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ėjo in mokslai ne, 
Edwards gyve-

motyna 
senumo

Paskutinis Buczkis savo ku- 
dykiui.

Wilkes-Barre, Pa. — Kada 
pasilenkė pabuezinot savo kn- 
dyki, kuris 
Mrs. Reuben
nanti po 337 No. Main uliezios 
kryto negyva.

Motore taji ryta nepapras
tai daug dirbo, pagamindama 
valgi del vyro ir vyresniu vai
ku kurie iszejo in darba ir pa- 
sirenginejo ant iszsikraustini- 
mo pirma^Apriliaus, kas buvo 
pervirszinis persidirbimas ku
ris sulaikė klabejima szirdies, 
nuo ko motore sirgo nuo kokio 
tai laiko.
Motyna nepavelino iszejt, duk

rele nuszoko nuo tilto.
Philadelphia. — Už tai kad 

nepavelino 19 motu 
dukrelei Reba Wolf

son, ejti ant prakalbu, nusimi
nus dukrele nuėjo ant Girard 
avė. eilto, szokdama in ūpo. Jo
sios kuna atrado in dvi valan
das vėliau.

Suaugusios seseres in viena 
mirė.

Chicago. — Juzefina ir Rože 
suaugusios in viena dvynai, 
kurios sirgo nuo kokio tai lai
ko įnirę ezionaitineje ligonbu- 
tejė praejta ketvergą. Juzefi
na mirė pirma o Rože mire in 
kėlės sekundas vėliau.

Daktarai buvo pasirengia 
perskirt mirusia nuo gyvos se
sers, tuojaus po mirimui, bet 
brolis dvynu ant to nepaveli
no, nes seseris tankei kalbėda
vo, jog jeigu viena mirtų, tai 
kita negalėtu be savo sesutes 
gyvent.

Kimus
pelenus nusiimsiu Austrije del 
gyminiu.

Kežo ir Juzefina turi keturis 
brolius, tėvas da gyvas turėda
mas 85 metus amžiaus.

56 vaikai apsirgo valgydami 
kendes.

Jersey City, N. J. — Sveika- 
pradejo daryti

isz kokios priežasties 
apsirgo 56 vaikai isz Hudson 
mokslaines. Daktarai iszrado, 
buk vaikai valgė kendes, ku
rias pirko artimam sztorelije. 
Sveikatos valdže patrauks fa
brikantus ant atsakomvbes už 
dirbimą tuju 
rias 
vaistu.

Ka kalba amerikietis apie 
žmogedysta Rosijoi.

New York. — Ana diena ant 
laivo Mauretanijos sugryžo isz 
Rosjos profesoris M. Atkinson, 
kuris nukeliavo in Rosije su 
paszelpnia angliszka draugavo. 
Prof. Atkinsonas kalba:

“Teisybe, kad Rosijoi viesz- 
patauje kanuodydžiausia 
žmogedyste, o ypatingai Sara

Ratilas sau mislino: 
siu su jauna, 
o tuomet pradėsiu gyventi kai
po rimtas vyra^. Taip ir pada
re.

Apsivedė
Magdele. Juodviem begyve
nant atsirado gera proga leng- 

uždirbti. Juodu ir 
nnsprendot a ja proga pasi nau
doti.

Kaulas nupirko dideli, blo
kini katilu ir ilga varine dūda, 
o Magde pirko cukraus ir džio
vino duona. Kuomet reikalingi 
intaisymai buvo nupirkti, duo
nos pakankamai pridžiovinta, 
Raulas-Magde tvarkiai sustatė 
katilu su dūda ir prdejo virin
ti duonute.

Pavirinus valandėlė, pasiro
do pirmieji laszai tyri lyg asza- 
ros. Ratilui 
bet Magde tai palmei jo ir pra
dėjo raminti, “ 
kaip skystimėlis spareziai bė
ga, o isz- jo bus pinigu, tik tu 
nesnausk.M

Raulas eina 
kvieczia pas savo. Draugai vie
nas po 
namus,

apsive- 
gražia mergaite,

su jauna, gražia 
Juodviem

vai pinigu

pasidarė liūdna,

Rauluk, matai

pas draugus ir

mirusiu sudegins, o

tos b juras 
slieetva

inmaisze
kendžiu iii ku- 

trucinancziu

i

Žmonis vage
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Greek paviete, Oklahoma, randasi keli szulinei aliejaus, l<n-

Isz Lietuvos Isz Lietuviizku Kaimelio r

h 
į
i

t-l

‘Ant “biednuju farmOs
rie duoda per menesi 30,000 baczku aliejaus, nuo ko priglau da
procento. Pavietas ne turi jokiu iszlaidu ant užlaikiau) tuju, kurie
nes ii liejas užmoka už juju užlaikima.

ISZ VISU SZALIU
700 Francuzu užmusztu ir su

žeistu Moroke.
London. — Septini 

francuziszkn kareiviu likos už-
muszta ir sužeista, būdami už
klupti isz nežinių per moro- 
kieczius, artimoje Huslvijos.

szimta i

kitam atlanko Raulo 
o juodu priėmė visus 

svetingai ir skystimėliu vaiszi- 
no. Taipgi dažnai kvietė lan
kytis ir duodavo isz bonkutes, 
bot už ta gaudavo skambueziu.

Svecziai dažnai juos lanky
davo. Vienas isz ju užmėto aki 
ant Magdės, o ji taip-gi gra
žiai pažvelgdavo in ji.

Raulas- visuomet visus pri
imdavo su pilnu stikleliu, bile doleriu. Tuosius pinigus turėjo 
tik gerai užmoka už*laszus.

Pagaliaus pastebėjo, kad jo 
vienas draugas dailiai žiuris in 
Magde. Raulas 
szalinti isz savo “kostumor 
riu” tarpo, bet Magde pasi- 
prieszino ir tarp jaunosios po
reles kvlo vaidai, nesutikimas.

“wa-
savo vyrui apskųsdama

Ubagas sziksztuolir. paliko 
$1,200,000 turto.

Buenos Aires, . Brazilije. — 
Turtingiauses ubagas 
niam 
< 4

Pieti-
Amerike žinomas kaipo 

ubagas milijonierius“ Fort li
ną tas Martinez, mire czionais 
palikdamas, turto ant 1,200,000

po grindimis ir Įei
namo, isz kuriu 

skatyko o

a pinikų $20,000 
reikalai! je

vargszu
suszelpimo,

AUSTRIJOSBUVUSIS
KARALIUS MIRĖ.

nas bus

Kūneliai, Madeira Sala. — 
Bu vii si s Austrijos karalius Ka
rolius mirė subatos ryta nuo 
uždegimo plaucgiu. Badai ku

rni vežtas in Austrije
ant palaidojimp.

Kada austrijokai dažinojo 
buk Karolius serga ir randasi 
dydeliam nedatekliui, paauka
vo 300,000 frankų kuriuos jam 
nuvožė, bet jau paszialpa atėjo 
per volai.-

Velionis tiirejo apie 35 me
tus amžiaus, apėmė sostą po

E ra 11 e i s z k o J uoza | >o
191G mete.
mirezia i

isz 
tarpo 9

norejo ji pre
savo “

Vėliaus Magde iszeme 
rauta“
ji kaipo ne viso proto žmogų.

Teisėjas pasiuntė
Raula pristatyti jam.

“dėdes
‘ ‘ Dėdės 

pristatė R aula nuovadom
teisėjo paliepimo Raula 

per nakti .uždare belangen, o 
ryto meta turės eiti, pas gydy
toja, kad isztyrtu jo protą.

Raulas uždarytas belangėj 
atsistojęs prie 
nulenkęs ir klausė saves: 
del mane toks nelaimingas li- 
kiina^ paliete; atskirtas nuo 
draugu ir nuo “žmonių ? Nuliū
dus szirdis jam atsako, kad ne- 
syki atėjusios moterys verk
damos praszydavo neduoti ju 
vyrams Uo pragariszko raugo 
ir nevlioti. pinigu isz ju, bet 
tuos praszymus juokais nuleis
davo.

9 9

9 9

Su-
Iv

9 

sienos, galva 
Ke

tovo gubernijoj.
lavomis isz nauju kapu ir val
go juosius. Vienas žmogus li
kos suszaiidytas per valdžia už 
nužudinma savo paezios, ku
rios kuna sukapojo ir raugino 
baežkoje. Sziandieninis padėji
mas bolszevikiszkoi Rosijoi ne 
gali būti prilygintas prie pek
los, nes tonais vieszpatauje 
bjauresnis padėjimas no kaip 
Liucipieriaus karalystėje. Sza- 
le keliu guli tukstanezei pn- 
vaneziu lavonu, o galiu drasei 
kalbėt, jog priesz atėjima va
saros apie tris milijonai varg- 
szu iszmirs isz bado, tifuso, ko- 
leros ir kitu ligų. Patariu 
svietui idant užvestu kordoną
aplinkui Rosije, kuri yra pavo- nais bledes ant asztuoniu mili-

a • ...

sūdąs .atsake

712 salųnai uždaryti Lakava- 
nos paviete.

Scranton, Pa. — Czionaitinis 
712 salimams 

laisnus visam Lakavanos pa
viete kurie turėjo paliaut par
davinėti ramybes vaistus. Są- 
luninkai sako, jog primai tiesas 
gali pardavinėti “ 
tuju tiesu laikysis, 
laisnus ar ne.

ninbir” ir 
ar turi

ISZ ROSIJOS
130,707,000 gyventoju Rosijoi.

Moskva. — Pagal naujausia 
surasza Rusijos, ai tonais ran
dasi 130,707,000 gyventoju. 
Apie 18 procentas visu gyven
toju gyvena miestuosia ir 
miesteli nosie, 
sai suraszas 
maskolei dare

130,707,000

SHENANDOAH, PA l

ūkininką Igną 
esantivienkiemy,

Baisi Žmogžudyste. —- Nakty 
isz szes^tadienio vasario 4 d. 
užpuolė ginkluoti žmogžudžiai 

K ima v i ežia 
atstu apie

pusantro, viousto nuo Stoties. 
Matyt, roikąlaujani pinigu bu
vo kankiniami jis ir jo szeiiny- 
na. Pasakoja, kad ir ausys at- 

szeimininkui, 
žmones,

pjautos 
szeimyiui f 7

visa 
iszžude. 

Žmogžudžiu dar pasikinkyta 
goriasnis arklys 
Tik pirmadieny 
sužinota apie szi baisu atsiti
kima. Rankiniai palaidoti 1 
hiszu kapinėse.
nyczioj buvo pamaldos, 2 kuni
gu buvo apart vietinio atvyki 
palaidoti.

Daug serga jp-ipu. — Daug 
sniego.

Kvėdarna (Tauragės apskr.) 
Deliai labai iszsiplatinusios 
gripo epidemijos visame Tau
ragės apskriyje mokyklos liko 
uždarytos ant dvieju savai- 
ežiu.

Szi met ežia

ir iszdumta.
vasario G d.

>a-
Paluszps baž-

1

paslepiąs
tusia dalysią
nepasinaudojo ne
ant maisto ubagavo kas diena.

seseris tojo sziksztuolioDvi seseris tojo sziksztuolio 
aplaike 900 tukstaneziu dole
riu, 
ant priglaudės del sioratuku.

o likusio pinigai nuėjo

Senas vyras, jauna pati; baisi 
žudinsta.

Lrvarvas, Lenkije. 
žam miestelije 
Stanislavano 
atsitikimas, 
23 metu jauna ir patogi Katre 
Gordyjczukiene, motoro 70 me
tinio vyro ir jaunas bernas Ste
ponas Warobec.

Patogi Katrute isztekejo už 
senio priverstinai, 
tėvai jaja prispyrė 
Jannas kraujas lindojo paskui 
jaunesni vyra 
bernu Steponu.
vyras dažinojo apie meilingus 
susneszimus 
vaidai ir
jaunai moterei mirezia, 
draudė idant daugiau nesima
tytu su savo milemu.

Jaunieje spsitare atsikratyt 
tino senio per nužudinima. Ka
da Senis miegojo, bernas pa- * m a a* a

— Ma- 
Warokte, arti 

atsibuvo baisus 
kuriame dalibavo

M

nes josios
prie to.

ir. susinosze su
Kada senas

pakylu, Į,....., .v namie
senis kcrszindamas 

mirezia vuz-

— Laukdamas savo kalėj
uos prie inokesczio langelio 
prie Shenandoah kasyklų ant 
atsiėmimo savo pedes, 51 metu , 
senumo Vincas Jakutis krito 
negyvas.

— Gal ne visi žino kad S. J 
Mockaitis yra milijonierium, 
turėdamas 5,000,(XX). Taji neti
kėta turtą aplaike nuo savo 

isz Rosi jos
p. Mockaicziui

szvogerio Kiszkio 
Neužvydekite 
nes tai yra bolszevikiszka bu- 
maszka kuri turi vertes tiktai! 
penkių doleriu.

— Neužinirszkite, jog Ka« 
zuno nauja aptieka dabar ran
dasi po No.
uliežios.

38 South Jarditi

Lawrence, Mass. — Asztunta 
Kovo iszejo czionais apie 10,- 

, nes

I
■Il :.i

Badai Leninas mirė?
Moskva.

buk Leninas mirė, bet sunku 
tuja žinia užtvirtyt, nes cenzū
ra yra labai rusti ir jokiu ži
nių apie tai neiszleidže isz Ru
sijos. Privatiszki 
si misti in Ryma,
Leninas ant tikrųjų yra miros. 
Kitas telegramas prisiunstas 
in Londoną danesza, buk Le
ninas yra suparaližavotas. To
ji žino atėjo isz Revalo.

Kad ir butu teisybe kad Le
ninas mirė,

griebe kirvi ir vienu ypu per
skėlė galva mieganeziam po 
tani uždege grinezia idant mo
kas nedasiprastu apie žudinsta.

Katre tame laike radosi pas 
savo tėvus, kurio 
liepsna, draugo su kaimynais 
nubėgo gosint deganezia grin
ezia. Po ugniai surado suangli- 
jusi kuna Gordyjezuko, bet 
laike, sliocttbs pasirodė, jog 
pakauszis buvo sutrukias, nu
žiūrėjimas puolė ant jaunos 
moteres ir josos mylemo, kurio

paregoja

Daug žiurkių Chicage. v
Chicago žiurkes padaro daug 

bledes. Pagal apskaitima, tai 
tonais randasi suvirszum ke.tu- 
ri milijonai žiurkių, arba viena likos uždaryti kalėjimo, 
žurke pripuola . ant kožno gy-
ventojaus. Žiurkės padaro to-

Aliejų su vandeniu nosumai- 
szysi, pdnaszoi jaupysta su 
senatve niekados nesusi tai-

000 audėju ant straiko, 
kompanijos norėjo darbinin
kams numuszti 20 procentą. 
Nors ne visi iszejo ant syk. bet 
kada palicije pradėjo daužyti 
skebus, tai 29 dieną iszejo ir 
kiti. Du fabrikai Evetell Mill 
ir Darbenton Mill uždare visai, 
o kituosią dirba skebai-

pas mus tiek 
sniego, kad yra pavojus, prade^ 
jus tirpti sniegui, kad nenu- 
nesztu upes visus tiltus. Ypacz- 
gi tilta apie Kvėdarna ant Ju
ros. Jau bene mitri metai kaip 
praszomę Ministerijos (Susi
siekimo Red.) pataisyti visisz-

niiestuosia
Žinoma, jog ta- 

yra netikras, nes 
ji saviszkai, ne 

te i j), kaip czionais Arnerikc. 
Raudonieje pradėjo apipleszi- 
net cerkves, — 14 kaimiecziu 

užmuszta.
Moskva. — Keturiolika žmo

nių likos užmuszta, o daugelis 
sužeista, kada raudonoji gvar
dijų s^ove in myne žmonių, ku
rie nodaleido kamisijo ant api- 
pleszimo cerkves nuo visoKiu 
brangenybių, pagal nesenei iž- 
duota ukaza.

Konfiskavimo kamisijo atė
jo iii Szoja, 
atiduoti visas bažnytines bran
genybes, bot susiriūkia kai- 
muocziai ne inleido kamisijos 
in vyduri. Tada kamisijo su
gryžo ant rytojaus su raudoną
ja gvardije, bet ir tada kai- 
muocziai užsispyrė no leist in 
cerkve kamisijos. Gvardije pa
leido'keliolika szuviu in myne 
su ųugszcziau minėta pasėk
iu i a.

Turtingiause cerkve Rosijoi 
yra Kazano katedra Petrogra
de, kur randasi paveikslas Pa
neles Szvencziausios padirbtas 
isz plakto aukso sverentis de- 
szimts svaru iždetas su 5387 
visokeis brangeiS akmenais d 
ant kaklo kabo puiki apikaklo 
susidedanti isz puikiausiu dei
mantu.

S.S. Petro ir Povylo katedro
je teipgi randasi brangus iko
nas žinomas kaipo “Szven- 
toji Panele isz Joruzalemo“ 
padirbta isz czisto aukso apie 
dvi pėdas dydžio iszsodyta su 
78 puikiauseis deimantais. To
jo paezioje katedroje randasi 
da 24 brangus ikonai konia tos 
paezios verties ka ir pirihuti- 
nis.

Bolszevikai nedrįsta api- 
pleszti tuju katedrų zpirma, 

ir serganti ant tiktai pradėjo apipleszinet ma-

— Paskalai 
mire,

ejna pleszimo

paliepdami popui
telegramai 

skelbia, buk

tai sovietai th j a 
žinia užginežytu, idant mas
koliai dagirdia apie tai, nesu
keltu revoliucijos.

Bažnycze Szv. Onos sudege, 
stebuklingas stovylas ižgial- 

betas.
Quebec, Kanada. — Ugnis 

sunaikino Bažnyczia Szv. Onos 
de Beaupre,», bet stebuklingas 
stovylas ir kitos relikvijos li
kos ižgialbeti. Po ugiiei žmonis 
susiripko pažiūrėti griuvėsiu 
ir nemažai nusistebėjų regėda
mi stovyla stovinti' nėdalips- 
teta. Buvo tai tikras stebuklas. 
Ugnis padare bledes arti ant
pusantro milijono doleriu^ Zo- 
kopinkai su pavojum savo gy^ 
vaseziu gi ai be jo isz bažnyczios 
kas davėsi iszneszt.

In bažnycze stebuklingos 
Szv. Onos kas motas suvažiuo
davo tukstanezei žmonių, Li- 
goniąi, Szlubi j 
neiž^ydonm ligų, apleisdavo 
bažnyczia sveiki, palikdami 
krukius baŽnycziojė.

In bažnycze

Toji bažųyezo likos pastaty-
-A IM XT, a a L. Ata 1876 meto,

kai sugriuvusi tilta, bet viskas 
veltui. Tiltas yra taip menkas, 
kad tiesiog baugu važiuoti. 
Dabar, dar mažomis iszlaido- 
mis galima butu eilta pataisy
ti ir apsaugoti nuo pavasario 
lediniu. Paskui per apsileidi
mą bus deszimtoriopai aikvo- 
jama taip sunkiai surinktos 
Valstybes leszos.

Kvailas atstovas.
Trszkiai (Sziauliu apskr.) 

Vasario 12 d. ežia buvo atva
žiavęs Seimo atstovas Pleez- 
kaitis ir nuo baczkos ąųt rin
kos sake bolszevikiszka pa
mokslą. Gvildino visokius 

klausimus.

— Lawrenczei miega, o no-* 
rints yra kelios partijos bet 
malszei pasielgė. Tautininkai 
turi savo neprigulminga baž-, 
nyczia ir kun. Stanislova SleL 
ui, bet . nieko gero nenjaveiki^ 
Turime cze R. K. szv. Praricisz^, 
kaus parapije, turi maža medi* 
nia bažnyczia ir turi surinkia. 
gana puikia suma pinigu už. 
kuriuos statys puikia murinia 
bažnyczia. Prabaszczius Pran* 
ciszkus Virmauskis daug dajr* 
buojesi del labo visuomenes irK 
tėvynės. — L. Simus-

■r

i
1

Gvildino
4 ‘ klausimus. ’ ’ Visnpirma insi- 
kibo in kunigus ir in bažnyczia 
reikia paversti in “kumetine“ 
arba atiduoti darbininkams, 
kad szio isz bažniezios pasi
dirbtu butus gyventi, o kad 
bažnyczios nebebus, tai ir ku- 

• nigu nebereikes. Bažnyczios

Hazleton, Pa. — Kokis tai 
szeszkas. kuris sakėsi buk yra 
broliu kuris radosi ant burdo . 
pas Szima Sakalaucka, kada 
visi buvo darbe, nuejas ant vir* 
szaus iszkrauste Sakalaucko 
fcupareli, pasiemias 530 doleriu 
dingo su pinigais.jeszkoti nau
ju auku. Apsisaugokite pėiia- 
sziu paukszteliu, jaigu atejtu 
pas jus.

------------------ • ‘ M

Boston, Mass. — Pereitojo
žeme gales pasiimti bežemiai Sabai oje So. Bostone airisziai
ir dirbti. Žmonių dauguma pa
siklauso tos kalbos nusispiove

bomai sumusze ir apiplesze du 
lietuviu,

žesnes bažnyczesl
Bolszevikai pardavė daug 

kailiu.
■" ' i "' i /' ■ ■ 1

Moskva. — Soviatu valdže 
ana diena pardavė ant ticitaci-o popiežius ap- j

garsino jaja bazilika 1887 me- jos keturis szimtiis* tukstaneziu
to. Artimojo bažnyčios randa-
si stebuklingas szulinis, kurio

Stasi Pocių ir Petra !
• -p

užpultas ant
ir ranka pamoję nuėjo szalin. Jukneyicziu.

kampo Silver ir C streeto- Jįs 
_ ėjo apie 10 valanda ir ant kam- J 

po 4 bomai mete in ji rįeszuta. 
Jis paklausė- ko jie nofi, o jie 
tuojaus szoko, iszdauže jam' 
akis, sukruvino veidą, atemft , 
laikrodėli ir pabėgo. Paskui, 
priėjus jam prie namu duru, 
vėl tie pat is piktadariai pasiro
do ir vėl pradėjo ji pleszti. At- ♦ 
erne bankos knygute, pinigus 
ir ka tiktai rado. Apiplesze vėl 
pabėgo.

Petras

Kad ir Seimo atstovas, bet ma
tyti kvailys, kad niekus tauzį- 

” i vienas ■ja! — eidami szaliu 
kitam kalbejq.

Bankai Lietuvoje.
I

Kaunas. — Lietuvoje dabar
tiniu laiku yra szeszi bankai; 
turinti pagrindinio kapitalo 37 
milijonus auksinu. Pernai apy
vartos jie turėjo per 9 bilijonus 
markiu (depozitu) turėjo 175 
milijonus, o paskolų iszdave 73 
milijonus. Didžiausias yra 
Prekybos ir Pramones turis 12 
mil. kapitalo. Paskui eina Ūkio 
Bankas su 10 milijonu. Pramo
nes instaigu Lietuvoje dabar 
yra per tris tukstanezius.

Didžiausias

Pocius buvo

Jukneviczius buvo; 
užpultas ant A. streeto. Ji teip * 
pat sumusze, atėmė laikrodėli 
ir pabėgo- H I

Kulpmont, Pa. — Saliunin-* 
kas Juozas Zubys likos oresz* 
tavotas už pardavimu svaigi- 
nanezius gėrimus del sunaus 
skvajerio Mockapetrio.

ir pigios. Kurie manote bėdai’- • , T ... 3.

PARMOS! — PARMOS!

Lietuviu kolonijos brangios

bes ir straikus prašzalinti tai 
raszykite pas mane o asz jumis 
suteiksiu rodą. Nevažiuokite 
pęĮs tuos agentus, kurie neturi 
savo ukes, visados busite neuž
ganėdinti. Raszykite pas ma
ne. <A.7)

kailiu torp kuriu radosi 30,- 
000 szannonu, 8,000 szeszku, 
30,000 lapių, 25,000 persiszku 
oželiu, 1500 sabaliu, 80,000 bal-

vanduo badai gydo visokes Ii
* ' , ... 

I t

Stovylas stebuklingos Szv. tu zuikiu, 200,000 sibiriszku 
in re

gas.
H

Onos likos .perkeltas voveru ir 30,000 juoduju szesz- 
c niuodemptoristu «okoninku kliosz* kn. Badai kuru^M irnii hi ei A!

Sztai nekurios prekes boj- 
szevikiszkojo Rosijoi: ruginei 
miltai 2,100,000 pūdas; svaras 
mėsos 120,000; svaras cukraus 
300,000; svaras sviesto 340,000; 
svaras druskos 20,000; kavos
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9 SAULE

KAS GIRDEI
Dr.

presbiterijoniszkos
patvirtina

Harry Ilublle, pastoris 
bažnvezios 

Bufalo, patvirtina idant 
bažnycziosia butu už

vesti sžokiai ir visokį palinks
minimai del jaunuju, nes tokiu 
bu<lu apsisaugos 
nuo visokiu 
garo.

Gal tasai
jog bažnyczia kokia jiji 

butu iszpažiuimo, yra pastaty
ta ant garbinimo Dievo o ne 
del pibsilinksminimu.

Juk jaunumėm? 
doraus kelio 
cziosia tiktai už bnžnveziu ir 
szokiu salėse - kur pnkamposia 
ar užkaboriuosia.

ISZ 
v įsos i a

rzo,

meiles del prausimosi

jaunuomene 
pagundų ir pra-

pastorelis užrnir-

noperzonge 
saloje ue bažny-

Pittsburge turtingam kliube, 
szvaicariszkas lekajus pasiu- 
tiszkai insimylejo in dukteria 
tūlo milijonieriaus ir neužilgio 
ketino su jaja apsipaeziuot, bet 
tėvas ir mama dukreles buvo 
tame prieszingi ir ne tik ka pa- 

lekajus yra “krei-
bet da innesze skunda val- 

ji sugrąžytu adgal

ne yra tok is 
nes

sake, jog 
ri,” 
džei, idant 
in Europa.

Tasai lekajus
kvailys kaip ji pram\ m 

ant tiek proto in 
milijo- 

•o savo galva

jeigu turėjo 
gabumo insimylet in 
nierka, tai tu 
ant sprando.

r<

sidabriniu ame- 
doleriu kokie da- 

“In 
kuris vra tru-

nes dabar 
In God ve 

“u” 
randasi

'Ant nauju 
rikoniszku 
bar iszejo randasi paraszas 
God we Trust ’ ’
puti permainytas, 
randasi *••** 
Trvfd.M 
žodije 
<<v»>

ant jo
Vietoje litaros 

“Trust” tai
. Nežino kokia tame buvo 

priežastis 
nyta visu litam “u.” O gal 
atejteje permainys ir taji žodi 

“E. Plvribvs Vnvm” ir 
Vnited States of America.” 
Nežino del ko litara “u,” ku

ri yra teip gera kaipo ir kitos 
litaros alfabete, likos panie- 
rflnta; Artistai gali turėti savo 
liaproezius ir mainytis pagal 
laikus, bet su pennainimu li
tam ant pinigu neprivalo tu
pėti tiek valdžios, nes žmonis 
ant to nepavelins.

Tomis dienomis likos atras
tas akyvas atradimas nuo so- 
noviszku laiku, o tai yra suak- 
menijusis padas ir kurka cze- 
veriko kuri surado urvoje gy
lamoje žemes. Taji atradimu 
surado inžinieris kasvklu Al
bertas Knapp kainuosią Hum
boldt, Nevadoje.

Tasai patins ir kurka turėjo 
rastis žemoje nuo 100 lyg 200 
milijonu metu adgal ir parodo, 
jog labai senei, du priesz musu 
eros, apazvietimas buvo pla- 
cziau isztobuliutas ne kaip yra 
sziadien, nes pėdos tosios civi
lizacijos buvo sunaikintos per 
persivertima žemes kokis ture- 

4_ jo atsibūti milijonai metu ad- 
įrgaL

Kada inžinierius parode su- 
*akmenijusi pada ir kurka 
sziaucziui, tasai pripažino, buk 
darbas buvo geresnis ne kaip 
sziadien yra czeverikai padirb
ti, ka parodo, jog žmonis ta
me laike buvo daug apszvies- 
tesni.

ir del ko nepennai- 
litaru “

ant
44

Plvribvs Vnvm

likos panie

ir

Dabar Kauno randa- i net ke
turi sztamai Lietuviu: Lietu
viai, Žemaiczei, Amerikonai ir 
Kauninei. Žmogus pasitikus 
savo tautieti aut uliezios, tasai 
tuo jaus pradeda in tave kalbe- 

gyvas! Ka dabarii: Sveikas 
veiki? Žemaitis kalba: Temsta 
Svoaks! Bikur tin tebedirbi? 
Amerikonas pradeda:
Mųik, lian da ei ju filiu tu dej, 
koki bizni dabar kipini? Kau- 
niszkis pradeda szitokia sva
jone: Piųsieny! Pajai, tautiniai 
lapiniai, kultūrinis vajus, len
kuose baze, augiuose faze, su
verene,
VallUta, x uouvrrv 1 v v viiuvijci) 
menas, kuriniai.... Nors gala 
gauk ju beklausydamas, neži
nosi ko jie tave klausia ir tiek.

44 Alio

vorkesteris, fiksuota 
rusuose revoliucija

i Tybeto gyventojai ne turi

JoklOS Hiviiva uvi |,khiouiuah) 

nes jioje tyki jog “vanduo, nu
prausė žmogų nuprausė jojo 
gilinki.
miniszkos kuriu randasi dau
gybe klosztoriuosia. Tibetienes 
inžengo anksti in kliosztori, 
daugiausia, isz priežasties na
miniu nesutikimu 
mingumo meilejev 

būda,1
szobles o ginklus

TARPVALSTISZKAS
PERSIKILNIOJIMAS.

žmogų
> > rnPo tvirtai laikosi ir Kovo 12, 1922.

anksti

ir neĮiasek- 
M i nikai tu- 
dirba savo

ilgus plaukus, 
už visa szei-

r i knriszkn 
anuotas ir 
pargabena.

Moteres vra sveikos ir drū
tos ir neszioje 
Mergina iszteka.
myna broliu kad ju butu ir de- 
szimts, tai su visais gyvena 

czionais su vienu 
vyru, tiktai su tokiu skirtumu, 
jog su vienu yma szliulm o su 
kitais gyvena be szliubo. Kuom 
dauginusi* Tibeto motore iszsi- 
tepa sviestu, tuom buna pato-

ui i vidurį je Azijos 
terp himaliszku kalnu. Kada 
juju karalius nuniirszta, tai ty
ki, jog dusze inejna in naiijei 
gymusio kudykio, kuri kunigai 
sujeszko ir pasodina ant sosto. 
Žmonis yra labai 
lt*ngvatikci. Jokiu 
miu neprileidže in savo sklypą, 
o jeigu koki kur suyma.tai tuo 
nužudiiui.

tai
lygiai kaip

gesne akyse vyro. 
Tibetas g

tamsus ir 
s ve t imže-

Apribus ketina būti ūkano
tas ir lietingas, bet už tai Mo
jus bus saulingas ir gražus. — 
Pažiūrėsime.

Lenkiszkas Kon sulis Cliica- 
pajeszko Mieczylovo Dauk-geszo kaipo ir Jono Paukszto ku

rie randasi czionais Amerike. 
Tegul raszo pas konsuli: Polish
(Jenera I Counsil, Chicago, 111.

taiJaunikis: — Ale, 
mergina praėjo!

Senbernis: 
man negraži.

ji na i

graži

visai

Jaunikis: — Kam tu sakai 
negarži, kad tu jos veido ne-
matei!

Senbernis: — Asz nežiurau 
in ju veidus. Dreses trumpos 
— asz žiurau in kojas. Tokios 
puikios kojos, net dartes man 
szii’di niežti...

Jaunikis: — Taip, asz dabai’ 
žinau, kodėl senberniams mer
ginos negražios. Jie vepso in 

, gi veido nebemato.
Senbernis: — Asz nepaisau, 

kad asz esu senberniu, bet asz 
vistiek dauginus žinau apie 
meile už tave. Adz žinau, klau- 

kad meile paeina isz
plaucziu, o merginos 
gražumas yra'tik kojos.

Jaunikis: — Už tai tu ir esi 
senberniu. Didžiausi atbuke- 
liai pasilieka senberniais.

j u kojas

sykis,
visas

laike vaka- 
uždarbe, 

padaritie po deszimti

AR NORITE DARBO?
Agentu reikalinga nereikia 

mokslo kiekvienas be jokio 
mokslo gali savo 
ruis užsidirbtie geru 
galima
ir dvi<leszimti doleriu iii savai
te ir daugintus ueleisl<ite vaka
ru už dykai bet pradekit isz- 
versti savo dyka laika ant pi
nigu- Jaigu esate senesninigti- Jaigu esate sonesip ne 
kaip 20 metu tai raszykite del 
jums naudingu informacijų 
sziuudien savo prigimtoj kal
boj.

naudingu

Kateiva Sales Co.»
Collegeville, Pa.

- -_ __________________ _ - . - T—- ___ - - - -~A

Washington,
— Susineszimų Departamentas 
per Cenzo Biurą* sziadien i.szi 
leido praneszima parodydami

AMERIKOS IMIGRACIJOS 
INSTATYMAI.

i g . . ’ , , . • -J |

‘ .-4—

Prez i don tas • Roosove lt są- 
jog jo nuomonęjj svarbiausias 

Amerikos vi-

" \

FAKTAI UŽ SAVE KALBA.-—.—/
Cer P, MlkdTnliilo Agentūra atkeliavo 

Amerikon.

gyvenimas

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c.

W. D. Oocxkow»ld*Co. 
M«h«noy City* Pą.

parodydami 
t a rpva 1st iszka persi k i I mojimą 
Suv. Valstijų vietiniu gyvento
ji-

Visas Suv. Valstijų gyvento
ju skaitlius cenzo'dienoje (Sau 
šio 1, 1920) buvo 105,710,620. 
Isz tu 7L,O7LO13 gyveno vals
tijose kur gimė 20,274,450 |M*r- 

kitas valstijas, t. y., 
negyveno valstijose kur gimė, uietu. 
13,920,692 gimė svetur, ir 444,- 

ginumo 
Isz visu 

gyventoju, 67.2%. gyveno vals
tijose kur gimė* 19.2% gyveno 
kitose valstijose, 13.2% 
gimė, ir 
vieno procento buvo inimti in 
virszmineta grupe isz 444,465.

vietiniu

sikeh* in

kuriu465 vietiniai, 
vietos nepažymėtos-

ketur-deszimt
svetur 

dalis

Isz vietiniu gyventoju, 77.8% 
gyveno valstijose kur 
22.2% gyveno kitur.

Dvidoszimts penkių valstijų 
ir District of Columbia gyven
toju skaitlius laimėjo per tarp- 

persikilniojima ir 
dvideszimts - tre- 

vųlstijos pralosze. Žiūrint

gimė ir

vi! 1st i SZ k a 
liek an ežios 
ežios
in invažiavima ir iszvažiavima

la i mojimas. 1,222,-
7 gyventojai, priguli Califor- 

, Oklaho
ma!. Kitos valstijos, kurios lai
mėjo suvirsz 3 
Washingtonas su 555,590; 
xas 
O • )

didžiausias
’O
n i jai, yni ras 924,950,

00-000, vra — 
Te

su 408,830; New Jersey su 
su 336,213. 

Pralaimėjimai priguli Pennsyl-
vanijai isz 598,692; Now Yor- 

Kentuekv isz

79,594; Colorado

k ui isz 586.206;
546,069; Tennessee isz 426,312;
Virginia isz 
376,036;
Missouri isz 315,235; ir Missis
sippi isz 309.077-

Imkime Wyoming 
isz visu 
ventoju, 70.5

O 
♦)

Illinois
88,926

ISZ
Iowa isz 
358.780;

valstija, 
Amerikoj gimusiu gy- 

r/( gimė kitose 
valstijose. Tns pats ir su Mon
tana, Idaho, Washingtonu, Ore 
gon. California, Nevada, 
zona, Colorado,
District of Columbia, kuriu be
veik puse gyventojų kitose

Ari-
Oklahoma ir

gyventoju
\ aisti jos? gimė.

Nevados daugumas gyvento
ju pm’sikele kitur, apie 48.7%- 
ir beveik 30% Wyoming. Colo-

Nebraska, Mis- 
Delawaie

rado, Kansas, 
souri, down, y

mont ir New Hampshire 
ventoju gyveno kitur.

Kuomet New York o 
,i°s g. J 
lįutas iii 63.9% vietiniu 
toju, 
27.2% 
nia turi 38% vietiniu 
j u, 39.8% kitur gimusiu ir 
1% svetur gimusiu-

Keliose

Ver-
PV-

va 1st i- 
gyventojų skaitlius pada-

gyven- 
valstiju ir 

svetur giniusiu- Califor- 
•yvento- 

09

8.3% kitu

vakaru

o.

O’ r*

valstijose 
vietiniu yra mažiaus negu isz 
kitu valstijų privažiavusiu. 
Foreign Language Inf. Service

1.1. ' ■ — ■”

Ka raszo apie knyga “Tukstantb 
Kakta ir Vipna”

Gerbiami Tamstos:— Sziuomi duodu, 
žinot! Tamstoms kad asz es.lu aplai- 
kea puikią knyga po vardu “Tukptan-. 
tls Naktų ir Vieną” kuria, man. pri
siuntė!, norint ąsz prishmcziąu už- 
mokesll už ta puikia kąyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano padė

,1

klausymus, kuri 
suomeiio turi svarstyti1, ir kuris 
seka svarbu klausymu apsau
gojimo musu tautiszko turto, 
yra ateivystes. Yra dalykas, 
kuris licezia netik szaliek eko
nomių i padėti, bet, kadiUigi at- 
ejviu atkoliaima pa si likti cziou 
visa tauta. • ■ v f * *

Nebuvo jokiu instatymu 
hvarkvti

jokiu 
imigracija.

Iki tani laikui invairios 
valstijos tvarkė ateivystu ir 
peržiurę j ima 
ateiviu.

Kugpiuczio 
ateivystes instatymas buvo in- 
nesztas. Tas instatymas aprū
pino jog prasikaltėliai, bepro- 
cziai, silpnaproeziai ir žmones, 
kurie gali tapti visuomeniszka 
sunkenybe nebus inloisti. 1885 
metais Kongreso pirmus aktus, 
kuris uždraudė ' ingabeuima 
dafbininku, buvo užtvirtintas. 
Nuo to laiko daugelis instaty- 
mn buvo padaryti.

1907 m. Kongresas 
komite.ta isztyrinoti pilna atei
vystes klausymą. Kaipo pasek
mes to

iki 1882

tvarkė
a Įvažiuoja ncziu

3, 1882, pirmas

paskyrė

Vasario

i y ——m--------------

1. Katarina Varnaite isz Reniygalos 
pas seserį in prooklynti.

2. Juze Brazde įkaite isz Žomalcziu 
Kalvarijos pas siižjodo.tinl in West- 
vllio, Ill.

CeciJiJa Klrdolkalto
pas sufleri

2. Juze Brazdeikaito isz Žcmalcziu

isz
In Brooklyna 

gaVo leidimą isz tVnshlngtono.
4. Magde Miliauskiene hu dviem vai- 

kdis Isz Bartininkų pan vyra in Por
tage, Pa.

5. Mare Butkoviczluto i«z Butrimo
nių pąs HOHorl In White Plains, N, Y.

6. Veronika Zlzlene su
!»/. Utenos pas vyra in llackctmack,

A burtu

N. J. •

raporto, Vasario 5, 
1917, ateivystes aktas buvo pa
darytas. Yra dabartinis pama
tinis instatvmas del sutvarkv- 
mo ateivvstes in Suv. Valsti
jas. Taip vadintas, Dillingham, 
Act, isz Gegužes 1 19, 1921, ku- 

iki 3%, ateivysta

nauja aprupi- 
pennainymo ar at-

ris suvaržė, 
ant vienu metu, yra tik aktas, 
kuris prideda 
n ima. be
szaukimo bile apriipinimu pra
dinio imigracijos instatymo 
(ateivystes akto'isz Vasario 5, 
1917.)’

Inleidimas Ateiviu.
Kiekvienas ateivis, priesz in- 

leidima in Suv. .Valstijas, turi 
sutikti su (‘saneziais imigraci
jos instatymais. Suv. Valstijų 
aficieriai uoste
netinu prirodymu 
mo. Idant inleįsti ateivi in Suv. 
Valstijas, jis turi prirodyjįi jpg, A . • H a 4 • *1 ’ e •

turi turėti gu
dei inleidi-

kai po keleivis1. Atkeliavo
(arba jurininkas) su atsaka.ii- 
czia viza ant pasporto;

Jog jo szalivs kvota neisz- 
baigta;

3. Jog
tarti;

4. Jo

o

Lili-

Zizlene dukteria

7. Ge na vaite Bunlkc isz Sziluvos pas 
yužiedotinl in Brooklyna.

8, Jonas Mncziulls su žmona Isz Ru- 
diszklu pas (halo in Amsterdam, N. Y.

Kazlauskaite isz Papilės9. Mą re
pan tevn Jn Elizabeth, N. J.

-0. Ona VUkauskloito su dviem vai
kais isz Subaczlaus pas vyra in Ey- 
non, Pa.

IL Barbora Ungurieno su dukteria 
isz Radvyliszklo pas Vjtra In Granby, 
Conn. -

12. Veronika Matollene flu 4 valkai^ 
isz Vuinulos pas vyra In Herrin, 111.

Dar didesnis skaitlius rengiasi atke
liauti moterių pas vyrus ir vaiku pas 
levus, ir gilziniu pas gimines. Visiems 
Mikolainio Agentūra nusiuntė laiva
kortes ir pilniausius patarimus, teip
gi surąsze tinkamus Affidavltus pas 
Amerikos Konsulius Rygoje ir Kaune 
link vlzavltnu pasu, kalpo-gi Ir Petici
jas in Wasbingtona, isz kur valdžia 
visiems leidimus davė, nors tyli gi
mines Amerikoje ne pirmųjų popieru 
neturėjo. Ųž toki patarnavimu visi yray ......... . ,

labai dėkingi. .
Pi Mikolainls yr(L daugeliui pažįsta

mas nuo seno, nes buvo "1"‘ 
Lietuvninku,” 
tus, paskiatis per 10 metu valdininku 
El Us Island (kaslegarneje.) ir dello 
Jam yra gerai pažinstami atelvystes 
Instatymai ir pagal tai Jis paraszo at- 
sakanezius Affidavftus ir Peticijas at- 
keliavimul Amerikon. Net isz Lietuvos 
žmones kreipiasi pa» M1 kolai n I pata
rimu.

Kas link patarnavimu grįžtantiems 
In Lietuva daug kalbeli nėra reikalo. 
Isz daugelio laiszku su dekavonemis, 
vienas skamba sekaticziai: "Asz labai 
dekavoju P. Mikolainio Agentūrai už 
"OI y m piką. 
Szenuose."

Vienybesnew buvo 
redaktorium per 5 mo-

in 12 dienu buvau Kur- 
Bernadas Vilbasla.

Todėl kas norite parsikviesti savo 
gimines ai* szeimynas In Amerika, ba
ba keliauti In Lietuva, tai tiktai ra
szykite po sziuomi adresu ir pridekite 
2 et, štampą atsakymui.

P. Mikohiinh,
Hudson Ave., Brooklyn, N’ Y.r/?

t

* •
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FAR JŪSŲ KŪDIKIS 

DAROSI 
SUNKESNIU?

• Kūdikio sveikata Ir augimas, didžiumoj 
priklauso nuo prižiūrėjimo ir maisto, 
kurį jis gaunąr Jūsų kūdikis turi būti 
numazgotas kiekvieną dieną ir regiili^4 

te žindyti savo kūdikio, bandykite

EAGLE BRAND
I A __ liti o A *

Sutaisytą 13 
fciniulkaus cukrau

I*rifdųHkite šitą pagarsinimą
I 'l’he Borden Co., New York 
ir gausite pilnus patarimus 
ir nurodymus, kaip jį vartoti 

, r lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi puikią kūdikių knygą,

kurį jis gauną. Jūsų kūdikis turi būti 
r*-1 

riškai.pavalgydintas. Jeigu jūs negali-*6

(CONDENSfD
I

vien tik del kūdikių.
riebaus karnų pkno ir

i The Borden vo.. New York 
ir gauKite pilnus patarimui 
ir nurodymus, kaip jj vartoti 
lietuvių kalboj vi ‘ 
taipg* puikią kūdi _ ‘
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nepadaro darbo su-

g jis mokintas.
5. Jog jis nepriguli prie tos 

kliasos ateiviu, kuriuos insta- 
tymai prųszalina.
protiszko
kimo, 
ežiu;

6. Jog nebus sunkenybe, ku
ria visuomene turės užlaikyti.

Virszmineti puųktai ininui
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LIETUVOS AMERIKOS
PRAMONES BENDROVE |

SUSITARUSI SU DIDŽIUSIU LAIVU KOMPANIJA I 
“CUNARD LINE”

. PARENCE PATOGIAUSIA .

Ekskursija in Lietuva, su Palydovu
2 DIENA GEGUŽIO 1922
Laivakortes isz New York o 
iki Piliavai (Piliau) tiktai . 
Iki Kaunui per Piliava . .

$106.50
. . S107.50

Didžiuliu Laivu u

"Wt Aquitania
1- f Keturiais kaminais kurio 

įS; paveikslas czionai tilpsta)

M (‘s užemem geriausias vietas, visi musu k(4<‘iviai isž 
Lliko laivakortes užsisuko gaus privaezius kambarius 
su dviem, keturiom ar sz(‘sziom lovom.

Stasys A. Daunoras,J4z. Juozapo parapijos vargonin-

T

u
o L Iu

Ari

del fiziszko 
ar nioraliszko neti-, 

arba del kitu priežasz-

J

visus reikalavimus ka,slink in- 
leidiiuo ateivio in Suv. Valsti
ja. , , . • .

Jeigu ateivis sutinka su jais, 
bus inleistas. Bet jeigu nesu
tiks su nors 
in leistas.

vienu, jau nebus
l

Foreign Tauiguage Inf. Service "* - ~ ■" - -I- » ■ - T - - - - 10 f - - ..II,      I , .

Laivakortes Vėl Atpigo
i Iii Klaipeda .............. $107,00
In Liepoju....................$107.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50 

! ’ (Wai? Tax $5.00)
kavone kuria praszom nuo manos prl- įPinigU ’Siuntimas in Lietuva 

i. * žeimauMi dienos kursu.
Pinigus Liieluvoje gauna ar-

imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėliau Uel kožuo, katras tik
tai gali skaityti, lletuvlszkaj kad Kor
das turėti jia namuose ta puikiu kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas, namuose ta puikia knygą 
neturi reikalo valkszcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogds skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebe-i 
tinus apraszymuš senovės Žmonių 
gyvcnijpa Ir u£mirszta visus vargus ir 
ruDesczius savo kaądionJnię gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo mllema sząlmina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiek.viepa žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka- 
voju už pulku kalendorių ka map 
prisiuntet kaipo dovaną. Duok Dievą 
tamstoms sveikatą |r laime ąziam.e 
gyvenimo. Viso glaro volijentls pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P, isz 
Somerville, Qonn. Jeigu reikalaujate 
virsz-mjąetoą knygos tul prlsluskite 13 
ių "Saules” iszieistuves o <aųslj;e, tuor

_ / > '• . ' *' t 
' / I , X , rL » y ų C'* 1 J ( J . L

i • ’ į ? T * ( i ) ils'. • ■ ■ ■ i. ■ *.

r f įr ’’ ' i

gyvenime. Viso glaro volijentls pafli-

vijBz-mJųetoą knygosi tul prlflluflkjte |2 
in "Sauleą” isztolstuvea o lugHltp, tųo- 
Jaus per paczta. ‘ ,

Žemiausiu dienos kursu
4a.W. .A. ■ jut* A *< ' .i' *i"4i.l

žiiivi
cziausiame paszte laikę 25-30 
dienu. ; į r?

P. \MljCOLAINIS,
1

53 Hudson Avd? Brooklyn, N.Y.

IN P ILIA VA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku RorjdorlauH. 
PuikiauBi NaujĮ "O” Garlaiviai. 

VESTR1S. . . 
ARAGUAYA . . 
YANDXGK . 
ORBUNA . 
VAUBĄN . 
OliOPl SA .

. . 20 Gegužio.
, 22
. . 17 Molio

Balandžio.
• I •

. 15 Bn lag. 27. Gegijžlo 
. . . . .12 IA<kpos 
20 Baland. 10 Birželio 

ORBITA . .13 Gegnžt 2A Biiiamlž.lo
Tiesiai la .Cl>orbourg.\ .

Southampton ir Hąmburg, (f (
Visos atskirtos kajutos. Nora 

oxt«ą mokosczlu.
ROYAL MAIL STEAM 

PACKET COMPANY.
'SANPUJRSON & SON ti4. Agents

2(1 BROADWAY; NEW YORK, 
Ax pits vietU)l h»i,vąkorcziu iigonŲu

Vis tos uoszvęąt
Vienas žmogus jeszkojo '.na

mo ant raudos. J’ame rades-vie- 
na, nuėjo pas locnininka namo. 
Kada gavo ži.ne jog gali gaut 
paklaust* locnininkas:

Ar didele szeimyna ta-
vo ?

r

— Tiktai trys, mano pati 
josios motina ir asz 
žmogus.

-r- O! tai tu nori 
su savo uoszve? Tai brolau do-
vanokie niun, jog namo ne gau- 

ba kur buna 
drauge uoszve, ten nuolatinei 
Ivaidai. •

— atsake

g y ve utie

si ant raudos,
I

CUNJB^TO
GREIČIAUSI ^lOlIERMŠKI LAIVAI 
PAŠAU L MA. GERIAUSIAS 1‘ATAR- 

NAIMAS EASAŽlEųiAMM
J ubu mieste randasi musu agentas.

lą Lietuva, Lenkija, Rusija, Latvija, 
Ukrąinia ir visus Ųaltikos Valstijas. 
CARONI A .........*..8 April ir 13 >May
PANNONIA (Kabineto tik) . 18 April 
Knhlneo $130. ITeczin klesti $103.50 

Ti|X $5 extrą. •
Via C.iierbourg, Southampton, 

Liverpool ir Glasgow*

■J*

6 April 
11 April 

ŠATU UN IA (Isz Portland) .13 Apr!)

CAMERONIA 
AQU1TANJA 
j 

cARMAJNIA ... .........:.......... 10 April
j?cr Angliją ar Hamburgą* in pauziga 
$100.50. In Ubava $107. Tax $5 extra

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienosdienos 

per visus pietus
4 . tty !' 'j

Druczjai apdalyta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje. « B » • MM • « . 4 A.

*

Tartai $5.00
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

■ ’; 't

1269 puslapiai.

MAHANOY CITY, PA.
Ii

isz Mahanoy Člty, Fa—Musu palydovas važiuos kariu 
su keleiviais net ikiKaunui, ir prigelbes 
tingu ose re i k a 1 uose.,

Norintieji gales Amerikon sugriszti nors ir nebūdami 
Amerikos piliecziais, o turės musu specijaliai Sugrižimo 
Poperas.

Sugrižimo Poperos geros tiktai szeszioms menesiams.
LAIVAKORTE IN LIETUVA IR ADGAL $212.50.
Perkantiems pas mumis laivakorte, 

tuviszkus pasportus už dyka.
Musu Atstovai' New Yorke patinka keleivii 

ežiu; perkeli' bagažus ant laivo, 
keliones dokumentais.

Mainome pinigus, išduodame draftus, išmokamus auk
sinais, doleriais, markėmis ar kitu szaliu pinigais. Lietu
von nusiiinęziame pinigus žemiausiu dienos kursu* in 
trunųjiau'si^ laika. Pristatima g va rantuojame, 
kite tuojdus užsisakydami laivakortes kad

keleiviams ipa-

iS7.rupinam Lie

ir
»S 

aprūpina
ant sto- 

visais

Raszy-
kite tuojilus užsisakydami laivakortes kad gavus pato
gesne vieta laive ir informaciu klausdami adresuokite:

Lithuanian American Trading fo.
t .112Yfi GREENE ST., BALTIMORE, MD;

M N

|

NAUJATĮYBE!
PA IH BIITAS ’ E UROPO.I E 
CUCKOO LAIKRODIS 

ŲABOAVIfMAS 
PIGIAUSIA PREKJk

Ii H

YISI8ZKA8

i

Už tai kad pasiliko skaitlis 
tu laikrodžiu nuo Kalėdų, 
ir kurie buvo pargebenti isz 
Europos, todėl iszparduosimo 
pasilikusius laikrodžius už 
hJml numažinta prek(f«

Szitas puikus laikrodis yra 
padirbtas isz gero medžio, 

.pulke! iszmargintas, vidurei 
yra isz geriausio pleiuo ir 
varo. Kiti parduoda szltua 
laikrodžius po $20.00 ir dau
ginus bet mes parduosimo už 
labai niiinažinta prekę.

Szis "Cuckoo" laikrodis isz 
rodo teip pat. kaip parodo ant 
paveikslo ir yra 18 per 12 
coliu didumo. Gera rodo 
laika ir kožna puse valandos 
ir ant valandos pakirdo gai
dukas kuris kukuoja tiek 
kart kick buna valandą o ir 
varpelis kuris paskambina 
valnndaPv Szitu laikrodi par
duosime tiktai už $J0.7ę«
Privalo rastis kožnam namo 

nes yra labai gražus.ir bea- 
bęjones kaimynai jumis jo už 
vydes. Nelaukite nes negreit 
vol turėsite tokią progą kaip 
szita todėl prisiuskito mumis 
tiktai viena doleri o roszta 
užinokėslte kada apjaįkysito 
sz,l. pulku laikrodi. Raszykite 
antr szio adreso: > ' 
International Export House,
Dwh'W lt. IY O., Box 781 

s Chicago, 111,
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“Kad ir viską, užmirsztumo- 

. Atradus Amerika, prasidėjo1 te, — kartojo, jis po kelius 
josios užkariavimas. • Daug.kartus,— bet noužmirszkite 
žmonių keliavo tada ton pu-j Kalėdų dienoje pavalgydinti ir 
sen. Ne visu buvo vienodas apredinti dvideszimts viena 
tikslas. Vieni važiavo su gerais ^lėjurtinga vaikeli. Praszykito 

ju,kad pasifpelstuuž mane, nes 
ftsz jttmaldu busiu hvbai reika^ 

f T 4 * *

Jo pati ir vaikai apsikabino 
ji ir, gailiai verkdami, prasze 
atidėti ' kelione. Jei ne brolis, 
jis gal butu atsisakęs galuti
nai nuo tos keliones. Su aszaro
mia akyse, jis maloniai savo 
mylimuosius atstato nuo saves, 
kalbėdamas:

“ Kada mirė mano motina, 
• mudu prisižadejova kitas kita 

mylėti, kaip ji mudu mylėjo. O 
ar ji nebntu keliavus, kad ir in 
pasaulio kraszta paskui ji?” 

Taip kalbėdamas jis inlipo 
in luotą, kuris turėjo privežti 
prie laivo. Jis paliko savo pa- 
czia ir vaikus hnt kranto, skeS- 
tanezius aszarose.

.Iszkarto pati, apimta neri
masties, nore jo'Mokti paskui ji 
in jura, kad tiktai jis griŽtu

MIRTIES NASRUOSE.

josios

visu

■ Daug. kartus, — bet noužmirszkite

ma buvo pastebėti apsivynio- 
szakas invairiu. 

szliaužu. Atėjo naktis. Keliau-
jusiu, apie

ti toliau negulima. Reikia ap
sirinkti nakvyne. ^prirenka

siekiais, kiti su niekam never
tais. M isijonieriai, keliavo gar-

ju,kad pasiipelštu už mane, nes

medžiu szakas. Naktyje vienas 
miega, antras budi; kitas mie
ga, tai kitas saugoja. Miegdš

vyrai su ryszpljais savo turto 
aut pecziu ir su visu kuo, ka 
tiktai gale jo. paimtai. Ęet banga 
djo su neapsakomu greitumu 
ir su baisiausiu griausmu, kaip 
Armotu szuviu, užgriuvo ant

jt
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sinti Evangelija tarp laukiniu lingas. 
žmonių, kad privestu prie pa
žinimo vieno Dievo, kad ap- 
szviestu svarbiausiuose daly- 
knpsje, mokslininkai kęliavo 
isztirei szali, žmones ju papro- 
cziuslir t. t. ir tai apraszyti ki
tiems; raszejai, poetai lankėsi, 
kad gautu daugiau inspudžiu, 
dvasias inkvepimo. Pirkliai 
plauke Amerikon vieni su pre-1 
kybos reikalais, kiti, kad dau
giau prišipleszus turtu. Kari
ninkai vykdavo, kad užkariau
tu daug vietos, kad ingytu gar
bes.

Tame laike Portugalijoje ant 
juros krimto gyveno vienas 
turtingas pirklys, vardu Vasco

San Estevano.
, jis buvo pamaldus, ir 

gailestingas; nes jis pripažino.

kupse,
t _ M ’

d i 
turtu

vieno

Pirkliai

Nežiūrint *

, uvn Jio įsa i fialas, m f ------- 1 ’

kad visus jo turtus pt-iguli Vi- Mgal. Ja sustabdė Dievo Ap-
d jis yra tiksa galiai n Dievui, 

tai globėjas jo. Jo užduotis su
naudoti turtą 
neturtėliu 
naudai.

Apie jo

ranka.

ir
Dievo garbei ir 

nelaimingųjų

dorybiu paslaptį 
mieste žmones kalbėjo sziaip: 
jo tėvas, kuomet Vasco da bu
vo mažas, priėmė in savo na
mus
didvyri, neturtėliu

Veizdos ranka. Jis atsisuko 
prie savo nuliudusiu vaiku ir 
stengėsi juos suraminti vilti
mi’, kad ju mylimas tevelia am 
griž laimingai atgal.

Po to aplanke Szv. Marijos 
koplyczia, jie sngrižo namon.

buvo neramus. Maia katras 
kiek isz ju miegojo. Pradėjo 
szvist ir jiedu pasileido keliau
ti. Taip praėjo jiem penkios 
dienos, keliaujant per tankias 
girias. Penkiolika dienu jiedu 
keliavo lygumomis; galop; pa
siekė kalnus, kurie skyrė juo
du nuo kranto. Keturios dienos 
ome jiem užlipti ant kulnu vir- 
szaus, nelygiu, uolnoiu szonu. 
Visgi virszu pasiekė. Nuo ten 
jiedu, pamate berybi mėlyna 
vandenynu, o czia jau po kojų 
ndo pat kalno apaezios iki van
denyno kranto placziai sutūpu
si miestą. Jiedu suklaupė ir 
dekavojo Dievni už tai, kad 
iszliko gyvi ir sveiki isz daugy
bes invairiu kelionėje pavoju. 
Isz naujo pasivedę save Jo glo
bai, pradėjo leistis žemyn nuo 
kalno. Szi kelione pasirodo la
bai lengva. In kelias valandas 
jiedu buvo jau žemai.

miesto, nėszdama su savim na
mus, žtponeš, gyvulius, net ir 
maža nameli, kuris užstojo ant 
greitosios koplyczia. , /

Nedaug gyventoju spėjo pa
siekti kaina ir palypėti tiek,
kad vanduo nepasiektu. Iszsi- 
gelbejp jie, bėt palydėjo visa 
savo turtą. Kitus visus vanduo Į (

BALTRU VIENI.

KELIAVIMAS LIETUVON 
VĖL PRASIDĖJO 
(Apgarsinimas.

. . ... , 
artinantes

KUR BUNA.

4 .* >

p raPavasariui 
dėjo žmones vėl bariais važiuo
ti Lietuvon. Ypacz daug kelei-

Paieszkau 'Stanislova Kaciune 
SiemvHzku, gyveno Girardville, Pa. 
dabar nežinau kur. Turiu svarbu rei
kalą, jeigu kas apie ji žino, meldžiu 
ąraneszt. ALENĄ MARCELIUTE, 
124 Congress St., . Springfield, Mass.

ALENĄ MARCELIUTE, 
icld, Masu.•9

ir meilingai vaiszino ta 
Tęva, Szv. 

Joną isz Dievo. Tas Szventasis 
buvo gerbiamas skersai ir isz- 
ilgai Ispanijos ir Portugalijos. 
.Jis atsižymėjo didžiu szventu- 
mu ir galybe daryti stebuklus. 
Jis palaimino mažuti Vasco ir 
pasako, kad kada jis užaugs, 
bus turtingas, jis visuomet tre- 
czia savo turtu dali suvartos 
neturtėliu reikalams. Taippat, 
kad kas Kalėdų szvente jis pa- 
vaiszins ir aprodys sziltais 

netarti n- 
va i kelius, del Kūdikėlio 

Jėzaus garbes ir septynių Jo 
Motinos Sopuliu, kad Ji regėjo 

*Bavo kenezianti Simu. •
Vasco d i San Estevano ta 

pasakymu szventai pildė, 
da daugiau dare. Jis pratino ir 
savo vaikus sekti jo pavyzdi. 
Kas Kalėdos jis paimdavo dvi
deszimts viena vaikuti pas sa
ve. Juos visus jis vaiszindavo, 
sziltai aprūdydavo ir apdova
nodavo. Tai darvdavo vardan 
savos, savo sūnaus ir dukters.

Kuomet Vasco iszgirdo apie 
naujai rastu szaliu turtus, apie 
brangius akmenis, auksu, apie 
nepaprastos vertes mineralus 
ir medžius, jis pasirižo taippat 
tenai laimes jeszkoti. Tai da
ro ne dėlto, kad daugiau su
rinktu turtu savo sunui ir duk
tė rei, bet kad turėtu daugiau 
kuo aprūpinti savo szalies ne
turtėlius.

Jo pati ir vaikai dėjo visas 
pastangas, kad atkalbintu ji 
nuo to sumanymo. Jis girdėjo, 
kad toje«, naujoje 
visai k i toki, 
budo žmones, kurie, lyg lau
kiniai žvėrys kariauja, kad. sa
ve apsigintu nuo atkeliaujan- 
cziu isz kitur. Ir, isztikruju, 
jie žinojo neviena szeimyna, 
kuri lauke savo tėvo, ar sunaus 
pargrįžtant su turtais, o su
laukė žinios, kad jie palydėjo 
gyvasti savo svetimoje szalyje. 
Jie žuvo nežinomi, 
gal laukiniu kankynėse

aprodys 
drabužiais septynis 
gus

•J IŠ

m

szalyje yra 
tamsaus veido ir

be globos, 
, be 

draugo, kuris butu galėjos kiek 
ilors gelbėti.

Vasco, buvo pasirižes keliau
ti. Tuo labjau jis veržėsi in ke-
lione, kad nrtrejo pasimatyti 
Bu Savo broliu, kunigu, kuri jo 

^petdetiniai pasiuntė tenai ini- 
si jbnioriautk ’ ‘

^Galop, asz- turiu susirasti 
Jurgi — tarė jis. — Jau ilgas 
laikas kaip nuo jo neturiu ži
nių. Man mpi, ar jis da gyvas, - . • t >

Narni e je vol meldėsi karsztąi, 
kuris iszkeLiavo, kaip jie sau 
mane, in mirties nasrus. Kolei 
jo nebuvo namieje, jib isztiki
miausiai pildė jo visus Nurody
mus. Atėjus Kalėdoms jie isz- 
kele puota penkiems deszim- 
tiems vaiku, kuriu kiekvienas 
gavo taippat szilta drabužiu 
eile. Tuos drabužius pabengė 
savo rankomis Vasco pati ir jo 
gražioji mažute duktė, Magriey 
ta, per ilgus žiemos voka
ms. Jom dirbant, sūnūs Myko
las skaitė szventuju gyveni
mus, kad nustumtu jom liūd
nas mintis.

Tuomtarpu Vasco keliavo. 
Kelione 
Greitai
Pietų Amerikos krantus. Cžia 
rado daugybe prietikiu jesz- 
kotoju isz visu Europos krasz- 

Visus juos ežia sutraukė 
apie neapsakomus tur

tus, kurie- surasta naujame pa
saulyje. Pirklys, kuriuos tiktai 
sutiko, visu teiravosi, ar neži
no ka nors apie jo broli. Ga
lop, sutiko viena ispanu, kuris 
gana placziai naujaja szali ap
keliavo. Nuo jo Vasco sužinojo, 
kad dalis misijonieriu darbuo
jasi tarp cziagimiu žmonių va
karinėje szios szalies pusėje, 
vietoje, kuria vietiniai vadina 
Calavera, o ispanai Šaut’ Jago 
d i TIuesava. Ispanas aprasze, 
kaip misijonieriai atrodo. Isz 
to pirklys suprato, kad tenai 
tarp ju turėtu būti ir jo brolist 
Tat 
Sant’ 
lengvas darbas.«8zalis jam bu
vo visiszkai nežinoma. Ir atsi
tiko, kad tame laike neatsira
do, kuris 'don > pusėn butu ke
liavęs. Vasco turėjo keliauti 
vienas su savo isztikimu tarnu, 
Jose, kuris kokius tiktai žino
jo. Perspėjo nuo daugybes pa
voju, kokius gali sutikti kelio
nėje. Pasitikėdamas Dievo Ap- 
veizda pradėjo savo kelione in 
vakarus su kompasu ir že m lu
pi u rankose.

Tai buvo labai sunki kelione, 
kaip pasakė ispanas. Pirmiau
sia, reikėjo pereiti per neapsa
komai tankias girias, taip pri
augusias medžiu, krumu ir 
augsztu, stambiu žolių, kad su 
draugavo jam isz pat namu.' 
Ispanas davė visus nurodymus, 
vargu galima buvo tenai pra
lysti. Vienur, kitur teko sutik
ti pleszriu žvėrių, nuo kuriu 
reikėjo gėlbetis, lipant in me
džius. Nekarta, nuodingos gy

buvo neblogiausia, 
jis pasiekė žieminius

tu.
garsas

jis 
Jago.

pasirižo keliauti in
Bet tai buvo ne

nes laukiniai žmones pirmiau
sia užpuola ant misijonieriu. O 
juk jis mano vienatinis bro
lis.’ f

Sutvarkė.jis savo narna. Pa- 
raszo testamenta ir d&ve; 
priesz iszvažiuosiant daug nu-

• •

ir

rodymu savo paežiai iv vai-

vates pakildavo beveik isz po 
pat kojų.

Nors jiedu buvo drąsiu vyru, 
vienok, pamasezius apie nak
vyne tokiose giriose, darėsi 
sziurpu. Ir ant žemes ir me
džiuose nebuvo liuosa nuo pa
voju. Žemai žvėrys, gyvates 
ir vubąlai, modžiu^'se* ir gali-
voįih

>

Ju atkeliavimas in miestą 
buvo nepaprastumu. Gyvento
jai juos sutikę ir indomiiii Žiu
rėjo. Rodinejo jiem invairius 
ženklus ir rodėsi prietelingi. 
Vienas mažas vaikas priėjo 
prie ju, 
juokėsi. Jis rodėsi labai paten
kintas. Vasco maste, kad tas 
vaikaB turėjo kada susitikti su 
panasziais jiem žmonėmis. To
dėl jam 
kad jis nori 
lies žmones.
kas iszrode, lyg nesuprantąs, 
bet tuojaus
ilgai trukus, sugrįžo atgal, ves
damasis 
pranciszkona

paėmė ju rankas ir

eme rodyti ženklus, 
matyti saVo sza- 

Valandžiuke vai-

pasiszalino ir, ne-

savim vienuoli 
misijonieriu.

SU
> 

Pasirodo, kad vienuolis yra 
portugalas. Džiaugsmas nema
žas. Nuo jo tuojaus sužinojo 
Vasco, kad jo brolis yra ežia, 
bet labai serga ir yra paimtas 
i n atskira nameli ant kalno, 
kur oras yra geresnis ir svei
kesnis. Jis -sirgo karsztlige. 
Jis posake, kad ežia mieste da 
yru ir daugiau portugalu. Pa- 
aiszkino, kad jie turi gana 
datig simpatijos pas vietinius 
gyventojus ir kad jau tu'ri 
stambu katekumenu skaieziu. 
Kada jiedu atsilsėjo, rnisijo- 
nierius vedo juos in narna ant 
kalno. Tenai Vasco Bu neapsa
komu džiaugsmu apglėbė savo 
broli. 

» I

Vasco praleido kelius mene
sius su savo broliu. Tuo tarpu 
jis darbavosi. Supirkinėjo nuo 

gyventoju brangius 
s ir sudarė isz j u gražu 
Tkuri parengė gabenti

ir kad jau tlfri

vietiniu 
akmeni' 
rinkinį 
i h Portugalija.

Galop, jis atsiminė savo mo
teli ir vaikus ir pasirižo grįžti 

baigiau tęs gruodžio 
praleidus Kalėdas,

nuszlave,' neszdamasis in ju-
Szenadorije subėgo tris bobos, 

O kaip statines storos, 
, Ne rado tokio prieteli’aus, 

vied ra bu izos.
Tai viena isz ju storiause, 
Ir kaip rodos seniause, 
Tarė: Ar mes grinorkos, 
Ar-gi 'neduosime rodosi 

Tilipėnft du°sime, 
Ir gert invales turėsime, 

Kaip pasakė, teip padare, 
Tuojaus pas alini tilipona dav 
Žydbernio nė buvo nainiejė, 

O bobom iždžiuvo burnoje.
Videi užtiliponavo.

Jokio atsakymo ne gavo, 
plusdamos namon nutraukė, 

' Ba buizos nedasiszauke.
• • ♦

ros gelmes. Niekuomet Vasco 
nebuvo regejes tokios baisios 
hėlaimes. Szimtai vyru, mote
rių ir vaiku buvo nuneszti, 
kaip plunksneles, vėjo pastver
tos.

Žmones, kurie iszsigelbejo, 
papasakojo, kad ta nelaime jau' 
ne pinna. Ju gyvenime jau du 
kartu tokia banga aplanke in-

vaiku buvo nuneszti

iszsigelbejo,

« • • . ' ’ • *1 A yvairias j,u kranto dalis, tiktai 
toliau in 
kad czia in
liuosi nuo tos nelaimes. Nieko 
daugiau neliko da.ryti, kaip 
kranstytis da toliau in žiemius. 
Taip jie padare. ♦ /

Greitai Vasco susilaukė ir 
laivo, kuris ta. kraszta aplanke. 
Jis su savo tarnu Jose sėdo in 
ji, kad keliautu in Portugali
ja. Paliko savo broli ir kitus 
misijonierius neszti evangeli
jos palaima visiems vietiniams 
žmonėms.

Po trijų menesiu jis sveikas 
iszlipo ant Portugalijos kran
to. Jis ilgai užtruko Amerikoje. 
Jo pati ir vaikai labai buvo su
sirūpinę. Jis neturėjo progos 
pinna saves pasiunsti laiszko, 
kuris pirmiau už ji butu pasie
kęs Portugalija. Viena vaka
ru, kada jo szeimyna sėdėjo 
apie stalu, .netikėtai inejo in 
kambarį Vasco. Oi koks 
džiaugsmas iszkilo tenai tada. 
Niekuomet savo gyvenime jis 
nesutiko tokio karszto sutiki
mo. Jie prasėdėjo isztisa nak- 
ti, beklausydami jo pasakoji
mu apie invairius prietikius. 
Paskui szirdingai dekavojo

pietus. Jie tikėjosi, 
žiemius jie bus

netikėtai 
Vasco.

Dievui už laiminga tėvo sugri- 
žima. Kada jis papasakojo 
apie baisiaja banga, kuri už
liejo per Kalėdas ta miestą, jie 
suszuko:

“Per Kalėdas mes baisiai 
buvome ir nelaimingi. Padvi-

,4
I

Kad parnesztu

e

lt

Jn viena vieta užėjau,
Vos gyvasezio nepatrotijau, 
Kaip užėjau ant uliczios Gyeen

JTai turėjau bėgti szaliu 
Teip bjaurej smirdi, 

net apalpimus payma 
szirdi.

O tik dirstelėk in stuha, 
Guli szaszlavu krtiva, 

Dyszei nemažgoti, 
Guolei nepakloti.

Mat, bobelk°s laiko ne turi, 
Ar kas neužpundys žiuri, 

O konia kožnos. 
Nepraustos burnos.

Su liežuveis makaluoja. 
Kožna žmogų aploję. 
O szirdeles mano, 

taigų katra skalbt užsimano-

t 
Jog

viu važiuoja Lietuvon per Bal
tic States Banka, — tasai ban
kas geriausia patarnauja lietu- 
viaihš.’'KaiįjO’ valstijine instai- 
ga. bankus turi ariymu rysziu 
su geriausiomis laivu kompa
nijomis* ir todėl 
viams gauna1 geriausias vietas 
gixiicziausiuose ir geriausiai 
in rengtuose laivuose. Kam nė
ra žinomi laivai Rotterdam, 
New Amsterdam ir kiti Olnan- 
dtjos laivai, kuriais teip parari- 
kti 'lietuviam^ keliauti, nes isz 
Rhtterduino, be jokio laukimo, 
huyėžn staeziAi iii Lietuvos 
porta Klaipeda. O ka jau kal- 
Įndi apie kitus milžinus - laivus 
kaip. Olympic, Homeric, Lap
land, Resolute, Reliance, Ma
jestic '1r‘daugybe kitu, kuriu 
suraszymafi ir vietos ežia nėra 
Visais tais plaukiojancziais pa- 
lociais galima keliauti in Klai- 

užpitkus
States Banke* 294 

Eighth Ave.« New York. Jokiu 
pitsporto vizų, jokiu 
Koridorių,” 
bežiu keleiviai nemato: Klai
peda yra Lietuvos portas, tai 
Lietuviai ten nuvažiavę jau- 
cziasi jau namieje, o ne sveti
moje szalyje.

Czia paminėsime paskiausiai 
iszvažiavusius per Baltic Sta
tes Banka keleivius, kurie nuo- 
szirdžei padekavojo Bankui už 
gera patarnavima: Antanas 
BuczySy Adomas Jurgilas, Po
vilas Valaitis,

savo kelei-

stacziAi

Paienzkau Joną Dobulyo paeina Isz 
Suvaiko Red., Kalvarijos Apskr., Ru
daminos Valscz., Virbaliu Kaimo, gir
dėjau kad ai valiavęs in A^nerika. Jo 
motinos vardas Ona Kupscžiute. Jei- 
gy kas žino apie ji, meldžiu praneszt. 

ADAM DABOL1SH.
R. F. D. No1. 1, V at es boro, Rą.

Paioszkau dėdžių Jokūbą ir Kaal>» 
mlera Kancieruku ir Jurgio Siupeniu- 
ko, seniau gyveno Brooklyn dabar ne
žinau kur. Mehtžfu ataiszaukt ant adr 
reso.
Box 225, Hastings, Pa.

, i r -

I’aieszkau mano brolio, Povilą Ce- 
gelska, 9 metai kaip neturiu nuo jo 
jokios žinios; gyveno Cleveland, Ohio 
dabar nežinau kur. Meldžiu atsiszaukt 

C. SEGELSKJS,\ŽFt N. l^high

ANTANAS SIUPENYS,

Si., Shenandoah, Pa,

pėda, 
Baltic

laivakortes 
Banke.

“ Lenku 
jokiu perėjimu ru-

Paleszkau Kazimiera Andrenzuna, 
paeinu isz Szauliu Apskr., Ix*nkavog 
VuIhcz., Turcuno Kaimas, 10 metu 
kaip Amerike. Jeigu kas žino apie ji, 
meldžiu praneszl aut adreso.

JONAS LAEMANTA8, 
493 27-th St., Niagara Falls, N. Y.

Paleszkau savo pusbrolio Juozapa 
Balažanczio, paeina Isz Suvalkų Red., 
Seinų Apskr., Seiriju Para., Gerveau 
Kaimo, 20 metu atgal gyveno Worces
ter, Mass, dabar nežinau kur. Meldžiu 
atslszaukt ant adreso:

Mrs. ROZALIA EVINSKIENE, ,
Waukegan, III,

493 27-th St.,

1433 S. Victory St.,

A
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Jonas Skarbo- 
lius, Juozas Seninta, Vincas 
Tureikis, Aleksandras Tuma- 
sonis. Juožlis Czernis. Jonas 
Buzinskas, Jurgis
ežius, Juozas Samas su moterų 
ir 2 vaikais, Jokūbas Smolens
kas, Kazys Krajevskis, And
rius Ramanauskas su žmona ir

v 4B.JV7JVncAAAVAJ

i s* Juo^fe Czernis.
Balsiuk Vi

ll^ll nuliu ureiniHUiu, —

Tai pamerkė drapanas pane- dvejetą vaikucziu, Rokas Ra-
< ’ deliiė

Tai užbaigė net subatoje.
tM a rsz k i nei nekoeziuot i

Ne nepr°savoti, 
Ne gali, sviete pasirodyti 

Ne niekur iszejti.
Tai tokios bobeles ant Green 

st ryto,

manauskos su žmona, Antanas 
Lemezis su szeimyna, Kazimie
ras Czyvas, Jonas §tj*azdas, 

Tun i kaltis, Daktaras 
Bladas Vencius (antroje klasė
je,) ^lagdaIena Lacviliūte. Ma- * e -Xrijona Zukauskiute. Anastazija 
Krauczuniene su dviem vaikais

Jonas

Smirdi visada nuo pats ryto, Vilentas Rokus su žmona ir

gubinome savo maldas ir vieto- 
dvideszimts vieno vaiko, 

penkiasdeszimts ;
prie pietų ir praszeme ju, kad 
melstųsi už tave. ’ ’

Vasco daugiau kelionių ne- 
atlikinejo. Jis labai praturtė
jo. Ilgai gyveno. Jam gyvam 
esant, apsivedė jo sūnūs Ir isz- 
tekejo duktė. Sulaukė matyti 
aplink save savo vaiku vaikus. 
Ir toliau San Estevano szeimy- 
na per Kalėdas vaiszino pen
kiasdeszimts neturtingu vaiku 
iiyvisiems jiems duodavo do
vanu drabužiu eile. Tai dary
davo ant Kūdikėlio Jėzaus 1

je 
surinkome

namon, 
menesiui, 
gal jau paskutines, su savo my
limuoju broliu. Kalėdų dienoje 
nusileido nuo kalno žemyn, isz- 
klause Szv. Miszįu, priėmė 

o paskiau mi- 
Vasco, Jose, 

ant inkalues ir tenai 
ramiai, nie

kelio nekliudomi. Taip daug 
jie turėjo vieni kitiems papa
sakoti, taip daug žinių parga
benti namon ju vyresniesiems 
ir broliams.

Buvo rami, maloni diena; jie 
sėdėjo ant žoles ir užkandžiavo 
bendrai. Vasco spėliojo, ka jo 
mylimieji veikia narni oje ir ar 
jie atmena ji ir ar meldžiasi už 
ji. Tuo tarpu staiga Jėse surL 
ko:

“Žiūrėkite tolyn iri jura! kas 
ten tekis juodas debesys?”

Jie žiurėjo in tolį kiok tik- net ąrit užsakų padavė.

kad tas juodasis d’ebesys, 
tai ne debesys, o tiktai neapsa
komo augszczio, bangą,, kuri 
szniokszdama ir baisiai uždą** i Ii a

ma, artinosi prie kranto. Žmo
nes,, kux-ie buvo aut kranto,, 
taippat tai pastebėjo ir milo-

Szv.
Szv. Komunija, 
sijonieriu dalis, 
nuėjo 
sznekucziavo sau

tai akmi ^iėke, Greitai pama-
te,

nes,, kurio buvo- aut kranto

ko perspėti kitus. Neužilgo; 
miesto gyventojai baisiausiar 
me sumiszime loke i sz: miesto 
Moterys su Vaikais ant rauku 

■l t' ’■ ‘
I«' • ■
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P6
Maži-Jurgis

Alanskas su

garbes. Dalaike prižada, kuri 
padare Dievo tarnui, neturte-

Ne toli Najorko, 
Lietuvaite palokeli nusipirko, 
Mat, Lietuvio gauti negalėjo.

Tai nors ir mozureli insimi- 
lejo.

Supirko tam mozureliui vi
sus drabužius'* , 

O ir davinėjo piningus,
Veselka surengė, sveczius su 

prasze^ 
O tas valkata iszsinesze-

Mergina (svaigu Ii gavo, 
Tiek nebage iszsikasztavo, 
O tas ra k a Ii s in kur kitur pa- 

‘ bego, 
Ne neatsisveikino.

«

liui tėvui,' Szv. Jonui isz Die- 
vo.1

trimis vaikais, 
liauskas, Jurgis 
žmona ir dviem vaikais ir t t.

keleivio

(į)

■
)

■ i iii it
Kur seniausia, 
Tengertausia. • *

SENIAUSIA

fl Qcntiir A
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V
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Tai tau mergele mozūrai is, 
Ar butu teip padaręs doras 

lietuvėlis?
Dabar raudok,, 

Ųž savo kaltes' metavok!
atsirastu

9 
lietuviu apjuokta 

busi.

O- kad ir dabar 
naudos neturėsi

Nuo visu
kuri

•Ne labai toli nuo Pottsvilles 
iŽine atėjo isz kokios tai Villes.

Buk Viena bobelka per nak
tį buzojo,

• • • • it’Vk • 1 ¥ (V1 ’ , < . I - •Koki pinigai, tokisir Vyr^s. ; Net po gaidžiu namo parsi- ,.-r. - i << s.i,-.imk* .i. -?•■■ ;. Viyna ‘inergiba, tarnavo pas
viena poną keletą ‘metu ir gavo
dovanu ,10 doleriu. Sztai pasi
taikė del josios vaikinas ir ja.u

, S a U « ' Irik » I

/ Dužinojes ponas apie tai ta
re'in mergina: — Asz noreczia 
pamatyti tavo jauniki.

■t ■

I

, baladojo.
* 1 • •

Vytai Įtaisei užpyko.
Kaili bobai iszlup0, 

Ta pas vaitą nusivilko, 
Bolecenmiszpirko.

'V 1 4 ' 1 i * 1" J

Rriesz vaitu nėbagą atvedė ~ ~ • . 4 • • > | ■>

Vaitas ' tuoni ji nubaudė: 
Liepė 40 ‘ įpusztuju; užmokėt/,, 

Na ir Magde pąj’ode ponui! O; kad pipigu neturėjo riue>
ejnanti menka ir ant pažiūros 
ne kam* tikusi vyruką ir tarė 
ponas:
; — E, jmt gana! nusirinkai
nuo' koto,, juk galejei gaiiti
daug skabresni vyruku/
; — Mano, pono; ar-gi gtdį 

,. gauti g0rii> už 10. im b 1 į u.?
. ■ 5 * \1,1 . . ■ 4

1 jo in džėla sėdėt;
Bdbelka dabar isz to*džiaugėsi, 

Ir net dydžiavosi,?1
J

Jog savo vyra pamokino, 
j In koza pašalino, 
, Bet palauk tu kvailiuko; vy-
V » v ’r

In koza pa&odino,
Iii

AR GALIMA GRĮŽTI ISZ 
LIETUVOS.

Pįimiause daugelis prisibi
jo važiuoti Lietuvėli, nes mane, 
kad nebus gulima sugrįžti ad- 
gal, jei Lietuvoje nepatiktu gy
venti. Važiuojantys per Baltic 
States Bank, neprivalo baugin
tis, nes ketinantiems grižti ad- 
gal in Amerika tasai Bankas 
suraszo tamtikrus popierius su 

paveikslais (reikia
dvieju paveikslu,) jo priesaiką 
ir notaro užliudymu. Tokie po
pieriai prigelbsti keleiviams 
pargrįžti Amerikon szesziu me 
nešiu, begyje be jokiu kliueziu.

Isz to, kas czia paraižyta, 
aiszku- ■ kati keliavimas Lietu
von ir isz Lietuvos dabar nei 
kiek nepainesnis, kaip kad ki
tados buvo, reikia tik kreiptis 
in atatinkama instaiga,
iszgali ir žino, kaip kelione ap- 
rupinti. O tokia instaiga ir yra 
pirmasai Rytinėse Valstijose 
grynai lietnviszkas Valstįįinis 
Bankas Baltic States Bank, 
294 — 8-th Ave., New York. 
Jaigu kaB skundžiasi, kad tu
rėjo negera kelione, ar kad kas 
negali parsigabenti savo gimi
niu isz Lietuvęs, ar ats negal 
■pargnyžti Amerikon, tai žino
kite, kad jis nebuvo kreipęsis

294 — 8-th Avė.,

'phrgnyžtb Amerikon, tai žino-
į^l w Wii W T*11 W w W '* "" — * * 'r —’ —'' T—f i w i1—! — iiwf —* 'J'"' —' — '—J

in Baltic States Banka! Kas
’ , iį, ~ Tį

'pirko laivakorte tame Banke, 
[tas neturės priežasties skųst ies 
j Keliones* ar giminiu parsi- 
gallenibmo reikalais reikia ra- 
szytr visuomet tik'adresus Bal
tic States Bank, 294 Eighth
<szyti visuomet tik'adresus Bal

mssugryž, 
iTal tavo kupra panianltsztys. dra netari.

A ve.* New YoYk, N Y- Tasai 
Bankas yra tiktai viekas ir tik 
jpo’ sziuo adresu; ar su kitom 
instaigom nors ir su pana - 
sziais pavadibiinais, nieko ben-

l - /»'
I

po sziuo adresui;
nors iį su pana -
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VIENYBE
■ I I .. .............. .. *1" * >

ar d uodą laivakor
tes ant visn pa
rankiausių Lini- 

tu vos arba ir visur ki
tur per 
Rotterdam^, 
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kaunu, *; 
taip pat ir iš Lietuvos.

Si ■ 1
k* 

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iž- 
mokami artimiausioje vie
toje nuo priAmžjo gyve
nimo.

Pinigus * Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

■ !fi
’’VIENYBES” 
SPAUSTUVE 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.** 
Spausdina konstitucija?, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietua ir tt. ,

!R
’’VIENYBE”

EINA DU-KABT 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius rai
tus, vėliausias žinias it 
Lietuvos ir visur ir turi

jų i Lietuvą ir iš Lie-

Antverpą, 
Breme-

|d£

juokų skyrių
"TARKA” I

AMERIKOJE $3.50 MET. .
LIETUVOJE; ............ 4JJ0 F

*į * i «■ H

Ben- L
Sėrusll Dividendai " 

Ateityje bus di- 
delie pelnas.

Vienas Šeras $10.
® ■ SS.

Užlaiko didelį knygynų, 
kur galima \ gauti vi

sokių knygų.

. Pirkite
j <1 rovės 

mokami.

■ Si
Vienybės ’*

1

|l

!>

¥
f

Reikalaukite platesnių in
formacijų apie viekų) ra* 

, Šykite mums laiėkue, reir 
* kniaukite musų piniginio 

kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais * 
kreipkitės šiuo adresu*.

LITHUANIAN
Vi&NyBE PUBL.G0.

f 1 11 < ‘ ’ lL

193 Grand St.E 
Brooklun, N. y.

i

v*

Kur vienybi, 
Ten galybė.
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I SAULE

I

1

Žinios Vietines
Aprilius.
Kasyklos sustojo.

įįiri, ...................................................-....................... ...........

MOTYNOS VARGAI.

Ant lopszio ptLsilenkusi, 
Jaunoji motyna. • 
Vaikeli supa rankose

A .ifthil ift

I

BUK SVEIKAS.
mwwn'Oiir

ANT PARDAVIMO.
Um

ir'
11 ■ "K
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CAPITAL STOCK 1125,000.00 
Surplus ir Protu* $536,346.50

- * 1 < 1 -
>Mokame antra procentą ant nudėtu 

. <plnl(U. Procenta-pridedam prie Jus 
C pinigu 1 Sausio Ifl Liepos, nepai
lsau t ar atneezat parodyt knygute

IiT ne. Mes norim kad Ir Jus turfi- 
umet reiksią su musu banka, ne- 
Cpalsant ar mažas ar didelis.

r Bankas adaraa nuo 9 ryte Iki 3 
<popiet.sSubatomIs 9 ryte Iki 12 vai.

> ' H. BALL, Prezidentas 
ff F. J. NOONAN. Vlce-Prezldent.
J J. E. FERGUSON. Kaslerius

niLjLMii
BĮ
:'W

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS I.IETUVISZKAS

SBABOR1US MAHANOY CITY, PA.
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H deja kunuR numirusiu. Pasamdo 
l|omoblllua del laldotuviu, krlkszti- 
4. veseHju. pasivažlrtejlmo Ir t.t.
:• W. Cehtre St. Mahanoy City, Pa..

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
kitės prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
šiito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

Lletuvhxkas Gniborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagelbininke motore.

Prieinamos prekes.

ftlG West Spruce Street 
MAHANOY ( ITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

Tvl^czlausla Lietuviszka
B A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
E»lu po priežiūra Valstijos, 
taip kad pinigai sudėti mano 
įlankoje negali pražūti. Pri
imtu pfrilffus saugiam palaiki- 
mul. Biunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kainas o gausite teisinga

* atsaklma.

V. LAPINSKAS
601 Mahanoy Avė, 

MAHANOY CITY, - J

gausite 
Adresavoklte:

PA.

DR. J. A.TANANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas,

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų, 
sveikatos dalykuose per

Adresas:

Duoda patarimus

laiszkus.
2020 137th Street, 

Indiana Harbor, Ind.
USB O i

<4*
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. DR. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
12 lig 2 popiet., 6 lig 

9 vakare.
113 K. Coal St

eje.

ryte.
Bell Tel. 359-R.

Shenandoah.

CHAS. S. PARMLEY
Re. * Estate Agent. — Notary Public,

Jeigu norite pirkti ar parduoti stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Kandavojame namus, kolektavi tg 
»«ndu ir tain tnllatifl.

— Gali būti ilga bedarbe, rupeseziu pilna.
Cziucziuoja, ji»* niūniuodama 
Senovės jam daineles, 
Kad kūdikis nenuorama 
Užmerktu savo akeles.

Nuo ryto ji pavargusi, 
Daug darbo tur atlikt, 
O kudykis vis spardosi 
Ne nori da iržniigt. *

Ar'jam liga prisimetė 
Ar dantys yrna dygt?
Kad jis tokiam dannmete 
Vis turi verkt ir sirgti’

Ir vyrus sznairuodamas, 
Isz darbo tuo pareis, 
Jis gryžta vis svyruodamas 
Ir smirda svaigulius-

O kur ta laime dėjosi 
Pirmųjų ju dienu?
Ar 31111 iszsižitdejmn 
Pabėgo nuo anų?

Kur meile stebuklingoji * 
Ka szviete teip grąžei ?

, dingo ji
Paliko vien rysz.iaL ..

Ryszii.eS tais vyras varžosi 
Sutraukti nori juos... 
Ji verkia susigriaužusi 
Kas suramins ir paguos?

Nuo ryto lyg vakaro 
Tie patys vis vargai, 
Tik pilnos akys aszai’u 
Ir nelengvi darbai.

Tik dainos ja pasotina 
Vis skamba dar galvoi, 
Kurias senoji molyną 
Dainavo jiai Lietuvoj...

Vaicziulioniene,

tai tikroji “juoda Petnyczia* 
nes 
o vejas 
Elektrikinei

t Morta
57 m^tu senumo, mirė Filadel- 
fijoi privatiszkam ligonbutije 
ant vėžio. Velione paliko vyra, 
du suims ir dukteria kaipo ir 
du brolius. Laidotuves atsibu
vo Suimtoje.

— Isztikruju menesis Ko
vas iszejo kaip žvėris. — Buvo 

) J
lijo,* snigo, ledai nukryto 

pute kaip pasiutęs.
dratai nukryto, 

per ka miestas rjidosi tamsybė
je. Visi fabrikai ir spaustuves 
laikrasECziu negalėjo iszleist 
laikraszėyJus in laika o darbas 
susivėlino ant 24 valandų- Ėlek 
trikinei karukai teip-gi buvo 
sustoja ėja per taji laika.

Musu Skulkine .paviete 
užsiregisi ravojo 54,427 repub- 

221 
socialistu, 214) prohibiszystu —•, 
viso 91,199, kurie t___ ___
balsuot i 
mosią.

Parapijos teismas, 
kiszasi indžiunkszeno, prasidės 
Utarninke.

— Musu aplinkinėje sustojo 
visos kasyklos per ka 60 tuks-

I i komi. 24,993 demokratu

turto liesu Jau išgaravo,
ni ej na nczi ošia rinki

kas

kasyklos per ka 60 tuks- 
taneziu anglekasiu
Priek tam kiti tukstanezei dar
bininku ilę teko darbo prie ka
syklų isz priežasties bedarbes.

— Praeita Subata atkelia
vo isz Lietuvos Vladas Kra- 
sauckas 16 metu senumo sūnūs 
Juozo Krasaucko.

nebuvo 
Vaikas

nedirba.

kuris savo 
sūnaus neinivo mates per 14 
metu. Vaikas atkeliavo 
Amerika pas savo tęva per sto
rom* agento Viktoro Lapinsko, 
kuris parūpino visas reikalin
gas popieras ir laivakorte.

Del visu gerai pažinsta- 
buvusis musu parapijoi 

vargoninkas prof. Antanas So
deika, likos paskirtas Lietuvos 
Valstybes operos direktorium 
Kaune-

t Praeita subata mirė Ele
na Macejauskiene, puti Juozo 
Macejausko isz Shoemakerio 

Nabaszninke sirgo tik 
dvi sanvaites.
tris vaikus.

p. S. Norkevicziene lan
kosi New Yorke pas gimines ir 
pažinstamus.

Saules”

mas

poczes.

i i

I

u.

»♦

in

Paliko v j’ra ir

ofise randasi 
gromata isz Lietuvos del Jokū
bo Smaluko. Tegul atejna atsi- 
vmti.

naminei— Parsiduoda 
daigtai, kas pirks gales paran- 
davoti namus del g 

po
namus 

Atsiszaukite 
St.

gyvenimo.
No. 26 Ouk 
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LIKK ŽIU PAKDAVIMAS.

o suczedinsltie pinigą.
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GEORGES Sztore
gausite Velykoms 

visokiu Kiauszinu padirbtu isz 
geriausio koknoto. * >

Kiauszineį 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

1. Vedink kambarius.
2. Nešiok liUosas drapanas 

pritaikytas kožnam laikui, orui 
ir darbui.

3; Jnigu dirbi viduje, kas-
dien praleisk nors kiek laiko 
lauke. "

4. Miegok ant’szviožio 
lauke- jaigu galima. Y

5- Laikyk 
burnos ir nosies kuomet kosti 
ar oziaudi-ir reikalauk jog ki
ti ta pati darytu.

6. Visuomet nuprausk ran
kas priesz valgi.

7. Nepers i vai gyk. Ypatingai 
mesa ir kiausziniais.

• - /

8. Valgyk daug vaisiu ir dar
žovių..

9. Isz|)tdongvo valgyk r— ge
rai kramtyk maistu-

10. Gerk daug vandens kas
ti i en.

11. Reguliariszkai iszsivalyk
12. Stovėk 

cziok staeziai.
13. Neleisk nuodams ir už

krėtimams ineiti in kuna.
14. Szvariai laikyk

K

J

oro,

skepetaite prie

sėdėk ir vaiksz-

Visi naminiai daigtai parslduos po 
No. 1237 E. Pino St. Kas pirks dalgtus 
gaus narna randuvot. Teip-gl parsi
duoda karve ii- sztebolls: Norintieji 
pirkti malonėkit kogrelczlausla atsi- 
szaukt po augszczlau minėtu adresu 
nes locnininke apleidžia miestą, (t.27)

VILTIS PLIKIAMS.

Arnbiszka Mostls yra tikrai pasek
minga Ir kas prisiims keliolika stem- 
pu Ir savo adresą tai aplnlkys trijų 
arablszku gyduolių dykai. Raszykito 
ant szlo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szlos progos visi kurio yra 
pus-pliklal arba visai yra nuplikta, t.f

dantis 
dantų smegenis ir liežuvi-

15. Tinkamai dirbk, 
kis, ilsėkis ir miegok.

16. Visuomet buk 
Rūpestis yra' sveikatos prie 
szas. Jieszkok 
artimu.

17. 
vaistu.

18. Eik pas 
syki ant metu. Pas dantistu ir 
reikia eiti reguliariszkai-

IForeign Language Inf. Service

7

bovin-

ramus.

draugyste savo
■ Ft I.: 11

Nevartok . patHinubvtt

gydytoja nors

’ PARS ĮDUODA LABAI PUIKI 
FA11MA.

Parsiduoda labai plgel,’ 40 aktorių 
visa dirbama, juodžomo su moliu, lygi 
kaip stalas, 4 akie re i sodo visokiu vai
siu, 15 akicrlu užsėta žieminiais javais 
12 aktorių dobilais, .6 ruimu nauja stu- 
ba, didelis tvartas Ir kiti budlnkal, 
prie pat miesto Fountain, Mieli. Prie
žastis pardavimo kad turiu kita užsi
ėmimą. Jalgu kum szlta farma nepa
tiks turiu daugiau. Kas mano pirkti 
farma tegul atsiszaukia

, ANTON SALINIS, 
R. 1, Box 15,

nnt adreso: 
(a.4) 

Fountain, Mich.

>

am ft * ftMft4b

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA HEW YORK

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ. I 
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada pėr George J. I 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodantos ]aiva- I 
kortes pigiausia/ kaina ne tik jsz New Yorko ir Bostono* I 
bot ir isz vįsu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau- H 
šia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia I 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus I 

Padarome Iryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino kėliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, 
sįme juos dykai po sekaneziu antraszu:

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

o suteik-
ll

J

v
41'

Antanas J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius ir 

Balsamuotojas.

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

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

Mokytoja 
insako
sa\o .Blokiniams mokyklose 
kad jie valytu savo dantis kas .
rytas J del geresnio pasisekimo moksle. Geri

, sveikata 
ir geresni žaidimu ir darbu. Tėvai nupirkite
reiszke geresni maisto sukramtyma,

Colgates valytojų ir tegul vaikai czistinu dantis

f

du kartu ant dienos ryte ir vakare.

Didele trubele kasztuoja 25c.

VYRU 
LIGOS

kaspinlal ir t. t. Naudokitės isz progos
(A.4)

Iszpardavhnas visokiu likucziu isz 
Snyders skrybėlių sztoro prasidės 
Ketvergo ryta 30 Morczlaus. Ant vir- 
szaus Lights Garage, 117 E. Market 
St. Parslduos plgel moterių skrybėlės,

RALTIJO8AMERIKOQ
L* LINIJA 9Broadvay, Neverk. N Y L?’

ILIETUVX
PER ELzXMLiUP.GZ\,PTl ‘ ‘ 
/

TIESI _ 
KELIONE

H 
41

^MBUP.GĄ.PTL1ASĄ 
ARBA L1EPO JU

Lietuviai važuojant in Piliava
aplenkia lenku juosta (karidora)

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

“POLONIA” . 5 APRILAUS
“ESTONIA” 19 APRILIAUS

Treczia klassa in Hamburgą $103.50
In Piliava $106.50. In Liepoju $110.
Krelpkites prie musu sgentu jusu mieste.

f

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagolba kazirom. Pagal 
Chaldolszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arablszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldlnejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir motoru.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prisiusldte mumis 25c. Ginsite 
visas tris knygutes per paczta. • 
Pinigus galite siusti stempojnis.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA*

25c.

Pirkite Kuknin i
Peczici Dabar .

Geriaus dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni. Turime dar didesni ir geresni 
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT
GLOBE peezius, viduris 18

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

$77.50
puikei enamelavotas-'

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
Plttsburgo. Jisai mokinosi Vurszavoje, studijavo begije 32 
metus invairlas Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairlas ligas pa- 

_ . Atsiszaukite ypatisz- 
Dr. Kolei- kalba Rusiszkai 

Ofisos valandoj nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 Iki 2 popiet.

- PITTSBURGH, PA.

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fafr 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 peezius del dide*j 
lios sziminos. Dar syki 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar.

einanezias nuo neezystumo kraujo, 
kai, per laiszkus asz negydau, 
ir Lenkiszkal.

KVITU
A GUINAN’S. .

MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
50c.

CBS PENN AVĖ*,I)h. KOLER -
»

Knygele Draugystėms del 
tszmokejlmo pinigu 11 go n la
ma - M - - A 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, de) 
Kasieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu - - - '*« - - -

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

t
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SZTAI KOKI PRIETELI TURITE... JĮ

Merchants Banking Trust Company

_ W. F. RYNKIEVICZIA s |
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. \

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA. I233-235 W< CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes-galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant- i J
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausią Lietuviszka agenta W. F. Rynkieviczia. 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojimus,
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmaihau ir siuneziu bi visas dalis svieto į 
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. b į
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis1 žmonių sziame 
laike dar Važiuoja in Europa.
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai. - b

. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir X 
rrha vnatiszkai. * • r.

—s>—
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 iszpuolaT 
mokėti. 4i

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 pk 
ningus arba pirkti namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg saye name.
K Yra tai juso Banka. .4

>■
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Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad de- _ 
tu savo piningus in, Merchants Banking Trust u 
Co., Banka. . Szita Banka žino kaip jumis 
geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY OltY, PA.
—DIREKTORIAI—

____  _______ ____ L. Eckert, Vice-Pres. D. F.’GuInan, Treas.
J. Garrabon, Attorney W. F. Rynkewlca A. Daniscwlcx, M. Gamta i

t

x D. M. prahani, Pros.
L - -

f
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