
visokiu 

monai kaip kada payma nuo gyduolių ir teisingiausia šutai-
žmogaus nuo «)0,(M)() lyg" 200,000 receptus 
rubliu — I

Sziadien,
rubliu

vaikus idant laikyti juos svei 
kus. i

Sir Arthur New| 
sholme, tikslas to darbo, yraį 
užtikrinti jog kožnas tėvas gal

Žodžiais

gauti tikrus pamokinimuili gauti tikrus pamokinimus 
apie kūdikystes hygiena. Jog 
jie gales nukreipti mažesnes 
ligas, kad ne pavirstu in svar
bos ligas.

V ienas 
budu užlaikyti priežiūra an| 
normaiiszku kūdikio yra pe| 
kūdikiu geroves "centrus arlM* 
kūdikiu rodąs. Pirmiausia 
teigta Francuzi.iojo, iszsipleto* 
jo per visa civilizuota pasauli. 
Jie praszalino senus pieno sto 
ežius, kur pienas duotas- artoji 
parduotas motinoms jaunu Kū
dikiu, liet molinos ten negalėjo 
gauti kūdikiams medikaliszKOs 
priežiūros arba patarimu. Bet 
kitoj pusėj, vaiku-geroves cen
trai duoda kožnam kūdikiui fi- 
ziszka apžiurejima, 
ji periodiszkai, laiko tiki 
kordą apie jo 
duoda motinoms kuogeriau

isz pasekmingiausiti

normai iszku kūdikiu

k i(*k duodasi nulupt, 
jaigu vyras, mote

rį* arba vaikas nepasilieka mi- 
, tai yra 

kas nuperka 
kelis

— Ana diena iszkeliavo in 
tėvynės itpie dvideszimts žmo
nių. Nekurie mano pasilikti, o 
kiti sugryž po straikui. Kom
panijos pradėjo nerimaut isz 
priežasties apleidimu geru an
gį e k as iu.

— Prasarga! — Lai Szena- 
doriecziai ir kiti apsisaugoję 
dvieju lietuviszku

įijonierium Rosijoi 
Kvailys. Jaigu 
ezeverikus, 
mast us audeklo ir kitokio tavo- 
ro ir palaiko kėlės dienas, tai 
parduoda už tris syk tiek, kiek 
už tai užmokėjo. Motcres ge
riau spekuliuoje ne kaip vyrai, kurie landžioje po stabas par-

I )auirn
kvailv

ziegoreli,
tam, kuris pranesz kas pradėjo „...‘.r...

| • • V ♦ • < **’ * >111111 l/ll

Sukapotas kūnas jaunos mer
ginos valizuosia.

K ivlcai, 
czionait ines 
palicije užtėmiui) 
pasirodžiusius vyrus 
zoms, kurii 
vagonu. Palicije dasiprato, buk 
tiejei ponulei yra dydeliam su- 
miszimia ir rodos ka tgkio bi
jojo. Detektivas inejas in va
gono perskyra kada trūkis jau 
judinusi isz 
žinstami 
mia, jog palikių 
per duris 
nakties.
stojo ant kitos stoties ir su pa
gialba kitu palicijantu atydare 
valizas, pęrsist’ate juju akims 
baisus reginys. Valizosia rado 
nukapota lavona ant szmotelįu 
isz kuriu pažino, buk tai laivo 
patogi mergina.

žadintojai geide
y

neteisinga apie
Ban

nes
Kiti bankai

platyt neteisinga žine 
subankrut inima banko, 
kas stovi ant geru pamatu 
turi $20,000,000.
pribuvo in pagialba Northwes
tern, 
tais automobileis

at veždami su ginkluo- 
arti du mili-

Lenki ji*. — Ant 
geležkelio stoties 

du puikei 
su vali-

skubino iusesti- in

M oieres

Nuo kada valdže 
žemiszka turtą žmonim

sugražino
, ran-

agentėliu

duodami žmonims szipkortes 
in Lietuva už 125 dolerius ten

jonus doleriu ant iszmokejimo
dos kylo milijoną procentą įr adgal. Kožnas žino, jog už

kurie pareikalavo

Kranas Szus, 
4^ 

visas savo be-

daugiau. Kas geidže paranda- 
vot kambarį, turi mokėti 10, 
milijonu rubliu. Prascziausias

nenusipirks in 
Lietuva ir adgal. Patariame 
apsižiūrėti gerai,’ nes po tam

tiek szipkarte

namelis parsiduoda po 200 mi- galite graudint i s. O kad dabar

vietos, bet nepa- 
teip persiėmė bai- 

valizas szoko 
ir dingo tamsumoje 

Kada detektivas su

pas veri? * 
r<
n:

patarimus apie valgi, ^drabu 
žius ir kasdienine priežiūra 
Kol virszmineti yru pamatinis' 

visu centru, keli 
leige, apart to, vai- 

perstat vmus, kur-

. . X1iszsivystWT
tusi

veiklumas 
centrai in- 
ku-geroves 
sus apie kūdikiu priežiūra mo
tinoms ir jaunoms merginoms, 
ir siuvimo ir valgio sutaisymo 
mokslą.

Dauginus 
ra i kreipia atyd

/• -

lijonu rubliu.
Tėvai pasiskandina drauge su 

savo vaikais.
Moskva. — Daugeliuosia 

miestuosia prie upes Volgos, 
tėvai pasiskandina upeje drau
ge su savo vaikais, negalėdami 
žiūrėt ant j.uju kentėjimu, o 
daugelis tėvu isz . tos paezios 
priežasties užsmaugė vaikus. 
Priglaudos del vaiku yra pri
pildytos daugiau ne kaip keli 
menesiai adgal. Skaitlis apleis
tu vaiku per tėvus dauginasi 
kas diena.

Trūkis kuris vežo 700 vaiku 
gubernijos in 

Petrogradą, pribuvo tiktai su 
300, nes 200 vaiku apsirgo, o 
200 mirė kelionėje nuo visokiu 
ligų.

Žodžiu, vaikai 
apimtos per bada, teip greitai 
iszmirszta, jog už keliu mene
siu ne bus visai jaunesnes gent 
kartės.

žmonis pradėjo važiuot in Eu
ropa tai tokie agentėliai isz to
jo pasinaudoję. Geriausia ejti 
pas savo agentus kuriems gali
te visame užsitiketi, o ne to
kiems vejavaikiems kurie szia
dien cze, o ryto kas-ž:n kur.

ir daugiau
in -1

it įdaryti lau-
,1 os

auti visokius pata-

IS ,cout - 
ihotinu<

sveikata. Centrai
motinoms.Saint Clair, Pa. — Keturio

likos menesiu Leonukas Cziu- 
baskiu, Dienes Hill peczeje, 
privežliojas prie ceberio, ku
riame radosi szaltas vanduo at
sistojo ir persisvere inpulda- 
mas in vandeni ir prigėrė. Mo
tina tame laike buvo iszejus in 
artima sztora su reikalu.

k i an ežiom s 
czion gali g 
rimus. Anglijoj slauges ejna in 

kūdi
kius bet su patarimais laukiau 
ežioms motinoms. Kaikuriuo^e

• • • a /szalyse t-am tikri namai ir pa- 
ilsio vietos užlaikytos tokioms 
motinoms. Francijoj priesz ka
re keliuose miestuose toki na
mai atidaryti. 1918 metais 
Anglijoj toki namai atidaryti. 
Vokietijoj ir Vengrijoj toki na- 

v aidžios

Taigi 
kitu” ir 

laikraszczin prigelbeti atrasti 
mums teveli arba tegul pats 
pas mus atraszo perskaitęs szi- 

Priesz kara musu tėvelis 
gyveno ant szitokio adreso: Ju
lius Vilkimas, Box 156 Zeigler, 
Illinois, Frankly.n County, Da
bar nežinome kur jisai ir ne
gauname jokios gromatos. • 

Snsimilekite ir prigialbekite 
mums. Priesz kara gyvenome 
Sziauliuosia, bet karui užėjus 
atvikome in Pakruojį! kur, lyg 
sziolei gyvename. Sunkus mu
su padėjimas be tėvelio.
esame jojo dukters: Ona 20 me
tu, Elzbieta 18 m. Marijona 12 
m. ir sunūs Stanislovas 14 m., 
ir jojo žmona Apolonijo. Ad
resas musu toks: Lithuania, 
Kauno redyba 
krytis, 
Onai Vilkunaitei.

‘‘Saules

ta.

Lithuania 
Szi tiuliu aps-T

Pakrojus miestelis,

vinui

kurie reikalauje

namus netik prižiūrėti

Matyt, jog 
užslėpti žudinsta 
ma sukapota kuna 
tur arba inmetima in upe

p,o r isz veži- 
in kur ki-

isz Samarskos

Tegul Kvaraba paima.
Juozas" K raiginas aplaike ži

no, jog turi stoti in Pottsvilles 
sudu už liūdintojo. Juozas da 
pirma karta nuvažiavo in suda 
o lipdamas in virszu užtiko ant 
kožno kampo spiaudinyczia o 
ant sienos parasZa: Praszoina 
spjaut in spjaudinyczia.” Juo
zas atsikosėjus gerai, spiove in 
pirmutiniu, atejna prie kitos, 
vela nuspjovė, atėjo prie tre- 
cziosJr in ta ii išpjovė ir teip, 
priėjus prie kežuos inspjove. 
Atėjus prie deszimtos jam ne
teko seilių, bet inspjove. Kada 
atėjo prie vienuoliktos sustojo « el ft I ' /* B

1918

del tuju, 
pinigus.
Papaiko isz bado, norėjo nužu

dyt visa szeimyna.
Cleveland, Ohio. Papaikes 

isz dydelio rupesezio, jog netu
rėjo darbo ir Kuom užmokėti 
raudos neturėdamas ne skati
ko už ka galėtu nusipirkt duo
nos del ižbadejusios szejmynos, 
41 metu senumo 
norėjo užbaigti
das ant szio svieto, p(*r perpjo- 

gerkliu del dvieju savo 
sunu, baudi* nužudyti savo pa
ezia ir d \ i (lukterės po tam 
pats sau pasidarė mirti. Vienas 
isz vaiku mirė ligonbuti, o kiti 
gal pasveiks.

Kam cze Amerike rinkti au
kas ant ludijonu misijų, jeigu 
czion po nosia turime tukstan- 
ezius savųjų 
suszelpimo.
‘ Kareiviu mirė nup bado.

, Pa. — Arti
moje sugruvusios
Kingstone, likos surastas mir- 

Mes sztantis Petras Malinowskis isz 
bado. Velionis tarnavo lenkisz- 
koje . kariumeneje o kada su- 
gryžo in Amerika ‘ susirgtas, 
be skatiko ir pastoges buvo 
priverstas nakvoti kur surado 
sau vieta. Kada ji palicije su
rado, kiszoniuje surado szrno- 
teli duonos kuria kareivis bli

aut rytojaus.

Wilkes-Barre
bakūžėlės

(Skaitytojai isz Zeigler, Ill. vo czedinias i ' 
Vargszas likos palaidotas su 
kariszkoms

tegul mums pranesza in redak- 
cije, ar tonais gyveno Julius ir bažnytinėms 
Vilkimas ir kur jisai dabar apeigoms ant czionaitiniu ka-
randasi, —R.) pintu.

4 To 
jau negaliu 
Te gill, t a i;s 

spjaudinės .kvtįraba paima!”...

ir užpykęs paszallke: 
sztints, perkūnu 
daugiau .spjauti.

4f>*

guberni josią

per geležinkeli

FARMOS — FARMOS.
Lietuviu kolonijos, brangios 

ir pigios. Kurie manote bedar
bes ir straikus praszalinti tai 
raszykite pas mano o asz ju
mis suteiksiu rodą. Nevažiuo
kite pas tuos agentus kurie ne
turi savo ukes, visados busite 
neužganėdinti. Raszykite pas 
mane, * (A.7)

Roges 
sz i pu liūs,

Cathay, N. Dak. — Netoli 
szio miestelio, buvo užmusztas 
lietuvis Kazimieras Balaszius 
(anglu laikraszcziai raszo Ba- 
lavitsch.) Jisai veže uždaryto
se rogese dvi St ragio mergai
tes in mokykla ir važiuodamas 

nepastebejo,
kad traukinys atbėga, 
likos sudaužytos' in 
arklys užmusztas ant vietos ir 
Balaszius mirtinai sužeistas; 
mergaites teip-gi buvo .sužeis
tos ir viena ju po trijų dienu 
mirė. Balaszius mirė tuojaus.

Velionis buvo 26 motu am
žinus vyras ir vos tik 1 metai 
kaip atvažiavęs Amerikon. Jis 
paėjo isz Vilkijos parapijos, 
Kauno apskriezio; ežia turėjo 
du broliu, bet su abiem da ne-Jos. Muleikaitis,

R,^R, 47 Scottville, Mich.Įgavo nei pasimatyt.

vietos Franci jo j

ar szeszio

mai ne po priežiūra 
bet privaeziu organizacijų. Yra

ir Belgijoj 
kur laukianczios motinos gali 
gauti netik valgi bet mediką- 
Iiszku patarimu.

Beveik kiekviena szalis Eu
ropoje turi kokius .nors moti
noms aprūpinimus,
se arba penėjimo laiku.

Beveik visos szalys Europo
je supranta svarbumą prižiūrė
ti motinas. Daugelis valstiji 
suprasdami to darbo svarbu 
ma paskiria pinigu užluikp 
tas organizacijas.
Foreign Language k

Jnforpiątipp Servi ,
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Nno kokio tai laiko rusiszki 
ikraszczei pradėjo agitacija 
ieezais cerkves, spirdamiesi 
•ydavimo milžiniszku cerkvi- 

“lz-

l$»

■l , -

| U turtu ant ižbadejusiu.
lleetia“ raszydama apie tuos

t
irtus kalba: Nekurios cerkves 

iiri Bzimtus pudu aukso ir si-
i privalo būti aty- 

noti ant suszelpirno ižbadeju- 
)m gyventoju. Jeigu visa eerk- 
fijtti turtą surinktu valdžia, tai 
<aidarytu trūkis ant septiniu 
iorstu ilgio. Rosijoi randasi 

Jįjį® 60 tukstaneziu cerkvių.
į Panaszei padare austrijo- 
siszkasciesorius Juozas IF. pa
liepdamas konfiskuoti bažny
tini turtą kada tame laike 
Į^eefcpatavo Austrijai dydelis 
badas.

K 

k 
abro, kurie

Atsimykime apie mirti, ba 
kas gal žinoti, ar mos, atsigul
dami gyvi miegot, ryto neatsi- 
kelsime būdami lavonais?

Ant galo atsirado iszniintin- 
gassudže, ka turėjo drąsą mi

nėt ant

i

M

i'fe

i i

I
i I

SAULE

įlinkas prie dvaro Ponsko Pi
loto, kuris tame laiko, kada žy
dai Jezusa trauke pro duris 
sūdo, kirto Jezusui per veidą 
sakydamas: “ Ejkie sau, Jė
zau! Ko vilkini? 
sas jam atsake:

E j k io
“ Tada Jozu- 
“Teip, ejnu, 

bet tu ne turėsi atsilsiu pakol 
asz vela, sugrysziu!“

Kitas padavimas 
buk Amžinas Zvdas, a T
sziauczium vardu Ahasuerus, 
ir kada. Jezusas puoli' po sun
kiu kryžių ir pasirėmė prie jo
jo nalno, tai jisai Jezu atstume 
kalbėdamas: “Ejkie sau pikt- 
žodžiautojau ant užsitarnavu
sios mirties.’’ 
sake: 
siu, 
amžius 
sugrysziu.

Treezias 
Italijonu yra,

skelbia, 
buvo

Jezusas jam at- 
Asz sustosiu ir pasilse- 

vaikszeziosi
4 4

bet tu, vaiKszcziosi per 
be pasilsiu pakol Asz

♦ >
padarinius

Imk tai buvo 
tarnas vieno isz augsztuju ku
nigu, kuriam Petras nukirto 
ausi kada Jezusa atėjo suyinti 
darže Alivu.

Amžinas Zvdas badai buvo 
matytas Italijoi 
meti', Hamburgo

kuriam

joi 1604, Yprese 1623, TĖVAS KALTAS.Brūk
šėtojo 1644, Anglijoi 1648, As- 
trakane 1672, Frankonstoino 
1676, Munike 1721, Newcastle į mark o girtas, prakeik tinai kei- 
1790 ir ant galo net atsidūrė |ko suszilusius arklius, 
in Utah, Amcriko mete 1868,

Gal ue vienas užklaus, kokiu Ižole.
Irndu tasai Amžinasis Žydas Koike, palMiiktus drasko, ga- 
gyveiia tiek metu ant svieto?|lu galo virsdamas, klupdamas 
Kožna sziiuta metu apserga ji
sai ant trumpo laiko, o kada 
pasveiksta atgauna savo pajė
gas ir jaunysta tu .paežiu metu 
kokiu buvo laike nukryžiavo- 
jimo Jėzaus.

Amžinasis Žydas

Amžinas Žydas yra tik žmo
nių padavimas nuo senoviszku 
laiku in kuri tai padavimu se- 
noviszkam laike žmonis labai 
intikejo ir tiki lyg sziai gady
nei.

Apia i kerne 
‘ ‘ Želmenija ’’ 
uola kuri iszlcidže P. A. Jalui 
Box 2128, Boston, 

ant

mas po trioba ir po lauka szvil-Į 7 
paudamas ant loszelos, ir buvo senute; visa buvo szlapia ir ai- 
__ ____i*____ * • . I • i • I « 

i ■ > » •Riszkus parvažiavo isz jo- szeiniininkas visame ūkyje.
Tankiai bėgdavo vaikas in 

paupo, in leidos vandeni ilga vi
le nuduodavo žvejojanti.

Ot, paaugs turtingas 
nas, vienas tokiaine g. 
tai no juokai!

Daugiau vaiku tureli nesiti
kėjo Riszkai: po pirmojo gim- 

pasi ligojo 
gydytojas 

4 i

kurie, 
per diena neede, godžiai sieke

in virto in trioba.
(torai žinodama savo vyro 

buda Riszkiene skubinai

Suliko prieszais beganezia
1 • ■ 1 • ♦ • t

vaiki- 
gyvenime

i bausti milijonicri....
| penkių dienu in kalėjimu ir už- 
| mokėjimą szimta doleriu baus- 
l'mes Tokis atsitikimas priguli 

prie nepaprastųjų czionais. Ra
ižytojas gyvendamas per dau- 

Pgeli metu Amerike, da ne yra 
girdėjas apie panaszu atsitiki
ma.

"Kaltininku yra John Duval 
Dodge, sūnūs garsingo milijo
nieriaus ir fabrikantu Dodge 

' automobiliu, kuris likos aresz- 
* tavotas už pasiutiszka važiavi- 
ijį'lna. Kad tokiu Slidžiu butu 

daugiau czionais, o milijonie
riai gal truputi apsimalszytu.

‘ į Ant to neužsibaigs, ba mili- 
jonieris turėjo automobiliuje 
tris merginas, isz kuriu viena 
isz baimes iszszoko ir perskal- 

<de sau pakauszi ir už tai turps 
f atsakyti Dodge. Da ir trccze 

beda ji lauke, nes varydamas 
automobiliu žaibiniu paszelu- 

į mu,.pervažiavo vaika, kurio 
/7'.teval apskundė milijonierių

p

I

k

- Ant lO tukstaneziu doleriu.
f * Gal milijonieris dabar susi

pras ir paguodos gyvastį savo 
artimu, kurie turi tais paezes 

l tiesas ant gyvenimo ka ir jis.

Da turime kelioliką skaity
toju kurie užsivelino su atsili- 
ginimu už laikraszti. Žinome 
gerai, jog kaip kur yra bedar
be ir žmonelei randasi be ska
tiko, bet del tokiu galime tru- 
putl\palaukti, jeigu apie savo 
jieižgale mums pranesztu. Yra 

tokiu ka turi, bet da vis už- 
su užmokosto, to

kiems laikraszti busime pri
versti sulaikyti.

Turimo primyti del 
milemu skaitytoju jog szimet 
suejs iždavystei “Saulei“ 35 
metai kaip laikrasztis iszejna. 
Isz tos priežasties ižduosime

«i trauko

♦ nu įsu

S 35 metini jubilejini dydeli ka-

HM*
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lendoriu isz kuriu turėsite ne- 
'fn^įžai džiaugsmo ir

»
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1267 ir 1460 
bažnyczioje 

1542, Iszpanijoi 1575, N’iedniu- 
je 1599, Pragoję 1602, Bavari-

tris numerius 
l>o ta n isz k a žur-

J

Mass. Pre
numerata ant meto $1,00. 
Tykslas tojo žurnalo yra supa- 
žinti Lietuvius su vardais aug
menų (žolių.)

Riszkiene 
pridėjo szutines bliuda ir padė
jo ant stalo. Girtas vyras 
ne juokai; žino 
boba, žinojo ir Riszkiene ir lu
tei kslavo vengdama nesmagu
mu.

Geri pietus, lyg i n virtus pa
duoti, sziek tiek nuramino blo
ga. szeimin'inko lipa; ede, 
rydamas, 
szte, vis

--— tai 
tat kiekviena

užsi- 
raugydamas; sznip- 
nus i spjaudamas in 

szalis, nes kažikas szirdi suko;
ga lu gale past u nle 
bliuda.

— Svietas plepa:
I >asi u t u s i bagoty ste,

nėra

nuo saves*

Riszkus

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE

SKAITYKITE "SAULE”

< I

Vartoj amas 
Kur tik 
Žmonės 
Turi 
Dantis.

1
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M Italijoje
U-

Italiojoi kiltesnes moteres, kurios didžiuojas 
savo gražumu, žino puikumą 
spindaneziu dantu.

Ir tenai, kaip ir czionai, gražios mofi'ris, kurios
“Colgate's
Jo gardus

nioteres,
žibaneziu ir

rūpinasi apie savo iszžiura, pasinmka 
Jis iszvalo dantis saugiai ir czistai.
skonis, priduoda valymui dantų smagumą. Preke
dideles triubeles 25e. ,

GERI DANTIS — GERA SVEIKATA.
)C.

‘Colgate” vardas ant toiletiniu daiktu, 
geruma.teisingufiia, tyrauma ir

gvaranl uoja 
Uždėta lS06m.

m — —

LIETUVOS AMERIKOS
PRAMONES BENDROVE

SUSITARUSI SU DIDŽIUSIU LAIVU KOMPANIJA 
“CUNARD LINE”

Parengė Patogiausia Ekskursija in
Lietuva su Palydovu

2 DIENA GEGUŽIO 1922

$106.50Laivakortes isz New Yorko 
iki Eiliavai (Piliau) tiktai .
Iki Kaunui per Piliava......... $107.50

-

*’<TO||zai uziaugsmo ir smagiu 
skaitymu. Todėl patariame at-

I fiilygint su prenumerata ka- 
nuogreieziause, idant žinotu
mėm kiek spaudyt tuju dyde- 
lįu kalendorių koreis apdova
nosime musu genis skaityto
jus ant Kalėdų.

Sunkus laikai po visa Ame-
. v rika, visur žmonelei bėdavojo, 

bet ir del iždavyseziu sunkus 
■V', laikai nes iszlaidos dydoles, 

viskas brangu 
darbininku konia du kart dy- 
desnis.

, Neroikalaujome nuo jus mi- 
lemi skaitytoje! nieko daugiau, 
kaip tik ta, kas mums teisin
gai priguli ir jus esate tos pa-

ir nžlaikimas

k

K1K'i ■jPį w

H

ežios nuomones nes nenoretu- 
met idant ir jus kas skriaustu.

jlv
/ t Vt la^

-“V
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Didžiuliu Laivu 
♦’ / • > , ... < s

A ąrita uia
~ (Keturiais kaminais kurio 

paveikslas czionai tilpsta)

visi musu keleiviai isz 
privacziiis kambarius

M ('s užemem geriausias vietas, 
laiko laivakortes užsisakė gaus 
su dviem, keturiom ar szesziom lovom.

Musu palydovas važiuos kartu su keleiviais

bagolas!
tfu! net szventadbmyje 
kuo szirdies atgauti; ryk bul
ves Iv 
bul...ve...mis kiau...les szerk, 
vy...rui turi būti mesa!

rl'a. predike sakydamas nusi
minusiai moterei, laikas nuo 
laiko tranko su kumszczia iii 
stalu, not bliudfts su szutines 
liekanomis szokinejo auksztyn.

— Isz ryto valgėme mėsa, 
tatuszeli, — teisinosi žmona.

— isz ry-y-to! pasako nau
jiena! priryk tatai isz ryto vi
sai dienai; ir szuva da vakare 
beužsimanys paėsti, ejk, tu, ejk 
vis tu žmoniszkai gyventi ne
gali paprasti; vis matoma, kad 
isz biednuomenes parvi'sta; tai 
d a. tavo laime, kad liežuvio ne- 
laidini ir pulralaki laikai su- 
eziaupusi .... ingrisai tu jau
man ir tavo visa gimine, tai 
szio tai to vis trukusi; ir szian- 
dien szvogeris apstojo, 
yms zirzti: paskolyk rugiu sek-1 
lai; vienos dirses, duoneles ne
galima iszkepti; isz kariuome
nes gryžes kol susitaisysiu, 
sunku pankui rasit Dievas pa
dės; tik paskolyk, szvogereli!

Suko galva, suko; nuo ir be
veik prižadėjau, lai juos bie- 
sai! asz kaltas, kad jie neturi! 
asz-gi viso svieto negaliu tur
tingais padaryti ir laimes in- 

I duoti, man kas duoda?! dirbk, 
nevidone, ir turėsi! asz kad tik 
sau užtekeziau; sunu turiu, bus 
kam ir palikti!

Isztrauke isz kiszenes pypke, 
iszkrapszte, perpūto, prikyszo 
tabokos, užsikaro ir, pūsdamas 
durnu debesius, toliau tose, no- 

I rodamas pataikint in szirdi nu- 
I siminusiai žmonai.
I — Pasimokinęs pats, nors 
I sūnui kiloki gyvenimą sutai- 
I sysiu; apvesdinsiu sy kokia to- 
I vunaite isz'gyveninio, ir krai- 
I tis kad butu ir sziaip gauruoto 
Į ir raguoto gyvulio. Nusinuku- 
I siu genezių neturės ant spran- 
I do, kaip asz, ir namie kas kitą 
I bus!
I Te i p sau bambėjo Riszkus, o 
I žmona jierblyszkusi pasiligoju- 
Į si nuo pirmojo gimdymo, tvar- 
I kosi po trioba, szluostydama 
I nežymiai aszaras, bijodama 
I kad vyras ja nepatomytu.
I Suvargusi buvo jos szoimy- 
I na; karo metais sudego pasto- 
I vai, isz sziokiu tokiu apdegu- 
| siu halkeliu iszskirscziu.4; susi- 
I taiso sau vargszai lauželi ir 
I pradėjo vergti seni tėvai ir

<r ta kiaule! tu su tomis
o

d v m o 
parvežtas 
juodvieni pasako: 
guoskit savo vaika, 
ginu nebetiiresito!’’

Gude ji ievai, lepino ir nieko 
negvne Jonukui, atspedami net 
jo mintis.

Riszkus paedes, prisibambe 
jos lyg valos, atsidrebė in lova; 
jau sauluže nusileido; žmona 
visztas uždare, 
ir nusivedė arklius 
in upe.

Arkliams begeriant, užsima
no Riszkiene alsiprausti ir pa
silenkė prie vandens, bet tuoj 
ai szoko persibaisejusi.

— Jėzau, o Jėzau! suszuko 
ir nubėgo namon.

— Tėvai, levai, 
tėvai, oje tu gvaltas!

Ko gahiojes!
- suszuko vyras 

loVOS,

Ris.zkiene, 
rimtai 

Jurs labai 
danIK'S

kai p

aszaras,

apsodo! — 
glinda mosi isz 
yra?

t ■

Daugelis žmoni n jau girdėjo 
apie “Amžina Žydą“ kuris 
tai po svietą trankosi nuo nu- 
kryžiavojimo Kristaus.

Pagal Mateusza Paris (1195- 
1259) zokoninka isz St. Alban- 
šo ir rasztiniąka Joną Wendo
ver, kuris mirė 1296, tai Am-

apie i < kuris

žinąs i s Žydas vadinosi Carta- 
pilus arba Cartopilus, darbi-

■
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net iki 
Kaunui, ir piigelbes keleiviams ipat i ilguose reikaluose.

Norintieji gales Amerikon sugriszti
Amerikos piliecziais, o turės musu speeijaliai Sugrįžimo 
Poperas.

Sugrižimo Poperos geros tiktai
LAIVAKORTE IN LIETUVA IR ADGAL $212.50.
Perkantiems pas mumis- laivakorte, 'Iwmipinam Lie

tu viszkus pasportus už dyka.
Musu Atstovai New Yorke patinka keleivius ant sto- 

cziu; perkeli bagažus ant laivo, 
keliones dokumentais.

Mainome pinigus, isziluodame draftus, iszmokame auk
sinais, (Įoleriais, markėmis ar kitu szalju pinigais. Lietu
von nusiuneziame pinigus žemiausiu dienos kursu in 
trumpiausia laika. Pristatinia gvarautuojame.

Raszykite tuojaus yžsisakydaniii laivakortes

nors ir nebūdami

szeszioms menesiams.
■i

* ir aprūpina visais

/ kad pa
togesne vieta laive ir informacijų klausdami adresuokite. 

Lithuanian American Trading Co.
< BALTIMORE, MD, y ,’*
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nelaimos!1
Buvp tai I

navo balsini:
— Nuo kokios 

mažutėlis! oj oj... 
Riszki(‘ii(^s motina, užilsusi, be 
go klupdama pas juos.

— Nelaime nutiko, 
ežiai! kad d a, 
po visam! Joneli vanduo atne- 
sze! Laimi', kad gydytojas kaip 
tik plaukėsi; isztrauke ir gai
vina dabar |)asi<.lej(^s.

Visi in paupį nubėgo; ežia

-1

. Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIftUSIft
I

: >1
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vaiku-
valandėlė, butu

© flūGnturfl : 
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gulėjo Jonukas ant drobules; g 
szalip iigyd ytojas klūpojo 

koks lai senelis.
Vaikui isz burnos 

d no ir smėlys;’ visai
ejo van-

iszrod<‘

H
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Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių ' Lini

jų j Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per 
Rottcrdamą,
na, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir j patj Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

■ S
Pinigus uiun&la i Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už Juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai Iš
mokami artimiausiojo vie
tojo nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

H Si
"VIENYBES” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

■ Yi 
"VIENYBĖ"

EINA DUKART 
SAVAITĖJE 

pausdiua geriausius raš- 
veliausian žinias iš

Lietuvos ir visur ir turi 
juoku skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ........... 4.50

’ * V ’ irnybrs
rus.

miręs; su verksmu ir klyksmu 
puolė levai prie savo vieninlo- 

ubare juoslio; net gydytojas 
paszi'iN' iildydamas.

gyvas,
gale gydytojas ir,

grižo;
baisu

kiaule 
pagirdyti

nelaimi'!

ar biesas
, ro-

— kas

Bus

darbu namon 
kalbėjosi apie 
ma.

miluti' galu 
atlikęs savo 

žmones 
al šit ik i-

Kaip jisai
- kalbėjo senuli* .. - dave-

. džiau iki pat justi Iriobos; kiš
ki nugirdau, kad jus. . . neno- 
•'ejau ejli in vidų: inleidau in 
priemene ir nubėgau; kas galė
jo manyti, kad jis begs

Vienas Riszkus

Ii ?
galėjo ink ris 

senule

ių upe!
stovėjo be K1

I 
kiek atsigavęs ta-;?’

Czia niekas nekaltas, tiki': . . <•>

žodžio, <la ni'atsikose jes isz isz j
al sign ves

ta r szeimi-

V'anduo atiH'sz.e skendi
ni! pas musu lanka guli, mal
dyne insipainibjes!

O kad ji!
ninkiis žiovaudamas, ar niekas 
neinate

Niekas, vien asz.
Na, tai dar Dievo malo

ne, daug klapato nereikalingo 
buna isz tokio
patemijo Riszkus;

atsitikimo, - 
asz ji tuoj 

pakrapsztysiu, lai sau važiuoja 
toliau laidotuvin jeszkoti!

Sugriebė kepure 
pro duris.

— Tėvai, nedaryk to, tėvai 
- kalbėjo moteriszke, da neat- 
ikvosejusi isz

ir iszbego

iszgasczio, d a

%

1

ll
(1

gasezm; 
re:
asz
kuri mano akis užpylė, kad sa
vo vaiko nepažinau ir, da pa- 
krapsztes, pa leidžia u pavande 
niiii. Jis inkrito pas musu Inu 
ka. Kad ne mano bambėjimas.! 
bobub'lo butu inejusi in vidn ir 
ivaikas nebotu inkrites in van 
<loni; asz visam kam

Js

gali Dievo rūstybe ant musu 
užtraukti!

— Vyras nesiklausė, jau 
buvo paupyje. Neilgai trukęs, 
sugrįžo visas szlapias, viuide- 
nirni nusitaszkes, pažvelgęs in 
perbalusia žmona tarė: 

I — Paleidau
lai sau važiuoja lies veikas! Na 
ko tu tokia susisukusi ?
dėjo, glostydamas žmonos gal
va, — niekai paisyti; juk asz 
tave myliu ir vis tu man — ne 
svetima; paplepėjau, nes liežu
vis be kaulu; niekis, motin! ne
pyk!

nesiklausė,

pavandeniui,

pri-

— Ko asz ten pyksiu, ne- 
pypykstu, tik užeina szirdis... 

nuleisdama

ar si aržiai sakant, degtine, <*>J........................... <•’
' (•)

<•?

s

h•R
kaltas; f?; 

prakeikta degtine; daugiau nei 
iri burna! rPeip man, Dieve. pa-| 

mane g'_dek; jaigu meluoju, lai 
kiaura žeme prarija!

Mažiau Lenku važuoja in
Lenkija.

Kovo 
straipsnis til|

Commerce Reports:
Skaitlius

6, 1922
M)

seka id is 
Suv. Valstijų^

1

<•>

i i J 1 t

sugryztamzi j4 4

Lenku in Lenkija dau 
iiis negu buvo tikėta.

5 k a i 11 y i j e s s u g r y ž i u s i 11, 
Danzigo uosta,
menesiu 1920 ir 1921 
4 4

inaz(\>~

per 
laike dev\ imi

m.,
> y

sako 
isz De-l’olish Daily Record 

troitih, Sausio 6, 1922, yra sc
kanezios:

1920

ir gražiai.
konstitucija',

I
I
1 I

lauželi 
tėvai 

brolis, kur isz kariuomenes su
grįžo paszauta koja ir visai be 
sveikatos. >

Stebėjosi žmones, kodėl Risz 
kus, toks turtingas vaikis, be 
jokios nuolankos, veda sau to-
kia vargsze, kur ir kraiezio ne
buvo ko vežti. Ot parnesze 
Mostele riszuli, tai buvo visas 
jos turtas.

Riszkus pats nežinojo, kodėl 
ja paėmė; ot, turbūt, patiko 
darbszti ir dora mergįmjų kuri 
nesidabino, kaip dabar daugu
ma,
szavalkas.

Patiko Riszkui Mortele, 
mylėjo ja savotiszkai, nors tan
kiai, būdamas girtas, krimto ja 
savo prikaisziojimais.

Mylėjo jią žmona, bet dar di-

pamogdžiodamos miestu

ir

džiau vaika, savo įTomika, ku-
ris linksmino jo szirdi, užda-

( .

s 
tus,

i'Š
s

užeina
— atsake žmona, 
akis, asz bijau, kad isz to nelai
mes nebotu...

Kokia, ežia, nelaime! tur
bot Žiūkas; jo pilnai paupyje; 
ot ir invirto vienas; didele be
da!

Pagere arkliai namon grižo; 
<zei- 

primines, 
ir kanapiniu 

e me

turbūt,

S< i u s i o 
Vasario 
Kovo 
Balandžio 
Gegužes 
Birželio 
I ai'pos 
Rugpinczio 
Rugsėjo

Isz viso
Praneszta

• > 
• >
o

Riszkus in kiemą iszejo; 
mini ūkas, 
kaip juos keikt' 
plieke be reikalo, dabar 
glostyti pataksznodamas.

— Na, arkleliai, ejkim in 
dobilyną; pririsziu jumis, kad 
prikimsztumete pilvus, ryt ar
ti ejsime, kaip szvinta! duonele 
sesime kitiems metams.

Asz netoks jau amžinas gir
tuoklis, kaip kitas, tiesa ma- 

klause ; 
kuri ant

atsigryžes in 
. priegrindos

ma? — 
žmona, 
stovėjo.

— Kas gali sakyti, tatusze-
I szgo-pratarė žmona. -Ii!

riu, (ai nėra ko gintis, iszgeriu, 
liet tik szventadienyjo, o pras
toj dienoj dirbu, nugarų trat! 
kartais ka bažnyczioj apleid
žiu; tai tu, mama, už mane at- 
simelsi, tu gera boba ir pamal
di...

.Jėzau, Marija! Szven- 
golbok! -cziausioji Motina 

pasigirdo nuo paupio 
persikai sėjimo balsai. ,

—- Tai pas tėvelius, — pa
temijo Riszkiene, klausydama
si; te i p tai pas juos, turbūt 
karve krito, vakar visai silpna 
buvo; nieko neede, 
paskutine karvute!

Ir bėgti omo greitai in paupi, 
isz kur balsai garsėjo; paskui 
k lapnojo ir vyras.

pilni
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Dividendai 
bus di-

1921

i

Pirk it r 
d ro\ <* s 
mokam i. 
dūlis |w?lmi8.

Vienas Šeras $10. 
q --ai................

Užlaiko didelį knygynu, 
kur galima gauti vi

sokių knygų.

Itei kniauk ite 
f oriu a ui,) ii 
m kito mums

1IHK11j kalaukito

B1'k u r^x>

*

<V

api<k
platesniy in- 

vixką, ra- 
rei- 

piniginio
ir knygŲ katalogo.

laiškus,

Su visokia in reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUftNIflN
VIENYBE PUBL. 6o.

193 Grand St.E
Brooklijii, N. Y.

Kur vienybė. 
Ten galybė

...... .......................    FBI ■■■Illi Jl l T ~

k ■ ■

550
• > O )(>

4.24S 
•1.357 
7,719
7,101 
9,M3 
9,S3:;
6J9S

52,078

805
582
,422
J8I

2,900 
2,328 
5,476 
7,507 
2,052

27,252.
jog del paskuti

niu triju menesiu 1920 ir 1921 
m. skaitlius sugryžitįsiu labai 
mažas ir uepermaiiiys, žymiai,
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(•'

<?>W ei)w

, „„ -..„... . __ ■ - - . -... - i- ■ - - J.... ............... . -......... p

ANT PARDAVIMO.
Szeszi, 5 ruimu namai, po 

$21 KM) už viena. Puse gali pasi* 
likti ant morgeezio. Du, 6 rui
mu namai po $3000 už viena, 
puse gali pasilikti ant morge
ezio. Keturi, 12 ruimu namai 
namai po $6500, puse gali pa
silikt ant morgeezio.

John Goyno,
227 W. Centro St., 

Mąhanpy City, Pa.

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

- ( War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
cziausiame paszte laike 25-30 
dienu. 1 ' .

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

- -r t ir h ■ ■ * ■ t t i_____ J. J - ~ i-----------~l-------------- ■ T--------Į

yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras
J 

motus in vairias Ligaa; Vyru lt* Motoru, todėl jas nuodug
niai pažinai a. ~ *
vyru, spuogui, niokojimus, Ilgas tinimo. |nvairias ligas pa- 
oinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukltc ypatlsz- 
kai, per laiszkuH asz negydatl.' Di*. Koler kalba;RusfSzkai

Nedaliomis 9 Iki 2 popiet
(WS 1»EXN AVEh

Ll

galutinai virszmineta skaitliu. 
Skaitlynes initna tik tuos, ku
rie invazi;i\o per Danziga bet 
beveik visi keliaujantieji i u 
Lenkija invažiuoja per ten.

Skaitlius i n važiavusiu 
veik lygus si1 skaitliu iszva- 
žiavusiu in Amerika.

» *' , t N

vyiTII Knygele Drau g< e tema del 
nVlIU tazmokejlmo pinigu llgonla- 

ma - - - - 60c.
KVITU Knygele praugyelema, del 

Kanlerfaun nog nudėtu pinigu ant 
Hiislrlnklmu ------- 50c.

W. D. BOCZKAU&CAS-CO..
MAHĄNOY CITY. I’A.

M 
kZ

7

be-

In Lįepoju

(Ap.l)

GYVENIMAS l

Sz. Marijos Panos s 
PREKE TIKTAI 2Sc.

W,_ D. Bocąkovvakl-Co.
Mnhanoy .City, Pa.

VYRU 
LIGOS

Daktarus KO 1/1311 
J’IUsburge.

, Į

s?
*

am w
k/ l>K. K0LEK *

Jisai mokinosi Varszavojc, studijavo begijo 32

Gydo užKinuodlnimn kraujo ir silpnybes

oiniincziaH nuo neezystumo kraujo. Ątšišz.agtdto ypatisz-

Ofisos'valandos into 9 ryte lig 5 vakare 
„ - i* 1,1 4

• * I ITTSHUHUI, PA,
Mitam -

4

► ir Lonkiszkai.
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LAUKIAMASIS DANGUS.

'“O asz niekad tavos nema
eziau — atsake Petras su ne
pasitikėjimu. — Ar esi vienas 
isz Karaliaus pasiuntiniu?”

“No, ne ąsz —atsake žmo
gus, pusiau .pasziepdamas. —
Asz pats esu karalius. Žiūrėk— 
pridūrė jis iszsitraukdamas isz 
po savo drabužio blizganti vai
niką netikro aukso ir padirb
tu brangakmeniu — tai mano 
vainikas.”

Petrą -apjakino 
blizgėjimas, bet

padirbtas 
tame paezia- 

me laike pajuto savyje baisa, 
perspėjanti neklnusvti kitokio

To, ku- 'karaliaus, kaip tiktai 
ris prisiuntė laivelius ir kvie
tė pas save atkeliauti.

‘‘Ar buvai kada nors ant
Garbes Salos, — užklausė jis 

žingeidumas

busianczius pa-

Sala pasiek-

1 I, 
1 I

i M

—   - " " ............... . .III—-I—

butu jeigu asz numirezia
\risa diena buvo, nuli? 

nusiminęs, o nakezia ne 
užmigti. Ant rytojaus su 
laukan, tarė

— Norccziau į 
)>aukszcziuku8, kuriu 
vanagas suplesze, be abej» 
guma isz j u jau nebegyv

Ir prieina jisai prie k 
Bet ežia damnto visus pa 
ežiukus linksnius, ne vioįl 
iszrode nusiminusiu. Tt 
žmogų labai nustobįno,“i|P

BALTRUVIENE.

DU KAIMYNU.Nckuri laiku, viskas ejo ge-Js pasižiurėjo in juros lapa 
ir tris dienas 
sen, kurion parode gražusis 
Vaikelis. .Jis jautėsi linksmas, pasakodamas invairias istori-.

tikėdamas grei
tai pasiekti Karaliaus szali.

Bet vienoje dienoje, kuomet 
jis pasilenkcs, per laivelio 
briauna, teniijo in žuvis, nar- 

ir ten,

keliavo ton pu
pa rodė

rai. Žmogus savo laivu laike 
szale Petro ir trumpino kelia,

raliszkuose ruduose su vįesz- 
patuujanczio vainiku ant gal

ir laimingas

tlnnczins szeu 
baisa, ji szaukianti.
res aplinkui, 
gražiai nuteptame

iszgirdo 
Pasidai- 

pamate žmogų, 
laivelyje,

sekė laivelis sukuripaskui 
vaikiau.

O kas tai, 
o jo balsas 

da sziurksztesnis ir bjauresnis,
kaip pinniau — tu teip skubi-

žmogusX *
Petrai, — tarė 

pasirodo

niesi tolvn. O kaip bus su Gar
bes Sala?”

Petras papasakojo apie nak
tinius prietikius, apie baisiaja 
audra, pridedamas, kad jis da
bar su pagelba to lapo keliau
ja tiesiog in Karaliaus szali.

‘‘O garsi Garbes Sala liks? 
— klausinėjo žmogus. Ar iszsi- 
žadesi garbes, kokia ingytum, 
jei ja pasiektum ? Ąr visus sa
vo plonus ir garbingus troszki- 
mus paleisi ant vėjo? Ar tai ta 
menka 
pergazdino?

Ne,

ant juros tave

4 4

atsake 
gražusis

visas in Gar-
Salos puse, —tarė kitas

aud ra 
1 9

asz nesu iszsigandes — 
drąsini Petras — bet 
vaikelis, kuris nutil

do audra, kviete mane laikytis 
szio kelio.”

“Asz palinkau 
bes
vaikas. — Sztai sala, ant ku
rios laukia garbe už pergale- 
jima visu kliueziu, 
jau, kone po ranka, 
apie kuria kalbi, kur yra? Taip 
toli, kad jos ir matyti negali. 
Kas žino, ar perkeliausi ta pa
vojinga vandenų platybe, kuri 
yra tarp szios salos ir tos sza- 
lies? Kas tau gali užtikrinti, 
kad pasieksi ta tolima krau
ta?”

“Bet Vaikelis, kuris man pa
dėjo dabar, padės vela pavo
jui atsitikus — atsake Petras.
— Isztikniju, jei Jis gali vie
nu savo žodžiu nuraminti au
dra, Jis gali davesti mane ir in 
prieplauka.

“Bet daleiskime, kad Jis ne
ateis prie tavęs? — pajuokda
mas kalbėjo žmogus. — Da- 
leisk, kad Jis bus užimtas gel
bėjimu kito, ir neturės laiko 
nei pamastyti apie tave? Arba 
daleisk, kad Jis užmirszo ta
ve?”

“Karaliaus pasiuntinys pa
sakė, kad Jis padės mums vi
sokiame reikale, — atsake Pet
ras. — Asz pasitikiu Juo, nes 
Jis jau karta mane iszgelbojo. 
Asz negaliu būti nedėkingas 
ir nepasitikintis, kad many- 
cziau, jog Jis leis man žūti.”

“Tegul ir taip butu — atsa
ke žmogus — tai kodėl pake
liui neužsukti ant Garbes Sa
los? Taip tai visa mažai isz ke
lio. Taip tai garbinga yra pa
daryti,
galvok apie tai, kaip tu nuke
liausi in ta tolima szali su per
gales vainiku ant galvos!

Petras svyravo.
“Pagalvok

isz nuostabos žiūrės in tavomt- 
keliavima Genestalis, Nurana 
ir tas bailys mažas Ireniejus. 
Stebėsis isz tavo liauni vaini
ko, o tavo garbe skambės vi
suose žemes krasztuose.”

“Kaip ilgai truks tenai da- 
keliautil — suniurnėjo Petras, 
nes jaute sayje baisa, kad blo
gai daro, atmainydamas pasi- 
rižima. * i

“Tiktai kelios dienos — at
sake žmogus. — Kelios dienos 
ir jau tu tenai!” ;. <’

“Eiksz — tarė kitas vaikas
— eiksz su manim drauge. Da
rykime lenktynes. Kuris pir
mutinis pasieksime sala; tas 
busimo vertesnis garbes. 
Eiksz! Vardan unaro, garbes ir 
pragarsejimo!” < .

Žiurėjo in

žmogaus (mat, 
pradėjo jame vėl imti virszu). 
— Ir ar gali man paaiszkinti, 
kaip ji atrodo? Ar verta kryp
ti isz kelio ir rizikuoti ja ma
tyti ?

‘‘ Ar asz buvau tenai I — nu
sijuokė žmogus. — Asz pats 
esiu tos salos valdytojas. Ma
žai kas ant salos apleido mano 
tarnyste. O ar verta iszkrypti 
isz kelio, kad pamaezius, tai 
spręsk pats. Asz sakau, kad 
verta. Bet, gal but, tau trūksta 
drąsos priesz 
vojus.“

‘‘Isztikniju — atsake Pet
ras, iszdidžiai, del savo užgau
tos puikybes — niekas negali 
pavadinti manes bailiu. Jei vi
sa sunkybe yra tiktai pavojuo
se, tai nesibijau, 
siu.”

‘‘Gerai — atsake neva kara
lius — asz turiu rūpintis savo 
reikalais. Pramatau, kad tavo 
ypatoje turėsiu pasiszventusi 
pavaidini. Veliju tau geriau
sio pasisekimo ir pagelbėsiu 
tau tavo pasistengimuose isz
lipti ant salos. Iki pasimatymo. 
Lik sveikas.”

‘‘Lik sveikas — tarė Petras, 
sustodamas prisižiūrėti, kas 
atsitiko su jo laiveliu, nes pe- 

' pažinstamojo laivo nosis palie- 
— te ji ir padare ilga, matoma 

pletma ant szviesaus aukso.
‘‘Iszrodo neperlabai gražiai

— tarė pats sau vaikas — bet 
aut salos gausiu kuo užtaisyti 
tai.”

Staiga pakilo baisiausias ve* 
jas. Bangos daužėsi, kaip pa- 
szelusios. Ju didumas lygus 
kalnams. Vietomis jos sukosi 
in rata. Petro mažas laivelis 
mėtomas tai augsztyn, tai že
myn; tai sukinėjamas viešn
ios in visas puses. Petras nusi
gando. Jam rodėsi, kad jo ma
žas laivelis bus apgalėtas ir 
paskandytas. Jau lauke, kada 

• apsiputojus jura paims ji in 
savo glebi. Tada jis atsiminė, 
kad Karaliaus pasiuntinys bu
vo pasakos szauktis pavojuje 
pagclbos to Karaliaus. Jis su
siėmė rankas ir balsiai szauko 
sau pagalbos.

Tuojaus pasirodo gražus vai
kutis baltuose' rūbuose, su 
ęrszkecziu vainiku ant galvos, 
su sužeistomis rankomis ir ko
jomis. Szviesos spinduliai ėjo 
isz jo szirdies. Jo veidas buvo 
maloniausias ir pilniausias 
meilumo. Jis atsistojo prie irk
lo ir, valdydamas laiveli kai
riąja ranka, jis isztiese pirmyn 
savo tiesiąją, ranka in bangas 
ir jos tuojaus nurimo.

‘‘Mano vaikeli, — tarė Jis, 
kuomet baisus vejas atsimainė 
in szvelnuti vejali ir bangos 
maloniai glaudėsi prie laivelio
— laikykis kelio, kuri paro
džiau. Kreipkis szalyn nuo 
klaidžiojimo, kuri tavo iszkry- 
pusi szirdis apsirinko. Darbuo
kis, kad pasiektum ta szali, ku
ri yra taip graži, kad nei akis 
nemato, nei ausis negird e jo, 
nei in szirdi žmogaus neinejo^ 
kokia garbe ir laime tavęs te
nai laukia.”

Ir meiliai paglostęs yaiko 
garbiniuota galvele, Jis iszny- 
ko auksines szviesos debesyje.. Sala, prisiminė

“Isztikniju *— tarė Petras, 
užsimąstęs — manau, kad ašz 
turiu mesti Garbes Sala szalin 
ir keliauti tiesiog in gražiaja 
szali.”

ir

nei ausis

v ra ežia 
o szalis,

ko kiti nepajiege. Pa

9 9

9 kaip iszsižiojc

vertesnis

M

'Petras svyravo.
mapa. Maste apie garbe, kuria 
ingy tu aplankydamas Garbes 

i ■> Vaikeli su 
erszkecziu vainiku, taippat Ka-
paliaus» pasiuntinio' žodžius, 
bet galutinai atmaino savo ke
lia ir pakrypo link Garbes Sa
los. ' /

vos keliauti in Didžiojo Kara
liaus szali, kur tikėjosi busiąs 
labai maloniai priimtas. Varg-
szaa, neprotingas vaikas, kaip 
maža jis suprato, kad nusiže
minimo Karalius • myli tiktai 
žmones paprastos ir nųžcmin-
tos szirdies ir nepripaži.nsta 
kitu .pergalėtoju, kaip tiktai 
save, kuris pergalėjo pasauli 
ir jo nuodėmingus geidimus.

Petras vaikszcziojo skersai 
iszilgai sala, pasakodamas pik-

• • i . *•

pradėjoszirdis
Dabar žmo- 
juodu pali-

jas abiem vaikam, kuriuodu 
keliavo tuo paczįu keliu, su tuo 
paežiu tikslu. Sulyg jo žodžiu 
ant salos viskas yra malonu ir 
smagu.

Audra užėjo ant ju; bet žmo
gus nuteptame laive dainavo, 
juokėsi, kalbėjo apie smagu
mus, koki ju laukia taip, kad 
vaikai neatkreipė atydos in 
szelanezias bangas ir daužan- 
czius vėjus.

Galop, jie pamate medžius 
ir kalnus, kurie buvo ant sa
los. Vaiku
plakti greieziau. 
gus su savu laivu 
ko. Jis sake turis eiti padrą
sinti kitus, kurie kelionėje svy
ruoja.

Pasibaigė vaiku prietelyste. 
Abudu to tiktai 
vienas antra 
pirmas sala pasiektu. Žiurėjo 
in kitas kita su pilnomis užvy- 
dejimo akim. Viską pamirszo. 
Dabar jiem rūpėjo tiktai pra- 
garsejimas.

Visi jaunystes pamokymai 
Karaliaus pasiuntinio žodžiai, 
nematomu aniolu balsai 
dangaus, visa tai nepakreipe in 
save Petro atydos. Jam vienas 
dalykas rūpėjo — tai garbe, 
matyti gyventojus raudonuose 
rūbuose, su 
ant galvos, 
lapas smarkiai blizgėjo saldes 
szviesoje. Bot mažas laivelis 
ktsimusze Jn:povandenines uo
las ir dauguma gryno aukso ir 
gražiu papuoszimu ' nuo jo nu
sitrynė. Vienas senelis su ilga 
žila barzda pravažiavo luote 
pro juos. Jis mete savo vainiką 
in jūres ir permaino savo pur
puros drabužius ant sziurksz- 
taus rudo apsiredimo. Jo akis 
buvo pilnos aszaru. Jo balsas 
buvo liūdnas, bet malonus.

‘‘Mano vaikeliai — szukto- 
lejo jis pravažiuodamas — ne
apsigaukite; tenai nėra laimes. 
Eikite su manim in ta szali, 
kurioje tiktai vienoje yra nie
kada nesibaigianti laime.

Bet Petras ir antras vaikas 
pavadino seneli bailiu, ir kvai
lu ir jis iHikeliavo sau toliau.

Petras buvo jau, jau prie pat 
kranto, bet atbėgo salos gyven
tojai ir erne mesti in ji akme
nimis, kad neiszliptu. Jis buvo 
visas sužeistas, 
negalėjo iszsesti. .

Galop, pasiseko jam iszlipti 
ant kranto. Nekurie isz gyven
toju pagelbėjo jam iszlraukti 
ant kranto jo maža laiveli. 
Kaip bjaurus dabar buvo jo 
laivelis! Aukso szviesuma su- 
tersze bjauriausi plotinai. Ne
žinia kokia jiega este ede auk
są ir sidabrą nuo laivelio.

Petras gavo purpuros rubus 
ir aukso vainiką. Jis dabar 
taip buvo pasipūtės, 
paliko savo 
ant kranto, o vaiksztincjo vi
sur su savo vainiku ant galvos. 
Greitai jis patyrė, kad sala ne 
taip pilna laimes, kaip jis bu- • a a _ a *

i ir geide, kad 
aplenktu, kad

J

isz

vainikaisliauni 
kuriu kiekvienas

alpo ir vis da

kad jis 
laiveli purvuose

vo insivaizdines. 
patauja 
Suirutes ir

Visur viesz- 
didžiausias pavydas, 

musztvnos buvo
- « » r j, i

kasdieniniai atsitikimai. Vie
nas su kitu lenktyniavo. Mete 
kitas in kita akmenimis, mete 
purvais, kad sutersztu ru bu s 
ir inžeistu szirdi.

JCuomet tenai atsitikdavo 
iszkilme, kiekvienas stengėsi 
gauti pirmesne vieta. Ęiekvie- 
nas troszko būti karalius ir ap
kalbinėjo kita,* kuris buvo isz- 

* _ " ' ___ __ '   _ ' a’ . _

)

• * ' • ' A* 'rinktas. Karaliai mainėsi ki
tas po kito. Nevienam ju toko 
pritirti didžiu žiaurumu. Su 
Petru taippat blogai elgėsi. Gi 
jis nesistenge atsimokėti geru 
už bloga, bet szoko musztis ir 
kariauti su visu inirsziinu, kaip 
ir kiti.

Viena diena,.kuomet, 
dės nepaprastai ji grauže, jis

uzvy-

f

tus prasimanymus apie tuomet 
vioszpataujanti karalių ir aisz- 
kindainas kokiu nepaprastu 
bildu jis suseko karaliaus pik
tybes.

Gyventojai, kurie vien tiktai 
to ir lauke, kad tikėti tam, kas 
kalbama apie kitus bloga, -inti
kėjo in tas visas jo pasakas. 
Susidaro suokalbis nužudvti 
karalių. Nusprendė nežudyti jc 
vienu kireziu, bet palengva 
kankinimu. Blogiausiu isztvir 
kėliu gauja inejo nakti pas j 
ir ji suome. Jie atsivedė ji ant 
juriu kranto. Tenai pirmiausi?, 
durtuvais subado visa jo kuna. 
paskui apdrabstė purvais ii 
paliko ant kranto viena, kad 
užsibaigtu.

Mirus karaliui, kilo didis su- 
miszimas. Kiekvienas spyrėsi 
jo vietoje likti karaliumi. Pet 
ras su pagelba savo pašokėju 

aikszten savo neva

G u Ire rn i joi M asacz i 11 že j ( 
Vienojo apiga rdoje, 

No labai grąžei atsitiko, 
Vienas važiavo in Pennsyl

vania boba paliko. 
Kad grąžei gaspadųriautu 

Ant visko aki turėtu, 
lai. ketinesO but

>
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paezios 
brolis ( ?)

O jam szvogeris, 
Ir da kita koki 
Savo

J 

pusbroli.
Vos žmogelis spėjo iszvažiuot 
Brolis su seseria pradėjo zyliot 

Pusbrolis dyvus pamate'

J

savoiszkelos 
nuopelnus, buvo galutinai ap 
szauktas karaliumi: ‘Ant galo 
— tarė jis sau — dabar turėsiu 
būti laimingas.”

Virto kitaip.
Niekada savo gyvenime jis 

nebuvo taip baisiame padėji
mo, kaip dabar. Baime netiko 
tos iszdavystės ir mirtis rodos 
medžiojo, ji. Jis abejojo apie 
kiekvieno atvirumą, kada kaf 
mandagiai in ji kalbėjo. Jc 
szirdis buvo pilna skausmo ii 
liūdesio. Ja kandžiojo nuolatos 
skaudus prieszu žodžiai. Kar
tais maste eiti ir plaukti in Ka
raliaus szali,
taip gili ir taip baisi, kad jo 
pasitikėjimas ta szali pasiekti 
visiszkai pranyko. Jis beveik 
jau nieko neatmine isz savo 
senu pasitikėjimu ir noru. Mei
le ir , pasitikėjimas senai jau 
iszrauti isz jo szirdies. Nekal 
tybe, kuri dare jo gyvenimą 
laimingu, rode, dabar jau su
tepta. (Tolinus bus.)

----------------------------------------- i------ M—

NEPAVYKĘS KLAUSIMAS.

bet jura iszrodc

Karta važiuojant traukiniu 
vienam vagone sėdėjo kunigas, 
o prieszais ji ant kitos sėdynės 

športpalaikis.” 
, nes

sėdėjo kokis

esi pamokytas

4 4

Regis buvo laisvu pažiūru 
vis kunigui rieda ve ramybes ir 
visokiu nesuomoniu klausinėjo 
kad kunigą kaip nors užgaulio
ti. Tarp ko kito paklausė:'

— Kunige,
vyras, klausiu asz tavęs vieno 
dalyko paaiszkinti.

— Gerai, drauge, klausk, 
kas bus galima tau su paaisz- 
k in i mu < 
rimtai pratarė.

Atsikosėjęs lyg su paszaipa

atsakysiu —

klausk

kunigas
t

sportpalaikis pradėjo iszdesti- 
neti:

— Jus bažnycziose žmones 
gazdydami vis skelbiate ir mo
kinate, kad Įiragaro ugnis yra 
neužgestamos.

— Teip ir yra, kunigas pa
tvirtino.

"Tese toliau laisvamanis savo 
kalba: —- Asz tam sutinku... 
Va, kame dalykas: Kur-gi Die
vas yma teip daug malku, arbai
kitokios deganezios medegos
* w • • * * • • .

• * I

metu 
kaip yra skelbiama, kaip' pra
garo arhžipoji ugnis dega... 
su pasididžiavimu paklausė.

arnžinai ‘ pragaro ugniai E 
Juk jau tukstaneziai

pąsirižo* pats pąsilikti karalių, 
Dabar jau jis daugiau nesimoJ- 
' • \ * "• - ’ balso. Gęidįmas būti ptymu- 
cziausiu visiszkai užyioszpata- 
vo aut jo. Jis iures būti kara\ 
liūs, kad ir leasžin kas turetii

Aplinkui klausėsi tos karsz- 
tos kalbos, vis lauke, koks bus 
kunigo atsakymas in toki pai
nu laisvamanio ’ paklausima.

— Kol i a lk atsiras ant že
mos tokiu kvailiu, kaip patsai

do, neklausė savo aniolo sargo

cziausiu visiszkal užvieszpata- 
is iures būti kara\

atsitikti. Tuomet jis mane ka-

esi kuris netiki in Dievo Viso- 
galio galybe^ tai pragarui nie
kad nepritrūks degamosios mc- 
degos. ■ c : • '• * 't ’<

A pi i ijkn t ’ st b v i nil

Gyveno du kaimynu, 
du turėjo po moteri ir po kelis 
va’ikticzius'maitino savo ranku 
darbu.

Vienas isz ju buvo labai su
sirūpinės; jis nuolatos sakyda
vo.

— Jeigu asz nunnrėžiau ar
ba sunkiai susirgeziau, kas dė
tųsi SU mano V.mona ir vaikais?

Toji‘mintis niekuomet jo ne
apleido ir graužo jo szirdi, 
kaip kirminas, 
obūoli graužtu.

Ta pilti mintis 
antrajam kaimynui bet, jis to 
sau in

.J110-

grauže
kad nukritusi

užeidavo ir

sus

sau:
pa mat y I

t n

nusiminusiu.

d

i 
I

užsislopc's pradėjo temyli j 
-- -----------------------j

sparneliu plesnojil - 
motina 

kiant su maistu surinktu 
ioji iszdalin 

visiems p 
lygiai, o nae 

nuskriaus

Už 
lengva 
pamate

valandėlės

ant raja

vaikams, t 
nosztaji maista 
szeziukams

ne buvo

jis isz(
i

1
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Net nebagolis pasikratė!
Tai rots kome

dijos,
Da nemaeziau tokios, 

Ir negirdėjau, kad gimines, 
Darytu kaip . . . mes. 

Subarė druezei ir pakulojo, 
Ba pusbrolis kolot turėjo 
Ir mislihate gerai laimėjo?
Isz burdo nobugas iszejo, 

Pas svetimus nuėjo, 
Ba iszvijo ir iszejti turėjo. 

Ne trukus pusbrolis sugryžo, 
Ba ten darbo surasti negalėjo, 

Pusbrolis tuojaus pas ji nu
bėgo, 

Nes in grinezia inejti negalėjo, 
Rado duris užrakytas,
Ar gal užstumdytas. 

Pabaladojo,
Bet nieko ne naudojo, 

Ir kas pasidaro, 
Durys ant kart atsidaro, 

Pusbrolis pasirodė, 
Ant galo, nuo poreziu austume 
Ir su akmenais pirti užkure.

Galvoje skyle padare, 
Žmogų vos isz svieto neisz- 

x vare;
Ilgai žmogelis phstenes, 

Bet ženklą ant visada turės.

vyrai,
9

Sakydamas: T

• I •

Bei sakalelei
• Darote ne gerai 

js raszote, 
nepasira- 

szote ?

Jaigu ka del mam
Kodėl pravardes

Mano meisteris viską peržiūri 
O jaigu gromata paraszo ne

1

turi,
Tuojaus suguiauždina, 
Ir in gurbą patalpina, 

Oho tasai mano Meisteris
Tai kytras dedys, 
Jis daug iszmauo,

Gurbą dydeli turi, 
Meta in gurbą kaip peržiūri.

• I • •
Vienas szpielius paezia kra- 

juje turi,
O badai ir viena dukteri,
In czion pribuvias jaunikaii-

:ie,
Kaip kurkinas mandrauje.
Po pejei po kėlės dienas gir- 

tuokliau je,
Ir per iraktis paleis.tuvhuje, 
Ne senei musztine pradėjo, 
Tai vaikyme, runyti turėjo, 
Mat, musztineje daug bledes 

padare,
Tai jo gi Inkis, butu in cypia 

uždare;
Latras .niekur gero neturės, 

Ba niekur malszei nesedes.
——- -----------—----- -------------- M--”

(IKEIČIAUSl MODERNIŠKI L/LIVA1 
tAsaulija. GERIAUSIAS TATAR-

KAIMAS J’ASAŽJERIAMAS. * 
Justi miesto randus! musu agentas.

In Lietuva, Leriklja, Rusija, Latvija, 
Ukrainla ir vjsus Baltikos Valstijas.' 
CĄRONIA ...............  S April Ir 13 MtoV
PANNONIA (Knblneto tik) . 18 ApHI 
KiiblheO $130. TreoKlii klesn $103.50

Thx $5 extra.
Via Cherbourg, Southampton, 

Liverpool ir Glasgow.
1 » II >,■ 4 ' < ' I . 1 ’ " . I I rV 'I'
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)

I r per naktis paleis.tuvhujo,

\ ii

gojo juokais, o laisvaniaiils1 
persjneszekaip $roba > putes 

in kitu vagonu,
4 f 1

1
t

galva neimdavo; jisai 
kalbėdavo:

Dievas, kurs pažysta vi- 
savo sutvėrimus ir juos 

aprūpina, aprūpins taip-put ir
mano žmona su vaikais.

Ir jisai gyveno rainiai, kuo 
met pirmasai ne valandėlei 
turėjo ramumo.

Viena diena, kuomet pirma
sis mdiud(‘s ir susirnpines dir
bo laukt', pamate paukszeziu- 
kus inlekianczius in viena krū
mą ir vol iszlekianezius.

Ir jisai prisiartino pažiūrėti. 
Krūmuose jis pamalė vis;)i sza- 
le vienas kito du liedeliu, buvo 
maži, dar be plunksna, pauksz- 
ty ežiai.

K,iiomet jis sugrižo prie dar
bo, nuolatos žiurėjo in pauksz- 
cziukus, kurie nesziojo peną sa
vo mažiui inkams.
kuomet viena motina grižo liz
dan neszdama snapelyje savo 
vaikiicziams maisto, pagavo ja 
vanaga vargsze pauksztyte no
rėjo isztrukti, veltui...

Žmogų, tai 
dar didesnis 
jisai maste, kad motinai žuvis 
turės žūti ir vaikeliai.

— O maniszkiai tiktai ma
ne viena teturi - kalbėjo - kas

,TIt,,l,l         ....... . Iy,

" i j

r>.

ne

Bet sztai

matant, apėmė 
nusiminimas, nes

ežiai 
nelaimėjo.

Tėvas, kurs abejojo I 
Dievo Apvaiz<la, vakare p. 
šakojo savo 
bu o mates.

Kaimynas•>*

jam:

kaimynui visa

iszklauses I

Karn-gi rūpintieji J 
niekuomet savųjų neapv as 

džia. Jo meile turi paslapc:, 
kuriu mes nesuprantame 
kekime, turėkime 
k i me, i r 
Jeigu asz 
tu busi mano vaiku teVul 
jeigu tu pirma numirsi, asz į 
pinsiuos tavaisiais. O jei 
mudu 
juos neužaugusiais ir negal 
ežiais užsidirbti duonos, į 
juos aprūpins musu Tėvas, k 
ris yra danguje.

Ir nuo to laiko kaimyn 
daugiau nesirūpino, kas bus t 
j u 
bet 
ežius

Jvilti, nn 
ramiai- gyvenkfi 
pinna numircii

mano

tavaisiais.
numirtuva, palik

I

ll

I

■ 1

J

vaikeliais jiems numirc 
visa savo vilti ir rope1 

Dievui pavedė, rami- 
gyveno.

9

Užtaigi, kad jis tais metais greičiausia auga h * . .. • • _ . • « » • • • *1ir tas augihias turi būti nuolatinis ir sveikas.
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, arba

-6Kode! Jiisu
m

Kūdikio Pirmutiniai A
Melai Yra Svarbiausi ,

jeigu jūsų pienas (netinka jam, vartokite

1
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Slipnimą teikiantis maistas, kuris turi savyje 

sveikatą ir stiprumą.

visas
reikalingas kūno subudavojinio modegąs ir priduoda I

Iškirpkite šj pagarsintmq ir pa
siųskite į The Borden Co., New 
York ir gausite pilnus patari
mus ir nurodymus, kaip jį var
toti lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi ir puikią kūdikių knygą.

NAV.IANYBE!
PAOMiB'l’A.S EUROPOJE
CUt’KO.O LAIKKOIHS

VINLSZKAS
rh

VARDAI IMAS 
PhUAlSlA PREKE.

UŽ

< 1 r

( ASHAN URA (Isf! Fortland) 30
... i April

« April
ALHAN1A (Kabineto tik) ..

VISI sūkio- (‘AMEllONIA .........
■'••••• s April interiuUlonalAWJUA :

viu Atiglija n't Mniubiirga In Dahzlg 
nOMO.Llbavu $110, Tax $5 oxtrą.

Už lai kad pasiliko skali Ils 
tu laikrodžiu nuo Kalėdų, 
ir kurie buvo pargebenli isz 
Europos, todėl iszparduoshne 
pasillkusitis laikrodžius 
labai niiĮ|iaž(iitii preke.

Szilas puikus laikrodis yra 
padirbtas isz gero medžio, 
pitikei iszmargintas, vidinei 
yru isz geriausio plelno ir 
yąro. Kiti parduoda szitus 
laikrodžius po $20.00 ir dan
ginus bet mos parduosime už 
labai iiuimižinla preke.

Szis “Cuckoo" laikrodis isz 
rodo teip pat kaip parodo aut 
paveikslo ir yra 18 per 12 
coliu didumo. Gera, rodo 
laika ir kožna puse valandos 
ir ant valandos pasirdo gai
dukas kuris kukuoja tiek 
kart kiek buna valandų o ir 
Varpelis kuris paskambina 
.valapdas. Szita laikrodi par
duosimo tiktai už $10.75.
Privalo rastis kožnam namo 

nes yra labai gražus ir boa- 
bojbhes kaimynai jumis jo už 
vydes. Nelaukite nes negreit 
vol turositė tokia proga kaip 
szita todėl pripiuskite mumis 
tiktai viena doleri o reszta 
užmokėsite kada nulaikysite 
Aži |)\iiku laikrodi. Raškykite 
anl szlb adreso:

I Export Ilotise, 
Dept. 20» M. 1*. O. Box 781 

Chicago, Ill,

*
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(okamo antra procentą nnt sudAtu 
jlntgu. Procentą prldrdam prie Jus 
Unigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepal- 
•nt ar atncszat parodyt knygute 
JT ne. Mes norim kad Ir jus turA- 
ntnet reikalą su musu banka, ne
taisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryto Iki 3 
popiet. Subatom Is 9 ryte Iki 12 vai.

I M I ,1 .11 ............. .. ......... ..

H. BALL, Prezidentas
_F. J. NOONAN, Vlco-Prezldont. 

I J. E. FERGUSON. Kaslerlus

CAPITAL STOCK $125,000.00
Surplus ir Profits $536,316.50

I

*

Žinios Vietines
Į—M  ..................................... ... >t . .. .„„„m. ■■ ■. .1—1,

4‘AR TU PILNOJ JAUNY
BĖJ?”

1921 NATURALIZAVIMO 
DARBAS.

A

PARSIDUODA FARMA. I

March jau— Kovas 
baigėsi.

— Apribus jau po szonu.
— Suspenszion ar straikas 

tikrai bus.
i — Žmonelei rengėsi atlan- 

J kyli savo toviszkes.
- Geriau sėdėt ant vietos, 
kelione daug pinigu suėda, 

czion pragy-

J kokio

nomo pilieczio, 
draugo, arba žmogau

b

I j M

I-

4.

4

nes 
už ka galima ir 
vent.

— Girdėt jog steitine pall
et je ketina daryti revizije j>o 

jeszkoti samagonku ir 
munszaines.

W. TRASKĄUSKAS
PIRMI TIN IS LIETUI ISZ K AS 

1RABORILS MAHANOY CITY, PA.
Ar ’h m* <ĮN*

PasamdoAldoja kunus numirusiu.
Utomobillus del laidotuvių, kriksztl- 
ilu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.L 
20 W. Centre St. Mahanoy City. Pa..
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Temykit Lietuviai!
Jei^u norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso ! 
Iriuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos! 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
uito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

namus 
varytoju munszaines. Nepro- 
szali laikytis ant sargybos, ba 

kazokai ’ ’ neszposuoja.
— Burmistras aplaike 

daug skundu, buk mieste ran
dasi keliolika
urvu in kur sue j na jaunos mer
gaites, o ir vyruotos moteres 
kur per naktis girtuokliauna 
ir. .. Burmistras Fogauti keti
na taisės vietas ”iszezystyt.

— Ant susirinkimo 
toju namu, likos 
ymti senoviszka mokesti 
dedant nuo 1 Apriliaus.

Slavoku parapijoi teip- 
gi prasidėjo velniava, nes pa- 
rapijonai ne yra nžganadyti 
isz užtrauktos paskolos, isz ko 
kylo nesupratimas. Ana diena 
kun. York aphiike kerszinima, 
jaigu neapleis parapijų in 48 
valandas, tai klebonije isznesz 

Kunigas prane-

i <

vietas

■

Ull

1

Lletuvhikas (iniborhis

K. RĖKLAITIS
pagal 

mokslą.
laidoja Numirėlius 

naujausia mada ir
Turi pagrlbininke motore.

Prieinamos prekes.

516 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 119

Ttirczlausin Lietuviszka 
BANKA

, -V-
Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento. 
EmIu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
mul. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Pampinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai, 
kalnas o 
atsakima.

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė 

MAHANOY (TTY, - 1

Raszykite apie 
gausite teisinga 

Adresavokitc:

PA

OB. J. I.TANANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas,

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

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

dr. ji ozas j. austra 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Kariumen-
eje. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius li^ 10 vai.,

12 lig 2 popiet., 6 lig
9 vakare, j
113 E. Coal St

ryte.
Bell Tel. 359-R.

Shenandoah.

I

■ o 1 <

CHAS. S. PARMLEY
Be.* Estate Agent. — Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduot! atubaa, 
' mes galime Jurnls tame patarnauti.

Kandavojarae namus, kolektavt rre 
randas Ir teip toliaus.
238 W.Centre St. MahanoyCity

kolektavc

paleistuvingu

staty-
nutarta pri- 

pra-

• su dinamitu.
sze apie tai steitiniams, kurie 
dabar apsaugoje klebonije ir 
kunigą nuo nelaimes. Jaigu pa
mpi jonai pradeda kerszyt ku
nigui su dinamitu, tai palis už
sitraukia neapikanta ant savo 
sprandu o valdže greitai tokius 
pauksztelius suyma^

KUR BUNA?

Paieszkau broliu Kazimiera 
Izidoriaus Yaku;

Britain,
il
gy veno i\ew
apie 15 metu atgal, o Kaz. 
veno Vestuose. Paeina isz 
lales Para.
Teip-gi

Izidorius 
Conn, 

gy- 
OZ1-

Vaitimėnų Kaimo. 
J uozapa 
gyvena 

paeina isz Szi- 
ruriu svarbu reika

upi e juos,

1

paieszkau 
Siminauski (barberis) 
apie St. Louis, 
tales Par. T ‘ 
la, jeigu kas žino 
meldžiu jiraneszt.

Krank I). Yakas, 
412 W. 3

Spring

juos 
(1.26)

-rd St., • 
Valiev, 111.

Paieszkau Joną Bubnis, pir- 
ęyveno po No. 229 Ave., 

ne-
minu g.
B. New ork, N. Y. dabar 
žinau gur. Paeina isz Kalvari
jos Para. Jeigu kas žino apie ji, 
meldžiu praneszt (t.26)

Vincas Simniszkis, 
139 E. Market St.

Mahanoy City, Pa. 
savo tetos Mag-Paieszkau i 

elniena Gialauszkiene, pirmiau 
Luzerne Boro, dabar 

nežinau kur. Turiu svarbu rei
kalu. .jeigu kas žino apie ja 
meldžiu praneszt.

Anna Ramanavicziute 
Wellsburg,

Magdalena 
po vyru ne- 

irdejau gyve- 
, paeina 

isz Staru poles Apskr., Pilvisz- 
kiu Para., 
Kaimo. Teip-gi Marijona Nar
butu i cziute 
pavardes; paeina isz Plopliu 
Kaimo. Jaigu kas žino apie jas, 
meldžiu praneszti, yra labai 

Isvarbus reikalas. (t.25) 
Mrs. Mary Neverdauškiene, 

423 Church St., 
New Britain, Conn.

gv veno

y

I

Box 263

Mano drauges 
Marcinkevicziute, 
žinau pavardes; g 
na apie Pennsylvania

W.’ Va.

Krisznokirszkes

po vyru 
paeina

nežinau

praneszt i, yra

f

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

31 Kovo.
11 Balau. 26 Gegužio.

22 Balandžio.
28 Balau.

(ORBITA 
ORDINĄ

12 Gegužio.

ARAGUAYA . .
ororESĄ 
ves r RIS. 
YANDYCK . 
VAI BAN .

Birželio D. 
. . 20 Gegužio. 

. . 3 Birželio. ' 
. 12 Liepos.

i Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg.

Visos atskirlos kajutos. Nėra 
extra mokesčiu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

SANDERSON & SON Inc. Agents 
2« BROADWAY. NEW YORK.

Ar pas vietini laivakorcziu agentu. X
— UP 1 — 1 — — ——

y

Kiek sykiu per pereitus dvy
lika menesiu/ paimdamas savo 
laikraszti patemijai žinia apie 
mirti, pilnoj jaunybėj 
gero pažystamo, arba gerai ži-

arha kokio 
s, apie ku

ri maniai, jog pilnoj sveikatoj
Daugumas tu mireziu, gydy

tojai sako, yra pasekmes inks
tu ligos užkietinimo krauja- 
gy si i u, apopleksijos, ir t. t.

Tos ligos, kuomet užpuola
yra apgavingo^* ir yra pasek
mes kasdieniniu 
nepaiseti gero gyvenimo prin
cipu.
apie koki nors gerai žinoma 
vyra, kuris mano, jog sveikata 
gerame fiziszkame padėjimo, 
kuris prasze padidinti j 
ties apsaugoj ima ir jam 
nesėta, jog tas negalima nes jo 
szii’dis per silpna, arba jog jis 
serga netikėta inkstu liga.

Kuomet pareini namon nuo 
szermenu kokio draugo, tavo 
metu, ar tu užklausiai gydyto
jo kodd yra tiek daug netikė
tu mireziu žmonių, kurie, rodo- 
ne pilnoj jaunystėj, 
riau sakant, ar tu kada 
klausiai gydytojo apie ypaty
bes ir priežastis inkstu

sukietinimo 
apo pleke i-

pripratimu

Kaip tankiai 
gerai

girdime

gyvas-
i pra

arba gc-
nors

ligos,
sziirdies 
kraujagyslių 
jos?

Jaigu esi nenormaliszkai sto
ras ir visuomet storyn ir storyn 
ejni, ar nors syki ant misi i u už
ėjo kad yra svarbos in lakta, 
jog gyvasties apsaugojimo 
kampanijos deda svarba in per 
švara.

Paprast :;i žmogus 
kreipia atyda in sveikata pa
kol būtinai reikalauja gydyto
ja, nepaisant jog sveikata yru 
žmogaus svarbiausias turtas.

prižiuretu 
prižiūri 

kaip ilgai j’s vestu ta

ligos,
arba

gyvasties

visai ne-

140 aki er in, 100 aki oriu isz- 
dirbtos žemes, rcszta girria/ 
Tris miles nuo Rock Glen, Pa.

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

(M. 31)

I

Sulig 
nieriaus, 
bpll,o, kasnietinio raporto7, 181- 
292 ateiviai tapo pilieeziais per 
pere i tus f iskal iszk us 
2,265 teismai užsienio natūrali
zacijos darbu. Tas irieme 2,049 
valstijos teismus ir 216 federa- 
liszkn teismu. Suv. Valstijos 
padalintos in vienuolika natu- 
ralizavimo daliu, tos dalys va
dintos vardu didžiausio miesto 
tose dalyse. New Yorko apskri
tis iszleido daugiausia natūra
lizacijos certifikatu, po jos se
ka Chieagos, Pittsburgh©, Bos- N. Y. Panaudokite isz 
tono ir Philadelphijos apskri- progos visi kurie yra pus-pli- 
cziai. Kiti apskriežiai 
Paul, St. Louis, 
1). C., San Francisco, Seattle ir 
Denver.

Per metus, 304,481 
iszsieme pirmas popieras, 
180,894 padavė natūralizacijos 
praszymus. 163,656 natūraliza
cijos certifikatai iszduoti civi- 
liszkams žmonėms, ir 17,636 
certifikatai duoti ateiviams, 
kurie tarnauja arba garbingai 
paliuosuoti isz Suv. 
m i Ii tares tarnystes sulig 
cialio instatymo ju 
Teismai atsake 18,981 praszy- 
mu ir trauke iki 
uos iszklausymus 
szymu. Natūralizacijos certifi
katai neiszduoti del sekaneziu 
prieqaseziu: 5,215 del trukumo 
persekinėjimo praszytojo, 3058 
del netinkamu liudytoju, 1,848 
jog pirmos popieros neturėjo 

1,736 del pasiliuosavi- 
m i I i t arės tarnystes, 

jog ateiviai,

imigracijos komisio- 
Richard K. Camp-

rcszta girna.

metus.

yra St. 
Washington,

ateiviai
ir

žmonėms 
duoti ateiviams

Valstijų 
spe- 

naudai.

vėlesnės die-
45,483 pra-

5 
nuo

y

tarnas

laikai

»
masz i nerija

Jaigu biznierius 
savo bizni teip kaip 
sveikata 
bizni ?

Ka darytume jaigu 
prižiūrėtu tavo dalykus su tiek 
rūpestingumo kiek tu duodi sa
vo sveikatai?

Jaigu biznierius tai
atsargu atskaita visu tavo par
davinėjimu, nupirkimu ir pra
leidimu ir palyginimą su praei
tais metais.

Jaigu turi dirbtuve, prižiūri 
jog tos dirbtuves
regulariszkai peržiureta ir per
kratyta. Tikslas to visko yra, 
užlaikyti veikianezias pajėgas. 
Darbdaviai ne nori kad dirbtu
ve taptų uždaryta del negeros 
maszinerijos.

Kodėl žmones nekreipia tiek 
atydos in sveikata? Kodėl jie 
teip atsargiai neprižiūri kuna? 
Kodėl neina pas gydytoja nors 
syk ant metu del fiziszko ap
žiūrėjimo?

Pasamdyk gydytoja prižiū
rėti sveikatos reikalus ir laiky
ti rekordą. Jis tau pranesz tei
singa inkstu, szirdies, kraujo 
ir žlebcziojimo sąnariu padeji-
ma. Jis patars kaip nukreipti
ligas vieton gydyti.

1,120
719

kaip

vertes 
m o 
priežastim 
del nežinystes praszytojo 
del bedoriszkos ypatybes, kiti 
del invairiu priežaseziu
tai, nepilnos gyvenimo vietos, 
neturėdami atvažiavimo certi- 
fikatus ir t. t.

Isz praszymu laikytu del vė
lesnės dienos 15,070 buvo sulai
kyti nes praszytojai nepasiro
dė, 11,855 nežinojo klausimus 
apie Amerikos valdžia, 1,353 
del nernoksluriio ir .17,205 del 
kitu priežaseziu.

Natūralizacijos biuras inte
resuotas in pilietystes kliasas. 
Yra 3,526 draugystes kurios 
dirba sykiu su biuru, lavinda- 
mos norinezius tapti pilieeziais 
Raportai rodo, jog angliszkos 
ir pilietystes kliasos auga.

Per pagelbininkus, ir tiesio
giniu susineszimu, biuras susi- 
nesze su visokiais valstijų afi- 
cieriais.

Californijoj instatymas pri- 
ymta.y kuris aprūpina insteigi- 
rna kliasu del norincziu tapti 
pilieeziais ir
County Clerk pristatyti mo
kykloms vardus ir adresus vi
su kandidatu.

Biuras iszleido 43,168 kopi
jas pilietystes knygų.

yra priederme 
pristatyti

ANT PARDAVIMO.

Visokiu forirycziu isz Kaiers 
Opera House ir Ilotelio. Kreip
kitės in Kąjerio Bravaro ofisą 
szale Lehigh ValTėfe staci jos.

(M.31)

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

4

VILTIS PLIKIAMS. 
I ui H—■■■■■■■■■■ '

Arabiszka Mostis yra >tikrai 
pasekminga ir kas prisiims ke
liolika štampu ir savo adresu 
tai aplaikys trijų arabiszku gy
duolių dykai. Ruszykito ant 
szio aklreso D r. Jmbco, 236 
Broadway, Box 9, Brooklyn, 

szios

Raszykite 
D r. Jmbco,

kiai arba visai yra nuplikia. f

Ar norite darbo?

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

Kateiva Sales Co.
Collegeville, Pa.

------ ----------------r------------------—
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Antanas J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius ir 

Balsamuotojas.
- .. —.

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

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

l

GEORGES Sztore1

gausite Velykams 
visokiu Kiauszinu padirbtu isz 

geriausio koknoto.
❖ ❖ ❖

Kiauszinei po 5c., 10c., 15c., 20c 
25c., 50c., 75c., $1., $1.50, 

$2, $3, ir $5.
❖ ❖ ❖

Vardus ant Kiauszinu uždeda
me dykai. Teipgi visokiu 

padirbtu zuikucziu.

GEORGES
24 W. Centre St. Mahanoy City

8

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 ir Bostono, 
bet ir jsz visu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszjus su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greita?,. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimu. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laišzkais arba alsi lankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

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

Padarome

RALTIJO8AMER1KOC
U LINIJA 9Broadvay, Nev¥>rk',NY L*

E LIETUVATIESI 
KELIONE

J

Ji?

M
Ik 1

PER. HAMDXJRG^.pTl1/NĄ 
y ARbA LIEPOJU.
/ metuviai vazuojant m ruiuvu 
aplenkia lenku juosta (karidora) 

/ Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

4<POLONIA” . 5 APRILAUS
“ESTONIA” 19 APRILIAUS

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

Kreipkitės prie musu ugentu jusu miestą.

Lietuviai važuojant in Piliava

V

Pirkite Kuknin i
Pecziu Dabar

________  .iv z

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresnirudeni.

pasirinkimą negu kitados.

$77l5?
coliu didumo,' puikei enamelavotas
Galima matyt musu sztoro lange.

t

Musu spccialiszkas PERT
GLOBE peczius, viduris 18

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

HF!AI

i

7;
m M Mb1 < 1 --------

t >
. I

i i;

j*

F
J

i U

J,

Musu didelis Modelis 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 

į kvotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin-

SU

* 
karnas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

T

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE... I

Merchants Banking Trust Company
M
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| DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. į
233 - 235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA. 

»' . ■■■ 1 f s , , < .

X

įį In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka 

išreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva,
agenta W. F. Rynkieviczia. 

Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojimus, 
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 mane nusiusti in vsas dalis svieto. 
Kurie kreipiasi in mano agentūra būna, ližganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir 
visokiu na tarimu nėr laiszka arba vnatiszkai. . vvisokiu patarimu per laiszka arba yputiszkai, 

z f ' 7' * *' z *
D A

* ',i'’ -   $——• M

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pra
dėjo mokėt procentą ant sudėtu pinigu.

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tau- 
tiecziai ir pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar-
. ba informacijos, kada norite kur investyti pi

ningus arba pirkti namus.
Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banku.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad da

tų savo piningus in Merchants Banking Trust 
Szita Banka žino kaip jumis

/

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA. ' .

—DIREKTORIAI—
D. M. Graliam, Pros. L. Eckert, Vice-Pres. 

j Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz
P. C. Fenton

Co., Banka, 
geriausia pagelbėt!.

i.

*

, D. F. Gtrinan, Trejus.
A. Danisewlcz, M. Gavula 

T. G. Hornsby
■ 'J




